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De vraag, die in veler hart leeft, is deze: ,,Zou het niet beter zijn om
dit jaar het Kerstfeest maar ongemerkt voorbij te laten gaan ? Is 't niet
wat heel e(g n,w van ,,Vrede op aarde" te gaan zingen ? Is 't geen hoon
aan het Christendom ? Staat de duivel niet ergens te dansen ?
't Gaat goed, vooruit maar bombardeert, torpedeert, mitrailleert elja,
je
kaar maar.
- Och zou gedurende de feestdagen niet wapenstilstand

houden; de dag vóór Kerstfeest 1000 dooden, de dag daarna weer 1000
en er tussenin in alle talen't,,Eere zij God ." zingen.
Laten we 'eerlijk bekennen : de gehele oorlog is éért, hoon en bespotting
van het Kind in de kribbe. Maar zou 't minder hoon zijn even te stoppen ?
Zou 't ook beter ziin de zaak met Kerstmis maar te sluiten ,,wegens
familieomstandigheden"

?

Maar nu een andere vraag.
Was het een jaar, tien jaar, of veertig
geleden
grond
in den
anders ?
iaar
Kunnen we alleen Kerstfeest vieren in een fatsoenlijke wereld met nogal
fatsoenlijke mensen ?
Is de wereld ooit fatsoenlijk genoeg om Gods feesten te kunnen vieren ?
Neen, nu evenmin als toen. God heeft 't feest gemaakt in de wereld, in
een volkomen onfatsoenlijke wereld, vol dieven, rovers, onzedelijke mannen en vrouwen, moordenaars, enz., enz. Noem maar op !
Maar aan die door en door zondige wereld, verloren in schuld, heeft
God Ziin Zoon geschonken, omdat Hij de wereld liefhad, de wereld zoals ze was, zondig, verloren en onfatsoenlijk.
God heeft nooit gezegd : ,,Kijk, nu zijn de mensen nogal aardig, nu
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kan 't wel". Maar dan heeft ook nooit iemand het recht om 't feest over
te laten gaan, omdat wij meer dan heroerd zijn..
God maakt het feest, ondanks ons.
En daarom gaat 't door, ondanks ons.
Maar als hier of daar een mens schrikt van zichzelf en de vuist op de
borst slaande, kreunt: o God, wees mij zondaar genadig, dan neemt God
hem bij de hand en brengt hem naar de kribbe van Bethlehem, waaÍ't
Woord vlees werd en onder ons kwam wonen, vol van genade en
waarheid.

O Zoon van God, den mens gelijk
Voor wie wordt G' in het stof verneërt ?
Voor wie ? Voor Heil'ge Engelen ? Neen
Die zingen 't heil der aard alleen.
Voor zondaars daalt der Eng'len Heer,
Voor arme zondaars daalt Hij neer.
Daarom is het Kerstfeest.
Ondanks onze ellendigheid, ook ondanks onze schijnbare braafheid. alleen
omdat God genadig is, en Zich onltermt over zondige menschen.
g.
Halleluja !

--J-

--:>
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Het Hazenkampblaadje is ons eigen clubblad en speciaal samengesteld
en uitgegeven voor De Hazenkamp ; dus heel wat anders dan al die

andere bladen, die men dageliiks leest. Deze bladen verschijnen meestentijds in grote oplagen van duizenden exemplaren, maar ons Hazenkampblad is bescheidener, doch is dan ook ons eigen blad, waar een ieder
die wat aardigs, geestigs heeft te vertellen aan 't woord kan komen
komen en waarin dus ook voor de toekomst allerlei herinneringen voor
iedereen vastgelegd worden. Vooral in deze dagen van spanning en overspanning is het goed een blad als het onze te hebben en is het verbazend
aardig, dat we na jaren met een blad op de proppen kunnen komen,
waarin zwart op wit het wel en wee van De Hazenkamp staat vermeld.
Daarom vraag en reken ik op jullie medewerking. Want onze lezers
moeten tevens onze medewerkers zijn. Dat kan geschieden op velerlei
manier : door copie te zenden, waarin jullie uiting geven aan je denkbeelden, want, denk er vooral aan, publiciteit daar komt het op aan in
het verenigingsleven. Verder, hebt U ervaringen op verenigingsgebied,
die ook voor anderen van belang zijn, houdt ze niet voor U alleen, maar
deelt ze ons mede, opdat wij ze kunnen bekend maken,
Tenslotte moet het zo zijn dat ieder lid abonné is van ons blad. Hazenkampers abonneert U als U het nog niet gedaan hebt zo spoedig mogelijk op ons clubblad. Voor f 1.- per jaar bent U al abonné. Want hoe
meer abonné's er komen hoe vaster we in onze financiële schoenen komen te staan en des te beter kan ons blad verzorgd worden.
Iedereen die ons blad in handen krijgt, moet kunnen zeggen ; ,,Die Hazenkamp in Niimegen, die heeft een,,prachtblad" en dan pas kan de redactie tevreden zijn over haar werk.
Maak dus propaganda voor ons Clubblad, verblijdt de redactie met talrijke'nieuwe abonné's, opdat het Maartnummer, No. I van den nieuwen
jaargang in een grotere oplage kan verschijnen.
Met het oog op de voor een jaargang nodige omslagen, met de advertenties, welke elk jaar moeten worden gereedgemaakt vóór het eerste
nummer kan uitkomen is spoedige opgave, liefst schriftelijk, als abonné
zeer gewenst ! U kunt dit doen aan een der adressen in het hoofd van
dit blaadje afgedrukt, of aan de Bestuursleden. Redactie zorgt voor de
rest

!
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J. ELBERS,
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Een veelbesproken vraagstuk is wel : ,,Mogen we op Zondaghockeyen?,,
In 't blaadje van November schrijft de Heer v. S. een antwoord aan ,,N"

hierover. De Heer v. S. schreef daarin o.a. : ,,Het gaat hen dus meer nog om
de wedstrijden, dan om het spelpeil", iels wat m.i. niet helemaal juist is,
De hockeyers willen niet alleen in de Hockeybond om de wedstrijden,
maar ook om de oefening die ze daardoor krijgen !
Immers, doordat ze in de bond zijn spelen ze veel meer wedstrijden, ze
kriigen meer routine, iets wat het spelpeil ongetwijfeld ten goede komt,
terwijl ze, als ze de hele tiid in't zelfde kringetje bliiven modderen, in
plaats van goed, slecht worden.
Natuurliik is 't niet nodig om ook op Zondag te oefenen. Dat kunnen
we dan Zaterdags doen. Als we wedstriiden op Zondag kunnen spelen,
kunnen we in de Hockeybond, iets wat al een voorname factor is.
De Heer v. S. schreef verder oo[< nog: ,,De tegenstanders van het wedstrijdspelen op Zondag beschouwen deze dag als rustdag".
Dit is heel logisch en niemand zal er aan denken hier tegen in te gaan,
Maar als er een wedstrijd zal worden gespeeld, gebeurt dat 's middags
om twee uur of later. Bovengenoemde mensen kunnen dus 's morgens
naar de kerk gaan,
De jongeren en de spelers kunnen ook naar de kerk gaan en inplaats
van 's middags naar een bioscoop, voetbalwedstrijd enz. te gaan kijken,
spelen ze een hockeywedstrijd of kijken er naar.
Voorts schrijlt de Heer v. S., dat inart.2onzeÍ statuten duideliikstaat: ,,De
vereniging wil enz". Hij schríjft ook, dat het de bestuursleden ernst is met
dat geciteerde. Welnu, als men op Zondagmorgen naar de kerk kan gaan
als vanouds, wat is er dan tegen het voorstel van N ? En verder, als men
in het voorstel van N. toegeeft, zijn ze allen tevreden, terwijl anders art,
3 van onze statuten in gevaar komt, n.l.: ,,De vereniging stelt zich o.a.
ten doel d,e onderliru_Se glemeensclrapszin, te beuord,ereyt !
Welnu, heren bestuursleden, laat De Hazenkamp in de Hockeybond gaan
en U zult zien, dat we geen gek figuur zullen slaan en heel wat meer
successen dan de voetballers zullen boeken.
EEN HAASKE.
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Heb ik de vorige keer het een en ander vertelt over voetbal, deze keer
wilde ik het over hockey hebben.
Snelheid en combinatie zijn de voornaamste dingen, waar hockey op berust. Het hockeyspel verplaatst zich razend snel en de bal schiet daarbij
als een kanonskogel langs de grond. Het was vooral na de olympische
spelen in 1928 te Amsterdam, waaÍ de Nederlandse hockeyers zo'n
schitterend figuur sloegen, dat hockey een geweldige vooruitgang maakte.
Men had niet kunnen vermoeden, dat hockey in die goeie tien iaren de
harlen zou veroveren van duizenden sport-enthousiasten in ons land.
Hockey heeft in die jaren een kring aanhangers gekregen, waar menige
andere sport jaloers op kan zijn. Het waren vooral de Brits-lndiërs die
in hockey uitmuntten. Ze zijn werkelijk grootmeesters in het spel.
Lichaamskracht is ten enen male uitgesloten bij hockey, want hinderen,
afhouden en draaien, dit alles wordt bij hockey bestraft en vooral combinatie is geboden, daar het enige gebied waaruit men mag scoren) de
slagcirkel is.
Hockey wordt gespeeld door elf tegen elf spelers, waarbij een erftar,
evenals bii voetbal bestaat uit 5 voorhoedespelers, 3 middenspelers, z
achterspelers en 1 keeper, waarvan vooral de voorhoedespelers over de
nodige techniek, snelheid en uithoudingsvermogen moeten beschikken.
En nu wat over het speelveld. Het terrein moet g1 meter lang en 55 meter
breed zijn. Dit veld wordt in 2 speelhelften verdeeld. Op de beide dwarsziiden of doellijnen genaamd, is het doel uitgezet, dat slechts 3.60 m.
breed en 2.14 m. hoog is. Recht voor elk doel is de slagcirkel uitgezet
met een straal van 13.70 m.
Verder worden op de doellijnen aan weerskanten van het doeltwee stippen
aangebracht resp, op 4.75 m. en 9.14 m. van iedere doelpaal voor het
nemen van strafcoÍners.
De bulleylijnen worden aangebracht op 22.90 m. van de doelliinen ter
lengte van 8 m. vanaf de ziilijn gemeten. Tenslotte worden twee evenwiidige lijnen op 6.40 m. van de ziilijnen verwijderd aangebracht.
De spelers hebben tot taak de bal met stokslagen naar het doel der
tegenpartij te drijven en hem van een punt in de slagcirkel in het doel
te slaan. Evenals bii voetbal is het aantal doelpunten beslissend. Het spel
vangt aan, wordt hervat na elk doelpunt of outbal en de rust met een
bully. Voor het nemen van een bully plaatsen twee spelers zich tegenover
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elkaar met de bal op de grond tussen hen in, met het gezicht naar de
zijlíjnen gekeerd en z'n eigen doellijn aan de rechterziide. De bal mag
slechts met de vlakke kant van de stick geslagen worden. Bij het slaan
mag de stick niet boven schouderhoogte gebracht worden(sticks).
Als de bal met de handen wordt opgevangen, moet hil dadelijk loodrecht
op de grond worden geworpen. Opzetteliik hinderen, aanvallen met het
lichaam en links aanvallen is verboden. Als een bal de zijlijn over gaat,
dan moet hij met de hand langs de grond worden ingerold en wel vanaf
het punt, waar hij over de zijlijn ging.
Begaat echter een speler van de verdedigende partii een overtreding in
de slagcirkel, dan krijgt de aanvallende partij een corner, strafcorner of
bully te nemen! naar gelang de ernst der overtreding.
Bij het nemen van een corner of strafcorner moet de verdedigende partij
zich terugtrekken achter de eigen doelliin ; de spelers der aanvallende
partij moeten zich achter de slagcirkellijn bevinden. De toegespeelde bal
nrag niet íneens ingeschoten worden, doch moet eerst stilgelegd worden
tenzij één der verdedigers de bal vooraf aangeraakt heeft.
Bíi een strafbully zijn slechts twee spelers betrokken, n.l. de overtreder
en degeen, die door den aanvoerder van de benadeelde partij wordt aangewezen, Zolang de strafbully geen resultaat heeft opgeleverd,maggeen
der spelers van beide partiien, die zich achter de bully-líjn moeten bevinden, aan de strijd deelnemen.
Verder hebben we bii hockey als overtreding het buiten spel staan.
En hiermede heb ik de voornaamste dingen over hockey wel gezegd.
weliswaar is het spelreglement eenvoudiger dan bij voetbal, doch voor
de technische uitvoering van hockey is een intensieve training nodig. Ik
vind het een behoorlijk spel en als je twee goede elftallen ziet spelen,
dan brengt Éet spel je tot grote geestdrift,
P. AARTSEN
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Zo g.e. nog. nog geen abonné zijt van dit blaadje
wordt het dan vanaf heden en bieng elk nog een
abon né aan.
Abqnnement voor leden slechts f 1. p,j., fr.p. post
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Hockeywedstrijd Quick-Hqzenkomp. (L-2).
zaterdagmiddag, half drie, zou eÍ een wedstrijd gespeerd worden door
het dames-elftal tegen de Quick-dames. Erg veel hoop op een overwinning
was er niet, want we hadden gehoord dat de tegenpartij veel sterker
was, bovendien speelden er bii De Hazenkamp verscheidene invallers
mee, maar toch begonnen we met goede moed. De bully werd genomen
en Quick ging met de bal op onze goal aan. Maar ze hadden buiten onze
stoere backs gerekend en de aanval líep dood. onmiddelliik werd de bal
naar voren geslagen waar de spii, Eef, hem opving en hem daarna afgaf
aan de midvoor Ans, die hem keurig op de stick meenam en onhoudbaar
inschoot. Na 6 minuten leidde Hazenkamp ! Opnieuw werd de bal middenuit genomen en voor de Hazenkamp-goal ontstonden ware worstelingen om de bal ! Maar de beide backs stonden hun mannetjes. (in dit
geval : hun vrouwtjes) en spoedig heeft een der Hazenkampers de bal
losgewerkt en slaat hem naar voren. Er wordt echter shoot gemaakt en
Quick heeft een vrije slag, de bal wordr naar de rechtsbuiten geslagen,
die de bal langs het lijntje opbrengt en hem dan in de cirkel slaat, waarna
de rechtsbinnen van de tegenpartij hem opvangt en de gelijkmaker scoorde.
Dan komt De Hazenkamp weer opzetten, een voorzet van de rechtsbuiten
Truus, Ans en Ali slaan beide tegelijk en
de stand is 2-1. Vlak
daarop wordt de rust gefloten. Na de rust kwam Quick opzetten en een
paar keer werd de bal rakelings langs de lat geschoten. Er werden nog
verscheidene strafcorners genomen, die voor Quick echter geen resultaat
opleverden. Het spel golfde nu vrijwel op en neer en later werd het
eind gefloten. 8en mooi resultaat, vooral omdat er in het Quick-elftal
vier meisjes uit het eerste elftal meespeelden, De Hazenkamp zou in de
bond lang geen gek tiguur slaan, maar dat is helaas nog schone toekomstmuziek, maar wie weet ?
Van de invallers viel vooral op Ans Kolk, die maar enkele weken heeft
meegehockeyed en toch verscheidene malen goed werk heeft verricht.
Waar ook op gelet moet worden is, dat ieder zoveel mogelijk op z'n
eigen plaats moet bliiven en niet maar loopt waar de bal is.
WOUT.
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NIEUWE LEDEN, INGESCHREVEN IN OCTOBER EN NOVEMBER
Kleuterqrroep
Jonnie Hendriks,
Wim Smolinsr,
Meisies I

Olgo de

Vos,

Fronsje Jautze,
Dini Vosel,

Jongens IIo

Bitc WochtendorÍ,
W. Furtjes,
B. vcn Rooij,

Iongrens Mulo Klokk.

Ben Moters,
H. vcrn Boven,

Domes IIIo

Heren III
Heren Sen.
]ongens L S. Klokk.

1940.

H. Vennink,
H. G: Àrts,

F. de Bruin,
F. Elsmon,

I. Seegers,

D. Verheiien.

r_eeds jqren gebruikelijk zal ook ditmcol weer een Kerst-Wijdingsqvond
gehouden worden, welk sqmenzijn don tevens bedoeld is ols Shiitinàsovond
v-qn het- jcor 1940. De heer Ccvcljé heeÍt zich bereid verklqcrrd gqqrne een
Kerstverhqal te willen vertellen, terwijl het Hozenkqmp-Zongkoortjè, onder leiding_ vqn den heer H. Milo, enige liederen ten sehore zql biengen.' Dit olles
zol D.V. plqats h_ebben Mqondqg 23 Dec. a.s., in ons clubhuis, Gioenestrqot 210,
en oqnvcrngen, des crvonds 7.30 uur, precies,
Houdt dqqrom de avond van 23 deler vrii en komt crllen nqqr ons clubhuis.
Velen der Hazenkampers zal het bekend zijn, daÍ ons bestuurlid en mede-redacteur
van^ons maandblad, Jan Grotenhuis, reeds enige maanden onder doktersbehandeling
is. Gedurende de mobilisatie te Bussurn, werd hlj yerplicht het bed te houden en toei
in Mei j.l. de oorlog hier te lande woedde, werd hij ónder doktergeleide van het ene
veilige plekje naar het andere overgebracht en kwam tenslotte ln het ziekenhuis te
Zaandam terecht. Zijn naaste bekenden, die dit laatste vernamen, veronderstelden dat
zijn terugkeer naar Niimegen nog wel enige tijd zou duren. Edoch, hoewel niettotde
allereerste, behoorde Jan echter wel bij de eerste groep afzwaaiers en naar'tscheen

Zoqls

gezond en wel.

Zijn huisarts, welke zijn temperament schijnbaar kende, adviseerde hem echter zich
de-eerste. tijd vooral rustig te houden en het volgen van gymlessen en ook het beoefenen, der zwemsport na te laten. Dit was een zwaar gélag. Toen hij echter na
enige tijd nogmaals onderzocht was, kon de dokter hem toeltaàn, weer eens een badje
te pikken. Dat was aan geen dovemans oor gezegd, want nog geen uur later was
de patient reeds bii ondergetekende om hem te yragen meè te gaan naar het
Sp

ortfondsenbad.

Enige weken hierna kon op zijn herhaald verzoek worden toegstaan weer een kalm
partiit,e te gaan sporten. Niettegenstaande het feit, dat Herma nog even remmend
wilde optreden, was Jan reeds dezelfde avond in sportcostuum op ,,Levensmorgen"
te vinden. Deze vooruitgang duurde helaas niet lang, want kort daarop was Jan weer
voor den duur van 6 weken aan 't bed gekluisterd en hoewel het hem ook ditmaal
niet gemakkeliik viel, heeft hii zich gedurende deze tijd vrij rustig weten te gedragen

en het plan gemaakt om zich na deze periode eens terdege te laten onderzoeken.
Dit is ook inderdaad gebeurt en de hem behandelende specialist adviseerde 'n poosje
op bezoek te komen in het ziekenhuis om, naar met reden gehoopt mag worden, na
na 'n behandeling van een dag of veertien weer genezen naar huis te kunnen terugkeeren.

Jan, met stelligheid wetende, dat je thans reeds weer Iigt te broeien op allerlei, dat
je
ie voorstelt te doen na de uittocht uit het ziekenhuis, moet je er thans wel aan
denken dat ie gedurende de eerste tijd alleen als TOEZIEND bezoeker op onze lessen woÍdt verwacht, dus, zet het actief meedoen voorlopig, om ie eigen welzijn uit 't
hoofd. De directeur zal met'n zodanig bezoek, bii wiize van uitzondering,zeerzeker
accoord gaan.

Vanaf deze plaats wensen met mii, ,alle Hazenkampers" je 'n spoedig, algeheel herstel toe en een blijde thuiskomst in eigen home'
Namens de herengroep,

BEN.

D. van Ingen

&Zonen

BLOEMISTEN

Wilt U een degelijke
fiets berijden
Laat U dan
door MENNE leiden
\ry'. MENNE
Specialiteit in Rijwielen
en alle Rijwielonderdeelen
Burghardt v. d. Berghstr.
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Prot. Begrafenis-onderneming
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N
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M

onder toezicht der Kerkvoogdii
Begraafplaats,,Rustoord"

TeleÍ. No.

21364
Beveelt zich beleefd qqn
voor olle voorkomende

Gemeen

en

tebegraafplaats

Transporten

J. J. H. DE HARTOG

Timmerwerken
E Metselwerken
R Rioleeringen
Witwerken

Koster Ned. Herv. Kerk

Dorpsstr. 83.

- Telel.24600

Hees

Schoorsteenvegren
Àlle voork, reparalie's aan woníngen en gebouwen

Sigaren magaziin

,,lDr Zonl('
\Alcsschen
Stoomen

Verven
CRAAFSCHEWE G

T E L. 21740

NIJMEGEN

247

,,DE POST"

il, 0, Schlpperhein
St. Annastraat 234
TeleÍoon

N

22162
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24600

- POSTREKENING

349540

Maas- Buu rtspoorweg
REISBUREAU - TOURINGCARBEDRIJF
AUTOBUSDIENSTEN
,,KANT-EN-KLAAR-Tochten
,Dagelíjks
'VeIhuur tochten in de omgeving

van Tourin gcars in diverse grootten tegen billiike prijzen

Yraa,{t onze reis$ids
Stads-autobusdiensten
M

:

olenstraat-Willemsweg

Molenstraat Postrveg

Molenstraat -H.Landàtichtin g-Brakkenstein

Autobusdiensten
Nijmegen
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:

dstichting-Dekkerswald- Groesbeek

-H.Lan
jmegen-wi jchen*&jau*n#l1.uq#s,"rorrÉu-

Nijmegerr-Druten
Nijmegen

R:ï#:*,"t

-Gennep-Venlo-Meiiel

Venlo-Tegelen-Steiil

Maasbu u rtspoorweg Reisbu reau
Molenstraat 57

-

Telefoon 24000
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