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@jP de uitvoqling?

Dit is een vraag, die al verschillende malen ge-
steld is-fu d.it a1len nog eens goed onder de aandacht
te brengen, volgt hier het ant-woord.3

bmes- en Meisiesgroepen:

TXit kstoenen blouse r @arvoor patronen te ver-
ici.jgen zijn bij Mevr. Ja.spers, Hind.estraa* 12- fricot
blouses, of blottses t/an and-er model mogen niet ged.ra-
gen woràen.

lonicerblatr,,r short" Iit r:roeten shorts zlir:, d,ie
vorig jaar d-oor de Eazenlo.mp voox de iritvoering zijn
vertàcÉt, of shorts d.j.e nu door nragazijn 'rde rfli-it'r,
hoek Groenestraat-flil-1emsïveg, vcor d.e Hazenkasp wor-
den verkocht. De prijs is tussen f 1g' en f 5t5O.
And.ere shorts mogen niet pdragen worclen.

Witte g3mschoeÈen. }us €99e. sokl<en of kousen
aanl i !

Eeren- en JongensgroepenB

ïíit interlock, d-u.s geen blouse.
Zvrarte gSr..nbroek en wit-be gStmschoenen" Eveneens
soldcen of h:ielccu§en.
A1]e led.en moeten op de uitvoeríng het §a'zey:-

lamp-embleem midden op d.e borst dragen' ne emblemen

zijn verl.ri;gbaar bij het §ecre tariaat a Heyd-enrijckstraat
:IíZ en bij de lijsthouders. De pr{is bedraagt f l-e'.

-E"Eerg":gr
De kleding voor de lcleuters is een witte blouse,

donkerbla,uw rokje of broek.ie en witte rymschoen'e:l.

geerl
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De driehoek wordt d.oor d.e iongens lin}§r art d,oor öe
meisjes nid.den op d.e borst ged::agen.
Nadere inlichtingen mrd-ea gaarne verstrekt d-oor Mevr,Jaspers, dle ied.ere ,,Toensd-agnÍdd.ag in d.e gymra,al- aarx;
wezig is.

Z,orgt a11en, da,t zp. 1! Maart het tenue i.n orde is
Na d.eze d.atr:m za1 d-cor de Directeur en het Bestuur lcl-e
d-Í-ng-inspectÍe gehoud.en wordea.Ifian:neer d.e kled.ing nietin ord.e Ís, l'ran men ni.et aan d-e uitvoeriag dee].neren.

Eet Bestuur.
}E ïJÏTiIOERÏ1{8..

ïÍa.rureer dj_t blaadje verschÍ.jnt, zijn w:j nog onte_
veer vier weken van d.e uitvoering af. Het js nu zai,,k,dat nienand. in d.eze vreken meer een. 1es mist, vril d.e Iïa
zenkamp op 22 }{eart een goed. figuur slaa,n.Kon dus nae.rles, ook a1 regent het bakstenenn of a1 ben je uitgeno
d.igC, nee naar d.e bioscoop te gaan!

Een eipna,ard.ig versch:ijnsel d.oet zich voor bij d.eherenryoep. 3e heren schijnen nanelijk een twee-ploegen_
stelsel te hebben ingevoerd, fur de week komen eï &ïi-
dere ledea. zouden deze heren voor d.e laa"tste víer we-ken niet eens wiIlen over',rerrreR e]I iec.ere week konen?3ij voorle.at mijn dank,

Yerbeek.
?laatskeart-en en Reelame platen.

lla 27 Febnrari zullen plaatsle-arten vocr d.e uit_
voering verkrijgbaar zijn bij het secretariaat: Eeyd.en-rijckstraat T72, 9n bij de lijsthouders. 3e toegangsprijs
bedraagt f J r?|2 (bef . inbegrepen). led.en die 10 kaar_ten verkopen hrijgen een vrijkaart-

Eeclameplate:r word.en d.it ja,ar niet uitgegevea.
Z4rr er led"en, die aelf een plaat vrÍ1Ien tekenen e:e d.e-
ze *er beschi.kJcing wilJ_en stellen?

De secretaris zal ze gaartle Í.n ontrrangst nemen en
voor verspreid.iag zorg d.ragea.



Ons elubhuiswerk.
Ruim rle helft van het winterseiueen lig:b tharrs

achter ons en d.it geId.t vanzelfsprekend. ook voor de
clubhuisavcnd-en.

Àls we eerls naga,en wat d-it clubhu-iswerk ons in
1949 en in d.e eerste naand. valr 1!!O gebod_en heeft, d^alx
mogen we niet ontevred.en zijn- Iit seizoen hebben we
het een en arrC,er over d"e clubavonden vastgelegd., Ínaar
hët zou te ver voeïEnr o,n hier aLles te versnerd.en.
Toch wÍI1en v,re d.e cijfers eve:: laten sprelien, om të
trachten, U een totaal overzicht varr dit werk te geyen

Ie eerste Zaterd.agarond in September startten we
met 37 bezoekers" ,it aarrta:.. betekend.e d.ireet a.l een
record. en, afgezien van bijzond.ere avonden, werd. geen
hoger cijfer genoteerd.. Over het a,l-gemeen slaat de ba,-
lans uit naar d.e kant r,an d.e heren, @,armee we wiIlen
zeggen, d.at hun opkomst het best vras. Eet tegend.eel ishet geira.l bij 'rBijzond.ere avond.entf alsa d.e rr3ante Avondr
ten bate vn,rL ort%e jongens in ïnC.onesÍë, het st, Nico_
laasfeest en d-e boerenkoolfldf. Dan weten d.e d.ames het
clubhuis ook te vind.en en staan zi j aan d.e spÍts I 0p
zulke avond.en bleek het clubhrris bijre. te k1eín te zijn,
ge-tuige het aantal- bezoei<erss resp. ee, 65 e*76"
Kom da.mes, ook op and.ere a.vond-en rnordt ju11ie aanTve-
zigheicl op prijs gesteld, en vele avonden zíjn uiterst
leerzaam en iateressant. Ife d.enken o.a. aan de lezing
van d.e Heer van d.er Bijl (hoct<ey), va]l d.e Eeer Rook o-
ver Zwitserland, Noorr,,regen en Zted.en, van Joop Noord-
hof (nuziek) en niet te vergeten het ítpierementr'.

Vaai< horen ue de led.en klagen, da-N er niets 'te
bel-even is. IÍet is ondoenlijk om ieclere a,vond. een sIEe-
ker te hebben of een spel te d.oen, Oat is ook niet d.e
bed.oeling; laten we zelf proberea er iets van te maken
en niet altijd. afrre.chten of de cLubhuisr.leider nog
iets vreet te verziniren. Ttrat hebben we ons eeïr pasy3 wë-
ken geled.en aiet geamuseerd. met een dood.gewoon luci-
fers-d.oo sje ! lferd.er beschikhen we over tafeLtennis-r.e.-
teriaal, een bi1-jart, sjoelbak en schaakspelen. Eebt U
hier geen j.::teresse voor, breng dan zelf eens een spel

(
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mee erl . . . a,ls U I t kr:nt roissen, vergeet het èn mee

terug te aemen, waat onze clubhuis-i-:rveataris- h.n nog
best-urat aanvuiling gebruiken (Uiiv- damstenen).

Binnenkort hopen ue een enquete te houd'en1 oItr Ï:18,

te gàan wat de Leden het f.iefst op de cLubavonden flil-
len d.oen, horen en zien, Àan d.e hand. van het resultaat
van d.it onderzoek, bopen we dan ver"der voort te rerken
a&n ons prograÍrna voor de restere:rd.e ma,and.ea vear dit
selzoen" DÍt jaar zuLlen nog meerdere sprekers met in-
teressa,nte ontlerwerlnn jul1ie aand.acht opelsen.

toon d.at je beLangstelLLns niet alIeen uitgaa.t
naar d.e licbanelijke, maar ook uaar de geestelijhe ont:
rikkeling. I[. C].*

Telrrris

Evenals vorig iaaÍr zal et ook d.it jaar gelegen-
heÍd zijnr oD ia Hazen1eCIp-verba.në te tennissen. Eet
bestuur is er in geslaegdr @ op Dinsda.g-r Yrijdag- ell
Zontlagavoad en op nonderdagmorgen baaeen fu het sta,il,g-
park nne Goffert" ter beschildcing te laijgen"

Nu er meel gelegenheid zaL zijn, dan vorig jaar
heeft het Sestuur besloten on de banen op ïriidagPYond.
speciaal voor de oageoefend.en te resem€3€rrr Deze zu1-
len d.an Ín d.e gelegenheid word.en ge§teLd. om ond.er des-
kr:ndigB leiding te trainsn. 3e baaea op Dinsdagpvond'
en }onderdagoorgea ziin beschikbaar voor de geoefend-ent
terw'ijl op'Zonda.gavond. geoefeadea en ongpoefend,en kun-
nen spelen

Er zu11ea niet
d.eu aangenomen. leze
d.e Eazenkamp moeten
Eierond.er volgen d.e

linsdagBvond lra 6

Ionderdagmorgen $-12

Trijdagavond.

Eondagavond

aeer rEn I ileelneners per bean wor
d.eelrremers zul.len werlcand. li-d. vaa

zijn
tljden en de priis per seizoen:
uur f 101- per deelnemer

(geoefend.en)
uur f 7 t5O Wt deelnemer

(geoefend'en)
ys 6 uur f 1o,_ *" d""tHËï"r.rra"o)

tB 6 uur r tz,5a 
ï;.::?::ï"ïog,o"r.)



I$il ne: rich d-us opgeven voor d,e londerdegnorgen en d.e

Zondagavond, dsn bed:apn de kostea f 7t5A plug f 12t
50 = f, 20r*.
Yoor Dinsdag en Zondagavond totaal f, 22t !0 enz.
otrgavea voor deelnane op-Do*deldaeqorpn noeten rorden
ged,aan tij Mevr. Jaspers, Eindestraa* ,2.
opgare:r voor d.eelna.me op Drqq-d4
Zonilagavond kunnen teitsLtri
geilÍer:d voor 1 lllaart bij F.ïtr. Maa.ssen, Eatertsevelflweg
11J. r/s3*.trd. moet worden voor veIle avoad.(en) èn 8ë-
oefend. of ongeoefend.. Eet beetuu behoud.t zich het
recht voor orn spelers of slnelsters d.ie zich al-s ge*
oefead. opgeven, toch bij d.e ongeoefend.en te plaatsen en
omgekeerd.
Zijn er te veel gegadigÈea; dan za1 de vo3-gorde vaÍr aÉLn

neld.i::g besLissenr wie er deeLnemen, 
Eet Bestuur.

Sport in het kort.
Toetbal-; de voetbal--conptitie heeft d,e mantlen

Decenb"erïn .fanuari stilgelegen, d.och is ha-If tr'ebruari
weer gestart, Uitslagen riin nog niet te nelden.

Op een ding zou ik onze voetballers attent willen
maken: Er ziin weer goen-w"itte kousen te koop. Zorg nu
dat je teane volled.ig is. Eet staat beter clan ïcelke
blok-, nrii of streepjes kousen ook, @ vaÍl afgezalcte
sokken maar niet te sprekea'

Eockell vaa' het hockeyfront valt niet veel nigulrs ./ , aA
te $e1den.-Er is een el!q!r11gon!n:L§.sie sa4elggqteld ea ftffi
er wordt ijverig gBtraifr-;naarEtriiden ;X'n-r uog ''*
niet gespeeld.

HsnklaL z Eat,e:rt'g*g 4 Ibbaari werd. i:r het §.8.C.-
cLubÍ,uis--een Lezl.ng gehoud-en over honkbal d-oor ii€
voorzitter van tle Ned.erlandse Eonkbal Bond. lerscbil-
leade Hazenkampers hebben &ez* interessaate lezing ge-
boorë. Eet belangrijkste van deze avoird- wa,e eehterl dat
i:e principe besloten wertl om a-8" uomer in Nijoegen te
starten mt een honkbalc@ptitie. De §azenbrnp boopt
b^.ieraa.n met tetttinste 2 negen'tallen d.ee1 te neren.
Toorts sullen 1{.8,C. ea Trekvoge}s met enigen neget}-
taIlea d.eelrenen. ffet trekvogeLs weril aL contact op-

of
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genomerl en het resultaat hÍervan i-s, d.a.t ejruL Febnulri
of beg'in Maart op het Hazenle.mpte:rein een vriend.schap
peli.jke wed.strijd. gespeld zal word.en

Eet ziet en naar rit, dat het honlcbal in }TÍjmegen
meér levensvatba.arheid za1 IaÍjgen en het i-s d.as re.ak,
dat d.e Hazenkamp, a1s oud.ste beoefenaar van d.eze mooÍe
spor+ hier ter sted.e, niet achterblijft. Op Zaterd.agnld.
da,g woro.t getrai-ndrterwifl alle wed.strijden op Zondagmid
dag gestrree1d. word.en,
À1le treren d.l-e hieraan wÍIlen d-eelnemen, zíjn welkom.

fb.feLte::nÍs; De tweede helft van d.e tafelternis-
conpetitie is begonnen en
zijyrz Schependom J

Hazenlamp 1
bz*rlJramp J
Eazenlca"mp 2
WeïL Shot B

frazer&a.mp J
HazenJc"llp J
Hand..& r/1ug 2

de eerste uitslapn híervan
Hazenlcampl 4-6

F Band. &rl1ug1 2-E
Hazenlamp2 6-4

* P. T. I, 1,2 5-5
Eazenkamp2 6-4
WellShote 1-T
ïtranfl.6Y1u937 -1
Ha"zerc.rarr,pJ 7 -1

Het eerste d.eed precies, wat in d.e liin der veryuachti.n-
gen 1ag; n,1. winnen van §chepend.om J en verlie zew aant
Hand.ig en rIlug 1.
Eet tweed.e bracht het er echter slechter af: weer werd-
va,n het derd.e verl-oren, erenals' j-n d.e eerste competi-
tie wedstrijd., te:-rij1 voorts gelijlc gespeld nerd tegen
P.Í.f; 12r dat slechts rnet twee spelers was komen op-
dagen. Iit had toch minstens een 6 - q overwi:rni.::g
moeten zijn. §azela.mp J s*artte we1 goed- d.oor van het
tweed.e te wi^r:nen, doch had. toch niet rran ï[e11 Shot I
mogen verl-iezen. Nu zal d.e treed-e plae,ts op d.e :a;,r,g*
lijst we1 danig in gevaar komen. nat van Hand.ig en ylug
2 verloren en nan Hand.Íg en Ylug 5 gewo:rnen rerA ffi,s
te verwachten.
Nu nog even iets and.ers. Kom regelmatS.g op de trai-
ningsavond, dan Ïe.n tenminste d.e onderlinge competitie
afgewerkt worde:r,
Ook de strelers en speelsters d.ie niet aan d.e competi-
tie deeLrremen worden verzocht regelmatig op te komen.
Ie stand. in de ond.erli:rge competitie is op . het .ogpn-
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4, E-
5. 3.
6. B.
7" w'
B. G.

9. R,
10. F.
.l't m*Jrr tIr
12. L"

Toor d.e komend.e
ari r.ummer.

Stolk gesp.
He:rd.r1ks ' n

MÍd.de}burg Í
Lensink It

Comlr.ajen ,ï

Hoff stee Ít

v. Eenennaam
d.e ïri.es
Janssen
lViaassen

Send-egem
Be11Ínk
competÍtie

Àl1een d.e wed.strijd. [.T.C. 7 - §a.ze*io,mp 1 wordt nÍet
gespeeld. op ZaterCag 11 ïfaartrd.och op Zaterdas 4 tr{aart
&. Sr

;if'SCHE1,.
Een van onze Leden, Àppie ï[ee=rranris naar Utreobt

vertrokken. Apple is gerutme tÍjö Llrt vaa -i[e r§a,zeale.mtrr
geiveest en behoorde tot d.e getrouwste en meest e:tt&oui
siaste leden vall snze verenigíng,
ïTij wensen hem veel succes toe.

Eij verzoeht ons nog het volgend.e te plaa,tsena

E.gsrhkm peI§,
: Iangs deze leg aeéa Lk afscheiit
van jullie, wegens vertrek naar Utrecht.

À1Ien dank ik voor d.e trnrettige
en gezellige tijd, die ik in jul1ie nidd.en heb mogen
d.oorbrengetr.

Bopencl, nog eensr iets vaa ju1-
lie en van d.e tHazenkamprr te h.oren, gpoet ik a11ea,

ïtïiiLH%
Utrecht.
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rran 4e: 3"ryf1i949" qtgl-.

3e peurj-ngmeester maakt all-en er nog e<:rl§' otrxr.,riG-
,zaa.a, aal ir:-3 momenteel rrcgens stud.iered.eÉen zijn werk-

. zaaxtheden tÍjdelijk heeft overgedragen aan d.e IIeer E.
, I 'f{r, Àrnold.. Oude Hesetaan 532. Al-1e naker, moeten met hem

I;tlf,.A rroorden afgehandeld- ook eventuele bedankjes moeten aan
,YiilJ 6it adres r','orden gericht.

{.!

.LÀ a R Ïr E.R G A n E R Ï 1í q,

Na.ara].1e-rraarschijnl{jklreidzaT-dejaarverga.d.ering
gehou,lenwordenZaterdaglllfiaarta.s'inonsclubhuis
aandeEazenkampseTfeg"AarrrrangBuur.Eoud.td.ezeavonrl
vríj e]1 komt allànrdaar er enige zeeï belangrljke puïrten

besprokenzul}enword.en.Convoe,tiesvolgennog.
?.A.

Eet laatste numner.

}ítblaadjeishetlaatsterrumraerrrandel-0eja"ar
gang van ons clubb1ad..

ÀI1en die meegeholpen hebben om de uitgave van
dÍt b1ad. nogelijk te maken, en ik d-enk hierbi-j in het
bíjzond.er aaJl d-e acl.','erteerders en de vaste mede,,rerker§r
*if it vana'f d.eze plaats nijn d-ank betu-igen"

ïn Maart zaL lrct eerste llummer van d-e 11e jaar-
gang verschijnen a1s programmablad voor de uitvoering.
öok-voor d"it en all_e volgende nummers hoop ii.r'reer op

all_er medeverking te mogen rekenen. op t';ree d-ingen rril
ik nog even de aa^ndacht vestigen en rele

i. Copie voor het Uitvoeri::gsm:nner moet uiterl{ik
1 Maart binnen zijn, d.a.ar d.Ít blaadje ged.rukt ',rerschijn'o
en hiervoor een langere tijd. van voorbereic.ing nodig
is.

2. Eeeft 1em.:nd nog een aardig idee, of een op of
aalmerk'i1g over opzet of uitvoering van d'it blaad'je,
faa\ het dan ao spoed.ig nogelijk weten. Mogelijk lc'n er
dan'nog met bepaalde mensen rekening gehoud-en word'en

Re d."
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HazenLampets I

l.J behoeÍt heus niet verd,er

heeft voor U w' Hu,tshhoudtng
te lapen wonneer lJ i"ets nodíg
of Luxe Wa.en

Wii ,ry. ruimschoots gesortee«l I

WARENHUIS plut Sigaren*agaziin.
PI.]RSONT]EL STAAT VOOR U KLAAR

PFEIL,S WARENHUIS
GROENESTRAAT le3 - T.,1. 25251,

NIJIVTITGEN

SCHILDER\^'FPK

TH. DE CT*

All"u oÍ)

WEEZENLAAN I.
TFLEFOON 24NB
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(;[E[, BAl. l,**[t Let

Ituw'll.ll.t{Ljls
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