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DE HAZENKAMP: PROFfCIAT ! !

Het is een mj_jIpaal in de geschiedenis
van ftDe Hazertkamprt: dit 50 jarj-g bestaan.
Daarmee wens ik bestuur en leden van
harte geluk. Over mijlpal-en gesproken:
in de J-oop der jaren van Hazenkamps
bestaan zijn er we1e geweest. Het bestuur
grijpt dan deze gelegenheid terecht aar:
om erren sti_J- te staan, te gedenken en te
erdenken, wat in deze grote famiJ-iekring

is gebeurd. Het zíjn niet al.le wereldschokkende
gebeurtenissen, het zíjn b.w. geen kampioenschappen
aan de lopende band. WeI zijn het uit verenigings_
oogpunt bezien hoogtepunten van saamhorigheid, vanj-ntern kwa1itatief hoogstaand. sportief treffen,
waarbj-j jongeren en ouderen elkaar vj_nden.
Bij De Hazerrkamp heeft men altijd kunnen bogen op
uitzonderrijk goede bestuurders en tevens op bekwame
technische leiders. Daar mag je dan terecht trots opzi jn.
En er is rr.og meer: bij De Hazenkamp treeft men in de
loop der jaren niet al-leen aand"acht geschorrken aarr
de zuiwer lichamelijke opvoeding wan de reden, maar
ook nam en neemt nog de werdere maatschappelijke
vorming een belangrijke plaats j-n bij aI de andere
aktiviteiten. Tal.rijke Ínitiatieven zijn ontplooid
om de vereniging bJ-oeiend te houden en niet zonder
succes. Een van de jongste initiatierren t,trim door
gymrr heb ik met grote beJ.angsteJ-ling gevolgd.
Nu is de eerste heJ.ft van een eeulir woorbi j. Met
groot enthousiasme wordt begonnen aan de tweede
helft. Een rustpunt van de feestviering betekent
tewens het startpunt van een níeuw wertrek, de
ínzet naar een herni-euwd bloeiend c].ub]-ewen.
Ik wens U al-len, bestuur en leden daarmee weeJ.
succes.

J.Massink
lÍethouder voor Maatschappelijk lfeJ-zi jn.
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vl-ak van grote
verenigingen,

Waar in het verl_eden spontaan een sportclubje
werd. gevormd gevoon uit d"e behoefte sarnen een
bepaalde tak van sport te bed.rijven, hebben d.eze
ind.ivid.uele acties er toe geIeid., d.at we in onze
,maatschappij beschikken over geweld.ige mogelijk-
hed.en om sport te bed.rijven. Een en and.er culmi-
neert veelal- in d-e verenigingen, d.ie d.aarmed.e in
het kader van het algemeen welzijn niet al-l_een
in het sportieve, maar vooral ook in het sociale
betekenis zijn. De HazenkomF is een van iLeze

zij is nu een halve eeuw d.ienstbaar geweest.
Het is inherent aan een jubiler.rm d.at er een moment van bezinning
is, een even stil-staan bij al datgeen wat er voorbij is gegaan,
een zich realiseren wat er gaand.e is en het reed.s bezig ,ijn *ót
toekomstbe spi egelingen.
Een stilstaan bij het jubileum van De Hazenkanp ond.erstreept nog
eens, en bij d.e jubileumviering zar d.it zeker tot uiting kàmenr-
d.e waardevol-l-e betekenis van het goed. functioneren rran een sport-
gemeenschap. len gemeenschap, die door veren in positieve zin
wordt ervaren.
ïed.ereen die met veel genoegen d.ee1 heeft uitgemaakt of nog Iid.is van d.e vereniging, d.e een r-outer en alleen door het d.eel_nemen
aan activiteiten, d.e and.er nog meer betrokken door bestuurs-,
kad.er- of commissiewerk, ontd.ekt juist bij een jubiler:m welk een
belangrijke plaats het geheel in ietiers leven kan innemen.
Deze eonstatering moge vooral voor d.iegenen die d.oor d.e jaren
heen De Hazenkemp hebben ged.iend een grote voldiening zijn.
Hazenkamp, gefeliciteàrcl met uw 5o-jarig jubiler:n. Hopelijk
blijft u nog in lengte van jaren uw goede werk verrichten-en
moge het u voor de toékomst gelukken een van uw belangrijkste
d-oel-ste1l-ingen te hand.haven, d.at wi1 zeggen een goed.e geest en
een fijne sfeer.

J.Fikkert,
d.irecteur

Nijneegse Sportstichting.
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5O Jaar rrDe Hazenkampil.

Een ha1ve eeuw georganiseerde sport
in Nijmegen. Een grandioze mijlpaal-
in het bestaan van or:ze vereniging.
Een kreugeJ-ijke gebeurtenis ook voor
t.aLToze sportliefhebbers die in dj_e
50 jaar bi j rtDe Hazenkamptr aktief zijn
geweest in één of meer takken van sport
en die daaraan nog dikwijls vreugdevol-
l-e herj-nneringen beleven.

rrDe Hazenkamp - 50 jaartt j_s ook een feest voor
Ni jmegen, want ttDe Hazenkamprt heeft altijd een
vooraanstaande plaats ingenomen in het georgani_
seerde sportJ.even rran oÍtze stad. Elders in d.ezejubileumuitgave wordt het roemrijke verleden van
onze vereniging in alle toonaarden bezongen eïr
terecht, want ffDe Hazenkamptt heeft een rijke hj-s-
torie achter de rug.
En wat is trDe Hazenkamprt anno tgZB? Nog al-tijd eenbloeiende vereniging met bijna IZOO J-eden van 4
tot 50 jaar, die met heel veeJ. pJ.ezier hun fawo-
rj.ete sport beoefenen. Dat dankt rtDe Hazenkamprr
aan ltaar eminente leiders rran rroorheen die met
visie en zirt voor realiteit de veranderj-ngen in
de samenlevi-ng hebben rrvertaal-d.il in een vooruit-
strevend verenigingsbelei_d. Bowendien heeft rrDe
Hazenkamprt al-tijd kunnen steunen op een exceJ-J.en-
te groep van trouwe, toegewijde 1eden en oud-
leden, Hazenkampers in hart en nj-eren, die attijd
voor de verenigi-ng hebben klaargestaan en dj-e nog
alti jd hun steentje bi jdragen aIs trDe Hazenkamprt
dit vraagt. Samen-vormen deze Hazenkampers het
draagvJ.ak waarop wij de toekomst van rrDe Hazen-
kampll moeten bouwen.
Bij dit jubj-leum is het zeker op zijn pJ-aats,
dat wij aJ. deze menserr oprecht dankzeggen voor
hun inspanning en toewijding in het belang wan
ortze vereniging.



En nu de toekomst. ltle].ke toekomst willen wij?
hli].]-en we wat we kunnen of kunnen 'w'e wat we
wilJ.en? Twee indringende vragen, die appeJ.1eren
aan onze kreativiteit, aarr onze bereidheid tot
veranderingen en aan de kracht van onze samen-
werking. Laten we proberen te kunnen wat we
willen. Dat is een reë1e uitdaging met een
reëe1 uitzicht op een goede toekomst.
Ik wens al-le Hazerrkampers en reiinisten van
harte een prettj-ge viering van dit jubileum
toe.

Han Franken,
voorzitter hoofdbe stuur.

Het bestuur van d.e jubilerende Hazenkamp.
V.l-.n.r. : H.P.L.Franken, voorzj-tter, G.Francissen,
afgevaard.igd,e sektie voetbal, P.Lecluse, afgevaard.igd.e
sektie badminton, tr'l.Zegers, afgevaard.igde sektie
gymnastiek, S.C.Kersten, sekretaris/penningneester en
K.Dingelhoff , afgevaard.igd.e sektie honk/softbal-l-.



Onze Hazenkarnp 50 jaar.
Ja, d.at was me vèl i,rat d,ie 6d.e oktober 1927,
toen ik als jonge man van ZZ jaar d.es middags
het schoolplein van d.e protestants christe-
1ijke school aan de HazenkampselJeg opwand.eld.e,
om d.aar d"e eerste van een serie proeflessen te
geven. !íat was namelijk het geval?

Op 1 1 mei 1927 werd op een led.envergad.ering van
bovengenoemd.e school , ond.er leid.ing van wijlen
ds. J.J.Creutzberg, d"oor enkele l-ed.en d.e vraag

gesteld., of het niet mogelijk was, d.e jeugd. na schooltijd in d.e
gelegenheid. te stel-len een uurtje gymnastiek te beoefenen en in-
dien hiervoor animo bestond., zov er reden zijn een vereniging op
te richten. Deze ged.achte vond- bijval bi.j vele and,ere led.en, er
werd. een commissie gevormd, die tot taak had. d.eze ged.achte tot
werkelijkheid. te brengen en na enige maand.en slaagde zij er in
een 39-ta1 neisjes en jongens en ook d.ames en heren bijeen te
brengen. ïn verband met het feit dat er aan d.e Klokkenberg op
1 januari 1928 een l-eraar M.O. Lichaamsoefening voor een be-
paaId. aantal- lesuren nodig was, kon in overleg met wijlen de
heer P.Oosterlee d.e benoeming van ond.ergetekend.e al-s d.ireeteur
van d.e eventueel- op te richten vereniging praats hebben. Ziehier
d.e red.en voor rxi jn komst naar Ni jmegen voor die proefles.
Na op het schoolplein door d,e heren d.s. Barger, van westreenen
en sangers uelkom te zijn geheten, d.eeld.e eerstgenoemde mij me-
d.e, d.at ik vand.aag een groep meisjes zou krijgen van !-6 en een
groep d.arnes van 7-B uuï en d.at ik van 6-T vrij had., vant d.an
moest er in d.e gezinnen gegeten word,en. vol verwachting hoe d.e
zaal er uit zou zien verd. ik door d.s. Barger naar binnen geleid.,
hij d.eed. d.e d.eur open en... wie schetste mijn verbazing... zag
ik me d.aar een vol-komen kale zaal , niets er in van toestel-l-en of
gereed.schappen, uitgezond.erd een paar oud.e matten en een knaap
van een sala,mand.erkachel met een metershoge pijp. Ja... d,aar stdje d.an... de meisjes geen gymkled.ing, weI gymschoenen. Later d,e
d.ames en ook zij in d.agelijkse kIed.ing, in rokken d,ie tot over
d.e knieën reikten, enkelen geen d.onkere ond.erkled.ing en ja... d.e
moderne g;rmnastiek vergt nu eenmaal nog al vat oefenstof op de
grond en toen ik in mfn onnozelheid d.e oefening opgaf... benen
heffen, zag ík enkele verschrikte gezichten... Oei 1a 1a, d.at kon



toch niet... de rokken verd,en haastig met beide handen over en

ond.er d.e knieën geYouven of strak naar voren gehouden en zo kon-
den de benen een eindr^reegs de ]ucht in. Sakkerl-oot, ik d.iende
toch een pietsie uit te kijken met mtn oefenstof. Toen ik dan

ook met 2 rijksd.aald.ers op zak (mrn honorarium voor 2lessen)
d.e terugreis naar Haarlem aanvaardde, kan men zich ind.enken,
d,at ik onder de gegeven omstand.ighed.en niet bepaald overliep
van enthousiasme en in de trein dacht, tjonge... vat moet dàt
word.en. Alle begin is altijd. moeilijk, ik had nu eenmaal A ge-
zegd en dan d.ien je ook B te zeggen. Je moest er in die tijd
wel iets voor over hebben. Overdag had. ik d.e gehele veek d.oor

mtn scholen in Amsterd.am, d.e woensd.agmid.d.ag en zaterd"agmidd.ag
waren vrij en gaven mij d-e gelegenheid. naar Nijmegen te gaan.
om 12 uur uit school was het vel rennen om d,e trein van half
een te halen, om )+ uur in Nijmegen, vand.elen naar de Hazenkamp-
selreg, daar lesgeven van 5-6 en 7-8, weer terug naar de trein
die om 9 uur vertrok en om 12 :uLur in Haarlem arriveerde, mrn
fiets gepakt en dan drie kvartier ped.delen naar Vogelenzang waar
ik woond.e, om kwart voor één thuis en even zo vrolijk I s morgens
om kvart over zeven veer naar Amsterdam. Wat een tiid., wat een
r: : -rrJ-LJLr.

wel wil ik memoreren, d-at mij toen alreeds d"e prettige stemming
opviel , d.ie er oniLer de d-eelnemers aan de proeflessen heerste
en d.at ondanks iLe povere accomodatie d.e belangstetling toenam.
GeId. om toestelten etc. aan te schaffen.r\ras er helaas niet en

ik was al blij d-at ik na 6 veken verrijkt werd. met een 6-tat
oud-e vand.rekken, afkomstig uit d.e gymzaa] van d.e koloniale ka-
ze:Ír1e in Nijmegen, die een nieuwe inrichting kreeg. De heer Van

Westreenen die d.aar als opzichter van d-e gebouwen een vinger in
d"e pap had., d.acht, d.ie pik ik voor De Hazenkamp in en zo ge-
schied"d.e het. Langzarnerhand. kwam er meer materieel bij en kon
i_k prettiger lesgeven. Toen we d,an ook in januari 1928 het led.en-
tal- tot 1l+0 zagen toenemen, r^las het verantwoord. d-e vereniging of-
ficieel te d.oen oprichten, wat op d.e 2de februari'1928 een feit
werd.. Nà, tervijl ik d.it schrijf, tellen we 1100 l-eden en werken
ve in p verschil_lend.e gymzalen of sporthallen in onze stad. en

d.aarbuiten. 50 Jaar lang heeft onze Hazenkamp gewerkt aan de

Iicharaelijke opvoed-ing van onze jongens en meisjes en aan de

sportieve ontspanning van d,e oud.er wordend.e mens in onze goed,e

stad Nijmegen. Hoevele d.uizend.en hebben er die jaren d,oor onze
za)-en gelopen en wanneer ztj ons.,werlieten d.oor verhuizing, rrerk



of and.ere omstand,ighed.en, kva^men er and.eren om hun plaatsen in
te nemen, maar altijd. was er een kern d.ie bl-eef, d.ie kern is
onze kracht geweest en ik mag het tot mijn grote vreugd.e zeggen:
d.ie i-s ook nd aanwezig.

!íat een ontzaglijke hoeveelheid. arbeid. is er in d.ie jaren ver-
richt d.oor bestuur en led.en, onvoorstelbaar. tr'Iat een moeite maar
ook sa:nenwerking om gesteld.e doelen te bereiken en te d,oen sla-
gen. Wat is het voor een bestuur een altijd. heuglijk werk om op
d.e jaartijkse algemene vergadering d.e ond.erscheidingen te mogen
uitreiken voor 'lO, 25 en )+O-jarig lidmaatschap. Het lijstje van
d.e '1O-jarigen vertoont een steed.s stijgende lijn, van de 2)-ers
natuurlijk mind.er en zelfs )+O-ers mag het bestuur een warme hand,
schud,d,en. Misschien vraagt men zich af, wat heeft hen hiertoe be-
wogen zo lang l-id te blijven? Hun antwoord" zal luid.en: d.e moge-
lijkheden d.ie de vereniging bood in gyrnnastiek en spel, d.e kam-
pen, voettochten etc.r. het enthousiasme en d.e sfeer, d.it alles.
hebben zij a1s bizond.er nuttig ervaren voor d.e voruing van l-i-
chaam en geest en al-s een zeer belangrijk el-ement in hun leven.
Er is tussen hen all-en een haast onverbrekelijke band. gegroeid.,
zij hebben het als hun plicht gevoel.d., ook verantwoordel-ijXireia
te wi}len d.ragen door bestuurlijke functies op zich te nemen en
med.ewerking te geven, l^raar d.it gevraagd. rord.t. Dat De Hazenkarnp
in d.e dertiger jaren al-s jeugd-vereniging zulk een vlucht zou ne-
men, had.d.en ri'e te d.anken aan uitermate actieve bestuursled.en als
d.s. Barger, Osterlee en Van Sprang die al.s voorzitters qua in-
z:-cht en richting van het jeugd.l-even hun tijd- vèr vooruit varen.
Door farnil-ierelati-es had"d.en zij veeJ. contact met d.e A.M.V.J.
waar mannen al-s dr. J.Eyckman, Van Vliet en SchmuJ.l , med.e op
internationaal gebied-, tot d.e grote leid.ers van d,e jeugd.ber^reging
mochten vord.en gerekend.. Zeker, we had.d.en d.e tijd mee, steeils
werd. ons led.ental groter en wat d"it taatste betreft, had.d.en we
in d.e persoon van A.van Westreenen een uitzond.erlijke secrearís-
penningmeester tot onze beschikking. !íat ileze man vooï onze ver-
eniging is geweest was-ongelooflijk. Hij en zijn vrouw waren ile
vad.er en moed.er van onze Hazenkamp, bij hen klopte ft hart van
onze vereniging. Vele lange jaren hebben beid.en hun beste krach-
ten gegeven; bij zijn aftred.en werd" d,eze functie gesplitst en
voortgezet door d.e tvee reed.s zittend.e bestuursl-ed.en, Jan Groten-
huis en Peter Aartsen, beiden ttnourri d.ans Ie serailtr. Jan, d.ie
de gehele financiël-e administratie kend.e als zijn broekzak en
Peter, d.ie je a1s secretaris ook niets behoefd.e te vertelfen en
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altijd. wist wat een and,er niet r"rist. Beid.en hebben hun functie
op een voortreffelijke wijze vervuld.. Ook nu en ik mag het tot
mijn grote vreugde zeggen, is er een jong echtpaar in hun
plaatsen getred.en, waar alles om d.raait. Ik wil hun namen lie-
ver niet noemen, d.at zoud.en ze me nooit vergeven) maav we ken-
nen ze allemaal en we prijzen ons gelukkig met hen.

VeIe lange jaren heb ik leiding mogen geven op het praktische
vlak, later als voorzitter en beid.e functies hebben me af die
jaren grote voldoening gegeven, vold-oening omd-at ik me gerug-
steund. voelde door prima bestuursled.en, collegars en leden. Wat
d.e praktijk betreft denk ik in de eerste jaren terug aan mijn
vriend, Kees van Binsbergen, d.ie btijk gaf zovel op bestuurliik
a1s praktisch terrein thuis te zijn en mij voortreffelijh heeft
kunnen helpen lij tret geven van lessen en uitvoeringen. Wegens
uitbreid.ing van lesuren verd in 1933 mrn collega líiet Verbeek
aangetrokken, met wie ik vele jaren met bizond.er succes d.e J.es-
sen en uitvoeringen mocht verzorgen. Prima lesgever a1s'hij r.ras,
liet hij in zijn lessen veel nieur"re oefenstof zien, vaarmee hij
altijd. veel succes oogstte bij onze led.en. 22 Jaren is hii bii
ons gerrreest en d.ie werd.en onze beste en fijnste jaren.

Ach Hazenkarnpers van d.e jongere generatie, veroorloof mij even
terug te duiken in d.ie dertiger jaren, ia?
Mijn ged.achten gaan dan terug naar d-e heer Van Oud.heusd.en, des-
tijd.s de d.irecteur van het concertgebouw De Vereeniging. Een jo-
viale actieve en zwaargebouvd.e man, met wie we altijd. de d.atum
van de uitvoering bespraken. Als d.an d.e heer Van Westreenen en
tk zt n kantoor binnentrad.en, riep hij al-tijd... H6, De Hazenkamp
... heren neemt U plaatsl SIGAAAAARRRRR... bruld.e hij ons toe en
kwa;r d.an met een grote d.oos havannars aanzetten. Hii was nogal
op ons gesteld- vanïrege zijn ervaringen met onze vorige uitvoe-
ringen, een uitverkochte zaal die hem in d,e pauze, wat cle ver-
koop van d,e consumptiets betreft, altijd. een zeer belangrijke
omzet waarborgd,e. Hij eiste d.an ook altijd" 30 minuten pauze, vat
mij in verband met mrn programma niet al-tijd. welgevallig was,
maar w'e konden praten als Brugman, daar was hij niet vanaf te
brengen, de rest vond. hij bijzaak en niet belangrijk.
Nu had.d.en wij 1\ grote groepsvlaggen die we ts morgens om 9 uur
op de d,ag van d.e uitvoering graag in een grote boog langs het
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gehel-e gïasgazon aan d-e voorzijd.e van d.e vereeniging wir_den
opstellen, zomed-e in d.e naa.mplaat aan de voorgevel in rod.e
neonl-etters: DE HAZENKAMP. Hij gaf zrn fiat en zo wapperd"en
er d-e volgende morgen 1l vlaggen, J 1inks, f rechts en in het
mid.den de grote Hazenkampvlag; d.e masten kond.en.!íe van hem le-
nen. Dat r,ras rekrarne van de bovenste plank, bij de Ied.en d.ie
langs kva,men, zvol-len de harten van trots en d.e jeugd, was hele-ur-màà1 gek. we trad.en d.ie avond op met 500 man en ve had"d,en door
hun enthousiasme grote moeite om ile zaak in d,e hand te houden,
maaï ft l-ukte. Dat was d,e propagand,a-uitvoering in 1936 Aie vóor
een uitverkochte zaal plaats vond en voor ons een 6cl_atant suc-
ces nerd.. Zo hebben wij in d.e dertiger jaren verschil-lende uit-
voeringen mogen gevenr waaraan wij ars oudere generatie onzefijnste herinneringen bewaren.

De wereld.oorlog is voor ons een ontzettend moeilijke tijd. ge-
weest, veel zou ik er over kunnen vertel-len , TIlaar ach l-aten ve
er maar niet meer aan terug d.enken. Het was alles in mineur. Na
d.e oorlogsjaren kond.en ve praÀtisch opnieuw beginnen en vercl,mij het vooi^zitterschap toevertrouvd.. Het red.ental was zeer
sterk teruggelopen, ons terrein en cr-ubhuis raakten we kwijt,
de zaar zag er abominabel uit en arl-es wat d"ies meer zi j. Met
man en macht zijn we er tegen aan gegaan om onze Hazenka,rnp weer
op poten te krijgen, d.e geest werd. weer vaard"ig, maar het heeft
wèl enige jaren gekost. De red.en stroomden weer toe en in 1953
mochten we met ons 2)-jarig jubileu-rn het grote feit bel_eyen ons
nieuve werkcentrun aan de Bijleveldsingel, d.at met financiël_e
steun van commissarissen vas ingericht, te zien geopend d.oor
niemand. mind.er d.e commissaris van d.e Koningin in d.e provineie
Gelderl-and., Jhr. Dr. Quarles van ufford. Het werd. het hoogte-
punt van ons Hazenkarnpleven. rn uitermate sympathieke bewoor-
dingen brachten Jhr. Quarles, osterlee (na,rn"rr" tut Departement
van 0.K. en w) en vethoud,er Beukema hun waard.ering toi uitd.ruk-
king voor d.e belangrijt<neia van d.it Hazenkarnpwerk, waarna f,r.
schull-er als voorzitter van d.e commissarissen onzer Hazenkamp
in een gloed.vol betoog deze bijeenkomst beëind.igd.e.
Ter gelegenheid. van d.it jubiler:m verd.en 2 uitvoeringen op vrij-
dag en zaterd.agavond. gegeven. Nu stonden d,eze avonden ond.er l-ei-
d.ing van wiet verbeek, d.ie met zijn red-en voor pïachtige uitvoe-
ringen zorg droeg en veel succes oogstte. De Hazenkarnp tel-de
toen 939 l-ed.en. Zo zou ik nog lang kunnen d.oorgaan, als je er
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50 iaar inzit kun je veel vertellen, maar er moet nu eenmaal
een eind. aan d.it artikel komen. Het is een verhaal geword.en van
önze generatie, van ànze mannen en vrouwen, van àns leven toen
we al-J-en nog jong r{aren en aan velke fase we met bizond.er veel
plezier terug denken en nooit of te nimmer zul-len zuJ.len kunnen
vergeten.
Nu zijn d-e tijd.en and.ers gevord.en, and,ere opvattingen qua in-
zicht en richting breken baan, uitvoeringen zoals in onze tijd,
zijn finantieel niet meer mogelijk, maar d.aar staat echter te-
genoveï, d.at inrichting en outillage van de terreinen, gymza-
Ien en sporthallen zozeer zijn verbeterd, dat d"e binnen- en
buitensporten nu veel beter tot hun recht komen dan in onze
tija net geval was. Afs oud-eren staan vij met ontzag en respekt
te kijken naar onze jongere generatie bestuursl-ed.en, die het
toch maar fikst om onze Hazenka,mp met zijn 1100 led.en te behe-
ren en d.oor d.iverse moeilijkhed.en heen te l-eid.en. Ook nu ben ik
weer getroffen Coor d.e aktiviteiten, het elan en d"e nod.ige ken-
nis van zaken.in verband met d.e voorbereid.ing van het 5O-jarig
bestaan, d.oor d.e jongere bestuursled.en d-er verschillend.e sec-
ties aan de d.ag gelegd,. Het bewijs hiervoor kreeg ik weer eens
op d.e in september j.1. gehoud.en ttRommel-marktil in d.e Dukenburg,
d.ie qua organisatie en ínzet tot zuJ-k een goed. resultaat heeft
geleid. en waar d.e echte Hazenkampsfeer heerste en je raeet...
d.ie is niet kapot te krijgen.
Hoofd.bestuuï, bestuursled,en en led.en van d.e secties Gymnastiek,
Honkbal, Badminton en Voetbal, d.ie teza,men "ONZE HAZENKAMP'i
vormen, ik feliciteer U met d.it 50-jarig bestaan. Ik heb groot
vertrouven in U al1en en ik eind.ig met mijn beste vensen vooï
Uw geluk, d.e kracht en d.e toevijd.ing tot in lengte van jaren.

Jul-Iie oud-d.irekteur en voorzitter
A.Huisman.
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Gedurende de laatste jaren is er ten aanzien varrjeugd- en sportwerk een regeringsbeleid gewoerd,
waarbii sestreefd werd naar integratie van d.ezegebi-eden- Er werden ffmulti-functionele, gebouwen
neergezet en met de schone naam ,gemeenschapshui-
zeyrtt getooid. Het ttwel-zijnswerkrr werd zódanig ge_
programmeerd, dat sport, kunst, culturele vorming,
bejaardenactiviteiten, invalidenwerk, zoveel *ogà-lijk in gemeenschappelijke ruimten werden uitge_
Iroerd. De eerste experj_menten op dit gebied gaven
gebouwen te zien, waar men schilderijententoonstel-
J-ingen kon bezoeken op 10 meter afstand varr eenvolleybalwedstrijd, err waar men zj_jn broodje belegkon nuttigen in de onmiddelJ-ijke nabÍjheid van
transpirerende basketbal.lers.
Dit werd met veer nadruk en nog meer geld aangekon-
digd ars een nieuw fenomeen in de moderne maatsctrap-pij- Deze ruimten - ttagor.tstt genoemd. vonden zel,f snavolging in het buitentand (créteit bij parijs) eniedereen dacht - en de architecten niet het minstedat hier wolkomen revolutionaire en progressiewe
ideeën baan hadden gebroken.
Dat was een kleÍne wergissíng...
Reeds een eeuw geleden waren d.eze gebouwen in Amerika,
in Frankrijk, in Engeland eïr ze]fs in china bekend
bij de Y.M.C.A. (Young Menrs Christian Association).
Toen dan ook in het begín van de twintiger jaren de
A.M.V.J.-Amsterdam voortgekorrren uit de C.M.V.J.(CfrristeJ-ijke Jongemannen Vereniging) geld begon
in te zameJ.en voor een Centraal gebouw, gaf men de
architect Foeke Kuipers de opdracht, zijn pJ.annen
te ontwikkelen op-basis van wat reeds lang elders
op de wereld bestond.
Het resultaat rrrerd in t92B geopend door Koningin
hlilhelmina en daar stond in het Leidsebosje - het
hartje wan Amsterdam - een gebouw van bijna 3
mi-1J.ioen (... tóen a1), waarvan de multifunctio-
naliteit op uiterst knappe en zinnige wijze was
gerealiseerd. Men kon hier discussiëren, kerkdiens-
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ten houden, sport beoefenen, eten in een restaurant,
zwemmen in een zwembad, zonder elkaar te hinderen.
studenten erf kantoorbedienden woonden krier en een
hotel zorgde voor een aarrvulling van de inkomsten.
Deze rrgescheiden multj-functionaliteitrt wordt - na
verschiJ.J.ende millioenen-experimenten - !{eer ont-
dekt: scheidingswanden werden aangebracht, aparte
ruimten voor bejaarden en ínvaliden ingericht; stu-
dententruizen her ell der gebouwd en trcultureletr ceÍr-
t-ra aJ. of niet voorzien van mogelijkheden tot
drug-trandel - verrezen overal in de stad'

Maar de integratie van deze gescheiden multifunctio-
naliteit in één gebouw, onder één leiding van een
gespecialiseerde staf met behuJ-p van rrstiJ-lett spon-
sors zonder neonreclame, die hun bijdragen gaven uit
eerr sociale bewogenhej-d, is in deze tiid nergens in
het rrnieuwerr welzijnswerk gerealiseerd

Deze gedachte, waarbii de communi-catie tussen sports-
lieden, studenten, cultureel geïnteresseerden, gezel-
ligheidszoekers en werkeLozen (vooral in de dertiger
jaren) op een ongedwongen wijze ontstond, bleek ook
in andere steden mogelijk te ziinr €r het was dan
ook eigenlijk vanzeJ-fsprekend, dat de toenmalige
directie van de AMVJ contact vond met De Hazenkamp
in Nijmegen, die op dezelfde basis werkte. Het werd
een goed kontakt, dat wele jaren duurde. Sportwed-
strijden - ik denk aaÍr de eerste honkbalwedstrijden
tegen het team van mijn vriend Huisman zomerkampen
op de Paalberg, zomerreizeÍr rraar. de Eifel en Noor-
r^regerr. . . die goede oude Tarakan.. . w'aren troogteprrnten
voor AMVJ-ers en Hazerrkampers. En ní bestaat De Hazen-
kamp 50 jaar ! Een bruisende vereniging, vol lewen en
beweging, waarvoor je geen nieuwe naam behoeft te
bedenken, omdat begrippen, die tegenwoordig die namen
dragen reeds lang bestonden en gestoeld ltÍaren op een
vaste basis. Een basis, die werd opgebouwd door man-
nen a1s Barger, Oosterlee, Van Sprang en in Amster-
dam door een Eykmaïl' Padtr. Louet Feisser vanuit een
levensbeschouwing, die in letterlijke zin zo oud is'
als de weg rraar Rome...
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Jeugdwerk en sportbeoefening kan ook worden opge-
zet zonder actiegroepen , zortder naamrecl-ame, zorL-
der TV-shows met zijden. strirtjes en gieterende
interview'ers, zonder kinder-sport-kIàosters.
De Hazenkamp heeft het bewezen.
Daarom: profÍciat lHazenkamp en beschouw dj-t lOde
J-ustrum a1s een mijlpaal op een J.ange weg, dj_e
voor we]-en een weldaad betekent.

Dick Sctrmull.
oud-directeur A.M.V. J.
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iizerwaren
Éereedschappen

Advies-en verkoopcentrum voor bouwen,

onderhoirden en vernieuwen van huis en tuin

Dr. de B!écourtstraat 49
Nijmegelt
tel.nr.: 080 - 77 39 39'

Filiaal: Touwslagersbaan 20
Wijchen
Te!.0889{-2546

Bij dit adres haalt U de lekkerste maaltijd o.a. kikkerbil.
ietjes, chinese rijsttafel en garnalen.

Voor speciale

chinese gerechten

naar Chinees lndisch Restaurant

I tl.* Parkeerdak

líf .oro-*orro
__J{t_
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' Hoe komt rrDe Hazenkarnptr aan haar naarn?

De wat oud.ere Nijmegenaar die ttDe HazenkamFtt hoort noemen,
d-enkt aan tr,ree zaken. Daar is op d.e eerste plaats het gebied.,
l-ater d.e vijk, d.ie men Hazenkam! noemt. vervolgens herinnert
deze senior zich ongetwijfel-d. d.e vroegere uitvàeringen van d.e
vereniging De Hazenkarnp, die voor menigeen tot d.e hoogtepun-
ten van het uitgaansleven behoorde. Bij een jubil",* àl_"-het
ond.erhavige komt natuurrijk d.e vraag na€Lr voren waar de ver-
eniging naar genoemd is. Het antwoord. is in het voorgaand.e
àl- gegeven. Blijft d.e hamkwestie: hoe komt d.it Nijmeegse ge-
bied aan zijn naalr.

Geen eenvoud.ige vraag. van d.e straten in d.e oud.e stad., het ge-
bied binnen d.e vesting, weten lre van vrijwel all-e d.e herkomst
en d.e diverse namen d.ie zij in d"e loop van zeven eeuwen ge-
voerd. hebben. Buiten d.ie vesting ]ag een uitgestrekt stuk nie-
mand.sland., waarop bouven verbod.en was. Dit opdat d.e artil-l_erie
op de wall-en niet d.e eigen mensen zou kunnen treffen noch hun
bezittingen. Daar weer achter, voor de stedeling zoiets arstin d.e vertetr lagen d.e drie kerkd.orpen Hatert, Hees en Neer-
bos. Tussen Hatert en d.e stad lag een uitgestrekt terrein,
zure en vaak laag gelegen grond., d.at van oud.sher d-e Hatertse
Hei heette. Dit territoir lag in de rechthoek st.Annastraat,
d.e oude weg naar Mald.en en Mook, en Groene weg. De laatste
heette zo omdat d"aar een aard.en wa1 rag met groenbeplanting
erop, de buitenste gord.el_ van d.e vesting Nijmegen. Thans
heet zij Groenestraat en Groenewoud.seweg. Naarmate d.e land-
d-rift van d.e boeren groter werd., ging men ook l-and. in gebruik
nemen d"at verder van d,e stad. verwijd.erd, was. voor onze sector,
de Hatertse Hei, gebeurt d.at het eerst met d"e Hazenkarnp.

op d.e eerste kad.asterkaarten uit d,e vorige eeu.r{., zo rond 1830,
zien i,re hoe als eerste het gebied. tussen Groenestraat, slote-
maker de Bruïneveg, Hatertseweg en st.Annastraat in cul_tuur
genomen word.t. Het is al-les akkerland. met een enkele tuinde-
rij/bloemisterij ertussen. Dan d.uikt ook d.e naa.rn Hazenka.np op
omd.at men aan d.it terrein, d.enk aan verkoop en aankoop, een
naam moest geven om het gebied. te bepalen. ïn het noord.en
werd- het begrensd. d.oor het Nieuw-veld, in het westen d.oor het
Lieezenvel-d. en De Goffert, in het zuid.en d.oor d.e Hatertse Hei
en in het oosten d.oor Sint Anna.
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De naam is afkomstig van een akker, een kamp genaa,rnd, d.ie
d.aar aJ- eerder in gebruik was genomen. Wat historisch niet
d.irect voor de hand. ligt moet hier toch aangenomen worden:
er huisden hier werkelijk zoveel- hazen d.at zij hun naam aan
d,it gebied. afstond.en. Dat dit niet direct voor d.e hand- ligt
blijkt bijvoorbeeld, uit cle samenstellingen Vossenlaan, Vossen-
peIs, Vossenka,mp enzovoorts, d,ie niet afkomstig zijn van een
dierennaam maar a1le terug te brengen z:'jn tot de familienaa.rn
Voss, een belangrijk Nijmeegs geslacht, dat hier enkele eeuwen
grote bezittingen gehad- heeft.
Het verdere verloop is gauv verteld.. Toen zich, schoorvoetend.,
in het begin van deze eeu.w, d.e eerste kopers mel-d-d-en voor
bouwgrond. aan het laantje door d,e Hazenkamp, besloot d-e ge-
meenteraad in 1 906 d.eze taan officieel ten d.oop te houden en
noemd"e haar d.e Hazenka,mpseweg. Het blijft enigszins raad-sel-
achtig waarom men d,e rijk met bomen gestoffeerde l-aan niet
d.eze naam l-iet behoud-en. Lang lag d.eze veg als een soort
l-intbebouwing d.oor het terrein. De eerste grote verandering
kwa,m in d-e d.ertiger jaren, toen het grote complex Reestraat/
Hertstraat etcetera werd- aangelegd,. De bebouving aan de andere
zijd.e vonil een grote handicap in de d.aar liggend.e sportter-
reinen van N.E.C. en Quick. In d,e zestiger jaren kwam ook d-it
terrein braak te liggen voor schofen- en voningbouw. Een deel
eryan, zo ongeveer op de plaats van d,e vroegere behuizing van
S.C.E. is nog imrner niet bebouwd.

Curieus is het d.at de Hazenkamp d.e naam gaf aan een bloeiende
sportvereniging en het gebied, zo Lang aan d.iverse and.ere sport-
clubs rond-erd-akr verleend heeft.

Peter Sliepenbeek,

Gemeente Archief Nijmegen.
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gèven van de
heerst.

Gaarne woldoe ik aan het verzoek wan
de Jubi]-eumboekkommissi-e in dit Jubi]-eum-
boek een kort woord te schrijven.
Allereerst mijn harteJ-ijke geJ-ukwensen
bij dit JO-jarig bestaan van De Hazert-
kamp aan Bestuur, leiders (-sters) en
leden, die dit jubileum gaan vieren.'
Zij gaan om het jaar L97B op waardige
wí jze te doen sJ.agen lrun beste beentje
voor^zetten en daarmede opnieuw blijk
goede geest die er jn de vereniging

In dit verband gedenk ik ook graag aI die-eenen, die
momenteel we1 niet meer zo direkt bij De Hazenkamp
betrckken zijn) ma.ar die het eerst er waren.
Zij toch bouwden, leefden en streefden mee en naar
uit wij weten - evenal-s dit nu gebeurt - met groot
enthousiasme om te dienen en een waardig Hazenkamp-
er ( -ster) te zi jn.
Ik wens bij dit a1Ies, dat }.un al-J-er bijdragen tot
dit werk dteeds verdere vruchten mogen dragen.
Het stemt tot dankbaarheid, dat er nu nog steeds
jongeren en ouderen gevonden worden die de moed
kunnen opbrengen - en ook in slagen - bezig te zijn
om anderen te fei-den en de vele activiteiten te
organisererr. Ik hoop dan ook zeer dat dj-t werk in
De Hazenkamp met enthousiasme zal worden voortgezet
en ook door anderen steeds zal worden overgenomen
met dezelfde J-iefde, doortastendhei_d en gezJ-ndheid
tot medewerken aan de uitbouw en bevestiging .rran
het welzijn van De Hazenkamp.

Hierbij wi-I ik het dan 1aten, hoewel trieraan nog
weel toe te voegen'zou zj_jrt. Ik besluit daarom met
de beste wensen voor al1-en die bij De Hazenkamp be-
trokken zijn en tevens voor een verdere voorspoedi-
ge ontwikkeJ.ing wan De Hazenkamp.

P. Aartsen ,

oud-bestuurslÍd en
ere-1id wan De Hazenkamp.
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Herinneringen van een oud.e Hazenkamper.

Nu in februari 19TB onze Hazenkamp haar 5O-jarig jubiler:m viert,
gaan nijn ged.achten onwill-ekeurig terug naar het jaar 1928 (en
volgend.e jaren) toen De Hazenkanp in d.e school- aan d.e Hazenka;rip-
selreg haar eerste l-essen startte met een ons onbekend,e gymnas-
tiekleraar uit Haarlem, d.ie verbonden was aan d.e Klokkenberg-
school- en bezield. van een ideaal om jongens en meisjes, d.a;ries

en heren de beginselen bij te brengen van zijn vak. Er werd ge-
start zond.er toestellen, alleen met een mat en naar ik meen een
stel ringen, maar met een enorm enthousiasme dat aanstekelijk
verkte.
Langza.inerhand kr+a,rren er ook enkel-e toestel-Ien, zoals brug en rek-
stok en het l-edental groeid.e, zod.at het aantal groepen kon vord.en
uitgebreid.. Onze eerste uitvoering in het Centraal- Gebouw aan de
líed,ren werd een geveld,ig succes en ook in d.e pers trok De Hazen-
karnp d.e aand.acht. De heer Huisman kend.e het werk van de A.M.V.J.
in Amsterd.a.m en via zijn vriend en sportleraar Dick Schmull-. kwa-
men er contacten oveï en r^reer. Bestond. de A.M.V.J. uitsluitend,
voor jongens, ds. Barger had het lef om te starten met jongens
en meisjes bij De Hazenkamp en onze ka.mpen in Oud. Leusd.en waren
een daverend. succes, evenals onze d.agtochten op Hemelvaartsd"ag
naar ci,e líesterbouwing en and,ere plaatsen in d.e omgeving. Regen
was er ook in d.ie tijd" volop en menigmaal- verd. onderr,reg geschuild"
voor d.e buien, daar ve toen nog geen plastic regenkleding kenden.

fn maart 'l 933 verscheen het eerste nulnmer vanttDe Hazenka;rpttTí'aar-
in het eerste lustrum werd. herd.acht en De HazenkamF echt naar bui-
ten trad.. Intussen was de belangstelling zo toegenomen d.at d.e heer
Huisman het niet meer alleen aankon en líiet Verbeek zijn intred.e
deed. Bovend.ien werd Fritz Miiller uit Kl-eef aangetrokken voor het
turnen en op zaterd.agmid.d.ag werd er in d.e zaaf. van de school- Ha-
zenka:npseweg d.anig geoefend om zich het noeilijke turnen eigen te
maken. Enthousiasme !l'as er genoeg, schrijver cl,ezes zaí in militai-
re d,ienst in Kampen en op zaterd.agmid.dag uerd. van daaruit gestart
per fiets ca. 13.00 uur om d,e les van 17.00 uur te kunnen meemaken
en het l-ukte ook nog. In datzelfd.e jaar kva.lrien ook d.e trektochten
in de Eifel- tot stand., vaarbij van jeugd.herberg tot jeugd.herberg
werd. getrokken voor d.e solrma van Í 12r-.0p d.e terugveg een Fest-
essen in het Europàischer Hof te Diissel-dorf voor de somma van
zegge en schrijve 1 D.M. Later werden deze reizen nog uitgebreid.
met het Sauerl-and., het Ahrtal, de Siideifel en niet te vergeten de
Riin. 
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Alle deelnemers zijn nog steed.s enthousiast over d,eze prachtige
tochten onder leid,ing van d-e heer van sprang of de heer ooster-
lee, met een aandacht op zond.agmorgen door de leiding zomaar in
d.e natuur. Jammer genoeg kwam hieraan een eind.e d,oor d.e oorlogs-
d,reiging en het Nazisme. De afscheid.savond. op Burg Stahleck,
traaraan door vele buitenland.ers werd. deelgenomen, met community
singing, maakte een onyergetelijke ind.ruk, evenals de herbergva-
d.er d.ie ttverdammt rupig werd.en könntett als we niet op tijd stil
'waren.

Op d.e d.ond.erd.agavoncl, werd er door de heren d.ruk geoefend. Voor
d-e turners werd. naraelijk het plafond in d.e gymnastiekzaal ver-
hoogd,, zod.at d.e reuzenzwaai tot d.e mogelijkhed.en hoord.e. líim
Waas was dermate bezeten van Ceze zwaaí d.at hij op een gegeven
moment van d-e rekstok vloog en pard.oes met 6én been door de ruit
vloog zond.er zich overigens te bezeren.

We zaten toen aI in het begin van d,e d.ertiger jaren en d,e werk-
loosheid beggn zich te doen gelden. ook verschi]Iend.e heten van
De Hazenkamp kva,men zond"er werk en wiet verbeek maakte zich ver-
d"iensterijk d.oor het organiseren van zaalhockeSrwedstrijden tus-
sen Hazenkarnpers en een groep r,rerklozen. Boven het wand.rek zaten
d.e enthousiaste en meelevende toeschouwers, tervijl bened.en d.e
hel was losgebroken. Bij hockey mocht bijna niets, bij zaalhockey
alles. Als goal werd. de d"eksel van d.e springkist gebruikt met d.e
open kant naar voren. Houten latjes werd.en gebruikt al-s stick en
handschoenen voltooid.en het tenue. Kluin en zijn makkers had-d.en
het ver gebracht in d.eze sport en vooral d.e keeper had het z\iaa;r.
te verd.uren, want d"e kanonskogels vlogen om zijn oren, zo hard.
\raren d.e ballen. Maar ook Peter Aartsen en ond.ergetekend.e stond.en
ons mannetje en zo verd-en d.eze wed.strijden in d.e annalen opgete-
kend. alsrrbloed- aan d.e palentt. wiet verbeek zorgd.e na afloop voor
thee en koekjes en bezorgile ons ondanks werkroosheid. toch een fij-
ne tijd, d.ie we niet l-icht zullen vergeten.
ook het volksd-ansen en het korfbal- d.ed.en hun intrede in De Hazen-
ka.np en respectievelijk mevroulr schoorl en Johan smit slaagden
erin beid,e tot bloei te brengen. Bij mijn opsomming van namen ben
ik bijna een zeer belangrijk man vergeten en d.at vas onze voor-
treffelijke secretaris-penningmeester d.e heer A.van westreenen.
Wat d.eze man in d,e beginjaren voor De Hazenkamp ged.aan heeft
grenst aan het vond.erbaarlijke. tr'le mogen gerust zeggen d.at hij
uitd.rukkelijk zijn stempel op De Hazenkamp zette en met niet
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verfl-auird.e ijver zijn beste krachten voor de vereniging gegeyen
heeft. Ook Mien (Moeke) schouten en Kees van Binsbergen hebben
De Hazenkarnp in d.e beginjaren med.e ged.ragen en het moet voor hen
een voldoening zijn het 5O-jarig bestaan nog med,e te mogen maken.
verd.er d.roegen Piet en Kitty vermeul-en hun steentje bij, evenars
d.e onvergetelijke heren Maartense en Tazer-aar, met lrie we in de
kampen in oud Leusden zorn d.averend plezier nàaaen. ontetbaar
zijn diegenen d.ie in d.e beginjaren van De Hazenkamp hun krachten
aan d.e vereniging hebben gegeyen. ook d.e Ieden van d.e toneelclub
ïraren zeer actief . De gevleugeld.e woord.en lran Bart van. vught
Tijssen "ze zeggen wel- eens" zul-ren voor artijd in onze hàrinne-
ring gegrift blijven, evenars d.e ro1 van Joop ter Heul van Ans
Oosterl-aan. Ook op sportief gebied. ging het cresceniLo, want niet
all-een liep De Hazenkamp met een fl-inke proeg met d.e Nijmeegse
vierd.aagse mee, ook d.e korf'balafdeling d.eed. het uitstekend. en in
d.e zomeravondcompetitie d.eden we het voortreffelijh. De jaarlijk-
se uitvoering nu in d,e grote zaal van De vereeniging werd. een
trad.itie, waar we ons beste beentje voorzetten met als nieulrig-
heden o.a. het Rhönrad. en d.e vorksd.ansgroep ond.er leiding van
mevrouw schoorl. Zij woond.e tijd.elijtc in Nijuegen, ond.at haar
man d.aad.werkelijk betrokken uas bij de bouu van cle nieuve ïnlaal_-
brug.
Ook op het bestuurlijke vlak kwamen er veranileringen. Ds. Barger
werd. beroepen naar Heemsted.e en ond.anks pogingen van vel_erl-ei
zijd-e na,m hij zijn beroep aan en vertrok. ïn zijn plaats kwam
toen d.e heer A.oosterl-ee en d.eze ond.erwijsexpert zag kans de
moeilijke taak van voorzitter nieuve glans te geven. Hij kreeg
echter ook bekendheid in padvind.erskringen en na enkele jaren
volgde zijn benoeming tot Hoofdcommissaris van d.e Nederl_and.se
Padvinders. Zijn reeds beperkte tijd. schrompeld"e nog verder in-
een en in 1939 bedankte hij a1s voorzitter, maar bl-eef wel- als
commissaris aan. Zijn opvolger werd. ïr. G.van sprang, lreer eenlotje uit d.e loterij want d.eze beminner-ijke nan d.eed voortref-
felijk verk. A1s ingenieur was hij werkzaam geweest bij de aan-
Ieg van wegen en uaterbourrkund.ige werken op het eil_and. celebes
en menig avondje werd. cloor hem gerruld. met verhalen over d.ie
period.e. Ook van d.e tunnel- ond.er d.e Maas in Rotterdam wist hij
het naad.je van d.e kous en zijn causerieën hadd.en steed.s een aan-
dachtig gehoor.

rn ,1e wereld. vonden intussen grote verand.eringen plaats, vooral
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l{azi Duitsland. vormd.e een groot gevaar voor d-e wereldvrede
en wij beseften toen nog niet wat dit Nazisme werkelijk in-
hield.. fets ervan d.rong tot ons d,oor, toen we in Keulen op
onze voettocht d,e S.A. met wagens waarop ttJud-a verreckett
d.oor d"e straten zagen rijd.en en er Jood.se winkels geplunderd
werd,en, terwijl tijdens de kerkd.ienst d,oor d.e d,ominee ver-
schillend.e na.rnen weriLen genoemd. en hij d.e gemeente vroeg:
trWo sind. sie geblieben?rt.

Ik wil-de d.it overzi-cht tot 19[0 afs]-uiten en hoop d.at ons
50-jarig jubileum in al-le opzichten za1 slagen.

Jan Grotenhuis.
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Bijdrage uutte Bètuwe-
Vieftig joar, mins, mins wad.deen tied.
Soms zègde ' rr I t Is umgevloge il ; oan den
aandere kaant dinkte: ttWaddis ter veul
gebeurd.tt. Mar één ding is zeker: dejoare bi j trDe Hoazekamprt (weur mj-en
weure datter tien) wergèt ik nooit. Ge
zouter we]- een boek over kunnen schrie_
ve ! We hebbe veuJ. schik gemakt en ge-
l-ache, mar ok veuJ- mooie dinge dervan

meegenome. Agge zo rnèt mekoare op een zommerse dagonder de dennebomen ien oud-Leusden een kèrkdi_ens
had, dan wastadiets woarda ge J-oater nog duk oaïr
mos dinke. En niet te vergète: de voettochte ienDuitsl-and! Mè zotr' wèrtig man ien een bus noar denEiffel of noar rt sauerland, en mar zingen ond.erwègs.
Dan uutstappe, de rugzak op en oan de tippel...tt hlas mèsta1 zotrt 2l km. per dagl dars nie zo veel ,mar over baspoadjes en heuvels mette rugzak op, verzat- Ge mos i-en de rugzak behalwe rt nachtgerèi tochaltied eeïr ster extra kleer meenemen en een poar
schoen, want ge kon wel_ tot op rt hemp toe ,ràt.èg"rr".
Op een goeien dag, tt was merakels mooi weer, mar we1Lreet, §awwe'de 2J km. d.tr aI op zi-tte, mar nog gin
jeugdherberg. te zj-en. De koart kwj_em d r r oan te pas
en toen zoge de boaze dawwe een zijwegke over de kopgezien hadde ! Ge kon ter wel komme mar meddun orn*"g,
heel bari veuruut jonges een versje zingen en de pà=
ter ien! De zoÍr begon al oardig te zakke toewe heel
hoog op de top van een bèrg een kasteeJ. zage ligge.
GeJ-ukkig, da waste jeugdherberg. Da liek tan heel
dich bij, mar tt was nog een dik half uur J-ope! rt
Loatste stukske was rt slimste:, zotn dikke honderd
treej opklimme um bi-j tt kasteel te komme. Mette tong
op te schoen kwieme we bowe... Hè, hè, gauw de rugzak
af, Iekker onder de douche, dan rruulde oe eigen awwèr
heel wa bèter... Ja, da hawwe gedoch! Deurdat rt aI
Iang nie gerègend had en.dtr geregeld weul trekkers
weare, was ter hoas gin woater.
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h7e kregen één teil vol en doar moste we I t mee doen.
Mè vèrtig man gezictr en haande wassen ien rt eigeste
woater, doar hadde de mèsten nie veul zitt ien. De
voete kwieme drr helemoal nie oan te pàsr al-hoeweJ.
sommige merakels veuJ. l-as van bloajers hadde.
Gelukkíg smiek t t ète bes ! trÍ'e weure zo muui as een
moaj- en vonde I t nj-e €rS: dadum tien uur iedereen
ien de sJ.oapzak moes 1igge. De sloapza1-e weure wol1
deurda wi-j rt loatst oangekomme weure, kregen we een
ploats oangewezerr ien een keJ-derr oP hooi. Da r,ri-j-er
een geJ-ach en een spektakeJ- van beJ.àng, da begriepte !
tt Hooi was een beetje muf en drr zeutert ok mrrrrs ien!
It Duurden een hele tied weurdat a]-]-es stil was-rt
Was nog schiemerig toewe de volgende mèrege wakker
wiere deur gerammel. We wriefde de ogen uut en doar,
ien rt gat van de deur, stinge twee wrèmde gedoantes,
die da ra.mmelende geluid mieke. t t Weure ridders íen
eeri. trarnas. Zoutt hier spoke? Toen ze begonne te
proate treurde we oan de stem wj-e I t weure. Een poar
grap;i asse, die vroeg wakker weu.re gewès hadden ien
een aandere kelder een poar van die iesdere kJ.eer
gevonde err die natuurlijk oangepas. Iedereen was notl
al gauw op te been. Gelukkig waster wèr woater en we
hoal-den de schoai van de veurige dag ien. Lekker was-
w€ r brood ète en wèr op pad.
Mar drr weure drr verschillende die van wèges de zere
voete dj-en d'ag nie konde J-ope en mette bus noar de
volgende jeugdtrerberg moste goan.
It Geet op De Hazenkamp nou natuurJ-ijk heeJ- aanders
toe as ien die tied. Mar ik hoop da de leje die drr
nou op zj-err, net zo weul schik hebben as wij vroeger.

Mien (trMoekett) Schouten.
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Herinneringen.

Aan het verzoek van d.e Voorbereid.ingscommissie,
een bijdrage te 1everen aan d.e Jubileumuitgave
ter gelegenheid van het 5O-jarige bestaan van d.e
Vereniging ttDe Hazenka:nptt, i, d.e vorm van een
aantal herinneringen, wil ik graag vold.oen.
Daartoe moet ik terug gaan naar d.e period.e vóór
d"e oorlog. A1 jongetje van naur,relijks 9 jaar
werd ik 1id. van d.e gymnastiekvereniging "De
Hazenkamptt, waarvan d.e gymlessen toen o.a. wer-

d.e gegeven in d"e gpmzaa1 van de oud.e, nu afgebroken Klokkenberg-
school, ïraar ik als leerling schoolging. Deze school_ stond toen
op d.e plaats ) \ïaar nu een parkeerterrein is, dat ligt in d"e na-bijheid van het Groene Bal-kon en niet ver van het h;idige cultu-reel Centrum ttDe Lind.enbergtr.
De lessen verden gegeven d.oor d.e heer verbeek, één van de tvee
aan d.e vereinging verbonden glrnnastiekrerarenl d.e contributie
werd. geregeld. op d.e l-essen opgehaald. d.oor d.e vorijverige pen-
ningmeester, d"e heer van tr'lestrenen. Aan d.eze g;rm-uren zul_len
d.e led-en, d.ie d.eze lessen volgden, d.e prettigste herinneringen
bewaren. Bij goed lÍeer speer-d.en we slagbal en kastie op d.e Jpeer-plaats achter d.e schoor, waarbij d.e bal soms zó hard en hoog werd.geslagen, d.at hij over het omheinend.e hek verdween en terecht
kva.m in de er achter liggend.e hellende straat, waard.oor d.ie ba}
nog verd.er wegrold.e, zod.at we tm nooit meer terugvond.en.
Tijdens d.e d,aarna aangebroken period.e, van d"e letterlijk en fi-guurlijk d,onkere oorlogsjaren, vond.en onze glmrlessen plaats in
de zaal- aan de Hazenka.:npseweg, met aan het eind. van d.e 1es een
stevige partij zaal-hockey of kistbal.
op het sportpark ttlevensmorgentt, ook aan de Hazenka,mpserreg, be-
oefend.en lre and.ere sporten, zoals voetbal , hockey, honkbal_ enatletiek, ï\raaraan we veel genoegen beleefd.en.ts Zaterd,agsavond.s kwa.men rrre geregerd bij el-kaar in het clubhuis,
rraar rre ons bezighiel-den met schaken, sjoelen, tafeltennis of zo
maar wat praatten over t'bel-angrijkert onderwerpen.
Met veel- plezier denk ik terug aan d.e rrboerenkoolfuivenrt, waarbij
eenied.er d.apper meehielp aan d.e voorbereid.ingen, zoals aard,appels
schillen, boerenkkol schoorunaken en r.rorsten koken; een groot aan-
deel in d.e organisatie van d.eze avond.en had. Geert d.e vries, nu
mevrou\d Maassen. Na sluitingstijd. stond een aantal nog vaak op
d.e lthoektf lang na te praten.
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Zo rond, 5 d.ecember kvamen er altijd. wat Sinterklazen en Zvarte
pieten in feeststernming langs het clubhuis, d.ie aanleid.ing ga-
ven tot een ttheerliiktt avond.je!

De voor d.e oorlog gebruikelijke voettochten d.oor de Eifel- (vaar-
voor vij toen nog te jong waren) konden in d.ie tijd. niet meer
d.oorgaan. Daarvoor in de plaats werd.en kampen georganiseerd met
pj.nksteren en in de zomervakanties. Aan d.e d.agen j-n o.a. Mook,
ValkensvaarcL, Lonnekermeer en d-e ttvalouwett zul-Ien bij d.e deel-ne-
mers zeker goed.e herinneringen bewaard, zijn gebleven en menigeen

zal de fotots nog r^rel- eens bekijken.
omd.at het met het vervoer in d.ie tiid. niet zo rooskleurig was

gesteld. ats nà gingen Ïre overal heen op d.e fiets of met een

vrachtwagen, waarbij onderveg wel het één en ander werd. bel-eefd-.
Wat te denken van het groot aantal l-ekke banden van d.e oude fiet-
Sen, r^Iaar we toen op red-en en het d"oor elkaar geschud. worden in
de vrachtllagen.
Toch was d-e sternming steed.s geweld.ig en we beschouwd.en elkaar
als'eén grote famitie. De meesten van ons zullen aan d.eze tijd.
met veel- v?eugd.e terugd.enken; het waren jaren waarin we met el-
kaar bijzonder veel plezier beleefden. Tijd,ens het Mookse kamp

b.v. z.!í.ommen we vaak in d.e Maas, waarbij d"e kled,ing soms bestond
uit óén riem, tot grote hilariteit van ied-ereen. De door ons in
een grote ketel zelfgemaakte pap werd geroerd rnet een afgeschil-
d.e eiketak bij gebrek aan een pollepel. Onze saaÍnhorigheid- en

vriendschap blijkt vel uit het feit, dat ve na een week op kamp

te zijn geweest, rs avond-s al- weer naar het clubhuis gingen,
lraar we elkaar d.an weer aantroffen. Dit ontlokte aan menig vad-er

en moed.er uit d.ie tijd. d-e vraag, of ve nu bij hen hoord.en of bij
De Hazenkamp en of we ook nog vel eens een avond thui-s konden
ztjn. Om een ind.ruk te geven, d-at er vergeleken bij nà, we] iets
verand.erd is, het volgend-e geval .

In 66n van de kampgebouven had d.e karnpeigenaar d.e regel gesteld,
d.at d.e maaltijd.en gescheid.en moesten worden gehouden, d..w.z. d"e

meisjes en de jongens moesten aan aparte tafel-s zitten in afzon-
d.erlijke ruimten, iets waar vij helemaal niet aan gewend. waren.
Broodbel-eg verd. toen door ons zeff meegenomen. Het kwam voor,
d.at broer en zus één jampot van thuis hadden meegebracht om d.ie
sa.men aan tafel te gebruiken, vrij normaa] in d.ie tijd. Maar dat
vas er niet lij ! om d.e jam toch te kunnen gebruiken, $Ierd d.e pot
d.an tijd"ens de maaltijd. steed.s d.oor de 66n op de hoek van cle aan-
grenzende ruimte gezet, waarna d.e and.ere gebruiker d.e ja,mpot op-
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pakte om d.ie d,an weer te kunnen gebruiken. Met overd,reven ver-
toon verhuisd.e d.ie jampot zo tijdens een maaltijd verschill-en-
d.e malen van gebruiker en ruimte, tot groot verrmaak van d.e aan-
wezige tafelgenoten, d.ie deze instelling van gescheid.en eten
toen aI onzinnig vond.en, maar ia z6 waren de ka^mpregels.
Ook het gezamenlijk zrremrnen werd. in een aantal- zwembad.en niet
toegestaan. Ond.anks d.eze, in onze ogen lachwekkende toestand.en
was de sten:ning steeds opperbest en lJe ver.maakten ons kostelijk.
Zo ook bij d.e kampvuren, waarbij muziek werd. gemaakt op gitaren
en mond.harrnonica en werd. gezongen; vooral de solots rran Eggie
Arnold. (voor ons Pets) met zijn cowboylied.eren vond.en we prach-
tie.
Zoals gezegd vond.en we veel- vold.oening in d,e sporten, waarin we
onze energie kond.en uitleven. I'le d.enken aan d.e wed,strijd.en tus-
sen d.e voetballers en d.e hockeyers, d.ie tegen el-kaar voetbald.en
en hockeyden, met na afloop een gezellige avond. in het clubhuis.
Het voetbal_el_ftal van De Hazenkamp was in d.ie tijd, een gevreesd
tegenstander in de zaterd,agmid.d.agcompetitie. Hoe trots varen Ri-
nus van d.en Burg en ond.ergetekend.e, toen ve op 1)-jarige leeftijd
een aanschrijvingskaart kregen met de med.ed.eling, d.at we mee
moesten voetba]len met het eerste elftal-l Al-s rrbroekiestt moesten
lre wel voor d.e grote heren uit het el_ftal- d.e doel-netten ophangen
en d.e lijnen kalken voor d.e wed.strijden. ïn d.ie ti-jd. had.den we
nog geen terreinknecht. Na d.e wed.strijd moesten we ook weer all_es
netjes opruimen in d.e ttkooitt achter d.e kleedkatner.
Ik denk nu aan Dick Korstanje, die een keer een penalty meekreeg
en hem zel-f wel- even zou nemen met de ged.achte aan een doelpunt.
....... Méters ging d.e bal ernaast!
In d.e voorrond.e van een voetbalcup verloren lre in Spakenburg met
9-1 van de IJsselmeervogels.
Naast onze al-tijd. aanwezige t'manager" Gijs d.e Rother en l_ater
Jan van d"er Vegte, was Henk Krol onze trouwste supporter d.ie ons
met zijn l-uid.e stem en oppeppend-e enthousiasme aar:moed.igde, waar-
d.oor menig doelpunt moet zijn gescoord..

Ter afirisseling speeld.en we ts zomers honkbal , d.e sport die door
d.e heer Huisman, d.e toenmalige d.irekteur en gJrunnastiekl-eraar, bij
zijn komst uit Haarlem naar Nijmegen bij De Hazenkamp had geïn-
trod.uceerd.. Honkbal- stond. toen in Nijmegen nog in de kinderschoe-
nen.en we speelden wed.strijden tegen d.e hier gelegerd.e geallieer-
d.e militairen, maar naast De HazenkamF werd.en er eehter a1 vlug
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anai.ere cfubs opgericht o.a. Baseball-Palls, Trekvogels en een
afd.eling van NEC. Prachtwed,stri-jd"en hebben we gespeefd onder
soms ond.raagli-jke spanning. Met lrerpers als Jaap Stolk, Cor
Boeser, John Oosterlaan en Cees Bogaard.s (met d.e pet scheef )

en aangemoed.igd d.oor veel trouwe supporters behaald-en we veel
overwinningen. Er verd.en zelfs in 1952 in Antwerpen en in
Nijmegen internationale wed.strijd.en gespeefd tussen het Ant-
.!,rerps en het Nijmeegs tearn, waarin opgenomen d,e Hazenkalnpers
Dick Lanting, Fré Maassen, Gep Vonk, Jaap Stolk en ondergete-
kende.

En dan de gymnastiek. In neon-vertichte letters stond de naam

van De Hazenkamp menigmaal aan de voorgevel van het Concertge-
bouv rrDe Vereenigingt'. Hier werilen d.an d.e , in de stad vermaar-
d.e, gymnastiekuitvoeringen gehoud.en in een totaal uitverkochte
zaal. Als dan na de opmars aan het begin van cle avond alle le-
d.en stond.en opgesteld presenteerde d.e heer Huisman ttzijn clubtt
aan het pubtiËÈ met d.e legendarische uitroep..... Dè Hazenkampl

waarna een d"averend applaus opklonk. In een aketig hoog tempo
werd- d.an een glrflnastisch progra,lrnna aangeboden, d.at klonk als
een klok. De vele voorbereidingen en d.e strakke, maar prettige
organisatie o.f.v. de heren Huisman en verbeek en later de

heàr Korstanje en ond.ergetekend-e zullen vel-en zich nog goed

herinneren.

Met zeer veel genoegen denken we voorts terug aan de d,ansavon-
den in het cl-ubhuis, de tenniswedstijd.en op Hemelvaartsd,ag, d,e

tafeltenniswedstrijd,en in d-e competitie, aan het volleybal en

d.e vand,elmarsen, waarond.er d.e Vierdaagse waarbij de deelnemen-
d.e Hazen d.oor medeled.en met tientalfen grote vlaggen verden in-
gehaald op de vierde d.ag.
Groot r,ras d.e d,eelnarne aan het vol-ksdansen, evenals d.e belang-
stetting en het enthousiasme voor de Revue in 1953 en toneel-
uitvoeringen met r^iaarlijk grootse actrices en acteurs als Nel
Verbeek en Henk Krol. Deze avonden verd.en opgeluisterd door de

Hazenkamp-band bestaand.e uit piano, clarinet, gitaren en d-rums.

Resr.merend en concfud.erend. kan het niet anders of vefen zul-Ien
zich met mij hun Hazenkampperiode herinneren als een ontzettend-
fijne tijd_ met veel prettige belevenissen. fn de loop van deze
jaren zijn vriend,schappen ontstaan, soms voor het leven, getui-
àe ae aantallen Hazenkamphuwelijken d.ie er zijn, bii jong en oud.
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En bij een reiinie blijkt steed.s, d.at bij het weerzien na lange
tijd. de tussenliggende jaren gewoon wegvallen..
Laten ni alle jongere feden volop genieten van d.e fijne tijd,
die ze bij De Hazenkamp kunnen hebben en claarbij ervaren d.at
een club veel voor je kan betekenen.

Tot sl-ot wens ik het Bestuur, cie leid"ers en d.e l-eden van d.e
jubilerend.e Vereniging nog veel goed,s en suecesvolle jaren toe.

Ben Companjen.
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Winkelcentrum
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Tegen scherpe priizen

Van Broeckhuysenstraat 1 9, Niimegen, teleÍoon : @0-232317
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AIs je het genoegen smaakt lid te zijn van een vereniging
a1s De Hazenkamp dan is d.at op ziehzelf al- een gelukwens

waard.. AIs d.aar dan d.ezer dagen. noe bij komt d.at het 50-
jarig jubileun word.t gevierd. d.an is d.at zeker een dubbel-e

felicitatie waard.

50 Jaar al-s vereniging is geen kleinigheid en dat zal in
het verled.en zeker veel- bIoed, zweet en tranen hebben

gekost om deze mijlpaal- te bereiken. De niet aflatend.e

inzet van meestal enkel-en in zo een gemeenschap tekenen

voor een clergelijk resultaat.

Daarom is het een voorrecht om U al-l-en geluk te wensen,en

de hoop uit te spreken dat d.e komend.e jaren nog veel
sportplezier zu1len brengen.

R.l'I.Spee,

Voorzitter Nederla"nclse Badminton Bond..
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Van de heuwe]. af gezien.
De Hazenkamp en ik zo blijkt reiken
dit jaar na een hal-fhonderd maal oud-en-
nieuw beiden Abraham de hand. Geen baard
of grijze lokken dragen wij, en de rj-m-
pels zijn eerder van genoegen dan van
ouderdom de haren zijn wèI lang, maar
ti jdsbeelden herhalen zi-ch.
Van gymnastiek via atletiek rlaar^ weld-

taktiek, varr knotseïr naar knuppels, van paard naar
plaat, van rekken rraar trekken, van ringen rraar
swingen, dat is de ontwikkeling van De Hazenkamp voor
iemand die in het omni-geweld wan gymnastiek-badmj-n-
ton-woetbal--honkbal alleen de begin1etter wan het
J.aatste woord met dat van de Vereniging identificeert
maar we]. beter weet.
Reeds ruim veertig jaar geleden wareïr er in Nijmegen
menserr met maskers, knuppels en ballen, werd er ge-
s1agen, geloperr en gescoord, soms één punt tegen
Canadezen. OfficieeJ. schrj-jven wij t95O in de anna-
len afs start van honk- eïL (toen wèI) softbal]- in
Nijmegen; de tijdsmarkerj-ng dààrvan is J-uisterrijk
voor U en ons geweest.
De Hazerrkamp is in oïls rayon begonnen als naam en
geworden tot begrip, bijna tot Instituut, dat ons
genoegen, routine , coactres , bestuultders , pea-nuts ")
en wooral jeugdspelers in rayonteams lewert.
Bergen en dalen wareïl er voor de meer wolwassen Ha-
zenkamp-representanten, maar om in Nijmeegse symbo-
1-iek te spreken, wat is een Vierdaagse zonder Zeven-
heuvelenweg? Up and down, strike and baII, maar
soms is out safe, als U begrijpt wat ik bedoel-
Ik bedoel ook gelukwensen aanr de jubilerende sport-
werenig j-ng De Hazerrkamp over te brengen, met de
dank en waardering voor Uw werkerr en strewen, Uw
doeJ-steJ.lingen en de gouden realisatie daarvan.

L.J.Groen,, woorzítter Rayon Het Oosten
Koninklijke Nederlandse Baseba1l- en Softba1-l Bond.
*) rfkleinties" in het n.rr?.S.B.-jargon.
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Toen en nu.

Februari 1928. 1978, Als we dit goed. tot ons door
l-aten d.ringen, staan we versteld wat er kan passeren in
tijd en ruimte. 1928 rijkt haast prehistorie, toch bestaan
een groot aantal- van de pioniers nog d.ie een d"uurzame aan-
zet hebben gegeven aan de gymnastiekvereniging De Hazenkamp.
Als je d.eze mensen hoort praten d.an was en is a1les gevuld.
met De Hazenkamp. Wij vragen ons af waar deze mensen ile
tijd vand,aan haalden.
Zij hadd.en nog tijd", niet atleen voor het organiseren maar
ook voor het nood.zakelijke persoonlijke kontakt. ïnmid,d.el-s
is de vereniging uitgegroeid tot een van de grootste in
onze regio, een taakverzwaring vöor d.e mensen d.ie De Hazen-
karop leiden.
Ars voorzitter van de sektie gymnastiek geef ik U een beel-d
van d,e gang van zaken binnen de sektie. De verantwoord.ing
voor het totaaf functioneren van de sektie komt ged.eeltelijk
ten laste van het bestuur bestaand.e uit negen mensen. Deze
functies zijn of word.en niet gehonoreerd.. Zij hebben zorg te
d.ragen dat d.e uit 1.000 led.en bestaande sektie goed
functioneert.
Belangrijk in d.eze is natuurlijk d,e Ieid.ing. Er is gestreefd
naar een zo groot mogerijke continuiteit, welke bereikt werd.
d.oor het aantrekken van getrouwde reiding. Door het kweken
van een prettige aan het kind en de tijd.aangepaste sfeer
geeft d.e leid.ing zich zel-f niet all-een een brevet van bekwaam-
heid., maar ook een garantie voor het regelmatig door l-aten
gaan van zijn werkgelegenheid.. Het rtrerkterrein van de leid.ing
ligt verspreid. over negen gymzalen wel-ke d.oor d.e vereniging
gehuurd. uorden van d.e Nijmeegse Sportstichting.
De lessen d,ie gegeven word.en omvatten gynnastiek, toestel-
turnen A en B, iazz- en ritmische gSnnnastiek en rekreatief
badminton. De technische komrnissie d.raagt de zorg en de
verantwoord.ing in kombinatie met het bestuur voor het
organiseren van vedstrijd.en uaarbij fret toestelturnen qua
wed.strijden een belangrijke plaats inneemt, want de A- en
B-turnsters d"raaien mee in r1e landelijke competitie.
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Het vergt lrat organisatievermogen voor leid.ing en bestuur
om de turnsters heel uit en thuis te brengen. Gezien het
massale van de sektie zal eenied.er begrijpen dat het
persoonlijke kontakt tussen l-ed.en en bestuur slechts
minimaal kan zijn, en zeker niet het zelfde karakter kan
hebben a1s De Hazenka.mp anno 1928.

A.A.M.Hei jmans,

Voorzitter sektie gym.nastiek.
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Badminton bij De Hazenkamp.

Vijftig jaar "De Hazenkarnptt en 2)+ jaar badminton
bij De Hazenkamp: d.at is de konstatering bij het
tiend.e lustrum van onze vereniging. Het enthou-
siasme, waarmee de sektie badminton haar sport
bed.rijft, doet nauwelijks vermoed-en op hoe wei-
nigen de kontinuiteit - vooral in de eerste ja-
ren - heeft gerust.
Opgericht op 10 oktober 195\, op verzoek van het

toenmalige hoofd.bestuur, was het een d.ame, d.ie aanvankeli jk zo-
wel- voorzitster, sekretaresse als penningmeesteresse u'as en
hierna nog vele jaren d.e finaneiën beheerd.e. trrIe bedoeren: Han
Pluim-Kok. Bekend.e na.men uit d"ie begintijd. varen ook Ed van
Bilderbeek en Trud.y Popping. De eerste akkomodatie waar werd.
gespeeld. was het rCentraal Gebouwr, later werd dat d.e Novumhal
bij d-e Hezelpoort. Binnen korte tijd. groeide het l-ed.entar- tot
70. De kontributie in die tijd. bed.roeg toen f 12r- per seizoen!
Het verder toenemend.e led.enbestand, droeg er toe bij dat rbadmin-
tont uit d.e Norumhal en de irunid.d.els ook in gebruik zijnd.e
gymnastiekzaal aan de I'Iaterstraat tfbarsttetr.

Toen dan ook bij het tot stand komen van d.e sporthar Grootstal(lij Hatert) d.e Stichting S.O.S. De HazenkamF vroeg om een in-
stuif voor badminton te organiseren, betekend.e d.it de zo ge.hren-
ste grote sprong voorwaarts. De Novrrmhal werd. aangehouden en
het aantal leden steeg tot een record. van l!0, waarbij ook de
jeugd al-l-e kans en aand.acht kreeg. De raatste grote uitbreid.ing
was het overstapje naar d.e sporthal Hengstd,al- in Nijmegen-oost,
waar zieh aI gauw 100 leden aandiend,en.

Elke vereniging kent ztn ups en ztn d.oms; vat onze sektie nu
over heeft van deze hal-l_en, is rHengstd.alr, waar 110 1ed.en d.e
ruinte hebben om rekreatief (en volgend seizoen ook in kompe-
titieverband") ond.er d,eskund.ige en bevoegde leiaing te spelen.
wij hopen en vertrouwen d,at onze sektie steeds d.e bestuursled.en
zal- vind.en d,ie ze nod.ig heeft en d.at het spelpl-ezier ook in de
toekomst zal blijven en za1 groeien.

P.Lecluse,
voorzitter sektie badminton.
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Honkbal.

Honkbal is in onze jubilerend.e Hazenkamp niet
meer r^reg te d"enken, vant ofschoon wij d.rie jaar
geled"en op luisterijke wijze ons 2!-jarig be-
staan al-s K.N.B.S.B.-vereniging herd.achten,
word.t onze sport reed.s sind.s 1933 bi j "De Hazen-
kamp" beoefend. Grote promotor vas onze toeruna-
lige d.irecteur en huid.ige erevoorzii-ter d,e heer
A.Huisman, d.ie afkomstig uit het honkbalval-halla
Haarlem deze sport in Nijmegen d.eertijt< miste.

Door zijn toedoen verd. er materiaal aangeschaft en verden er
ond.erlinge en invitatiewed.strijd.en gespeeld., want d.oor het ont-
breken van tegenstand.ers in Nijmegen en ver d,aarbuiten viel- aan
het spelen van competitiewed.strijd.en in d.e verste verte nog
niet te d.enken.

Mede door het ijveren van d.e heren L.G.Verbeek, !í.P.J.Brunet d"e

Rochebrune en L.Hinrichs kon in 1950 de eerste eompetitie van
start gaan. Reed.s in 1951+ volgd.e promotie naar ci.e land.elijke
tweed.e kl-asse.

Onbetvist hoogtepunt in d.e geschiedenis van De Hazenkamp-honk-
bal was de periode tussen '1961 en 196)+. fn het eerstgenoemd.e
jaar r,rerd. voor iLe tweede maal- het karnpioenschap van de tveede
klasse behaal-d. In 1962 kwamen vij in d,e toenmalige Overgangs-
kl-asse uit en in 1963 voJ-gd.e zel-fs promotie naar d.e Eerste
Klasse. Het jaar d.aarop moest een stap terug word,en ged.aan en
in ons jubileumj aay 1975 volgd.e zeffs afd.aling naar d"e Dis-
trictsklasse Midd.en-Ned.er1and., maar de vat mindere suksessen
in het veld. hebben ons geenszins uit het veId. geslagen.

De aanvas van leden verliep zodanig, d.at in 197T vij ons .l00-

ste lid. verwelkomd.en; ir:mid.d,els zijn wij d.e 120 feden gepas-
deerd. Het verjongd.e eerste tea.rn lijkt met zijn tweed.e plaats
op de ranglijst van 19TT op weg het verloren terrein te §aan
herwinnen.

Memoreren wij tenslotte d-at voor ons honkballers het jubilei:m-
jaar een heel bijzond.er jaar gaat word.en d.oor d.e ingebruikne-
ming van het hinkbalvel-d "Winkelsteeghrr.
Wij als honkballers fel-iciteren het hoofd,bestuur van harte met
het 5O-jarig jubilerun' 

K.Dingelhoff,
voorzitter sektie honk- en softbal-.
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Voetbal-.

De afd.el-ing voetbal- van ttDe Hazenkamptr is gedurend.e d.eze
l0 jaren van ons bestaan altijd een van de kleinste afd.e-
lingen geweest welke vaak zijn spelers betrok uit de and.ere
afdelingen van onze vereniging.
Het aantal speters heeft vroeger nog weI eens voor problemen
gezorgd. maar med.e door de bezielend.e leid.ing van de heer
Bernard Tomas d.ie naast zel-f te voetbal_len ook in moeilijke
tijden als voorzitter, sekretaris en penningmeester optrad.
en er tussend.oor ook nog even de sporttoto verzorgd.e, verden
d.eze problemen al-tijd opgelost , zodat er in de K.N.V.B.
Nijmegen altijd. een Hazenkamp-team meespeeld.e.

Er werd. altijd. in een van d-e lagere afdelingen gespeeld., tot-
dat de K.N.V.B. in 197 'l alle standaardel-ftallen (wat wij met
1 team automatisch waren) in de hoogste afdeling van het
zaterdagvoetbal afd.eling Nijmegen indeelde, wat wel enige
aanpassing heeft gevergd..

Het resul-taat is in deze jaren d,an wel niet van bijzond.ere
kl-asse geweest, maar zolang er per seizoen 20 mensen hieraan
pl-ezier en ontspanning beleven geloof ik al-s voorzitter,
gezien d.e toel-oop van enige jonge spelers d,e afgelopen jaren,
d.at er ook in d.e toekomst voor d.e voetbalafdeling van onze
vereniging een opgaand.e lijn in aIle opzichten zaL zijn
weggelegd.

Ik eind.ig met d.e wens d.at er in de +r,oekomst met hetzelfde
plezier zal worden gespeeld al-s dat in d"e afgelopen !O jaar
is gebeurd..

Ben Be1link,
voorzitter sektie voetbal.
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Abraham, mogen wii * bi het berei-
ken van deze miilpaal - het met uw le-
den eens zijn, wanneer die zeggen dat
U een goeie, gezellige,leuke, sportieve,
ja zelfs unieke klub bent?
Mogen wij het óök eens ziin, wonneer
zij uren, dagen, maonden, jaren in en
rond uw klubhuis doorbrengen?
Mogen wii echter óók - in alle beschei-
denheid - konstateren, dat een mens
niet leeft van Hazenkamp alleen? En
mogen wij, ols 3-jarig broekje, dan van
de gelegenheid gebruik make:n U en uw
leden opmerkzaam te moken op de re-
putotie die wii hebben op het gebied
van buitenklubse gezelligheid: op onze
12 bowlingbanen, 10 kegelbanen, het
biljart, het tafelvoetbal, de air-hockey-
tafels, de elektronische spelletjes, het
flipperen, aqn de beide bars, in het res-
taurant met de goede keuken (van
snack tot uitgebreid diner) in de goed
geoutilleerde vergader-cum-feestzaal;
met het jeugdbowlen, de kompetitie
van de Niimeegse bowlingbond, de be-
drijÍs-bowlingkompetitie, de universi-
teitscompetitie, de kinderpartij tie s, het
domesbowlen op de donderdagmorgen,
de voste reserveerders, enzovoort, enz.?
En mogen wii tenslotte, wont daor
kwtimen we uiteindel-ijlg voor, tegen U
zeggen : abraham, van harte.

Bottling en kegehentrum 0[megen

of$O gezotQ..rcor ieder€eír
Héijendaalseweg 90 - Nijmegen - 080 - 228000
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Het clubblad in de loop der .jaren.

Op t maarL 7933 rrerscheen het eerste nrlmmer van het
clubblad. Gerekend vanaf dat tijdstip bestaat het
Hazenkamporgaan dus 4S jaar. Vijf clubbladi- oze
verenigÍngsjaren lagen aJ. achter 'àe rusr daarbi j
komt nog een hiaat van drie jaar in de oorlogsperi-
ode 7942-7945, zodat de ttrans !O-jarige Hazenkarnp
het ongeveer B jaar zonder clubblad heeft moeten
doen.
In a1 die jaren zijn er perioden geweest dat het
blad uitstekend floreerde maar er waren ook weer
tijden dat het niet of slechts zeer onregelmat.ig
verscheen, zulks afhankelijk van de beschikbare
financiën, de actiwiteiten van de vele redactie-
commissies en de bj-nnenkomende kopij, kortom rfDe
Hazenkamperrf heeft in zijn bestaan veJ.e ups en
downs gekend.
Deze bijdrage is het resuItaat van het doorlezen
van honderden exemplaren van ons orgaan, wanaf het
eerste nrtmmer tot heden en U begrijpt dat het on-
doenlijk is in het kad.er r..an de mij toegemeten
ruimte een Volledig beeld te ge\.en van de groei
en b1oei, de hoogte- en dieptepunten van het tr1ad,
dat toch ook altijd de thermometer en de spiegel
van het clubleven is geweest.
De keuze van het hiernavolgende is uiteraard sub-
jectief, ik nam ower wat ik persoonJ.ijk treffend
vond, ik memoreerde de sail-lante dingen of wat
soms tekenend was voor bepaalde situatj-es in de
club. fk heb gezoctrt naar grappige en geestige
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stukjes en veel heb ik helaas moeten laten J.iggen,
maar werl-icht geeft het rgeheel toch een indruk van
wat er zo al.lemaal is gebeurd.
U zuLt het misschien van mij als oud-Hazenkamper
wel willen geloven, dat ik soms bij het doorlezen
van sommige stukjes - vooral di-e uit vooroorlogsejaren - ging zítten mijmeren. Bepaalde gebeurtà_
nissen kwamen mij weer in herinnering en meermalen
bekroop mij een gevoel wan nostalgie. Ook het
aanschouw'en rran oude en vergeelde f oto I s uit die
vervJ.ogen jaren gaven mij dat gevoel.
l{e gaan dus nu van start en .w.e beginnen met jaar-
gang 1933.
1933. De eerste red.actiecollnjssie werd. gevormd d.oor mej. A.

Flim en d"e omsragtekening was van
G.van Boxte]. u moet niet denken dat men al-s tid het clubbl_ad.gratis kreeg, nee, d-e abonnementsprijs voor led.en bedroeg 2!
cent per 3 maanden (afgehaard) en r-osse nummers kostten 10 c.
Het uas ged-rukt op kunstd.rukpapier, het had. een duid,eli jk rees-
bare l-etter en enkele fotots verluchtten hàt geheel.
De grote mannen uit d.ie tijd., Ds. Barger, A.Oosterlee, Van
westreenen en Huisman l-eid.d"en het eerste nummer in en ooster-
ree schreef rrdat men met het maand.blad. beoogd.e een nieur"re band.
tussen d.e led.en te vormen en het gevoer van saamhorigheid. te
bevord.eren. tr 

.
rn het aprilni:mmer lezen wij ond.er Mededel_ingen d-at rrhet Hazen-
fta.mpkenteken bij het secretariaat ond.er een grote verscheid.en-
heid- van nanen word.t aangevraagd. zoars: monograJn, d.riehoek, in-
signe, punt, ster, vapen, schild, borstlap, Haas, zoo tn d.ing,
Hazenhart enz. Wat is de juiste naa^rn?rr.
Hazen kakel-qri (een vast rubriekje): t'd.at het portret van onze
Directeur z6ó bekoorlijt was, d.at er (d.ames)ràaen ger,reest ztjn,
d.ie het ingel-ijst hebbent'en "d.at d.e spiegel- in d.e d,ameskl_eed.-
karner van ons clubhuis niet meer het juiste beeld. veergeeft.tt
rn juri een berijmd Pinksterkampversr-àg van enige ltaazijaen,
d,at zo begon:
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Het vas een ind.rukwekkend, lange schaar,
Toen wij met ons tachtigen bij elkaar,
Beladen met koffers, mand.jes en pakken,
Fototoestel-leno d.ekens en rugzakken,
In luchtige k1ed.ij,
Opgevekt en b1ij,
Met zingend.e harten
Uit Nijnegen startten.

Voorts het eerste korfbalversl-ag. ttOp een gegeven ogenblik
zien we Hoose met een schitterend. doelpunt d.e Hazenka.mpers
d.e leid.ing bezorgen. De stand. is nu 1-0. Na d.it sucees word,t
nog eens d.e oorf der gasten bestorrrd. en het is nej. Teijken,
die voor het 2e d.oetrpunt zorgt,.t'
Een oproep tot het voruen van een strijkje ttom eigen feest-
avond.en en d.ergelijke te kunnen opluisterentt vinden we in het
augustusnummer.
Mevr. F.Schoorl--straub klaagt in een stukje over vol-ksd.ansen
(septenber): Itzoolang er zoó weinig heren *"ud.oun§Gil-
nooit sprake zijn van een werkelijke eenheid, van een echte
ttgemeenschapsd.ans rr .
We nemen kennis d.at het maandblad. Itmet zijn frissche oranje
groene kleurfr in cie Openbare Leeszaal ter inzage word.t ge-
1egti.
In oktober een berijmd. verslag van een tocht d.oor Sauerland.:
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Bedw-eLnElng

Er was eens een korte-afstandLoper uit de buurt nan Àerdenhout,

Die kreeg: vLak voor fle finaLe ín de startbLoHren| eeÍn bl:aclt-ou,t".

En toen nen informeerde

Wat hen toch mankeerde,

ZeÍ dÍe : ' ÀLs Ík naast mÍj lmof3.ook nrik zít 1k aLtÍJd fotnB. '
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En met bolle rugzak op d-e ruggen,
Een stevige bergstok in de hand,
Trokken wij langs stijgend.e en d.al-ende rregen
Van dit onvolprezen schoone l-and.
Zoo , na een lange d.ag, van zwerven moe ,
Daagd.e eind.elijk een Herberg in rt verschiet,
Daar vond.en wij dan stoere Duitsche trekkers,
Die zongen bij guitaar of luit hun l-ied,.

enz.

In d.e rubriek !íat Hazen kake]-en word.t
ond erd.i re ct ".r"ffi at ad or
maar ook op d.e naaimachine.

ons onthuld. dat de
is op de maaimachine

Een ged.iehtje in november over korfbal-:

KORFBAL

0p tt groene ve1d.
Staan ze opgesteld,.
tt Spel kan beginnen;
Komt |td.e Fluitrr
It Kl-eedhok uit
Treedt het strijd.perk binnen.
Kl-inkt rt Fluitje
- Schel- geluidje -

Raast gewe1d.,
Over rt veld..
Bruine bal- ztgzagt op en

neer.
Zond.er zucht,
zond.er gerucht

Schieten spelers
heen

schichtig
en veer;

\)



Stuit-ie op van rt land.;
En d.oor de l-ucht
fn korte vl-ucht
Suist de ba1 van hand. tot hand..
Groot en klein
Langs ttd.e J-ijntt
Hokt in groepen saaln;
En d,ebatteeren,
Dicussieeren,
Noemen spelers bij hun naaln.
Dan gedrang
Van belang
trHond,enrt vechten om tn beenl
Heer met vlag
- Man van gezag -
Snelt er haastig heen.
Klinkt rt fluitje -schril-It Spel ligt éven stil,
Arbiter wijst met d.ruk gebarenl
Maar heer moet hoed.

Bel op 1008

Besl-ist niet goed.,
Publiek geraakt niet tot
, a.2 bedaren.
h/eer snel-gesJ ouv
En vliegens-gauv
Mikken op d.en mandltn i.rloest gewoel ,ttschottt op d.oe1._,
-Lien-nu1 rs de stand..
Door hand-geklap
en voet-getrap
Laat men vreugd.e blijken;
Club-in-hemd
Droef-gestemd.,
Staat er sip te kijken.
Wend.en en keeren
Dekken en lreeren
ïn tempo razend.-snel I
Vliegen en draven,
Rap a1s raven
Speelt men korfbalspel.

::ï R IJTAXru.":.ïi

Touringcars in alle grootten

Van de Rijdt's
ïouringcar-, Luxe Auto-
en Taxi"Bedrijf
cRoENESTR. 352, NIJMECEN

1%\. Deze jaargang opent met een propagandistisch rijnpje,
dat blijkbaar sucees had., vant het aantal verkend,e Ie-

d.en r,ras op 1 maart 193h tot \1! gestegen.



Gebr. t)ano Heerd,e
SCH ILDERSBEDR IJF

UITVOERING VAN

5CH'tDER.

GLAS. EN

BEHANG I,YERKEN

Tooropstraat í58 - Tel. 2291 67

NIJMEGEN

HISTOR-DEALER

prrys...

Winkelcentrum Molenweg 36

v(x)r een

A. J. KEIZERS
BONTWERKER

Wij hebben een grote keuze in exclusieve

r BONTMANTELS
o DAMESNERTSH0ED EItl en

r ST0LA's -- NEBTSC0 tLIEBS

tegen scherp concurrerende priizen

Uw bezoek
wordt door ons
op prijs gesteldl 

.

VOSSEÍtlLAAN 233
TUIJMEGEITI
TEL. 080 - 552467

petit - restaurant - coffeeshop

) " 2.ootae.zne



lHlaurro, lHlilER lHlazcwKÀh4p E

Hebt ge last van trieste zorgen ?

Allerhande tobberii en narigheíd ?
Laveert ge moeiliik door het leven ?
Laboreert U aan de crisisliid ?

Overtroefd en èrg mismoedig ?

Héél geen blii vertrouwen meer?
ln-zwart is Uw zicht op 't leven ?
Enerveerend zit U bii de pakken neer ?

Remedie voor moede, matte menschen
Is gewis : ontspanning, sport en spei.
Sterkt door spórt Uw geest en spieren,
Hier - in Hazenkamp - geneest U wel !

Actie, vol wisseling, pit en vreugde,
Zonneschiin is hier voor groot en klein
En dankbaar zult g'ons makkerschap aanvaarden,
Nooit of nimnrer zult ge hiervan spiitig ziin.
Komt eens kiiken op één der lessen,
Als U geweest bent, hebt U het idee:
Mooi en goed is töch het leven,
Prettig en met gràógte leef ik hierin mee !

In april word.t ons d.oor Paprika (Trucly v.d..hlaard.en) een
bizonder recept geopenbaard.:

IRIECIEIPT (GEEN sNtEtRTREeEpD.

Hoe men een goeden gymleercar klqqrmaakt !

Zoek een ionge, sterke en aangename persoonlijkheid uit;
snii er af alle aanstellerij van stem, i<leeding en manieren ;
giet er over een mengsel van geliike deelen van de wijsheid
van Salomo, den moed van den fongen David, de kracht van
Simson en 't geduld van Job; kruid met. het zout der er-
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'varing, de peper der geestdrift, de olie der sympathie en een

scheutje humor ; stoof gedurende ongeveer drie iaar in een

warm gymlokaal, van tiid tot tiid controleerer:de met de vork

der kritiek, die er door den directeur ingeprikt wordt. wanneer

alles goed gaar is, garneert men met een klein salaris en dient

de schotel warln op aan de gemeenschap'

Een nieuwe rubriek ttonder de leesla.rnptr worilt geïntrod.uceerd.
De heer R.Dijkstra brengt regelmatig beschouwingen over boe-
ken enz.
Wat Hazen kakelen (oktober): 1. Dat onze clirecteur bij zijn
vele voortreffelijke eigenschappen een minder aan8ename ge-
voegd. heeft die sterk aan d.e tovenarijen ven een Ind,iaanse
med.icijnman d.oet denken; 2. Dat hij namelijk sind.s enige
tija ae gewoonte heeft de Ied.en d.ie lichteliik zijn misnoe-
gen hebben opgewekt een geheimzinnige ziekte toe te wensenl

3. Dat deze ziekte waarvan d.e aard en geneesr,rijzè nog onvol-
d.oende onderzocht zijn de onverklaarbare naam van he't ttheen

en veertt draagt en gelukkig alIeen in goed-aard-ige vorm op-
treedt.
Een nieuwe medailfekast is in het clubhuis geplaatst. Een

werkstuk van l-id. Jo KiPPers.
rrgelangrijke afsla . ?ool een grotere af-
na.melïn v-ij thans in staat Hazenkampinsignes voor cLames en

heren voor hO cent per stuk te verkopen. Tooit U aflen met

ons mooie insigne.tt
1935. In jaargan1 1935 treffen víe voor het eerst het propa-

distisch ged.ichtje aan dat in latere jaargangen nog

meerr:ralen wordt gePlaatst :

Uw leven d.of en eenzaam?
Geen mensch is U gemeenzaa.m?

Geen vriend. d.ie U bemint?
KonT dàn in HAZENKAMP... mijn vrind !

In het augustusm:mmer fezen vij het eerste verslag van de

vierd.aagse, .!í.aaraan een aantal- Hazenka.mpfed,en met succes
deel-na.m. Later, als er ook een afd.eling wand.elen is opgericht,
zullen we nog vele verslagen van d.it jaarlijkse gebeuren te-
genkomen.
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Dct geplos
tn een.beperkte ruÍmte rs nretde
rnakKettJk en veroorzaaktveei ia»t

Ondoet U van dr'e rompslomp

$toomwasscherij,,DE Z0ll"
B. HE-UZEVELDT Jr., Nijmegen
uraatscheweg 247-249 Telef. 1740

Mededel-ingen:

Nadat d.e Koninkf:-jte-_Co"0lceu-
ring op oil"*ËEtuten verd ver-
kregen is op 2[ lec. j.]. de
Stichtingsakte notarieel opge-
maakt ten kantore van notaris
B. Nieuwenhuis . Commi ssarissen
der Stichting zijn: Ds.J.J.
Creutzberg, Ds.G.A.Barger, Dr.
J.Eijkman, N.Muller, lr.G.van
Sprang, benevens d.e voorzitter
en secretaris-penningmeester
van d.e Vereniging, de heren A.
Oosterl-ee en A.van Westreenen.

-^^/1936. In guli een artikeltje
met fotors van het a.s. echt-
paar A.Huisman-mej. Brunsting.
In d.eze jaargang treffen we

ary)t



Wij feliciteren bestuur en alle leden met het SO'jarig jubileum!

Assurantiekantoor DE HARTOG - VELTHUIZEN
Kantoor-adres : Graafseweg 225 -227

(boven aan de Wolfskuilseweg)

Zéér gunstige autopremies
Vastgoed verzekeringen
Ongevallen
Inboedel
Alle overige verzekeringen

o Onroerend Goed
. HyPotheken
. Financieringen
. Levensvelzekeringen
. Pensioenadviezen

Wij kunnen u op alle genoemde gebieden deskundig en wijblijvend van dienst zijn

Neemt u eens kontakt met ons oP!
Wij schrijven SERVICE blijvend met hoofdletters!!! '

Telefoon: 080 - 770600 / 0s0 - 710439 / 0ss96 - 2243 (nàkantoor-uren)

@ De,-deursFiesta.

'nfod Ford bredl lussen de 10 en 25 mrlle oltrld een ouio die rn reder

opzichl gezinsouto genoemd kon worden

Aulo s die rurm plools bieden oon u en uw possogrers Moor dre nel

uo royool zil n met verlrgheid, komíorl en pÍesloiies ledere tord bredl

u gewoon meer don weike ondere outo tn z n priisklosse Dot geldt

evenzeer voor de kompo kre Fiesta ols voor de royo le Gronodo

Slop'ns invooreenproeírit En neem meleen uw gezrn mee

Donziel u,doi iedere Ford ook voor u ruim genoeg rs Hel enrge

*o6r 6sg ryg oon de kroppe kont b1 riven, is de pril s

uooÍu.
Th. Urbtf è Attomobk*cedijf B.V.

Vraalkade 8 - t$imegen

ÉleÍooÍr @0-22.5111
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veel verslagen aan van voettochten en kampen.

fn het d.eeembernummer een credo van d.e verantwoord.elijke
red,acteur: 

-"Er is mij meer d.an eens verweten dat ik tè troge eisen
steld.e en maaï te gauv iets afkeurd.e. Nooit heb ik een
artikel niet will-en plaatsen, omd.at het mijzelf te on-
bed.uid.end leek, maar al.tijd, 1egd.e ik tret terzijde om-
d.at ik het De Hazenka.m! onwaard.ig vond..
Meestal- Iíaren d.e niet-geplaatste inzend.ingen momenten
uit het werkelijke Hazenkampleven, jammer d.aarom voor-
a1 , d-at ze niet opgenomen werd-en. Maar al_s ik er over
nad.acht, moest ik tot d.e conclusie komen: "26 f n
Vereniging en z6rn artikelrrt d.at klopt niet, d.at sluit
elkaar uit. tk Heb altijd geprobeerd niet tà hoog te-
gen d.e Vereniging op te zien en niet tè laag op het ar-
tikel neer te zien en toch vond. ik dat er we1 eens iets
uitgeschakel-d, moest vord.en. "

Ir. G.van Sprang begint tn 1936 een rrPraatje over Sterrenr?
d.at ged,urènd.e enige jaren in de kol-ommen van het clubblad
is terug te vind.en.

1937. Zeer verheugd is d.e red-actie d.at zij een lijst van
vaste med"everkers kan publíceren. Het zijn voor Hockey:

G.Uitervijt en Fr.Kievit, voor gymnastiek: R.Aal_bers, voor
voetbal: G.v.d,.Hoven, voor korfbal: Joh.Smit, voor een cri-
tisch hoekje: B.v.Vucht Tijssen en voor clubhuisaangelegen-
heden: H.Koets.

In oktober een artikel ttOnze eersle ]-egtr geschreven door
"één van d.e eerstentt, waaruit ik het volgend.e citeer:

"Begin October 1927. !íie weet f t nog? We stond.en in de
rij; een groepje van 10 à 15 d.ames van zeer verschill-en-
d-e teeftijd., gekleed. in zeer verschillende turncostumes.
líe kend.en elkaar niet. Voor de rij stond, een rijzige
jongeman met een prettig gezicht (zond.er de bekend.e
d.euk, d.ie d.it gezicht thans vertoont ) maar die, stel U
gerust mijnheer Huisman, het niet minder innemend. maakt).
Hij had. een fl-ink postuur en was iets mind.er gezet dan d.e
d.irecteur van De Hazenkamp tegenwoord.ig is; d.ie ietvat
meerd.ere gezetheid. intussen d.oet aan d.e flinkheid. van
postuur niets af en staat voor een huisvad.er wèI zo
gek1eed.. Maar om op ons ond.erwerp terug te komen, de
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Pang--net

ons voetbaLteam - lncornpteet - noest jf} Tief, tegen T.E.C. weL Íhal-en

En clue met achtentw.intig-nuI de t.v. slt, de landeLijke sportperg halen.

Tonas, nog wat van streekt

Zefr, z r Let oP, volgende 'weelt,

r Dan sBan 1lt de vangnettenr íJI pLaats lan àchter'vód'r de doelpaLen I n
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jongeman, d.ie voor ile rij stond. was jonger dan d.e
meesten van ons; ond.anks dat was hij niet verlegen,
zoals men misschien zou kunnen verond,erstellen, neen,
hij blikte ons vrijmoedig in het gelaat. Hij droeg een
smetteloos wit costuum, dat zijn zongebruind.e gelaats-
tint voord.elig d.eed. uitkomen (tegenwoord.ig is d.at, ik
bedoel- dat voord.elige uitkomen, om verschillende reden-
en niet meer nod.ig en zien we onzen d.irecteur nog a1 eens
turnen in het pakje, waarin hij d.oor Nijmeegs straten
fietst, hetgeen hem intussen even goed afgaat).
Na het rfkwartd,raai rechtsrr zette d.e stoet met d.e stijve
ongetraind.e spieren z:-ch in beweging en i.k verzeker U,
d.at we een serie oefeningen te verwerken kregen, d.ie er
zijn mocht en d.ie ons d.ie week heugd.ett.

1938. fn een artikel- van Ds. Barger t.g.v. het 1O-jarig
bestaan beschrijft hij het volgend.e grappige voorval:ttlk d.enk nög aan d.e eerste uitvoering in d,e zaal van het Cen-

traar Gebouw. rt I,ías nog maar stuntelig, belangstellend.en en
uitvoerend.en zaten zo ongeveer op elkaars schoot. Bij die ge-
legenheid. moeht ik den Heer Huisman voor het eerst een krans
overhand-igen. De Daarbij gebruikelijke spanning was rijkelijk
aanwezig. Toen het jubel-artikel werd. binnenged.ragen bleek het-oed.enkelijk op een grafkrans te lijken. Met een opgewekt ge-

RemedÍe

F;ij had Last vanr gezetheÍtl, eonstipatie en kranp,
Zíjn gezondheitl werd zo nan lieverl_ede een ratn1r.

Nu is hij slank ear fít,
ZÍJn J.even heeft neerr pÍt,
Ilant ... híj werd rerkencl LÍd van DE EAZENKÀI{P 8

zicht hebben voorzitter en d.irecteur d.e acte vol-bracht. vrij-
wel niemand. heeft het gemerkt. Een kràns was het en verd.iend.
was hij ook. De symbolische betekenis stoord.e zich niet aan
vergissingen. tt.

ol



DE HEER EN MEVROUW HUISMAN-BRUNSTING GEVEN U

SCHAP EN DANKBAARHEID KENNIS VAN DE GEBOORTE

MARIJCKE NETTIE.

NIJMEGEN, 12 JANUARI 1938

MET GROTE BLI.JD-
HUNNER DOCHTER

- REESTRAAT 32.

ïype- en Copieer-inrichtin g
G. M. DALMEIIEN
OUDE GRAÀFSCHEWEG 230
NIIMEGEN

Vlug
Accuraat

Bilijk

Betaalt U niet TE VEEL belasting?
Wendt U tot

Jan W. Grotenhuis
HATERTSCHEVELD\ryEG I 29
Gediplomeerd Belastingconsulent

Zich tevens beleefd óanbevelend voor het
controleeren en biihouden van boekenTel. 302.

Mien (trMoeketr) Schouten vertelt in april ter gelegenheid. van
haar afscheid, als bestuurslid enkele geheimen uit d.e bestuurs-
keuken:

ttHoe zou zorn vergad.ering ook vervelend. kunnen zijn met
een voorzitter (Oosterlee) aie aan d,e meest prozaïsche
punten van d.e agend.a d.oor ztn nooitfal-end.e fantasie nog
een poëtisch tintje veet te gevenl als b.v. de directeur
voor tt programma van d.e uitvoering d.ood-nuchtere knots-
en stokoefeningen beraarnt, stelt d.e heer Oosterlee voor,
Batavieren met lange baard.en op te laten tred.en in d.ieren-
vel-len, met horens, klauwen en hoeven er nog aan; of bij
d.e stokoefeningen d.e heksen van d.e Brocken op bezernstel-en
d,oor rt fuchtruim (van balcon tot batcon in d.e Vereenig-
ing) te laten zweyen als zijnd.e een nieuwe attractie (ik
kan het nog altijd niet anilers d.an al-s een zeer negatief
compliment van onzen and.ers zo hoffelijken voorzitter be-
schouruen, dat hij mij toen a1s opperheks wild.e laten op-
treden ) . rt.

1939. fn het jaarverslag rran d.e secretaris over 1938 l-ezen ve
een somber bericht:
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Er,
JANUARI

RENTEI,lAAND

Over 1)l'l ontvangen onze spaard.ers meer
d.an 30 miljoen guld.en aan rente.

Asjeblieft !

Over 1)ll werd ingelegd
en terugbetaald.

ca. f, p00 miljoen
ca. .f 850 mil.ioen

Onze inleggers spaard.en dus ca. ;É )0 miljoen.

Inclusief d.e bijgeschreven rente beheren wij
voor onze spaa.rd.ers meer dan y 600 miljoen.

Voor uw vertrouweJl o o o.. Dank u wel !

BOND SSPAARBANK NIJMEGMT
8 bijkantoren in Nijmegen
en rijd.end. bijkantoor.

OJ



"Met het maandblad, is het in 1938 bijzond.er sl-echt gegaan.
Elke maand. moest er d-oor den Heer Fl-ier gebed.eld word.en om

copie. Het aantal- abonnérs is belangrijk vermind.erd., zodat
hiervan de inkomsten ver ond,er de begroting zijn gebleven,
terwijl ook het bedrag aan ad.vertenties is tegengevallen.

Een uittreksel trd-er gehoud.en bestuursvergad.ering op Maand.ag 12
juni 1939" over het clubblaad-je luid.t a]-s volgt:

"Daar gebleken is d.at het Clubblaad.je alleen te hand.haven
zal ztjn, ind.ien de inhoud. aantrekkelijk voor d,e led.en is,
wordt voorgesteld. een commissie van red"actie te vormen uit
de jongere heren Bestuursl-ed.en. Dit in verband. met d,rukke
bezigheden van den tegemroord.igen red,acteur, d.en heer F1ier,
welke verzocht van zijn taak verlicht te worden. De genoem-
d.e commissie van red.actie zal d.an het clubblad van juti
1939 verzorgen. Gehoopt word,t, dat de commissie zal slagen
het blaad.je op peiJ- te brengen, zodat het ook voor de ad-
verteerders in waard,e zal stijgenil.

Het septembermr:rmer opent met het artikel ttD" H@p- in d"
Brand-ingtt, waarin de moeilijhheaen voor d.e """u"i-gt"g i.".*. d"
oorlogsdreiging worilen besproken. Huisman, Verbeek, Grotenhuis
en Aartsen waren al reeds ond.er de wapenen geroepen. Vanaf d.at
tijd.stip treffen we in de komend.e nurnmers heel wat artikelen
van Hazenka.mpers, d.ie van hun belevenissen in d.ie mobilisatie-
tijd. vertell-en.

(Ad"vertentie )

S TEED S Versche S PE CULAAS
B eent per ons

leKWAL. metAMANDELEN
]0 cent per ons

Bakkerij EEL04AN

Telefoon 2l-362

1 gilo.

ond.er

Het nummer van mei/juni 19)+0, nad.at
ons l-and. was afgelopen, begint net
de veelzeggende titel "I@t

d.e oorlog dus voor
een artikel- van G.v.S.
. Het besluit met:

a\o4



Wat d.e toekomst brengen moge,
Mij geleid"t d.es Heeren hand.,
Moed.ig sl-a ik d.us d.e ogen,
Naar het onbekend"e land..

En d.an komen voor het eerst d-iscussies op gang over het al of
niet wedstrijden spelen op zond,ag. Een pricipiële zaak voor
d-e toenmalige Hazenkamp. voor- en tegenstand"ers krijgen gele-
genheid hun al of niet Bijbelse argumenten naar voren te bren-
oÀn

191+1 . Het is
ni sàrett

ttvrijd-ag, 1f, Januari 19\1: Opkomst 12 d.ames. We had-
d.en gehoord, dat d,e kache1 brand.en za1), maar helaas,
het was weer mís. tr{e hebben nog geprobeerd. om er wat
leven in te krijgen, met wat stukjes carton en d"erg.1rn hevig gezvaai en gejuich, om nooit te vergeten,
al-s er soms een beetje vuur te zien was.ll

inmid.d,els februari 19\l en het stukje ttKolen-
is typerend. voor d-e situatie. (fragm"rtJï-

Dames- en Herensalon

ABONNEMENTSKAARTEN VOORDELIGER
PERMANENTWAVE

D. H. VAN DEN BERG
Platenmakerstraat 33 Eerste huis vanaf Burchtstraat

Damestarief : Onduleren . . f0,35
Wassen.., . f 0,30
Knippen...f0,30

Herentarief : Knippen . . f0,30
Scheren . . f0,15

Kinderen : Knippea f0,20
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Na het juli_/augustusnummer, vaarin wij nog net kennis hebben
kunnen nemen van tthet Bruid.spaar van den d.agrr, Peter Aartsen
en Heini Schekman, versehijnt het Maandblad niet meer. AlIe
clubbladen in Nederland verilen d,oor de bezetter verbod.en.
De Hazenkamp beleefd-e, zoals zovele andere verenigingen in
d.ie tijd., enkele moeilijke jaren. Er r^raren geen materialen,
geen ko1en, er was gebrek aan alles, het lijfsbehoud, vas pri-
mair. en het led,ental d"aald.e sterk, tot ongeYeer 120, maar hoe

moeilijk het ook was, de kern bleef en mensen al-s Huisman, Van

Sprang, Van Westreenen, Aartsen, Grotenhuis en anderen ver-
sàagaen niet en bleven ook onder d.e moeilijkste omstandigheden
trouw.
19\, / 19)+8. Pas in juli '19)+5 kon veer vord.en gestart met de

uitgave van een eenvoudig cfubblad-, gestencild'
op grauw vies papier. Men kwa.m niet verder d.an L afleveringen,
vaarna een tijd.tang op ongeregelde tijd.stippen het Hazenkamp-

blaad.je in zakformaat verscheen, in feite een meded,elingen*
blaad-je, nauvelijks leesbaar gestencild.. Ik vond hierin geen

stukjes om ze nog eens te refeveren.

19\9. In maart 19)+9 kon, na een ond-erbreking van bijna B jaren,
het clubbl-ad, weer regelnatig verschijnen. Het verd boven-

dien gratis aan alfe verkende l-ed.en toegezonden. De red-actie
voerde Fré Maass.en.
fn d.at èerste nuruaer kond,en we d.irect a] kennisnemen van het
schokkende feit dat er enige knotsen, stokken en een medicin-
bal zoek !,raren en d.at d"e secretaris ook heel moeilijk zat vant
hij vas zíjn zwarte gymbroekje kwijt.
De eerste grote gymnastiekuitvoering na d.e oorlog vond- in d,it
jaar plaats5 €er duid.elijk bewijs van het herstel van De Hazen-
kanp.
We lezen d.at het een geslaagd.e d.emonstratie is geweest, hetgeen
ook te merken tí'as aan ttd.e toeschouwers, die hun hand-en moe heb-
ben geklapt d.ie avond,. Het was weer eens een echte oud.ervetse
Hazenka.mpavond, zoafs we d.ie altiid gekend hebben.tt Huisman

zegt in een corulentaar: ttf'wee van onze oud-led.en, d,ie nu ge-
tróuvd zíjn, kwamen in de pauze naar me toe, sloegen me op de

schoud.er àn zeiOen tegen me: Hè meneer, d.at is nou ànze avond,

wat is het fijn om d.ie weer mee te makenrt.
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19rO. Er vord.en in d.e volgend.e numm.ers heel vat ingezonden
stukjes opgenomen van ttde jongens overzedt, Hazenkamp-

l-eden, d.ie als mil-itairen in Indonesië verbleven.
In September d,oet direeteur Huisman een beroep op de heren
om het sportterrein te maaien. Helemaal Huisman, lees maar:
ttNu moet je niet aankomen met kletspraatjes van rrd.at gaat
zo zwaar en je moet zo hard. duwentt, dan doe je het maar met
je tweeën of d.rieën of je neemt een J-ang touw en je gaat met
! man trekken. Nu niet thuis blijven zitten en zeggen: Mij
niet gezien! Neen, heren, om d.en d.rornmel niet. Geen gezeur,
je gaat aan het werk, enz.tt
Een ontboezering rran een zekere Joep (oktober) over het ond,er-
werp wat De Hazenka.mp eigenlijk is en d.oet.

ttHet was d.eerniswekkend, te zien, hoe moeizaa.m onderge-
tekende zidn I s morgens in d.e kleren hees. Toen voel-d.e
ik ond,er het sl-aken van vele zuchtjes, weike invloed.
De Hazenkamp op mij fraa. Ja, er was ind.erd.aad. resultaat
geboekt. Ringen plus d.e andere handlangers kond.en met
zeer veel- tevred.enheid terugzien op hun heilz€lme lrer-
king, speeiaal wat betreft het ttbottenstelselrt van
sehrijfster d.ezes (vand.aar mijn inspiratie! )r'.

Eindelijk treffen we hreer eens een getlichtje aan (d.ecember),
getitel-d': vlaggen stoppen.

(nier volgen 4 regel-s)
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@n,,1n,, ia ltleziet' r'oor tw'ee

Vooral als je het goed kunt.
Maar je moet het eerst leren en dat doe je

al danseld in een Íijne gezellige en ont-
spannen sfeer. Schrijf ti.idig in.

Dansschoo
Corr.adres: SmelenhoÍ 4

,,BILDERREEK''
Milsbeek - Telefoon 08851 - 65 86

I

Modebrillen
Wij hebben voor U een exklusief samengestelde kollektie modebrillen, o.a.:

Si I h ouette, Di or, R odenstock, enz.

Ook voor Uw kinderen hebben wij stoeisterke brillen in vele leuke modellen en kleuren.

Wij geverr U graag deskundig advies over Varilux, onbreekbare, of verkleurende glazen.

Tevens zijn wij gespecialiseerd in het aanpassen van contactlenzen.

GRATIS OOGMETING

Trouwreportages : apart en eigentijds
Kom eens langs en bekijk onze aparte reportages en exklusief afgewerkte fotoalbums.

Gratis: Uw leukste trouwfoto als poster!

Willembweg 37 Ítiimegen
telefoon 553453
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De oproep in het Maandblad. om vlaggen te stoppen,
Daar kwamen heel wat d.a.mes voor op d.e proppen.
De bedoeling was: ieder een vlag mee naar huis,
Met lappen, stopwol- en werklust incluis.

1951. De jaargang 1951 begint met een ged.aanteverwisseling,
het cl-ubbIad. heeft een nieuwe omslag en een groter

foruaat en het krijgt d,aard.oor iets van zijn vooroorlogs
aanzien terug.

Aankond.iging van d.e clubavond. op 17 februari: De Heer
J.C.A.Baar, v-ichelroedeloper, zal ons d,e geheimen van
d.it mysterieus beroep uitleggen. Verd.er neemt hij proe-
ven en laat het ons zelf ook probereb.

fn. d"e rubriek trWat Hazen kakel-entr l-ezen wij: : ... d.at ond.anks
strenge controle d.oor d.e d.a.mes-bestuursled.en er toch nog
blousjes buiten d.e broekjes bungeldentt.
In 1951 word.t er ook een rubriek geopend. rrBrieven van verrert,
vaarin oud.-Hazenkalnpers die naar yerre land,en lraren geëmi-
greerd" hun ervaringen en bel-evenissen verhalen.
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Miss-ltus

Er was eens een v'ieLrenner dÍe kreeg last van een menÍscus

Íie omclat hi3, ,r1"* meer reed kreeg hij onttreffine van de fljscue.
Eij zeii c Dat Laatste spijt mij,nJ.et,
Maar rvat miJ wetr het méést verttrjlet :

Ik krijg nu nooít jn miJn l.even meer cle vÉelernondenÍss-lt@s



DfT selzoen nsar

: Dons§tudío Dítset

waar U onder bekwane l-eiding en - des§ewenst -' iu clubver-

band van de'Hazenliamp, Uw kennis vaa het dansea kunt op'

frÍ ssen"

0p het frogronna staon a,lle noderne tlansea,,

alsnede de Latin amerícan dances en de

níeutste nod,edons; de. nombo" janbo'

U zuLt zicb het sueeerj van vorige.'Tlazenkamp'cl-ubs" nog

weL herioaerco" .ïrDÍtseLy'Merr.DÍteeJ-
clanspaedagiogen

Fragmentje uit het ged.icht rfHazenpultournooiperikelentt rran
llenKre.

"ttWerd. een felle wed.strijd., tt publiek wel twintig man,
Roerde zich ged.ucht, maar d,aar kvam 6ók geen doelpunt

van,
W66r trokken toen de rod,e duivel-s op naar Kees jes pet,
Een d.offe knal , een vieze broek, de bal lag in het net.rl

Uit het verslag van d,e led.envergadering van 6 oktober: ttHier-

na'was de voorzitter aan zijn slotwoord toe. Hij maakte de
feden er nog eens op opmerkzaam, dat voortaan op het terrein
geoefend. moet word"en in het verpliehte tenue, dus niet in
hemd.smouven. We hebben op d.it gebied een naaln d.ie goed is op

te houd.en. We komen dus in Hazenka,mptenue met driehoek'r.

TO



In het d.eeembernumer word.t een versl_ag gegeven yan een d.oor
Prof. T.A.Feltennis in de schiettent van d.e GoffertboerderiJ
gehoud.en rrvruchtbaarft col-l-ege over d,e achtergrond.en van het
tafel-tennis. Wij nemen hieruit enkefe fragmenten over:

Ieder van onqe le2ers heeft we1 eens in de fanrilie-.kring ,geping-pongd .. Degrootste tafel welke voor handen is wortt dàn eventueel nog uitgeschoven en in
leder geval. van een netJe voorzien, De stoelen worden tegen de muur of in de gang
gezet en het speL kal beginnen: d.w"z. de ba1 wordt €fndeloos ovei het net gele-
peld, waarna hii juist altijd onder de piano of onder het dressoir terecht komt.
Dat dit huiskamer gepingpong niets met de sport 'tafeltennj.s . te maken heeft, heb-l ,r de professor en zijn discipelen ons naar al te duldelijk doen blijken. t{at we
daar gezien hebben? Spcrt van het zuiverste water!

Verd.er:
Als llw vrouw de melk heeft laten overkoken en Li E,,at daarna voetballen,,dan

deert'het u niet in het nrinst: u denkt er niet eens fteer aan. Maar',als u na zo,n
raÍnp€en tafeltenniswedstrijd'nroet spelen, dan kunt u het rnaar niet vergeten en op
de nieest onge.legen qge$likken herinnert u het zich weer. Tafeltennis is ook eensport waarbij alle spieren van het nrenselijk lichaant ln werking ngeten konen. ,Af
en toe zelfs ook de lachspleren,, voegde de prof. er met een knipoogje aan toe.

De lezer zal begrijpen, ddt deze lnleiding een moole gelegenheid voor on§ wa.s
om iets te weten te komen over de training§*ethoden, die hij bij de,traiqing vande Hazenkampteans volgt. Deze kans lieten wlj ons niet ontglÍppen en dus vroegenwij henr, hoe hij' wilde trachten zijn trainingspran uit te ,o.r"r.

Nad,at d.e Prof een wetenschappelijke uiteenzetting van zijn
methodiek heeft gegeven volgt:

'7 1
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Scheirl.ins#

Er was eens een echtpaar dat speelde tafeLtennis in Leiden',

Verloor zÍjr dan ging hii haar thuis net het batje kastijden.

Vorige week gebeurde h.et weer,

IJIaar dat was de laatste keer;

want nu zíln ze sÍnds kort van tafel en bat gescheideno

12



rfDoord.at ik nu zef-f zorn hoge graad. van vastheid" bereikt heb,
is het mij mogelijk om de bal- een hel-e tijd. achter elkaar op
dezeffde plaats te spelen, d.aarmee mijn stud.ent in staat stel-
lend steeds dezel-fd.e slag te oefenen. Hierop corrigeer ik na-
LuurJ"ijk de eventuele stijlfouten. Precies a1s bij de arbeids-
verd.eling in d.e fabriek r"rord.t d,oor d,e gestad.ige herhaling van
de slag Uij tafettennis een grote bekwaamheid. en handigheid"
verkregen.
tti,Íat vij U nog vragen wil-d.en professor, wat d.enkt U over d.e

kansen van onze tea,ms in d.e competitie?rr. r'Laat ik me daar niet
over uitl-aten, nijne Heren, w'ant d.an zoud,en we morgen nog in d.e
schiettent zitten en d.an oefenen d.e scherpschutters.rt.
1952. M.i.v. 1 april 1952 wordt d,e red.actie gevormd. uit Mevr.

M.van Boxtel- en d.e heren J.Bennink en A.Jaspers.
Een nieuwe rubriek ttvoor de kleuterstt zien we verschijnen en
knipp'atronen treffen '!í'e aan voor een Hazenkarnp-blouse ttyoor
meisjes en da.mesfr.

1953. Ingaand.e maart ziet het orgaafl er zeer professioneel
uit, fraai ged.rukt met een prettig lettertype eri e eïr re-

d.actie d-ie aan d.e inhoud, a1le zorg wil- bested.en. Uit het in-
Ieid.end. woord. van d.e red.actie nemen we over: rrOns Hazenkamp-
bIad. mag zich verheugen ij een nieuw pak, met een variant op
het bekend.e spreekwoord. zoud.en we kunnen zeggen, een nieuwe
jaargang, een nieuwe krant. De red.actie heeft gemeend. d.it
experiment te moeten tragen. Ons blad wil meer zijn d.an al-leen
een med.ed.elingenblad., ri1 ook meer zijn d.an een kind.erblad,
ons blad. wil zijn het blad. van het HazenkemFgezinrr.
Enkele reacties ,r"r:lJorrg.re Hazenkampers (mààrt ) :

De Hazenkalrp.
ttHeb je wel eens gehoord. over De Hazenka.mp. Nee... nou
d.an zaL ik je wel- eens vertellen hoe het daar gaat. Ik
ben ook op De Hazenkanp. En ik vind. het heel leuk. Eerst
mag je een poosje spelen. En d.an fluit meneer. Dan moet
je i.n d.e rij staan. En d.an gaat De Hazenkamp beginnen.
Dan mag je in d.e ringen kl-immenr en in d.e wand.rekken.
Leuk trè? Als jij op De Hazenkamp komto moet je maar goed"
je best d.oen hoor. Dag tot ziens hoor Hazentr.

Koos Rademaker, 7 iaar.
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Hazenkamp
ttop De Hazenkamp moesten wij loopmars d.oen en met twee
stokken hard. lopen en met twee plastiekbekers. líij kre-
gen ook limonade met een chocolaad.je er bijtt.

Tinie Brinkhuis, T jr.
De Hazenkamp

ttfk ben op De Hazenkamptt Wii hebben pas uitvoering gehad,.
En zoveel mensen lraren er. De avond. vonden mijn moeder
en mijn vad-er erg 1euk. líij stond.en schuin achter het
doek. líe gingen het toneel op. En d.ed.en gymnastiek. En
kregen daarna een beker met limonad.e. Toen zijn ve naar
het balcon gebracht. En toen het feest afgelopen vas,
zijn we naar huis gelopen, want er lóIas geen bus meer.

Ik heet Thea Rijsd,am en ik ben B jaar."
Ter gelegenheid. van het z5-iarie bestaan werd, een grote
jubileumrevue opgevoerd.. Ene zich noemend.e Donge Clorenbis
bracht zijn d.ank a1s volgt ond.er ïioorden:
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Ilulde aan de samenstellers
van de Hazenkamp-revue!

Àan de vele medewerkers
aan dit uitgebreid menu!

Zelden zag men slomer slomerd
dan de slome Joris Sloom

En bij het tafreel uit China
waande ieder zich in droorn.

iliemand zal er over twisten:
Hannie FIaas was ,,uP to date".

Pias X, de onbekende, sPeelde
of Buziau het deed.

Enerverend was de gYm-les
- (volgens ons al héél antiek)

Pa Verbeek, in snor en tricot,
was, als steeds, correct en kwiek.

Elegant was de balletgroeP
als garnering van de dis;

Heirze'goed was de finale,

ïn oktober 1953 verschijnt i.p.v. het maand.bl-ad. een enkel-
voud.ig gestencild. blaadje papier uitgaand.e van het bestuur.
hlij lezen d.aarin:ttlíij hebben heef wat moeilijkheden gehad., maar ons

rotsvast vertrouwen in De Hazenkamp heeft ons d.e moed.
geschonken om d.eze te helpen overwinnen. Hoewel ve al
aard.ig op de goed.e weg zijn, moeten we toch nog in een
paar zure appels bijten. Eén van ileze zure beten is
ons Maand.b1ad.. De huid.ige ed.ities zijn voor de stand
der financiën te kostbaar, zodat we tot onze spijt
ons genood.zaakt zien, het verschijnen van ons maand.-
blad voorlopig stop te zettenr'.

19r\. In d.e loop van d.it jaar verschenen er enkel maand.e-
lijkse steneifs met louter zakelijke med.edelingen.

1955. Vanaf januari is er weer sprake van een cfubblad., zij het
zeer surnmier, dat ond.er red.actie van Mevr. H.Smit-Engels-

man, Mej. C.Wentink en de heren A.van Nieuwenhuyze en G.J.

t>



Bosman komt te staan. In d.e septembereditie herd.enkt d.e heer
Huisman in een Memoriam met treffende woord.en het overlijd-en
van d.e oud.-Voorzilter en eretid A.Oosterl-ee, d"ie van 1932

tot 1938 het voorzitterschap van De Hazenkamp bekfeedde.

1956. Het z.g. jaarverslag over 1955 van d-e afdeling tennis,
hoewel zonder authentieke inhoud, is de moeite waarcl om

nog eens hier r,leer te geven.
ttJaspitt schrijft: ttJuist toen ik bekomen rras van de k1ap,
d-ie d,e benoeming tot lid. van de tenniskommissie bij mij
had. teweeg gebracht, las ik in het januarinummer een

klaeht van d.e red.aktie, d,at van tennis nog geen jaarverslag
was binnen gekomen. líeI laat ik in d.e pen klimmen. Ik weet

niet of ÍJ ze aL gemist heeft , lÏlaaT in de eerste plaats d"an

de beste w'ensen voor 'l 956 namens de kommissie en met het oog

op eventuele mutaties in de toekomst vast prettige paasd"agen

en d,e groeten voot 1957.
líat d.e tennisserij aangaat, geef ik hier voor belangstellen-
den, rekenka,mers en ge\^rone buitengewone wezens enkele cijfers.
De bal is 6.3T8.021 keer goed- over het net ges]-agen' 1*

miljoen keer kvam hij in het net en 1.313.120 maa]- ging het
vitte monstertje ttouttt, waarvan 16T ruaal zelfs alle perken
te buiten, als u begriipt wat ik bed.oei. De tel zijn we kvijt-
geraakt lii fret turven van het aantal voetstappen, d.at d-oor

onze mensen op be banen werd gezet. Er verden door onze

spelers evenveel wed.strijd.en ge\^ronnen als verloren, omd.at

vè altijd. tegen el-kaar spelen. Dat is duid.elijk nietwaar?
Het sukses van 1955 moge voldoende blijken uit deze ciifers.
ook op bijkomstig gebied is vooruitgang geboekt. Zoud,en

namerijt àtt" t"tiike of laten ÏIe zeggen onparlementaire
woord.jes van d.it seizoen achter elkaar opgelezen word.en,

dan kwa,:nen ve aan een spreekbeurt van I uur, 2l minuten en

2à sekond"e. Vorig jaar lras d,it nog ruim 6l uur. Voorwaar

een mooie stap vooruit. Het geheel van cijfers is gedeponeerd-

ten stadhuize, alvaaT ze voor belangstellenden gedurende

vier uren geheel kosteloos ter inzage liggen'
Na inleverirrg ,ru,o d.it overduid.elijke en op waarheid- berusten-
de verslag, legt Uw verslaggever zich in Morpheus armen en

hoopt tegen het komende tennisseizoen veer wakker te worden.

So 1ong. rr.

lÍegens het vertrek van het red.actielid. Mej. Th.van Belsen werd de

volgencle advertentie gePlaatr", 
. r,



Gevraagd.:
red,aktrice, vlot kunnen typen, kennis
van d.e mod.erne talen strekt tot aanbe-
veling; vlotte verschijning, goed, met
mensen om kunnend.e gaan. Sollicitaties
ond.er no. Bl_, met eigenhand.ig geschre-
ven brieven.

rn het septembernummer l-ezen we in een Red.aktioneer voor-woord.
o.a.: ltEr zijn vele l-ed,en, d.ie zich zo ffi
sportafdeling, d.at zij het kontakt met De Hazenkamp a1s geheel
verl-iezen. Dat ou bijzond.er jammer zíjn. Dit maandblad. kan een
schake] zijn tussen de leden en wij hopen dat d.it ook zo zal zijn.
Daarom stelt de redaktie prijs op aIle reakties, d.ie ons
hierbij op treg kunnen helpen of van ad.vies kunnen d.ienen.
Hoe rijker het leven in onze Hazenkamp, hoe veelzijd.iger d.e
inhoud. van d.it bl-ad.. Daarom ontvangen wij gaarne van alle moge-
J-i jke kanten bi jd.ragen.'l

Enigrante Ank Meel-d,ijk vertelt os in vervol-gafleveringen hoe
d.e vrouw in Zuid.-Afrika leeft.
1957 . Uit het verslag van een op 1, februari gehoud.en vergad.e-

ring van l-ed.en van de commissies met het bestuur het vol-
gende: rfEerst komt aan d.e orde het Maandblad, en d.e wensel-i jkheid

word.t uitgesproken om vaker dan eens in de twee maand.en
te verschijnen. Penningmeester weet echter sl-echts 6 x
per jaar te financieren. Men besluit d-e post ontspanning
te red.uceren d.oor een toegangsprijs voor d.e toneelavond. te
vragen. voorts zal- een vrijwillige bijdrage gevraagd word.en.
Tfn maart is verschijnen van het b1ad. verzekerd., claarna
moet naar d.e stand. van zaken gehand.eld. word.en.tr

1958, Er komen nog enkele afleveringen uit, maar d.an schijnt de
pot leeg te zijn r,ra,nt maand.enlang verschijnt er geen elub-

blad.. In juni 1958 komt er weer een nummer, d.och het blijft suk-
kelen met d.e finaneiën en er wordt een conrmissie gevoruci d.ie d.e
aangelegenheid. moet bestud.eren. Deze cornmissie heeft d.e zaak
goed. aangepakt want in november verschijnt er een geheel nieuw
clubb]ad met een nieuwe naam (De Hazenkamper)r.een nieuwe frisse
omslag en met een nieuwe red.acteur, ile heer H.Hoekstra, een man
ciie op d.it terrein el-d.ers reed.s zi jn sporen had verdiend. ïn zi jn
inleid.ing vertelt hij: 'tDat we met een nieuw maandblad in zee
gaan, wiL natuurlijk helemaal niet impliceren, d.at het oud.e niet
deugde. rntegendeel: we bouven d.aarop juist voort. Maar het bete-
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kent wèl, d.at, vat nu voortaan al-s officeel orgaan van De

Hazenkamp zal uitkomen, op een solid-e financiële basis is
verankerd., vaard.oor ve bij voorbaat van een geregelde maande-
lijkse verschijning verzekerd zijn.rr
1919. In de volgend.e numrners treffen ve interessante artikefen

aan van Ds. Barger, vethouder Th.Smi4q, oud--burgemeester
Steinwes en oua-dlrecteur Huisman, d.ie d.oor d.e red.actie gevraagd
w""e"Ë" visie te geven op-GErenkamp. Huisman vertelt in zijn
bijd.rage nog een leuk voorval:

"Íier weken geleden na de beëind-iging van mijn lessen in
Zetten, kwam ik aan d.e late kant op het perron aldaar aan.
De trein stond- op vertrekken, de chef hield. zijn spiegelei
omhoog, maar de bestuutd.er zag me, lachte en gaf me nog gaul,r

even kans om in te stappen. fn Elst stapte ik uit, d'e be-
stuurderscabine ging open en de lachende bestuurder zei:
"Kent U me nog? fk was op De Hazenkamp in t33. Wàt een club,
wat een plezier, ben er ) jaar geweesttr" Hij raaak-te zich
bekend., sl-oot de cabine en veÏt:'ok met d,e Hazenkampersgroet
richting Arnhem. Ik had- hem in vijf en tu-intig jaar niet
gezien. Het d.eed- me echt goed.tt

In mei nemen we kennis van het klublied, van C.e da:neshandbalafd"e-
ling met het fraaie refrein (op d.e melod;e van: Wij zijn d.e

meiÀjes van tt confectie-atelier) :

Wij zijn de d.a.rnes van d-e Hazen-handbalploeg,
ltlij iunnen ba11en,
Wij iunnen ballen,
!íii ziin de dames van d-e

Wij kunnen balIen, nooit
In juni komt

Hazen-hand.balPloeg ) .

genoeg.

9II=29=i$IgLSI=gEÏ=I99I9:::

Tijd.ens d.e gymnastiekdemonstratie cloor een groep Hazen-
ka.mpers in het bejaard-entehuis ttlevensavond-Juliana-

ooràtt stond.en we met een po-jarige inwoonster te praten.
Toen we haar vroegen, hoe ze het vond, antwoord'd'e ze:
Ik vind. rt prachtig on te zien, maar in mijn tijd. zouilen

d.e mensen het schande hebben gevond.en als de meisjes er
zo nakand (:: I ) bijliepen. Maar it vina tt helemaal- niet
erg, hoor. Weet r, *""rà, niet? Nóï, tt kan mij niet
scÀe1en, hoe tn ancler er bijloopt, ik heb aI ge+oeg aan

mezelf. Maar d.ie neisjes, d.ie daar op d'e trap zitten,
TB



zul-len we1 pijn in de buik krijgen
EÏote eat op diè ko .

zo maar met iLrr

Om haar gerust te stellen hebben we haar toen maar
verteld., d.at ttd.ie jeugd. van tegenwoordigrt overal tegen
kan. En weet u, wat ze antwoord.d,e? Maak nij nou vat vijs,
nee, d.an wij vroeger (:::t:).

N.a.v. een actie om d.oppen van Si-Si-flesjes te sparen, d,ie
gerd- voor d.e vereniging opbrachten, schreef Frejo het volgende
geestige stukje:

fn het kader van d.e actie rrsi-Sitt, (zie blz. ZZ van ttDe

Hazenka:npertt nï. B van juni) waarbij werd, gesteld., d.attrwe d,e gehele zomer d.oor niets and.ers dan Si-Si d.rinkenrr
(d.op aan ober vragen) heeft mijn vrouw mij opgedragen d.e
12 flessen goede oud.e vhisky, d.ie ik liefdevo1 cultiveer-
d.e op eenrrgeheinrr plekje in mijn stu1p, ferm en finaal
leeg te gieten in d.e gootsteen of ergens eld.ers. Als er
ged.ronken moet word.en zal het Si-Si zíjn, al-dus sprak zij.
Al-sof het aanschouwen rran een hel-e reeks si-si-fil-ms (met
Mej. schneid.er en toebehoren) ar niet m6ér dan genoeg wasl
Neen, stoer zijn en leeggieten. Dus werd er - tenslotte -
leeggegoten
Ik trok d.roevig de kurk van d.e eerste fl_es en goot d.e in-
houd. in de gootsteen, met uitzond.ering echter van é6n
g1as, hetwelk ik opd.ronk.
rk trok d.e kurk van d.e tweed.e fl-es en d.eed hetzel-fd.e als

. met d,e eerste, met uitzond.ering ook rreer van 6én gIas,
hetwelk ik opd.ronk.
Toen ontkurkte ik d,e d.erd.e fJ.es en goot het goed.e, oud.e
nat in d.e gootsteen, met uitzond.ering van 66n vo1 g1as,
hetwerk ik nuttigd.e. rk rrunnd.e d.e kurk uit d.e vierde goot-
steen en sehonk d.e flessen in d.e glazen, d.ewelke ik gans
en aI opd.ronk. Ik trok daarna d.e fles van d,e kurk van d,e
volgend.e en d.ronk d.e gootsteen leeg en gooid.e toen d.e
rest in het g1as. Ik trok d.e volgende kurk uit mijn keel
en schonk de gootsteen in d.e fl-es en dronk het g1as. Ik
trok d.e gootsteen uit het volgende glas en schonk de kurk
in d,e fl-es en kee]de en dronk.
Ik kurkte toen d.e gootsteen uit het glas en fleste de kurk
en d.ronk en sehonk. Toen ik l_eeg had. gedronken hiel_d ik
met één hand. het huis overeind. en te]-d.e met cle and.ere
hand. d.e flessen, de kurken, d.e gootsteen en d,e glazen;
het was samen 2!. 
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Er was eens een 1pegtrenner díe won de étappe van Ï[emeJ'dinge naar Ï[ornwt

Bi;, 6" doplngcontrol-e gaf hii eear flesje met het tater van zijmr ÏToInnÍo

De doktier, gebriJ.d en gebaarcl,

ïIeeft Iàng jx de retorten gestaard,

lloen zei hiiJ, met een zucïl-t r n Een co@eur Ín venrachtlngr asjemenour I

BO



BLack-ont

Er was eens een marathonl"oper r:Ít rle

Di.e was vLak voor do finish volledig
n Ik uroet naar lt{arathon r,
Zet hij in het stadion.
De d.okter heeft hem tor:n maar verder

3omme3-e::vraard,

van cle kaart.

leed bespaard..
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Toen twijfelde ik nog en om toch vooral helemaal zeker te
zijn teld.e ik ze nög een keer toen ze voorbij kvamen; het
varen er precies evenveel, 7L.
Toen het huis voorbij vas, heb ik opnieuv geteld en ten-
slotte had. ik ze allemaal bij el-kaar, huizen, kurken,
fl-essen, glazen en gootstenen, behalve een glas en een
fles Si-Si, dewelke iX - hik - opd-ronk.

1960. Een herinnering aan d,e heer Van Westreenen, d-e man die
zoveel voor De Hazenkamp heeft betekend-.

NOG EVEN IETS VAN DE ADMIN]STMTIE

Sij ilet overnemen van de administratie van d-e heer Van

Westreenen werd. mij aoor hem o.a. een briefkaart ter hand.

gesteld-, d-ie in'1930 (d-ertig jaar geled"en!!) d-oor een

boze Hazenkampster verd. geschreven. De kontributie bedroeg
toen een kwartje Per week.
De bevuste juffrouv was enige r^reken achter en rlerd. iedere
veek op de les d.oor de heer Van Westreenen, d-ie toen
penningmeester vas, achter d.e veren gezeten.
Dat begon haar z6 te vervelen, dat ze aan de toenmalige
voorzitter een briefkaart schreef met d"e volgende inhoud",
die ik letterlijk overneem:

Eerwaard.en Ds . Barger.
Hiermed,en bericht ik u als d-at Juffr
ars l-id van de christelijxen (l?) Gijm vereeninge
De Hazenkamp bed.ankt. Dat heb u aan d-ie mijnheer
westreene te danke als ze mijn aIles afstrije.
Met Hoogachte,

Juffr
Die ttmijnheer westreenett ook om al-tijd de sente t'af te strijett.
Ha.

Nad.at ttDe Hazenkr.Fertt trrree jaar ond.er de professionele red'ac-
tionele verantwoord,elijkheid van H.Hoekstra was verschenen,
werd het maandblad. in een nieuv jasje gestoken. Het geel ver-
anderd.e in oranje en d.e redactie gaf d.aarbij d.e volgend.e ver-
klaring:

ttMet de vernieuving vaJl d.e omslag zoucLen we de inhoud even-
eens willen vernieuvJ'en. Dat zou best kunnen, a1s onze ]eden,
waarvan 1"le er verschillend,e kennen die zeer vaard'ig met d-e pen

zíin, eind"elijk maar eens over het d.od.e punt heenstapten en er
8z



toe kond.en komen om van tijd. tot tijd. iets voor ons bl_ad. te
sehrijven.
Laten we ons niet blindstaren op het feit, dat we in d.e

twee jaar d.at ons blad bestaat, met d.e regelmaat van d.e kl-ok
prompt aan het begin van elke maand. een boekwerk-dik Hazen-
ftarrplektuur uitgeven. Zeker, rre wetetr tt, er zijn in Nijmegen
vel-e verenigingen, die jaloers op ons zijn en maar niet
snappen hoe we het klaarspelen om zonder enige ond.erbreking
ons maand.blad. stipt op tijd. te laten verschijnen. Col.legars
reciakteuren benijclen ons erom, clat we ied.ere maand, zoveel
kopij binnenkrijgen clat 'h,'e er wel een weekblad van zouilen
kunnen maken.
Dat is voor a1 degenen, d.ie aan ons b1ad. meewerken allemaal
we1 erg leuk en voor d.e naam van De Hazer:kamF is d.it vanzelf-
sprekend. een aard.ige rekla:ne, maar ' en we hebben d.it als eens
eerd.er gesteld. - toch zijn we hoognod.ig aan een vernieuwing
toe, wi11en lre niet het gevaar lopen, d.at de Hazenkatnper een
saai en dor bl-ad. wordt met in hoofd.zaak al1een wed.strijd.ver-
slagen, waarvoor all-een d.e betrokken led.en van d.e onderhavige
afd.eling interesse hebben. I'Iij vleien ons helemaal- niet met
cle ged.achte d.at ons bl-ad. van A tot Z uitgespeld. word.t. líe
neten wel- beter. Zei onlangs niet een Iid., d.at overigens
al-tijci klaar is om mee te werken a1s er voor zijn Hazenka^mp
iets te doen is, tegen ons: Het eerste wat ik lees is van
mijn eigen afdeling, clat doe ik altijd meteen als het btad
komt; d,an kijk ik rs avond.s even naar d.e str:kjes van U of
naar het nieuws van d.e clubhuisconmnissie en vaÍl het hoofii-
bestuur, nou en voor de rest interesseert het me niet.....
en d.aar heb ik trourrens ook geen tijtt voor.
En voor de rest interesseert het me niet.....
Het is natuurlijk heel- no:maaI, dat in een clubblatl van een
sportvereniging rectstrijdverslagen word.en opgenomen. Maar
d.aarnaast hebben we behoefte aan ged.egen artikelen lÍaar onze
leden iets fraan hebbenrf. Er is in het leven m66r te koop dan
alJ.een sport. lrle voeren het ttVereniging voor geestelijke ont-
w'ikkeIing...tt toch niet al.leen maar voor cle ttsjeutt 

?

De nieuwe jaargang in het nieuwe jasje za1 ook inhoud.elijk
vernieuwd. moeten word.en. lJie van onze leden tiurft d.e geeste-
lijke moed. op te brengen aan deze vernieuwing mee te werken?

ö-J



Hij kan er bij voorbaat van op aan, iLat zijn artikel d.e ere-
plaats in de Hazenkamper zaL krijgen.tt
líat in d.ie jaren vooral opviel
geestige en l-evend-ige verslagen
d.ameshand.bal- door Frejo.

waren d.e interessante, vlotte,
over honkbal- d.oor Dawi en over

1961. Hoe d"e tijd.en verand-eren blijkt ook uit het fei-t d.at De
Hazenkamp een carnavalsfeest organiseerd.e, iets wat in

vroegere jaren f:-j "e A"reni.aorp *roenkbaar was.

We lezen ond-er cfubnieuvs het volgend.e:
rrFagelstraat 1: Bolwerk d"er Zotheid.
Zond.er overd.rijving verd.iend,e ons clubhuis op d.insd.ag 1)+

februari j.l. deze eretitel" Omstreeks half negen had.d.en
zich ongeveer [5 vreemd. uitgedoste lied.en (variërend. van
ehinees tot cond.ucteur N.S. om maar eens een voorbeefd te
noemen) verzamel-d. om het roemruchte carnaval-sfeest te
gaan vieren. Door enige carnavalsschlagers, die via onze
onvolprezen geluid.sinstal-latie ten gehore werden gebracht
kwamen d.e aanvezigen reed.s in een feeststemming die aan-
groeid-e tot een J-aaiend.e geestd.rift toen om 11 minuten
voor negen Zijne Doorluchtige Hoogheid- Prins Hazos f
r+erd- binnenged.ragen, begeleid door d.e Hofl<apel. Deze
kapel had. behalve het uitstoten van enige krankzinnige
klanken, wat wond.erwel gelukte: oog de taak de lang
niet lichte Prins Hazos f naar binnen te d"ragen, hetgeen
iets mind-er goed. kukte.
De Prins, aan deze vijze -v-an transport kennelijk wel ge-
'woon, begon met het bevef te geven voor een algemene
polonaise, helaas voor sommige teenagers in een iets te
hoog tempo, d.och in een stemming d.ie vi j ook n'a carnaval
nog vele mal-en bij d.e Hazenkampers hopen aan te treffen.
Het eind.e van d,e polonaise vormd.e tevens het begin van
het (ond.anks de ruwe tegels) uitstekend. geslaagde carna-
valsbal , zod.at onze voorzitter, d.ie geheel volgens d.e

voorschriften verkleed", d.e feestzaal betrad. het onge-
twijfeld. eens zal- zijn met d.iegenen d.ie beweren d.at De

Hazenkamp wel degelijk Carnaval kan vieren.
Een intermezzo vorrrLde het toed.ienen van de overwinnaars-
zoen d.oor Miss Etappe aan d.e gele-truid.rager in d-e spel-
regelcompetitie van de Honkbalafd.eling, Ab Seijnd.er.
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Nad,at d.e sporen hiervan door nid.d.el- van enige goed uit-
gevoerd.e vegen waren uitgewist verd. het bal in alaaf-
stenming tot laat in d.e avond. voortgezet. Ook de buffet-
omzet bereikte deze avond een hoogtepuntI ve mogen dan
ook met een gerust geweten verklaren, dat dit carnaval-s-
feest tot rm toe het meest geslaagde evenement in het
nog zo korte bestaan van ons clubhuis is geweest.tt

ïn september nemen we kennis van d.e oprichting van een nieuwe
afd.eling en wel Rolschaatsen.

1962. Door financiële nood. ged.reven wordt de organisato-
rische opzet in een and.ere vorm gegoten en met ingang

van 1 januari 1)62 vordt het maandbl-ad. d.oor d.e Hazenkampleden
zelf verzorgd., d.w.z. het typen, het stencil-l_en en wat d.ies
meer zij word.t in eigen hand. genomen. Dat alles betekende een
belangrijke bezuiniging op d.e uitgaven.

Een limerick van d.e Handbalafdeling:
Een trainer d.ie heel wat presteerd.e,
Zijn spelers veel nuttigs Ieerd.e,
Werd keurig en net
Aan d,e kant gezet
Toen rt clubje niet prompt promoveerde.

!íe lezen ook d.at Leny van Hoof gekozen word.t in het Ned.erl-and.s
Handbale]ftal.
De vol.gend.e kreet lezen we in het novembernunmer:

Wij verontsehuld.igen ons niet voor het sl_echte
tikwerk, onze sehrijÍbachine is zo oud en versleten
dat er niet meer op te werken is. Wie helpt ons
aan een machine met bred.e wagen? De tik-groep.

19fi. ttAl-s ze gaan trouwen houd.en ze ernxee oprr, merkte 6én
van d.e voetbalsenioren op, ttMaar a1s het buikje te

omvangrijk word.t komen ze l,/eer terug.tf
Op f september 1963 wera er een voetbal-wed.strijd gespeeld
tussen ttvergane glorie en het huiclige 1e elftarttvan óe Hazen-
kamp, die in de Hazenkamper a1s volgt werd. aangekond.igd.:

rrTer gelegenheid. van ons 35-jarig bestaan (tevens 35jaar voetbal) kunt U onze grootmeesters rlit tte jaren l+O
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aan het lrerk zien. Narnen als Henny Vennink, Piet Bemer,
Jaap Sto1k, Ben Companjen, Simon Kl-einl-ooh, Loet v.d.
Sl-oot, Rinus v.d..Burg, Jo en tr''erdy van Neerbos, Dick
Korstanje, tr'ree Maassen, Dick Krommenhoek, Chris Onrust

. en ond.ergetekend.e, roepen herinneringen op uit d.e tijd.,
dat Kees Meester wist vat doelpunten maken was (sommige
d.oelverded.igers staan nog in hun handen te vrijven), d.at
een Peter Aartsen lijntjes stond. te kal-ken en d,oelpalen
verzette. Ztn broer Co zei, d.at hij thuis nooi-t zo was...
Een heerlijke tijd, d.ie nooit vergeten zal vord,en. Vraag
het aan Gijs d.e Rhoter, d.e toenmalige secretaris.tt

In het oktoberm.unrner word.en een aantal perscommentaren ver-
me1d. n.a.v. het heugelijke feit dat d.e Hazenkamp-honkbalploeg
naar d.e land.elijke le klasse promoveerd.e.

19O+/1965. ïn de jaargangen 196\ en 1965 vinden we weinig
interessante artikelen. Ze word.en hoofd.zakelijk

gerruld. met verslagen over honkbal-, badminton- en hand.bal--
wed.strijd.en, waarbij d.ie over honkbal wel d.e meeste ruimte
vragen.

d.e uiterfijke presentatie l-aat te vensen over, getuige
d.e red.actionele klacht (mei 196\):

ttWe kregen d.e schrik van ons leven, toen we d.e Hazenkam-
per van vorige maand- opensloegen. Onze eerste ged.achte
was, d,at een ijverig en zuinig bestuursl-id. in een ver-
borgen hoekje op zolder nog een restantje tbruikbaarr
papier had. ontd.ekt. Maar wie beschriift onze ontzetting
toen wij verna.rnen, d.at we al voor het hefe jaar in d.it
fraais ged.ekt ztjn. Ja.mmer, jammer, ja.rnmer! Vooral als
men bedenkt, dat ons klubb1ad. op d.e tafefs van d.iverse
sportorganisaties en zusterverenigingen komt te liggen.
Het is tensl-otte ons visitekaartjelrr

Wie heeft een paar verkeerd-e schoenen meegenomen?-word.t in
het februarinummer 1965 gevraagd.. Het betreft een paar hoge
bruine schoenen met koperen haken. Merk: Fort, maat 38.
Dezelfd.e schoenen, maat 35 zijn achtergelaten. (Hoe bestaat
het).
In juli Iezen wij d.e volgende red.actionel-e vacantiewens:

ttMet d.e plattebuiskachel- tussen d-e knietjes en rn tas
B6
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hete rrAdatt-koffie in d.e vuistjes li'ensen wij , hoe para-
d.oxaal het ook kl-inkt, a1le Hazenkarrpers een zonnige,
zomerse vakantie toe, vrij van polaire l-uchtstromingen,
Schotse d.epressies en and,er ontuig. Duik ond.er in het
Snekermeer, d.e M'editeran6e of in d.e Bisonbaai, maar kom
terug al-s een herboren mens!"

Met Kerstmis heerst er bij de Badmintonafdeting rust en
stil-te. }íe lezen althans d.eze ontboezeming:

trDe shuttl-es zull-en als sneeuwwitte bl-ikvangers aan d.e
kerstboom word.en gehangen en d.e rackets als kunstzinnige
kerststokken d.e schoorsteen versieren. De luid-ruchtige
strijdkreten zul-l-en verstommen en een serene stilte
valt over d.e sporthalrr.

In 1965 líaren er behalve d"e afd.eling gymnastiek niet mind,er
d-an 7 ond.erafd.elingen, t.v.'badminton, handbal, honkbal,
rolschaatsen, trarnpoline, voetbal en wand"el-en.

1966. In het februarinurrurer lezen we d.at een oud.e Hazenkarnp-
traditie namelijk de boerenkool-fuif, d.ie teruggaat naar

d.e roemruchte jaren (en oergezel1igJl op het sportpark Levens-
morgen, word.t voortgezet.
In maart word.t d.oor voorzitter J.v.d..Plas d.e principiële vraag
aan d.e ord,e gestel-d of De Hazenkarrp christel-ijk is. De letters
Chr. ontbreken voor d.e verenigingsnaam, zoud.en zíj er echter
voor staan dan zou d.at betekenen, d.at and.ersd.enkend.en en ook
d.e Rooms-Kathol-ieken geen lid. zoud-en kunnen word.en. En d,aar
voeld-e de leid.ing niets voor.
Van d.e Honkbal-afd,eling het volgend.e grapje:

Een d.ompteur had. een ol-ifant zó afgericht, d.at het beest
ging huilen al-s hij hem iets influisterd.e. ttKunstje van
nietstt, vond. een toeschouwer. ttlk kan hem l_aten snikken
van narigheid.tt. ttlaat zientt, eiste d.e d.ompteur. De toe-
schouwer fluisterd.e iets in het olifantenoor. Het d.ier
snikte het inderd.aad. uit. ttWat hebt U gezegd"?rt wild.e d.e
d.ompteur veten. t'ït< t:-i3t met vakantie in Ned.erl-and,'r.

Wat d.it uet honkbal te maken heeft, vraagt d.e redactie. ïnd.er-
d.aad: niets, maar het is soms wel- net een circus...
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Met d"e honkbalafdeling, d.ie voorheen zulke opmerkelijke suc-
cessen had. geboekt, boterd"e het overigens niet zo best, blii-
kens d.e ontboezeming van K.Dingelhoff (september):

"Afgezien van alle verdere ontwikkel-ingen was d.it seizoen
toch vel het seizoen van il-e waarheid. De waarheid, dat er
te lang is gewacht met geleid.elijke verjonging, dat
enthousiaste spelers hun zeker verd,iende plaats in het
eerste negental aan hun neus voorbij zagen gaan omd.at er
in het eerste (althans op papier) tog steeds rbeteret spe-
lers te vind.en r^raren, uit vrees voor een grote mond- van d-e
tbeterer spelqrs of andere d.reigementenl hoe d-eze l-aatste
speiers hun taak in een vertegenwoord.igend negental opvat-
ten was vaak van secund.air belang, want week na week werden
toeh wel- weer dezelfde figuren opgesteld-...
Het is bekend-, d.at De Hazenkanper geen blad. is om er de

vuile was in buiten te hangen, daarom stoppen wij maar
met een serie veelbetekenend.e stippeltjes.tt.

Aan Huisman l^ras óe droeve taak opged.ragen (november) de overleden
heer G.Schouten, d-ie van 1951+ tot '1958 voorzitter vart d.e verenig-
ing was, te herclenken.

In hetzelfd.e mrmmer treffen we de volgend"e advertentie aan:

Ad.vertentie

De afd,eling HONI(BAL vraagt t.b.v. het transport van
l-imonad.efl-esies op tt veld. een

ond,erstel van een kindervagen.
Aanbied.ingen vord,en gaarne ingewaeht bii fam. Casteteijn,
Leeuvstraat 1 1, alhier. 88



1967. Femia vertel-t (januari) iets over haar eerste kennis-
making met badminton.

t'Mrn eerste s1agen... (en d.e gevolgen d"aarvan).
lJat me het meest opviel toen ik voor het eerst wat onvennig
(gewapend. met passende kl-ed.ing en sJ-agwerk) d.e sporthal- binnen-
stapte was, d.at ik van outsider à r-a ninute tot insid.er werd
gebombard.eerd..
rk wist amper hoe ik d.e shuttle over het net moest krijgen
zond-er al- te veel schade aan te richten. Enfin, claar stónd je
d.an met je goeie gezieht. Met veel bravour (ik zou rt wel
eens even laten zien) verkocht ik het gevederd.e ding een paar
meppen, die reed.s vanaf d.e geboorte gedoemd. waren in ae nàk
van mrn second. Iad.y te beland,en.
Toen kreeg ik d.e smaak te pakken; ik sloeg, rencLe en viel_ al_le
kanten uit (als-ie iLrr maar overheen irnam). Danrzij al dat
enthousiasme sjouwde ik me vbor weken d.e rapper:mand. in (gekleurd
door d.e vele pastertinten die mijn huid, aangenomen had). All_es
waarop een mens zoal kan vallen had. wel een keer d.e grond. ge-proefd. rk d.eed kreunend. mrn dagelijks werkl norrnaal gelruix
vaÍr armen, benen en aangrenzend,e delen was ten enen male
onrnogelijk.
Bij ied,ere moeizarne stap verwenste it net moment waarop ik
zo loslippig was geveest om me aan te mel-d.en al-s lid.. wantniets heeft me sind.s jaren zoveel zuchten en steunen gekost
al-s mrn eerste slagen...tt
Een merkwaardig bericht (augustus) l-ezen wij in een artikel
van d.e voorzitter:

ttHet i,íijlblad tNijmegen-Zuid.r gaat van start. De Hazen-
ftamp za1 hieraan mee gaan doen. Ar]-e Hazenka,mpers zur_r-en
d.it bl-ad ontvangen. rn d.ecember zul-Ien we d.an de besris-
sing d,ienen te nemen over het voortbestaan yan onze
eigen rrHazenkampertt. Gaarne mettertijd reakties over de
sa.menwerking met het uijkbl-ad. rt

1968. Gelukkig kon frDe Hazenka.rnper't a1s zelfstand.ig clubblad
brijven bestaan en in 1968 verschijnt het in een nieurre

omslag naar ontwerp van Ab seijnd.er sr. met d.e Hazenkamp-
driehoek al-s midd.elpunt van een naar alr-e kanten uitspaitend.
rruurwerk.
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Voor gevord,erd.e badmintonspelers vord,en een aantal opmerke-
lijke adviezen gegeven, die ons toch wel te peinzen geven
(maart ) :

1. Spreek ond.er het spel jezelf voortdurend. toe met ter-
men al-s: sufferd, eend, koe, ezel, prutser en stomme-
1ing.

2. Werp af en toe het racket krachtig op de grond., doch
nooit zo fors d.at het een onbetaal-bare geste word.t!
(De metalen rackets kunnen tegen een stootie).

3. Bestudeer na een afschuwelijke misser cle snaren van
je racket, tokkel er langs en mompel ttkrengtt.

)+. Vraag bij een kritische stand om een 1et. Een l-et is
te verkrijgen d.oor:
a. een schoen te verl-iezenl
b. een veertje uit het serveervak te verwijd,erenl
c. het el-astiek van een niet nad.er te noemen kJ.ed'ing-

str:k te l-aten springen (zowel voor cLa.ltes als heren
zeer geëigend );

d. woed.end. te wijzen op een passerende toeschouwer.,
5. Kijk voortdurend. ontevreden. Al-l-een sjagrijnige spelers

krijgen de naam tempera.nent te bezitten.
6. Wrijf af en toe de hand.palm over d.e baan. Het wekt de

ind.ruk dat U er zich één mee wilt voelen.
, f . Probeer de besl-issingen van d.e scheid.srechter te be-

inv]oeden.

1969. In januari treed.t weer eens een nieuwe redactie op, be-
staande uit mej. C.Lelivelt en de heren O.van Boxtel,

en H.v.d.Bemt, die, zoals ze optimistisch schrijven, bergen
nieuve ideeën hebben.

In vroegere jaren werd.en door veel 1eden speciale Hazenkamp-
sjaals gedragen. Deze sjaals beantwoordd.en niet meer aan d'e
ttlrin*tt eisen van d.e nieuwe tijd. De afdeling gymnastiek vil-d.e
d.it uitd.ragen van De Hazenkalnp naar buiten uit nieuw leven
inblazen en een nieuwe siaal met een uiterst modern d.essin was

ontrrorpen, I^Iaarvan wij het patroon met de noclige maten vinden
in het maartnr:.nrmer.

Volgens d.e secretaris van de voetbalafdel-ing leven er in het
1) aangeschrevenHazenka.mplegioen ook anqllq&elen, want van de
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voetball-ers voor een wed.strijd kvamen er maar 8 opd,agen. De
heren d.ie d.e schrijÍkunst niet meester zijn werden vriend.e-
lijk - doeh dringend. - verzocht afmeld.ingen mondeling te d.oen.

19TO. Na een afwezigheid. van zes
Rochebrune, hooggewaard.eerd

jaar keerd.e Ïíim Brunet d,e

in het honkbalvereld.je, in

huisv-rouv en moed-er van 3 kind.eren, heeft
50 uur (belangeloos) geverkt voor De Hazen-

het bestuur van d.e honkbalafd.eling terug.
Het 1000e l-id. van d.e afdeling gymnastiek, Elsa Geelen, vord.t
een oorkonde overhand.igd,. De Hazenkamp is dan op een na de
grootste gyrvereniging in Ned.erl-and..

ldevrouw Ria Kerstenr
in de ma6EGmber
kEm!.

Ín 1)'(1 gaat
tak van sport

Pfeil de hinkbalafd.eling sponsoren, hetgeen d.eze
meer mogelijkhèden tot ontplooiïng bied.t (aec.).

1971. Een hele geruststelling geeft ons S.Kersten, die op d.e
rraag of het nu sektie gymnastiek of sexy gymnastiek is,

antvoord,t dat het echt sektie gymnastiek is.
Wij komen te rreten d.at d.e afdeling Handbal uit De Hazenkamp
treedt en sarnen gaat met Sparta ond.er d.e naam van Trias.
Men vind.t verd.er dat De Hazenkamper in zijn huid.ige vorm niet
acceptabel is, het moet aktueler word.en word.t gezegd; vij nemen
kennis van het feit dat de heer E. de Boer bij zijn hutdiging
als 2O-jarig lid. geen bord. wil-d.e hebben, gezien d.e hoge kosten
voor d.e vereniging, dat bij gebreke aan cand.id.aten er nog
steeds geen nieuw hoofdbestuur geforreerd. is en dat d.e meisjes
een d.emonstratie zullen geven, waarbij witte ttritmischerl
jurkjes gedragen worden (juni).
We l-ezen over enig gekrakeel in d,e sektie Base- en Softball
over het aan d.e rpoortr staan ou kaartjes te verkopen bij
thuisrred.strijden, waar weinig animo voor blijkt te bestaan.
In een verslag van het zomerkamp 197 1 trof ons d.e volgend.e
zinsnede:

IhieJ- potverd.rie, slapen ju11ie nou nog niet, het is hal.f
vijf. Nog 66n waarschuwing en ju11ie gaan met d.e tand.en-
borstel d.e w.e. schoonmakenrr.
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!íe moesten toen weer terugdenken aan onze vooroorlogse tijd,
aan Oud.-Leusd.en enz.) waar 1{e ongeveer dezel-fd.e woord.en van
d.e leid.ing hoord.en

1gT2. In januari verschijnt het ktubblad.-nieuve-stij1, verge-
leken met vorige edities een teruggangr een nietszeg-

gende omslag, waarop d.e aanduid-ing ttVoor Licha'meli-jke en

Geestelijke ontwikkelingrr is weggelaten en vervangen d-oor
ttKl-ubblad van d,e Vereniging tDe Hazenkarnprtt.

Binnen die omsfag losse gestencilde vellen, vaar op het 'le

blad. maand.enlang d.e maand. van verschijning ontbreekt.

Het feit d.at De Hazenkamp in de loop d.er jaren een omni-ver-
eniging is geword-en heeft ook het nad-eel dat verschillend.e
afaàfingen uit elkaar groeien. Men kent elkaar niet meer,
sterker nog, men weet amper van het bestaan ]ran een anclere

afd.eling af. Het hoofd.bestuur ond.erkent d"it zeer goed en het
r^rit ait graag veranderen, vaartoe enkele mogelijkhed-en word.en

,u,r,g.g"rrÀn. Het wit é-en grote Hazenka^ntp , één vereniging waarin
velisvaar verschill-ende soorten sport word.en bed.reven, maar

toch één klub van vrienden en vriendinnen (zoa1s vroeger) en

niet een verzameling klubjes met toevatlig dezelfde naarn. Het
maartnu:rmer wijd.t hieraan een beschouwing.

In hetzelfde mrmmer een grappig tikfoutje:
ttJosé Rahangmetan d.ie nog steeds in het ziekenhuis ver-
blijft sind.s het ongeliik dat haar op 6 november op d-e

turnles overkwam ,"g ,"t ingang van )+ maart d.e weekeind-en

naar huisfr.

In deze jaargang treffen lJ'e een aantaf interessante inter-
vierrs ,*rr, *àr."in d.oor de betrokkenen zeer zínnige d.ingen

word.en gezegd, van Paul Lecl-use met belangrijte Hazenkamp-

figuren, ,oà1r Dick Korsta,ie (is fet tegenstander van d.e

zeifstand.igheid. van d.e afd.etingen in de vorm zoals ze nu

bestaan. Is voorstander van topsport en meer publiciteit en

d.enkt positief over sponsoring), Peter Aartsen (.l.riJ- Raad van

Coumissarissen al-s een ad.vies-coffege Éten fgngeren en vind't
d.at in het sociaal-culturefe vlak meer zou moeten gebeuren

voor de jeugd.), Dries Huisman (De Hazenka.mp moet een al-gemene

a2



sportvereniging word.en. Gel-ooft niet meer in het expioiteren
van een eigen clubhuis. rs wel- geporteerd. voor maandelijkse
rpraatavond-enr met d.e l-ed,en en ziet niet veel in topsport
bij De Hazenkamp. Doek d.e Raad" van Commissarissen op), Wim
Brunet d,e Rochebrune (heeft bezwaren tegen het bel_eid"spla.n
van het hoofd.bestuur) en Wim v.d..Klift (betreurt het gemis
van een cl-ubhuis. Topsport in een vereniging bed.reigt de in-
terne sfeer).
Opvallend is d.at in d.e loop d.er jaren vaak verzuimd. word.t
te vermelden wie d.e red"aktie van De Hazenkarnper voert. of dat
nu bescheid.enheid. is, ik weet het niet, maar narnen blijven
achterwege en plotseling blijkt dan d.at er ireer een nieuve
red.aktie in touw is.
fn ied.er geval was in 1)\2 de redaktie samengesteld uit:
Ans Massink, Marijke van Raaij en Frits Teunissen. Thecla
van Heesch tekent en schrijft een maanCelijks stripverhaal:
Soes en Piet.

Een Hazenkampmopje: Ond.erwijzeres : t'Ben jij t<atfroliek?tf
Leerting: "Nee, juf, ik ben niet katholiek, ik ben van
De Hazenkamp.tt.

1973. Lezenswaard.ig is het interview d,at Paul Lecluse had met
It{r. G.Schouten ) zaon van wijlen oucl-voorzítber Schouten,

over jurid-ische aspecten van statutenwijziging en wat d.aar
verd.er aan vastzit (maart ).
Het klubblad. vormt in de begroting de grootste uitgavenpost.
Dit komt d.oor d.e weinige ad.vertentie-inkomsten. De heer A.
Jaspers Jr. vind,t d.e vormgeving van het clubbl_ad. een aan-
1'1ur-tlng (Junr).
Het voetbalelftal van De Hazenka,mp haatt d.e t.v. en d.e pers
d"oor een 28 - 0 nederlaag tegen T.E.C. uit Tiel (november).

De redactie houd.t een enquëte ond.er d.e l-ed.en en oud.-Ied.en;
zij vil graag weten hoe men over het clubbl-ad d.enkt en velke
suggesties men heeft (d.ecember).

In een interview met Ds. Barger, oprichter en ouil"-voorzitter
van De Hazenka,mp, lezen we zijn antuoord. op d.e v-raag wat hij
van het clubblad. vind.t:
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ttfk fees het uit de ouwe relatie; het boeit me niet.
Ik vind. het leuk al-s ik merk d.at d.e badmintongroep
wint, zal ik maar zeggen, maar qua inhoud boeit rt
me niet.rt.

Op d.e vraag wat d.aaraan gedaan moet r"rord.en, het voJ-gend.e
antvoord.:

ttHet zou een blad. moeten rrord.en, echt een klubbl-ad- d.at
ook een visie heeft op d.e hele bntwikkeling van zaken.tt.

197\. Januari 197[ verschijnt rrDe Hazenkamper" in een nieuwe
uitvoering. Het komt veel- beter uit d.e bus, het is geen

krantje meer maar een beoekje, er staan ad.vertentiepaginars
in en het is veel hanteerbaard.er geword.en.

Paul Lecluse geeft bestuursleden de volgend.e overvegingen om

over na te d.enken:



Troost

ben

.. .p1eeg j
vaar je

:..1aat je

pak je

. ..kom je
als je

...heb je
heb je

Je

;^du
ip

, want. . .

nauwgezet, dan ben je een peuteraaï;
het niet, d.an ontbreekt d,e finishing touch.
e overleg, ilan d,urf je niet zelf te besluiten;
op eigen kompas, d.an ben je èigenwijs.
and.eren iets voor je d,oen, d.an ben je een

afschuiverl
het zel-f aan, d,an vind. je je zelf onmisbaar.
met nieuwe id.eeën, d.an ben je een nieuwlichter;
ze niet hebt, dan komt er niets uit je koker.
klachten, dan ben je een kankerpit;
ze niet, d.an ben je niet kritisch genoeg.

De uitslag van d.e enquëte over het klubblad is teleurstellend."
Slechts 2r3 /' van de lezers liet zijn mening weten, zod.at d.e
uitkomst niet representatief is te noemen. De meerd.erheid. van
het kreine aantal vind"t in ied.er geval het brad. prettig lees-
baar.

De nieuwe voorzitter, de heer H.p.L.trranken, ziet het als een
uitd,aging De Hazenkarnp, d.ie r"iteriffiIEïeer is d-an een ver-
zamel-naam van verenigingen, d.ie volmaakt onafhankelijk van

elkaar opererenr. w'eer tot een grotere eenhei.d. te nakenr 1rà&r-
binnen goed. kan word.en samenge'irerkt (maart).

Afscheid. word.t genomen van een goed. red.actielid, mevr. Ans
Massink, wegens.vertrek naar Wijchen en mevr. L.spaaiïeEí.t
haar plaats in (oktober).

Bernard. Tomas, een bescheid.en functionaris d.ie
achter d.e schermen veel werk heeft ged,aan voor
rij en de toto, gaat ook heen.

jarenlang
d.e voetballe-

1975. Uit deze jaargang blijkt dat
reiziger heeft, Joop Grotens,

i.n een aantal afl-everingen vertelt.
Er lraren trouwens meer Hazenkampers
want een groep d.ames n€mt lran 1 tot
d.e Gtmnaestrqda te Berlijn (juni).

De Hazenkanp een wereld.-
die van zijn reiffingen

d.ie verre reizen maakten,
5 juli met succes deel aan
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Van d.e afd.eling badminton krijgen we ile volgend.e
onder ogen (mei ) :

Badrninton spelen bizond.er fijn,
Met zo af en toe een vleugje gein,
Zal lnet wel altijd lukken,
Zowel- voor cracks als krukken,
Maar... d.an moet je Hazenkarnper zijn!

S.Kersten d"oet een boekje open over het geleur
butie binnen te krijgen; er moesten notabene +

ningen vord.en verstuurd (oktober).

Iimerick

om d.e kontri-
1 .000 aarxra-

1976. PauI Lecfuse, d.ie al een aantal jaren ats eindred-acteur
van het cl-ubblad was opgetred.en en r,riens artikelen altiid

opvielen d.oor een verzorgd. taalgebruik, legde wegens studie-
red.enen zijn functie neer. Marcel Bourrnnan volgde hem op a1s
eind.redacteur.



0p iB mei overl-eed te Zutphen op B)+-jarige leeftijd Ds.Bargeq,
d"e pionier van het eerste uur en in De Hazenkarnper 

""-"d 
htl--

stijlvol herd-acht door A.Huisman en p.Lecluse (augustus).
Jammer d-at zotn man het goud.en feest niet meer heeft mogen
meemaken.

rn oktober werd een oproep geplaatst voor een acquisiteur,
een financieel kommissaris en een eindred.akteur voor het
maand.blad.. Daar M.Bouiman na korte tija ae red.actie al-weer
verlaat, is PauJ. Lecl-use bereid tot februari 1 9TT als zo-
d.anig op te treden. Hij ziet de toekomst echter somber in,
want hij vreest d.at, als d.e gevraagd.e mensen niet vorden
gevonden, na januari 1977 geen krubblad. meer zal verschijnen.

19TT. Geiukkig waren enkele leden berei.d. ztch tn te zetten
en de sombere voorspelling behoefde geen r.rerkelijkheid-

te word-en. De d.a.mes M.van Raaij, E.Winkenius, J.de Boc en
Th.Jansen en d.e heer l{.rking vormden de recactie, uit welke
samenstelling echter ni-et de conclusie moet worden getrokken
dat De Hazenkamper nu een d.amesblaadje gaat word-en.

Behalve de maand"eri.jkse wedstrijdverslagen en zakelijke mede-
d-elingen rran de diverse secties, treffen we in de nummers van
tlit jaar steeds meer nieuws aen over de komende jubileurn-- .eljqg ín 1978

rn een red-actic,neel stukje ttMet vereend.e krachten verderrr(j.*i) worden de moeilijkh"
uit de d-oeken ged.aan. Het ging om verr-angens van het sectie*bestuur, welke bij inwir-liging de gehere structuur van d.evereniging zoud,en aantasten. uiteindelijk meend,e een aantal
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badmintonled.en z:-ch af te moeten splitsen en zij gingen een
eigen weg. De red.actie bestuit het artikel met de kloeke
woord.en: met vereende krachten verd,er.

Ik zou deze uitspraak gaarne v-ill-en overnemen en haar gebrui-
ken àIs afsl-uiting van mijn reis d.oor d.e geschiedenis van het
cl-ubbIad..
ttMet vereende krachten verd.ertt, een vi'ens en een kernspreuk,
die na 50 jaar De Hazenka.ïnp van toepassing is op alle afd.elingen,
op de gehele vereniging en med,e op hen, d.i-e verantwoord.eliikheid-
d.ragen voor het clubblad., d.at, zoals Oosterl ee het in het eerste
numrer at zeí: ttd.e belangrijke taak heeft een band tussen d,e

l-ed.en te vormen en het gevoel van saa:nhorigheid- te bevord,eren.ti.

Barend. de Graaf.
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Be nieuwste demkeru die het rneeste doeË:

ffie§§& ffiffiffiKw§.&ffi

ffieK§ -mmeffi{§st&
Deze thermostatisch geregeide afstandsbediening geiser Ís een

totaie heetwaterbrcn voor uw woning. Siuit hem aan op een

rookgas-afvoerkanaal en hij kan automaiisch voor u aan het
werk. \Mant ar.ltomatisch regelt hij voor u de temperatuur
naar wens tussen 62 en 35ÖC bij een capaciteit van I tot 16

Iiter heet-warm water per minuut. Bovendien kan hij 3 tot I
liter heet water per rninuut leveren van 62oC, waaraan u naar
behoefte koud water kunt toevoegen met de mengkraan.
lVIaar let op: DE FASTO Denkviarn Maxi is niet alleen een
Denkvlam geiser, rnaar regèlt bovendien automatisch de water-
behoefte èn het gasverbruik daarvoor.

Wij geven u graag alie
inliehtingen

À§w
apparatemfabriek bv
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