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ALGEPIIEN

Het seizoen 1977-78 stond nagenoeg geheel in het leken vi,;n hct S0-jariq
.lubileum en het inmiddels gereed gekomen klubhuis en is derhalve voor
veel mensen een erg druk seizoen geueest. rJas in het vcrig seizoen aL
reeds de start gemaakt met de jubileumviering, vooraf met het bijeen-
brengen van de gelden, dit jaar uerd deze voorbereiding verder afqerond
met het houden van een rommelmarkt, gekombineerd met uat sportieve ak-
tiviteiten, in september 1977 i-n het stadsdeelcentrum Dukenburq, een
sticker-verkoop aktie en enige bingoavonden. De jubileumviering zi:1f
uerd geopend op 18 februari 1978 met een zeer druk bezochte teunie,
uJaaraan 230 mensen deelnamen, een buitengeuone algernene ledenvergade-
ring en een reeeptie. De buitengeuone algemene l-edenvergadering stond
voornamelijk in het teken van die leden die 50 jaar lid bJaren t.i,r.:
Hr. A. Huisman
Hr. J. Grotenhuis
Hr. H. v. J ngen
Bovendien urerden de volgende personen bij akkl-amat,ie trenoemd tot 1id
van verdienste:
flarijke van Raaij
l.rJim Zeqers
Paul Lecluse
Ria Kersten
Simon Kersten.
Voora1 de reunie gaf zeer veel- oud-Leden de gelegenheid elkaar uLeer
eens le ontmoeten en van gedachten te r,.rissefen. Daor het spreken over
ulat er in het verleden reeds door de Hazenkamp uerd georganiseerd,
uerd met name tijdens deze reunj.e het idee geboren de Hazenkamp uit
te breiden. VeeL dank is verschuldi-gd aan diegenen die deze reunie
hebben georganiseerd t.ul.3
Hr. P. Aartsen
Hr. A. Huisman
Hr. J. Grotenhuis
Hr. H. v. Ingen
Hr.B.de Graaf
lvlevr. J. Jaspers
llevr. L. Castelei j n.
Tevens zag deze dag het jubileumboek zijn eerste daglicht; een boek
dat zeker een zeer geslaagde uitgave genoemd mag uorden en uJaaraan
de volgende personen zaer veel uerk hebben verricht:
Hr. F. l!. lviaassen
Hr.D. J.Korstanje
Hr. B.de Graaf
Flr.J.A.de Hartog
Hr. A. Huisman
Hr. J. Grotenhuis
Ht.A. Hei jmans \-
Hr. P. Lecl-use.
Verder r.uerd deze dag opgeluisterd door een zeer levendige historische
expositiergeorganiseerd door de heer J.Hendriksen, uJaarop men dorïovo
zeer veel fotors en een doorlopende dia-expositie veel oud-Leden en
ook ue1 nog steeds aktj-eve 1eden, bezig kon zieniDe expositie stond
dan ook de hele dag in de vofle belangstelling. Hierna is de vi.ering
van het jubileum verder voortgezet door de volgende aktiviteiten.
0p 4 maart tr.rerd door de sektie badminton u:eer het jaarlijkse lviarieken
van Nieumeghen toernooi georganiseerd, ulat deze keer een speciaal ju-
bileumtintje ulerd meegegeven.



0p B april vond een erg l-euke jeugdvoorstelling van Luko de Clouin plaats
in het Kolpinghuis. Deze daig, die geheel georganiseerd ulas door de sek-
tie gym, ulerd vooral georganiseerd voor de jeugd van 4 tot 12 jaar en

mocht een bijzonder groot sukses genoemd tlorden.
Hierna ulerd op 6 mei door het bestuur van de sektie gym een jubileum
invitatiet,oernooi georganiseerd in de sporthal flleyhorst, uaarbij in
totaal 5 A-ploegen en I B-ploegen kampten om de eer.Afgezien van het
feit dat vanLJege de seizoenindeling op dat moment nog niet a1le sportie-
ve aktiviteiten in het kader van het jubileum konden urorden afoeuikkeld,
urerd op 27 neí reeds de si-otdag georganiseerd. Deze dag bestond uit
een zeer goed bezochte sportinstuif in sporthal Hengstdalr uaaraan + 100
leden deelnamen. Diezelfde avond uerden de festiviteiten voortgezet in
Huize Dukenburg, ujaar een bijzonder goad geslaagde en erg druk bezoch-
te feestavond op tourrr uas gezet. De aktiviteiten die de sektie hsnk-
ba1 in het kader van het jubileum za1 organiseren, zullen vanrrrege kom-
petitieindelingen 8.d.1 pas plaats kunnen vinden in het seizoen 19'18-179.
Rest ons hierbij nog díegenen hartelijk te danken, die hiervoor nog
niet zijn genoemd, maar toch de nodige akties hebben ontplooid om dit
jubileum te hebben doen slagen.

0p de voorjaarsvergadering konden eindelijk ook de onturerpstatuten in
stemming ulorden gebracht. Herziening van de statuten u,as o.a. nodiq i.v,m.
het geuijzigde verenigingsrecht. Ger Biermans, oud-sekretaris van de

Vereniging, heeft hiervoor veel uerk verzet. Het ontulerp u,as Vooraf
doorgenomen met de diverse sektiebesturen en op de l-eoenvergadering
ulerd dan ook slechts een rrrijziging voorgesteld en aangenomen.

KLUBHU I 5

Gezien het feit dat de aanleg van het sportpark trJinkelsteeg in septem-
ber 1 9?7 al zo ver uas qevorderd dat het met ingang van 1 978 in gebruik
kon ulorden genomen, uerd ook in september begonnen met de boutrl van een
tijdelijkkLubhuj.s. Dit klubhuis, qehuurd van de Sportstichtingr urerd
door een groot, aantal, vnl. honkballeden, gedemonteerd en nabij het
honkbalveld opnieuu opgebouu:d en lot een zeer gezellig en geslaagd
klubhuis ingericht, Het aantal mensen dat hieraan heeft meegerrrerkt is
zo groot dat deze niet met name zouden kunnen uorden genoemd, maar de

dank aan deze feden is daarom niet minder. Toen boutrl en aankleding van
het, klubhuis gereed u:aren, is gelijk gestart met het organiseren Van
het koffieuurtje op de zondagmorgen. A1 snel bleek dat dit een zeer
gesJ-aagd initiatief genoemd kon uorden. Uiteraard uerd m.i.v. de ope-
ning van het honkbalseizoen het klubhuis zeer frekuent gebruiktr zo-
rrrel ti jdens de r,ledstri jden als tijdens de trainingen. In de afgelopen
periode is duidelijk gebleken dat dit klubhuis een ro1 vervuld in de
Hazenkamp en niet meer bleg te denken is. Helaas is de tijdsduur dat
dit tijdelijke klubhuis mag blijven st,aan beperkt, doch op deze ma-
nier kan reeds veel ervaring tuorden opgedaan noq voordat een defini-
tÍef klubhuis ulordt veru.rezenlijkt. Bovendien heef t de boutri van dit
klubhuis veel mensen enthousiast gemaakt om de veruezenl-ijking van
het definitieve klubhuis ook financieel in bereik te brengen. 0p de
reunie-dag uerd dan ook qestart met het urerven van deelnemgrs aan
een rentel-oze lening. Hiervoor hebben zich inmiddefs 52 mensen ingeschre-
V8rlo

HTT BESTUUR

Het seizoen toerd ingegaan met een vakature voor
ingang van de voorjaarsvergadering echter kon in
voorzien omdat Íllevr. A. van der Zulaan zich voor
resse beschikbaar stelde. [Joordat Simon Kersten

het sekretariaat. []et
deze vakature uorden

de post van sekreta-
inmiddels iret qymbestuur



had verlaten, rr.lerd de plaats Van vertegenu.loordiger vc,or de sektie gym

binnen het hoofdbestuur opgevuld door de lleer Uim Zegers. ['l.i.v. het
seizoen 19?8 verliet J.v.d.Vegte als vertegenrrloordiqer van de sektie
honkbaL ret hoofldbestuur en urerd deze plaats ingenomen door de Heer
Kare1 Dingelhoff. Aangezien de uerenigÍng inmiddefs uas uitgebreid met
een sektie korfbal, uerd voor deze sektie de Heer F.van der Heyden be-
noemd tot hoofdbestuursl-id. Het hoofdbesLuur ziet er aan het eind van
het seizoen dan ook aLs volgt uit:

Sektie qymnastiek: dhr.U.Zegers

Uoorzitter:
Sekretaresse:
Penningmeester:

Sektie badminton:
Sektie Honkbal:
Sektie Voetbal:
Sektie korfbal:

Het jaarverslag van deze
1977 en daarin uJordt o.a.
sektie het honderdste lid

dlrr. H.P. L. Franken
mevr. A.van der Zuaan
dhr. S. C. Kersten

dhr. P. Lecluse
dhr. K.Dinqelhoff
dhr. G.Francissen
dhr. F.li. van der Heyden.

Dit seizoen is voor het eerst gestart met een gezamelijke financië.le
administratie en ledenadminisiratie voor het hoofdbestuur en de sek-
ties gymnastiek, badmi.nton en later ook korfbal. De ledenadministratie
ulerd verzorgd door Ria Kersten die jaren achtereen reeds de l-edenad-
ministratie van de sektie gymnastiek verrj-cht,t,e. De proef mag aIs vol-
ledig geslaagd rrrorden genoemd, zodat ook het aankornende seizoen op
dezelfde voet za1 ulorden doorgegaan.

GYIIlNA ST] EK

Door de sektie gymnastiek uerden di-t jaar 46 qymnastieklessen en 20
turnuren verzorgd in 9 zal-en. fr uerd nieutle leiding aangetrokkent
de heer Teunissen 29 uur en ['levr.Schijf 9 uur, teruijl de heer Zegers
een groot gedeelte van het, seizoen geen lessen kon geven in verband
met een gebroken bee[o Het ledenaantal schommelde rond de duizendt
het ledenverloop ulas minder dan het vorig seizoen, er ulerden nl. 425
nieuue leden ingeschreven. Ook ulerden aanzienlijk minder herinnering-
notars verzonden. De eigen toestelakkomodatie in de Reestraat ulerd
uitgebreid met een lange mat terrllÍj} aan het eind van het seizoen uit
de jubileumpoL een evenurichtsbal-k kon urorden bekleed en een nieuure
beklede balk en parterrebrug konden ulorden aangeschaft. Hierdoor kon-
den een vrijgekomen brug ongelijk en balk urorden geplaatst in resp.
de zalen Tolhuis en lïofenhoek. Het turnen bevindt zich in een opgaande
lijn, er is ureer aan een groot aantal uredstrijden deelgenomen en enige
turnsters zijn aangenomen voor een regl.onale training in Papendal. In
het voorjaar 1978 urerd deelgenomen aan een trainingsstage van een uleek
samen met de turnsters van ASïT onder leiding van Ans Smulders. Voor
de tt.reede maal uerd dit jaar u:eer het turninivitatietoernooi georga-
niseerd.

BAprïr NI0IJ

gndanks het feit dat aan het eind van het vorige seizoen de neeste le-
den hadden bedankt, uerd in de sporthal Hengstdal uleer met veel enthou-
siasme begonnen met een nieuu bestuur en voor het eerst met betaafde
leiding. Binnen enige ueken groeide het ledenaantal dusdanig dat rrleer

met een r,rachtlijst moest u:otden geuerkt. Uit seizoen kon niet aan de
kompetitie urorden deelgenomen, het jaarlijkse llarieken van Nieumeghen-
toernooi vond, urelisulaar kl-einer dan anders, ulel doorgang. Aan het eind
van het seizoen uerden uJesr voorbereidingen getroffen voor deelname
aan de kompetitie en verqroting van de spelerscapaciteit.

HONKBAL

sektie slaat op de periode januari - december
aandacht geschonken aan het feit dat deze
l<on beqroeten. In het rayon l-let ilosten neemt



de Hazenkamp de eerste plaats in met het aantal peanut'leden. Er ulerden
goede kompetitieresultaten geboekt: een tueede plaats voor het eerste,
het tueede en het acjspirantenteam en een derde plaats voor de beide
andexe teams in hun resp. kompetitieindelingen en met sukses rrlerd deel-
genomen aan tulea peanuthappenings. De Bondsspaarbank trad rrreer als
sponsor op, de oud papier aktie liep goed. De ereknuppel r,rerd dit jaar
uitgereikt aan ïheo v.d. Berk voor zijn optreden als masseur en bege-
leider van het eerste team. Aan het eind van het jaar rrrerd veel tijd
besteed aan de bouu van het klubhuis, het rekfameborden bestand is dit
jaar aanirerkelijk uitgebrej.d.

UO TTBA L

Voor het eerst sinds jaren hebben de kompetitie resultaten ted gevolg
gehad, zodat het enige team de laatste plaats kon verlaten. Er uerd
deelgenomen aan het kampieonschap van Nijmegen en aan toernooien van
vovr N.D.T. en v.v. Dodeujaard. Verder valt op te merken dat dit seizoen
voor het ]aatst is gespeeld op het sportpark Grootstal. Egenals de sek-
tie honkbal zal ook deze sektie gaan verhuizen naar het sportpark hJinkel-
steeg.

KORFBA L

De ziel uan de gedachte een korfbalvereniging op te richten ulas de

heer Dick Korstanje en deze gedachte is ontstaan tijdens de viering
van het 50-jarig bestaan. De oprichtingsdatum uerd vastgesteld op 1 mei

1978. In maart en april r,lerd dan ook bijna urekelijks vergaderd en hard
gerrlerkt aan alle voorbereidÍngen. 0p de Algemene Ledenvergadering van

de Hazenkamp op 16 mej- urerd de oprichting van de sektie korfbal door
de leden qoedgekeurd. Zij hebben lnmiddels trainersr een trainingsveld
op sportpark l.rlinkelsteeg en uÍntertraining in de zaal van het Elshof-
colIege, reeds 2 senioren, 1 junior en 1 adspirantenploeg die deelne-
men aan de kompetitie.

S. C. Kersten
A. C. v. d. Zulaan.
oktober 1978


