
Z,el<ndyS t3r>'il€ i.r-oZ - t7{c

UEEKBLÀD ï\r

De Hazenl«amp
In de titel ,,Vereniging uoor Lichame-

lijlte en Geestelijlce Ontwíklceling", lígt
meteen al het doel en sfueuen, lcortom dat,
waarop De Hazenkamp is gebaseerd, be-
sloten,

Algemene lichamelijke efl geestelijke
ontwilckeling. Het is een tweeledig doe!
u,at De Hazenkamp beoogt. Een doel, dat
uele mogelijkheden in zich bergt, maar ook
uele moeilijkheden.

De lichamelijke ontwikkeling komt aller-
eerst tot uiting in de, in groepsuerband ge-
geuen gg mnastieklessen. Daarnaast bestaat.
er uoor de leden mogelijkheid tot turnen,
athletiek, handbal, uoetbal, honkbal,
hockeg en uollegbal.

Door deze ,,uersnippering" uan de be-
schikbare krachten, welke anders op één
talc uan sport geconcenbeerd zouden wor.
den, laat De Hazenkamp duidelijk uitko-
irien, wat zij het belangrijkste acht: niet het
behalen uan sehitterende resultaten, die
opvoedkundig bekeken, helemaal niet toe
te juichen zijn, maar het lcennismaken met
ueel takken uan sport, waan'door een alge-
hele lichamelijlce ontwíkkeling wordt uer-
kregen.
Van euen groot belang is de geestelijke
a n hpT'lí k è Iíh g .' " D e-z e - inz t'dt - doar -bzlten,
staanders onderschat, wat uooral wordt
uerklaard door het feit, dat het niet moge-
líik is een opsomming uan mogeliikheden
tot geestelijke ontwikkeling te geuen, als
bij t' uoorgaande het geual was.

De geestelijke ontwiÍclceling ligt door
alle afdelingen en w.erkzaarnheden ge-
vlochten. Zij treedt uaak in't geheel niet
op de uoorgrond, maar is niettegenstaande
dat sterk in De Hazenkamp vertegenluoor-
digd.

Hoewel De Hazenkamp zowel uan op-
zet als in haar practische werk omuang-
rijk uermag te heten, is de Bestuursrege-
ling uiterst eenuoudig ingericht en inge.
steld op een zo nauw mogelijle contact tus-
sen Leden en Bestuur.

Vele buitenstaanders beschouwen De
Hazenkamp als zuiuei,,sportuereniging".
Hoewel dit te begrijpen is om eerder ge-
noemde redenen is dit ten enenmale on-
juist. Hoofdzaak is de geeste-
lijke ontwiklceling. Met recht kan
men spreken uan: de §eestelijlce ontwikke.
ling begint op de sportterreinen en wordt
voltooid in het clubhuisleuen,

Ouer de waarde uan de lichamelijke op-
uoeding in uerband met de geestelijke o-nt-

wilcketlng hoeuen wii niet te spreken. Het
is een iàder wel uo[komen duideliik, welk
'een enorïne waarde de lessen hebben, daar
zij de leden volop gelegenheid bieden met
elkander om.te gaan op uolkomen ge-

zonde-, natuurlijke- en ongedwongen
wijze, Op het sportterrein leren zij elkan-
ders lcunnen respecteren, krijgen zij uoor-
beelden te ouer uan goede sportiviteit. Zij
worden niet alleen ,,uan de straat" gehou-
den, maar groeien teuens op to| een gezon-
de en krachtige jeugd, waaruan men met
recht lcan zeggen: ,,l\ilens sana et co(pore
sano". (Een gezonde geest in een gezond
lichaam).
De geestelijlte ontwikkeling, aldus begon-
nen op de ggmnastieklessen, uindt haar
uoltooiing in het. ,,binnenwerk", het club-
huisleuen.

Het contact, begonnen op het hockeg-
of uoetbalueld, wordt op de club uoort-
gezet. Niet alleen gezelligheid en urolijle.
heid bieden deze Zaterdagse clubauonden.
ntaar oolt gelegenheid tot het beantwoor-
den uan uragen en het oplossen uan moei-
lijkheden uan de jongeren.

Verscheidene auonden zijn gewijd aan
lezingen, zang, film, conuersatie en goede
muziek, terwíjl bonte avonden, volksdan-
sen uoor de aftuisseling zorgen.

De I-lazenkamp staat uoor alles en ieder-
een open.

De clubauonden uormen de brug waar-
---oL,er eersehi.íle.nde*taeninge:a., galauen *cru.-

ideeën elkander de hand reiken; de poort
waardoor ieder de weg tot elkander uindt.

De afgelopen oorlogsjaren hebben nog
eens duidelijk' beiezen welk een grote
plaats aan De Hazenkamp in het leuen uan
de jeugd uan Nijmegen kan worden toege-
kend. De principiële houding van het Be-
stuur plaatste de uereniging direct al in een
benarde positie. Van werk naar buiten
(uituoeringen, excursies, uitstapjes enz,)
was geen sprake meer.

Dat De Hazenkamp zich gedurende
deze jaren heeft kunnen handhauen, ia
zelfs uitbreiden, ligt voarnameliik aan de
band, die alle leden bijeenhiel4 en die op
de clubauonden hecht aaneengesmeed was.
Deze keten waaruan de schakels werden
gevormd door kameraàdschap, geloof,
uertrouwen en hoop op God, ntaakte dat
de hele uereniging als één man front kon
bieden.

Ook na de oorlog heeft deze band haar
waarde behouden. En ook nu ueer in deze
íijd uan anÍwrichting, ooic nu weer staat
De Hazenkamp sterk en onuetzetteliilc in
de branding. Ook nu weer uindt Niineegs'
jeugd ae poorten open en ín De Hazen''kaàp de óplossing uan al haar moeiliikhe-
den,- de nodige ontspanning en ook nu
weer kan De HazenkamP met techt ge-
noernd worden een
,,Vereniging uoor lichameliike en geeste-
lijke ontwiklceling".


