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Sport, in de meest ruime zin van het woord, bestaat al sinds onheuglijke
tijden. De geschiedenis leert, dat de oude Grieken zelfs hun jaartelling
baseerden op hun Olympische Spelen. Hoewel deze methode in onbruik
is geraakt, houdt dit geenszins in, dat dit ook met de sport het geval zou

zijn. Integendeel, er is zelden zoveel sport beoefend als in deze tijd.
Ook onze stad telt vele sportenthousiasten en bijna jaarlijks viert een

der vele Nijmeegse sportverenigingen een jubileum.

Ditmaal is de beurt aan de Vereniging voor lichamelijke en geestelijke

ontwikkeling ,,De Hazenkamp". Zowel kwalitatief als kwantitatief speelt
zij een grote rol. In ledental toch behoort zij tot de grootste in Nijmegen.
De afdeling honkbal spreekt een heel groot woord mee in de landelijke
competitie en regionaal vormen de dames op sportvelden bij het hand-
ballen een geducht team.

In ,,35 jaar Hazenkamp" is veel bereikt en de vooruitzichten zijn gunstig.

Gaarne wil ik bestuur en leden van de jubilerende vereniging van harte
geluk wensen en ik spreek daarbij de hoop uit, dat Hazenkamp de taak,
welke zij op zich genomen heeft, nog vele jaren mag blijven vervullen
tot heil van het lichamelijk en geestelijk welzijn van haar leden en van
geheel sportminnend Nijmegen.

Th. S. Peters,

Wethouder voor de sport.
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35 laar llazenkampwerk

35 jaar llazenkampwerk in onze stad. Bijna ondenkbaar: Nijmegen
zonder Hazenkamp.

't Is ook niet nodig, want al waren er wel eens moeilijke, zeer moeilijke
jaren in ons bestaan, op 't ogenblik 

- 
op onze verjaardag kunnen we

zeggen: ,,'t gaat goed".

We zijn echt dankbaar dat we zoveel trouwe vrienden hebben die ons

werk met raad en daad steunen.

Er is over de gehele linie een zekere technische vooruitgang te bespeu-

ren en wat vooral van zeer veel belang is: er wordt met zoveel intens
plezier gesport.

In een razend snelle wereld hebben we ogenblikken nodig dat we elkaar
op een ongedwongen manier eens kunnen lgren kennen en waarderen.
De uitvoering zal technisch lang niet volmaakt zijn, maar alleen het feit,
dat zoveel jonge mensen, Ieiders(sters) en leden met enthousiasme aan

't werk zijn gegaan kan niet anders dan toégejuicht worden.
Wij zullen hopen dat voor a1le onderafdelingen het jaar 1963 onver-
getelijk zal worden.

J. v. d. Plas.
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Wandelen

Ook de wandelafdeling feliciteert vanaf deze plaats het hoofdbestuur
met haar 35-jarig bestaan.
Onze afdeting, welke tevens dit iaar haar lO-jarig bestaan hooqt te
herdenken, heeft in die tijd vele ups en downs gekend. Toch hebben
vele enthousiaste wandelaars in Nijmegen jaren lang laten zien dat ook
hier in de Hazenkamp een bloeiende wandelafdeling was. Onder diyerse
leiders en besturen zijn we steeds opnieuw gaan trainen om allen de
sfeer mee te maken, welke de Vierdaagse Afstandsmarsen meebrachten.
Het ene jaar ging misschien wat beter dan de andere, maar vanaf 1953

heeft de Hazenkamp zich in Nijmegen, maar vóóral ook buiten Nij-
megen, laten zien. Het was een genoegen om samen met al die deel-
nemers te wandelen, zonder enig wedstrijdelement eraan verbonden,
mee te leven in de internationale verbroedering, welke ook juist bij
de wandelsport tot uiting komt. Hopenlijk 2il. deze verbroedering door-
werken, waardoor meer animo zal bestaan om de wandelafdeling en de
wandelsport in de Hazenkamp tot verdere bloei te brengen.

Heri.
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Ë{andbalafdeling
Het seizoen i952-'53 is in de Hazenkamp historie van belang geweest
en voor Nijmegen niet minder, toen ontstond in wezen de Handbai-
afdeling van de Hazenkamp. In die periode werd door een aantal dames
deelgenomen aan de competitie van het N.H.V. Het eerste jaar had wat
weg van terein verkennen, het tweede jaar ging wat beter, het derdejaar kampioen van de 2e klasse afdeling Gelderland.
Verslagen uit die tijd laten zien dat het 1oopt. Over.winning op over-
winning._ Het zou nog drie jaar duren voordat het kampioenschap zou
worden bereikt. In 1958 werd de laatste hindernis, Rheden, met succes
genomen, de Districtsklasse was bereikt. Dit is alles veldhandbal, maar
in de zaalhandbalcompetitie ging het niet minder. Een herenteam was
inmiddels aI eens gevormd maar dat werd na een korte zaalhandbal,
periode weer opgeheven. De dames gingen onverstoord op de ingeslagen
weg verder. lV1et enthousiasme en volharding werden na drie jaar in
de 2e klasse nogmaals met succes bekroond. Op de gedenkwaardige
datum van de 14e mei 1961 werd, onder het oog van een groot aantal
supporters, Eiistha thuis verslagen en het kampioenschap behaald. Het
volgende seizoen mocht in de le klasse worden gespeeld. Wat ook in de
1e kiasse mocht beginnen was een heren-team. Dat dit laatste de
ervaring van de dames miste bleek aan het eind van het seizoen, die
konden zich namelijk alleen handhaven in die l<lasse. Kampioenschap-
pen zijn er dit jaar niet te verwachten, maar dat is ook niet noodzakelijk.
Het heeft ons a1 vele malen voldoening gegeven om te horen dat we bij
winst cÍ verlies, steeds een goede indruk achter laten. Ki.jk en daai
komt het op aan, een goede spelopvatiing en sportiviteit; de Hazenkamp
is daarvoor nog steeds een begrip geweest.

J. P-

Trampoline
Het is voor mij een grote eer, in deze Jubileumuitgave, iets te mogen
schrijven over de nu reeds 4 jaar oude afdeling ,,Trampoiine,, van de
Hazenkamp. Ondanks de moeilijkheden, die nu eenmaal vaak met de
oprichting van zo'n afdeiing gepaard gaan, en dankzij het stugge vo1-
h.ogden van mijn voorganger, de Heer v. d. Plas, verheugt de àÍdeling
zich in de steeds groeiende belangstelling voor deze nog zo jonge sporÍ
en een groeiend aantal 1eden. Dit biijkt o.a. uit het feit dat we stèeds
meer uitnodigingen ontvangen voor het geven van demonstraties. Zoais
iedere afdeling heeft ook de afdeling ,,Trampo1ine" nog we1 enige ver-
langens, cok wat betreft de behuizing; maar er bestaat een goedè hoop,
dat aan deze verlangens binnen afzienbare tijd za1 ku-nnèn wcrden
voldaan. Ik wii sluiten met het uiten van de wens, dat de afdeling
.,Trampo1ine" in de goede sfeer van de Hazenkamp mag groeien en
bloeien tot een afdeling, die de jubilerende vereniglng tót èer strekt.

Namens de afdeling ,,Trampoline"
O. van Boxtel.

GEEF een BOEK VRAAG een BOEK

Firma H. TEN HOET
Binnen- en buitenlandse Boekhandel

sinds 1633 Telefoon 20004naast'r Stlrlhuis
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35 laar Gymnastiek
Wanneer u deze jubileum-uitgave onder ogen krijgt, staat de Hazen-
kamp op het punt haar 35ste verjaardag te vieren. Op 2 februari heeft
de Hazenkamp deze leeftijd van de sterken bereikt. Zij heeÍt bijzonder
veel voor de ontwikkeling van de lichamelijke opvoeding gedaan. De op-
richters hebben in 1928 beslist niet verwacht dat het zegenrijke werk
dat zij begonnen tengevolge zou hebben dat in 1963 de gemeente
Nijmegen een vereniging zou bezitten welke één der grootste gymnas-
tiekvereniging in Nederland is, een der prettigste verenigingen, die
binding weet te brengen onder haar talrijke leden. De Hazenkamp is
een begrip geworden.
In onze Hazenkamp is voor ieder plaats. Er zijn twee stromingen, n.1.
ontspanningsgymnastiek en turnen. Wij richten onze grootste belang-
stelling op het bevorderen van een zo alzljdig mogelijke lichaams-
ontwikkeling. Ons krachtig en actief bestuur heeft op tijd de bakens
verzet, opdat wij onze vooraanstaande plaats in het Nijmeegse volks-
leven niet verliezen.

GYMNASTIEK VOOR. IEDEREEN

Hiermede bedoelen wij de brede massa van gymnastiekbeoefenaars in
cnze Hazenkamp, die zuiver voor lichamelijke ontwikkeling en -ont-
spanning lid zijn.
Deze categorie voelt niets voor wedstrijden, turnen en in enkele ge-
vallen voor het instuderen van oefeningen voor demonstraties.

TURNGROEPEN
Dit zijn de leden uit de bestaande groepen die het toestelturnen willen
beoefenen. Hiervoor is voldoende gelegenheid op de diverse turnuren.
Deelname aan wedstrijden staat dan ook open voor ieder lid van onze
turngroepen.
Gymnastiek voor iedereen, ook voor de lichamelijk minder begaafden,
blijve de leus in ,,De Hazenkamp". Echter schenken wij ook ruime aan-
dacht aan onze ,,etalage", waarop dit ongetwijfeld belangrijke onderdeel
recht heeft.
Kortom er is een bron van levensvreugde en ik spreek hierbij de wens
uit, dat zij dit nog lang zal mogen blijven.

D. J. Korstanje.

Weet U...
dat de turners getraind worden door de heer H. Kaaks, 1id van het keur-
korps van het K.N.G.V. en 4e bij de Ned. Turnkampioenschappen?

dat onze vereniging naast gymnastiek ook afdelingen heeft voor Hand-
bal, Honkbal, Voetbal, Wandelen, Trampoline springen, Badminton en
Rolschaatsen?

dat wij aan de Fagelstraat een gezellig clubhuis bezitten, waar de jeugd
allerl:i activiteiten kan ontwikkelen?

dat wij door ons lidmaatschap van het K.N.G.V. de jeugd elk jaar van
een heerlijk vakantie-kamp kunnen laten genieten voor een redelijke
prij s ?

dat, als dank voor de gastvrijheid die zij in ons clubhuis genoten hebben,
de Israëlische deelnemers aan de Vierdaagse een ,,Hazenkamp-boom"
in Israël hebben gepiant?
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TTlfrerlnnerlngen
Toen mij door de voorzitter van de Hazenkamp v,,erd gevraagd of ik
vooi_!et programma-nummer nog enige herinnèringen over de afgelo-
pen 35 jaren zou willen schrijven, heb ik toegezegd dit te doen.
De-Hazenkamp is een stuk van mijn leven geweeit, dat ik niet gaarne
had willen missen.
Op _v_eertigjarige leeftijd heb ik aan de oprichting medegewerkt en nu,
la 35, jaar, is mijn belangstelling voor de Hazenkamp Àiet verftauwd.Ik za1 niet in herhaling treden door over liet ontstaàn van orlze ver-
eniging uitvoerig te schrijven. Dit deed ik reeds in het Jubiieum-lrum-
mer ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan.
I]i';eraard hcb ik gedurende deze 35 jaar vele gebeurtenissen in de
Hazenkamp meegemaakt.
Dat r*raren dan allereerst goede en gezellige lessen voor ons senioren.
Onze ieuza was immers: Wie doet aan gymnastiek is op zijn tachtigste
nog krviek". Als ik nu nog eens een enkele maal zo,n lès zie, zou iÈ zo
weer zin krijgen om mee te doen.
Het zijn veela1 prettige herinneringen doch ook teleursteltingen blevcn
niet uit.
Een_mooie tijd was de tijd vóór d: tweede Wereldoorlog. E1k jaar konik a-ls _secretaris, in mijn jaarverslag melding maken vàn stijging van
het ledental, van prachtig geslaagde uitvoeringen onder de eniÉousiast:
leiding van de heer Huisman in de Vereeniging en van de jaarlijks:
tcchten en zomerkampen onder leiding van Ds. Earger en wijlen de
heren Oosterlee en van Sprang.
A1 maanden tevoren verheugde je je weer op de beroemde pinl<ster-
kampen.
It zie nog het gezicht van Ds. Barger toen hij, wakker gervorden, merl<te
dat hij in de openlu-cht lag. Ongemerkt was de tenÍ boven hem af-
sebroken.
We hadden ook nauw contact met d-e Stichting ,,Levenrmorg€n,,, lvaar-
door wij over een prachtig sportveld met clubhuis beschikten.
Menig sportleve en qezellige openluchtdag, voorafgegaan d_oor een
mars door de stad hebben we daar beleefd.
Helaas moesten we dit afstaan ten behoeve van de woningbouw.
r/anzelf zijn de bezettingsjaren voor de Hazenkamp moeilijke jaren ge-
rveest, vooral ook wat betreft de lelding. Na 1945 werd echter rveer met
frisse moed de zaak aangepakt.'Wij misten wel belangriike personen die ons vele jaren tot steun wat'en
geweest, hetzij moreel als Íinancieel, als wijlen Ds. Creutzberg, J. Engle-
man, A. Oosterlee, G. v. Sprang en D. van Aalst.
Voor mij brak ook de tiid aan om het werk aan jongeren over te laten.
Ir< heb mij uit het dagelijks bestuur moeten teruqtrekken, doch achter
de schermen heb ik met genoegen kunnen volgen hoe het huidige
h:stuur de touwtjes in handen houdt.
Ik heb geTien hoe de Hazenl<amp zich pereed maakt om op 2 februari
a-s. goed voor de d-a4 te komen in de Stadsschonwburg.
Ik twijfel dan ook niet of bestuur, leiciers en leden slaqèn erin orn dezc
avond v,zeer met een goede uitvoering voor de dag te komen.

A. van Westreenen



voor de Ze Lustrum-uitvoering op zaterdag 2 Íebruari 1963 in de Stadsschouwburg, Aanvang 7.30 n.m. precies
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Alle leden

opening door de voorzitter 
weled. hr. J. r,. d. pras

Kleine kleuters op de grote mat 
Kleuters

In dubbele kring 
Meisjes

Al vroeg aan de brug ongelijO ,",r1.,

Met kast en bank 
Jongen" 

f
Vriie expressie op de lange mat 

Mri:jes

Hindernis met tremplin, kast en lange mat A

Jongens

Vrije oeÍening (Eurovision March) 
Mcisjes

Brug ongelijk 
Dames

zwaaiet (Gold und silber wals) 
Danes seniore,

Trampoline 
Tran.rpoline afdeling
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phele leiding de Heer D. J. Korstanje

Presentatie

Turnsters en turners o.l.v. de Heer H. J. G. Kaaks
(Lid K.N.G.V. Korps)

ë ,, Hoog rek
Heren

L4 De jongste telg uit onze Íreven sporten 
RolschaarsaÍdeling

15 Personele vrije oefening
Dames en Heren

15 Hoepel oeÍening (Petite Íleur) 
Aspirant dames

17 Evenwichtsbalk
Dames

18 Medeau bal oeÍening (Morgenblàtter wals)
Dames

19 Hoog brug
Heren

20 Knots oefening (Uber die Wellen wals)
Dames

2l Lange mat
Heren

22 De Íinale rond onze vlag
(Pomp and circumstance rnarch) ,"rrr",
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FIAZENKAMPERS I
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Honkbal
D_rie H's zijn in onze vereniging onverbrekerijk met elkaar verbonden:Hazenkamp 

- Honkbal 
- 

Hoo§tepunten. Indórd;d, ho"kbri lr-rí orrr"
i1!1,t_elenae vereniging niet meér weg te denken À" a"i"-"rààiint'ireett
reeds voor_ vele-hoogtepunten ggzorgd, die de naam van De Hazenkamp
Iteeds in de belangstelling heeft geplàatst.
Ru-im -veertig -leden telt de honkbalaldeting en dit getar zal spoedig ver-d_ubbeld worden, niet al1een omdat honÈbal ,i"h-;u; 

"rriË-oirit, i"Nijmegen heeft verworven, maar vooral omdat hàt-.r"t"r-ËËoËiËi"r""
en kijkers zich met sprongen uitbreidt.
Deze A_merikaanse sport deed vijftig jaar geleden z'n intrede in onsland. Van een_ sport was toen nàuweiilt<s íprake; net wàs-meÀi u"r,spelletje_met siaghout en een rubber uai. wat u".r'rr".i"hiÍ--"iÉ"au".ons land telt nu reeds ca. twintig officiële honkbalveld"" à"- àË vijfachtereenvolgende Europese titels, die ons nationale tea* ÀÀ"ii-.r".-overd, heeft_ veel jonge sporilieden enthousiast g"*uuXf 

"àór- 
Aur"zomersport. In ruim zes jaar tijds is het aantal honÉballers verdubbeld

91 de_ze groei za1 voorlopig nog doorgaan.
Met de honkbalafdeling van Dé HazÀkamp is het in grote lijnen net zogesteld als met de ontwikkeling in de Koninklijke Ned"erlana"se Èonr.rar
Bond. Dertig jaar geleden een sp4retje honkbat 

"u au Év-"*tiËn"..In 19_50 volgt aansluiting bij du (ï1.N.U.e., en wordí i"-ó" 
"órp"titi"van het Rayon Nijmegen gespeeld.

De eerste jalen -lijkt het vèrt-oonde spel nog echt een spel, totdat het
eerste team in 1954 de landelijke competitie bereikt. Het'eeiste óóntactmet verenigingen uit het gehele land- leert, dat er nog veel geschaafd
mo.et worden. Het vlaggeteam heeft hieraan hard geweikt en frei ,,spet,,rs daardoor veranderd in een vo)waardige sport. Thans komen we uitin de-overgangsklasse en zijn de top vri hei Nederlandse ÀoÀr"r totop enkele passen genaderd.
In de dertien jaar, dat De Hazenkamp honkbal beoefent, zljn er beharvede competitiesuccessen, nog vele hoo-gtepunten geweest, zóals wedstrij-den tegen sterke Amerikaanse en cànàdese le"gerteanis en-tegLn rrót
nationale Zweedse negental.
Ho,lkbal is in opmars-en ook_onze vereniging krijgt steeds meer jonge,
enth.ousiaste spelers. De ouderen staan klaar dÀ ae jeugd in dezemoeilijke maar boeiende sporf de weg te wijzen en zo gaàt dle honkbai-afdeling een grote toekomst tegemoét.

BADMINTON aÍdeling,,DE HAZENKAMP"

Opgericht oktober 1954

Speelt iedere vrijdagavond van 19.30 -22.30 uur in
de Nijmeegse Sporthal van oktober tot april

BESTUUR:

Hr. E. v. BILDERBEEK (voorz.), tel. 2,l5ó8

Mw. J. H. W. PLUIM-KOK (penn.esse), tel. 52080

Mw. T. ABELS (secr.esse), tel. 22069



OOK VOOR UW GBZINS-
EN
BROMFIETS
\M.A. . VERZEKERING

ASSURANTIEKANTOOR I. A. DE HARTOG
SCHEPENDOMLAAN 3

NIJMEGEN
TELEFOON 08800-24600

BOUVY RErs- EN PAssAGE BUREAu

sT. aNNA§TRAAT 59 - TEt. (O88OOI 20341

DE GROOTSTE KEUZE IN,

autocar-, boot-, trein- en vliegreizen

Ruim 50 erkende Reisbureaux ond.er étín dak

ETECTROTECHNISCH BUREAU

SCIIEKÍtltAN r.y.

ELECÏRISCHE LICHT-, KRACHT.

VERWARM INGSINSÏALLATI E5

ZWAKSTROOM INSTALLATI ES

BLIKSEMAFLEIDERSINSTALLATI ES

Gelderselaan l4 - Nijmesen - TeleÍoon 23664-29698



Lesrooster

SCHOOL

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

SCHOOL

maandag

dinsdag

woensdag

HAZENKAMPSEw.EG

7- B uur
B- 9 uur
9-10 uur

7- B uur
B- 9 uur
9-10 uur

2- 3 uur
3- 4 uur
4- b uur
5- 6 uur
6- 7 uur

5- 6 uur
6- 7 uur
7- B uur
B- 9 uur

WATERSTRAAT

4- 5 uur
5- 6 uur
6- 7 uur
?- B uur
B- 9 uur
9-10 uur

10-11 uur

4- 5 uur
5- 6 uur
B- 9 uur
9-10 uur

10-11 uur

7- B uur
B- 9 uur
9-10 uur

Meisjes
Dames
Dames

Meisjes
Dames
Dames

Kleuters
Meisjes
Meisjes
Meisjes
Meisjes

Jongens
Jongens
Jongens
IIeren

Meisjes
Meisjes
Meisjes
Meisjes
Meisjes
Jongens turnen
Heren turnen

I(leuters
Jongens
Meisjes turnen
Dames turnen
Dames turnen

Meisjes
Dames
Dames 31

14-16 jaar
21-30 jaar

31 jaar en ouder

17-2A jaar
21-30 jaar

31 jaar en ouder

5- 7 jaar
B-10 jaar
B-10 jaar

11-13 jaar
11-13 jaar

B-11 jaar
12-15 jaar
16-19 jaar

20 jaar en ouder

B-10 jaar
B-10 jaar

11-13 jaar
11-13 jaar
14-16 jaar

5- 7 jaar
B-10 jaar

17-20 jaar
21-3C jaar

jaar en ouder

SCHOOL BIILEYELDSINGEL

vrijdag 4- 5 uur
5- 6 uur

Meisjes
Meisjes

B-10 jaar
11-13 jaar



Een gezond licbaam door sporïbeoefening !
MAAR OOK:

Eest gezond licbaam door bet edel brood yan de

Filla§en door de gehele stad

CO-OP Bakkcrg

Burghardt r.an de Berghstraat 92

D.A. DRoGTsTERIJ

,,DÉ VltzÉl,"
Willemsweg 21 1

Nijmegen

TeleÍoon 53533

Moeder weeÉ het

Maar Vader en de Kinderen
proe\reÍ! het I

Dat zijn vlees en vleeswaren van

§lagerEj J. J. Verhurgh

KONINGINNELAAN 117 Tel. 3055ó

POEMASTRAAï 2 Tel.51ó86

De zaak »aar SFORTLUI door SPORTLUI

»akkundig bed.iend worden

Van WelderenstÍa.at 23

ffo^ <lftefleet-Sport
Gediplomeerd specialist in sportartikelen

Nijmegen Teleloon 31993

De koude van de laatste weken heeÍt Uw brandstoÍÍen voorraad
ongetwijÍeld sneller doen slinken dan in normale omstandigheden het
geval is.

Controleer dit tijdig en bestel vroegtijdig Uw aanvulling dan voorkomt
U teleurstelling.

Wij zullen gaarne voor aanvulling met goede kolen tegen een

redeli!ke priis zorgdragen.

NUNNEEG§CHE BRANDSÏOFTENHANDET
De Genestetlaan 4O - Telefoon 5t2OO



Ned. EXPORïPAPIERFABRIEK n.Y.

Hygiënische papierwaren sinds 1919

*
Levering uitsluitend via de groothandel

+

POSTBUS 57

NIJMEGEN

TELEFOON 08800 -55344
TELEX nr.45085

+

Wychen (Gld.) Katwijk a/d Maas (Gem. Cuyk, N.B.)

Bedrijven
Nilmegen,

,,CENTRA"

Zelfbediening in
Levensmiddelen en

Zuivelproducten

H. W. Weultjes
HAZENKAMPSEWEG 3OZ

TEL. 50425

Op onderstaande adressen slaagt

U zeker

PFEIL'5 speciaalzaak
PFEIL'S warenhuis
PFE I L'S woninginrichting
PFE I L'S sigarenmagazijn

Groenestraat 193 - 195 - 2Ol
telefoon 55OtI

HES
KOTEN EN OLIE

JE ADRES VOOR HET

WARMTEPRODUCT

J. HESHUSIUS

Oude Graafseweg 9ó - Tel. 255ó8

IA. H. ARENDZEN & ZN.
SLIJTERIJ . WIJNHANDEL
Burghardt v. d. Berghstraat 59

TeleÍoon 24980
Binnen- en Buitenlands
gedistilleerd

Bitter campari 1'aperitivo met

sodawater, met vermouth en

voor cocktails

IOY - TONIC



Geacht HooÍdbestuur
Als voorzitter van uw jongste afdeling Rolschaatsen feliciteer ik u,
namens ons afdelingsbestuur en onze leden met het 35-jarig bestaan'
Wij hopen en wensen de Hazenkamq nog heel veel lustrums toe en
daf onrè afdeling, in hetzelfde stadia àls vanaf 3-9-1961, hiervan getuige
za1 zíjn. In deze Éorte periode, dat afdeling rolschaatsen bestaat hebtren
*rj ,"eeas vele moeiliji<heden het hoofd moeten bieden en wij weten,
aai ait slechts het begin is. Daarom te meer, zijn hier woorden van
wàardering voor al uw werk, steeds te weinig. Het is algemeen bekend,
Jaf besturén en leden welke achter de schermen werken, uitsluitend
bàcritiseerd worden. Laat u dit echter niet aanleunen! Het is het werk
van het bestuur in eerste instantie om de naam Hazenkamp hoog te
hàuden en dat deze naam in de Nijmeegse sport klinkend is, daar zijn
wij allen van overtuigd.
Veel succes voor de tóekomst en de jubileumavond in de Schouwburg.

A. J. Scholten.

CLUBLIED
Vlug uit nu de jas en van mantel ontdaan,

AIs hazen vooruit en let op I

Gestrekt, op commando: ,mars' voorlaarts gegaan;

De leider ziet toe en zegt: ,stop'I

Al kraken de knieën oÍ voelt men een spier,

Komt allen! l.rooÍd op toch, blijÍt fier.

Zwaait op dan, strekt uit nu, 't z1j dame o{ heer,

Springt op dan, voor HazenkamP's eeÍ.

Wij zwaaien aan ringen en trekken ons oP,

Het gaat om gezondheid en kracht.

Wij springen op paard en hoog over de bok'
De leider heeÍt ons in zijn macht.

Aan rekstok oÍ wandrek, het doet er niet toe,

Wij tonen ons Íier en niet moe.

Zwaait op dan, strekt uit nu, 't zlj dame oÍ heer,

Springt op dan, voor Hazenkamp's eer.

Des zomers naar buiten, het veld oP en neer.

Een ieder gelet op zijn taak.

Wij werpen de bal, ook wel discus oÍ speer,

De leider die Í1uit voor de zaak.

Wij lopen de l-ronderd of staan aan de start,

Kon'rt allen! hooÍd op toch, Íiink hard.

Vooruit dan, strekt uit nu en vlug aan de slag

Wij stnjden voor Hazenkamp's vlag.



WARMTE UNIE

Yerzorgt

centrale verwarming

oliestook

electrische

warm- en koudwater

sanitair

installaties

DAALSEWEG I I5

NIJMEGEN

TETEFOON 30007 -26794



BENDIEN's',',,,' '

CONFECTIE.AT.ETIERS
:.i-

U kuht zich,dagelijks aanmelden, ons adres is, ' 
. ', : '

GROENESTRAAT 129 TELEF. 51500t.,

-]

EENDENPOELSTWEG 8. :

..

:a .: .

:
i'

, .,' r .'-tel.:088qó"48,1'

. .',,, , , na,l8.0Q,uur

iel. 0 8800 - 53150 of 23482- ,,; . , ..



poSïBUs 46 - ïELLEFOOhI 2ó19s

§§ §aar
schonk

,,De Hazenkamp"
on§

l'raer vertrouwen !

Zest dit U iets ?

Neem dan contact op rnet

Drukkerii DEKKER & In
Groenestraat 31 1 - Nijmegen - ïel. 5.2.ó.9.3


