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RBDAKTIOIIEEL

Teveel uoorden Ln dtt redaktloneel, zouden de prachtlnhoud van

deze jubÍleunkrant meer kwaad dan goed doen.
Daarom wil ik biJ deze al1een alle nenaen bedanken, zonder wiens
inspanningen het allenaal nooÍt was gelukt.

Medewerkers: t{tn van Grlnbergen
(ate Íraner
HarÍa Theloeen
Ele HarylJne- van Beek

Anke 0phoff-Lanboo

Tekenaar voorkant: Willen Vos

Foto I s: l{ílleu-Anne Schöls
Bert Tobé

En verder iedereen die ik nog vergeten nocht ztjn.

&s



.2-

10 jaar Hazenkamp-korfbal: 10 jaar sportiviteit en gez

Tien jaar geleden nam een groepje mensen het initiatief tot
de oprichting van een korfbalsectie binnen De Hazenkamp. Dit
initiatief bleek aan te slaan: binnen een mum van tijd was

De Hazenkamp een bloeiende sectie rijker. Die bloei bleek helaas
van korte duur. Na de onstuimige eerste jaren volgde een periode

van teruggang. Menige pessimist zeLte in die periode vraagtekens
achter de levensvat.baarheid van onze sectie. De pessimisten zíjn
door de ontwikkelingen van de afgeLopen th,ee jaar geloochenstraft.
Sinds we ons twee jaar geleden definitief in Lindenholt gevestigd
hebben, heefL de ontwikkeling van or.ze sectie gelijke tred gehou-

den meÈ de ontwikkeling van de wijk Lindenholt: een groeiend en

bloeiend geheel met goede toekomstverwachtÍngen. Kortom: er is
a1le aanleiding om het 10-jarÍg bestaan van onze sectie op fees-
telijke wíjze luister bii te zetten.
Jubilea zijn vaak aanleiding al het wel en hree uit het verleden
nog eens de revue te laten passeren. Voor een greep uit de

gebeurtenj.ssen van de afgelopen tien jaar verwijs ik graag naar

de bijdragen elders in deze jubileumuitgave.
WaarÍn ligt heden ten dage de kracht van or,ze sectie?
Een drietal punten springen mijns inziens in het oog:

In de eerste plaats de opgaande lijn op sPortief vlak. Het ver-
leden kenmerkte zich door een ietswat vrijblijvende, opportu-
nistische aanpak. Die aanpak had misschien we1 z'n charmes,

maar tegelijk bleek ze voor de meesten op langere duur weinrg
bevredigend. Baseren buitenstaanders hun beeld van De Hazenkamp

wellicht nog steeds op het verleden, bij de Hazenkamp zelf zíjn
de tijden en mensen intussen veranderd; het laatste jaar is de

koers enigszins verlegd. Deze verandering heeft reeds de eersLe

vruchten afgeworpen: het spelpeil en daarmee het spelplezier
vertonen een opgaande lijn. Hopelijk kan die in de toekomst

worden voortgezet. Behalve sportiviteit hee.ft gezeLligheid
bij onze sectie altijd hoog in het vaandel gestaan. Het is een

belangrijke bindende factor gebleken. Mede hierdoor is de afge-
lopen tien jaar het verloop onder de seniorenleden gering ge-

wgest. Menig 1id van het eerste uur is nu nog steeds lid.
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Het tijdelijke clubhuÍs r{aarover we sinds een kleine twee jaar beschik-
ken vervuLt voor de ledenbinding een belangrijke ro1. De vrijdagavond
is in de loop van de tijd gaan functÍoneren als vaste clubavond.
Evenals de andere actíviteiten die in de loop van het jaar worden ge-
organiseerd, heeft zíj niet te klagen over gebrek aan belangstelling.
Houden zot
Een derde punt dat in het oog springt is dat reLatief veeL leden be-
reid zíjn een steentje bi.j te dragen aan het draaiende houden van de

vereniging. Bestuurswerk, werk van de verschillende commissies, re-
dactie, het geven van trainingen en het leiden van ploegen: het zíjn
allemaal zaken waarin vele uren geïnvesteerd moeten worden. 0fschoon
we maar een kleine sectie zijn en veeL werk dus op de schouders van

weinigen terectrtkomt, zijn we er tot nu toe redeliJk Ín geslaagd
mensen bereid te vinden één en vaak meerdere taken op zich te nemen.

Hopelijk blijft dit ook in de toekomst zoi de inzet van de eigen leden
is de kurk hraarop heÈ verenigingsLeven drijft.
Jubilea geven vaak aanleiding de zonnige zijden van de jubilaris te
beklemtonen; de schaduwzijden worden dan naar de achtergrond verban-
nen. Zonder te vervallen in sombere bespiegelingen, zijn hier Loch

even een tweetal punten aangestipt, die in de toekomst de nodige
aandacht zul1en blijven vragen. In de eerste p1-aats kan het ledenbe-
stand nog wel wat, uitbreiding verdragen, m.n. in de jongere leeftijds-
categorieËn. Verder za1- steeds meer vindingrijkheid aan de dag gelegd
moeten worden om op financÍeeI gebied de touwtjes aan elkaar te knopen.
Maar goed, vooraLsnog is er geen reden om zwattgallig te gaan doen.
Integendeel, er is a1le aanleiding ons jubileum op daverende wijze te
gaan vieren. Alvorens dat te gaan doen, vanaf deze plaats een woord

van dank aan een tweetal commissies die zich de afgelopen tijd hebben

ingespannen een geslaagd jubileum mogelijk te maken.
Ten eerst,e betreft dat de makers van deze jubileumuitgave. Binnen een

korte tijd is men erÍn geslaagd deze uitgave van de pers te laEen
ro11en. Verder een woord van dank aan de jubileumcommissie. Deze heeft
de afgelopen maanden veel tijd gestoken in de voorbereiding van het
jubileum-feest. Het slagen van het feest hebben zLj verder niet in de

hand; dit hangt van de leden zelf af.
Afgaande op ervaringen uÍt het verleden noet dit geen probleem zijn.
Bij deze aan aIle leden en vriend.en van onze sectie een geslaagd feest
en nog vele jaren korfbal-plezier bij De Hazenkamp toegelrenst.

Namens het bestuur,
tlim van Grimbergen
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VAN DE REDACTRICE

Jul1ie hebben intussen kunnen zien dat hÍe inderdaad op weg zijn
naar een volwassen krant. Een krant ttDe Hazenkamptt waardig.

Jullie hebben ook gezien dat de krant na 1 jaar ook een naam heeft
gekregen : tt t t Hazenpeper tt .

Meestatr krJ-jg je een naam opgespeld wanneer je amper het levenslicht
hebt mogen aanschouwen. Onze ouders (Dick, Jan en Frans) waren

echter rÍestijcls zo druk met de nageboorÈe bezig dat er geen tijd
overbleef voor details. Geen punt. Zíi vroegen na een haLf jaar
links en rechts of men eens een naam voor or.ze krant wilde bedenken.

Diverse namen zijn daarna ook inderdaad ingediend: Hazenpraat,
Hazenkorf, Hazen Gekrakeel, Paalhaas, Hazenkrant. Het waren alle-
maal hazen. Terecht. Er lras er echter één Hans Nijinan - die
1eÈters op papÍer (paper) gestrooid zag. In de vorn van peper

(paper). r,t HAZENPEPER'r is hiermede ten doop gehouden.

Marion van Duren
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Na egn paar uekefl..............
l/e kannen elkaar nu ean beetJe. Een paar keer hebben ure

nu getralnd an uc hebben esn onderllnga uledstrlJd gespeelJ
(r,raar uiJ een deel van hebben gezien).
Jullla rrreten nu ook dat het uraar is, uat ue vorlge keer
cchreven. l{lj, de korfbalsektie van de Hazenkamp, ziJn een
alftgaartJe. ElJeengcraaptl Korfballer! en niet-korfballera.
nansàn r"É ,rgeilJkhaclan an ook Íoensen (oucter of Jonger)
dle uelllcht noolt zullen schltteren in een eerste team,
dat in een hoogst,e afdeling speelt. Oat Ls ook niet io
belangrlJk. Esn uercntging uordt nlet (leea goed) nlEt
gcmaakt door een eereta team -hoe hoog dat ook spaalt-
ranr de onderlinge varstsndhoudlng ' 9i9 bePrelt hoe groot
Ben varBniglng groalt an hoe dle verenigÍng leeft!
lgstchien UeqiiJpan voorsl de jongeren (en rde hebben er
nog al uat) het beter ale ue z6ggsn! trplaak Je nlet zo druk
om anderen dle beter korfballen, maar vind het gerloon flJn
on met een leuke aport bezig te zlJn en bedenk dat JtJ ook

nodlg bent om een 12ta1 compleet te krlJgen. De korfballers
moctàn dan automatiEch uretan dat ook nlat zulka getalep
teerde spelera nodlg ziJn om tot dat 12tal te komen.

Alr ledereen (Oe teàcn, het bastuur en de trainera) zo

UffJïËïffien, dan kunnen r,re (daar ztJn ulJ van overtulgd)
ov"r ""n 

paar Jaar teureden tarug kljken en zeggenl trl'de

ztJn bIlJ dat se ermBa begonnen zlJn.tf tlant het uae da

uroelte uaerd.
Duat ue gaan geuoon Verder. Ule Isren accCpteren, alle lederr
zlJn ga1lJkl per ongeluk kan de 66n beter een bal vangen

dan dc onder, maar met zrn allen zljn uel
tde korfballera van da llazenkaoprt

THEA Eirl JAN.

ft
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TRAIIENSNIIIIJII§ -
De laatste bijeenkomst val dit seizoen is op maanoaË
2ó juni. Over dize avonti rordt eloers in dii nummer
neer gezegd. ',fij schrijven hier iets over de op éér,
na laatste trainingsavond. Maandag l! juni sp"l"r, *.
korfbal ! Tegen l{oviomag,n. Hieronder vórgen àe opster-
lingen. Yij hebben deze 2 teams naar ona beste kunnen
samengesteld. Uitl.eg hierover zal door ons rorden
geg:even op 26 Juni a,s, fn ieder geval speelt iedereen,
Xa.ar ilan moet ook i.edereen komen ! ! ! ! !

12 Tal B

líark O Bob v. B.

fieke l[argriet

Stefan Gerrie

Irene Bep

Ion Evert

Gerda o ïvonne
De overl.gen zíjn
l[onique &rg.

risselspelers (sters) t.r.
Xatinka
Joke
Christine
§usie X
Brigitte
Bachel
Ook zlJ spelen 1n íeder geval een halve teclstrijd.
uiJ hopen dat ook .Ànne l[enee en pieter Jan van àe partij
zullen zijn, zodat ook zij nee kunnen doen.
redercen is on krart voor ? aanrezig, l{ovionagun heeftals shlrt rood-zrart geatreapt. Uij speJ.en in-Ë.!. shirt.

IEEA EU JAI{

12 TaI A

is f,il}en de J

Ans

b v.J. Daan
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De Hszenkamp_I - 0.V.0. l
Hier dan het eerste korfbal verslag van de Hazenkamp.
Na een korte toespraak begonnen we aan de wedstrijd.
D.V.0. I onze eerste tegenstander, dacht het weI even te maken,
dat ging zo maar nietl
Ze hadden namelijk 12 sterk gemotiveerde tegenstanders voor zich
de vaste wil door middel van deze wedstrijd een voorproefje van

In de Lweede helft was diezelfde inzet aanwezign alleen vielen e
geen doelpunten meer voor ons. D.V.0. maakte + 10 min. voor het
uuel een doelpunt, zod at de stand weer geli j k utercJ, 2-2.
De derde aanval had geen geluk, want de bal1en rolden gewoon van
korf. 2-2 was dan ook de eindstand van deze wedstrijd.

kunnen te Iaten zien
Het was Beppie Bos die na een goed draaiende aanval het eerste doel-
punt maak t,e.
Een historisch gebeuren! !

D.V.0" schrok er wel even van, Ínaar zag toch kans geli jk t.e maken.
De inzet van ons was groot, want iedereen vocht er voor om die
getijke stand weg te werken. EIs Harwijne maakte er vlak voor rust
2-I van.

maar

, met
hun

r toen
ein de

de

Toch een Ieuk resultaat en als aanvoerder zie ik deze ploeg dan ook
heel ver komen. h.le zu1len ongetwijfeId een sterke tegenstander tuorden
in onze afdelinE. Met. cjnze motivatie, goede teamgeest en een beetje
geIuk, moet het ons gewoon lukken !

Evert van Beek

4 september I978

voor het tweede team en de junioren geldt het volgende: we spelen in
;it-"ni"t (tot het moment d;t de oraÀ3u shirts leverbaar zijn).9!
à"i"Éoek zwarte rok c.q. broek en ?I?À.i" sokken. Dus niemand zonder
driehoek; in iilarte broek zonder truitte aaidas strepel "n-nie! in
witte broek. 0ns eerste teàË-fE-wat kleding betreft kgrpleet. Je weet

dat het aanschaffen van een trainingspak "Korfbat de Hazenkamp" en

"po"ttas met dezelfde tekst nieL veiplicht is' Vraag dit met Sinter-
klaas, verljaardag etc.

PAAL

4(



Nieurve korfbal -
verenrgrng
van start
l{Ul}tEGE}í - Met ingang van I
mci a.s. zal in !§ijmcgen een
vierde korfbalvercniging van
start gaan, nameliik ,,De Ha-
zcnkamp".
De bekende Nijmeegse sPort-
vereniging,.Oe naienkamP"
die dit jaar haar 5O-jarig be-
staan viert, kende reeds aÍde-
linpen voor wmnastiek/turnen,
baàminton,Ïonkbal/sof tbal en
voetbal.
De sektie korfbal zal deelne-
men aan de kompetitie van de
aÍdelinE Gelderland van het
Kon ink-liik Nederl ands Korf b al
Verbond'(K.N.K.V.). De trai-
ninpen beiin-nen medio mei a.s
op " het " sportPark ,,Wlt- 

"k-elsteeg", wàar o-ok de over!§e
veldakíiviteiten van .,De Ha-
zenkamo" olaats vinden. Ook
de komàetiïiervedstriiden zul-
len daai sesneeld worden. De
trainineeà'" alsmede de overige
technisËhe' zaken. zullen wor-
den verzorEd door het echtPaar
JanenTheàdeBock De
korlbalafdeling zal zich in
hoofdzaak oriënteren oP Nij-
megen-West, de zaal aktivitei-
teri zullen plaats vinden .in
sporthal ..Néerbosch". Een en
àder palt uitstekend in het
totale'Nijmeegse korfbalge-
beuren.
Inlichtingen zijn te krijgen -vra
tel. 442?tl. 447-o11 0f 442628

t3-L{- l9'ïI

Hazenlcamp
moet de
punten delerr

NUMEGEN - Ecn aantrck-
keliike wedstriid rvaarin de
routinc van SSS en het ieugdig
enthousiasme von De Hozcn-
kamp elkear keurig in even.
wicht hicldcn: ll-ll.

Beidà partijen spcelden van-
af het beginsignaal sterk op dc
aanval, waarbij vcel sqhoten
van afstand docltrefÍend rver-
dcn aÍgerond. Na een rvisselcnrl
scoreverloop werd ttn 6-?
ruststand bcreikt.

Na de pauze een conditionecl
sterker De Hazenkamp. Dat
resulteerde in een I l-10 voor-
sprong voor dc thuisclub in dc.
voortaatste minuut. Een laatste
wanhoopsschot van dc-lVagc-
ningers leidde tenslotte tot de
verdicnde gelijkmakcr. Dc
Nijmeegse treffers,kwamen op
naam van: Wieke Korstanje 3x;
Evert van Beek 3x; Mark SIot
2x; Ton Soctckourv, Gcrrie
Lukassen en Joop Bos iedcr lx.

tb - ió -rg ?8

' 
w)'

Reehorst - Dc lfazcnkamp
l-8. Reeds vanaf de eerste mt-

nuut- toonae De HazenkamP
ircn a" betere Ploeg en vta

Yvonne Meeuwsen kwam oe

irtïiJà f U-*Àse Kortbalclub
ili-àJ ÍJti miníut oP o-l' De

HazenkamP bleeÍ dom ineren en

het was eeheel volgens de vel-
houding-dat BePPie Bos oe-.tà"àïEt 

o-2 verËàgde' Na 34

ni""t"" tPulen liet fon Soete-
kouw nummer 3 aantekcnen en

Wiut e Korstanle zorgde voor
een 0-4 ruststand."-iirÀ 

ao ttt"e scoordc Els llar-

De Hazenkamo - SOS 3 t-7.
Reeds in de irierde minuut

scoorde Evert van Beek l-0 via
een strafworp. SOS maakte ge-
.liik door een toegekende stref-
worp (l-1). §tl§ werd sterkeri
en scoorde l-2. Het werd 1-3;
door nriddel van een nieuwe,
strafworp. Naurvelijks van de:
sehnk bekomen keek De Ha-'
zenkamp spoedig daarna tegen
een 1-5 dthterstand aan.

Derust gaf De Hazenkamp de
inspiratie de zaken wat beter
aan te pakken. In de zesde rni-
nuut leidde dat tot 2-5 door
Evert van Beek middels een.. svgl I vqlt gEE§ llalr

i toegekende strafrvorp. JooP
I Theunissen scoorde 3-t. SOS

.rii;;ïi-ó-í en íl-6' BePPie

Bos vergrootte de voorsprong
Lt 0-i:ËíonoPlettendhcid in
à" f.rii*".gtc deÍensie gaf Ree'
horst'de g[legenhcid de ecr tc
i"Jà." rËzl.-Ircne van' Beek
Í*r""iaà in de slotÍase, de
eindstsnd verdiend oP l-8'

l,-g- Igïg
! ,r*rr" - de trazenkarrp 5-2

Na 5 min. spelen had de di-
recte noanier van sPelen door
Otynrpus resultaat 1-0. Hoewel
de Hazenkanrp verdediging
hierra meer vat kreeg oP de

, Doetinchemse aanval moesten
i zii toch na 15 min. eelr straf-
i worp toestaan die PromPt in
I een doelpunt werd omgezet.
| 2-0. De tweede ilazenkamp
I aanval draaide goed en zag het
I harde werken beloond met een
i faai doelpunt van \tr/ieke Kor-
Stanje 2-1. KoÉ voor de rust
straÍte Olympus een onoPlet-
tendheid in de Nijmeegse ver- ,

dedigrng prompt af. 3.1.
- Elí Hairrijnen scoorde be-
heerst 3-2. Olympus maakte
gelul&ig meteen hierna 4-2.
Dat Olrrmpus in de laatste mi-
nuten 

-noË 
een strafworP be-

nutte en daardoor de eindstand
oo 5-2 bepaalde telt slechts mee
vàor de statistiet.

15-9 - rgl8
De lfazeakamP - Beehorst

{-{. De Hazenkamp was de
betere ploeg. Het Niimeegse
collectiCf beheerste de wed-
strijd volledig. Verdedigings-
fouten verstoorden echter de
opzet van de thuiscluh. Tiidens
de weinige keren dafBeehorst
uit baar verdedigelröe stellin-

'gen lsrram leverdé dat twee
doelptuten op. (0-2). lllieke
Korsranje zorgde voor 1-2 ea
Irene van Beek bracht De Ha-
zer*anp weer tangszii (2-2).
Nog voor de rust werd bet 3-2.
vira Els Hanriine. Na de thee
durrde het tot aan de 30e mi-
auut,alvorcns Gerda Korstanie
de stand 99 4'2 kon brengeí.
Eeehorst kwam echtervia tíee
íraÍworpen in de slotfase als-
nog_s"eliiE (H). 

_ ll-iqriql§

kwam op 3-6 dooreen v-gdedi-
gingsfout. Na 35 minuten kreeg
De Hazenkamp de genadeklaP
uitgedeeld (3-?). Bob van Beek
tenilolte bepaalde de eindstand
oP'l-7.

ï3-$-,3ï§

Kleine zege
korÍbalteam
Hazenkamp

NUMEGEN - óe Hazen'
kamp boekte in de micro-com-
oetitic korÍbal haar eerste ver-
àicnde overrvinning oP een

*r"tt*rr" goedsPelend ZKC uit
Zutphen. i

Het was een sPortieve, gelijk-
ooeaande' strijd, waarhii- De
iía"àntcamp sieeds een kleine
;.àËffií wist te behouden'
irï""'" s-íruststand kwam het
Lindsienaat met een niPte 1o-9
overw-inning voor de thuissPe-
Énde ploeg' D.e Nijmeegse
treffers kwamen oP naam van
Mark Slot 4x, lltlieke Kostanje
2x. trene van Beek, BePPie Bos,
EveÉ van Beek en Gerríe Luk'
kassen ieder lx.

2-l:-,9?8
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KORFBAL OOK VOOR LINDENHOLÏER5 ?

Vlak in de buurt van Lindenholt is op I mei 1978 de korfbalclubI'De Hazenkamp " van start gegaan. Het is een onderdeel van de
sportvereniging " De Hazenkamp'n, waar men naast korfbal ook aan
gymnasti ek, badminton, softbri/nonkbal en voetbal kan doen.
Korfbal kan door iedereen, groot en klein (kinderen vanaf B jaar),
beoefend worden. Het is een enorm leuke teamstport, waarbij de be-
wegingstechniek en een goede lichamelijke conditie erg belangrijk
zÍjn.
0p het moment telt de club ongeveer 70 1eden. In de competitie
spelen nu drie seniorenteams, een juniorenteam en een adspiranten
team.
tlij trainen nu in het voorljaar en 's zomers op het sportpark
"tdinkelsteeg" aan de Vossendijk (maandags tussen 18.45u en 20.00u).
In dit jaargetijde wordt ook de veldcompetitie afgewerkt. In het
najaar en rs winLers spelen we micro (zaal)- competitie en trainen
we binnen in de zaaL van het Elshof ColLege (op donderdag tussen
17.00u en 20.00u). Het. bestuur is beziq met het vinden van trainings-
en speelrnogelijkheden in Lindenholt. Voor wat de velden betreft
zaL het zeker nog jaren duren voor het korfbalgras groen is op
Lindenholt. Voor de winterperiode zal het zeer waarschijnlijk lukken
om de trainingen in de sportzaal van het kinderdorp Neerboseh te
organiseren. Zodra dit bekend is zullen, afhankelijk van het aantal
leden uit Lindenholt, de trainÍngsur'en vastgesteld en bekend ge-
maakt worden.
hlie er belangstelling heeft voor deze leuke en gezellige sport, kan
gerust een keer een kijkje komen nemen op een van onze trainings-
avonden of zieh aanmelden op onderstaand adres, alwaar men ook alle
verdere inlichtingen kan verkrijgen.

Li eke trrlil leme
De Kluijskamp 1l-06
Ni j mdg en
te1.: 080-779736

4 december 1978

Van het bestuur
Een geweldiq geslaagde Sinterklaasavond op I decemzber heeft opnieuur
bewezen dat onze korfbalsektie een ongehoord spelpeil hee ft bereikt
als het om feesten gaatl organisators en alle deelnemers van harte
bedankt.
Het lijkt dat we ook sportief geheel bij zijn als we in de wedstrijd-
en hetzelfde peil bereiken.
Van Sinterklaas kreeg ik een uitbrander omdat ik nogal eens iemand
vergeet, die in de lappenmand ligt (en dat kan goed? urant de week-
berichten moeten meestal erg snel urorden geproduceerd).
Ik doe mijn best en weet dat E1s (zere poot), Janny (gebroken
Stefan (onwillige spier), Esther Veerbeek (n'qre ontsteking in
been ) niet aktief kunnen zijn; allen van harte beterschap r_qok

duim )
het

de
eventuele onbekende zieke.

Jan Schöls
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Uit: No. 19 30 aprii- 1979

tr'Ianneer een club haar eenjarig bestaan wi1 herdenken, is dit
nu niet bepaald een gebeurtenis om van de daken te schreeuwen
wat echÈer we1 een stevige gelukwens waard is, geldt de ini_
tiati-efnemers, die hun proef, een oude sport a1s Korfbal in
onze Hazenkamp na ver-e jaren, opnieuw tot leven te brengen ,

a1s BTJZONDER GESLAAGD zíen, wat o.a. tor uitdrukking kwam,
door kortgeleden haar 100ste 1id te mogen kunnen begroeten.
Met dit succes wi1 Ík dan ook gaarne de negen en negentig
andere leden hiermede hartelijk geluk wensen. ALLEN hebben
hiertoe hun steent je bi jgedragen, i-n het bi jzonder het gezirn
Korstanje, van wie vorig jaar dit loffelijk initiatief is
uitgegaan en het leeuwenaandeel in de werkzaamheden daartoe
heeft gehad.
Korfbal is een prachtige sport, die veel te genieten §9eft
de snel1e wendingen en worpen uit a11er1ei standen, de ver-
schillende technieken bij het doelen, a11es prachtig om te
zien' maar moeilijk. rk w.ns ju11ie a11en veel succes Ín de
komende jaren, zotg ervoor dat je de eer van het Hazenkamp-
korfbal alLijd hoog zult houden.
Met de verwachtÍng dat ju11ie a11en hieraan zu]lt meewerken,
heb ik geen zorgen voor de toekomst en eindig dit artikel
met dezelfde woorden in het opschrÍft "srrLL G0rNG srR0NG,,
of te wel, rustig in de seste conditie verder.

Een haas j-s in het ambt gesneuveld,
toen hij ter preekstoel had gekeuveld
want tijdens 't herderlijke werk
ging plots een kogel door de kerk

I SMAN
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4 december L97B

D.K.0.D. - De Hazenkamp III
Nadat we elkaar bii Neerbos hadden gevonden,
vertrok vandaar de immense Hazenkamp kolonne.
Joop i.p.v. Hans Nr i.P.v. Bob J, dit was geen ramp,
Hij pa=t" goed bij de sfeer van het derde van de Hazenkamp.

En ongelooflijk de heer Korstanje,
reed nu eens niet door oranje.
Toch reden r,rrii in Arnhem weI enkele ronden,
Voordat de sporthal was gevonden.

Fluks omgekleed en naar beneden t
T oen keek iedereen nog tevreden,
De tegenstanders kregen andere shirt, van die blauwe 

'wij bleven uiLeraard in onze oranje sjouwen '

Het wordt flauw, maar de tegenstander kwam weer voor te staan,
lnli j 1-0 achter, doch daar kwam Joop al aan.
Hij mikte goed, onze suPer tod,
En 1-1 was het resultaat van zijn fantastische schot.

Het draaide lekker, het liep erg goed,
En dankzi j trJim kreeg iedereeh nog meer moed '
Hij brak door, een fraai gezicht
Maàr werd ook gebracht uit zijn evenwj-cht'

Dit was de kans voor Chris want iedereen wist,
Dit is onze strafworP sPecialist.
Hij miste niet en kiik trlelaan,
Men wilde aI aan het wisselen gaan.

Het stond echter pas ?-!, dus deze bak,
ging niet door, ieder bleef in zijn eigen vak,
Tot de rust hielden we deze stand,
winstkansen hadden we nu in eigen hand.

De mandarijnen waren net naar binnen
0f we konden aI t,rteer gaan beginnen.
De tribune kreeg het PIots benauwd,
want de zaken gingen toen goed fout.

Aangeslagen door het doelpunten bestrijk van D.K.0.D.
kwamen we 6-2 achter, dit was niet o.k'
6-2 niet voor oranje, maar voor bIauw,
zelfs Ingrid zeLi llrlat maak je me nou.

Dit was voor Joop teveel, hii Ínoest we1 scoren'
wilde hij nog tot de top van het derde behoren'
en gelukkig hebben h,ii noq Ans,
*"nt die bènut de laatste tiid ook iedere kans'

Iedereen truerd moe r niemand was nog f ief ,

Margriet kreeg ruzie, ach ia, ze is nogal agressief ,

Gerda erin en Margriet eruit.
lnll j in de aanval, maar het hielp geen f luit '

Verder dan 6-4 zijn we niet gekomen,
En toen we onder de douche stonden af te stomen,
hadden we ons toch niet verveeld,
en ( dat is echt het derde ) ontzettend leuk gespeeld.
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vAN il1,Ï lltisTUUR No.19, 30 april lg7g

IIet is zover. Eén jaar de Hazenkamp korfba1 zít eropi Nog niet
geheel uit de luiers staan we met z'n honderd en drieön op onze
nog wat wankele oranje gesokte voetjes. Er is een terugbli_k en
eern vooruitblik nodig om ons een klein beetje te realiseren waar
we nu staan.
vanuit onze positie gezien is de club verrassend snel gegroeid,
ontstond er vrijwel gelijk een bepaalde atmosfeer en bleken veel
enthousiaste mensen bereid het borelinkske de helpende hand te
bieden, en deze vrienden van het eerste uur zagen met wat ongeloof
drie veldteams in september opereren, 5 microEeams in november en
6 veldLeams in april !

De kadervorming kwam op gang door AB0 en een scheÍdsrechteropleiding,
onze krant verscheen met de regelmaat van de klok en vele avonden
in het clubhuis boden een hoop plezier en contact. Zo groeiden we
door a1le problemen heen Lot op dit moment. Vanuit het bestuur past
een bijzonder dankwoord aan a1le 1eden, de bondsorganisatie en
vooral ook aan het hoofdbestuur, de andere sekties van de Hazenkamp.
De opkomst van het korfbal binnen de Hazenkamp is al1een mogeli_jk
geweest door de spontane en positieve bijdrage van onze mede_
Hazenkampers.
Als je een vereniging wÍ1L waarin je je thuis voelt geeft
jezelf en zo maak je het mogelijk dat de club wordt wat we

filosofie-avonden a1 hebben geformuleerd:
De club is nieÈ het bestuur, niet een team, niet de trainers,
de club is alle 1eden, -iu11ie zijn de korfbalsektÍe van de Hazenkam

Jan Schö1s

In ons clubhuis
liet een rups nj-emand ooit uitpraten
en a11en zuchtten elke keer:
ttDaar heb je t t interrupsie weertt.

iets van

op onze

wr
\
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HET KORFBAL ABC

Uit: No. 24, 11 juni 1979

A- Is aanvoerder. Hij of zii is de leider van het twaalftal tii-
dens de wedstrijd. Een verantwoordelijke taak.

B- Besteedt aandacht aan heL c1ubb1ad. Kijk vooral goed of je
moet spelen en zo ja, waar ' I,Íanneer en hoe 1aat.

C- Concentratie voor iedere wedstriid is belangrijk voor het

leveren van een goede prestatie. Ga niet te laat naar bed de

avond van Levoren.
D- Duperen van je ploeggenoten en de vereniging doe je, a1s je

zonder aÍ te schrijven wegblijfL.
E- Echte Hazenkampers komen, a1s ze zelf niet behoeven te spelen

hun clubgenoten aanmoedigen.

F- Fouten maakt iedereen tijdens de wedstrijd. Kom vaak trainen
om er minder te maken.

G- Geef de scheidsrechter nooiL een grote mond. Hij doet zijn best,
net a1s jij!

H- Help elkaar tijdens de wedsErijd en bii het opruimen van het

materiaal daarna.
I- Idealisten z1-jn de kaderleden. Help hen eens, a1s je kunt.

Geef je op als leider of trainer, a1s je de nodige ervaring
hebt opgedaan

J- Jeugd betekent ook voor de Hazenkamp: toekomst. Steun de

opbouw van het jeugdwerk door donateur te worden.

K- Kun je niet spelen, schrijf dan tijdig af en laat de anderen

niet in de kou staan. Wat zou je ervan vinden als je leider
niet kwam opdagen?

L- Laat je niet beïnvloeden door commentaar van langs de 1ijn.
De coach is mans genoeg om je op je fouten te wijzen a1s het

nodig is.
M- Manieren toon je ook tijdens de wedsLrijd door respect te hebben

voor tegenstancier en scheidsrechter.
N- Nukkig zíjn tijdens de wedsLrijden en trainÍngen verpest de sfeer

en helpt je toch ni-et.
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0- Ongevallen doen zích bij het korfballen haast niet voor.
Speel beheerst !

P- ProtesLeren tegen beslissingen van de scheidsrechter tijdens
of na de wedstrijden is nieL toegesLaan.

a- Is een moeilijke letter die we daarom maar overslaan.
R- Reik na de wedstrijd je tegenstander de hand, ook a1s je

verloren hebt. Je kunt niet altijd winnen en de betere zijn.
S- Steun niet op 1 of 2 spelers, maar werk al1emaa1 hard.

A1leen door samen te werken en je best te doen kun je in het
korfbalspel resultaten behalen.

T- Trainen is noodzakelijk voor iedere sportman en vrouw.

Verzuim dus niet onnodig de trainingen en doe sLeeds je uiterste
best. Het is in je eigen belang.

U- Uitslagen zijn minder belangrijk dan plezier in het spe1.
Tracht het altijd plezierig te houden en blijf korfballen.

V- Vecht a11een voor de overwinning, maar doe het op sportieve
wijze. Het komL jezelf, je ploeg en de vereniging ten goerie.

W- Ideet dat de Hazenkamp een goede naam heeft op te houden en

handel daarna. In het veld vertegenwoordig jij mer je ploeg-
genoten de vereniging.

X- X-maal en nog meer wijzen we je op het belang van de trainingen.
Bedenk dat ook de trainer voor jou komt en niet voor zijn 1o1

een uur op het trainingsveld doorbrengt.
IJ- Ijskoud wegblijven zonder af te schrijven is een ernstig verzuim.

Je loopL hiermede het risico van een schorsing of zelfs verwijde-
ring uit de vereniging bij herhaling.

Z- Zorg alti-jd dat je op tijd aanwezig bent bij trainingen en wed-

strijden. 0p laatkomers kan niet worden gewacht.

Janny



.,6-

kirt I doL'.

Er ook een Hazenkampkorfbal-huwelijk Ís
Dit waren Ingrid van Duren en Ger v.d.
tu/ee dochtertjes (misschien toekomstige

gesloten?
Ve1de. Zij hebben inmiddels
pupÍ11et-jes).

Het absolute hoogtepunt was echter 's avonds 1aat,
t.oen raakten vel_e hazen bij mevrouw van Duren thuis
fi lmpjes ki-j ken, borreltje drinken , dit was echte pr
daarvoor zÍjn we bij de Hazenkamp, en zo is het maar

E1s Harwijne-van Beek

aan de praat.,
et.
net

[,rjiltem Anne

23 november 1981

de Hazenkamp AZ - S0S

Ze waren veel- te groot. Het verdedigen was goed.
De doelpunten hadden we niet.
Volgende keer iets kleiner tegenstanders.
[,rJe hebben we]- verl-oren, maar het gaat om het spel
dat we 1o1 hebben. De uitslag was 0-17.

de groetjes van AZ

9 november 19Bl

Ik was 6 november naar een spellenmj.ddag. Eh mijn fietsketting waser af onder het fietsen. Tien voor 7 kregen we drop en een raÀOarijnHet was een leuke avond.

28 september 1981

I^IEDSTRIJDVERSLAG

Zaterdag gingen wij naar [dageningen
lnle zaLen ule1 erg krap in de auto.
[,rle hebben fijn gespee]d
Riekie was tevreden
Ik niet
Ik wil eerst een wedstrijd ulinnen

Groeten van Bastiaan
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De Hazenkamp één iaar

Uit: No. L9, 30 april 1979

Hoe snel de tijd gaat, realiseer je je a1s je met jubilea bezig
bent. Dat ik me dat zelÍs realiseer als een vereniging één jaar
bestaat, komt al1een maar omdat de Hazenkamp er in Gelderland
a1 hleer zo helemaal bij hoort, dat ik me niet kan voorstellen dat
het pas 1 jaar geleden is. ze doen alles gewoon ze]. f en hebben
weinig steun nodig.
De Hazenkamp heeft in de Nijmeegse verhoudingen een verfrissende
invloed gehad, a1 is het alieen a1 omdat de Nijmeegse korfballers
z:.ch nu realiseren, dat ze van de Gelderse steden, de meeste
verenÍgingen hebben en dus nu maar eens de handen ineen moeten
slaan om Nijmegen ook kwalitatief de grootste korfbalstad te maken.
Kwantitatief zal Nijmegen spoedÍg de grootste zijn, vooral dankzÍj
de groei van de Hazenkamp. Kwalitatief is er een lange weg te gaan
en dat geldt zeker voor de Hazenkamp.
Ik heb begrepen dat de Hazenkamp topkorfbal niet bovenin haar vaan-
de1 heefL staan. Ik voorspel dat dat za1- veranderen, want een ver-
eniging met dynamiek en goede organisatie, zal door haar resultaten
vanzelf de weg van de prestatie op gaan. Die weg zal de Hazenkamp
zonder veel problemen op gaan, want het heeft een verstandig en rvijs
bestuur, dat signalen in de vereniging op waarde weet te schatten
en in te passen

De Hazenkampers verkeren momenteel in de enthousiaste pioniersfase.
Daarop volgt a1 snel de fase van heL organiseren van het bereikte.
rk voorspel dat we er in Nijmegen snel een vierde districts-
vereniging bii hebben. Landeli-jk duurt het iets langer en daarvoor
is een grote vereniging nodig, maar Hazenkamp bouwt daaraan, dus:
tJie hÍeet ?

Ger de ldind,
Voorzitter afdeling Bestuur G1d.
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KOOS DE VELDCOMM]SSARIS

Uit: No. 32, 1 oktober I979

Alle hazekeutels ! lrlat zíe Ík er mooi uit. Itiat zie ik er fantas-
tisch uit. 0ranje sokken met zwarte streepjes. Een nieuw oranje
shirt. 0ranje trainingsjack. En natuurlijk mijn zwarte trainings-
broek met leren stukken. Die leren stukken zitten precies op de

plaats waar mijn bi11en zitten. Dat is makkelijk. Dan slijt mijn
broek niet zo gauw. Nou denk je misschien: wat is dat voor een
oliebol? irlat is dat voor een snijboon met a11emaa1 oranje kleren
aan? hlat is dat voor een rare man met leren stukken op z].jn bi1?
Nou, dat is geen moeilijke vraag. Dat is een makkelijke vraag!
Dat ben ik, Koos, de veldcommissarÍs. Ik ben veldcommissaris van
Sportpark de Winkelsteegh. Iedere morgen trek ik mijn oranje
kleren aan. Dan ga ik de velden op. De Winkelsteegh is het fijnste
sPortpark van heel de wereld. A11e hazekeutels in zakjes van 25 op

een rijtje. Mijn huisje staat aan de rand van het sportpark.
Ook de bank voor mijn huisje is zo oranje a1s mijn sokken. Soms

zi-ng ik weleens een liedje over al die oranje dingen. Dan komt
die kleur mijn neusgaten uit....eh....dat klinkt een beetje raar.
Die kleur komt dan mijn oren uit.

Zwart is mijn broek
Oranje is mijn vest
en ook de rest
is zo oranje a1s de pest

Dat zíng
omvliegen
Daarna vi
Zo hoort

ik dan keihard. Ik zing zo hard dat
. Van de schrik. Maar na een tijdje
nd Ík oranje hreer de mooiste kleur d

het bi j deze veldcommissari.s.

d

h

i

e

ou

e

vog

ik
er

ndje
ngenop met zi

bestaat.

KOOS
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GEDACHTEN

Uit: No. 37,5 november l97g

Als supporter wi1 ik proberen een stukje voor het clubblad te
schrijven, wanneer het geplaatst, mag worden.
1k heb nl na 1 jaar diverse gedachten over de korfbalvereniging
de Hazenkamp.

Vroeg me af wat: Wat?

Sport is; * vriendschap geen vijandschap
* met elkaar voor elkaar
* vergeten en vergeven
* vechten op het veld in vriendschap
*ttdank jettzeggen in verlies of winst tegen de

scheidsrechter en Legenstander
* di_enstbaar zi_jn voor elkaar meL de vereniging
* vreugde en feest met elkaar

Sport is toch niet 3 * elkaar afkatten
* bekvechten voor de kantine
* het leven zuur maken voor elkaar
* bestuursleden uitschelden
* proberen een goede vereniging kapot te

maken
* koppÍg zíjn tegen elkaar

Daarom; Geef elkaar de hand die uiLgestoken wordt, er is a1 veel
te weinig vrede in de sport.

. ToL de volgende keer,

Joop Hogenkamp
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VERSCHILLENDE TYPES

Uit: No. B, 19 februarí 7979

Sociaal type: TrainË 2x per week en

ta1 af aan anderen.
staat zijn plaats in het l2_

Betaalt contributie, maar komt nooit verder dan het
hek.

[ergeet dat hij/zij LweeNerv euze tv oe

Handig type:
I linker en 1 rechter.
Neemt een vrije worp in
scheidsrechter dat merkt

Verstrooide type: Komt een kwartier te

Ruig type:

Vroli jk tvpe:
Artistiek tvpe:

Zuinís. tvoe:

soorten handen heeft,

een ander vak zonder dat de

laat r Saat in de verdediging
en maakt een doelpunt bij de tegenpartij.

Kinderliik tvpe: Blijfr liever pupi1, a1 is hiS/z1-j a1 15 jaar of

ïJde1 type:
ouder.
vraagt een spiegelt3e aan de scheids a1s de wind
zijn/haar haar door de war gooit.
Bij de stand lZ-O achter zeggen: "En nu de gelijk_Luchthartis tv oe :

maker tt 
.

Heeft veel meer palen gebroken dan doelpunten
gezet.
Barst in lachen uit a1s de EHBO het druk heeft
Maakt roze lijnen op het veld en probeert zrjn
of haar naam in het grind te schrijven.
Gebruikt zíjn/haar shirt samen met zirjn broer/

lang nog?"
Laat stiekum een wind, snuift de lucht op en
kijkt vervolgens zi-jn tegenstander beschuldigend
aan.

sroer rvpe,@» ír"rrr in zi jn/haar besre pak, heef r de groorsre

Ni"u,",i".ig {, }", 
';::":;.::: 

:i":.*;':l:::::'r,, de scheids ,,hoe

*9
é>

hIAT VOOR EEN TYPE BEN JIJ ?

Anja
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Uit de Gelderlander van maandag 3 maart 1980

Nijmeegs korfbalteam pakt titel in derde klasse
VLAG UIT BIJ HAZENKAMP

Nijmegen - In de sporthal Neerbosch behaalde de Hazenkamp door

de overwinning op Keizer Karel 5 het verdiende kampioenschap

in de derde klasse van de afdeling Gelderland.

De Hazenkamp - KeÍzer Karel 5

Tot 5 minuten voor het einde zag het er voor de Hazenkamp tame-

lijk donkerbruin uit, toen ze nog steeds met 6-5 voorstonden

tegen een zi-ch verbeten verdedigende Kei-zer Karelploeg.
Een gelijkspel zou betekenen dat er een beslissingswedstriid
gespeel d_ zol moeten worden en daar was men nieL zo gerust op.

Spelend zoa].s er vanmiddag gespeeld werd ' zou dat inderdaad
een zeer discutabele zaak geh,eest zijn. Zover heeft men het niet
laten komen. Wieke Korstanje opende voor de thuisploeg de score,
waarop Frans Kusters de zaak door een Loegewezen strafworp te
benutten, rechttrok.
De volgende verdediging liet Yvonne Meeuwsen teveel ruimte, een

vrijheid die zij omzette in 2 d'oelpunten

Rob van der Berg hlas zíjn tegenstander te snel af en bracht
Keizer Karel ïdeer wat dichterbij. Nadat De Hazenkamp een straf-
worp miste, kon tíieke Korstanje uit de rebound het vierde thuis-
doelpunt scoren.
I{i1te Timmer zetLe zíjn vízíer op scherp, maar even voor rust
deed Stefan Korstanje voor De Hazenkamp hetzelfde. De tweede

helft gaf hetzelfde trage spel te zien met twee overheersende
verdedigingen. Peter Polman gaf De Hazenkamp hlat lucht door een

doorloopbal erj-n te schieten, maar Keizer Karel kroop dichterbij
en werd gevaarlijk.
Eerst was Alie Timmer haar tegenstandster te vlug af, daarna

verzÍlverde Harold Krijnen een zelfverdiende strafworp.
De Hazenkarirp had zijrr zenuwen slecht op een rijtje zitten en

men verzuimde de bal in het aanvalsvak te houden.

Eigenlijk geheel onverwacht zorgden Theo Hutting en Peter Polman

voor de broodnodige opluchting.
Met deze meer spannende, dan fraaie wedstrijd is te Hazenkamp

kampÍoen geworden en promoveert naar de 2e klasse.
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2l december I9B0

EE N KORF BALCLUB

In het begin ontspannen en klunzig
Zo klein in de grote ruimte

Langzaamaan prettiger en ontspannen
De groeiende gezelligheid.
Samen een gloednieuw begin

een gezamenlÍjk doel
vol belofte, vol toekomst, een optimistisch optiek

En het gaat ookgoed; het kind groeit als kool
Het is zelfs vrij zwaar voor zijn leeftijd
Maar de groei verwordt tot een gegeven, een hoogmoedig streven

de behoe fte naar méér,
naar steeds hoger

wordt voelbaar.

In het begin kietelt -t, als een stilIe gedacfite
Dan is het een nijpende omarming, een kinderlijke dwang

Uiteindelijk begint 't te krabben en te sjorre,n
Aan het lichaam

zwak
en nog onvolgroeid.

Maar de zwakte ulordt ontkent en vermeden
Sterk zijn het hoofd en de nek
De rest bungelt nogr maar wordt vergeten.

Rust en kalmte worden getorpedeerd
Het hoofd qqé! en z6r werken, gecompriceerd en moeizaam
En wordt m6E-ïukkel opwaart"' górorceerd.

Hoe onnatuur

Maar men is

Het hoofd,
Laat zich

Iijk eigenlijk
die afstand

tussen het hoofd en de slungetige romp
het zich niet bewust.

gekoesterd door de belofte, de glorie, de sterrenglans
voeden door het lichaam,

maar is bIind.

echter, voelt zich opzij gezet, ontkent
te log.tiJil weL mee naar boven, maar is te zwaar en

De nek, als enige verbinding, een rekverband
'n elastieke spanning, een smaller wordende trechter.
Het lichaam krijgt steken en krampen
en qrijpt naar het stÍjgende hoofd

De pijn wordt erger en erger
Een verlangen ontstaat naar een verlossende i<na1.

Een poging tot hereniging,
tot een aanéén gesloten geheel

ketst af.
- Het hoofd wenst op zichzelf te staan-

Het liehaam
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Maar elastiek verliest zijn rekbaarheid
en rafelt J-angzaam kapot

De trechter vernauwt zich langzaam
. en raakt plotseling verstopt.

- Een knal -
wazige rookpartijen
onduÍdelijke verwarring

Langzaamaan verheldering,
Iicht door de wolken

Verscherpende contouren van de resterende ruïne

Het hoofd, los van het Iichaam, geamputeerd,
Het lichaam worstel-end, -n creatief gevecht.
Langzaam bult de nek en de schouders
En zuchtend en steunend rijst er een nieuw hoofdje.

Kwetsbaar, maar met pretoogjes
levens lustÍg

Het lichaamr no9 wat last van losse ledematen,
trekt zich samen

En er onstaat weer een vorm
Dan valt er een sti1te..

Voelbaar,
wordt de hoop

En ondanks het beeld van het vervagende hoofd een eindje verderop
onstaat het verlangen naar de pretoogjes
En langzaam begint er een verfrissende bries te waaien.

Een di chter-debutant

B september 1980

Steeds Hooqer P6 - De Hazenkamp Pl 0 - 1

KristeI, Esther,
Rianne en.Monique

P. S. hJe hadden maar I jongen ( Roy ).

Een fantastische wedstrijd. hlant we hebben gewonnen. Esther dacht,
dat we tegen "Steeds Hoogere" groepen moesten. Rianne heeft het
doelpunt gezeL ( goed hè? ) . l,r,le hebben veel kansen gehad. Esther was in
de war geraakt en schoot de baI er aan de onderkant in.
We kregen oranje limonade omdat we voorstonden natuurlijk. Monique
sehoot hem erin maar hij was verdedigd. (zonde hà) Steeds Hooger
speelde voor de eerste keer. (Wi.1 geluk hebben ). Steeds Hooger J-iep
heel vaak met de bal. En de scheidsrechter floot niet af. Mia en
Riekie trakteerden op een 1oI1ie.
Mia en Riekie bedankt voor het Ieiden en Hr. Bosch bedankt voor het
rijden. Dag, tot de volgende keer.
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Tien'iaar Hazenkampkorfbal

een klein stukje hoe ik bij de Hazenkamp ben gekomen

rk kan mij nog herinneren hoe ik bij de Hazenkamp gekomen ben.
Mijn zus rrene van Beek kwam bij me en vroeg of ik weer z]-n had
om te korfballen, (ik was nl gestopt, omdat Tommy was geboren en
daar moest ik mijn aandacht aan besteden). Er hras een nieuwe
korfbalverzniging opgerÍcht. Ik wilde dolgraag spelen, want a1s je
al zot n 20 jaar gespeeld hebu, kun je dat niet gauw vergeten.
Nu, mijn moeder zo! Tommy (2+ jaar) meenemen naar het veld en erop
passen. Dan kon ik rdeer gaan spelen. De eerste wedstrijd kan ik me

nog goed herinneren. Dat was tegen D.V.0. uit Bennekom. UiLslag:
2-2. De scheidsrechter toen, was mevrouw Boschman (Huissen).
We kregen een toespraak en er werden foto I s gemaakt. De trainers
r.{aren Jan en Thea de Bock. De coach hras de heer Korstan je (he_
laas overleden). De spelers van toen waren:
DAMES: Beppie Bos, I,'Iieke Korstanje, Gerda Korstanje, yvonne

Meeuwsen, ïrene van Beek, en E1s Harwijne-van Beek.
HEREN: Mark S1oL, Gerry Lukassen, Ton soetekouw, Stephan Korstanje,

Bob van Beek en Evert van Beek.
Er werd gespeeld op de l+linkelsteegh bi j de honkbalvelden.
De oprichter van de sportverenigi-ng de Hazenkamp, dhr Huisman,
nam de eerste bal uit. i{e begonnen Loen in de tweede klasse,
afdeling Gelderland. Nu, tÍen jaar verder, zíjn we nog niet hoger
gekomen. Maar ja, bij ons stond niet de prestatie voorop, maar
we1 de gezelligheid. Dat gaat nu veranderen, maar de gezelligheid
moet wel blijven. rn de tien jaar heb ik veel meegemaakt; ups en
downs. st. Nicolaasfeesten, Jaarfeesten, playbackshows etc.
De laatste tkree jaar ben ik zelf actief geworden bij de jeugd en
Ík hoop dit nog jaren te blijven.
ZeLf. heb ik in verschillende verenigingen gespeeld, maar nooit tien
jaar achter elkaar. (lrlilskracht, Phoenix en Oni in Arnhem en
Keizer Karel en S0S in Nijmegen).
vroeger gingen r{e ook nÍet met autofs naar de wedstrijden, maar
met de fiets, bus of trein.
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Bij korfbal is het leuk dat je regelmati-g dezelfde mensen hreer
tegenkomt, waar je tegen gespeeld hebt. En a1s je eenmaal je
harE aan korfbal hebt verpand, kom je er niet gauw vanaf.
rk speel nu 30 jaar korfbal en hoop dit nog jaren vol te houden,
en we1 bij de Hazenkamp.

E1s Harwijne-van Beek

l^/ist U dat

Het tweede
keer tegen
presteerde
Degene die
Hurkens en

veldteam in het derde jaar van Hazenkampbestaan een
Thuve moest spelen en met 7-O voorstond, en het
om met 8-7 te verliezen?
zj-ch dit nog heel goed herinneren, zi jn htj_1 en Henny
ondergetekende. Vraag het ze maar, hoe dat ging.

tls ltot trrgne - v 3,eel(
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13 oktober 1980

Thuve I - de Hazenkamp 2

f"fu hoe misleidend een grote voorsprong kan zijn).
Dit is het tragische verhaal dat zich afspeelde op een mooie herfstdag
i n oktober.
Ik geloof dat we punktueel om 2 uur begonnen met goede moed.
De koffie had namelijk de ogen wat geopend en voor de wedstrijd hadden
op voortref f eli jke tari jze ingetraind. Henny probeerde nog steeàs 1os
van de grond te komen, maar zíj had de vogeltjes nog steeds niet door,
dus bleef ze aan het gras gekluisterd.
0 ia, onze Bep had de opsLelling wat door elkaar gegooid om het spel-
plezier te verhogen. ik moet zeggen dat het op fiirakuleuze wijze u,erkte
want ondanks de grote moeil-ijkheden die onze verdediging de eerste
twee minuten ondervond hadden de tegenstanders pas antwoord op ons
spel toen wii reeds de niets en niemand ontziende voorsprong van 5-0
op- en uÍtgebouwd hadden. Dit was van ons natuurlijk een vriendelijke
geste van ons, wat naar later b1eek, nj-et zo bijzonder srim was.
Ja en dat wii toen tot 7-L uitgelopen zijn zal niemand nog verbazen.
Helaas verstoorde scheidsrechter de rust om hiervoor af tà [1uiten.
Deze duurde erg Iang, maar daar voor kregen we thee zonder suiker. Ik
heb me laten vertel-1en dat de suikerbieten doorgedraaid waren op de
veil ing, vandaar. Jammer maar helaas moest Beppie bij de scheids
komen. Na een paar minuten stilzwijgend aan zijn voeten gezeten te
hebben en allerlei verschrikkelijke dingen aangehoord te hebben bleek
dat de man vond dat we erg hard speelden. Zouden we op deze manier
verder spelen, dan zou de goede man de wedstrijd staken. Nou ja, we
dachten a1 wel- dat er uuat moest vehenderen. En dat gebeurde àrn ook.
Toen we dus uiteindeliik toch de tweede helft begonnen kwam er aardig
de klad in. DiL had al"s resultaat dat we binnen 10 minuten 4 tegen
doelpunten aan de broek kregen. Daarna waren de misverstanden hólemaal_
niet meer van de lucht en zo af en toe leek het erop alsof we Ín
dezelfde ploeg zaten aIs de tegenstander, za keurig speelden r^re de
ba1 in hun handen.
In de laatste paar minuten werd het nog getijkspel en tja helaas, de
boeren hadden zelfs het lef om er eentje extra in te rammen.
Ja de betere oplettende lezer snapt het af, dit ]aatste doelpunt
was de druppel die de emmer deed overJ-open en de wedstrijd in het
verkeerde voordeel, kortom ons nadeel_ deed beslissen.
Ja zult U zeggen hoe kan dat nu. Het antwoord erop is simpel als de
vraag:Ik weet het niet en velen met mij. Een ding kan ik er wel van
zegqen het is onze eigen schuld geweest en je kan de scheidsrechter
en tegenstander van alles vert,rlijten maar het is enkel en alleen
aan ons zelf te wijten.

Groetjes van Mark

9,q'inl
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de Hazenkamp I - Elko I
Een nogal spannende aangelegenheid utant de uitslag zou bes 1i ssend
zijn voor eventuele degradatie van Elko. Misschien daarom dat een
en ander nogal tumulteus verliep. In het begin startte Elko furieus
en ze kulamen dan ook met 2-0 voor. De 2e aanval wist dat echter
snel te compenseren. Naarmate de uredstrijd vorderde werd duideJ-ijk
dat r,lte niet los kwamen van Elko.
Rust 5-5. Na rust werd ons door Jan hlielink een nieuw concept toe-
geschreeuwd wat in theorie uitst.ekend u,as maar in de praktÍjk toch
urat faalde.Voeg hierbij de toch wel enthousiaste tribune vol ge-
spannen S05 1eden, de nog veel gespannener EIko leden met hun
uiterst gespannen aanhang.... erg rustig werd er hiet meer gespeeld.
ïoch bleken wij de meeste rust te hebben - logisch want voor ons
stond er niet zoveel meer op het spel- want via 7-5 wisselden we
van vakken. Toen ontstonden er nogal paniekerige reacties o. a.
ingeleid door verwarring zaaiende scheidsrechtetlijke beslissingen.
Elko kwam nog terug tot 7-6 doch Mark maakte aan alle onzekerheden
een eind door zijn 3e doelpunt te scoren, B-6 derhalve.
De gemoederen waren nog zo verhit dat aan het einde wat minder
vriendelijke opmerkingen olver en weer vlogen. Het is niet leuk als
je moet degraderen. Zelfs bijzonder rot al-s dat van een wedstrijd
afhangt, maar probeer dan wel normaal dit verlies te dragen.
Het trieste dieptepunt van alles t,rlas tllel de confrontatie tussen
Frans llrl. en Elko 2 Líjdens de daarop volgende uredstrijd.

t/lJ. A.
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0p de uri.is van mv bony_i§_ i14er the ocean

le couplet
[,rle vieren hier nu een klein feestje
een feestje van 't drie jaar bestaan
IrJij zíjn hier met de kleinste hazen
lnJi j zi jn nog maar pas op de baan, de baan .

Refrein
Korfbal, korfbal, dat kun je zo goed bij de Hazenkamp
Korfbal, korfbal daar speel je zofijn met de bal.

2e couplet
Aankomend zijn ook d'aspiranten
Het zi jn er zo'n ttnrintig in taI
Zij werken heel hard aan conditie
KampÍoen dat werden ze aI, ja al.

Re frein herhalen
Je couplet

Junioren en ook senioren
Kom werk eens heel hard aan Uw zaak
Kom steeds intensief op de training
De wedstrijd wordt dan niet gestaakt r gestaakt.

4e coupl-et
0ns blaadje dat is d'Hazenpeper
Redaktie en pers staan steeds klaar
0m U en ook ons te verhalen
Hoe uiij er nu weer voor staan, ja staan.

Refrein herha.l-en

5e coup Iet
0ok is er een groep recreanten
Ze springen afs veulens in rt rond
Het zijn a11emaa1 best leuke klanten
Ze vallen wel eens op de k.., de k....

Refrein herhalen
Bestuur en commissies en trainers
Bedankt voor Uur grote inzet
Vergaderen tot je eens ons weegt
Dat is toch het werk achter ' scherm, ja scherm.

Refrein herhalen
7e coup let

ïot slot van dit heel oude wijsje
Bedankt Pa en Moe voor I t vervoer
Als ju1lie d'r nou niet waren
Ging ?t korfbal gewoon niet door, niet door.

Refrein herhalen
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HAZENKAMP SÏART
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Dukenburq Nieuws

IN LINDENHOLT MET KORFBAL

voor de rijdende theekantine op zaterdagochtend die regen
verkleumde aanwezigen van warme drank voorzag.

Lindenholt - Sortvereniging De Hazenkamp start in Lindenholt met eenafdeling korfba]. De eerste stappen hiervoor zijn reeds qezet en hetligt in de bedoeling in de toekomst gebruik te maken van de accomodatiedie het sportpark gaat bieden.
Sportvereniging De Hazenkamp is een cl-ub die in het Nijmeegse verenigingsleven aL
meer dan 50 jaar meedraait. Deze sektie is echter nog ài"t-zo bejaaró: ii; uestaatnu net drÍe jaar. Drie jaar geleden zijn ze gestart óp het sportpark De Èinkelsteeglangs het. Maas- en hlaaLkanaal. fa. een onstuimige groei in het begin (i"-é;; j;;;
waren er al meer dan 100 ]eden!) hebben ze ook eeÀ moeilijke perlode doorgumàati.
De onervarenheid met het verenigingsleven van de meeste tóden'en gebrek ,àn gu-schoold kader zorgden soms voor-stiubbelingen. Doch aur" gro"lferikelen blij[enj-edere nieuwe club eigen te zijn. Inmiddels hebben ze toch wel wat bereikt.
Momenteel- speelt men met 2 senioren teams, 1 junioren, I adspiranten en 1 pupillen-
team in de veldcompetitie mee. Er.is speelgelàgenheid vanaf de leeftijd rrn'B jaar.Verder bestaat er noq een recreantengroep voor diegenen, voor wie de ócrnpetitiË nietmeer zo nodig hoeft. Al met al een resultaat om tróts op te zijn. Maar toch missenze wat; doordat het Sportpark "De Winkelsteeg" vrij afgelegen iigt, was dat voor dejeugdige Leden vaak een belemmering om te komen trài.neí. Dóarbij kwam dat men zichsteeds t'e gast btrèefívoel-en. De aecomodatie was prima, doch nieËs was van henzelf.
Ze zouden er niet echt kunnen groeien, de accomodati-e bood te weinig mogelijkheden.Dit alles heeft hen gebracht tot een bel-angrijke stap: te qaan verhuizen.
MOGEL IJKHEDEN
Daar in Lindenholt voldoende moqelijkheden voor sportclubs zijn en er vanuit debewoners geen initiatÍef bestonà eeÀ korfbalclub op te richteË, zijn ze in dezewijk neergestreken. Momenteel opereren ze vanuit de sportaccomodatie van KinàÀroorpNeerbosch. Aan de Scherpenkampweg. l-bt Kinderdorp ligt net buiten de bebouwde komten noorden van Lindenholt. Hier is men tijdelijk neórgestreken, omdat de contactenmet de wijk Lindenholt van hieruit makkeli.jt< te-onderhóuden zijí.In de toekomst (+ 2 jaar) zullen er korfbaÍvelden verschijn"n öp het sportparkin Lindenholt, waar nu reeds de tenniscJ-ub opereert. Middón Ín de wijk dus. l1latdit betreft mogen ze concruderen dat de perspectÍeven goed zijn.Veller is belangrijk, dat ze in de mikro-competitie (eón zaalËompetitie tussen tweehelften veldompetitie in) in de nieuwe sportha]_ van Lindenholt (u:.3 ae Korenaer)
gaan spelen en trainen. De trainingsavond is op vrijdag van 17.00*t1.00 uur.

BRU I SEND
Momenteel bruist het in de club van de activiteiten. Woensdag 16 september heeftde afdeling zlch aan de bewoners van Lindenholt gepresent"""ó in een demonstratie-wedstrijd op het veldje achter de sprtzaal in de-Gildekamp. Via posters in de wijken circulaires aan de schoolkinderen was deze actie aange'kondigd.
Het was prachtÍg weer en bij een gezellig muziekje ,"n iu geluídstnragen heeft menigebelangstellende zich kunnen informeren over de eÍub en de óport.
Het was erg gezellig en er zijn leuke contacten gelegd. Een eerste kennismaking
had men zich niet beter kunnen wensen.

12 oktober l-9BI

&rze grote waardering
wind trotseerde en de

Een fan van tante T.



Dat het niet altijd zo
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"luxert geweest is a1s

ik in een Hazenpeper
ou, blijkt we1 uir

vond van maart 1982

DE ZALEN U]T HET VELD I,íEER OP

.....Nu, dan kan het haast niet meer misgaan in de veldkompeti-
tie. Het is straks heerlijk om weer buiten te zijn. En a1 is ons
veld niet zo schitterend egaal zoals andere sportvelden, bij
öns bloeien er straks weer bloemen op t t veld en dat is best een
aardig gezicht.
Ja, en wat die douches betreft: dat is we1 jammer, maar er is
nu geen bezwaar om je niet met de hele korfbalgroep samen te
verkleden.
En wat de kantj-ne betreft, ach in de kleedkamer kun je ook
ze7\,ig met elkaar praten en a1s het lekker weer is, is 't
ontzettend fijn om buiten te zitten.
Dr:s kom a11emaa1 weer naar ons veld op de Lindenholt. Het
zelLi-g, het is gezond en we hebben er veel plezier.

Bert Bon

ge-
gewoon

is ge-
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SONNET OP GRIM

Gehurkt zíL hij, hij lijkt we1 uirgereld
l{ij1 hij, ogen haast geloken, rondspiedt,
Hoofdschuddend het gebeuren over zi-et
Gehurkt zít Grim, in een hoek van het veld

Maar daar komL de bal, het ontgaat hem niet
En zie hoe kwiek hij plotseling voortsnelt
Hoe hij zich vlug en met inzicht opstelt
Hoe hij, o gratie, van veraf nu schiet

Mis ! en dan, helaas, S€rat de ba1 verloren
Maar slechts weinig za1 men hierover horen
Hij mompelt: Pom pom dit was zeer gering

Bij de Hazenkamp zijn hre nieL met veel
en we spelen een spel dat daarbij past
Niet groots dus, maar zeker één man verrast
en die eer valt materiaal-l{i1 ten deel

Halve korven maakt hij handig weer heel
l^lant met lassen heef t orlze Wil geen last
En hij hanteert met veel kunde de kwast
Zo creërde hij een korvenkasteel

Maar dat voertuig is een apart geval
DaL pronkstuk, toch zo vo1 yerve geverfd
Geen één gebrek dat de aanblik bederft

Een wagen, die hrereldwijd faam verwerft
en geen mens ooit. nog evenaren zat
Het mooiste karretje van het hee1a1
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een prachtballade werd voorgedragen net zoveel vuur, da bijna
de vlam in de pan sloeg?

IIet eíndigde met de volgende mooie woorden:

Dus bedenk: Welke strijden lre ook strijden
Bedenk: Bij korfbalvreugd of korfbalsmart
lloe glanzend of hoe bitter ook de tijden
Vanaf heden heeft de Hazenkamp een hart

rn 1983 bestond de Hazenkamp 5 jaar. Door Roy, René, Achmed en Jo-
han werd hiervoor een lied ttgecomponeerdtf 

.

Uir: No. 37, 15 mei 1983

Onze club gaa_t nooit verloren, knoop dat in je oren
van achteren en van voren, stop het in je kiezen
dan kun je het niet verliezen.

WIST U DAT

Zaterdag 5 april 1986 ons nieuwe veld officiëel geopend
en dat bij de opening van ons eigen clubhuis door John

Hazenkamp is goed hé

Dat zingen we met spoed hé

De ba1 gaat door de korf hé

Daar zijn we erg blij nee

Nee, Grin za1 zich niet g,auw laten verstoren
hlant hoezeer öns dit spel ook kan bekoren
Voor hem is het een kosnische rirnpeling

John

werd,
Goe ssens

Hoera, hoera, hoera
ttlfj bestaan nu 5 jaar
Wij vinden dat niet
raar
Zo gaan we naar de 10

j aar
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10 iaar Hazenkamp sektie korfbal

Een berichtje om wat te schrijven.
0p korte termijn liefst, want drukken is mooier !

Hazenhaast is geboden dus, maar: iedereen zag dat het goed was !

Het credo van Hazenkamp korfbal en het wordt steeds beter.

In 10 jaar tijd heeft sektie korfbal heel wat meegemaakt:

bejubelde groei, veronLrustend rumoer, beangstigende terugval
en eervol herstel.
Niet Ín de laatste plaats altijd weer door enthousiaste inzeL
van de leden: daar heeft heL altijd om gedraaid en dat zal het
ook we1 altijd blijven doen.

De twee jaar die ik in het bestuur heb gezeten lijken, achteraf
gezien, een tttussenperiodett te zí jn geweest. Zo'n beel je t'stilte
voor de stormrr, a11een wisten we toen nog niet waar de wind van-
daan zo! komen. Nu weEen we dat ie van de goede kant kwam-

Erg veel opzíenbarende dingen kan ik me uit die tijd niet meer
zo herinneren, tlree nog !

Van schaduwpunt tot schaduwvlek werd toch we1 de steeds verder
dalende oud-papierprijs: de knip moest op de beurs en begroten
werd beknibbelen.

Van zonnepunt tot zonnevlek werd Loch we1 het betrekken van het
nieuwe veld . I,Jaren de grandioos georganiseerde en ver lopen
openingsfestiviteiten en het sublieme schot in de roos van een
wethouder die ttkorf tt in haar naam voerde, de eerst.e tekenen van

een storm uit de goede richting?

Je zou het we1 gaan denken. Hierna is immers met tome1-oze inzet
verder gebouwd aan van a11es: van klubhuis toÈ sponsoring, van
jeugdleden tot kampi-oenschappen.

En dit a11es is natuurlijk niet bedoeld . voor s1èchts twee lustra !

Nu toch al vast PR0FICIAT met deze twee !

Jop van Amelsvoort
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HAZENKAMPS JONGSTE IS OOK AL WEER TIEN: TIEN JAAR KORFBAL BIJ DE

HAZENKAMP

0p maandag 13 maart 1978 vindt ten huize van de heer D.J. Korstan-
je de rreerste officieuse vergadering tot oprichting van een Sektie
Korfbal binnen Sportvereniging De Hazenkamptt plaats. Het is de

eerste vergadering van een illuster drienanschap, bestaande uit
Dick Korstanje, Jan Schö1s en Frans v/d Heijden.
Deze heren zouden nog lange tijd heE gezicht van de nieuwe loot
aan de Hazenkampstam bepalen.
Het idee, een korfbalsektie op te richten, ontstond tijdens de

viering van het 50-jarig besLaan van wat wij korfballers de
rrgroLe Hazenkamp" noemen. Dick Korstanje, reeds gedurende vele
jaren een gewaardeerd Hazenkamplid, herinnerde zich, dat er in
vooroorlogse tijden bÍj de Hazenkamp a1 sprake hras gehreest van
korfbalaktiviteiten. lrlaL was er dus logischer, dan deze aktivi-
teiten weer nieuw leven in te blazen en te komen tot een korfbal-
sektie onder de paraplu van moedertje Hazenkamp?

Aldus werd besloten en de nieuwe korf bal-sektie hras een f eit, met
a1s officië1e oprichtingsdatum 1 mei 1978.
Het eerste bestuur, dat nog het predikaat 'rvoorlopig, meekreeg,
bestond uit Jan Schö1s a1s voorzitter, Frans v/d Heijden a1s
sekretaris en Dick Korstanje a1s algemeen coördinator.
Er moest in die begindagen natuurlijk van alles geregeld en be-
sloten worden, zoals de keuze van het Eenue (uiteraard de oranje-
groene Hazenkampkleuren), accommodatie, aanschaf materiaal, offi-
ciële aanmelding bij het KNKV etc. etc.Ook was er druk overleg
met het hoofdbestuur en met de drie andere Nijmeegse korfbalvere-
nigingen. Een en ander werd in een goede sfeer geregeld en de

eersËe leden begonnen zoetjes-aan de sektie te bevolken. Er werd
getraind op de velden van sportpark De winkelsteegh onder de be-
zielende leiding van Jan en Thea de Bock, die hun sporen reeds
elders in korfballand dik verdiend hadden. Voorwaar geen eenvou-
dige opgavef. om van dat tf zooit je ongeregeld'r'een hecht geheel te
maken. Sommige nieuwe leden kwamen van andere verenigingen en

brachten wat korfbalervaring mee, anderen wisten echter niet meer,
dan dat een bal rond behoort te zíjn
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I.n het voor jaar van 1978 werd er dan ook druk getraind, er r,'erden on-
derling en tegen andere Nijmeegse verenigingen oefenwedstrijdjes ge-
speeld en toen begon voor de nieuwe sektie de officië1e competitie
van het KNKV. 0p 2 september 1978 werd gesp,eeld Ëegen DV0 uit Benne-
kom. De heer Huisman wierp de eerste bal, de uitslag van de wedstrijd
\4/as 2-2. Aan Beppie Bos kwam de eer toe, het allereerste competitie-
doelpunt voor De Hazenkamp te mogen scoren.
Intussen was het aantal leden nogal explosief gegroeld, zodat men voor
de zaal-competitie 78/79 kon inschrijven met 2 seniorenploegen, I junio-
ren- en 1 aspirantenploeg. A1 deze leden bleven van het we1 en wee

van de sektie op de hoogte via het wekelijkse krantje, waarvan de re-
daktie door Marj-on van Duren gevoerd werd. Dit krantje, ijverig door
Frans vld Heijden op zolder bij elkaar gestencild en geniet, ging het
eerste jaar nog naamloos door het 1even. Bij het éénjarig bestaan werd
echter, naasL een nieuw uiterlijk, ook de naam van het periodiek ten
doop gehouden: rttt Hazenpepertt was die naam, welke Hans Nijman had be-
dacht en dÍe tot op de dag van vandaag de voorpagina siert.
Dat I{Íe toen a1 a11emaa1 echte ttHazentt waren, b1i jkt we1 uit de sugges-
ties voor een naam, die het net niet. haalden: Hazenpraat, Hazenkorf,
Hazen Gekrakeel, Paalhaas, Hazenkrant etc.
Bij daE éénjarig bestaan in 1979 kon ook het honderdsre 1Íd worden ge-
noteerd. Door de grote toeloop v/as men bij het bestuur de te1 enigs-
zins kwijt, zodal Joop Lintjer en Bep Bos sr. moesten loten om de eer,
de honderdste te zíjn.
Het feestje n.a.v. het éénjarig bestaan werd gevierd in het knusse
houten clubhuis van de honkballers op de h/inkelsteegh, v/aar's winters
de kachel zo lekker kon snorren. Gedurende de eerste jaren van ons be-
staan waren wij, korfballers, te gast bij de honkballers, zawel in hun
clubhuis a1s in hun kleedkamers.
Een symbiose van Lhree Hazenkampsekties, die soms niet geheel rimpelloos
verliep, maar die voor de korfballers van enorm belang was om de eerste
Eijd van hun bestaan door te komen. Na trainingen en wedstrijden kon
men in het clubhuÍs terecht, men kon er feest.en en vergaderen. (Denk
maar eens aan de roemruchte ttfilosofie-avondentt, waarbij de leden vol-
komen demokratÍsch mochten meedenken over de verdere uitbouw van de

sektie. Het eeuwige twistpunt was daar altijd de wat kunstmatige con-
troverse tussen de voorstanders van rekreatiekorfbal en prestatiekorf-
bal, een richtingenstrijd, die pas in het seizoen '87-'BB definitief
Ín het voordeel van de laatste vari-ant 1i-ikt te ziin beslist ) .
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Clubhuisaccommodatie was er dus, en die was beter dan de accommodatie,
die l/e in de begintijd hadden om onze zaalwedstrijden te spelen.
l'lie van de mensen van het eerste uur herinnert zich niet de wedstrijden
die gespeeld werden in de rrsporthalrt op het sporLpark Grootstal:
koud, koud, koud!! Getraind werd er in sporthal Neerbosch en later in
de zaal- van het Elshof College.
Na een paar jaar spelen op sportpark De l,linkelsteegh werd, naast het
voordeel van een gastvrij onderdak bij de honkbalsektie, echter ook
een nadeel zichtbaar. Door gebrek aan trachterlandtt droogde de stroom
nieuwe leden enigszins oP, vooral in de jeugdsektor. Mensen uit Hatert
en Dukenburg ttbehoordentt op grond van gemaakte afspraken eigenlijk toe
aan de respektievelijke zusterverenigingen SOS en Keizer Kare1.
Nieuwe 1eden, vooral bii de jeugd, hraren eigenlijk alIeen nog te vinden
in de nieuwe wijk Lindenholt. Een wijk meÈ een jonge bevolking, waar
steeds meer mensen kwamen hronen. Lindenholt zolJ dus onze nieuwe st.ek
moet.en worden, maar de plannen voor een sportpark aldaar hraren nog
slechts in het sLadium van de tekentafel. Na veel wikken en wegen

hIe wisten immers wel, wat we achterlieten, maar niet, waar we terecht-
kwamen- werd besloten, toch maar vast naar Lindenholt te verhuizen.
Voorlopig konden we terecht op de velden van Kinderdorp Neerbosch,
met zeer beperkte omkleedmogelijkheden, het materiaal opgeborgen in
de keldergewelven van het kerkje, hielden we hier toch een paar jaar
het hoofd boven water.
Toen was de gemeente Nijmegen eindelijk dan zover, dat in Lindenholt
zelf, in de wijk Meeuwse Acker, sportvelden en kleedaccommodatie wer-
den aangelegd. Eindelijk een eigen veld ! Llederom verhuizen dus. Na ca.
een half jaar op ons nieuwe veld kregen we zeLfs een compleet eigen
clubhuis, voor het eerst in or.ze geschiedenis.
TÍen jaar korfbal bij de Hazenkamp, de vooroorlogse tijd even niet mee-
gerekend. Van de Winkelsteegh via het Kinderdorp naar de Meeuwse Acker.
Van het clubhuis van de honkballers via kamperen op het Kinderdorp naar
een eigen"Hazennestrr. Van 3 1eden via 150 leden naar ca. 110 leden DU,
een ledental dat groeiende is en ons in grootte tot de tweede vereniging
van Nijmegen maakt.

Het zal- U, beste Lezer, duidelijk zijn, dat het ondoenlijk is
om een chronologisch overzicht van de afgelopen tien korfbal-
jaren te geven. Daartoe zot een apart boekje noodzakelijk zijn-
Bij ondergetekende, zeLf bijna 9 jaar 1id van de sektie, komen

in willekeurige volgorde nog de volgende zaken in herinnering:
de ttidee-f eestenrt, waarbi j rre meL z'rt a11en uit eLen gingen,

om het ttideefl van de oprichting van de sektie te gedenken;
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met een groep senioren naar Geleen om Pink-poP te bezoeken,

waarbij gekampeerd werd in de tuin bii John Goessens in
Sweijkhuizen; het bezoek aan diverse finales van de strijd om

het Nederlands zaalkorfbalkampioenschap, her en der in het land;
de uitstapjes van de rekreanten naar Limburg; de organisatie
van diverse Nijmeegse schoolkorfbalkampÍoenschappen; het

huwelijk van Ger en Ingrid v.d. Velde; de I'k1ap" van Frans

I,rli 11eme en de daarmee verbonden straf zaak bi j de bond ;

met de senioren naar de sauna; de opening van het clubhuis
aan de Meeuwse Acker; de degradatie van het eerste veldteam

naar de 3e klasse (een vergissing, dit jaar wordt men on-

bedreigd kampioen en keert terug naar de 2e klasse ! ) ;

stencillen bij Frans v/d Heijden, Jo Meeuwsen, Wim de Jager,
in de "0ndergrondt', bij Lea van KesseI in huis, in het club-
huis; drie leden lopen de vierdaagse mee en uit; de jaarlijkse
playbackshow, waar weken van psychologische oorlogvoering aan

vooraf gaan.

Ik zott zo nog wel een tijdje door kunnen gaan. Naast al het

lief was er helaas soms ook 1eed. Onze penningmeest.eresse van

het eerste uur, Jet S1ot, overleed na een langdurig ziekbed.

ZíJ was heE, die in de begintijd de soms moeilijke financiö1e

eindjes aan elkaar wist te knopen. Het overlijden van Dick

Korstanje was voor vele sektieleden van het eersEe uur een

onverwachLe schok. Hoewel hij zích uit het korfbalgebeuren

had teruggetrokken, kenden velen Dick a1s medeoprichter van de

sektie, a1s voorzi_1Let van de jeugdcommissie en later a1s op-

richter van de zo succesvolle rekreantengroep. Zonder zijn

optimisme en vasthoudendheid zou de sektie niet zijn geworden,

tot wat zíi nu is.
Tot slot nog wat namen van mensen, die in het bestuur en in de

commissies geheel belangeloos een vaak groot deel van hun vrije

tijd hebben geïnvesteerd.
Hoewel, ik kan daar maar beter niet aan beginnen, h/ant geen

enkele sektie binnen De Hazenkamp is zo zeer aan wisselingen

binnen bestuur en commissies onderhevig geweest a1s juist onze

korfbalsektie. Ik zolJ dus gegarandeerd onbedoeld bepaalde mensen

vergeten! Veel van de mensen, wier namen ik hier maar niet noem'

zu11en op onze reiinie op 3O april de gelegenheid hebben, om \^reer

eens herinneringen met elkaar op te halen '
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Kleine kinderen worden groot. Dat geldt ook voor de jongste telg
uit het Hazenkamp-geslacht. vergeleken met de 60-jarige "grote
Hazenkampttzijn wij als korfbalsektie natuurlijk nog maar een
broekie. Maar het is wel duidelijk, dat het een jonkie is, riraar
muziek inzit en ik ben er zeker van, dat over 15 jaar opnieuw
een dubbelfeest gevierd kan worden voor een dan 75-jarige
omni-vereniging en een 25-jarige korfbalsektie ! !

(Bovenstaand artikel zaL

dat t. g. v. het 60-jarig
a.s. officiëe1 her licht

Paul Merten

ook verschijnen in het jubileumboekje,
besLaan van s.v. De Hazenkamp op 11 juni
zal zien).

Dit

Dit moet je eens lezen

"ls ietsje niet zint,
of als eens een &g
wat belazerd b"grt.
Hoe zouje het vinden
(r},"&ch* niet zo fijn)
als die dag helernaal niet
hgonnen zouzijn?

I{rant

'Ik voel me zo bednrlct,' zer de krant,
wat wil ie - met zo'nwereld!

Boom

De boom zei binnensmonds,
dat isje straf,

het blad, dat öp wou vallen,
viel het eerste af.



p:ff=W"fu,rude,,

H
rl

0

ïh

l"un14



o.gk zij bestaan a1 10 jaar.
Korstanj e werd het alias een qrote

0m persoonrijke redenen haakte hij protsering af.De groep stond plotseling zonder frainer en het bestuur wilde tochgraag een recreantengroep b ehouden.
omdat ik inmiddels oók training gaf, vroeg men mij om de opengevalrenplaats in te nemen.
0p proef ben ik begonnen 

"l ik moet zeggenrÍk vond het erg leuk ommet oudere sporters te werken.
Jammer was het dat de recreanten_groep zich splitste en + de herft meteen nieuwe "egleanten groep van Dick verder gi;;";. -
Met de overgeblevene gioep !-."b ik geprou"""d om het recreanten,ga_beuren overeind te houden'. Na een íobilijke 

"à"r""p ieriode is hettoch gelukt om de groep uit te breiden.
lalat opvalt dat sinds ik aal !e groep verbonden ben er arleen maarafvallers kwamen om gezondheidsiedenen.
De groep mag ik.wer ieggen isl ondanks dat er vogers van arrerreipluimage bijzitten, een hechte vriendengroep geworden.Doordat ik weinig meer in de pen krimr-hoo" j" ons nooit maar we zijner weI degelijk.
Een opsomming van evenemenl:n. oie wij de afgeropen jaren gehoudenhebben komt er a1s volgt uit te zieni
Een weekend Gulpen
Een uleekend Starnproy
Een weekend Lochem
Een weekend Arcen
Een weekend GuIpen.
0ok de vere avonden bij de leden thuis bruisten van gezerrigheid.
lligt t9. vergeten.natuuilijk het dauurtrappen naar wie reden we dan?Natuurlijk naar de famitié Valk in trtanràr-t";;;;n;-;" zwarre Bergen)waar we uitstekend werden ontvangen met soep, gebak, koffie, bier etc.,0nlrettend jammer dat ze de stacàr"r"n hebben íertoónt, want nu ishet doer op H:rgrvaar!d"g weg.0h ja, aat zou ik nog vergeten hetbijwonen van het twaalf ón nàrr:à"r huwelijksfeest van de famirie
.y. O. Logt, dat was toch een echtó t naller.verder waren w.ii ,gt lijn "119n bij hei- zsjarig huwelÍjksfeest vande familie Bochum in heI hotel Sioàshof.ook bezochten we meerdere malen de Bowlingbaan in Heyendaal en ookSt. Frans in Alverna werd door ons bezocht.Met het verschuiven van de tijd maker rà ter afsluiting van hetseizoen een leuke fietstocht in de omgeving van Nijr"q"n.Tensrotte was en is het sinds lange tí;a mijn bedoeling van eenttrleede recreanten. groep op te staíten ilr"" àaar heb ik wer medewerkingvoor nodig van het bestuur en de leden en de ouders van de jeugdleden.0h ia, dat zou.ik-nog bijna vergeten, bestuur van harte gefericiteerdmet de eerste I0 jaar vaÀ de sek-tie korfbal.Het heeft een paar keer aan een zijden 4"""i:j"_qghangen of de afdelingkorfbal van de. Hazenkamp was_niet í""", maar gerukkig hebben we eenaantaL mensen bij onze crub 10pen, die in de Éekti"-ó"loven en er inbleven geloven en door hun werkzaamheden een enorme groei in hetledenbestand hun deel zagen worden.
0ok voor hen mijn respeeI en felicitaties.

De recreanten j ubileren ook want
Begonnen met de training van Dick
9roep.

- qo-

Recreantenleider Hans Nijman
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Vrijdag 8 april vond onze alom bekende trainer, coach enrrstimula-
Lor" Jan wielink even voor de training begon, de tijd om ons,
Hazenkampreporters, te woord te staan met een zeer onthullend
interview.

H

.I

ldanneer en \4/aar ben je geboren?
(even voor zích uiËlachend) l4 december 1948. Ik ben d

boogschutter. Men zegt dat dat zeer fanatieke mensen z
0ok noemt men ze we1 de ttRidders op het witte paardtt.
Ik ben in Roermond geboren.

us een

ijn.

Hoe oud r{as je toen je met korfbal begon?
Het was ín 1962. Ik h/as Loen dus 15 jaar.
Waarom juist deze sport?
Dat is een gevoelskwestie. Via schoolkorfbal op de Middelbare
school in Nijmegen, de Mu1o, ben ik met korfbal in aanraking ge-
komen. Toen zat daar a1 1 twaalftal op. Er bestond toen ook a1
schoolkorfbal tussen de verschillende scholen. Daarvoor heb ik
we1 a1 gevoetbald, maar daar bracht ik niks van terecht; geen
traptechniek. trr/e1 heb ik veel f eeling voor balsporten. Niet
a11een voor korfbal,dus. Heel lang heb ik korfbal en vo11eyba1
naast elkaar gespeeld, maar op een gegeven moment ging dat niet
meer samen. rk moest een keuze maken. Ik koos voor korfbal,
omdat ik dat toen intensÍever vond.
Kun je in het kort je korfbalcarriëre schetsen?
Ehm, ja..eens kijken. rk heb ongeveer 11 jaar gespeeld blj s0s,
waarvan ik er 1 jaar tussenuit geweest ben. Ik werkte in dat
jaar op schlphol en speelde roen voor D.E.v.D. Bij s0s ben ik
op een gegeven moment weggeschopt omdat ik het niet eens \^/as

met het beleid. Je moeL niet a11es op het eerste gooien en het
jeugdwerk verwaarlozen
Toen ben ik naar Novio gegaan. Dick van Varik (nu helaas over-
leden), vroeg mij de aspiranten te trainen. Dat heb ik ongeveer
10 jaar gedaan. Ik heb daar ook gespeeld.
Hierna ging ik naar Onder Ons. Nu spreek ik over 5 à 6 jaar
ge1eden..Ook hier ben ik weggeschopt. Toen volgde het werk a1s
interim-trainer bij Keizer Kare1.
Uiteindelijk kwam ik ook nog terecht bij het dameskorfbal, door-
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dat ik op een feestje van mijn ouders hoorde, dat de dames een
trainer zochten.
Zou je heL verschil kunnen noemen tussen dameskorfbal en ge-
mengd korfbal?
Ja, dameskorfbal komt niet aan het niveau van het gemengd korf-
bal. De fysieke mogelijkheden van een vrouw zijn nu eenmaal
minder dan die van een man. rn zijn totaliteit is hun spel
zwakker. DiE komt ook door slechte trai-ners en ook door het
feit dat er constant overname mogelijk is in het damesspel.
rets waL bij gemengd korfbal niet zo is. Natuurlijk zi-jn er
ook hele sterspelende dames, maar als je de klasses vergelijkt,
dan zíe je dat het damesspel zwakker is.
Hoe ben je eigenlijk bij de Hazenkamp terecht gekomen?
Door heel tactÍsch Anja verbunt op mij af te laten stappen in
sporthal de Meyhorst, met de vraag of ik ju11ie niet wilde
trainen.
De Hazenkamp had vroeger een bepaalde naam, van een ,studenti-
koos, slap zooíLje". Heeft jou er dit niet van weerhouden de
Hazenkamp Le komen trainen? hrant jij staat toch bekend a1s een
zeer fanaktiek Èrainer.
Nee, helemaal niet. Mensen maken zeLf een keuze. Ze kozen voor
fanatÍek(er) spel. rk heb 5 gesprekken gehad:3 met de TC en het
bestuur en 2 met de ploeg. De basisvoorwaarden waren goed.
De prakLijk zaL moeten uitwi jzen hoe het gaat.
Zíjn er dingen 'die je veranderd zou wil1en zíen?
De trainingsopkomst moet nog hoger. Het is al- verhoogd, wat heel
goeri is, maar het moet nog beter. verder is er een beEere
verenigingsopzet nodig. Je moet zorgen, dat het gat tussen het
eerste en tweede niet te groot wordt. Er moet een betere aan-
sluiting zijn.
Maar er zí jn maar 2 teams! De ttzwakkerett en nieuwe mensen komen
automatisch in het tweede Leam t,erecht.
Ja, daarom moeten de TC en de jeugdt.rainers om de tafel gaan
zitten. Junioren moeten versneld overgeheveld worden naar de
senioren. De rest van de vereniging *o"i omhooggeduwd worden
en dat kan alleen door de juni-oren een jaar eerder voor de
leeuwen Ëe gooien.

H:

J:

H:

J:
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Wat zíjn je verwachtingen gezien de huidige spelers?
Er kan veel verbeterd worden. Al1es ei-gen1ijk. Ze hebben Ee

weinig loopvermogen, hun schotpercentage kan veel beter.
De afgelopen 9 jaar hebben de mensen een balletje gegooid.

Structureel heeft er veel aan ontbroken. Omdat ze iets van les
t hebben geleerd, gaaL het nu we1 goed, ja, maar in het land der

Blinden is één oog Koning, zaL ik maar zeggen.

Dat de Hazenkamp met een traÍningsopkomst van 8O7. ,(afgerond BIZ),
kampioen kan worden, toont niet de sterkte van de Hazenkamp,

maar de zwakte van de andere verenigingen. Er ziL echter wel

verbetering in.
Kun je één goede en één slechte eigenschap van jezelf opnoemen?

Een goede eigenschap is, daE ik heel ambitieus ben. Een slechte
is, dat ik van nature heel 1ui ben. A1s ik ergens niet achter
sta, ben ik nonchalant en dan breng ik er niets van terecht.
Waar kun je je het meest aan ergeren?
Aan zevrpieten, mensen die a11es afschuiven op oorzaken buiten
zichzeïf. Mensen die zonder zelfkritiek zíin en niet eerst de

hand in eigen boezem steken en mensen die oude koeien uit de

sloot ha1en.

Sommige mensen ergeren zich enorm aan je gegil langs de kant.
hlat vind je daar zeLf van? Denk je dat het echt helpt?
Het zegt meer over de mensen zeLf dan over mii. Ze moeten leren
luisteren naar wàt i-k zeg en niet höe ik het zeg. Ik laat dÍngen

niet stoÏcijns over me heen gaan. Ik ben er helemaal bii betrok-
ken en ik sta er met hart en nieren in.0p hoger niveau moet je
nu eenmaal stressbestendig zi-jn.
I^Jat vind je leuk om te doen in je vrije tijd behalve korfballen?
Lezen (geen romannetjes, we1 sportbladen, strips en filosofie-
boeken). Verder bridgen of lui onderuitgezakt naar de tv kijken.
hlaar kijk je dan naar? '
DaE maakt niet uit, a1s het maar beweegt.

Dan zí jn r,re nu aan de slotvraag gekomen; hlelke status ontleen je
aan je baard en haar?

HÍer werd iets gemompeld over CDA, Contactlenzen, enz.

Het is ons toL op heden onduidelijk wat Jan hiermee bedoelde.
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AAN DE ÏAND GEVOELD

Hier vol-gt een intervieuw met onze alon gewaardeerde hlim de Jager.
Ook hij vond tijd, maar geen zín, on ons te woord te staan.
Mocht het intervieuw hier en daar wat mat lijken, dan zullen we

dit maar wijten aan het feit dat dhr. de Jager nèt getraind had
en dus erg moe was.

H: Wanneer en waar ben je geboren?
l{: Nee, hè? Nou, schrijf maar op: rn Dordrecht, g augustus 1957.
H: (dit laatste moesten hre ze1-f uitrekenen).

Hoe oud was je toen je met korfballen begon?
LI: 19 jaar.
H: hlaarom juis t deze sport?
hl:0h, moet ik dat a1 wéér vertellen?! Nou, de vader van hrillem-

Anne Ï/as 1 van de oprichters van deze vereniging. Aangezien
Willem-Anne en ik samen iets wilden gaan doen, dachten hre dat
korfbal wel iets was. Eigenlijk wilden we op voet- of volley-
bal, maar Jan Schöls zeí, dat er Langen nodig waren bij korf-
bal. IrIe zouden eerst a11een de veldcompetitie meedoen, maar
het riras z6 1euk, dat rre bl-even.
Ook de vereniging was gezel1ig. ïets specifiekers komt pas na
een paar jaar, dan wordt je een beetje korfbalgek.

H: Je bent al heel lang lid. Is er veel verschil in mentaliteit
tussen toen en nu?

Irl: Nee, niet zo veel. ïn het eerste jaar was het een zeer fana-
tieke groep. Nu zj-jr. we minder fanatiek, maar. er wordt wel
meer van ons verwacht. vroeger was kampioen een vies woord.
Nu niet meer. ïk ben altijd fanatiek geweest. rk wil dat an-
deren dat ook zíjt. Dan heb je een leuk speL.
ïk vind het geweldig zoaLs het nu gaat. Een leuk klein club-
huis, in een jonge wijk, het, veld in de buurt. lrlat wi1 je nog
meer ?

H: Jouw bijdrage aan onze vereniging is ze.er groot geweest, (ge-
uraind; gestencilled, de TC etc.). Wat zaL jouw bijdrage in
de toekomst zíjn ?

hl: De komende tijd zít ik heel moeilijk in mijn tijd door her werk
in het ziekenhuis, dus kan ik heel weinig doen.
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Het is niet mijn ideaal om altÍjd zo hard te werken. A1s het straks
nog zo gezellig is..wie weet?!

Kun je een verschil aangeven tussen de andere verenigingen en de

Haz enkamp ?

Nee, Ík heb niet zo veel ervaring met andere verenigingen, of ten-
minste, veel kortere. Ik ben daar nooiL zo ingegroeid.
h/at zijn je verwachtingen voor De Hazenkamp in de toekomst?
Wat bedoel je? In het algemeen, of...
Ja

Dat is moeilijk te voorspellen, denk ik. Er hoeft maar iets geks

te gebeuren of de boel ploft. Bv door ruzies of zo.
Ik hoop dat het zo blijft Baan, zoals h/e nu gaan: langzaam, sta-
bie1, maar toch iets groter.
Waar kun je je het meest aan ergeren?
0p korfbalgebied? Aan het feit dat mensen maar zo weinig verdraag-
zaam zi-jr,. Iedereen heef L ztn tics. Je moet proberen het goeie in
de mens om je heen te zien.
En in het dagelijks leven? 0f ben je zo meL korfbal bezíg dat daar-
buiten niks bestaat?
Nee, dat valt we1 mee. Ik weet niet, ik erger me eigenlijk niet zo

gauw aan mensen. Dat is a11een maar lastig, daar krijg je een maag-

zveer van.
Kun je één goede en één slechte eÍgenschap van jezelf opnoemen ?

Nou, ik kan het altijd we1 vrij makkelijk met veel mensen vÍnden.
Dat is we1 handig, vind ik. Slechte eigenschappen heb ik niet.
Heb je buiten korfbal nog andere interessen?
Sport en vrachtwagens, maar op het. moment heb ik daar a11emaa1 geen

ti. jd voor.
In een oude Hazenpeper lazen we dat korfbal vrede is. Kun je het
daar mee eens zíjn?
Nou, nee. Ik bedoel, €h.. waarom nou juist korfbal? Het is we1 een

sympathieke sporL, vind ik. Zeer sportief en dat vind ik heel be-
langrijk.
Volgens Jan iíielink kunnen de senioren niks van het korfballen.
Ialat vind je van die uitspraak?
Ja, dat is een echte Jan-manier, om zo dingen te zeggen.
Ik ben het we1 eens met betrekking tot de tactiek. Er moet gewoon

H

I4I

H

W

H

I4l

H

t{

H

hr

H

I,J



H:

hl:

. u6,

consequent op eenvoudi-ge dingen gewezen worden. Dus vaste trainings-
bezoeken. fndividueel word je echt niet beter. l{el als team.
Inderdaad kost het moeite om a1le mensen naar de training te krij-
gen. Fanatiekere mensen zov wel fijn zijn. Er moet i.emand zijn die
enthousiasme brengt ín een team.

Heb je, tot slot, troB een wens voor de toekomst?
Dat vre een lekkere, stevige vereniging mogen blijven met een goed

bestuur die mensen weet te motiveren.
tíim, bedankt voor je tijd en tot ziens.
Ja, ok.

-EINDE-
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olavbackshow 1985
Mariëtte Geraeds

Lea van Kessel
Lilian Bor, Anja Bunthof

en achter het laken
Beppie Bos

en Christine Schöls
net de Trappelzak Boogie

olavbackshow 1985
John Goessens
als Kate Bush

plavbackshow 1984
Johan van de Logt
Michel Bosnan
en Berry Keizer
als The Star Sisters
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Mei 1982, de dag voor Pinksteren. Drie lange mannen st.appen een

bakkerij binnen, ergens in Geleen. De schuchtere bediende helpt
vlot haar andere klanten de winkel uit en vraagt de drie heren
wat er van hun dienst kan zijn. Even is het sti-1. Dan spreekt
een van hen de legendarische woorden:tt27 brodeni 9 wit en 18 vo1-
koren, gesneden graagï
Enigszins beduusd ging de dame aan het werk. Na tien minuÈen stap-
ten de drie heren voldaan de winkel uit: Het ontbijt van de Hazen-
kampers, in Limburg bijeen om Pinkpop '82 mee te maken-zou niet
meer in gevaar komen.

Dat brood is nooit opgekomen. Maar de schromelijke overschatting
van de eet.lust van onze korfballers was zowaL de enige misrekening
van heL heerlijke pinksEerweekend dat rie bij m'n ouders in het
heuvelige zuiden hebben doorgebracht. Gezond hebben w€, gewandeld,
gekorfbald (en verloren) tegen de plaatselijke favorieten, gegeten,
gedronken en flinke ontbijten genuttigd. En niet te vergeten,
genoten van de sfeer, de ambiance en de geluiden tijdens het
Pinkpopconcert. Hoewel zotn weekend nooit meer viel over te doen,
hebben hle daE toch een beetje geprobeerd. In 1983 vertrokken we

weer naar Geleen, met tn iets andere groep, maar toch met bijna
evenveel genoegen. Het werd de laatste keer en in feite is dat
ook goed. Het Íncidentele maakte het bijzonder. Regelmaat, traditie
zou niet bii deze activiteit passen. Maar een beetje melancholiek
terugdenken kan nooit kwaad. Dat heb ik bij deze gedaan.

John
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Van één van de puppen van R1

KampÍoen èn tienjarig bestaan: tlree keer feesten ! ! !

Dit seizoen Ín de zaal waren we kampioen geworden.
lJe hadden twaalf wedstrijden gespeeld, 10 gewonnen,

2 verloren. Bijna iedereen had een doelpunt gemaakL.

Het waren bij elkaar 19 doelpunLen. Ramon vier, Saskia vier
Carmen drie, trrlendy drie, Lonneke twee, Charissa één, Nancy

één en Bart één.

Het r{ras neL voor het tien jarig bestaan. Ik schri jf dit voorheLjubi"l"fi
Lonneke.
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Schoolreisje (een opstel) Van: Toon Hermans

vorige week zijr. lre met de vierde klas naar valkenburg geweest.
Met de bus. Meester Coenen en Juffrouw Mols ook. Zíj zaten
vóór in de bus.
Juffrouw Mols wees af en toe naar buiten, als er iets te zíen
r{as en dan legde ze dat uit. Meester Coenen niet. Die keek meer

naar Juffrouhr Mols dan naar buiten, dus hoefde hij ook niets uit
te leggen.
We kregen allemaal- limonade in de bus.
Na een uur kwamen w,e aan in Valkenburg.
Valkenburg is mooi, dat .wé1, maar eerst moesten we a11emaa1
plassen. Van de limonade zeker. En van het schudden in de bus.
A11e jongens op een rij plasten tegen een berg op, waar Valken-
burg rijk aan is. Meestèr Coenen moest, zel-f ook.
Hij stond achter een boon.
ïk kon nog net een stuk van zijn straal zien.
Het was een beuk geloof ik, maar het kan ook een eik ger4reest zíjn.
Daar heb ik niet zo op gelet, omdat ik meer heb gelet op die
straal. ïk had nog nóóit een meester zien plassen. . . en dan gaat er
toch wat door je heen.
Juffrouw Mols moest ook. Die ging in het koren, aan de andere kant
van de vreg. Eerst zag ik haar nog met Ëe kop boven het koren uit-
steken, maar ineens, was ze r^reg.

Later kwan ze uit het koren.
"Hè-hètt, zeí zë, dat kan ik me nog goed herinneren.
Toen gingen r^re naar het openluchttheater. Daar werd een stuk op-
gevoerd waar een koning in werd doodgestoken, maar toen het publÍek
begon te klappen, stond hij weer op. Dus z6 dood was hij ook weer
niet.
Toen hij dood op de grond l-ag, liep er een bij over zíjn gezicht.
Hij deed net of hij het niet voelde, want hij was doodgestoken.
Ik dacht als die bij hem maar niet steekt, want die steken ècht,
die weten niet wat toneel is.
Gelukkig vloo g ze rrrëg r die bi j .

Eerst ging ze nog even op een soldaat zitten, maar toen die begon
te tronmelen vloog ze w€9, die bij.
Toen gingen we naar de grotten.
Met een gids. Helemaal onder de grond.
Het was er donker en koud.
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Ik dacht, was ik maar buiLen. Het interesseerde me wel, dat wè1.
Maar Ík liep hem te knijpen en omdat ik hem zo liep te knijpen,
kneep ik hem eigenlijk nog méér dan het me interesseerde.
Er lagen geraamten van mensen, die er niet meer uit konden komen.

Ze vraren sterk vermagerd.
Ik liep vlak achter de gids en ik hoopt.e maar dat de lamp niet
uitging.
Toen ik buiten kwam moest ik wéér een plas doen.
Van angst geloof ik, maar ook van de kou.
Juffrouw Mols moest- í6k weer.
Toen ze weer in het korenveld verdween, zag ik meneer Coenen een

mooie klaproos plukken. Hij liet ons de meeldraden zien.
Het r^ras a1 donker toen we naar huis reden.
Zowat de hele klas lag te slapen in de bus.
Meneer Coenen zat nu achterin, naast Juffrouw
Ze had een klaproos in haar hand, dat was die
ïk zag het aan de meeldraden.

Mo1s.

van hem.

t\
I(

Vliegie

lkzaghet eerste vliegie vliegen,

ntrlnmer eén vso dit seizoen,

en dan zieje dat die nieuwe

nog niet weten ll'at te doen.

Ook niet dzt ze kunnen zitten
c'p de sprieten van de wei,
en omdat ze d*niet weten

zitten z' af entoe op mij.

Yraag

'Al licht?' woeg de aacht.

'Allichi,' zei de morgen.

De Eot

Een mot zet opde nrit,
ze lvou het v'enster uit,
maar tanrË Mien die zàg de mot
en sloeg haagmet een kÍant k"pot.

Even dacht ik b! m'n dgrrr,
ik zou dat smoel wel's willen zien,
as er nou ineens een mot kwam,
nét zo groot as tante Mien.

Verzoenen

Verzoenen doeje, alsjeje geliefde opbeit

in Australiè enje geeft haar een kusje

' Aanstekelijk,' sprak de aansteker'
door de telefoon.

ív, lb,ol,s
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Hoe Angela op korfbal kwam

-,
Angela is een meisje van 11 jaar. 0p een dag zeí de schooljuffrouw:
'rlle kri jgen vandaag bi j de* gym korf ballessentt.
Samen met de juffrouw fietsten ze naar de gymzaa!. Daar kleedden de
kinderen zich om. (En wie stonden daar om 1es te geven? EIs en John!)
Toen iedereen i-n de zaaL was, begonnen ze met spelletjes.
Daarna gingen ze een partijtje doen, zonder regels natuurlijk.
Toen ze klaar ware.n, kwam Angela naar de trainer (John) en wou het
één en ander hreten over korfbal.
Toen John het één en ander verteld had, zeí zez ttlk ga op korfbal".
Vrijdagts avonds ging Angela naar korfbal en deed mee.
t'Te gek ! fr , riep ze. Na af loop (haar moeder kwam haar opharen ) ,

verLelde ze hoe leuk zij het vond en vroeg: "Mag ik op korfbal?rt.
rrJarr, antv/oordde haar moeder.
ttDank je mamtt.

En zo kwam Angela op korfbal.

Wend y

-EINDE-

VERSLAG ! !

lrle zíjn nog maar net gestopt met, de zaalcompetitie en hre staan nog
niet eens onderaan. Een aanLal teams hebben zelfs de eerste plaats
behaald.
We hebben de eerste wedstrijd op heL veld aI gehronnen.
We hebben verder geh,oon een l-euk team en ï/e hopen dat dat zo blijft.
tot slot. Kort, hè? !

Sander en Sandra
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HalIo Hazenkampers( sters)

Ik vind het hardstikke leuk dat ik op korfballen ben gegaan.
trlant het is een hardstikke Ieuke sport.
Ik hoop dat deze club nog hééI veel jaren bfijft bestaan en dat wij
(oe aspiranten en de andere elftallen) vaak kampioen mogen worden.
En ik hoop dat er nog meer jongens en meisjes erop komen.

afz. Patri cia (van de aspiranten )

Ik vind korfbal heel Ieuk.
Het is de eerste sport die ik met jongens en meisjes speer.
Vooral als ik mag invallen voor de senioren en junioren want zij
spelen veel sneller.
Hear de espiranten spelen ook heel goed.

Vanessa

,v ,fl)
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Alle menscn zijn gelijk

Zouje dat een 
"6"ijkiog 

kunnen noernen of heeft u dat ook?
Er staat bU ry. thuis een naast de canape. Een
grote-rcnde kap op ern rechte vrxt. Aan die lamp zii een
koordje. Alrj. daaraan trekt gaat'ie aan of als 

,ieal 
aan is, uit.

Maar nou staat die lamp, (dat wordr *ii ,o uiteelegd), die lamp
die staat niet aileen op een tafeitje, zlj staat ookóp 'd. rt.ki..r'.
Dat schijnt voor een lamp iets heel gew-oons te ziin. !'oor mij
niet. Ais ih het woord stekker of stopcontacr hoor, (en ik heÉ
met deze trvee wmrden mijn totale ilektronirche vocabulaire
verspeeld), als ik het woord stekker hoor, (ilc kgin nog nuar

Tu-s 
oprueuw'met die zin omdat die tussenzin zo lang war, als

ik dus het woord stekker of stopconract hoor, ,-k il;
acuur in venrarring.
H*-it nameliik zo: omdat die schemerlamp op de stekker staat
en drs ook van daanrit kan worden bedierrd, Lh.pt dit de
pogeliil,heid dat zenoch aan noch uit gaat, aisje aan het

loordjg rrelct, waot dan staar ze (dat zà ik 4 ó de steklcer.
Nu is de volgorde zo.
De avond valt. Ik ben moe. Heb me suf gewerkt. wil de rnet

F*i. of líalaboe§e plat op de canape. óa plat, neem boekje of
I*a"rtje ter hand, zet kussen{e in rniF nek wat rechtopper, ieik
3et mijn rehterhand over het hooid naar het koorde,.rn de

F*p, trelc er aan... fl*p... geen licht! Lamp rt.r, oi stekker.
sta (iets moeier dan ik al was) weer op, loop naar stekker, (toch
wee.r aar{g endje tippelen), zet stek}er aan, kom tenrg, trek
aan koordje... floep: licht!
IvÍaar nu kom ik de kamer binnen op een andere avond. Nu ben
ik alert, op mijn qui-vive en ik denlr, weerje wat, ik dnrk eerst
op de stekker, dan is dat d gebeurd. Hoef ik, als ik lig alleen
nog m:ur aan het koorde te trelcken, slim hè?

'k Ga plat, neem boekje of krantje, zet kussen{e in mijn nek
wat rechtopper, reik met m{n rechterhand over het hoofd naar

het koorde, trek er aan... flo.p... lamp doet niks.
Men zegt bd roij thuis, als ilc daar wel eens een bescheiden

protest over indien, dat ik een 'zak' ben, omdat ik aan het
koorde trek als hij wel op de stekker staat en niet als

de stekker op het...
Ik kan het technisch niet uiteen zetten, voor geeÍ! goud.
'Weet u, dat ik nog nóit in mijn leven de érste keer aan het
juiste gordijnk*rd heb getrokken?
Wie zei ook weer, dat alle mensen gelijk zijn?

Íorn lL**.
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Er was een tijd, en dat is nog niet eens zo heel lang geleden,

dat Lindenholt niet bestond. Er waren geen huizen, geen f1ats,
nergens viel er t n school te bekennen of t n winkel. t n Paar

boerderijen en dan hield het op. De rest was akkerland en

weidegrond en hier en daar liep tn smal weggetje die de boer-
derijen met elkaar en met het akkerland verbond.

Soms plantten ze bomen langs zo t n weg zodat de korenvelden

wat beschut werden tegen de wind en het hooi niet te snel

van de kar zot waaien.
Die bomen kregen a1le ruimte om flink te groeien, or zich

eens lekker uit te strekken om over de velden uit te kijken.
htat de bomen niet wisten r^ras dat a11er1ei plannenmakers grote

tekeningen hadden gemaakt, met daarop huizen, straten, auto-
wegen, vijvers en sPorthallen.
De bomen, die dachten dat ze bomen in 't vrije veld hlaren'

wisten niet dat ze bomen in woonwijk Lindenholt zouden worden,

of misschien ze1-fs zouden verdwijnen.
Langzaam verdwenen de kleine weggetjes, langzaam kwamen vroeger

eenzame boerderijen tussen nieuwe huizen verscholen te staan,

langzaam werd akkerland ësfa1t en weidegrond parkeerplaats,
langzaam verloren de trotse bomen, nadat ze hun uitzicht waren

kwijEgeraakt ook hun wortels.
Eén weggeLje van Loen bleef bestaan, en de bomen die bii dat

weggetje hoorden bleven ook. 'n Tijdlang 1ag dat weggetje daar

maar. Het werd weinig gebruikt en voor de bomen viel er niks te

beleven. Maar de plannenmakers hadden naast dat r.,egget je t n

sportveld verzonnen en toen bleek dat daarop aardige jongens

en meisjes kwamen korfballen, toen vonden de bomen het wel best.
tn Half jaar laLer werd er plotseling aan de rand van die kleine
weg, tussen de bomen in, druk gewerkt en binnen de kortste keren

stond er een klein griis gebouwtje. Er leek op hun,oude dag nog

een prachtige taak voor die bomen te zijn weggelegd, want wat

is er mooier dan aIs fiere boom zo'n jong clubhuisje te bege-

leiden en een beetje wegwijs te maken in het 1even.

Lang heeft dat niet mogen duren. Goed, ze voelden zich misschien

wel een beetje zíek van al die uitlaatgassen de laatste tijd '
die bomen, maar ze waren toch nog sterk genoeg om het clubhuisje
te z1en opgroeien. De plannenmakers hebben anders besloten. Het

clubhuisje en al haar bewoners en bewoonsLers zul1en de bomen

erg missen. We kunnen alleen maar hopen dat hun hout gebruikt zal
worden voor gebouwen die even lief zíjn a1s ons eigen clubhui"ö&O
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Versla voor het tieniari bestaan van Korfbalvereniqin De Hazen-
kamp

Er werd mij gevraagd om een stukje te schrijven voor ons jubileum-
feest en wel door onze redactie-typiste Kate.
Nu heb ik bii de Korfbalvereniging De Hazenkamp Lrel wat dingen mee-
gemaakt.

Met onze thuiswedsLrijden hadden we geen kantine waar we ons natje
en droogje konden nuttigen, maar er hras een oplossing gevonden.
Jan en Tine schöls verkochten uit de achterbak van hun auto,
koffie, thee, limonade en dergelijke. Maar nadat zíj dit a1 een
poos hadden gedaan, zíjn ze er mee gestopL en werd er een andere
oplossing gezocht. De school op Kinderdorp Neerbosch werd gebrulkt
voor kant.ine. Dat hras me een heisa. Zondags a11es achter in de auto
van Fred, bij het veld eruit, daar inrichten en de verkoop kon be_
ginnen. Het hras we1 erg geze11ig.
l{e kregen te horen dat hre een veld zouden krijgen in de wijk Linden_
holt, en or.ze bedoeling was er een kantine neer te zetten.
Sommige mensen gingen al uit kijken naar een oud schoollokaal of
iets dergelijks. Ja hoor, er kwam bericht binnen dat er op de Alden-
hof een school stond die afgebroken zou worden. Het kon onze goed-
keuring wegdragen. hle mochten hem voor weinig geld hebben, als hre

moeite deden om hem ze1-f af te breken. Er werden mensen bÍj elkaar
getrommeld. Aan het werk ! vrijdags avond laat werd er gestopt om
de volgende dag weer verder te gaan. Maar ze hraren al zo ver gevor-
derd dat het niet zo maar achtergelaten kon worden. paul woonde nog
op de Aldenhof en hield over ons clubhuis de wacht. Achteraf is
er meer gesloopt dan afgebroken. Het clubhuis rderd met aanhangwagens
naar de Meeuwse Acker gebracht om opgeslagen te worden tot we zouden
kunnen beginnen meL de definitieve bouw. Maar toen we toestemming
kregen, bleek hier niet veel meer van over te zi jn. ltte besloten het
te verkopen en h/e zochten een opkoper die het nog wilde hebben.
rn deze periode had je op de L.v. het programma wat the A-Èeam
heette, maar-j-n de Korfbalvereniging hadden we een tegelteam.
Onder leiding van I.Ii11em-Anne gingen we a1le tegels opruimen en
we1 naar een opkoper i_n de l,rteezenhof brengen.
In okLober 1986, konden we het veld Ín de Meeuwse Acker Ín gebruik
nemen, maar we waren nog ni-et in het bezít van een clubhuis.
De korfballers waren niet voor één gat te vangen; ze hadden a1 een
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oplossing gevonden. De scheidsrechterkleedkamer werd omgebouwd tot
het tweede noodclubhuis. De scheidsrechters hraren het hier niet
a11emaal mee eens, dus we moesten een andere oplossing zoeken.
Dit viel niet mee; de één na de ander werd afgekeurd, totdat we op
een dag bericht kregen van Otto; bij de Grote straat staat een ge-
bouw wat aan de afmetingen voldoet.. Er vras een vergadering met het
bestuur en we gingen met z'n allen kijken bij de Grote straat bij
de trrlaalkade, en ja hoor....daar stond een prachtgebouw. Te gek om

los te 1open. Maar wat bleek achteraf ? trrle hadden bi j het verkeerde
gebouw gekeken. Bij de l^laalkade riras een servi-cepunt van de V.V.V.
Het clubhuis wat we nu in gebruik hebben, stond verscholen achter
de nieuwbouwhuizen.
Ja, hoor. trle waren tevreden al moest er wel veel aan opgeknapt wor-
den. De eerste zaLerdag werd de fundering gelegd. Hierbij waren
de volgende mensen aanwezig: lrli1 Hurkens, Frans v/d, Heijden, Ferry
Derks, hlim van Grimbergen, Henny Hof kens en l{il v. d. Logt .

Het was enorm slecht hleer die dag en r{e konden nergens schuilen,
maar het moest op deze dag af, want t s maandags werd het c.lubhuis
van de hlaalkade naar de Meeuwse Acker 20-21 gebracht.
Het was nog wel een spannende tijd, wanL de datum voor de openi_ng
werd gepland op 13 september. Redden we dit of niet? Met ztn al1en
de schouders eronder en het kon nieÈ misgaan.
Het vrater en de electriciteit waren op tijd aangesloten, maar het
wachten was nog op de gasleiding. Ja hoor, daar kwam hij aan.
Een hele leuke heri,nering heb ik aan een dame die heeft geholpen
om het plafond te witten. Ze kwam met goede kleding aan, maar ze
kon van mij werkkleding krijgen die ik nog ergens extra had liggen.
ze deed die aan, maar na het witten lras ze net zo wif a1s het
plafond.
De datum van de officiöle opening werd gehaald. Fred wessel had de
eer om het clubhuis te openen, omdat hi j veel energie in de noo,rl-
clubhuizen had gestoken.
Fred kreeg de sleutel aangereikt door Jop, maar het slot was niet
zo goed. Sleutel in het s1ot, even rust, draaien en de deur rrras

open en het f eest kon beginraen.
Maar wat hre Loen nog niet wisten hras, dat er een tweede Loilet moest
zijn. Dit is intussen gebeurd.
Dit is een kleine greep uit het ontstaan van het noodclubhuis.

I4Ii1 v. d. Logr
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Heel boos en weer rninder boos

Je hebt iets voor jezelf bedacht,
ergens logeren voor three dagen
maar dat moet je eerst moeder vragen
t t is of je daar niets van verwacht

Je wilt het toch nog we1 proberen,
wacht even op een goed moment

maar, ach , zoals je bent gewend
hoor je 't gelijk; niks geen logeren

Meen je nu ooiÈ gelijk Le krijgen?
Er wordt niet eens over gepraat
Je snapt niet-waar dat nu op slaat
Je voelt je boosheid langzaam stijgen

Ineens ben je dan heel erg kwaad
Maar er valt nergens mee te dreigen
Je gaat geriroon voor altijd zwijgen
Dan merkt ze wel dat dit niet gaat

Je doet net of je dtr niet kent
Het schijnt haar echter niet te deren
en na een uur of wat negeren
lijkt het of je zo kwaad nieÈ bent.

Je loopt nog stilletjes te klagen
maar even later vraagt ze zacht
of jenog boos bent en ze lacht.
Je hreet, dat zwijgen za1- niet slagen

/t^
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3g oí"', op bezek

t 0f ik ook mee naar oma ga t

wordt er gevraagd. Ik ben geheid
m'n hele zondagmiddag kwijt,
ga toch we1 mee met pa en ma

maar zot n bezoek aan oma leidt
vaak tot t n raar gevoel, zodra
ik in mtn omasts kamer sta
sta ik midden in 'n oude tijd.

Want deze keer is als de keer
ervoor. Denk dat ik ieder woord
a1 duizend keren heb gehoord
daar in die zachLe zoete sfeer.

Minuten worden lang gerekt
alsof tn uur zo' haast niet heeft
de trage tijd tn deken weeft,
waardoor ik langzaam wordt bedekt.

Ik zit daar waE en kijk beleefd
en wacht tot iemand me straks wekt
tot iemand aan die deken trekt
tot ma weer het vetreksein geeft.

Mtn dag is dan we1 wat verstoord
maar ach, dat went wel min of meer
want over t n week dan gaan we weer
en dan die week ook enzovoort.

John
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TERUGBLIK

Mij is gevraagd indrukken weer te geven van 10 jaar Hazenkamp korfbal
Nu heb ik in dit verband twee petten: een oude en een nieuwe.
hlat die nieuwe betreft, als voorzitter van de Hazenkamp wi1 ik het
maar kort houden. Van harte proficiat met dit tweede lustrum (dat

toch we1 erg uitbundig wordt versierd met het ene na het andere kam-

pioenschap dit jaar ! ).
Wat die oude peL betreft, de eerste stormachtige jaren mocht ik als
voorzitter van de sektie fungeren, en dat heb ik geweten ook !

hle begonnen het eersLe jaar met daverend enthousiasme, een zeeÍ ge-

varieerd gezelschap en a1 gaul{, honderd 1eden.

Het v/as een hele heisa om dat gezelschap op één spoor te krijgen,
er waren zelfs regelrechte ontsporingen. Verklaarbaar v/as dit zeker ,

want er l/aren een groot aanÈa1 leden met ervaringen bij andere korf-
balclubs hraardoor we a1 ras verschillende opvattingen hadden over

"hoe het a11emaa1 moestrr. Er is dan ook heel wat afvergaderd en dank

zíj de inspanning van velen zíjn we deze kinderziektes te boven ge-

komen.

Verzwakt in 1edental, maar versterkt in motivatie is de sektie m.i.
op het goede spoor doorgegaan. 0p dit moment kunnen h/e spreken van

een goed klimaat en dat is te danken aan de volhouders, waarvan er

nog zoveLe zijn in de sektie. Daarvoor neem ik beide petten af! !

Veel sportplezier in een gezonde atmosfeer lrlens ik ju11ie in de

komende jaren, mede namens het hoofdbestuur van de Hazenkamp !

Jan Schö1s
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Het moet in het jaar 1981 zijn geweest; nu alweer zo'n 7 jaar gele-
den dus, daÈ ook ik het slachtoffer werd van Hem.

Ik was in die tijd bezig met o.a. de vraag welke sport ik zov gaan

beoefenen en besloot dat het korfbal zou worden. Een vriendin van
een vriendin van mij zaL op Keizer Karel, dus dat wilde ik ook.
Ik zag mezelf al helemaal in het geel gekleed, het ene na het andere
punt scoren. Van deze droomvoorstelling kwam helemaal niets terecht.
Mijn korfbaltalenten hraren niet al1een z6 verborgen, dat ik het
niet veel verder bracht dan het vierde, ook sloeg Hij toe net op't
moment dat ik de pen ter hand genomen had voor de definiti-eve onder-
handelingen bij Keízer Kare1.
0p zijn stalen ros kidnapte hij mij, zoals hij met a1 zovelen gedaan
had, en bracht me naar een ver dorpje aan de overkant van een grote
plas hrater, ergens in Niemandsland. Midden in dat dorpje 1ag een
1ief, klein kerkje met een bobbelig veld erbij, omringd door bloemen
en onkruid. Ik maakte daar kennis met een bebaarde trainer en oranje
spelers. Nou moet ik zeggen dat oranje mij ook we1 aansprak.
Ondanks het feit dat ik ontvoerd was en dus ergens onvrijwillig ver-
toefde, besloot ik er maar het beste van te maken.
Ook a1 was het a11emaa1 wat"primitieverrr, het was geweldig !

De onderaardse gewelven van het kerkje bv. Hier werden de manden,
pa1en, bal1en en linten opgeslagen. Het rook er muf en de spinnen
I{aren er in de meerderheid. De kleedkamers hraren gelegen in een oud
schooltje. Bij thuiswedstrijden mochten l/e de gasten ontvangen in
de wat sjiekere kleedkamers in het grote gebouw ernaast.
De lange avonden na de training wanneer we soms urenlang buiten zaten
op het gras tot de vochtige grond ons dwong op te staan om naar huis
te gaan, zíjn onvergetelijk!
rn 1986 kwam aan dat alles een einde, Loen ons, verder heel goed
bedoeld een eÍgen veld werd ttaangebodentt. Het was wel even wennen.
Zotn supersoni-sche rechte, vlakke grasmat. De bal1en stuitten niet
eens weg! Toch natuurlijk al1emaa1 heel mooi"

Eigenlijk is het niet eens a1lemaal onplezieríg. In combinatie
meL ons eigen clubhuis is het zelfs te gek.

Ik hoop dat. het heel lang zo leuk kan blijven in ieder geval.

k"P
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Dat er genoeg redenen ziin om feest te vieren bij de Hazenkamp is
iedereen onderhand we1 duidelijk, denk ik. In het jaar dat de sektie
korfbal Lien jaar is geworden, werden vijf van de acht teams in de
zaal kampioen. Een geweldige prestatie. 0nze eerste kampioen was het
tweede. Zij r./onnen in een zenuwslopende wedstrijd tegen DKOD 6,
meL é6n punL verschil (9-B), waardoor zi-J zích bovenaan de 1íjst
plaatsten. Hierna volgde algauw het vierde. Zij wonnen op 2l februari
van dit jaar hun westrijd tegen SOS 4 mer 13-5.
0ok de jeugd bleef niet achteri zowel de a- a1s de R-p,rpi11en, werden
eerste, Beiden wonnen van Keizer Kare1.
Zaterdag 5 maart was het de beurt van het eerst.e. Twaalf auto t s reden
naar Didam met een hele supporterschare om deze wedstrijd te mogen
aanschouwen. Zii wonnen en werden daardoor de vijfde kampioen op rij.
Idim de Jager schreef naar aanleiding hiervan in 't Hazenpeper het
volgende: Tien jaar geleden bij de oprichting startte Hazenkamp 1 in
de derde klasse afdeling. Ze werden overLuigend kampioen en promo-
veerden naar de tweede klasse. Hoewel er redelijk wat capaciteit
aanwezig hlas voor het eerste, lukte het niet om te promoveren naar
de eerste klasse. Dat de mogelijkheden er waren, bleek uit het feit
dat ze de laatste 3 jaar 3x tweede zi jn ger{rorden, terwi j1 er geen
echte kampioensaspiraties aanwezig r^/aren.
Dit jaar werden de zaken wat serieuzer aangepakt met a1s gevolg een
hogere opkomst op de training. Door de voorlaatste wedstrijd tegen
DLKV te winnen met 3-11 kon ook het eersLe zich kampioen noemen.

asniranten (zeal)

John Goessens (trainer),
Tanja Prudon, Vanessa TheophiLe,
Patricia Sewalt, Sa^ndra Coolen,
Tonny Harwijner Yuri Arts,
Streven Kreté, Sabine van Beeken,
en §ander Hofkens

ouoillen Ql (zaal)

Tonny Tobé (trainster), Dennis Heijnans
Itíartijn Ophoff , Anke Ophoff-La^uboo (leidster)

Jules Spier, Gerry Leerentveld
Charles van der Voet (trainer)

I{endy Janssen, Yvonne Ophoff , Bosita Tasgena.ar
Nancy Kreté en Ange1a Tirikan
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senioren 1 (za^ÈI)

Jan ïielink (trainer)
PauI ltíerten (coach)

John Goessens
líir de Jager

Eric ltleeuwsen
Jan Jaap Bos

Charles van der Yoet
Harold Goessens

Brigitte Tang
Yvonne lleeuwsen

Sonja Janssen
Lea van Kesael
Ingrid Sritjeg

senioren 3 (zaal)

Fred líesse1 (coach)
John PoI

Bichard llannet
Frans Ledoux

HéIen Vos
líaria Thelosen

Jola,nda Hoogenka,rp
Leonie Baltussen

eenioren 2 (gaa,l)

Charles van der Voet
Bené Zwartjes
Iíir de líeerd
Harold Goessens
Chris Hofs
ïir van Grirbergen (coach)
Christine SchöIs
llargriet Schöls
Lisette Hendriks
Ingrid Sritjee
Brigitte Tang
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senioren 4 (zaal)

FIin de Jager (coach)
Jop van Anelsvoort

Paul ltíerten
I{in van Grinbergen

Fred ïessel
l{il van der Logt

Beppie Bos
Tonny Tobé

EIs Harwijne-van Beek
Anja Bunthof

Mariötte Geraeds

ouoillen B1 (zaal)

IfiI van de Logt (leider)
Harmen Leusink

Anke Ophoff-Lanboo
( trainster )

Bart Leusink
Ranon Dwarkasing

Patrick Leerentveld
EIs Harwijne-van Beek

( trainster )
Carnen Tikaran

Hanneke Schaart
Lonneke Schaart

Charissa Heijnans
I{endy Janssen

Marieke Bos
en §askia Houben
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iunioren (zaal)

Arie Hoogerbrugge
Eric Jansen
Berry Keizers
Johan van de Logt
OlSa Beppas
I{iI van de Logt (coac}r}
Diana Janssen
Bianne van der Heijden
Monique Derksen
en Boy Derksen
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EN DAN VOLGT NU HET LAATSTE

Terwijl dit a11emaa1 drukklaar gemaakt werd, streed de Hazenkamp 1

op het veld tegen Thuve 1. Ook hier wonnen ze en werden ze kampioen.

Ik 'citeer uit de Gelderlander; Hazenkamp is met nog drie competitie-
ronden te gaan, kampioen geworden in 3a. Na het halen van de zaaltit.el
onderstreepL Hazenkamp met dit kampioenschap dat ziJ duidelijk ambities
hebben om enkele klassen hoger te gaan spelen,

Thuve, de sterkste tegenstander in 3a, was zeket nieL van plan om de

Hazenkamp de titel cadeau te doen. De ploeg uit Lindenholt, die het

gewend is om met ruime cijfers te winnen, keek nu met nog een half
uur te spelen tegen een 2-4 achterstand aan. 0ndanks de vele invallers
hervond de Hazenkamp op tijd het juiste ritme om via vier scores op

ri j Thuve af te troeven. Doelpunten: John Goessens (2) , Wim de \,t/eerd ( 2 )

hlim de Jager en Fred hlessel.
Dit geh/eldige laatste nieuws liikt me een leuke afsluiter van diÈ

stukj e .

senioren 1 (veld)

Jan l{ielink (trainer), Sonie Janssen, Lea van l(esselt
Katinka Vrouwenvelderr lrlargriet SchöIs, Ania Bunthof 

'Lisette Hendriks, Tonny Tobér Yvonne Meeuwsent
Paul lrÍerten (coach) 

'l{in de Jager, Chris Hofsr John Goessens,
líin de l{eerd, Fred líessel, René Zwarties

bt *
NÏELIWS:

Harold Goegsens'
en Jan Jaap Bos
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LEDEN VAN HET EERSTE UUR

Tien jaar Hazenkamp: Met heel veel leden (110 ca.)
trnet ki jkenrt, anderen zi jn a1 veel langer 1id, zel
Bij zo'n jubileum a1s deze is dat natuurlijk iets
Daarom wilden we ze bÍj deze even apart vermelden:

Beppie Bos

Wim de Jager
Yvonne Meeuwsen

E1s Harwijne
Chris Hofs
MargrieL Schö1s

ltli11em-Anne Schö1s

Christine Schöls
Jan Schö1s

Katinka Vrouwenvelder
Hans Nijman
eir !-ran s v /d Hei jden

A1lemaa1 heel ltart:1ijl< q::f?-Liciteerd! Het is
no?, veel langer 1id b1r- jv:rr.

ffiffi

. Sommigen komen

fs a1 tien jaar.
heel bíjzonders.

te hopen dat jul1ie
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Dat De Hazenkamp vaak bruist van allerlei activiteiten, zal- niemand

ontgaan zijn. Dat dit a11emaal mogelijk is, komt doordat zoveel men-

sen zo vaak bereÍd zijn, werk op zich te nemen. HeLzíj voor korte
periodes, hetzij voor langere tijd.
0p het moment hangL de vereniging van al1erlei commissies aan elkaar.
Dit al1een a1 toont aan, hoeveel er ondernomen wordt. Een goed teken!
Zo heb je bv de jubileumcommíssie, die uit: Lisette Hendriks, Jenny
v/d Logt , Anja Bunthof, en Paul Merten bestaat.
Ik kan ze het beste a11emaal even opnoemen:

De Technische commÍssie: Toóny Tobé, Yvonne Meeuwsen, Erik Meeuwsen

en Jop van Amelsvoort.
De 0ud-papier commissie: Harold Goessens en Emke Jansma.
De Redaktie: Anke Ophoff-Lamboo, Fred wesser en Kate

Kramer.
De Jeugdcommissie: Jenny vld Logt, Brigitte Tang, Louise Hofkens

en John Goessens.
De Clubhuis-en
EvenemenLencommissie: Jenny v ld Logt, l4li1 v /d, Logt, Fred Wessel ,

René ZwarÈjes en Paul Merten.
Het Bestuur: Anke Ophoff-Lamboo, Jenny v/d, Logt, yvonne

Meeuwsen, Bert Tobé en hlim van Grimbergen.
Het Wedstrijdsecre-
tariaat (Sen.+Jun. ) Tonny Tobé.
Het lr/edstrijdsecre-
tariaat (Asp.+Pup. ) Els Harwijne- van Beek

En de propaganda wordL verzorgd door Anke Ophoff-Lamboo.

Dan heb je natuurlijk nog de trainers : Jan Wielink en Anja Bunthof,
die de senioren trainen, Jan-Jaap Bos die de junioren traint, John
Goessens die de aspiranten traint en Tonny Tobé, EUs Harwijne, Anke
Ophoff-Lamboo en Charles v / d Voet die de pupillen trainen.


