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VCIZ stimuleert een
gezoncle levensstiil

ZorgverzekeraarYGZ is actief in sport en cultuur en levert daarmee een positieve

bijdrage aan een gezonde levensstijl. Ook voor het bedrijfsleven is een compleet

programma ontwikkeld: het Assured Fitness Programs (AFP) Fitplan.

Van een enkele cursus tot een totaal bedrijfsfitness-programma.

Voor meer informatie belt u gratis: 06-0'199. Zorgeloosverzekerl



TER INLEIDING

De honkbelafdcllng van De Hazcnkamp vtert dlt Jaar haar 40-Jarig
b€staan' cn blJ zo'n olJlpaal hoort natuurllJk cen 8'schrlft
raerln det heugcllJkc falt herd.cht vordt, searin tèruggekéken
yordt neer hlt vcrlGdGn an waerin aoms ook nog voorultgebltkt
vordt nsrr dc toakonrt.
Een en aadcr vordt Eroitel to€vertrouwd ean e€n of meerdere

personatr dlc ult hoofde van hun funktle blnnan of buiten de

vercntging oet kcanlg van zakcn kunnen schriJven over die
afgclopan of nog koDcnd. pcrlodc: da rédaktlc'
oelc pioucart dan ccn (Ilàfst zo orlginael nogeLUk) vorÍo te
viadai voor dat Jubllc,mbock, zodet het biJ laterc Jubilea nog

e€na Dat Plczl.r voor da deg gcheeld kal rordcn door latere
geacretica.
Íelau, dez. r.dsktla h6oft ervoor gekozan om de laatste 15 Jaar
van dc efdcllng, dc Jrrca dlc nogll ret ltrukturalc veranderlngen
mat zlch DaeScbr.cht hcbbcn' nog ecn§ de revue te laton Passeren'
an vcl tea dc hand vu dcgancn d1e ln die perlode de

voorzÍttcrshamar habbcn gchantecrd. Dit mada ondat nog niet zo

lang gclcdcn, blJ tt"i 5g-5er1g b.!ta'n ven de omnl-vereaiging' de

gesltrlcaent! vea roaz.r efdcllng ultgabretd beschrcven 13 I'n het
grotc JublleumboeL d.t to.tr verrcheaan ia'
ó" t t"ig r.D bctrokLcncn (-ex) voorzlttora rag: 'SchrUf nog eens

op v.t iu dc bchnsrUkrtc Srbsurt.nlsaon Yaren dle plaatsvonden
ii dc club tlJdcnr Jour'ulbtrtcrnlJor, hoc Jc zclf dla perlode

arvlr.o hcbt, hoc Jc cr zo toc gckomcn bGnt oE de hamar t€ gaan

heatcrca, ctc. r
Ia dc nevolgcndc btJdregcn Luot u els lazcr dea ook da

ontvlkkcllagcn volgcn dlc zlch elnda 1975 hcbbea voorgedaan' en

dle dc balangrlJkc pcrlodc ballean rearln hèt HszenkaoP Honk- en

Softb.l la uitgcgrocld ven ccn clubJa van nog gcen 100 leden tot
aca Club oct Plusnluuc 250 laden, ecn cigco vGld mct een elgen
clubhuls Gn met voor clk r.t rils op h't gebicd van deze

prachtlga sportcn - vetr Péanut tot rccrcant, van 8 tot 80

zogcz.gd.

Nrart d. zekcn dlc tot strnd g.br'cht zlJn (zlc voorel de

blJdregc ven Karcl Dlngclhoff) bllJvcn cr netuurliJk 81tUd nog

onvcrvuldc Yen8an ovar - bchrlvo detgcnc rrt tcn aanzlcn hiervan
door H.n CeatclclJu ln zlJn blJdrege De'r vor'D ts gabracht' val't
hicrbiJ blJvoorbacld tc dcoLcn eaa uttbreldlng van dc flnanclel'e
stcun venuit hct bodriJfalcvcn - aponsorlng dus'
Det ir Ílts ïat hlcr la dc Kelzeretad voor onza sfdellng nog

stccd: alct vcggclcgd schlJat tG zUn (calele earzalende poglngen

ln hct verleden daeigclrtcn), ondenka hst feit d8t met name de

honkbalrport de leetito tlJd aogrl Yet Publlcltélt genlet op de

tclevlalc, denk mrer een Vcronlquc, SPortn€t ctc'

Tanslotto I'enst dc radrktlc eenlcder ee! Plezleriga en sPortleve

Jubllcunvtorlng, ea z1J alutt natuurllJk aao blJ dc sens van oud-

ioorzlttar Chrls Clecsàt t op nasr het Jaar 2000 (en een halve

6eus HezankemP Honk- an Softbal)'



Karel Dlngelhoff l97s - l98l

AIs lk terugblik op roiJn tlJd als voorzltter den k{k Ík terug oP

een veelbeyogen perlode in onze verenlglng. Het begon allemaal
niet zo vroliJk: tlet het feestgedruls van ons fantasttsch 25-

Jarlg Jublleurnfeest nog ln de oren degradeerde ons €erste team na

20 Jaar landellJk honkbal naar dc Digtrlctsklasse Midden-
Nederland.
Hoesel ons eerste daar een zekore reputatle verwlerf a1s
kampioenendoder eldigden de onzen Jaar ln Jaar ult op de tseede
plaats; de kamploengbloemen glngen staevaat naar zuldvogels of
naar vHC Blue Sockg, yant da cooe-back els tyeadeklaeser heb ik
in mlJn voorzlttersperlode nlet meer meegemaakt.

Steeds yèGr net ccn kaoploenschap aau Jc ncug voorblJ zlen gaan

had overtgenB gcen ncgatlcva lnvloed op hct verenlglngslcven, dat
in deze perlodc een grotc bloeÍ doormaakte. Ia het laatste Jaar
op iGrootstali (1977) nochtèn re ong l00c lld vcrwelhomen en de

verhulzlng naar het schlttcrendc aportcomplex rllÍnkelsteegi aan

het elnd van dat Jaar zorgde voor nleuve lnpulsen, vooral toen we

voor het eerst slnds eea lange perlode ov.r een elgen klubhuis
konden beschikken. Voor een habbckrats vcrd van de Gemeente

NlJmegen een overbodlg gerorden houten klecdkaoercomPlex op de

kop getlkt, dat door vele vrlJwllllgerahanden plank voor plank
van een naburlg voetbalveld werd veggehaald en oP dezelfde rlJze
op ítlinkelsteegi uecr rerd opgcbourd. Onder het toeziead oog van
ibourmeesterr Sutouller ouderglag hct lntcrleur een YarQ

matamorfoso, saarns ons trotse bouvsal ln december 1977 uerd
geopend. zonder anderen tekort te rll1en doan uas de lnbreng van

het tn 1975 opgerlchte vetcraneDteao.ln de klubhulsbouv enorm,
maar ook op andere terrcinen, zoals coachlng cn bestuur droegen
ziJ blJ aan de verrezeliJkÍng van vele lnltlatleven. zo werd het
OostettJk rayonadspÍrantenkamp naar NiJnegen gehaald, sloeg
Haarlem Nlcols hier regelnatlg ziJa teaten oP voor een tralnlngs-
kamp en berej.kten onze snel ln aantal toenemendc Jeugdteame ook

kwalÍtatlef goede resultaten, zovel door coachlng van een aantal
vetèranen als van een aantal veelbelovende eerste teamspelers.
KortoB: op een gegeven EoDent beschlkten we over ll coaches voor
acht teams I
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succeggen konden aiet ultbllJven: keer op keer behaalden onze

Jeugdteams OostellJke kampÍoenschappen en het daaropvolgend
deelnemen ean het kamploenschap van Nederland was §oms een nare
belevenÍg. Ondat ook het tweede en het veteranenteam goed

me€drealdea, rayonkaEPloenschappen hun deel werden en de
vetcrenen zclfs voor aen Jaar op landeliJk niveau meedraaiden om

zleh daarna reer te laten terugzakken groelde de klub kwalltatÍef
in de breedte, Dear aan de top, het eerste tean, enfin, dat
verhsel heb 1k al verteld.

In 1979 rerd na een lange afwezÍgheíd het softbalteam
heropgerlcht, dat na eon salzoen oefenen 1n 1980 de oostellJke
rayonionpctltÍs tnging. In dat Jaer vlcrden ve ook ons 3g-Jarlg
bcetaan Ert ecn bootfcest op dc rKeÍzcrstadi cn uÍteraard een

aental tocrnooien. In dat Jaar ook Yerd do esr8te aanzet gegeven

tot ds bouv vaa ona huldlge klubhulg. ook dlt verd reer een

lntcnrlef Scbaurcn, nlst ellcetr voor onz€ nlct 8enoe8 te prlJzen
ploeg vruyllllger3, msar ook voor de aanoemer, vant deze glng na

àe lóuv van oDs klubhulg en dat van buurman 'TraJanusÍ PromPt
falI1let.....

In Jull 198I, nlddcn Ín het honkbalsclzoen, rerd ons deflnltieve
ttulhuls door oud-voorzltter Huisoan op stiJlvolle wlJze geopend.

Tvec oeeudcn leter nan 1k afscheld elg voorzltter na zes

energlcconguocrcndc Jarea. Jaroa vaarln natuurllJk niet alles van

een ielcn dakJe llep, maar toch een perlode dle zich kenmerkte
door esn prcttlgc bestuurllJkc saoenverklng 8n een goede

organlsetle. Ik kfJk dan ook terug oP €en overuegend prettlge
ttja, et leat lk de vraag: izou Je het nog eéns w11len overdoen -
wlJ selÍJk onbeantwoord.



PROGRAMMA

De Hazenkamp-4O Juniorentoernooi Softbal
De Hazenkamp - NiJmegen

zaterdag 15 september 1990

Deelnemende verenlg lngen :

NISC - NÍJmegen
Nlscats - NiJnegen
County Hitters - Doetlnchem
De Hazenkamp - NiJnegan

10.00 uur Nlsc - CountY Hltters
11.45 uur Niscats - De HazenkamP
13.00 uur Dc HazenkamP - Nlsc
14. 15 uur County Hitters - Niscats
15. 30 uur Nlsc - Niscats
16.45 uur De Hazenkamp - County HÍtters

18.00 uur PRIJSUITREIKING

N.B.:
De eerste wedstriJd, NISC-CounÈy Hítters, geldt tevens als
competltlewedstrÍJd en duurt 7 Ínnlags of 90 minuten; na 85

mlnuten wordt niet meer ean eèn nlcuve lnning begonnen' De

gellJkraakende lnnlng vordt rel ultgespeeld.

De overlge toernoolwedstrÍJden duren 5 lnnÍngs of ó0 minuten.
Zle verder punt 3 van het toernoolregletDent.
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De Hazenkarap-40 Adepírantentoernooien Honkbal
rDe Hazenkamp' - NÍJmegen

zaterdag l5 september 1990

Deelnemende vereniglngen:

Toernooi 1. Veld A. :

Toernool I Veld A.:
10.00 uur
11. 15 uur
12.30 uur

Deelnemende verenigingen :

Toernooi 2. VeId B.:

The Eagles
Starl ighte
De Hazenkamp A

De Hezenkamp A

The Eagles
De Hazenkamp A

NISC
Astros
De Hazenkanp B

Astros
De Hazenkamp B

NISC

poule
poule
Poule

Toernool 2 Veld B.:
10.00 uur
I 1. 15 uur
12.30 uur

13.45 uur
15.00 uur
ló. 15 uur

17.30 uur PRIJSUITREIKING

Nr. 3.
Nr. 2.
Nr. l.

B

B

B

A-
A-
A-

Deventer
SchlJ nde I
NiJmegen

Eag 1es
Starl ights
Starl lghts

NlJnegen
Heerde
Nijmegen

NISC
Astros
De Hazenkamp

Nr. 3. poule
Nr.2. poule
Nr. I. poule



Cees Sweerman 198r - 1984

8e Lustrum honkbalverenÍging nDe Hazenkamp'.

Toen ons gezln na een Jarenlang verbliJf in da Verenlgde Statèn
ln de zomer van 1979 in Nedarland terugkeerde, betek€nde dlt voor
ons op honkbalgebled een behoorllJke schok: deer Ín 6en stadje
half zo Broot, a1s Nijmeg€n óO Little L..tue-tcstBs (tussen I en 12

jaar) akticf, Íoet ?an cigen tBoard of Dlrèctorsi, vaarvan lk
vice-chalrÍDen uaa, an 6.n elgGn gtadlon Eet ranSePast€ efmetÍngen
en attlJd goed boz€tte trlbunes; hlcr Yelgeteld 2 klubs D€t ln
toteal mlsschlen l0 honk- en softbeltcrEa (v.n 8 tot 80 Jaar),
waarbiJ de Junlorenteaos mèeattL slcchts ecn handJcvol toeschouwers
t rokken.

l{et des te ÍDecr ovartulglng f.ltcÍtaar Ik hct bastuur aa de leden
van De Hazenk.mp D€t h.t 8c luetruDl Do b.lsngit.llÍng voor daze
sport lE in Nedcrland nu eculael vcel mlndcr brccd dea ean dc
andero kant ven de Atlsnttsche Oceaau, €n dan ook nog voorel Ln

het IÍeston gékoncclltr.Grd. Ni.ttèmla varÈnltt Dc Hezcnkemp ln
NiJoegen en omstrékau el vcle Jarca cen cnthou!le!t. grocp honk-
ball.rs en goftbalstcrs, dlc op sporticf geblcd ln Ncdcrland
meetel l€n.

Ook lk had, als nlcurkomer, de verhalco ral gchoord van dc
vroegère verrlchtlngcn van het ecrgta tGaE ln dc lendcllJka
eerst. klaa, BGt gcrenooccrde apclars a1! Gcrard Frenclaacn en
Jan Handrlkgca. t{atr In dc zomcr vra 1983 rr8 h.t den clndcllJk
zovar d.t coach Frencol! vra Hel cn eeavocrdcr JUP BoSrardr hun
tsrn, n. Jeranleng vcrbllJf la dc dlrtrictallerrc, cladcllJL
vlgtcn tc docn prooov.r.nt Dc halc vcrcniglng rtoad ln dlo zvere
proootle-rondè rcht.r hen, cn vÍc hcrlaucrt zlch ntct dlc laagc
bustocht naar GrontnSon voor hct behngrlJkc durl tag.n Crrlbal
Glorleus ves tcnslottc de bagllggcndc ovcrvinnlng op clgcn veld
tcgcn NISC, veerna lk, ateeadc oP hct m.rurtjc road hat tarraa,
ala voorzittér ..n natuurllJk v..l tc lrngc to.spreek hlcld on
de trotsc steutlns van dc helc vercalglag te vcroordcn.

vla kontskten tD.t Jfio Stoackel luLte hct ons ln het daarop
volgend sclzoen, dc ccurlg bcPattc an vln rrn coca-colr
vGrg.z.ldc, If.yn. Dubrotsky nrrr NlJncaca t. hrl6n ot! door
deskundlgc lnbrang ven bult.Àrf t. prob.r.D ..n v.!ta plaaÈs ln
dic trecde klagsc ta varovercu, an ook dc ovcrlSc tctna aa!
sportievc lnJcktle tr gevea. PGt rf voor lírynel ZlJn gccstdrift
als coach ven het cGrata taeo Yas oagakcad, cn ook 1n

spèltechnlsch opzlcht Yaa er ong.loofliJk vccl vln hcn tc leren'

De Hazenkaop ls altÍJd een vcrcnlglng toct 6an h€chte band tussen
de leden geseest, on lk vens haar toe det dlt zo bllJft, al nag

dat ni.t tea koatc gein van ecn 6vcn balengrlJkc openhcld
t€genover rbuitcnsteendergr. Dla onderllngc vcrbondcnhcld verd
voàr nlJ treffcad gclllustrccrd door dc cnorac ber'ldh'ld om vcle
uachtan l.nB hot (nleurc) clubhuia t. bevrkcn toen 

'r 
ln het

sportpark iDe tJlnkel.steegr aan dc lopendc band lnbreLon r€rden
geplcegd.

Ik rens De Hazenkamp een fiJn luatrumfeest toe.
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De Hazenkamp-4O Pupillentoernooi Honkbal
De HazenkamP - NiJmegen

zondag ló sePtember 1990

Deelnemende vereníglngen:

Astros - Heerde
Cardlnals - Oss

The Eagles - Deventer
NISC - NlJmegen
De HazenkamP A - NlJmegen
De HazenkaÍDP B - Nijmegen

Voorronden:
10.00 uur Veld I poule B: De Hazenkamp B - Cardinals
10.30 uur veld 2 poule A: De Hazenkamp A - NISC
11.45 uur veld 2 poule A: NISC - Eagles
11.45 uur veld I poule B: Astros - Cardinals
13.00 uur veld 2 poule A: De Hazenkamp A - Eagles
13.00 uur veld I poule B: De Hazenkamp B - Astros

Play-offs:
14.15 uur Om 5e en óe plaats: Nr.3 A - Nr. 3 B

15.30 uur Om 3e en 4e plaats: Nr.2 A - Nr. 2 B

16.45 uur Om le en 2e plaets: Nr.l A - Nr. I B

18.00 uur PRIJSUITREIKING

N.B.: De eerste wedstrlJd 1n poule B: De Hazenkamp-Cardinals
geldt tevens als competitiewedstrtJd en duurt 7 innings of 90

mÍnuten.
Na 85 mlnuten sordt nlet meer aan een nleuwe inning begonnen; de

gellJkmakende inning uordt uitgespeeld-

De overlge toernoolwedstrlJden duren 5 lnnlngs of ó0 minuten.
Zie verder punt 3 van het toernooÍreglement.
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De Hazenkamp-40 Honkbal senioren 2

De HazenkamP - NiJmegen

Zotdag 16 sePtember 1990

Deelnemende verenigingen :

lhe Eagles - Deventer
CountY HÍtters - DoetÍnchem
Contente MePPers Eersel
De HazenkamP 2 - Nijnegen

10.00 uur The Eagles De HazenkamP 2

11.15 uur Contente Meppers - County Hitters 
r

12.30 uur County Hltters - The Eagles

13.45 uur De Hazenkarop 2 - Contente llepPers

15.00 uur The Eagles - Contente Meppers

16. 15 uur Hazenkamp 2 ' County Hitters

17.30 uur PRIJSUITREIKING



Chris Claesen 1984 - 198ó

Het was in maart 1984 dat het toenmalige bestuur onder

leldlng van Cees Sweerman mij vroeg aan boord te stappen
en ultàlndefiJk over een voorzitterschaP na te denken'

Mijn eerste reactlue was onmiddelllJk iIk?i' Ik was dan ook

".i"t 
lid van de HazenkamP, en net een beetJe op dreef als

spelend coach van het derde senloren honkbalteam'

tíat zou ik dan in rs hemelsnaam kunnen blJdragen ln het
bestuur van eèn dergellJke solide verenlglng, saer de harde
kern en het kader al enige decaden oP en naast de grasmat
meehuppelde zonder mlJn bemoeienissen ?

Tot lk me rèaliseerde dat dlt Julst het voordeel vas'
Ervaren en solÍde, dat kenoerkte inderdaad de harde kern;
en lk bedoel heus nÍet alleen het beetuur maar ln het alge-
meen ísteeds weer dezelfden dÍe het a1tlJd maar Yeer doenn.
Daar zlt de HazenkamP echt vol ven, want Ík heb lnmiddels
rat vergel lJ klngsmaterlaal.

Ik hoef geen nemen te noemen van personen ln die kern want
iedereen kende ze et kent ze nu nog.

Goed, 1k glng dus met Trudy, Ab, Han en Marlan 1n zee.
Yoor dlt epistel heb tk de telefoon moeten pakken en heb ik
na aI die Jaren Trudy gebeld om wat oP te halen - Het eerste
honkbalteam kreeg a real American coach, llayne Dubrotsky,
door Cees hierheen gehaald; de strlJd oto stenen dug-outs,
half verherde veld; het delen van de accomodatlè met zuster-
verenlglng NISC; de bestuurscursua§en dle ve gellJk 1n de

praktlJk brachten -allerlel cotutrlssles verden gevontrd, P'R',
clubhuls, technÍsche, beleÍds-cle, met roeer en minder suc-
ces.
En, o Ja, vergaderen t Dat sag altÍJd gezelllg'
Moesten we strenge afspraken mdken dat se eerst de agenda-
punten af zouden handelen en den Pas de grollen' tJerd het
dus onder het genot van !íartlni, plnda's, bier en teveel
sigaretten vaak na enen.

Zonder gekheld: Het ras en bllJft een leuke en leerzame
periode. Ik wens de Hazenkamp Honk- en Softbal nog vela
sportleve en succesvolle Jaren toe........ oP naar Abrahem'



PROGRAMMA
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De Hazenkamp-40 Honkbal senioren l '
De HazenkamP - Nijmegen

Zondag 23 september 1990

Deelnemende verenigingen:

Cltroen OWO
Flying Petrels
De Hazenkaop

11.00 uur De Hazenkamp - CÍtroen OWO

ScheÍdsr.: van MeerrlJk - van Ballegoy

13.00 uur Citroen OWO - Flylng Petrels
Scheidsr.: Jansen - van MeerrlJk

15.00 uur Ftying Petrels - De Hazeakamp

Scheidsr.: van BallegoY - JanEen

17.00 uur PRIJSUITREIKING



:-:-:-:-:-:-:-:-:

De HazenkamP- 0 Softbaltoernooi
De HazenkamP - NiJnegen

zondag 23 sePtember 1990

Deelnemende verenlglngen :

VHC Bl'ue Socks - Veenendaal
The Eagtes - Deventer
Ducks - Boxtel
De HazenkamP - NiJmegen

10.00 uur VHC Blue Socks - De Hazenkamp

ll.l5 uur The Eagles - Ducks

12.30 uur Ducks - vllc BIue Socks

13.45 uur De HazenkamP - The Eagles

15.00 uur VHC BIue Socks - The Eagles

16. 15 uur De HazenkamP - Ducks

17.30 uur PRIJSUITREIKING



1.
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FEESTTÍEEK van zaterdag 15 t/m zondag 23 september 1990

Gedurende deze week ls ttJdens de weekelnden het klubhuls
overdag en rs-avonds open en van maandag t/m vriJdag elke
avond.

- zeterdag 15 september: 10.00 u. Adspirantentoernooí HB

10.30 u. Junlorentoernooi SB

PriJsuitreiktng van belde toernooieo 17.30 uur, gevolgd
door een barbecue/koud buffet net play-backshow,
waarblJ ieder team een artlest Doet leveren en de
gezaroenllJke coachee als Jury fungeren.
Yanaf 20.00 uur - 1.00 uur DISCO (ledereen ls wetkoml).

- zondag 16 september: 10.00 u. Puplllen toernool HB

10.30 uur Toernooi 2e team HB

PriJsuitreiklng 17.30 uur, gevolgd door barbecue/koud
buffet.
N.B.: Puplllen spelen op softbalveld.

- maandag L7 september: 19.00 uur AktivÍteÍten voor alle
beetuurs- en coruaigeieleden (nog nader bekend te
maken).
Aanvang 19.00 uur

- dinsdag l8 september: wordt nog vrlJgehouden voor
trainlng le honkbatteam; het klubhulg ls dle avond
geopend voor alle leden: vanaf 20.00 uur DISCO I

- woensdag 19 september: 16.30 - 17.30 uur Peanut-
wedstrljd of drlekamp; na afloop 1n het klubhuis
feestellJke diplooa-uitrelking aan alle spelers, waarna
twee clowns zullen oPtreden.

- donderdag 20 sePtember: 19.00 u. Recreantenavond, Deze

avond besteat uit onderlÍnge wedstrlJd, gevolgd door
een barbecue en een gezellig samenzlJn.

- vrtJdag 2l september: 19.00 u. iBaseball/Softbal
Contesti voor alle sPelende leden vanaf de adsplranten'
Een spel waarbiJ honkbal/softbalvaardlgheden om de hoek
komen kÍJken en waarblJ lndivlduele- als teampriJzen te
wlnnen zlJn.
PrlJsuitreiklng ln het klubhuls, daarna DISCOI

Softbalveld: 18.30 uur softbalwedstríJd Adpsírantenteam
Rayon Het Zuiden - Adspirantenteam iDe Hazenkamptr '



- zaterdag 22 september: nog nader in te vullen.

- zondag 23 september: 10.00 u. toernool le team Honkbal
10.30 u. toernooi le team Softbal

PriJsultreÍkÍng 17.30 uur; aansluitend barbecue/ koud
buffet en DISCOI.

2. zaterdag 29 sePtember: 10.00 uur:
toernool Reglonale Jeugd Honkbal.
PriJsultreÍklng 17.30 uur. Aanslultend Koud buffet/
barbecue en DISCOI

3. zondag 30 septerober: 10.00 uur Veterenentoernooi HB met
deelname van BSCII-Utrecht, 01d Felloss-Haar1em. Blue
Devlls-t{eppel en het Veteranenteam van De Hazenkamp,
dat dle dag na 15 Jaar afscheld neeÍat.
PriJsuitrelktng 17. 30 uur.
Aanslultend barbecue/koud buffet en DISCO (roet

aangepaate nuzlekl ).

10.30 uur: toernool 2e Softbalteam.
PrÍJsultrelklng 17.30 uur, verder zie boven.

4. zaterdag 13 oktober: JIIBILETIMRECEPIIE ln het KLUBHUIS,
van 17.00 - 18.00 uur, gevolgd door Reunie voor leden
en oud-leden v.n iDe HazenkamPi Honk- en Softbal.
liJdens deze reunic rordt een koud buffet geserveerd.

Om circa 19.30 uur vertrek naar 'HET WrJNFORTT'
Berdmelsed{k ln Lent, waar om 20.00 uur een grootse
feestavond beglut voor alle leden, oud-1eden,
donateurs, aponaora en lntroducets.
Muztkale medewerkÍng verleent het combo 'Raouli.
Gedurende deze feestavond wordt een koud en varm
haspJesbuffet gëserveerd. De kosten bedragen F 25'00
per persoon (voor koud buffet 1n het klubhuis'
haspJesbuffet en twee conaumptles 1n iHet lJlJnfortr.
Einde feestavond ongeveer 1.00 uur.
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De Hazenkamp-40 Honkbaltoernooi Reglonale Jeugd
De HazenkamP - NlJnegen

zaterdag 29 sePtenber 1990

Dee lnemende verenig lngen :

YHC Blue Socke - Veenendaal
Tex Town Tigers - Enschede

De HazenkaoP - NiJmegen

11.00 uur De Hazenkamp - VHC B'lue Socks

13.00 uur VHC Blue Socks - Tex Town Tlgers

15.00 uur Tex Torn Tlgers - De Hazenkamp

17.00 uur PRIJSUIIREIKING

**



Ton VriJaldenhoven 1986 - 1988

Het voorzítten van deze vereniging was voor mij niet iets
waar Ík bewust voor koos, taaar een van dÍe dingen waar ik
ben lngerold.

Het was een gevolg van jarenlang bezlg zlJn met honkbal'
Voor m1J begon ali lang geleden blJ 'de Trekvogelsn ' bij
de meeste oud-honkballers wel bekend'

De plezierlge Jaren biJ de Trekvogels zorgden ervoor dat
toei mlJn klnderen voor een EPort glngen klezen en honkbal
een van de keuzemogelijkheden ras, ik ze graag zag Saan
honkba I len.

Aangezien ik een van de dsaze vaders was dle nee glng ln
de -port van hun kÍnderen. Klnderen naar tralning brengen,
klndàren naar wedstrlJden brengen en kinderen begelelden.

Daarna gedurende enkele Jaren begeleiden van het eerste team

met naÍBè hecl biJzouder ln de tlJd van de Amerlkaanse
coachesi de al eerder gememoreerde iíayne Dubrotsky (in 1985)

en vervolgens, in 1986.

Een periode die met spanning, overwinnlng, verlies, verdriet
en veel 1o1 een onvergeteliJke tlJd sas die 1k voor geen

goud had villen mlssen.

De volgende stap waa na veel lobb{en van ons a1ler Coos

Sennef het voorzltterschaP.
Een heel ander soort verk, oaar ook daer trof lk dezelfde
bezetenhsld ln het bestuur als blJ de spelers om het optl-
male ts bereiken voor hun verenlglng.

MlJn honkbalmanic beperkt zich nu alleen nog oaar tot het
volgen van het spelletJe langs de kant, ln de krant en op

È.v. Iets vat sel nooit zal verandcren vant loglaten kun

Je hat nlet.
Zoala ledereen d1e ook met het honkbalvirus besmet ls
geraakt zal beamen.

Ik hoop dat wlJ met z,n allen nog lang naar het honkballen
blJ de Hazenkamp kunnen gaan klJken.



Martin van Leth 1988 - 1989

Een van de voorzitters van de laatste l0 jaarl

Nu we 40 Jaar honkballen, schriJf eens een stukJe over de Honk-

en Softbalsectie. Hoe zle of zag JIJ iDe Hazenkampi?
Als 1k, als voorzlttèr voor een relatlef korte Perlode, dan naar
De Hazenkamp kiJk, ontkom Ík er niet aan om en naar het bestuur
en naer de leden te klJken.

De nlet-besturende leden, om het zo mear eens te noemen, vergelijk
ik dan Íoet een famllieteam honkballers, of softbalsters zo u wilt'
Met z'i, zeg maar 250-t1gen, reageert De Hazenkamp net zoals een

negental oP het veld: een groepJe indlviduallsten, met leden die
allemaal vlllen §coren. Net alg tn het veld weet iedereen hoe de

bal gespeeld moet worden, de een nog beter dan de ander'
Rechtshandigen en llnkshandigen.
Niet alleen in of op het veld, bulten het veld heb je ook de

mannen en vrouwen met de llnkse haaden en die met de rechtse
handen: de doeners, de regelaers en rltselaers, de drinkers en de

tappers, de barbecu-ers "n ae barbe-dleners, de problèmen-zoekers

"rr- 
à" probleem_oplossers. Gelukklg bestaat een verenlging uit

leden dle, zoals dat heet, vreugde beleven aen rat er geboden

sordt, en dat is b1J De Hszenkamp toch aardlg vat'
Lekker bezlg zr5n mlt de bal ln het veld, steeds de verwachting
dat dlt Jaar het eerste kamploen wordt, dat ve dlt Jaar geen

tekort aan coaches/begeleiders hebben, dat dit Jaar die neven-

aktivltelten genoeg gela opteveren oo geen contrlbutleverhoglng
voor te hoeven stellen op de Jaarvergadering'

Het bestuur van de sectle vergellJk ik dan meer met een allround
honkballer. Van die lul die op alle posities moeten kunnen

spe 1en.
I{erper om maer mee te beginnen: voorstellen sorden ter tafel
gegoold. om dan door de vcrgaderlng te worden beoordeeld'
veroordeeld, vervorpen, terugg€vorPen, soms zelfs goed ontvangen'

-t-



-2-

KrUg Je als bestuur cotuoentaar dan dlen Je dat als goede

achtervanger nÍet (of soms wel) door te laten schieten' maar

nullen of uitJes tà froauceren. Als bestuur moet Je je soms als

de eerste honkrnan in een enormè stretch rekken oD er een aardige

"tti" 
van te maken. 1f11 Je met een toegeworPen voorstel een echte

moole aktie volbrengen, à"o zul Je vla een orDveg (het tseede

honk) een dubbel ."f"rr. Als het verder fout gaat kriJg Je als

bestuur dan soms 6en herkanstng als een echte noodstop' de tweede

honkraan vcrvangcn door de korte-stop' of als derde-honkman naar

thuls. Soms zal het bestuur a1s bultenvelders door anderen een

homerun moeten toestaan'
Het mooiste ls natuurlÍJk on als bestuur zelf te scoren' een

honkslag, als het kan eln tree-, drle-' of vlerhonken-slag' de

iol"o".ià" thulskomer. Als Je zo acoort zlt Je btj De Hazenkamp

natuurllJk heleoaal goed als bastuur' al zullen er altijd wel

weer toeschouwers ziJn dle llever een hooerun met alle honken vol

ziea. tílc nlet.

Als iHazcnkeopcrr 100p Ík a! zotn l0 Jeer t!€e, ser§t alleen als
chauffeur voor miJu honk- eu eoftbellende kindaren, nu ook als
recreant. om van meelopcn oet dc rcgt vtn nlJn famIlle maar te
zvlJgen. ttat te denken v8n vrouv, tree nlchteD, zweger,
schoonzuegcn, tvcc nev€D dle rcgelmatlg een balletJe slaan,
werpcn of vangca? zo zlla er biJ Dc llazenkamP Dog wel een aental
famllleg tc aoemcn dle nct zrnl al1sn deel ultraaken van de Honk-

en Softbelfamtlle binncn De Hazenkeop.
Ik gcloof dan ook dat dat Juiat de karakterigtlek en sterkte is
vanDeHazcnkanprcenbcctJclntccltrvaahctgoclcwelte
verataan. Ean grotc feollle, some alet te b€grlJPen voor nÍeuwe

ledcn, oeer hct blukt tclkcna YCGr dat zc det rfanÍllegevoel'
snel opplLkea.

Yoor dc volgende vccrtlg Jaar: 'Houven zor.
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voor grootverbruik en horeca
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Koopvaardijweg 1

6541 BR Nijmegen
Telefoon 080-772541

Allaonfmbahlo:
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De Hazenkanp-40 Veteranentoernool Honkbal
De llazenkamP - NlJmegen

zondeg 30 sePtember 1990

Deelnemeade verenigingen :

BSCL - Utrecht
Blue DevÍ14 - l{ePPel
Old FclloYs - Haarlem
De Hazenkanp - NÍJmegen

10.00 uur ESCL - De HazenkamP

11.15 uur Blue Devlla - Old Fellows

12.30 uur OId Fellosa - BSCU

13.45 uur Dc Hazcnkamp - Blue Dcvlls

15.00 uur BSCL - Blue Devlls

16.15 uur De Hazenkamp - Old Felloss

17.30 uur PRIJSUITREIKING



Han CastelelJn

Aan miJ rerd gevraagd enige woorden op papler te zetten als
huldige, wellswaar InterlÀ, voorzitter van de Afdellng Honk-

Softbal.
Ik voldoe hleraan met mlJn gedachten over de tlJd, die tk al
meeloop ln de HazenkamP'

Begonnen als l2-JarLge (eerder kon toen nog nlet) met honk-

bal heeft me dlt n" ie Jaar nog 3toeds nlet losgelaten.
Jarenlang hobbelde lk op het veld can dc hand van ma' d1e

softbal speelde en roet mlJn brocr dic honkbeldc'
Ik heb heel sat mecgenaakl ln dcze perÍode ondcr-andere alle
verhulzlngen, zoals dle van het oude Hazenkarapveld naar de

DriehuÍzelv€8, DrAloarasveS,, Hatcrt en tllnkelsteeg'

In de lange tiJd heb tk diverse functles bekleed zoals

materlaalcotua., verkoop lloonade ln de gelmprovigeerde

kantine op Hatert en later ln de beheerscomlssie op

lllnkelsteeg.
Op f8-Jartle leeftlJd staPto lk ln het bcgtuur en dat doe

lk, zÍJ Eet sea ondirbrektng van trcc Jeer' nog eteede'
zcit slectde ik ook nog vel- zo'n 16 Jaar in het eerste'
later in hat tweede €n nu recrcatlef' Zo heb lk dus heel

wat menson zlen komen en gaen'

HoogtePunten voor miJ uaren het 25-jarlg Jublleun' het

100-ste 1ld ln Xateri, het 200-ste oP tllnkelsteeg^en bin-
nenkort sel1lcht de 250-ste en natuurltJk zlJn 300-ste

wedstrlJd ln het eerste teaÍD'
Ook de bouw van openlng van het huldlge clubhuls ls iets
om trota oP te zlJn teneer daer hct leatstc clubhuls op

hetHazclkempveldaandeHazcnkaopscveghadgaatean.

KlJkende ia de toekomst hoop 1k det ve onze eccooodatle uit
kunnen brelden ."t """ ccht softbalvcld' ccn tanbous aan het

clubhuls, dat we als club bllJven groeien ÍDet een evenredig

kader en vrlJvtlllgers en dat ve met onze toams oP een zoda-

nlg nlveau spelea Iat er altlJd met de Hazenkamp rekening

gehouden moet worden'

IkvlldanookbesluitenmeteenlederdlezichHazenkamper
voelt te fellcltèren met ons 40-Jarlg Jublleum'
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De Hazenkamp-4O JublleurotoernooÍ Softbal Senioren 2.
De Hazenkamp - NiJmegen

Zondag 30 septerober 1990

Deelnemende vereniglngen:

Starllghts - SchÍJndel
Tex Town Tlgers - Enschede
Jualoren Teao - Rayon Het Oosten (Juno)
De Hazeakamp 2. - Nljmegen

10.30 uur De Hazenkanp 2 - Starllghts
11.45 uur Juno - f.T.T.
13.00 uur T.T.f. - Starllghts
14. 15 uur De Hazenkamp 2 - Juno
15.30 uur Starllghts - Juno
16.45 uur De Hazenkamp 2 - T.T.T.

18.00 uur PRIJSUIIREIKING
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De wedstr{den worden gespeeld onder de bepallngen en
reglementèn ven de KNBSB, tenziJ het toernooireglement
hÍervan afwlJkt.

BeslÍssingen vaa de scheldsrechters zlJn bÍndend: protesten
worden niet ia behandellng genomen.

De duur van elke wedstrlJd ls 5 lnnings of 60 ninuten (zt* /
lnaÍngs of 90 ninuten) oct dlen verstando dat de
geltJkoakende lnnÍng rordt afgem8akt. Na 55 mlnuten (** 85

mtnuten) speeltiJd vordt nlet meer aan een nleuwe inning
begonnen.

Na afloop ven olke redstriJd dient de scorekaart van de
ithulsi-spelende verenlglng, ondertekend door de aanvoerder,
bíJ de hoofdscheldsrechter te rorden lngeleverd.

Indlen in de eÍndrangschikking, die onmlddellljk na afloop
van het toernool vordt opgemaakt, tvee of meer teaÍls met een
geltJk aantal Punten zlJn geelndigd, dan wordt het team het
hoogst geplaatst dat de oaderlinge uedstrlJd tussen de
betrokken ploegen geronnen heeft. Is dlt een gellJkspel
gereest, dan rordt bestlst volgens het saldo van belde teams
(runs voor en teSen). Indlen dan nog een geliJke stand
oatstaat, dan ls het team waarvan de lopers de meeste keren
het derde honk berelkten, wlnnaar. Is ook dlt aental gelijk,
dan besllst het aantal lopers, dat het treede honk berelkte,
enz. Dlt getdt nlet voor de elndstand van een wedstrijd;
deze kan dus wel gellJk elndÍgen.

De deelnemende verenlglngen dlenen voor elgen ballen en
verder spèlneterleal te zorgen. De wedstrlJden worden
gespeeld roet de ballcn van de rthuíei-spelende vereniging;
selke verenlgÍng thuls apeelt rordt voor elke wedstriJd door
loting bepaald.

De letding vEn dit toernool berust btJ de toernooikommíssie,
bestaande uÍt de heren A. Hollenan, T. de Laat en K. Dingelhoff'
Ia gevallen, waarin dlt reglenent nlet voorzlet, beslist de

toernooile ÍdÍng.

De HSV iDe Hazenkampi kan nlet aansprakelijk worden gesteld
voor ongevallen tlJdens de uedstriJden of voor vermissingen
van of beschadigingen aan goederen en/of materialen.

3.
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24 uur per dag,7 dagen per
wflk kOntantgeld metde unieke 24-uurs

seruice van de Gelders-Utrechtse Spaarbank
24 uur per dag, 7 dagen per week, kontant geld?

Dal kan met de unieke 24-uurs service van de
Gelders-Utrechtse Spaarbank. 'n Speciale pas en 'n
4-cijíerige kode is alles wat u nodig hebt. Loop even
binnen bij een van onze kanloren als u niet Ineer van

openingslijden aÍhankelijk wilt zijn!

gelders-utrechtse É
spaarbank

Vaor al uw bankzaken
Geíders'UtrechÍse Spaaröa nk
M ariën burg 67, N i i megen, 080-27 59 I l
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