REDAKTíONEEL

De medewerkers van deze Hazenpeper zijn:
Els Haruijne
T*m Hanvijne
Ànnet Kak
Laes Scheen

Layout. T*m Harwijne

Àlle schrijvers die bereid waren om een stukje te schrijven vocr deze jubileumkrant
wit ik hiervaor bedffnken.
Els

Els overhandigde haar borduurq'erk in mei 1987 aan toerimalig vcorzitler Pa*l
lu'ferten

20 TAAR HAZENKAMP KORFBAL

A lzo'n40 jaar benikmetkorfbalbezig,begonnen met 1l jaar.2Ajaar gekorfbaldbij 5
A verschilllende verenigingen. Maar vanaf lmei 1978 bij De Hazenkamp lid geworden
I \dat is dus 20 jaar bij een vereniging. Van alles heb ik mee gemaakÍ in die 20 jaar.
Leuke en minder leuke dingen. In de eerste 9 jaar heb ik alleen maar getraind en gespeeld.
Toen mijn zoon Tom zelf begon te spelen ben ik meer gaan doen. Actief in de
Jeugdcommmissie al 11 jaar. Op I jan 1988 begon ik met het wedstrijdsecretariaat en doe dit
nog steeds. De jeugd technische commissie, jeugdtrainen, coachen en I I jaar geleden ook
nog een J.W.L. ( Jeugd Wedstrijd Leider) cursus gedaan. Dus fluiten en tevens begeleiden
tijdens de wedstrijd. De redaktie en stukjes schrijven voor in het krantje. Een echte korfbalgek
zoals ze wel eens zeggen. Maar ik doe het nog met plezier. Alleen kantine werk laat ik aan
andere over. Dit heb ik nooit gedaan enzal dat ook niet doen. Dat vinden andere wel leuk.
Doorgaan doe ik zo lang als ik kan, maar wil wel graag aan andere mensen van alles leren,
want bij mij komt ook een tijd dat alles te veel kan worden. Gelukhig zijn er al een aantal
jongeren de jeugd aan het trainen en ook een J.IV.L. cursus aan het volgen. Dus het komt er
aan. Er zijn een aantal spelende leden die nog kleine kinderen hebben, maar zodra de kinderen
eenmaal 4 laar zijn, komen deze kinderen ook naar het veld en de ouders gaan dan ook
automatisch mee helpen. Zo werkt dat in korfballand.
Gelukkig hebben wij ouders van jeugleden die al lekker mee draaien en dat zullen er in de
toekomst wel meer worden. Zij staan achter hun kinderen. Denk mÍur aan het Kampioenschap
van onze Dl in Wageningen, waar zo'n vijftig mensen aanwezigwaren.
Doordat ik vanaf het l0 jaar bestaan alle krantjes heb bewaard en nog enkele krantjes van het
eerste begiq kon deze dikke krant tot stand komen. Samen met Loes Scheen hebben we al
deze krantjes doorgebladerd en de leukste stukjes er uitgehaald. Er is geplakt en geknipt,
misschien niet altijd even recht , maaÍ het was ook een heel werk. In een paar weken tijd een
dikke Hazenpeper lees klaar maken. Vroeger werd het krantje gestencild. Tegenwoordig is
het met de computer een stuk gemakkelijker. Je moet niet meer aan typen en stencilen
denken.
Van ieder jaar vanaf 1987 zljn er wat stukjes te lezerq van het ene jaar meer als het andere.
Ook onze allereerste voorzitter en penningmeester is gewaagd om een stukje te schrijven.
Verder hebben nog een aantal andere leden zich bereid gevonden om wat neer te pennen.
Ik hoop dat deze krant met veel plezier gelezen wordt. Vele kunnen uit deze krant
herinneringen ophalen. Vaak kom je de zelfcle namen tegen, dit zijn juist de mensen die altijd
de stukjes schrijven. Het is niet anders.
Veel leesplezier

EIs Harwijne

LEDEN VAN HET EEËSTE UUR
20 jaar Hazenkamp. 10 jaar geleden w'ar€n

er 11S leden, nu zijn v/e nog aiet veel grater
geworden. h{aar het is nog altijd gezeltig. En dat m*et zo blijven.
Scmmige zijn net iid, en er zijn er die al meer ais 10 jaar lid zijn. &{aar:r=e hebben ncg 4 leden
over van het eerste uur en dat zijn.
lYim de iager
Els Harwijne
Frans

v',/d

Heijden

Jan Schols

Het is te hopen dat deze leden nog iang lid blijven en de 4 leden het 25 jaar iidmaatsehap
rno-qen vieren.

lVe hebben ock nog leden van verdiensten en dat zijn,
Jan Schöls
Frans v r'd Heijden
Wil van der Logt.
Wim de Jager

Aliemaal heel harteiijk gefeiiciteerd.

lVil r/d LogI. Lid r'*r r.erdienstea
gervorden op 16-5- 1992.
Ria Kersten i2{i jaar administratie
korfbal) ouerlËndrgd hem zijn
kads.
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DE HAZENKAMP KORFBAL 20 TAAR IONG

oorjaar 1978 werd ik door Dick Korstanje gewaagd mee te helpen aan de oprichting
van een nieuwe korfbalsektie bij de Hazenkamp.
Er kwam een bestuur tot stand dat, vooral door toedoen van Dick, al in mei over kon
gaan tot de start van trainingen (Jan en Thea de Bock!) en het spelen van oefenpartijtjes.
In september deden we al mee in de competitie. Het eerste jaar groeide dit clubje al tot
honderd leden!
Wie waren dat, die leden van de nieuwe club?
In hoofclzaak twee soorten, nl. leden die al korfbalervaring hadden en nieuwelingen die
werden gerecruteerd uit de kennissen- en familiekring.
De reeds ervaren korfballers vielen weer uiteen in twee groepen, nl. Nijmegenaren afkomstig
van andere verenigingen (SOS, Noviomagum, Keizer Karel) en korfballers die in Nijmegen
terecht kwamen voor studie.
De eerste jaren viel er heel wat te bepraten over beleid en organisatie, daar zijn heel wat
woorden aan besteed!
Soms leidden de verschilende opvattingen tot uiteenlopende stromingen in de jonge club.
Begrijpelijk dat er af en toe een lastige bestuurlijke situatie ontstond.
Ondanks dat kunnen we nu, naà}jaar constateren dat de club nog springlevend is. Waar is
dat aante danken?
Ik denk aan de vele harde werkers, van allerlei pluimage, en dan vooral de volhouders en
doorzetters die jaar in jaar uit de organisatie droegen. Er schieten mij zomaar wat namen
binnen als Els, Wim de J, Wim v G die praktisch het hele clubbestaan in touw zijn geweest!
Natuurlijk noem ik die, zonder al die anderen tekort te willen doen. Er zijn velen die
gedurende korte of langere tijd hun beste krachten hebben gegeven. De Winkelsteeg, het
Kinderdorp, Lindenholt 1 en 2, op allerlei toernooieq bij demonstraties in de wijken, de
oranje shirtjes van de Hazenkampkorfballers waren vaak te zien!
We begeleiden en trainden voor korfbaltoernooierq het monokorfbal werd georganiseerd,
maar ook klaverjassen, toepen, playback-shows, nieuwjaarsrecepties, en uiteindelijk een
nieuw clubhuis!
Hulde aan de mensen, die in alle ups en downs, steeds weer de schouders eronder zetterq want
voor de jeugd is een gezonde sportvereniging een zegen. Dat geldt zeker voor een teamsport
als korfballen? waar broer en zus, vader en moeder vaak bij betrokken zijn!
Proficiat en ilog veel gelukkige jaren!

Jan Schols

q

20 IAAR KORFBAL BIT DE HAZENKAMP

ank zij Els Harwijne werd ik eraan herinnerd dat het al weer 2A laar geleden is dat
Dick Korstanje, mijn overbuurman, mij woeg;'Doe je mee, ik ga blj de Hazenkamp
een nieuwe Korfbalclub oprichten !". Daar moest ik natuurlijk wel even over
nadenkerq maar eigenlijk is dat niet zo ànvol als je achteraf weet wat er allemaal gebeurd is
in die twintig jaar !

jq even voor alle duidelijkheid,

dit is geen verslag over wat er allemaal is gebeurd in die
tijd, vandaar dat ik slechts wat, voor mij aardige, herinneringen opschrijf je kan nooit
volledig genoeg zijn natuurlijk. Bovendien wil ik niemand tekort doen ook al wordt haar of
zijn naam niet genoemd.
Oh

Samen met Dick, Jan Schöls en ondergetekende zijn we met (toen al) "de Hazenkamp tijgers"
Ria en Simon Kersten gaan praten wat er allemaal wel en niet kon; alles kon ! Waarmee ik
eigenlijk wil zeggen dat we beste blij mogen zijn dat we binnen de omni-vereniging de
Hazenkamp konden'bpereÍen".

Ikzal met wat voorbeelden uitleggen waarom dat in mijn ogen zo is;
Allereerst was het financieel gezien maar goed dat we bij de Hazenkamp waren begonnen, we
hadden binnen de kortste keren een behoorlijke schuld opgebouwd en zoiets kon alleen maar
in een club die zo was georganiseerd dat de lasten gezamenlijk werden gedragen.
Bovendien konden we direct over een speelveld beschikken, al was de Honkbalsektie er niet
zo blij mee vamÀiege de aanslag op haar grasmat die vooral rondom de plaatsen ïrraar een
korfbalpaal had gestaan behoorlijk beschadigd was, je moet je voorstellen dat je in het verre
veld een (honkbal-)bal wilt vangen en die stuitert net naast jouw handschoen in plaats van er

in!auw!
Oh ja, ik had het over financieel; na verloop van trjd hebben \rye een rommelmarkt
georganiseerd, de oudere garde weet dat nog wel. In een leegstaand pand van het
winkelcentrum Dukenburg hebben we wat afgesjouwd, mrurr toen bracht zoiets zoveel op dat
onze schuld bij 'de grote Hazenkamp' voor zo'n driekwart was vereffend. In het krijt staan
was niet zo eÍ9, ats ik mij herinner is elke sektie binnen de Hazenkamp wel eens in de rode
cijfers terecht gekomen, ik kan mij zelfs een keer herinneren (ik weet alleen niet meer in welk
jaar dat was) dat de Korfbalsektie als enige niet in de rode cijfers stond, waarÍnee nogmaals
gezegd; "het is nog niet zo slecht onder de Hazenkamp vlag".

Dat financiële weet ik natuurlijk omdat ik een tijdlang ook binnen het hoofdbestuur van de
club als penningmeester heb mogen functioneren, ik heb er goede herinneringen aan.
Andere hoogtepunten voor mrj zijn natuurlijk het lO-jarig bestaan van de Korfbalsektie en het
71-jarig feest van de Hazenkamp, vooral de voorbereidingen waaronder het maken van een
video-film en niet te vergeten het bouwen van het tijdelijke clubhuis met twee containers van
Boezewinkel, maar vooral het bouwen van het huidige clubhuis, een beregezelligclubhuis !

Het zal jullie wel duidelijk zijn dat ik de levensloop van jullie club (het is van jullie, de leden)
van een (eigenlijk te grote) afstand volg, ik heb tenslotte alle Hazenpepers, naar mijn oordeel
doen jullie het uitstekend, ga zo door, de jeugd is onze toekomst, daar doe je het toch allemaal

voor

!

Geniet van jullie twintigiarig bestaan, op naar

Groetjes,

lilt

Frans van der Heijden
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VERENIG-LNG

vercnigin6 heef i, zich aangemelci: rrDe Hazenkanrp?t te Ni jrne6en.
OfficiöLe oprichtingsdatum zal zijn:' '1 mei 19?8.
Het voorlopige bestuur ziet er als volgt uit:
J.1,l.Schö1s, /\ldenho{ 70-fO, Nijnregen, te1 . (o8o)44 2? a4
Voorzj-tter:
ít
ll,M..r.d.iieijden, Mei-jhorst 29-J7,
Secretaris:
tc1 . (otlo )+z: 75 7?
Penningrnecstcr S.C,Kersten, Toi.huis 1)-A9, Nijrncgen, tc1. (o8tl;44 26 28
i'lnd. voorz. en D.J.Korstanjc, Meijhorst 29-J6,
tcl . (a1o)4,4 Jz {*
coörd.inator,
Terreinl (zuen waar.schijnlijk) Sportpark "rdinkelsteegrt a. d. VoSsenrtijk
Ploegenbcstantl : (vermoedeli- jk) éón sen. en óén jun.team
Kostuum: Oranje shirt met groen montuur, zvlarte rok,/broek, grocllc
sokken nret oran j e bies . 0p het shirt driehoekig t'Hazenkamp-embl-eenrl'

ezlíaren teiien

....r
[Je kennen elkaar nu een beetje. fen paar keer
l,Ja

een oaar

ulaken.,.'

hebban ue

nu getrai-nd. en rrre hebben een onderlinge rrredstrljd -oespeeld
(rr.,aer ui j sen cjeel van hebben gezien).
JuIIie rrieten nu ook dat het ulaar is, urat rrle vorige keer
schreven. hJij, de korfbalsektie van de Hazenkamp, zijn een
allegaartje. Bijeengeraaotl KorfbaIlerE en niet-korfbaliers.
f'lensen me" mogelÍJkheden en ook mensan (ouder of jonger)
cjis urallicht nooit zullen schitteren in ean eerste team,
dar in een hoogsta afdeling speelt. Dai is ook niet zo
belangr!.jk. Een vereniging uordt nie" (Iees goed) nlet
gemmakt cioor een eerste team -hoe hoog dat ook soeeltmaar de cnderJ-inge verstandhouding , die bepÀalt hce groot
een vereniging groeit en hoe die vereniging leeft'!
(en r'ie hebben er
Flisschien ba-ori jpen vooral de jongeren
nÍIaak
r,re
zBggen:
Je nlet zo druk
nog aI r,rat) Àei beter als
gerrroon fijn
het
vind
maar
om anoeren die beter korfballen,
jiJ ook
dat
bedenk
en
om nat een leuke sport bezig te zijn
korfbalLers
De
noiig bent om een 12ta1 comp-l-eet te krijqen'
nceten 6un sutomatisch ueten dat ook niet zulke gotalenreerde speleis nodig zijn om tol dal 121a7 te komen'
gts ieceraen (ric..1aJen, het bestuur en de trainers ) zo
j van overtuigo')
bJ-i jven oenkenr Can kunnan ure (Aaar zi jn uri
ntrJe
paar Jaar tevreden terug kijken Bn ze998nt
ou""
zrjn ""n
blij dat ue ermee begoonen ziJn"t hJant het u'as de
moeite ulaard.
Dus: ue gaan gsuroon velder. hJe leren accepteren, a}le leden
zi-in geliJk, per ongeluk kan cie één beter een ba1 vangen
dan de ander, maar met ztn allen zijn ute:
nde kori'ballers van de Hazonkaap"
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Led.e:r

ond.er ons om goed te- vreten in wat voor kleding rij speren"
Ter will-e van een góede presentaiie is het tijd.eni werlstr:_jJ.en
6een gezicht. als er verschiLlen in het tenue vocrkcrns:r.
0n Cit:-n de tcekonst te vrorkonen is hei goed. on cp de vorge::,3.e

},iicrcsirir§s:

àus

niet

ioegestaan.

een groene boo, d en 6roene n"::cheiten.
laaiste iijd. wel eens hebbe- 5ezie::,

cte

nicroshiris wor,-len in pri:rci-pe alIeel in cle zaal gebrui-l<t,
Ze mogen wel in het veld. uord.en gedra6en, als hei bi- jvoorbeel,l e=6; iva=n is.
maar trek hei 1ie§st rn het velC de veldshiris en in cte zaa'ï d.e rnic:osh-ir-Ls

----------Ae
ie

1
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2 an

,i.riehoek:

d.e iames ciragen het erlbleen op hei niriclen ve-n'hun shrrt, Ce heien hebcen
het embleern lir,lcs. Lei op, op Ce microsh-i-rts draa;:t iedereen ie i:iehoek
lin-ks, dit orndat d,eze shirtj-es een Vph*1§ hebben.

" 3loeken;

j,

Soi<ken:

o.

Tr:

I{et konr no;; sieeds voor d.ai 'Le heren broeken met wi-tte Àdid-as stlepen
dragen. I)it is niei toegestaan. I{eb je 6een eífen zvzrte l-.ioek,
schaf er dan een aan, en gebruik oe a:rcere vcor 619 ilsinin.r',
Bij ons u:tiforin horen oranje sokken r,ret zrarte rand.jes. Gróene kousen
passen

i ni naq;onrre.

.,

hrer niet bij,

1'raj:r n:-et in je weCstri jdspullen. iíie=nee voorkomen ne 'f kLeulverschillen"
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1978

I - D.V.0. l
Hier dan het eerste kor íbaI verslag van de Hazenkamp.
Na een korte toespraak begonnen we aan de wedstrijd.
D.V.0. 3 onze eerste Legenstander, dacht het weI even te maken, maar
dat ging zo íiaar nietl
Ze hadden namelijk l2 sterk gemotiveerde tegenstanders voor zi.ch, met
de vaste wi1 door middel van deze wedstrijd een voorproefje van hun
kunnen te laten zien.
Het was Beppie Bos die na een goed draaiende aanval het eerste doelpunt maak te.
Ien historisch gebeuren !
D.V.0. schrok er we1 even van, maar zag toch kans gelijk te maken.
De inzet van ons was groot, want iedereen vocht er voor om die
gelijke stand weg te werken. Els Harwi..jne maakte er vlak voor rust
De Hazenkamp

:

!

1;'oX"l*"uou helft was diezelfde inzeL aanr.r ezíg, alLeen vielen er toen
geen doelpunten meer voot ons. D. V.0. maakie + 10 min. voor het einde
wel een doelpunt, zodat de stand weer gelijk werd, 2-2.
De derde aanval had geen geIuk, want de ba-Llen rolden gewoon van de
korf. 2-2 was dan ook de eindstand van deze wedstrijd.
Toch een leuk resultaat en als aanvoerder zLe ik deze ploeg dan ook
heel ver komen. hle zul1en ongetwijfeld een sterke tegenstander worden
in onze aídeIing. l'leè onze mótivaÈie, goede teamgeest en een beet je
ge1uk, moet het ons gewoon lukken!
Evert van Beek
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In de uitr.lads';rijd tegan Keizer
Karel - spealde in dezé ploeg da
voorzi tter, Gef da tJind, zeI f Ífl?oo
HerborÈ maakt,e hot da man zo
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Dukenburq Nieuws

5TARï ] N LI NDENHOLT I"1tT KORFBAL
in Lindenholt met een
L indenholt - Sortvereniging De Hazenkamp start
afdeli.ng korfbal. De eerste stappen hiervoor zijn reeds gezeb en het
ligt in de bedoeling in de toekomsl gebruik te maken van de accomodat
die hel sportpark gaat bieden.
Sportvereniging De Hazenkamp i.s een eLub die in het Nijmeegse verenigingsieven al
meer dan 50 jaar meedraait. Deze sektie is echter nog niet zo bejaard: zrj bestaat
nu nel drie jaar. Drie jaar geleden zijn ze gestart op het sporlpark De bJinkelsteeQ
langs het Plaas- en h/aalkan"rÍ. Na een ànstuiíiqe groei i.n het begin (in één;aar -)
waren er a1 meer dan 100 leden!) hebben ze ook een moeilijke periode doorgemaakl.
De onervarenheid met het verenigingsleven van de meeste leden en gebrek aan geschoold kader zorgden soms voor strubblj.ngen. Doch deze groeiserikeien bl;-jken
iedere nieuwe cJ-ub ei.gen te zijn. Inmiddels hebben ze toch wel wat bereikt.
Momenteel speelt men met 2 senioren teams, 1 junioren, I adspiranten en 1 pupiLlenteam in de veldcompetitie mee. tr is speelgelegenheid vanaí de leeítijd van B jaar.
Verder bestaal er nog een recreanlengroep uoo. diegenen, voor wie de ccnrpetitie nret
meer zo nodig hoeft. AI met aI een resultaat om trots op te zijn. lvlaar toch missen
ze wat; doordat het Sportpark "De l.,Jinkelsteeg" vrij aígelegen J-igt, was dat voor de
jeugdiqe leden vaak een belemmering om te komen trainen. Daarbi.j kwam dal nen zich
steeds te gast b'leefÍvoelen. De accomodatie was prima, doch nieLs uras van henzelf .
Ze zouden er niet echt kunnen groeien, de accomodatie bood te ureinig mogeirjkheoen.
Dit alles heeft hen qebracht tot een beLangrijke stap: te gaan verhuizen.
I,lOGEL IJKHTDEN

in Lindenholl uoldoende mogelijkheden voor sportclubs zijn en er vanuit de
initiatief bestond een korfbalclub op te richten, zijn ze in Ceze
wijk neergestreken. Momenteel opereren ze vanuit de sportaccomodatie van !(inderdorp
Neerbosch. Aan de Scherpenkampweg. l-bt Kinderdorp li.gt net builen de bebouv:cje kcm
ten noorden van Lindenholl. Hier is men tijdelijk neergeslreken, orndat de contacten
met de wijk Lindenholt van hieruit makkelijk te onderhouden zijn.
In de toekomst (+ 2 jaar) zullen er koríbalvelden verschi-jnen op hel sporioark
in Lindenholt, waar nu reeds de tenni.sclub opereert. Hidden in de wijk dls. r'^iat
dit betreft mogen ze concLuderen dat de perspectieven goed zijnVerder is belaÀgri jk, dat ze in de mikro-competi.tie ( een zaalcornpetilie 'r-ussen twee
helften veldompótiiie in) i-n de nieuwe soorthal van Li.ndenholt (Ui; Ce Korenaer)
gaan spelen en trainen. De traini-ngsavond is op vrijdag van 17.80-21.00'uur.

Daar

bewoners geen

BRU i StND
l"lomenteel

bruist het j.n de cl-ub van de activj-teiten. Uoensdag 16 septembel heeíL
de afdeling zich aan de bewoners van Lindenholt gepresenteerd in een demonstratrewedstrl-jd àp het veldje achter de sprtzaal in de Gildekamp. Via posters in de r-rijk
en circulaires aan de schooi.kinderen was deze actie aangekondigd.
Hel was prachlÍg !À,eer en bij een gezellig muziekje van de geluidswagen heeft menige
belangste]lende zich kunnen informeren over de club en de sport.
Het wàs erg gezellig en er zijn leuke contacten gelegd. Een eerste kennismaking
had men zich niet beter kunnen wensen.
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Ien van ce her=n cie (q"fukkrg) ook iets url-de èurJ! rlvttl
uas freC.l-1-r-er vc.Lgt zrjn stukje:
-: J-- Jaat 1Lc van de Hazenkamo.
:i( ier -; =::::= :ija aj-r een gespeeicj
her raacste irr cr-cssr zc3n coK nog Ce pupil-l-en qelel-d. =n
)ee: nEf, :x'.J==!; azl-3i j-n gehadrmaaf he-L ues ook sons niet
gemakkelrjk ci-n.3 coen;je hebi tensl-oiie nei kinceren le maNen.
Na ce m-icfc ben ik gestopi aLs lej-der van de puppen en heo
c?ru j- ld me; jc. Híj lerocje eeisi de junroren en dat dae ik nu
-us.1k heb ei nog mesr mee ie sie-l-Ien dan mei dE nur,t ll_.:ni.
u;rrJcilKS cac Kan rK Eocn goec me'u de junioren opschi=uen
=n:cK
endersom. CCH Y IAH i
:i( ze!r soeer ticÍ;ienieel rn het iueede t=ernrhtervoor iïoec ik
vaak af bel.l-en omcjat de junroren op d,ez=i ide dag spsien,lïear
caar heb :k zelf voor qekczen.
Hiera,j ucu LK ne'. cjan íu"r Iaien. ik hoop rroor cje iiazenkamo
no! eei J-anq besiean en ia l-eden uËns :-K lioa veei olezier oij
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schrijuen j1 meí zonàagmorgen-_=,i,...J.-I,,.=.,.',.:.-::j-:..,::-:,:.:.
h;,.J,f 12. 0p het terrein van a^artsriv.ael SOS
àr-irree=.rhet 2e team. Met d.e nodige alcohol, I'froiting. blood- pillenrr en shoarna
broodjes van de voorafgaande avond nog in d.e benen, lías rt niet'aI te nalckeHjk
ora. weier'enigzj-ns gecoörd.-ineeri te he.wegea. lvfs"as n:-rnate de.tijd- verstreek
kwanen de benen 1os en net een geheel nieuwe opstelllng begorrnen '.ie de wedstrijd..
ne formuIe rre-n Char1es. bleek' succesvol. l{e krramen vrij snel voö= d.m.v. een
d.oorl-oopbal van ondergetekend.e (nooi aan€egeven'door Erigitte). SOS liei echie:
niet op zich wachten en kwam la:rgszij, L-1. IIa de vekkenwissei scoord.e Sonja-rnet
een afstandschot 1-2, en van Grjm 1-1. SOS k,.en vlak voor rust teru1 tot 2-1.
Na de :nst .s Ít ons toch nÍet helemaal gElulrt om rt duid.elijk aenvezíg overwieht r:-it te clrukhen i.n d.oetpr:nten. it Leek r,e1 alsof d.ie korf rv'as dichtgespij1{e

kerd.. Onze aanval kr^an maar nÍet tot scoren, wat ge\,íoon jamrner was want we hadd.en duj-d.elijk neer en betere ka.nsen dàn SOs. Itrat d.e rest betreft liep a11es gesrneerd. De verried.iging zai goed. d.icht en ook ti cid.denvak speelde voortreffelijk.
Va-n Grrrn liep alsof d.e d.uir.el tm op z tn hielen zat en ook d.e d-:mes wisten elkaar.
goed te lvi.nden. Cha-rles versierrie 10 ui::uten voox tijd. nog een sirafworp en benuite d.eze met Eenoegen, 2-{ d.us. We hebben S0S nog eyen.aan een gelijkspel Iàten
',rui-I<en d.cor ze in te laten lopen tot 1-4. Dit al-les was echter geheel gppland en
bij nader inzien vonden we het m2a.r versiandigP- ou tt d.aerbij ie laien. ive rlcgen
uit oit alles echter wel conclud.eren dat er een du-id.e1ijk stijgend.e i:jn Ín r!
2e ieam. (roed.e d.ankzij cie traiaingen rran Win d.e J. en A-nja). Janoner dzt clit aan
niet getreurd, l'oIgend. seizoen zrjn wij aai
''I einde vani tt seizoen komt, Eraax
:s beurt. Srigitte bedar:kt voor tt invaIlen, Joi:n P. voor 't reserrre siaan (oe
:esie s-baa:r altijd" aan wa1) en ifi.n d.e J. voor ri coaehen.
Ilw spcuaàische correspondeni,
Win d.e W.

SCFi UTTERSTOERNCC[

(lonueb,en

en senöeien

: oais e1k ja^a,r, eindigen we het-=-e-izoen roet -een schutterstoernooi. I:_t
// keer houcien we het op mciidag 12 .iuai, aanveÍr.g IB.0O ur:r. Een mooie voorDereiorn5 dus, voor het grote §,ijrneeg"se schuttersioernooi op 14 jr:ni op

ons veIC.
Iaa:om nceien jui-J-ie zeker komen. 0n je op ta geven ha-ng"t er een forrulier
iI de kaflrine. Je kunt je alIeen of met zrn tveeiirl opge-r"rr. Ioe d.i-t w-elvoor 6 juxj-, zode"t we d.e poules j-n. kr::r:ren d.e1en.

.&r.."....

ue e:-no:-;ea d.ii toernooi net een heerlijke barbeque. i,7i.l je meeeten zet
dii dan ook op het forsr:l-ier of geef je op Effi!i"(zz1é42).
Natuurri;t
zí7n et '*el- kosten aan verbond.en, rna=.r hoeveel *.1gr, *" àp d.ii mcnent nàg,
niet" 1)us g-ef je snel'op, -*z,nr i.i*.ee fesiijne-1 o:: èdn al,ond.r rsie ka-n d.ar
nou nissen?
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Het d.ocr Jan W. gesteld.e d.oe1r'minirnaal 120'vóor én'naximaal !O tegen ( met a1s beloni-ag
,iieCirt" 1 rÉndje) had vorige r,reek als effect dat. er d.e gehele, we<lstrijd. fanatiek doorgegu,n ,eiC.. É d.e Z5-j .oa"- vorige week lijkt dat 'fl6sf makkelijk te berejken. Om de boel
ioch nog een beet;e wa:<tcer te houd.en, was rfe aarrvoerd.er zo st-o.Iq.,.qgl .41-1-e--:ÍÍ33§ni<an-trnrs
in Did.am en Loi1.- àanwezig een rond.je te beloven a1s.. we een van de koroende. wedstrÍ jden
'be
oit-ro"Aun spefe'n zond.er tegend.oeliunten. fot cle mièro d.acht 1e d.aarnee d.e boel op
de beste wedsirijd., ond.anks verwoeoe pogingen I'an
peppen. Maar helaas, a1 in àe
""="1é
en af en toe slap verded.igen van d-e Hazenkam-o
lrlKy, een <ic-; !ech, een omgekochte scheids
jl het clubhr:-is word.t het dus uitbetalen"
-v-rijd.ag
bleei d.e nul_ 5ut arr.àn.rfè. Àenstaande
0zer de welstrijd vali; nj-et zoveel te zeggen. tegenstand.ers weten dat we bovenaan staan.
er
Iet betekent ,Lai ze er zeker -in het' begin nog fanatiek tegenaan gaa::, Niemand- wil pr:frten
2! tegen, en het is attijd. leuk, ongeacht je plaats op d.e ranSlijst, d.e koploper
afhandig te maken. De eerste 20 minuten kostte het dan ook noeite om het verzet '.:rcin-::tKr-ie breker. Na de 0-2 rnaakte d.e tweede aanval er Yrij vlot 0-{ Yan. Yolgen s
Jan h'ielinkrs 1-0, 2-O, J-0 recept, hét word.t saai, r+erd. het snel O-6. ne rust werduiteind.eliÈti O-B. l,Ias de eerste helft aI beheorlijk sloonr 4e tweede he1ít was
ond.anks het .f d.ea1e kotfbalr,reer bijna slaapverwekkend. De aanwezigen uiteraard. onze
excuses. ne einàstand werd.0-14, tooh nog een flj-nice uitslag, goed. Yoor ons
geo,id.d.eld.e. ZeLf vond. ik 1-14 zeker verd.iend., naar ja d,at is nogal persoonllik.
Reserves en fans bed.ankt en volgende week.e.gn-'e_chlg _tegensiander n1. de Eibers.
(Ze staan t',reed-e met pas 3 verliespunteà.) Ie seheigl,r_* afgelopen week
Àpeelt zelf in Eibers 1 en keni ons spelletje nattlrrliik. Tpch is het
oàk *""= een T, grafbaJckenft ploeg volgens een bekend korfbaldeskund.ige.
Je.noet de boel gewoon afd.igen. vanaf. het begi:r er dus bovgnop.
gemotiveerd d.e Eibers zul}en zijn weten we pas zondag
^ iioe
tijdàns d.e wed.strijd, naar het is een van d.e laatste kansen
, voó" hen om niet op grote achterstand. te komen. Ié twee
pr::rien kunnen u" gàb=.rjJ.".r., n.e zijn dus ge*aarschgw6'
':
'!{ir"r:nen wij d.e komend.e tvee weken Yan d-e Eibers €o',
net'
dan
kirnnen
Ve
goed'
Ios.
Eebald.erdc] d.an staan vre
een gerusi hart de ni.cro i:t.
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}E FAIT,LIEtrE
P.S. 1 : Na zes wed.strijÖea is het

d.oe1sa1d.o

74-10. Per wedst::ljd

Janrga al-vast Ina,ax sparen

p.s. 2 : Bij izo_50 l rond.je. Bii-uu-4o.2..rondjes
En geen rond'jes om het

i30 *&c

ve1d.

.6ANVOE8,]JEA

natuurliik'.

en
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rondjes?

Ím

'Jrl\-lqg

11'fr íi
l_t

1

-

,;u

n4C:,3'0

140-10

+ !2-2..

u tJIi

\.

'.r ,V0. .À.

§l/

)

((
q

It

:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:_:===l=1:=1
I'fl;elopen woensda5 21 oktaber hebber- er versciril-Iend.e kinc.-eren v. n otize
club net het scitocllcorfbaltcernooi r:ès,-eclaanc
Het Caril}on: iliar:ti jn Q. (g:.oep 5; , Rcslta !, , Ca:::.en !., H.aaon, jules (nran
-:
5roep b) oncer'1eid.ing vatr Jen Jaap i3os. Deze aroep is Lreel ver cckcnen. De
laatste wecstri;d aoest gespeeld lvc,rden te.en liontessori DukenburS, _(l_s
het carillon zoi: winnen zciir'.en ze eersie lyor'..en, anders ae
uontesscrischocl.
He1aas verloor hei Carillon ret J-l. Van de andere schcol ríaren d.e kincleren
o':k iets 6roter'. Jariler , íaar irveede urcrc-en is cok ireel cei.
rn oroep 8 bvan t:t firlsg
decen yvonne o. en !cnr:;;.. i.:ee. rn lrcep B
van d.e Í,anteerne deeci Yuri À. ilee. Deze twee schclen nu'asren tegen
el_kaar
spelen, ioevallig stunien lor:ny en Yuri te;encrver elkaar. Ze 62ver. el_kaa:r
niets tce. De len'beerne won Eei i-O en is ui;einc:eIi jk ock èe wi-nnaar Le,ivof,Cen van

het toen:ooi-.

Gefel-iciteerC lYitr, deze keer haC jÍj eenbetere pLceg dan ik; de srancl.is nu.
)-1 in hei vocr.deeL van E1s.
iiat iïas een leuk ioez'nooi, Ë-ear er werd Coo:' sortri,re schcLen icch no. vrij
rLlYr i-uspeeld', veel l-j-cirenel-i jlc koniaki, Het vn j soepel f ir-utei: lvat uen
n:óest
cler€Il: kEar: wel- ten goede rr.rn deze schcJ-err,',ian; ze.in.a- cr
cccr.
-ce
Jewocn
Er "'ntstond hierd.cor nanig huilbu-l. Ik vinc ;at er in À.;'v,rvo16 toch sirenaet
roei ',yorden 1;eflct.;n voor d.i.t soort Cin;en
Er he bben a'l dne krnce ren ven iret' Carrllon ioi-....,?t:ri r,r. i:
(r-j-sschien zijn ze aL r.e,.y'est)'. 'rt hoop diit .:-;ÏtÍ;
::"::.Ï:t:";1ï:;1r..'
komen trainen; Doe je bcst lY:-n, Fz'eC,,Y/in, Jan Jeap beCarrkt voor
tz'aining,en nanens het Ca:.i1l-on.
..

bii ons

de

E1s H.

I.A}.IBOUV CLU'BEUIS

Ita de eerste conirole van d.e Horeca,
roi I et bij noest kom,en.

,.ierd.en

r{e

er

01; g€wezen

dei er en

irveede

het besf,uur en ffi hier' eea keei'rver hadden vergaoerd., kvamen er twee
uit d.e bus.
clubhui s vertï.te:r on uit elkaai t'à iigtlkgnr: Aezë kosien werd.en veel te hoc=-.
-t
-2- p1a^n oro aa:r de voorkant eèn stuk aan te blurven. Di.i werri d.oo: d.e "fUbfr"i"-'-'
connAssie en het bestur:.r.. gr.e.fueker:rd.
'
i/e konCen d.us ga;n beginnsn.. '
\'-

J^!

r,3LLé

t/

iCeeën

Onze trlans had. wéer een bouwtekening'gÉnaaki, d.us've koàd.en aam de slagt
Cnoer lerai:.g va-n f'rans werd er .e eerste zaierdag d.e aan:voer voor hei; r:-àol
en aansluiting genaeJrt. Taar::e, werd. er beton gestort en d.e ankers. loen d.e
funclatie er lag konden ve omhoog, het raamwerk zetten, platen er tegenaan, d-a.k
erop en bi::rnen aírerken.
&r begin september is het resultaat ziehtbear. )it r+ord.t een zeer ruj-m d.eoesioilet. Otto Bor leveri.e het qerdlair.wae:c.!F b.em zeer d.errirbc-.: vcor zijn.
Íiet zou een te groot str:* voiaea oÀ'iederàón'aià 6eholpea heeft te bedar:ken.
en bij na:m te ncenen. Mensen, a1ïe dank yoor uu o:j1 tijd.Cie, ur,ti*?ql
-- --'--'.--:--'

I

Il*iZEliK.iJli?

C1

--wEsst.AR

C1

-.l.igelopen zaterdag: llazenkamo tegen ïÍesstar.
In.le aanval begorrnen S6nder, Stàvenr^Sandra en Tanja en in de verded.igrng
ïOnr:y.' Yu.ri, Pstricia en Sabine. Eet eerste Coe]pu:lr werd d.oor Sander
Je:nuti'ct, het iweecie rer. derd.e werd. door fomy genaeki. Goed. werk.
-:.t'::ser:' had. Y/essia:' al twee doelpr-urten echter d-e rug.
i:- de irveede hel-fi scoorde Ïanja b.et laatste d.oelpr:nt (vaa d.e l{azenkarirp)
leter scoord.e Wessier !.og een doelpr:nt., Zo wornen we met 4-3.
irieneer Hofkens, Ja.::-Jaap en Jobx bedankt voor het rijden.
Seadra schri jf ji j. vool de .voI§eàde keer. ieis? ?

:. - ..'

Saader

l)

IJ

,.
over d.e toekomst van het veldhet K.N.K.Y'. is de d.iscussie begoruren
kcrfbal. IIet gaat om het spelen jrt twee of 'd-rie v:kken.
Irïen wil d-at het beslui-t niet door hcofd.- of afdeli:rgsbesturen wordt tenoment
naar d.atJd" E§IS zijn stera laat horen.
iiie aI uitgebreid. hiercver lezen vi1, kan dii dcen in het GK en het NK.
Beid.en liggen in het clubhuis
Eier volgen eell aantal- vóór en jSggneunten gehaald r::it hei GK:
Sirrnen

-

Het nid.d,envak heeft geen functie
Afschaffen werkt niveau verhogeno
Het i.s aentrekkelijker voor spcnsors
Erport is twee vakken, daarcro d.aarbij aansl-u-iten
Leuker, mooier, aantrekkelijker, speotaculaj-rd.er
Èroffessioneler
IGeine verenigingen, kunnen eenvoudiger ploegen s:nrenstellen
YeldkoribaL zaT mi::.d.er word.en
Bij aspiranten. komea steed.s meer B-taIIen (wrjst dii niet ergens

op

Bij

2-vakken rneer organj-sq.tie n:d.ig
2-vakhen leidt tot koste-,rerhogi-ng
2-vakken leid.t tot schromelijk tekort aan scheidsrechters
ne geschiedenis van het korfbal
Iedere veldsport heeft een nid.denveld. (ti;t rnra.r naar voetbalrloekey:.en
rusby)
Bij , vakken, staat 1 vak te nietsnutten""'vaak zelfs 2
Het moeilijke vakken wisselen na 2 d-celpunien
Sleehts lx per jaar tearns sanenstellen
Mee:r: trainers en coaches en lei-ders.nodig

k komen meer d.oelpunten
!e baI is veel meer i:: het aa:L'ralsvak
Bij 2 vakken zijn d-e kaniine .irtkonsten lager
3ij 2 vakken volgt uitbrej-d.j.ng zaalkorfbal-r --d.i.t rutrot d.urir

( 3i
L--L-_l

d-oor hoge zaalhuur

l,e*l
gIJ=98=!E!9gE!l!95!=YlI=l=E335!=1399
D-E HAZENKfiIVIP KATVIPIOEN

KtiZER KAREL tN S0S HUN LAfTTSTE ZAALIJEDSTRIID IN FEITT ctÏ
KtlZERS 8AARD, V00R DE HAZENKATI]P ST0NDEN GR0TE BELANGIN 0p HET SPEL: IEN
SPEELDEN NoVïotÍlAGUtvt,

KATY]PIOENSCHAP. NA EEN AARZTLENDE START TEGEN DLKV

TIEN]ARIGE BESTAAN LUISTER BIJGEZfT

IE

TVIET

IN

DIDAIY1 IJERD

DES

HTT AIINSTAAIJDE

DE LANGVERBEÏDE PROIY]OTIT NAÉIR

DE

KLASSE GILOERLAND.

in de Voorgaande vier jaren, in zijn streven eindelijk eens
gelukt'
te promoveren, steeds maar. op eeÀ trrleede plaats. Dit jaar is hei- dan ioch
Dicjerna,
teams
iYlelcedes,
als
mei
gerenommeerde
ZeLfs in een beresterke afdeling
SKV, dj-e ver'achtergelaten uerdenr Een andere trainingsaanpak, niet meer dat
oppàrtunistische "pèt1*t3" van voorheen, maar spelopzet langs strakker gebdande
uJegen, heeft zijn vruchten afgeurgrpen.
zou
In het bggin zag het er niei naar uit det de overuinning zo ruim (11-3)duurde
tot
het
mei
en
1-0 achter
uitvallen] ttrn kr,ram tegen degradant DLKV ze1fls
jkmaker
kuam.
geli
tot stand
vijf minuten voor rust voordat de verlossende
De tueede aanvalsgolf doorbrak voor de rust nog da ban (1-3), uraalna het verder
van een leien dakie ging, Het zenuu.rachtige en siorCige spel uas voorbij en gladjes

De Hazenkarno eindigde

uetden de Didammers naar een afgetekende 3-L1 nederlaag gespeeld.
De doelountenmakers uiaxenS
Eric lvleeuu,serl ( S" ) , lJim de Jager, John Goessens en Jan Jaap Bos (iecier 2x),
Sonja Janssen en Briqiite Ïang scoorden e1k eenmaal.

I'l

g*ry élEE !=

g1
=

ggryryE=g
=

=

1

Gespannen k'rvam iedereen naar d.e Goffertha.l. De laatste zaelwedstrijd zou
speeld word.en. Ee hoe zat ö-at nu met kampioen worden ?
Ond.anks de spenning werd. er door iedereen goed gespeeld. Zo wercl hei;0-1 en

O-2 cioor Rosita. Dit was ook de ruststand.
irïa de n:st kregen we een strafworp, die Rosita benutte en er 0-3 van maakie.
Een tijdje later kreeg Àíartijn een strafworp laee ; tLij nocht hen zelf nemen,
naar helaas de bal- 5ing er n:-et in.
Garry kon laier toch nog 0-4 scoren en dat was de ej-nd.sta.nd. Ied.ereen dolgelukki.g, want we waren kampioen. Allemaa1 op de foto net d.e nooie roos, het pakje
dat d.e traj-nstersftrai-ner hadden gegeven en de M & M's van cle fanilie Kreté.
1,ater hei kampioensfeest met diploma-u:ltreikj-ng in het clubhr:-is.
llnke

Ps Namens d.e kino.eren w-i-I ik alle enthcaeias'be supporiers, ouCers, fanilieleden
de trainster/irarner e[ chauffeurs bedenken voor irirn belangstelli:ig €n onderst etinl:rg.

------oOo---Deze wee.k zet ík een oude Hazenpeper door te lezer:- van bijna een jaar geIed.er.
De eindstand. van de eerste zaalconpetitie van cle cupi]''l en stond daar, j-:r.
iiier eindigden Hezenkamo R1' (we hadden nog rraar 1 ploeg) helenaal onderaan net
'14 wedsrrijden 6espee3-d. en maar I pu::.ten. D: er stcno bij geschreven:
ilolgend. jaar doen we weer nde en d.an word.en we m-isschie::. wei karnpioenl !i!
h wai is dus erndelijk het- reruliaai geworden? Nj-ei onderaa-n, Elaar bo.venae:t,
geeïr één, naa.r twee ploegen kar.pioen; d.e Q'1 en de R:f. Door alfemaal tr.c.utr, te
komen trainen rs d.it er van gekonen. Net rvai Jol:n zaierdag tegen juJ-li-g gezegC
heefi. Niet al1eea de tz'ainers en de leiclers hebben dit resuliaat zc. gek:'egen.
,Iu11ie hebben hei zelJ gedaal . Zelf hebb.en juJlie gespeeld, getraind en r'.e
6ssrpuxien geneakt. B: nu gaan $re vreer op hei veld s}:el en. Doe al1enaa1 je
besi. Wie vreet,. eindigerr. juJ.Iie vreer hoog.
E1s
;

I(EIZER KiAEl, R2 : IÍ-ÀZENKSI'ÍP R1'
== ==============:==-==========

iiet is de laai ste: zez,lvted'si;rijd en \ye ku:rnen kanpioen vlorden. llai war'en rve'
zenuwachtig, jeugd èn l-eider. E: dat rvas tvel te merken in de 'weosirljdr'Jdoor
'i
de kansjes die gemist lverden.
In de aanval: Marj-eke, lïendy, Patríck, en Ranoa. Patrick kreeg een klein
kansje en }iarieke een gro.te kans, maar helaas het nislukte. Yolgende keer
beter. Funktie- en vakwisseling.
Bari en i{armen, Charissa en'saskia nu in de aanvaJ- en ja ho.or...'hier lukie
het: O-1 ., Charj-ssa. illaar nu keurcle d.e scheid's hen a-f voor verdeÀigd ??!!
Jenoer, ruststand:0-O
In <ie rusi. werclen }:lendy.' voor Ca:men en Saskia voor Ï,onneke 8!ri11e1dl
.- -1 ,
Verr*er net de wedstrijà en hier eaakte Ramon O-1. \?e waren zó bI.i.j mèt èeze.
stcnd. d.at Bart in.de verded.igi-ng een keer op cle lcort' SinB sch-ieten, uaar àit
liep goed. af . Eindstancl: O-i. Nà afloop van d.e weds'i;rijd konden
"" :1.n
j-n
jeugd.com.u::i-ssie
negen en er werà een foto genaaki'door
bloemen

ontvangst

ie vlqren'
írl-rrr="r, 's middags o:a 16 ur:r 1l b.et clubhu:s u-itgenodigd orn dithem
een
van
Iiet was gezellíg; een to.espraak va.:e Joh.:: en ieaereen kxeeg
Oiplona van ae K.N.K.V. uitgereikt. Er werd l'i raonade ged'ronken' iroude
veldt
Nu gaan lve Ce Wal1rle zaal weer verlaten en naar buitea, naar hei
do'er:'
best
gaa:a we.ook^ons
regen, lvinden, rno.d.d.er en ru-il-e kleren. Uiaar daar
j-s
r.aavi'
op zatetiia& 26
om kaapioen te vrorclen. gnze eerst* wedsirrjd.'
:

leid.er Wil

i5
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KORÏ'B^T.
===-=- HAZENKAÍP
== - -=====
-====
Zoa] s i edereen weet gaen we het f,.eit dat onze club 10 jaar besiast dit
jaer uitbtrnd:g en uitgebreid vieren, Dit zal- gebeuren r-i tr"t rzeekenè van
30-9pril- en 1 meil' Noteer deze.data alvast i-n je agend.a en hc:. dit weekend.
:'
vrij t
zeteràaE 39'epril zal in het teken staan va:r. een reuaie. -ó.-rIe oud-reden en
huidiSe leden en huidi-ga Ie.<ien ontveagen een uitnod.igrng, Ouc-Leèen kuanen
net ons v{eer eens een lekker partijtje korfballen tijaens het
nono-korfbaltoernoo! det we rs aidd.ags houa.en.-oàt zaJ'er op deze d.ag een receot1e zijn,
eten we van een koud buffet en eindigen lve tenslorte met een kraLLend leest.
T.n tien jaar tijd is er natuurlijk veel g,ebeurd.. leuk zou
z:-jn als in ,iedjes,
sketches of. ieis derge1rjks een aental geberrtenissen nog eens l::?: 1-orep
ivorden gehaald. Y{ie heeft ee zín om net een a;:ntal mensei wai cingen in e'rkaar
te zetten voor deze avcncl? laat het even weten bij ae organiserieo
Zondaa 1 mei wordi er een soelcircu-i'u/zeskamp georganiseàrd voor a.l-Ie lecen
Yan onze clul , jong èn oudo Iiiervoor h:nnen lve ook nog nensen gei..:uiken die
il.il-l-en heioen neï ce organisatie.
verder zal er hei; gehele ,r.'eekend een soorï tenioon>-teIIing i_n hei e"l_ubhruis
:rljn over io jaar Hazenkamp' korfbal" Iieb je nog dingen aià-hier.roe:. te geb:'uiken z;-in zoals kranteknipsers, fo'bors, bekers, ienuerer 'r aa-b het even
we t er:.
Ook za1 er een speciele editie van tt Iiazenpeper uitkomen viaarin a1lerlei
watenslvaardigheden, verhalen, be:.rchien, .:':ekd.otes ven .: r.:-e: oe aÍgelcpen
ja=en komen, vooral de lecen die ar 1an5e::e iijd. )_rd zrjn hebben niss chien
leuke verhalen voor deze krant" Kopy kur: je cocz.ge,'re:1 a,?J1 _ o

=

Zoals uj-i; bovensiacnddbl-Íiki; ktlnnen ve ;u]l-i e hulr goeC gebruiken, ook bij
e:rd.ere d:-ngen tiíe nog'geregeld. noeten lïo:aen \roo? ïrei jubrleuno lr/e hopen
den ook op ieders nedewerlcing ie kr:nnen rJl-ellenc
De ;ubr1e,;.ncoir.lii

IN PLAAÏS

ssie, Jrjc 1 llseite
ie:ny

,

VAN EEN GOUDEN HANDDfiUK
= == ================

========= == ===

zoaLs een ieder inmiddels triel bekend za1 zijn, is de redaktie onlangs uerhuisd
van de fvertsenstraat naar het Hazennest. aeze verhuizing betekende voor de
redaktie een verdere aderrating: nadat enkele maanden geleden
z (zo noemt
hij zichzelf) zich aan zijn roàpeing als stencill-aar meende te u1n
moeten ont,trekken, betekent de huidige verhuizing het einde van de redactionel-e
act,iviteiten vas Lea ( en - het zij hier zijdelings oogemerkt
_ een zoEgelijke
onzetdaling bij de bakker om de hoek).
De uiekelijkse verschijning van het krantje lijki een vanzelfsprekende
zaak.
ve}en staan er niet bij stil dat het typen] stencilren, handschriiten
ontci jf eren et'c. r'reek in, ueek uit *"nig uurt je vergt. A1s b1i jk van uaarcjerÍng
voor het veLe r,lerk dat men verricht, zou bij vertrek normalitei een gouden
handdruk op zijn plaats zijn, He-l-aas, de peiningneesie: is een andere mening
teegeoaanl immers: dit seizoen oeen rommelmarkt (zie elders ii n=t krantje)i
uandaar resteert' - a-l-s een missàhien schra]-e trcost
- voor beiden een uoord van
dank voor de gelnvest,eerde iijd. Bij deze.

Hei bes;uur

P's.0m a1le mÍsverstanden uit te sluiten; ook:ij een gunstige financieële
sltuatie is een gouden handdruk bij ons ni=i gsbrrit"t:.1f.
ró

TERUGSI,TK

Het is nu alweer een week geleden dat

iv'i

j

a1s.'IÍazerikampkorf

..

ballers het f eit-

oat we 1O jaar bestaan op (on)gekende wj.jze vierden. Terugkijkend. op d"it hele
weekend, kan ik maar één d'ing zeggen: riHet was GE'IïEÏDIG'I
I s Ochtendsvroeg, zaterdag, om een uur of B, kwem cle sneIle eend van John voon
rijd.en. HaastÍg werd. a11es (ii.rclusief onszelf ) de auto iagestouvrd'en d.aar
gingen y.,€... Natuurlijk lag de helft ve.n de benodi-gdhed.en nog thuis, maar èat
zou later wel goecl komen. foen we bij het clubhuis aa:ekivanen, werden vre I'sg36"1
d.oor onder and.ere de rrtentbewakersfl dj-e daar de hele nacht vertoefd haèden.
l\leteen aan-d.ë.. slag: Het was hartstikke leuk om zo luoeg onder een pril zonnetje
àg oad.er be§eleiding va.n i-t-.spirerende nuziek bezig te zijn net het versj-eren
van de teht, Door flink te werkenr zo[der in een zenuwtoestand. te raken, werd
d.e tent omgeto.derd 1n een nooie feestru:inte, uet s1L:rgers, gedekie tafels;"een
bar en a11es wat verd.er nodig is om een feest tot een succes te maken. (de men
sen uitgezonderd, maar dÍe l:rvamen wat' later rrbÍnaend.ruppelen(; ), en het clubhrris j:r een museunpje met fototentoohstelling.
Rond. een uur of 12 begon het echi d.rukker te wordei:, r',nja en ik sjeesden nog
everr op en neer om cle vergeten spulJ-en op te halen en om extra cake te kopen,
die kennelijk ieis te goed in d.e smaak was geva11en. (}<1ein calr:.ul,atiefoutje,
Trouwens; ooit yreleens geprobeerd een wlnkeI die open is te vÍncen op Koningin
ned.ag? Ik wens U veel succes. )
Op iwee w:LeLèn door d.e bo.chten, ons nj-ks aantrekkend van eventuele verkeersregels (Ye ziin geen Y/egpj::atcnl we hebben alJ-een een beet je haal,jt I l), bereiJrten
w:e.ina een kl-ein uurtje te zijn lveggeweest weer de I{azenkampvelden, a.}waer we,
.

.

ons in het feestgervoel stortten.
i[et begon met het geplande toerncoi, t'rat' oergezelli-g, veruoeiend en heet was.
Ëeel leuk om een paa-r ouà-kort'ballers te kr.maen begroeren, Zíi d-eden etfe:'-:iet
ond.er voor de resr.
Hei koud . buffet en d.e feestavond. die daarop vo!.gda, maakie bet geheel conpleet
Er werd voJ-op gesvriagd. en men vrerd. door de ,..eremonie;:ester John die al}es
'?
lekker amerikaans aan elkaar kl-etste in d.e li}oenetj e': }ezet.'
(eve.n
warrige
clit
c1e
nensen
die
d.oor
voor
De d.ag daarop, Ét was clus zonclag
verslag m-isschien helenaal c1e kluts kvd-j'i; zijn), heetf '6n dag voor de ki-nd.eren, mae:: ik heb voJ-;gens mij net zo genoten-al-s hen. B:-::nen niei aI te lange
tijd. liepen-er cÀownc-, eekhoorr:- vIj.::der en tijgcr5ezichten ronC. Dit paste
treót goeà in de sÉtc:r
be+- circus waï hier:ea volLjde. Ee:r clovn:r__acrobaten
zl.jn olifant helenaal naar de velden Yar de lÍazenka:lp
et1 een ar.abier d.ie op "EB
was konen rijden omdati ie gehoord. ha.d. d.at we a1 10 jaar Yrarenr zor6den vo.or
.

een . geweld.ig optreden.

uur of drie waren alle kinderen weer \ye6. De tafels werden op6erui-md.,
ged.int, de laatste ronde werd geschonken en aJ-le troep werd in :rujil-niszekken geprop',-, a1 stneèe d.e praob.tige clingers waar iilrja voor gezorgd had.
Ioen dai; affemaal ged.aan was, kon je je ei6enl-iik aJ. niet meerroorstellèr
dat- er ooit een f eest had. gebrulst. Er was niet zoveel meer te doenr'd.us
tnensen besloten huiswaarts te 6aan. IÍa een hee1. weekend met elkaar te hebb.en
op65etrokke:r, ging ied.ereell rt'ee.r zijn eigen we6.
Àlen heeft het wel,. over katers na feesten. Il1 nijn geval klopte dat zeker.
.\iet d.oor d.e a-Lcoholr. maar d.oor het feit dat 'ieis waar je za, van hebt genoi;enl
Om

een

d.e muziek

ook ècht voorbS-j j-s.
Ook \i'im de Ja5er en ik vertro.kken op ollze fiei;s en li eten het clubhuis achter
ons 154gen. Na eea half uur fietsen was ik YÍeer thuis... .. ... r
__
.--
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Ka'Le

,/--'*
-LJ-en oo-{ oe seni-o,re:t zcstlo} tcgelÍJt - b1j d e wedstri- j d. van onze- Q1-pupi-r 1en
t "/r
I zr;n, cm ne]1 aall te noedigen. Zij weden nI kan-oi-oen.
I zaterdag ous, crn 11,.00 uur!
GevonCen voorwerpell:

i.e bardi enst,

!

Els
Een trainiagsbroek (zwarr.) en een beursje. Narrra6"n

bii§ i
I
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}A J,{4R LTD H4ZE}iKLï,ÍP
v.l.n.r: Yvonne Meeuwsen

lvlagriet Schöls
Chris Hofs

Wiliem-Anae Schöls
Beppie Bas

Wim de Jager
Els Harrvijne
Frans vid Heijden
Hans Nilman
Jan §chöls

Circus
De oiifàntentemmeï

Allemaai
Geschminkt.
Wie is wie.
Zoek maar op
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CORRESPOI'JOENTEN

Hazenkamp

1 - 0e lssel

1

^4

q

i

rust

5-1

geenttIoI" véór de r,redstrijC

maar duLr,5eL erna.
Ouioet:..1xe overuinning.
3-3) zenuuslopende uecisLlr jd.

(rust

/Hazenkamp2-DK0D6

)

Terecnt kamProenl
1-4) Eetei dan oe vcr.t-ge keer.
-

Hazenbamp

3 - [iercedes

vzr,lrviomagum

5-

\rusi

3

HazenkamP 4

I -

.

3-a) Voor de rus t rr;ero gesIaPen.
Na de.rust LreEcen ze u"kkex.
r.r rc l' Q-ó'/) Hardveruarmend geknlktl

rust

15

15 - 10
HazenkamP J1
lHazenkamp C1 - Keizer harel C1 a4
Ql
Nnviomagum
Hazenkamp C1 Hazenkamp R'l - Keizer Karel R2 3-0 0

tde J1 -

rust ?

I

rust

t

rust

)

If,zersterk verdedigd.'

.

.2-1 ) 0_nv-eruaci,t succes !

1-0) Llnneke sccorde ha;:i eerste
do

elpu

n

t

IJIST U DAT:
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er altijd r,.rel mensen zijn die mopperen' te
hei, ro"iti.lt j-s het iedereen naar de zin
de O-puprllen kampioen zijn ger'rorden'
er op 5 novernber een jeugdaktiviteit rp het

I

maken.
Koni ngsP

lei

n

1e ter cPening

van de aktie. Jantje Beton.

OUDP AP

I

ER

gelop en uoensda_aavond heboen ure met, z In zevenen hel Tolhuis sciroongemaakt
opdracht uas a]Leen hei oud papier nee'ue nem=n. Het, leek erop dac redeleen
u ist dat ule kulamen.
De grote auto van Lorijn uas bi jna voi; fr za'" 5620 kg papier in.
De eerste kleine uagen rr.ras goed voJ- opblengsi 2440 kg papier. De fueede
kl-eine rragen lJas ongeveer half voL d.u. z. J-280 k-o.
Totaal 9340-rkg. gédee1d door zeven ophaiers is Cai, 1334 kg per persoon.
A

f

fen prima presiai,ie

Een

i
UAN DT CLUEHUISCOÍÏI'IiSSIE

:

Nieur.r,iaarsrecéotie
.:
Onder het genot vam een kopje thee kijken bre .terug op de recepLie van
gisteren (4ondag). HeÈ uas gezeïlig druk en vooral de ouders van de jeugd
uaren ruirir'vertegenuoordigd. 0nder het
-oenot van een oliebol en een hapj+
ue.rden het heden, verleden en de toekornst
besproken, uÍj als CC hopen dai, al
u/ jurrie verr.lachtingen van r 89 rrrerke.li jkheid fiogen rrrorden.
' 0nze verulachtingen zi jn: nog meer gezelligheid
-, en veel nieur,.re gezrchten
(zouel voor als acht,er de bar)..
:...
Èlet:i.deeën (voor meer gezeJ-ligheid) Xuni U al-ti.jd bi j dén van de CC-leden
terecht, hoe meer hoe beter,l
LJij cioen ook dit jaar ueer ons best om het, r-eoereen naar LJens te maken.
:

Debor,l1ingavondisgezetop28januaritSavoncSvan2tr.oo-22.00uur.
triil-len degene dÍe mee r,rilfen doen dit graa-o cioorgeven aen de clubhuisr
ccmmissie. Er zijn vier banen gehuurd
De eioen bijdrage is 1?r50 - Í10r00, dai ligt erean hoeveel mesen er Ceelnemen.
oroeEJes

de c-l-ubhuiscommissie

tg

EÍ! BLI]
'
LJil je kuaadki jken cian moet je
je uekbraulren zo dieP mogelijk
omlaag trekl<en,
je voorhcofd flink kreuken,
ja mond samenknijpen en de
hoeken naar beneden duuen
en tegelijk je neus iets intrekken.
HaaI dan ook nog je kin omhoog
zodat je uangen uat strakker
komen Le staan.
KIJAAD

=============

Probeer het,

,r-----------

/\

maar

ie ziet, hel is een heel uerk en
je gezicht gaat er gauu pijn van dcen'
8Ii j ki jken is vee'1 eenvoudiger;
Je hoeft all-een je mond maar
een kiein beetje breder te maken
en de resi laten zoals het zit.
t'let doet geen Pijn en je kunt het
heel lang volhouden.
Als je zoals ik een beetje lui bent
aangelegd dan kun je het beste

bfij kijken. Dai bespaart een hoep moei'ue'
jkrr
Vragen ze je rtGoh, uat ben je vroli
rrach
j
ji
nee,
'!f s er iets Ieuksir dan zeg
ik heb geen zin me in te sPannenrr'
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JOHN

[!!t]9IU99
Vanaf 19.30 uur begon het clubhuis al vlot vol te 1open, uaardoor er om
20.C0 uur aL bijna geen stoel meer te krijgen uJas.
Na een uoord van ulelkom door trJil uerden de kaarten voor cia le ronde als
zcete broodjes verkocht. Nummer na nummex t,lerd de spanning opgeschroeid, ioiOat
er door een de bevrijdende kreetitBingott rveerklonk. Na hel uitreiken van de
totaal rr.rerden er 5londen
prijs ging iedereen ueer vrolijk verder. InItde
'met in de 5e ronde de hoof dpri js
levensmiddelen mandr', geuronnen
-oesoeeld
door Fred.
loterii t rJa3rvan de opbrengsi voci de
een
kl-eine
er
nog
Tussencioox uas
nieuubouur ban het clubhuis (f9gf ) bestemd r,las. Natuurlijk uordt ook de
resL van de bingo-opbrengst daarvoor gebruikt, net a1s de opbrengsten van da
vaste'vrrjdag en (ve1d-) thuisuedstrijden van de Hazenkamp.
[]et de steun van alle leden hopen ,= à" plannen vcor een nieuul clubhuis te
veruezeli jken. 0e kelstbingo u.ras r,iéér een stap i n de goede richting.
De clubhuiscommissie uenst iedereen prettige kerstdaoen en een voorspoedig
1989.

p.s.
r

' groeèjes de Clubhuiscommissie
ÍYlei cie ueersomstandigheden van heden morgen moeten ue toi de conclusie
komen dat r:re met het huidige clubhuis uraarschijnlijk 1991 niei. haLen' Plots rrleerklonk een luid uai,er gekJ-etter, reactie rondhol-]ende mensen
de vuilniston die tegenuoordiq cp hei velC staat uas niet voldoende

het binnen stromande ulater op ta vangefi. Emmels el naast tafels
el-kaar. Het asfalt boven op het dak is door cje uind losgeraakt
mei aIs resul-taat een kompleet uiaterbalLet'
i. p. v. stancillen loopt Fred nu mei Richald met emme1.s rrrater

oÍTl

'ue slepen.

op
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@
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//Jg/tÓgn

Dcln

^

Cr?/íx
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a)

jeugCleden hebben de volgende rriensen uitqesproken voor 1989'

Onze

I

t
uenst dat er geen oorlog meer komt'
rrrenst vrede oP aarde
uenst dat er in Afrika geen mensen zomaar in de gevangenis
uorden gestoPt
urenst goed het nieuue jaar ingaan
uenst veel uledstrijCen'ue uinnen
meer ziek uorden
uens+- dat er bij de aspiranten geen kinderen
en uitvallen bij de uedstrrjden
uenst niet meer ziek te uorden
l-l.. \
u.rensi veel uledstrijden te r'linnen
-r] .,.\ '
r.rlenst veel galuk en gezondheid
u.renst dat ze goed gaat sPelen
uenst dat zi j de Duitse lotLo rrrint
uenst kamPioen te rrlorden
uenst, vrede oP aarde
r,lenst de Duitse lotto te uinnen
uienst kamPioen Le rrlorden
uenst iedereen een gelukkig nieuujaar
r.r.renst vaak in te vallen bij de aspiranten
\Y,-.\.
u.ienst, dat hij op korfbal komt
_ spelen
-_^r^jd
te
r,,redstri
ha]-ve
een
rlensi nooit meer
\
uenst een mini vleugel (Piano)
spelen
te
r'redstrijd
halve
een
uenst nooit meer
uensi graag een konijntje
uens! dat hij de bal in de korf gaat schieten en dat'ze nooit
meet tlater i[ zijn schoenen Iaten lopen
uenst Eeen oorlog meer, vrede op aarde
'
uíi3rt korfballen
uenst cia'u zij.rii.;o
pupille'n
j
de
bi
Q1
inval)-en
j
mag
ulenst dat zi vakei
uenst kamPioen te uorden
uens'L al+,i jd op korf bal te bli jven '

Rosita T.
Yvonne H.
Yvonne 0.
Jane
Dennis
YUT].
Tommy

Steven

f,ules

\1

Nancy
C armen

Sasllia
.tilen9y

.

Ramon
lYlar

ti jn

Harmen

Gerry
Ron

Ludo
:

Bram

Bart
P atri-ck
Simon

atr ici a
Charissa

P

Rosiia
liarike

E.

Chantal

XXxXxxXXXxxXxXXXxxXXxXXXxXXXxxxXXXXXXxXXXxxxXxxXxxxxxXxxXXxXXXxxXxxxxXxxxXxxx
PUTZLE

in iedere naam staat
Hier staan diverse namen van vissen opgeschreven,
goede
vervangt en ze dan
de
door
óén Iettet verkeetd. Al-s je deze letters
Iees je een beroeP.
achter elkaarN zei,
CCDCI
5. BOKKILG ?. STOKLLEAARS 9. BET
\LL
l
.
-l
].. TONS
10. IVIAKROTL
2. itALING 4. SCHILVIS 6. KONI]N 8. KRASTÍI
11. KARPET
probeer hat maar eens.
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REOACTIONEEL
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''Vrnrnorg"n uras het koud in het clubhuis oncianks het feit dat de uaakv-j.am
van de kachel branCde. 5n.e1 de knop hbger gedraaid maar Fred zit toch nog
met de jas aan. Af.entoe trlandelt hij naarr de deur om te kijken of er vcor de
deur geuerkt trlordt r,lant Cat gat i6 een doorn j.n het oog.
Vanmorgen moest er eerst een zender cp de ladio gezocht rriorden ulaar leuke
muziek' gedraaid urerd. Dat kularn omdat Keizerstad uit Ce luchl isn voórgoed.
De redactie

!19l9Ir9!Eg!

Deze tleek qeen voorkant. De oude zi jn op en voor de nieurrle ku:amen nieuue
ideeËn naar voren maar dat komt dan pas volgende u.reek.
Vanmorgen rrlas het aLueer angstaanjagend om in het clubhuis te komen.
Lagen er vrijdag 3 tegels breed voor de deur vanmorgen uJaren het er maar u1eer
tuee en ik vind het best. grieze&ig. A1s'de binnen-oekomen informatj.e juist is§
zijn al die tijd aI opzoek naar de riolering.
,'

de redactie
;IEDÀCTICÍ\J[[L

uandaag heeft fred da kacheL aangestoken urent bibberend typen
en stenci]1en
ulorJt niets. Fred zit een stukje te schrij-ven en ik zie hem
telkens
naar het
prikbcrc staren, uat hi j schreef kunnen r,rà' verderop rezen.
Da racjie zorgt vocr extra gezelligheicl rr.rant hij staat zcals
Eebrui$e1ijk op
llvol-1e toerenii.
Ce redactie

'{M=!=91i'
- Een zeehond en een Panda prima samengaan
- Fred A.ï.V. rdagen aan het opmaken :s
-BerL tgenwoordÍg over de T.C.
- Erik de bloes boven zijn bed
- de dames zich bij hem kunnen
- Freci dan ook proefkonijn wil

uraakt

heeft

hangen

opgeven vcar Ce "1:ppensciíLtest"

zijn
- Eric "al}een" gaaL sarnenwonen
- de C.V.D. op vii.laagavond een borreLbus co Lincjenhoit ruil laten rijden
EI:I=!=gll:
- in de kleedkamer de sokken af en toe aan de u:andeI gaan.
- je met knikkeren een bl-auu.t oog kunt oplopen
- er in de sporthal in lrJageningen gerookt mag rrlof den
- de oproep van Richard om publiek te krijgen , heel ueinÍg mensen oP de
bracht.
bij
ds vel-duedstrijden misschien uel meer publiek zal gaan komen'
-

been

uM=g=9lI
heeft? Alleen de ophaalbrug missen LJe F0§ r
- het cLubhui s nu een echte _oracht
zljn schoen al klaar staan.
- De Sint t.ueer in hei land is? Fred heeft
doen?
-LisettenietueetdaLzetsavondsdelichienVancieauioaanmoet
een shagqie ie roken?
- In de zaal- de rust te }ort is omtoeptoernooi
zoeki? (te1.. 228456)
- f,ohn nog steeds mensen voor het
nc)

LL

PLAY-BACK SHOII
==============

De play-back shoul van zaterdag is een geslaagde avond ger,rorden, mede dankzij
Fred en Richard die er heel r,lat uren in hebben gestoken, en a1Ies had.'en
georganiseerd. Eedankt hiervcor, rrie hebben het hardstikke leuk gehad, ,'.

Heel ulat artiesten traden op, en het uas voor ons a1s jury moeilijk om te
kiezen, ulant iedereen deed ontzettend zijn best''
Sander u;as onze presentator, hij uras een beetje nexveus en heeft zich eerst
moed ingedronken. Sander dit hoeflt vclgend. jaar niet meer urant [e cieecJ het
uicst"ekend.
uiteindelijk een urinnaar
Bij de jeugd hadden r,ie het heel moeilijk r:iant er moest
gerrrorden.
(catrict<
teerentveld)
lt:.5mano
komen. oit is à;;i"
Sander vroeg hem uat hij ging zingen, en doot-de zenuulen r.,rist hij het niet meer
maar toen het bandje startte zong hij uit vol]e borst mee'
tilat een uit,stralinq naa Eennie, hij kreeg het hele publiek mee.
beke: ginq hij naar huis, en heel trots.
ivlet een taart
"àn
"n
Na een korte pauzs uas het tlueede gedeelte aan de beurt. Nu moesten ue nog
kritischdr zijn. De puntan liepen niet veel uit een. Het ging uiterndelijk
iussen de faffiÀq Nons (Leonia, IYlarian en Lisàlte Baltussen) en de
BLues grothers (Éric en Err,rià), deze laatsten hedden allemaal tienen.
lJat uaren ze goed, ze deden niets onder vecr de echte. Exact de vicjeoclip iie
kunnen zo in het vak. flok Tina Turner vond ik persoonj-ijk heel sexsie en David
Epr,iie mooi in het zt:ari, ook heel goed opqevoerd'
l,Jij als jury hebben het moeili.jk gehad maar vonden het een geslaagde avond'
Hoielijk-voigend jaar ueer eeri play-back shor,i, Can stellen ue ons Lreer
beschikbaar. voor deze laak.
lLlirn en ÍÏarjan Ccolen

!9!yIIgE:i9=EIry99i
Afgelopen vrijCagavond rrias dan de afsluitjngsavond van dit seizoen voor de jeugd'
Een fijne rJarme avond, de stoelen en tafels gezellig buiten voor hét clubhuis.
0m 18.00 uur uas iedereen aanuezig. fr uJaren ook diverse oucjers. 0m hal-f zeven
begonnen ue mei schutteren. Er r,lerd heeL uat afgeschotan. Uiieindelijk rrlerden
bij de pupillen Bari en Ron de kampioenen. Zij hebben drt'cok dik verrliend, zij
uJaren dén van de r,reinige die echt serj.eus aan het schieten r.raten. IYlet /14
doelpunfuen voor en 20 tegen en aIle 6 de uredstrijden qeuionnen. De 2e plaats
uas voor Charissa en Ëfam en de derde plaats voor Saskia en Chantai. Jammer ciat
Eric ziek uras, nog beterschap, Eij de aspiranten streCen Rosita en Yuri óm
de 1e plaats, dit maal uerd er geuronnen door Yuri, terrrrijl Rosita een poosje
terug qeuionnen haci van Yuri bij het strafulorpschieten. De 3e plaats ging tussen
Juies en Yvonne H., dit urerd uiteindelijk Jules,

NaafJ.oopkregenueiedereenbrcodjemàt2rrrorstjesendrinken,Ïoenkr,iam
de verrassing, er stond een barbecue en a1lemaa1 raden uraar dit voot Llas.
Het Éaren marsh mel]ous die je aan een prikker deed eo boven het vuur kcn
houden, en gesmuld dat ue hebben.0m + 21.L5 uur Lras het afgelopenr. de diplomaÍs
uerden uitgreikt en ieder ging teureden naar huis nret een ijsje.
Het

rrras

een zeer geslaagde

avoncl .

Hierbij rrril ik in het bijzonder Fred even bedankan voor de verzorging en zijn
leuke'ideëen voor de jeugd die hij vaak doorgaf aan mij.
en het komt
Dit ueet niamand maar Fred hoef je maar iets te vragen'
(verzorginq),
Erlc IYl.
en
LJiLlem
C.
altijd voor elkaar. Verder Richard; lYlarian
prikkers.
vocr hei lpnen van de barbecue en 8en voor he.È lenen voor de
0nze teflers Sander, Pairicia, Diana en Anja.
Anke voor het maken van de leuke diplomats..(R1è ze mijn verslag ziet urordt
tik ziek). En verder de J.C. en alle ouders'en iedereen die het zo gezej'J'ig
mogetijk heeit gemaakt. Ik uens ierjereen een hele prettige vakantie toe en
tot ziens in hei nieuue seizoen.

ze

ELS

juJ-lie in cje vakantie ook ncg euen na1 hoe ju11re nieuue klncieran
bij de Hazenkamp kunnen krijgen. Als ue nog 4 me:-sjes tussen 7 en 10 jaar
erbij t<rijgen kunnen ue net 2 pupillen plceEen starten ih het nieuule sej-zoen.
Ze mogen nog altijd 6x gratis mee trainen

prsr

Denken

TOÏ NA DE VAKANTiE

,\

-)

/J

St NicoÍ*ss 1988

Yvonne Hill<.es

ïïie had dat toen gedacht.
Nu *'onen ze samen.

Yuri Arts

,íA\
r,-;i\
\ L----

q

i'---l

----'.
.ir7'7'.oJ.

I

/, i"»'x:\,

ï\

f., i.

Don

ufaaa Lí
f3
*,o.t
J
,iullre

E*,*à\,

P'Y

)

r5 nou,tg93

tseste kinderen,

Zoals elk jaar komt ook oit jaar st. lJj.colaas ueer uit het rrlarme spanje naal
Nederlaod.
In Ce drukke tijd voor zijn verjaardag heeft hij natuurlijk ook uel even
tijd voor een bezcekje aan De Hazcnkamp'
Julj_ie hebben samen afgesproken om op 25 november in het clubhuis feest te
vieiencndankomikookbinnenmetmijnknechten"
je
Nu hebben juJ-li e aLf emaal van mevr. EIs en l'levr. Anke een kl-ein boek
kleurplaat'
een mooie
Eekiegen met een paar leidjes enjullie
de kJ-eurplaat mooi gaan kleuxen en,
a1s
vinden
fijn
heeL
het
zcu
Ik
jes
goed kennen. ulani sinterklaas vindt hat
r,,at cok belangri jk is, de lisd
heel fijn als aLle kinderen staan te zinqen en te springen omdat ze zc blij
Is dat afgesProken?
1iin.
Tot 25 november
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Evenals voorgraande jaren worCt ook dit jaar wasgeld geind lzan de
spelers die in een shirtje van de klub spelen.
Er zi jn echter wac kieine verancierÍnqen.
Na jarenlangi van de dj.ensten van mevr.Bos grebruik Eremaakt te hebt
wordt hec wassen van de shircjes nu l/erzorq:d. door Miep.j
Op het momenc rlat het nieuwe klubhuis ge:-eed is zaL zt er\/oor
zorgien ciat d e shirt jes vrr jdagsavond in her kiubhui.s I iggren
en Éaalt d.aar ook d.e grebruikte shirt jes weer vandaan.Ze hoeven '
rius niet meer gehaalci of gebracht te worden.
De aanvoerd.er óf lei.d.er van een ploeg zorgr ervoor dat al'Ie
shirtjes weer in de plastic tas koment/oor het. zaalseizoen wordt nog bekeksn ';'rai <ie meest praki,ische
:,_
oplossi.ngr 1s.
j
':::
mi
door
jft
wordt
g:ewoon 1 gulden peï' Í]aand' en
liet wasgeld bli
btj iedereen opgehaald.
tsen

1r
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Afgelopen vrijdagavond
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1990

:.:.
l

op de Bijzondere Algemene .Ledenvergadering
het startsein gegeven voor onze
aanwezigen
de
ne6Uen we Ínet
de
Doordat
voorbereÍding 9rg kort was ware.n een
nieuwbouwplannen.
te zijn. Desondanks waren er
aanwezig
verhinderd
aanta.L mensen
iedeEeen is er van overtuigd
IntegenàeeI
geluiden.
geen negatieve.
verhuizen er dit keer maar
te
worden
om
iat nu íu toch'gedwongen
moet
komen
'
een de Finitieve oplossing
l,l;gaandusbouulen.Neenognietdirekt.Ermoetenno9hee],wat
in.9?"t'
hindernissen genomen wordeÀ voordat ,.de eerste spade dé grond
mogeliik
wii
qóed
jdagr',
willen
u
zo
gelopen
vri
Zoals af gesprJk"n, af
informeEen.
weds'tr;'jden
De zaalcompetitie loopt oP ztn eind. Met nog een paar
zichtploegen'àtÀeeste
de
van
voor de boeg =iin de eindresultaten
voor
1,,JeI
klassebehoud
jaar
niet.
baar. Kampió"n"À kennen we dit
het 1e team. Met nog één wedstrijd voor de boeg en de wetenschap
voldaan'
niet te kunnen degríd"t"n is dit seizoen aan de verwachting
zaalde
van
het
eind
aan
zal
Een kompleet kompótitie overzichL
kompetitie worden gegeven.
Karnaval staat vooi àe deur. Voor de één een weekend vo1 plezier'
vooE de ander ergernis. Een ding is zeker '
dienst van
Uw vooEzit,ter viért we1 karn"r"Í en is a.s. weekend in van
mijn kant
week
volgende
u
dat
zijn karnavalsvereniging. vandaar
ooÉ geen voorwoord zult kunnen lezen '
Tot over twee weken.
AL AAF

de voorzitter
vAN DE cLUBHUISqgUIIS§iE

van het clubhuis. aIs
hJillendeledendiemomenteelgebruikmaken
aantrezi'g is, zeli na ailooP de
er niemand van de ctubhuiscommissie
voor ze iets fris Pakken?
koifie kopjes +.schoteltjes afwassen
blij ft staan, dal is niet
afwas
Hiermee voort<omén we dat er vuile
zo Fri.s.
help even mee met opruimen ' Iaten
Is er urel iemand van de commissie,
het nieuwe clubhuis '
r,Je elkaar heIPen tot we verhuizen naar

Alvast bedankt.

C.C. Fred

19!9§9!I9!I
gespselC. Somrnige ouders
Nca éín keer hierov€xr fr r.rerden leuke eedstrijcjen
can zegqsn ze ock nog hoe mr:ef,
,ui"n echi f anat,iek bezrq, trj.e had dat gcdacht,
je kcrfi:allen, het leck urel oi scnmilen aI jaren haccen -cakoril:ald.
HecI erg 1euk.
De scheidsrechters.hàdien het d:-e avond zueer te verdur€fl; ccínmentaar
serC er gced'.ge1èvl-5d,
'vcor
6uCers Cenkt- U'àr 6ens over na, uie ,laet is midr,.reekkoribal iets
in ha t nieur.,:a seizcen.
heb .ik g=hourrjr
f: z:-jn al ouders rlie best uilfen konen trainen,
In,ieier Eeval hai mcnokcrfbaltoernsoi !ras zEer 9=slragC'
0uders bedanki v:.cr hec meeclcen
.

U,

*
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LCODJES

Zo zachtjes. aan naderen u.re het einde van het seizcen. Nog een paar ueekenden
kcrfbal en uJe kunnen ons voorbereiden op een korfbaLloze zomexperiode.
[en aantal aktiviteiten in de rekreatieve sfeer zcrgen nog vcor de ncdige
ontspanningi 0m te beginnen is er in het Pinketerueekencj ureer een kampureekend
uaar jong en oud mee naar toe kan QààFlo Aansluitend spelen uie ts maandags een
toernooi. Llil je ook mee, geef je dan snel op bij John ofl Bert.

Verder rrlordt ons eige.n schutterstoernooi uJeer , georganiseerd. Een vocr de jeugd
en een vocr de groterenr Trrreetalïen uorden uieer gevornid en speculaties over
kampioenen doen aI uleer de londe.Ook in juni de p.laybackshcu.
Vorig jaar uas vocr mij de eerste keer dat ik het meemaakte en het uas een zeer
qeslaagde svoodr Reden gehoeg om ock dit jaar die avond vrij te houden, iets
geks te verzinnen en mee doen of geuoon'komen kijken.
Uiteraard zit er tussen dil alles ook de Algemene Ledenuergadering ulaar niemand
mag ontbreken.
wlet de nog te spelen r,.redstrijden zijn clit de laatste I'oodjes Cie zoals men zegt
zLJaar u/egen. feoereen nog even de schcuders ercnCer en het zal best meevallen.
de vc.rcizitter

EN NU GAÀN WE BOUTIEN

I

Na al die voorbereidingren,vergade:-ingen en soms ook twijfeis
hebben we argelopen week de knoop doorgehàkt.we;;;; een kiubhuis
bouwen.fn eerste Ínstantie betekent dat er een
uun het
we:-k gaat die voor ons de ruwbouw rea I iseert àunn"*".
. Daaronder wordt
versLaan dat er een vloer,rnuren,deuren,ramen en een dak gemaakt
wordt en dat de resterende werkzaamherlen d.oor
onszeIf gedaan
worden.Ongeveer begin oktober verwachten we dat rje aannemer kan
starten en de opieverdatum wordt dan ongeveer beqin
december.
Wat:gaan we nu eigenlijk bouwen?
Een heleboel mensen hebben weI eens een glimp van een tekenino.
---'-"-":
gezien maar hoe het er nu precies uit gaat zien...,..?
Nat,uurl i jk is er een kantine met een ;fmeting van ongeveer Bxg
meter-Er komt een entree rnet een dames en herentoi Iet. een ruime
kcuken.berging voor de korfbaispul len. een berging waar ond.er
öndere de verwarmingrsketel -"9n plaatsje krijgt-;;- als iaatste
"toegevoegd een dames en herenkleedkamer.
§en kiubhuisaccommodatie dÍe kompleet genoemd. magr word.en en graar
rrè't tenta l i en jaren mee voorui t Xunn"nl

Natuurlíjk wii iedereen daar zijn steentje in bi.jdragen.Dat is
niet alleen mog'eiijx maar
zeer gewenst.Het is nu ar een
pijnlijke gedachte dat,als hetook
klubhuiË
afgebouwd. is,u.-"ri"
k;;;
dat je binnenkomt een huivering aooi-j" heen
gaat
met
gedachte
cte
"Hier heb ik heiemaal nÍet aèn
Het lijkt mij fantastisch alsmeegeholoen.
wó stràxs tegren elkaar kunnen
zeEqren"Het klubhuis is er v!-e_r iedereen gebouwd
uvvr iedereen.,,
Laten we er met z,n aIlen lets mooi=,run-Àuk;;: door
de voor-zitter
,,
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Het j o.an Lo opt bi !na te-neínde . AL mzt al ltebbzn u)e a(gelopen j aatt
hee{. wat gzzeLlig? uu4t!za doo,tgeb4actrt in het c{.ubhuí,s.
? mao.ndzn dooa
Daott de vethuizing naat ttet nieuwe veld, i^ ei
de om^tandighzden niet zove-et tz doen ge-u)ee.at.
Zoala jultíe hebben bunnen lezen in dz Hazenpepet ia + vien u)eizen
geled.zn hzt elubhuia weQ-i ,sehoon Q-n gezztÍ.ig gemaab-t. 0e clublzden
die dat gzdaan hebben, EEDA^/Kïl
Uz hebben de. jao.ttÍ.ijlzae toepavond gehad en die waa goed bezoetrtt.
En natuutlí jh geo4ganÍaeetd do ott J oltn.
Voon de jzugd waa de Sintetb-laaamidda.g e-i ure?4. Beda.nÍzt jeugdcommi,saie
Itet wa,s elL gezzltig dtuh.
l,4aatt op de vnijdagavonden ia ltzt nog,steeda niet dtuh- genoe.g in het
clubhui,s. ?ua na de tta-iing gezzllig nd-l.L ltet e!-ubttuia , aÍ ia het
maa,\ voo4 ee-n p4ao.tje, een tza-a,ztjz lzggen oI gezzLÍig een h.opjz
hoóóie daintzzn met je ploeggenotzn. Nzem je ploeggznoten nee lltet
ia maat ee-n a.vond in de- uJee-h.l .
0e lz-zrc,stbingo h.omt zn- oah. u)eei aan. 22 dzeembe4 ia het zove4.
Het clubhuia gaat om 19.30 uuft opQ-n en + 20.00 uutt begint de bingo.
Voon de- menaQ-n die zeL( niet van bingo houdzn, tzom gzzzll-ig mee vooi
een babbeltje e-n ge»oon voaL de gezelligheid.
Het votgznde evenement ia dz NIEUTTJAARSRECEPTIE.
t januattí 1991 ín het clubhuia om 16.00 uun .
(lz h-unnen ellzaan- dan eq-n hand geven oó aeltuddzn en wat tegzn'zlh.aatt
zegggzn ldat moet ie zel( ma.a.4 wetznl .
Ilz. wen,s: do.t de vtiidagavonden dtuh bzzocht zullzn u)otden.
Dit wa.s hzt voot dit iaatt
tot op de vti!dagavondQ-n,
dz h.eratbingo enlo ó
de- nizuw j aatateceptiz

De elubÍtui,seommi,saie u)e.ntt- a"llen

PRETTTGE FEEST,AGEN en

Len V0)RSP)EDIG

p.^.

Q-n

1991

ib hoop in het nieuute jaatt zo,snel mogelijh in on^ nieuwe

c[.ubhuia.

Tot
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VERSLÀG PINKSTERKÀMP ,9L

Zaterdagmiddag vertrok een lange stoet auto's richting
Kaatsheuvel.
lange rit en aI spoedig zagen we enige attracties
Het was geen
-Efteling.
Hier vlakbij stond een grote boerderij,daar
van de
girrg"t we kamperón. Het bleek een grotere en mooiere boerderij te
drie slaapruimtes, een voor
ír:í d,an die van vorig jaaf. Er waren
keuken) en
(die
1ag vlakbij de ttqroonkamerrr
meisjes
voor
de
jongens,
een
de
grote
was
een
junioren
Er
en
senioren.
d.e
e"n-.roór
met een grote (eet)tafeI. De toiletten waren buiten.
korven geplaatst, waar
In het véfaie voor de boerderij werden
geschoten.
werd
op
kampweek-end
hele
het
ged.urende
ZÀTERDÀG

Eerst begonnen we onze slaapruimtes in te richten. Daarna gingen
v/e lunchèn. Toen gingen de oudersrdie niet bleven, weg.
Na ongeveer een uurtje gingen $re (er bleven er ook een paar
achtei) naar het bos. Daar deden we een leuk spel. Het was een
naar de
spel waarbij-jehet de bedoeling was zoveel nogelijk.brieven
je
getikt
worden
kon
Onderweg
groepje
te
brengen.
1àider van
paar
een
stonden
brieven
je
de
In
kwijt.
brief
en dan was
een
werd
er
eind
je
Op
het
vormen.
kon
een zin
woorden , waarmee
gevonden.
goede
had
zin
de
eerste
wedstrijdje gehouden wie het
.verIoren....
Het groepje waar ik in zat had
broodjes knakworst.
met
we eten: tomatensoep
Daarna gingen
bos , dit keer voor het
het
naar
Daarna g'ingen vre weerI'dierentt
zich niet echt goed
hadden
dierengeÍuiàenspel. De
waar ze
goeq.duidelijk
geluiden
verstopt en rnàakten door hun
vol.
lijstje
zijn
iedereen
zaten. Na nog geen tien minuten had
ging
rest
de
boerderil,.de
Een klein qróepje ging terug naar
ttmisdadiger"
en
een
was
samen met John nóó een spel spelen. John
en
zoeken
veel
Na
wij moesten hem te pakken zj-en te krijgen.
toch
ik
hen
en
teíergeefs achter hem aàn te rennen, hebben Harmen
nachter slot en grendel kunnen zetten.rr De crimineel lette
blijkbaar niet op en holde niet meer weg toen vrij hen zagen.
Daarna gingen we tertlg.
ZONDÀG

À1 vroeg in de middag vertrokken vre naar de Loonse en Drunense
Duinen. Daar gingen we in het zand zitten. John ging met een

groep een gioté wandeling uaken in het gebied. Ondertussen
épeetae de ràst verstoppertje. Wiro de Jager had eenltkortere" weg
genomen en was blijkbaar verdwaald, want hij kwam een stuk later
terug dan John. Door aI daÈ wachten had iedereen veel honger
gekregen. Daarom begonnen we maar. Dennis probeerde net succes
èen record te breken, hij at maar liefst twaalf boterhammen.
Daarna gingen we een soort vlaggenspel spelen. Het was de
bedoelinó aé vlag van de tegenpartij te veroveren. Op vijandelijk
grondgebied kon je getikt worden en moest je een nieuw leven
ha1en. Het aantal levens was beperktDoord,at de partij van Wim veel meer verdedigers had, wonnen zL1'
Het was die middag snikheet en iedereen had het erg warm.
We gingen ook nog hout verzamelen voor het kampvuur. Daarna
gi.,g"n we eten: tomatensoep en koude schotel'
gingén óe terug
"n
eten
maakten we een kampvuur en aten marshlekkere
Ía dit
mellows. Toen gi-ngen we naar binnen

u

Maandag
We stondea \.ïoeg op voor het taerncoi. Iedereen pakte z'n spullen ia el om ongeveer 8.45
vertrokken lve naaÍ Tilbwg voor het toernooi. Er rverd veel gespeeld. Onze aspiranten.
seaiaren en junioren konden maar niet w{nnen. De aspiranten speeiden tegen r,'eei hogere
rangen en zells met de hulp van Gerjo w'ou het niet lukken om varl die laatste plaats rveg te
blijven. In de laatste n'edstrijd van de aspiranten kon Yvonne nog scoren van grote afstand.
Een mooi schotl
De pupillen daarentegen speelden zeer goed. Zij u,onnen vaak. Op het laatst moesten de
pupillen nog straf*'orpen nemen om de eerste plaats tegen Oranje-V/it. Oranje-Wit won met
2-0. Jammer. rna.ar je kon toch zeker niet ailes v,'innen. Een tweede plaats is nog aitijd zeer
goed! Anke. Win:- Winr. Jacqueline, John en iedereen die nog mee heeft geholpen aan dit zeer

Heerlijk ravotten

Drunense Duinen
Even ontspanaen

!:!M?19=9EIIE[9I

l-e:'dsLei net 4 rlelpen
Zaterdag ?)- september ging ondergetekende aIs met
mooi- 1.teeï en cie
naar de,.^relpendag in BJnnótom.'rJe vertrckken
de daq'
zon rïas onze beqóleider vool cje rest van
maar heL veld !das niaL
mee
l,,Je hadden een ouioeli;ke beschrijving
haLf
ad
rrn fp rrinden. DuS na enig zóei.en ki,tamen we Om tren VCor'
vru!
Lv r,i
omgekLeed
zicn
welpen
e
cj
Nadat
e1f, toch aan !uaar $Je ztJn ,o"6t"n'
begi"nnen '
hadcjen konden uJe met een spellencircult
DeweipenhaddenerveelzininendedenZseienthousiasfinee.
frWarenWeeranderespe}ret'i"salsinBornebijo.a.eenverkleedspannend '
race en een 1"gp uzzel maai wel net za
en een kaek kregen
Iimonacje
welpen
de
waarj.n
Na een kort" p"u."
k:-nc i3i herinnering
iecier
gLngen $Je r{eer vercjer. En op Àet.' eind kreeg
eenpetvandeRabobank,eenTonneklepmelietekstkcrf:ale:oo
mee en gingen L'ie
en een mooi" p"n met de tekst koríba1= vak'lerk
moe maar zee-- voldaan naar huis '
l..jeereenwelpendagVoorbijdezekeermeteenandereleidsLer,maar
net zo leuk a1s de andere welpendagen'
í

Jacqueiine

-

Ë.en

potentiëel welpje leeft de eelsle óeg,rrselen van hel omgaan fiet de bal. (Íoto Gsrt Jan xo3ter)

t{elpenspeldag bii B1í0
BENNEKOM

-

Btí

Daar worden zo'n 300 weloen verwacnt,
onder anderen ook uit 0uitsiand.
De we{pen van OVO 'tíainen' iedere vni-

koríbatver-

De bijna 100 kinderen vermaakten zich

dag van 16.00 tot 17.0O uur in de DVG
hal. Ze maken op een- speeise manieí

21

prima op het speilenciícuat, dat in gíoe9jes werd aígewerK.

veel soelletles. Plezier en gezelligheid

eniging DVO werd zateídag

september een regionale welpenspeldag gehouden, tÍen verenigingen uit de omgeving waren met
hun jongste koriballert jes naar
Eennekom gekomen.

Deze morgen was nog maar een Yoorproefje van d€ grote weipendag van ce
KNKV aíoeling Oost die oo 2 nover,'1cer in
de Hanzehai in Zutphen woídt gehouden.
I

kennis met korÍbal, maar doen daarnaast

§aan voorop. Kinderen van 5 lót I iaaí
die eens willen komen kiiken of een paar
eer wiilen meedoen, :ijn van harte welkom.

1:

Jawe1, goed gezien, we hebben weer een kampioen bij de Hazenkamp,
de pupillen Q1.
ZaLerdag moesten we voor onze laatste veldr,ledstrojd
DK0D in
HeeIsum. De pupilren waren zich niets bewust van watnaar
kon
er
gebeuren. Anke wist nj.et wat DK0D het vorig !Íeekend had gedaan, du
arles was mogeJ.ijk. voor de zekerheid marsen gekocht want met
lege handen staan als er een kampioenschap is, staat
vreemd.
l{ilde de laaète wedstrijden thuis niet alleu Íukken, zo
deze keer
ging het veel beter. Goed samenspel leidde tot verschillende
kansen. Ivica kon uiteindelijk
0 - I scoren.
De tegenstander ging steeds iommeJ_iger spej.en ( in de aanvaJ. ),
hun verdediging hcield we1 goed stand en dat betekende dat de
eindstand 0 -1 voor ons r,'lerd.
Grote hilariteit
bij de jeugd van DK0D (aie dachten dat ze
minimaal een gelijkspel nodig hadden voor het kampioensehap.
Maar de tranen werden snel qèOroogd toen bleek dat UeiO" ploegen
evenveel punten hadden en dus samen kampi-oen waren.
De malsen !uaren niet voor niets gekocht. 81ij met de overwinning,
werd de vreugde nog groter toen j.k onze kindàr"n vertelde dat ze
kampioen'araren geworden.
JuIlie hebben allemalL goed je best gedaan en ik hoop dat we in de
zaal net zo fijn met elkaar zullen spelen als ute nu hebben
gedaan.
Een kampioenschap is leuk maar daar hoort iuat bij.
Afgelopen dinsdag hebben de pupillen na de training een diploma
gekregen als herinnering.
Nu even opgepast. lale willen ook graag de kampioensf,oto maken.
Daarom vragen we alle pupilren om diÀsdag L0 november in hun
wedstrijd kleding (oranje shirtje en z,,raite rok of broek) naar
de. traing te komen. Niet verqeten a.u.b.

Jolanda - Jojanneke - ïamara - [loniek - Marj-na - Ivica - Maarten
Clarence en vincent nogmaals hartelijk gefeliciteerd met het
kampiqenschap en ga zo doorll!ll!
Anke

De l-1e:enl.:arnp 3- Ri'ra1en f,
lr'la eer, ti -id je rutst qenornen te hebben. lluram Fred
'tj'jdens
de
laat=te
thlti=r,red=trijd
rrrpt
Bp\/ro1 i jllen- Het lr.ed tot
àan de rur=t :i chtbaar=ijn
e{f
was het ? - ? ( retat \r.oot- ons een r,reel de i s.
De rutst deed c-lnE gEEn qoed, di t i n tecr=nstel 1i ng tot
deden er een =chep je bÉ./enop en 1 i epen a1 snel r_r.i t
Cc:k cle balr.iis=elinq
hieip ons nietn :c,d"r.t ie r.rei=-urr
een f,
A erndgt*nd.
PEn toeschsr-rwer
_

onrÉ ge1=cieren
aànwe=ir:heid
ect. want rsen
de Ri.ral en - Ze
jd elniJiqde in

')n
)L

ffi[tR[

warmrng up, u het vertrouwen
dat de Nijnege$aren nog zoudea

alriverea
Op het weidse speeiveld van het
landeiijke Goor, waren op eruge
aJstand wei de gedaantel van een
Liental koeien te zien die r.n eendracht grazend het terrern aí-

mar een malse hap,
maar als je op tret platteknd
lvooEt Is dit geen ongebruikelljk
zochten

beeld, Ous de korÍbatiers van Fe-

aix keken hier niet van op. Kort
voor tijd nog steeds geen teken
van De Haeenkamp.

,,:L
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:
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:
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De scheidsrechtei leei( ach van
geen pmbleem b€rvust toel hij
ac! midden op het veld opsielde
en met rjn ftuit het verzameite
kea gal Zie daar het wonder geschiedde: de grazende koeren
i

ricitt€n zich op,
eo hun gmteske koeieiijvea kewendden de kop,

gen menseiijke contouren,

hun

raag hertuuwende koeiekoFpen
vera-oderdes zich langzaarn tot
rnenrielljk ogende meffengÈ
zichten-

Aarvoerder lYim de Jager vaa

De koeien
he

korÍbellers vÍul De Hazen-

L,/ta*p

moes-letr zaterdag aan-

keden voor een wedstrijd in
Goor. Een ha]Í uur voor het begu
haddea de spelers en speeisters
van het oatvangende Fenix aI
eers ongerust om zich heen gek+
ken- \#aar bleef toch De Hazen
kamp? Men begon tocà aar de'

De Hazenlzmp: .Die kaeien?
Dat waren wij inderdaad" Hij
lachl
broer Heri:erl wa:
"Mijn

zija contactlens kwijtgeraairt, es
met dja Lienen bebben 1ve e€n

ha)Í uur laag over iret veld gekr*
p€n, :.tr de hoop de lens tenrg te
vrnden- Is nier gelukr Herixrt
heeft de wdskijd dan ook Biet
meegespeeid" Zo zat dat dus
Ovengeas miste er dez€ we€k

een uitsiag in het

njde korÍbat.

wedst'ijden: Fenix-De Koeieu &

NE Z l JN

t^JI

ND EN

I^JATERD I CHT .

i5- rr - tgg
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In de afgelopen week ls da aànnarnÉr zaver g€vorderd dat de
ràÍnen en de (wellswaar nog nlet a1le) deuran erln zltten
weàríflee het k lubhuÍs i n bouwtarrnen gesproken " wl nd en waterdlcht" ls. Dat was tevens hat startsaln voor ons orn met de
afwerklng te kunnen beglnnen. Het wàs dan ook afgelopen zaterdag meteen aen drukke bedoeni ng oín en 1n het klubhuis. Aan de
ena kant stond nog een tlrnrnerrnan de deuren af te hangen,
terwi J I aan de andere kant aI e€n ploeg bezig was orn de cernentvloer 1n de berglng eàn te brengen. Ondertussen kwam de
rnan van het elektrisch da rneterkast, die tot nu toe rnaèr aen
kaal Ieeg dlng hras, verFraalen met een hypermoderne zekerl ngenkast, zodat de geíneentel i JkÉ NUTS bedrl Jven wat ons
betreft, de noodzakeiljke voarzieningen kan aanslulten.
Het oude klubhuls heeft z' n langste ti Jd gehad. Sloper t^li 1 mat
asslstent Fred zl Jn zlch vol ledlg aan het uitleven op wat sens
de t,rots van de vereniging was, Helaas konden we het gebouw
nlet overdoen àan de voatbalvereniglng en afbreken en ergens
anders weer opbouwen had welnlg zin. Nog avËn En er 1s niets
Íneer van terug te vlnden.
Het zal noq een tijdja duren, rnaar zodra hia het volgend voorJaar da trainlngen op het veld hervatten, zuIIan h,e vooraf en
nà da ti Jd gebruik kunnen maken van ean prachtlg rnoot nleuw
klubhuis. Voor.dat het zover is moet er nog veel werk worden
verzet. Nu nog op zaterdag ínaar zogauw er Iicht aangesloten
ls, ook op de doordeweekse dagen ln de avonduren.
Kom ínaar eens k 1 Jken, dan kun Je gel 1 J k de handen ul t de
íflouwen steken.
de voorzitter,

lqgr

!g!9?9M9

;

Alweer een paar weken geleden maar nog niet, vergeten, de bingo.
Er heer erg vroeg stonden er kinderen voor de dàur.
f enmaar binnen, werd er goed rondgekeken arles nog ni.euul.
Dan de prijzentafel
bekijken en dan hoor jet het àr,'dit wiI-ik
wel winnen, " oF ,'ik hoop dat ik, dat wini.
Al meteen bij het begin was de spanning te voelen.
fen ronde met kleine prijsjes om te,neÀnen en toen begon het
a11emaal pas goed.
spannen, spannend. Er waren veel ;qooie prij zen, teveel om op te
noemen. ïelkens b1i.je gezichten aIs de bingo weer goed was.
Tto s-l-ot een ronde waarin er voor aale meeàpeJ.ende kinderen
een klein prijsje was. Er ging dus niemand met lege handen naar
:.
huis ?
Tevreden ging de jeugd naar huis
í
fen applaus voor de harde werkers van het crubhuis was ook Ée
horen. ïoen nog een beetje kaal maar je r,veet niet wat je zí'e.!
als je nu binnen komt. Het ziet eF al ge,rJeldig uit.
-'-&
Einnenkort kunnen er dus weer allerlei aktiviteiten
plaatsvinden
in het clubhuis.
Lees het krantje steeds goed en je weet wat er te doen is.
Anke

.\LJ
-rl

tb-s _ tqql
JJ
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Ei.ndeIljk i.s het dan zover.
A.s. zaterdag orn 15.45 uur wordt het klubhuis officieel
En
geopend. En daarvoor en ernà een dag vol met festiviteiten.
zeer zeker een dag om van het begin tot het eind rnee te maken..
Wat dacht u van een brunch met ruim 7O personen, een
de jeugd, een optreden van het turnspelmi ddag voor
prOrnotietearn, een feestavond met een aantal I ife-acts en nog
veel meer leuke dj.ngen. En uitgaande vèn de weersverwachting
(het 1s nu nog màar dinsdag) een dag voI zon en een
ternperatuur die rnenigeen een dorstige keel zaL ooleveren.
Utteraard zàI vanuit de bar het nodiqe te verteren zi. jn en uit
de tap zal een uitstekend gekoel C pi 1s3e strornen.
Als nu iedereen zLjn beste beentje voor zei en zijn zonnig=t=
hUmeur meebrengt wordt het een opening orn nooit meer t=
vergete n.

van plan z j. jn uw fototcestel rnee te nemen, doe cjit
gerust en laat ons over een ti j d je een keert je rneegenie',-en.
Omdat er voor a.s. zaterdag nog het een en ander te regelen is
zaI 1k het deze keer hierbi j rnoetan laien'
Tot zaterdag,
lvloCht u

Àa

\tó^rtiïl=r

y8§=

!§;2 == I g!4ry §I
morgens vroeg om 10.10 uur bij het elubhuis aan.
Dan kom je's
l,'Jat staat er te gebeuren. Ui j weten neL zoveel aLs een ander, aan
ons is vooE deze dag niets gevraagd.
Het i.s weI vreemd jaar in jaar uit ben je van a1les aan het
orqaniseren, en nu vandaag hoef eens niets Le doen. Je handen
kriebelen, en in het begin kun je je draai niet vinden. Langzamerhand went hel een beetje. De jeugdaktiviteiten
begÍnnen, weer weet
je niet wat er gaat gebeuren en weer kriebelen je handen, waar
moet je ze laten, stil zitten kunnen we niet en iels doen mogen we
riiet; kijken mag wel. Het valt niet mee voor ons. Toch een hàeI
k1ej.n beetje wat doenr wB kunnen het niet 1aten. fn aLs je dan
I gE !lg9!gi §§l

=E=

alles ziet, het is fantastisch.
receptie, het koud buffet en de feestavond.
Het is een stralende dag geweest en een hele fijne

Dan de
avond.

en

gezellige

Iedereen bedankt. De feestcommissie, de mensen achter de bar en
nj.et te vergeten de bouwcommissie, verder iedereen die het geze1lÍg
wist te maken.

Anke-Tonny-E1s

DV0

í2 - De Hazenkamo

E]

ZaLerdag 19 september gingen we naar Bennekom. l,rJe hadden weer
mooie kansen om te scooren maat vele gingen er niet in.
De ruststand was 0-1 door Tamara.
De eindstand was 1-1. De laatste punten werden door Ivica gescoord.
Goed gespeeld.

groetjes

14aarten Fest
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Herfeest kan heginnen
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En za t"-$s het bínnen

Kampioen

EÍ *kr
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Staand v.l.n.r.;

lvica Schierbo*m
Marina Scheen
Jolanda v XaÍrien

TaÍrara Aeissing
Peter Jansse[

Moniek v Murster
Lineke Meekes

Zittead:
fulaarten FesÍ
Romana Schierboom
Jojanneke Tobe

Feest in het clubhuis
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Hazenkamp Toep

Bulletin
Goessens w'int Hazenkamp-Toep
fuIeewvsen pas met de laatste kaart verslugert
Lindenhr.llt \a ::n bijzonder span-oende srrijd heeÈ Joirn
Coessens z:rterda:tavond veertien november de Hazen}iamp-Toepbcker gcwonnen. .\i direct aan hct be:iin van de avond namen hij
cn Enc \,[eeuwseo ;ositrc aen de kop van de ranllijst zodat het
niet meer dan logisca rvas Jat zi din iinalcpluts rvisreo re
bemachti!ren. De ;lnaler;liei rrerd vercier aangevuld met de heren
Grimbergen en cie jager. Kon Crimbcrscn nog enige tijd aanklampen brj cle !Íe:ur§'sen cn Cocssens. de Ja::er nam al in eeu
vroeg staclium ecn rigurantenrol in. De rvlmaal van i989 zei in
e=n later conuncota,ar dat de arbitrage avak \!'as. Èn dat het tèir
dat hil de hele avond a.:rn cen slecht ve:-lichte ratèl had rnoeleo
spelen hem behooriijk parten had gesoeeld. Verder vond hij het
pubtiek tc opdrinleriS miur mct namè <Je enorme t:ibaksrook had
hem van de uiteincieliike zcrer afrehoudeo. Coessens en
\Íeeurvsen hadden hier:resn l:rst van. Nadat.erst de Jager

en

daama van Criml,erlen in k:rnsioze positie \varcn lernanocuvreerd ontspon zich cln levecht rvaarbrj b,luf. beheersinr, getructheid cn inzicht getoond rvcrden mxar .cn _::elukkige hand kaarten
van Ctrcsscns uiteindeii.lk dc doorslaS S3\'en. Na vijf tinaleplaatsen zonder titel mar een zege v'oor de pas vader géword'n
Coessens verdiend renoemd rvorcien.
Overigens kan de Tocp-avond een suc§es lenoer:rd r,'orden. De
or!:anisatie is tevre,l;n ovcr hrt deelnciilers'"eid mur hoopt dat

hct vol:rend.jrar de inschniving die van dit.,1a-rr overschrijdt. en
dat daarnaa,sr dc deelncrners in sterkte zuilcn toenernen. zodat
het niet meer moseiiik is dat spelers rrei ccn zrvakke voorbcreidin::. zoals de Jiger. d; tlnule toch nog halen.

G<rcssrru.

.iirect na iijn leqe

Hilkes overlraind?

Danres teleurstellend

Opvallend debuut

Ron HilLcs heeti nicr aan dc hrng
gÈspJnndn vcuachtin!cn iiinncn
voldogn. Dc jongsrc sp,ihr \rn hc!

Dc hcrcn van \:ntcn en Acissing
Jcbutccrdcn iit.iaar in hct tocrirooi
cn dcdcn rirt rovailend. Ze schuw-

vcld krarrtc :ardir: rrrce rrrrlr ion

Hclaas zijn er ook dit jr:r ::cen
JJmcs to( rju linaie rjoorecdrongcn.
De zus(ers Baltusscn vol.ierien aan
dc veru'achtingcn cn einiiigrien

ondanks r.lc gctJuihtc vo(rrocrciJin:l

\)rldcr ln Je utid,Jcrrrtto.rt en

niet

in.le buurl \an

cerr llnric-

pleats kortrcn- Hilkcs-scnr,,r hetl
qel zicht (rÍr cin tlnrlcpiffts rr:Jf,r

lict hct uitcrnrJ:liik ook .:t\r ctln.
Ook R. W:nrrct. r:cds lrrcctnaal
ccrdcr krrupíocrr. rtclrJc tti:ur. Hsl
is nrr :cnrrra:l rrict rrtrtteiiii .tccd.
(inli[rJJl tc i1r.(lcrin.

\Í,

\!'rnncl u'as _gcblcssccrd cn lltoss(
Irrct i.in f,rnt locpcn. AIlcen Sihnivcr vici rrp. Zc hchaaldc e:n onvuru :chrc vi-i fdc plaats. Hopclijk
kirllcn uc Jarncs vol::tnd.i3rr hÈtÈr
vrrorircrctJ aaÍl slJll

hct risii,r rict. gingcn gcrust
cc:t:;ht dn twcc Prcnl.icS
en schrurlrnrice n;cl om JÍic. Joms
vicr stratpuntia tcgelijk te kriigen.
rJen

mÉc rnst

Ecn tinaicplarts:n( cr voor hen
drn cnk nict r;r maar hut belooà
wat v(ur dc tr.ekomst- ln e:n
Èootnlcn(aar s lrcn 7.c vastben.ien
voltcn,j jrar .rln Jd I'rnalctalÈi tc

:iltcrr
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TOERNOOT

ÏN BRIIEfl,ÍEN.

zaterdag 29 augustus.

8.30 vertrokken we, Dà enig heen en weer gepraat, naar Brummen. Het
regende en het was rotweer om te spelen. ltaàr om 12.30
uur begon het
op te klaren- Toen hadden we de eeiste wedstrijd. al gà*onrr"n
Eerbeek
met 1-0. Toen speelden we tegen Herras en !íonnen met 3-o. En van
tegen
Eerbeek víonnen we weer.Toen_Èegen Hellasr w€ verloren met 1-0.
Maar
we hadden gienoeg punten orn dooi te gaan. we speeld.en de
finare
t;;;"
Rivalen' we speelden gelijk en moesten strafworpen nemen. we wonnen
4-3.8n waren dus kampioen. Hierbij wiI ik_ook ai:-" spelers di;-;ïj-' met,
ons invieren hartelijk danken. Dat waren Ron,Harmen,Ërik.nosiia-ilr"rrj.
en charissa. rk hoop dat we volgend jaar weer mee nogen d.oen.
Groetjes

Rob.

q?3
NIE{.IWTJES FEITEN EN MENINGEN
Sinds kort hangt er een joekel van een prijzenkast in het clubhuis.Een ieder die prijzen in zijn
haar bezit heeft wordt verzocht deze gepoetst en wel in de prijzenkast te zetten.
Hiermee worden níét de individuele prijzen bedoeld.

of

Vermeld mag worden dat de TC met Jaap als grote admator voor een goed oefen programma
heeft gezorgd.
De sectie korfbal heeft. momeuteel 68 leden en 12 donateurs.
Het jongste lid is 5 en het oudste lid is 48 jaar.
De voorraaöergng is Onlangs voorzien varr een knO§ van sea stslling.
Hierdoor kao een grote voorraad flessen, dozen, etc. wordeo opgeslagenDus, bestelletr meer.-.

De omzet van het clubhuis in het eerste Íolledige seizoen ('92-'93) was ruim F.18.000,: !
Hierdoor kouden alle inkopen, kosten, aflossing leningen kleine aanschafEngen betaald worden.

"

Mew. Hendriks is de moeder vao Kirsten etr llse. Zij was bereid leidster van het meisjes
pupillen-team te worden.

L

tn vertand met zijn militaire dienst heeft Berry Keijzers zich afgemeld als lid.

3g

Koríbalpaardie heidsdas oo I 8-6- I gg4
Op deze dag mag de Hazenkamp de jeugddg organiseren. Weten jullie nog dat wij varig jaar
naar Almelo zijn geweest met en groep. Nu zijn r.ve dus vlali bij huis. Zetf gaan lïe natuurti;t<
ook weer oefenen hiervoor. maar dan ap het r.eld natuurli-ik. Yan p*pil iot met junior mogen
hier aan meedoen. w*e gaan dan kijken q,'ie het beste per cnderdeel uit de bus komt.
Wij zoeken ook hulp voor deze dag. \fuij hopen ook op medewerking vali de cuders.
Jullie worden hierover benaderd dcor cns.

Rode drotd spei

o,l,v. Wim de Jager
Rab Fest

Àdministratie bii houden
Els Harwijne en Ben Katuin

en

I 't]rl1.J

Eindelijk daar zjn we weer, iedereen fijne vakantie gehad? O[ is nog niet iedereen terug?
--f
F.erst rvil ik nog wat vertellen over de jeugdvaardigheidsdag op l8 juni. Dit rvas een schittcrende
dag. Behaalden we vorig jaar maar 4 medaiiles dit jaar waren het er liefst 9 stuks.
Bij de B waren dit Ron 2 en Patrick i.
Brj de C hel,ras geen één. Bij de D, Marina S. 1, Jojanneke l, Maarten 1.
Bij de E en F waren dit Mintra 2 en Wilfire 1.
Er naren ook nog verschillende2e plaatsen. Knop gedaan hoor. Even een kompliment aan allc
ouders die meegerverkt hebben, z.onder deze ouders rvas het knap moeilijk geworden. G:k onz.c
eigen leden en vooral de junioren waren vertegenwoordigd zells aspiranten hebben ook nog
geholpen. Alles was per[ect, na afloop rvas dan ook alles keurig vlug opgeruimd.
Nogmaals iedereen bedankt, bedankt, bedankt.

Hiucnkr:.mp

Al - DVO A5

Ivlet RosiLa T., Sandra, Cerric cn Tonr in de ecrste aanval cn Rosita E., Charissa, Rt:b cn Ron
slartcnd in de vcrdediging rvas hel cvcn spannend hoe het zou gailn tcgcn dc rvaL sterkcr gcachte
pl<rcg uit Bennekom. Tenslottc was DVO gemiddcld ecn halve kop groter en wij mistèn tcrch
cnkele vastc krachtcn. Via L-|,2-2 cn 3-3 bleck dat we ook in dczc samcnstclling u'cl cnig
weerwcrk konden leveren. In feite hadden wc de 3-6 cn de í'7 achLerstand Íum ons z,clf te
danken. Mcl. name het slordig uitverdedigen zorgde er vq)r dat de verdediging onder vccl druk
kwam l.e staan. Zeker hvee en misschicn zelfs drie te.eendoelpunten voor de rust, rvaren het direct
gcvolg van plaatsf<tulen in de verdediging. Nadat Cerrie vlak na rust 6-7 scoordc, lcck hct tij
toch nog te keren. Er werdcn inderdaad minder fouLen bij ons gemaakt. We bervaardcn ook iets
meer rust, zodat de bal langer in de aanval kon blijven en onze verdediging op adem kon konten.
Via 6-8 licpcn we uitcindelryk uit naar 10-8, zo'n achl. minuten voor trjd. Ron en z'n vak licten
nog even zjen hoe effectief vrije bal nummer 2 kan 'ztjn. TnaJs dat wel vaker gaat na ecn
demarrage van de tegenstander, werd DVO wakkcr geschud. Met. drie Bennekomse doelpuntcn
op nj, werd het 2 minuten voor t.ijd als nog 10-11. Hoervel de meesten bij ons tot de laatste
minuut goed bleven spelen, was het vcxrral domme pech dat ons van een verdiend gclrjkspcl
afhield. Zelfs in de lantste halve minuut hadden we nog twee gtxde mogelijkheden maar de ballcn
draaiden net uit de kor[. Junioren 1 staat nu gcrvoon 2 punten achter de koploper, verder is cr
natuurlijk niets aan de hand. Wel is duidelijk dat je in deze klasse niet alle punten cado krijgt. De
Ia.atste 2 wedstrijden zjjn met éón punt verschil vcrloren, tcnvijl jullie beide keren vlak vtxrr Lijd
voorston<ien. Knokken tot hct eincle dus, jullie tegens[anders doen het in icdcr geval wel. En
probecr verdcr zo min mogeh.yk vanaf dc achterlijn door het middcn (langs de p,r,l en
stra[rvorpstip) uit te verdedigen. Gervoon een worp níur de ztjlijn. Conclusie: een redelijke en
spannende wedstrijd en nog meer trainen.

Wim (Uw coach ad-interim)

ltic jaargang, nr.9
2 december i994

Redactioneel
Trvee rveken gelcden is er rvat mis gegaan tussen mijn huis cn dat van lne Hilkes. Op mysterieuze
rvijzc is namelijk dez-e pagina verdrvenen. Mijn auto is de jongste niet meer maar nog altr.ld luchten rvaterdicht (hoervel dar laatste niet helemaal klopt, heb nl. bij erge regenval regelmatig natte
voeten). Onze hond houdt niet van papier dus dat kan het ook niet zijn. Wat er dan wel gebeurt is,
is mij een raadsel. Misschien houdt de hond, kat of kanarie van Ine rvel van papier. Maar goed de
mcnscn die de afgelopen periode jarig rvaren worden alsnog vermeld en dus ook nog van harte
gcfeiiciteerd!
Óe functie van zaaJtvacht is niet de meest gelielde binnen de club maar wel onontbeerlijk. Verderop
in hct krantje vindt u hct compicte 'dienstroostcr'.
Hct volgenàe krantje komt uit op vnjdag i6 deccmber, kopij graag inleveren voor dinsdag i3
deccmbcr. Dit rvordt ecn krantje voor 3 of voor 4 rveken.
De redactie.

\)
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Carnaval.Zoodag 25-2
VarraÍ 15.00 uur licp hct storm, rvclpcn, pupillcn, aspirarttcn, juniorcn, scnioreu, oudcrs, r'ricuclcn, cnz. I-l;rt
cluhhuis vol. I}r rcuzc gcz.cllig, lcuk vcrsicrd. Diurscn, spritrgcn. ltossctr, lckkcr gck du:u, ltct ttttrcltt allcnrul.
Ook rvircn cr Jrrijsjus cn ontlcrschcirlingcrt vtxrr dc lctrkst vcrklcrxltlc kirrtlcrcrr.
l)c lc plalts rvirs v(x)r i!íyrthc als licvc hccrslrcr:s(c, 2c plalts J<rjruurckc iils ccn kcurigc rJiurtc ctr Kctin als lJiusic
ya1 Àdriauur. 3c pliurts Àr1rbcr als Cou'boy cn lrlatthijs als cctt lingclsc politic agcnt, hij licp gclijk al bckctrringcn
uit. te «lclcrr.

lrÍa:g icdcrccl lratl ziclr Icuk ycrklcctl, z.oiJs.lulcs tlic r'(x)rccn §cik cl«xrr ktltt giurt, ltct stontl ltcrtt ptirua:illcctt cctt
hlrcrn outbr:rk. lvlariiut als tovcrficks, jc zult rlliurr zr'tt ttcrrs ltcbbctt, drinkcn ging dus crg rn<rcilijk.
Yoor dc jgrrgc jcugd rvas hct oru hall z-cs irÍgcl«rpcrt. I)urrntt is lrct ltog doorgcgalur tot ollgcl'ccr I1.00 trtrr. IIct *:rs
rcuzc

gczcllig'

r,-s.
I)e Hazenkamp

Cl - SKV CL 7-Z ( 6-0)

( rtra:u rlat u'ist dc Cl nict). Jerorn rvas geblcsseerd, nraar toclr
gebeld om te komcn. Romana rvccr in dc plocg. De vaklicn sarcn. Il'ica, irÍarina,Ylona en lvÍonick.
ivÍiurtcn, Jojanneke, Ronrana cu Tanrara.
Txnurvachtige ouclers langs de karrt dic rvcl icts w'isten. IrÍaar nict gevrccsd z.c scoordcn er rustig op I«:s. irliuu
liefst 6-0 nrct <lc rust. Dc t*'cedc hcl[t lukte hcL niet mecr z.o bcst. SKV kreg ccn starfrvorp ulc.c cn nog gccn
rninuut latcr rrog ccn doclpunL v<xrr SI{V. Oy4lasscn dus. Ilr rvcrcl cltxrr ()ns nrtur lx gcscoord. Ik clcrrk rlat SKY ccn
flinkc prtrk krccg in dc rust. NÍa:u rncdc door hct g<rcd venlctligcn íuul otrzc kant, kondqr zc cr uict nrccr ocntjc irr
Dez-e rvedstrijd rvinncn en hct kon niet mecr stuk

krijgcn.
Rotniuta sp«:-ldc hu-l crg slirn in dc vcrdcdigi ng.7* had cur zrvalike rLrrnc. dc hcrctt I'iut SKV rvilclc irt dat vali
allecn maar aanvallcu. Dtxrrdat Rouula dat «Ju:r z-eg, kon zr vccl ballen on<Jerschep1rcn. Zolfs vulrsprirrgcn bij tlc
hcren. Ook z;rg iederccn clka.rrs kalscn. I lcr-rlijk om Da:Ir z-o'n plocg tc kijkcrr.
Na aÍloop krccg icdercen ecn roos van Rosita, Ton cn Torury. Ook lvÍarina v G die rcscrve stoud. ivÍct nog I

rvcdstrijd tc ga;u, zijn rvc al kanrpiocn. SKV hcclt 4 r'erlics pturtcn, Oost Arnhern 4 r'crlicspuutcn, cn rrij 2
verliespuntcn. Dus rnocht de rvctistnjcl lcgeu Oost Arnhcm vcrloreu rvorden dan is er nicts aan dc hand. Dan zjjn
er 3 kiunpioeucrr. lvÍaiu wc rvimen gelvoon. T,atctdag 25 maart lvorrit dit uitgcbrcid go'icrd in hct clubhuis.
Dc C I voor dc 5e kcer tota.d al kampiocn.
Nu de rncisjcs cn de rvclpcn nog. Eu als hct lulit, rr'at zal het ccn fecst rvorden.
Els.

I)e Hazenkamp DIVII - Atalante DMJ
5-2 l)arum +3-1995.
\;anda.rg zoudetr rvij het rvelen ........
Uitslag

zijn onzc rneisjcs rvedcrom kampioen? Deze keer zaten cr veel oudersi supporters
rnoedigen.

aarr de

kanl oru r:uze ureisjes aiur te

Oln I l'40 u

beg<ltutetr de lneisjes aart ecll ttaar later blcek z.eer rnoeilijke eersle hclft. \\:iltle
lrct iu
opzicht ttog rvel lukken' aanvallend lukte het niet ect gaatje te vinden in de ver«Jediging
'er«lerligc.tl
vrur Atalarrte. Slordig spcl
lel'cr«le «xrk valtk bal l'erlie.s op. Kortorn het Iuktc dc nrcisjes lriet de rvetlstrijd
lra hri'r làrd te z.cttc*. r\c6Í .ri'rrtcrr
\'('Jr ntst kon '{Lriiulte dichtbij cle korf de llal ondtxscheplrcn diL leverde .*, r:.ii.
scfiicrJiiuu op die gt>cd bcuul rr.erd.
Nlct tlc slurtl 0-l gillgcrr rvc tle rtts( irt. I)c trvccrlc hclft bcgorulcrl rvc 1.«)rlri[ctxlcr.
Ilsc lrcÍ ccrr rrriu,ut irr 6ct

'cltl
sq)re ()l) gclijkc lltxlgtc l-l' (ixxl siurtenspcl levcrdc vccl sc.hietluurscu op.
IrÍoniquc tle liurts{c rr.ctistrijtlcu
gcnrakkclijk srxrreltd hclch[ de s(iutd ttte( trvec tltxlprutÍcn I iu tle vienlc en I
in rle z.c"stlc ruirrtrut
rlc trrc,crlc hclí-t
op 3- l.
'lur
ILtt il'iut Atirl:urtc lrrcgckcrt«lc str:il'rv<lqr w'crtl gcrrrisl rrralr tl<x»rrLr[ r\tirlantc tlc bal ufi.ilrg
c, orrz.o urcisjus rrict gt,.rl
<-rpgcsteld sloltclen kon Atalan(e to( sq)rcn kornen. lrl:uu nict gctrerrtl vijf
urinuterr latcr sco.rdc Kirstc^ 4-2. Dc
jruigc wiltrie lrritcltt de eindtritslag tlric ruinrrt.rr voor tijtl oli
-5-2. Ilienra rverdcp tle rx>rk.'derr crr «lc 5lt,,urerr
rritgedeeld' onder toezicht van de zaalrvaclrt rverden
oog enkele ( groepsfoto's ) gernaukt. De Flazenlianrp meisjcs
voor de trveede maal kampioen. Is lret rriet gervcldig?."rlv{eiden harteliji geielicireerrfwrj
zjn rrots op j*llie.
bra'clrt

<Jc

Yolantlr

en

Ger

I)e llaz.enkamp (i1 - Oost Arnltern (;t 4-0 ( Strafrvorpen 0-l)
Nog I rvcdstrijd cn d:rn wis(crr rve hct z.ckcr. I)c ccrstc hclft hlccl'hct 0-0, orntlat rvc itllcs veel tc vltrs wiltlc tlocn.
trliurr in dc §r.ccrlc ltcltt ging Irct wccr rils virrurutls. I{<lhtry scr><lrtlc 2.r crt Jocv scotlrdc 2.r. lvll'rthc jiuurrtcr cLtt jt>ttrv
doclpunt vcrtlu.ligtl rvas. z\rnbcr volgenclc kccr het sprongcntjc crbij cn d.ur scoor jij ook hoor. Allcrna:rl hcd gocd je
bcst gcdiuur. Wrj zijn KAMPIOEN.

IIIEP IIIEP HOERÀ.

Proficiat allcmaal.
llk»rnen, oorkclndcs, snocJljes er rvcrd van iilles getraktccrtl.
Manan en

l'vonne.

\t

Parsz;rtcr«lag 1511 z.o'n 22 kinderen lvaÍcn iuurlvczjg, hct eicrcn z.ockcn was tlit keer bij de crossb:nn, er rlarcn 150
riercn verstop(, soms lagcn zc tusscn tlc brartdnctels o[ ergens in verstopt. ,,\nrh:r, ltÍonick en Tirn vt:ntlcn hct [<l1lci cn
drrirr krcgcn zij een Jrrijsjc v«xrr. I)airnrit s'errlcn dc ecltlc cicrcn gc'r'crftl en gckleunl iu hcl clubhuis. Ilr rvius nog rvat (ijrl
over zr:tlat er uog li'a( spcllctjcs gctluur rvcrdcn. Ook dit was rvccr e.crr gesliurgdc nrid&g.
I)e r'<rlgentle activiteit is op 27 mei, de playbackshorv. IIeh jc, je aI opgegeven?? Doeo hè?

Spanjetour 1995

Ilazrnkarnps Spmje avontuur ll'as een groot succcs. Met 600 iutdcre kor-[ballcrs zaten rve l0 dagco gezeiiig irr
Llorct de lvÍar. Met chef dc mission l)ietcr, sprcrtpsychol«rog I-rlith cn coach lrrank bclta:rltlc Ilazcnk:unp 1 zijn
eerste buitenlandse pnjs. in poule 3 rvcrdcn rvij vier<ie. Ons te.rm bcstond uit ka N'Íariaune, Tonuie, Rosita'l'.,
Juics, Rob, Gerrie en Wim. Op maaudag kwarneu Yuri en Yvonnc II. nog langs 'r'oor vcrs(crking. Dc ccrstc
rvedstrijd begoo niet best, rve krvamen met 0-2 achter. Toen ik na 17 ja.rr, 1 maand, 4 dagen, 10 uru, -í2 niuutcn
en 18 seconden Hazenkamps eerstc buiteniandse doclpunl" mocht malien, was de ban gebroken. Via de door
i\íarianne gekegen sfiafworp, mocht ik l-2 malien. Daama stoomde rve in één keer door nau 7-2! De ecrste
buitenJandse overwinning rvas binnen. Vrijdags bleek dat n'e na 5 ovenvinningcu, I gelijkspcl en 3 nederlagen
vierde rvaren gervo«leu. De fraaie beker kon mee raÍIr Nederlatrd. Opmerkelijk rvas rvel lveer dat rve 1'an de karupioen
gervoulen hebben en gelijk gespeeld hebben tegeo de nummcr trYee.
Volgend jaar maar rveer zou ik zeggen. Hierna volgt nog rvat verslaggcving van de diverse Spaan5s correspon<lcnten.

Wim:
Belangrijk nieurv Spaans woord: ètx-èlilrgg nie, èèèèhirgg rvcll.

laqe
Een nieuw jaar, een nieuw begin.

Dat geldt voor een heleboel goede voornemens die mensen nu
eenmaal persé op I januari in willen laten gaan. Persoonlijk
geef ik er de voorkeur aan geen absolute voornemens te
creëren rond de jaarswisseling.
Wel wil ik iedereen een goede gezondheid en alle geluk
toewensen in een jaar waarin de Hazenkamp 18 jaar oud wordt,
dus voor de wet volwassen; een jaar waarin we als vereniging
het Geldersch Schoolkorfbalkampioenschap gaan organiseren
en voor wat er verder nog allemaal op de agenda komt te staan.
Een ding is in ieder geval nieuw. De opmaak en de eindredactie
van het clubblad wordt nu verzorgd door René, deels omdat
Lisette te weinig tijd had, deels omdat René daar meer dan
voldoende van heeft op dit moment en deels omdat bij ons
thuis nieuwe apparatuur en software meer mogelijkheden biedt.
Natuurlijk is een clubblad niets zonder dat leden er in schrijven.
Uiteraard staan de wedstrijdsecretariaten er altijd in en zijn er
diverse wedstrijdverslagen, heel klein of zeer uitgebreid.
Toch zijn er naaÍ mijn mening veel meer mensen in onze club
die:
A: Een lagere school opleiding hebben gehad.
B: Een pen hebben.
C: Een stuk papier kunnen vinden.
D: Deze drie zaken zodanig kunnen combineren dat er
in de volgende clubbladen eens iets anders van
iemand anders te lezen is.

Om hiermee terug te komen op een eventueel goed voornemen

voor 1996.
Maak van ons clubblad een CLUBBLAD. geschreven voor,
maar vooral door de leden.
Ben Katuin

!s

'backsltow 1996

/ojanneke Tobe, futarina kheeq Tamxa,
Aeissing en ilona Kok met'kheisse' van
Tic Tac Too

Aeksing en Robbv L"erstegen met
'Ajav word t kampioen'. Presenta tor
fohn Goessern

/oe-v

Tim Engelaar met I am so
È{appv van'lVirvana'

II

nzerrkant p Spelcircu it.

nrct cscuses van de red. r'otlr latc plaatsing

Vrijdagavo nd 2? maart werd er weer het jaarlijks spelcircuit gehouden met 48 deelnenrende
kinderen, waarvan er 1 1 geen lid zijn. Wie weet vinden ze het zo leuk dal ze komen korfballen.
Er waren l0 spelledes, waaronder de favoriet, de 'spiraal', heel moeilijk maar altijd leuk. En
natuurlijk blikgooien, een kletterend lau'aai. Na 5 spelletjes was er drinken voor iedereen, en na
afloop kreeg iedereen een mooie oorkonde mee naar huis.
Dank aan iedereen die heeft meegeholpen, en de junioren wil ik toch extra bedanken, blij dat jullie
er zijn.
Ook de inzet van de ouders was weer perfect. Alles was heel vlug weer opgeryimd

Welpendag Noviomagum.
Hallo jeugdleden,
lwe moesten onl 10'30u
Zateràag-ll mei was er welpendag bij het veld van Noviomagum'
weplen de dag van hun
uun*"rígzijn. Patricia en een vriend van mij zouden helpen om de
Ieven te g.r.n Om I 1.00u begonnen de spelletjes
Dirk-Jan, Martrjn en Stef,anie'
We waren met 8 welpen: tnlatitrils, Jessie, Carly, Kevin' Jeffry,
later, net zoals Dirk-Jan, Martijn en
Iv{atthijs rvas als grote smurf ,erkleed en kwam iets
Stelanie want die moesten zwemmen'
omgooien met een rare bril op' bij een
De spelletjes waren heel leuk. Er was W.C'-rollen
muts rood verven'' met z'n 2en in een I
tekening van Grote smurf watjes opplakken en de
water overbrengen naar de andere kant en
broek lopen en met plastic beÉertjesmet gaatjes erin
nog veel meer.
van trollen' Na de pauze gingen de
Na 5 spelletjes kregen we ranja en een zakje koekjes
welpen kregen nog een diploma en een
spelletjes *eerd dór. Het duurde tot 13.30u en de
heelveel rvelpenploegjes'
smurfensnoepje. Het was heel erg leuk en er waren
Groetjes Tanja.

í/an de aaoailler
Dit is hel laatste blaadje vatt ltet seizoen 95196. Eigenlijk zijn er geett rtieu*'e
dirrgen te vertellen tttaar is dit scltrijven voontanrelijk gericht op de
verenigingsactiviteiten die zijrt gerveest.

aFsluitirrg waren er dit jaar evenzo als voorgaande jaren de
schtrtterstoemooien voor de jeugd en settiorerl. Van de jetrgd heb ik geerr
tu i ts [a geu, orrgetrvij feld za I Els lt ierover verlta lett.
Bij de junioren en serrioretr was de opkorrtst niet zo groot als de voorqaarrde
jarerr. Tien teanrs streden urteindelijk otu de titel. Verdeeld in trvee potrles
bleek dat het scorerr nroeizaarn verliep. Uiteindelijk versclreuen er toclr trvee
rvinnaars err twee trveede plaatsen, zodat in de knrisfinales rverd §s5ll5t rvie
dit jaar de finalisten zoudett zijrr. Good-old Elsje satïrerl rrtet Yvotrtte Oplroff
nroesterr lret opnerrreu tegett de opkonrende sterren etr fitraIistetr vatt ltet vonge
jaar, Yvonne H. errYuri.
Irr een orrgelijke strijd (oorzaak krarrrp, ouderdortt en Fatalistisclt ttrissert vrrt
karrserr) rvonllen Yvonne en Yuri de beker. Daanta begottttett de bart:eqtres te
gloeien en was lret feest tot irr de kleirre trtrrtjes.
Nog ééu rveekerrd er tegerr aan en dan is lret vakarrtie. Dit rveekend. zaterdar:
l-5 jurri, rvordt lret Celdcrs Schoolkorfual Karrrpioetrscltap op orrs vclcl
gelrouden err rvaarschijrrlijk is iedereett die dit leest gevraagd ortr ltet eett crr

Als

ander te doerr op deze dag.
Ik hoop rrraar eéu dirrg, droog weer etl een geslaagd toentooi.
Als ik u zaterdag ttiet ttteer zie, wetts ik tr vanaf deze plaats eerr fijrre goede
gezorrde elr prettige vakalrtie toe.
Bert Katuirt

tts

r39ï
Sensalie, Sensalie.
De Hazenkamp 3 verslaat ongeslagen Ooí-Amhem met l0-7.

zondag23-2-1997
Dat het voor teams die op het einde van de competitie bover aan staan, altijd moeilijk is om te blijveu rvinnen bleek
vandaag wel weer. Ons team gaat er altijd tegen aan om frjn te ballen. en we zien wel op het eind rzn de rvedstrijd. Zo ook
deze keer. Ben zette voor de grap, bij het begin van de wedstrijd het bordje op l0-0 en woeg aan Oost-Anrhent of het goed
was, allemaal lachen natuurlijk. lv{aar dat ha werkelijk bijna die kant op ging had niemand verwacht. AI gaurv stonden we
voor met 2-0 en het werd ook nog 3-0. Ooí-Amhem werd zenuwachtig, mopperen op elkaar en op de scheids, maar de vele
kansen die zij kregen bleven onbenut. Ben en Crim speelde ieder een helft en mst de rust stond het 5-3. Geert en Tony
,
lavamen er in, even wennen natuuriijk. Oost-Arnhem kwam terug tot 5-5, maar het publiek wat er was, moedigde ons goed
aan en we kegan vleugeltjes. Uiteindelijk gewonnen met l0-7. Oost-Amhem kon welhuilen en wU waren blij, *.e hadden
voor de nreede keer gewonnen. De onderste tegen de bovenste. je ziet het zegt allemaal niets. En wie nog het meest bh1 zal
izijn is Novio. Oost-Amhem en Novio gaan samen uitmaken wie er kampioen wordt in deze klasse. Eerst deugde de scheids
I niet bij Oost-Amhem, maar na afloop van de wedstrijd gaven ze toch wel toe dat het aan hen zelf lag. En wij, randaag geluk
met de schoten. Een ding weet dq Ben moet vaker het bordje op l0-0 zettenJojan bedankt voor het meedoen, met een
wandelmars vlak voor de wedstrijd. (zij wist op dat moment nog niet dat àj in moest vallen, (EIs en Ann deden niet mee, zrj
waren ziek) toch gooide ze er 3 in.) Publiek bedankt voor de aanmcedigingen. V/e hopen wel dat het kte team zondag
Kampioen wordt, en zich niet laat verrasssn doorDidema.

Scoreverloop:1-0Jojan,2-0Jojan,3-0Ben,4-lJojan,4-2,4-3,5-3Ben,rust,54,5-5,6-5Geert,7-5Geert,8-5Fred,9-,5
Rosita, 9-6,9-7, 10-7 Fred;
Ps. Als Novio kampioen mocht worden, mogen wij misschien wel op hetkampioensfeest komen.
Els

0e Bl weer

bampioen. 24-5-1997

ll.K.' llzb 3'5

Dit is een unicum wat onzc B I gepresteerd hebben. Najaar '96, zaal 96197 en weer voorjaar veld. Totaal 3
keer op rij kampioen. Jammer dat ik er deze keer niet zÉlf bij kon zijn, maar ja de Fl moest ook gefloten
worden. Niet getreurd veel publiek bij K.K., er op of er onder en het werd er op, gewonnen met 5-3.
De hele ploeg wordt volgend jaar A1, en waarschijnltjk een sponsor voor de ploeg.
Ton de Vos nam afscheid van de Bl na een aantal jaren coach te zijn geweest en de Bl heeft waardig afscheid
genomen door kampioen te worden.
Een hele spannende veldcompetitie is ha geweest. Rosita gaat door, en sameÍl met Michel gaat zij deze ploeg
trainen en coachen. Het zal een moeilijk eersle jaar worden, maar wie weet. Als deze ploeg bij elkaar blijft zijn
n 5 jaar lang op rij junioren. Dus kan er veel .ran verwacht worden. Marina, Tamara, Ylona, Kirq Tanja,
Maarten, Tim, Vincent en Koen allemaal nogmaals gefeliciteerd.
Maar er is nog een verrassing, nog een keer mogen jullie aantreden als Bl, en dat is bij het toernooi van
Olympus op 23 augusrus.
Els

Uitslagen Bl.
Hazenkamp B1-Siorvakye
0-4
Olympus B1-Hazenkamp
0-8
Wiko B l-Hazenkamp
naar
finale
door
0
tegen
en
voor
23 dlpnt.
Hazenkamp B1-Zwalurven 2-3
4-7
O. Arnhem-Hazenkamp
2e plaats, knap gedaan Bi.
Uitslagen Dt
Hazenkamp Dl-Zivaluwen D2 2-0
2-4
Hazenkamp D1-Zwaluwen
5-+
Hazenkamp D1-Wesstar
3-3
Hazenkamp
HazenkampDl-Noviomagum 2-5

Bl
B1

0-1

B1

Dl
Di
Dl-Olympus

1

Uitslagen Cl
0-5
Wiko Cl-Hazenkamp Cl
O. Arnhem C3-Hazenkamp Cl 0-4
Hazenkamp Cl-Zrvaluwen Cl 2-7
11 dlpnt. voor en ? tegen door naar de finale
Hazenkamp C1-O. Arnhem 2-4

Olympus-Hazenkamp
3e plaats, hard gerverkt

5-2

Cl

14 doelpunten voor en 16 tegen
3e plaats, prima resultaat voor
onze D.

tjà

Zaterdag 2l juni waren de korfbalvaardigheidsproeven bij Keizer Karel.
Er deden maar 5 verenigingen mee, jammer dat het er niet meer waren. Het is een leuke
dag gerveest. Maar liefs 20 jeugdleden deden mee, ze hebben met z'n allen zeer goed hun
best gedaan. Van de 90 medailles die gewonnen konden worden, wonnen we er 41.
Of de korfbalvaardigheidsproeven volgend jaar nog gehouden worden is nog een vraag.
Voor de 5e keer werd het dit jaar gehouden en wij deden alle 5 de keren mee. En nu voor

de 5e keer wonnen we ook nog de verenigingsprijs die we nog moeten krijgen.
Bij Keizer Karel weten ze nu wel rvie de Hazenkamp is, 41 keer werd onze jeugd naar
voren geroepen. Maar helaas een medaille bleek te duur te zijn, daarin plaats kegen ze
buttons, wat ze heel erg jammer vonden. Na afloop kreeg iedereen nog een KK pen.
Hieronder volgt de uitslag:
Sneldoelen: Vincent, Tim, Tamara, Joey, Iris.
Hardlopen A: Ylona, Tamara, Robby, Narly, Iris (E), Kevin, Iris (F).
Schotparcours: Ylona, Koen, Kim, Linda.
Zuiver gooien: Koen, Narly, Patrick, Linda.
SLqaL
Doorloopballen: Tim, Iris (E), Iris (F).
(F).
(E),
Linda
Linda
Strafworpen: Tamara, Narly, Joey,
Hardlopen V:
Tamara, Frank, Mintra, Kevin, Iris.
Streepschieten: Tamara, Iris, Joey, Linda.
Vierkantdoelen: Robby, Minke, Kevin, iris.
Joey, Iris en Linda deden mee met de E en de F.
Patricia, Mvriam, Lieny, Frans en Annet bedankt voor het begeleiden van de kinderen.

-I. t"k".
op de lros[

,

F 1900,:
Vanaf het moment dat de lijsten in omloop zijn gegaan, zijn er door verschillende mensen hard
gerverkt.

Annet en Ylona zijn de Kluyskamp rond geweest. Maarten en Toos hebben hun vaste adressen
algelopen en zijn nog langs de deuren gerveest. Carola kreeg haar lijst en ging dezelfde avond
nog langs de deur. De moeder van onze rvelp Jessica heeft ook haar best gedaan en verkocht 32
loten. Linda ging de deuren langs met de mededeling dat rve nog geen kleedkamers hebben en of
ze een lot wilden kopen. Aniel ons nieurve lid ging 2 rveken geleden op pad en verkocht er ook
nog 10. De moeder van Narly en Mintra die een reisbureau heeft in de Paui Krugerstr. heeft daar
ook nog 2 I loten verkocht en ikzelf', och ik heb mijn klanten en de leden of ouders die nog geen
tot hadden gekocht heb ik gewoon aangesproken of gebeld. Zo heb ik het aantal loten bij elkaar
gekregen. Als je ze niet vraagt of belt gaat een lot je neus voorbij.
Hieronder volgen de namen die loten verkocht hebben.
142
124

Els

Annet/Ylona

Toos/lvlaarten
Moeder van
Carola

Mientje
Linda

Jessica

77
32
22

2l
t1
tt

Aniel
Vincent
Koen
Patrick
Joey
Erik S.

l0
8

7
5

5
5

Fiet is een klein percentage leden díe daad rverkelijk verkocht hebben. Als volgend jaar alle leden
minimaal 5 loten verkopen en dan nog degene die langs de deuren gaan kunnen lve er nog veel
meer verkopen. Maar het record staat er.
Degene die nog moeten betalen, willen die dat zo snel mogelijk doen. Dan kunnen rve de
penningmeester bl ij maken.
Tot de volgende ciubaktie 1998.

Lrï

20 jaar

Hazenkamp

1/-\p een rustige voorzomeravond in mei, het was 1978, werd ik gebeld door Jan Schöls,
eén van de oprichters van de net opgerichte korfbalpoot van omni-vereniging De
t\-/ f Hazenkamp.
Of ik er wat voor voelde om tijdelijk(!) te komen korfballen, samen met
zrjn zoonWillem Anne. Willem Anne en ik vormden in die tijd het befaamde middenveld van
voetbalverening DVE en we dachten er net over om weer voor een jaar bij tekenen. Korfbal
leek ons eigenlijk niets. Maar goe{ de voorzitter zei dat het maÍIr voor zes à zeven
veldwedstrijdjes was (eerste helft veldcompetitie), daarna waren we weer wij man. En twee
lange jongens (gemiddelde lengte toen, 's ochtends: 1.97 m) konden ze nog wel gebruiken. Er
waren met ons erbij precies twee twaalftallen" zo gng dat toen nog. Hazenkamp 1 bestond uit
ervaren korfballers, geschoold bij andere verenigingen. Hazenkamp 2 waren de zogenaamde
niet-korfballers.
Nu noem je zoiets natuurlijk'Eigen Kweek".
Je weet hoe het intussen gegaan is. Dat contract bij DVE is dus niet getekend. En na zes
veldkorfbalwedstrijdjes, plakte Willem en ik er ook nog maar de zaalcompetitie aan vast. En
na dat zaalseizoen vond iedereen eigenlijk dat die tweede helft van de veldcompetitie ook
maar afgemaakt moest worden. En daarna, het wordt saai volgde weer een eerste helft
veldseizoen en nog éen en nog éen. Zo gSng het dus 20 jaar door. Je kunt je voorstellen dat je
in die 20 jaar alles wel zo'n beetje hebt meegemaakt. Met grotere of kleinere groepen
korfballers naar nationale en internationale toernooierq naar Pinkpop, naar Nederlandse
kampioenschappen in Ahoy, de sauna in, zeer gezellige Hazenkampfeesten en ander
festiviteiten, toeptoemooien, vier verschillende velden en drie clubhuizen, zo'n 2 miljoen 400
duizend kilo oud-papier werd er opgehaald, diverse kampioenschappeq heel veel
Hazenpepers, monotoernooien en natuurlijk ontzettend veel trainingen en wedstrijden. En
vooral dat laatste deed ik fanatiek en met heel veel plezier. Hoewel Willem Anne en mijn
andere (korfbal-)wiendjes en vriendinnetjes van het eerste uur al eerder zijn gestopt, kostte
het nemen van de beslissing, enige weken geleden, om (voorlopig?) te stoppen met
korfballen, toch wel enige moeite. De belangrijkste reden om te stoppen is het gebrek aan tljd
door mijn nieuwe werk en deels door de verhuizing/verbouwing. De afgelopen 20 jaar had ik
het werken aardig in de hand. Voorlopig heb ik dat even niet en heb ik door de drulcte geen
tijd om het korfballen te missen.
Hoe de Hazenkamp er over 20 jaar uit zal zien weet ik natuurlijk niet. Wat ik wel weet, is dat
als de huidige juniorengroep het net zolang vol houdt als ik, dat het dan wel goed Àt met de
Hazenkamp. Hou dus vol en ga zo door!

Wim de Jager
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BRIEF

AAN DE HAZENKAMPERS

chrijvers, Lezers. Groet. Van Erilq dienstknecht van de Hazenkamp, door een roeping
korfballer, bestemd voor de dienst van de competitie, die eertijds in het Hazenpeper is
aangekondigd (wij naar Rom. 1,1-2).
Het is mij een eer t.g.v. het 20 jarig jubileurn" een bescheiden krabbeltje op papier te mogen
schrijven. Wat ik zal schrijven is mij op dit moment nog niet bekend zodadelijk echter wel.
Laat nu mdn pen zo rustig neervlijen, om eerst wanneer het slotakkoord is aangeslagerq dit
papier te verlaten. Laat mij, geheel met het oog op het beoogde zamaaÍ eens de helft van de
clubhistorie, zich afspeelde rond de schrijver dezes, eens kort doorlopen. Want pas nu groeit
het besef, dat ik al bijna l0 jaar blj deze club speel. O Tempora, o mores!
Gezegend zij de dag, waarop ik deze wereld van roddels, dwazerij, hofintriges, meer bovenal
gezelligheid betrad. Het was op aanraden van Harmen en Els dat ik na enkele gratis trainingen
tot nu toe nog steeds verknocht raakte aan deze vereniging.InZ}jaar is natuurlijk veel
veranderd. Sportief gezien waren - enzljn er pieken en dalen. Ook verscheidene
karakterestieke personen kwamen en gingen. Zo is wijwel het hele fameuze eerste en een
groot deel van 'mijn generatie' heengegaan. Maar een nieuwe lichting ongeëvenaarde talenten
staat alweer klaar. In het huidige vaccuum tussen twee generaties, openbaart àch maar eens te
meer de grote waarde van een klein aantal personen, dat al jaren de ruggegraat van deze club
vormt. Maar ook enkele mensen die er nu niet meer zijn, vanwege verhuizingerq tijdgebrek,
eerdergenoemde hofintriges of om welke reden dan oolq mogen in een ode aan deze club niet
onvermeld blijven (vult u de namen zelf maar in).
Een nieuwe generatie zal de seniorenteams bevolkerq toeptoernooierq schutterstoernooierq
tienenladders en wellicht ook weer Pinksterkampen gaan organiseren. Maar er zullen ook
nieuwe dingen komen. Een voorbeeld is het daverend succes van de disco's.
Misschien iets teveel soms. Ook bij de Hazenkamp opent een gebalde wist zich als er
grijpstuivers te pakken zijn. Een meer voorkomend tendens in deze tijd, waaraan men spoedig
wel zal wennen. Met een gezellige club en van ieder een beetje meer inspanning, om die
enkele personen wat te ontlasten, zal dat geen probleem zijn.
Sterker nog we moeten oppassen de concurrentieslag niet te verliezen, in de tijd waarin
economisch alles mogelijk lijkt. Toeptoernooierq topsport, massaal bezochte houseparty's,
een oud papierimperiunL je kunt het zo geknog niet bedenkerq of de Hazenkamp heeft er iets
mee te maken. Maar waar blijven toch de aandelen? Het is je reinste dwaasheid om met zo'n
potentie en draagl«acht, zo'n flitsende achterban, niet direct de beurs op te gaan. O, ik zie de
kleedkamers en sporthallen al oprijze4 alsmede de speciale schuttersbanen en toepcasino's.
En dat alles naast de aldaar rijkelijk vloeiende bron van TV uitzendrechten.
Een dak boven het veld, sauna naar de training, Hazenkampers. ONTWAAK EN STA OP!
Maar eerst '. 2 mei." Nunc est biberuum, nunc pede libero pulsandra
( Nu is het
(Horatius,
tijd om te drinkeq nu is het de tijd om met bewijde voet te stampen
Carmina l37>). Helaas kan ik er niet bijzijra maar ik ben ervan overtuigd dat het toch een geslaagde dag
zal worden, een speciale dag toch in ieder geval zeker. Tot slot Hazenkampers, bewaar wat u
is toevertrouwd en keer u af van het profaan en leeg geredeneer en de opwerpingen van het
zogenaamde postmodernisme, sommige die haar verkondigen, zijn het spoor van het leven
reeds bijster geraah. De genade zij met u alle (wrj naar I Tim. 6,2A-21\

telkes.

Erik Simons
Respect hebbend voor deze schrijfmanier, hoop ik hierbij het stukie goed vertaald te hebben
(Tom).
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MTíN KORFBALVERLEDEN.

k zit al zo'n I jaar op k*rfbal de Hazenkamp. Ik begcn bij de toenmalige ccach en
trainster Anke Ophaff{ die af en tae werd bijgestaan door Els of Tonny }. Ik had nog
geen drie trainingen gehad of ik moest al spelen. Bit vaawege jongens tek** { daar
hebben $/e nu geen last meer van). Ik ben zeifs een seizoen de enigste joagen *qeweest vaÍl
mijn team. De groep w-aar iktoenbij zat rx-as de Ql, *'at later El werd, Cl, Bl en als laatste
de À1 }v{rjn eerste doelpunt scoorde ik z'on 7,5 jaar terug in een wedstrijd tegea DYO. Daar
biijdschap van mijn team werd ik de lucht ingegooid en opgevangen. Dit $/as Ëen *'edsrrijd
waar iv{artijn Ophoff, Ivica Schierboom, Patrick Leerentveld en andere meespeeldeir. Dit
seizsen { zaal ) behaalden wij de een na laatste plaats. Mijn eerste schuttterstoernooi speelde
ik samen met Rosita Eemers, samen behaalden wij de eersts plaats. 29-10-1991 werd mij*
team voor het eerst kampioeq tot de A.1 zouden eÍ nog 8 volgen. Ànke OphoÍïis in al di*
jaren al vele opvolgers tegen gekomen. Tonny samen met Ton,'trim Schierboom sameo met
Ton, Rosita samen met Ton, en nu Michel en Rosita. Veie combinaties, maar het is Ton die
veie kampioenschappen hee& behaald met ons. De spelcircuits waren altijd erg leuk { daar
help ik nu al 2 jaar bij mee)
ïn 1992 ( 1ó mei om precies te zijn) werd ons bekende nieuwe ciubhuis ofïicieei geop*nd
door wethouder Buitenhuis. Hier ging natuurlijk een geweldige feestdag mee gepaaÍd. In al
die jaren hebbea we ook veel toernooien meegemaakt, de meeste wel succes val.
KorÍbalvaardigheidsdagen w-areír erg gezellig, daarbij heb ik al zc'n 3 a 4 medailles verdierd.
In al die jaren ben ik samen met Marina Scheen en Tamara Aeissiag degene die 9
kampioenschappen meegemaakt hebben. In al die jaren heb ik me , op een paar incideïlteÍl sa,
uitstekend vermaakt bij de Hazenkamp. Ik hoop dat ik nog zo lang mogenlijk hier op deze
jarige club kan blijven.
?A iaar, Hazenkamp gefeliciteerd.

Maarten Fest { A1).

Bcvemte rij.
* lvics Schierboor*

* Maarten Fest
* Martij:r Oph*f

* Vincent

de Yries

* Patricia de !ïes

Onderste rij:
x Patrick Leerentr'eld

* Jojameke Tobè
* Jalanda v Xanten
* ïamara Àeissing

Mei i991

TOF EN NOG EENS TOF

ij

is gewaagd om een stukje te schrijven voor het 20 jang bestaan van de
Hazenkamp.
20 jaar, dat is al een hele tijd. Van die 20 jaar zit ik nu 2 jaar bU de Hazenkamp.
Nou ik vond het een kei gave tijd. Het is een leuke gezellige club met heel veel leuke mensen
en kinderen.

Vooral Oma Els zet Àch erg in voor de club. Onze coach Ger (S.G.G.G) is een leuke vent. Er
word ook veel georganiseerd, zoals disco's, bingo's, spelcirquit, toernooien enz...Ik zit in een
leuk team, de B1, met leuke en aardige kinderen. In het clubhuis is het ook altijd erg gezellig.
Daar zorgl Tante Marian altijd voor. Ik doe nu al 6 jaar aankorfbal. In mijn voorgaande 4 jaar
heb ik bij Keizer Karel gezeten. Daar was het in het begin wel erg leuk, maar later niet meer.
Ik ben blij dat ik bij Keizer Karel weg beq want het is hier veel gezelligerl!!!!!!!! | !! ! !! ! !! !!
Wel heb ik bij Keizer Karel mijn lieftle voor het korfballen gekregen en vind het nog steeds
een kei sportieve, toffe, gezellige, gave, geweldige, leuke, super sport!!! ! !! !! ! !!! !! !l

Groetjes Patrick Kregting 81.

n ndanks dat de voorkeur naar volleybal uitging, heb ilg ongeveer T5 jaar geleden, me
door Frans van der Heyden, om het spelletje korrbal toch maar eens te
\J*ï;iilï:ï
"Ik

had beter moeten weten".
Na alle veranderingen te hebben meegemaakÍ, zoals een ander clubhuis, andere lokaties
clubgenoten te hebben zien komen en gaan. Ben ik toch altijd met heel veel plezier gaan
korfballen.

Met wiendelijke groeten
Helen

Ëi

r.)
)/-

HALLO LEDEN
mei bestaat de Hazenkamp 20 jaar. Ik zitnu al7 of 8 jaar op korfbal en vind het nog
steeds leuk. Mijn eerste wedstrijd speelde ik al toen ik nog geen lid was. Els had mij
gewaagd of ik mee wou doen in een toernooi in Brummen. Ik was toen 11jaar. Ik vond
het toen heel erg leuk en had toen ook een paar keer gescoord. Daarna heb ik het niet meer
gedaan. Mijnbroer zatS jaar geledenopHockeybij Quick. Toenzagikallemaalkinderendie
brj mrj op de basisschool hebben gezeten, die waren allemaal aan het korfballen. Ik ging er
naar toe en Anja woeg of ik mee wou doen. Die week erop heb ik meegedaan en ben zo lid
geworden.
Ik begon in de 81 en Anja \r/as onze coach, daarna naar de M en daar werd Richard onze
coach en toen nog eens Wim de Jager. Nu hebben we geen coach meer nodig omdat we
'ïolwassener,,' zrjn. Zaals ik schreef vind ik het heel leuk. Ik speel al jaren met dezelfde
groep. Jammer genoeg zrln er een paar afgehaakt, maar de harde kern zit er nog steeds. Die
ken ik al vanaf het begin en ik denk dat diegene er nogjaren op zullen blijven. Als ik aan de
Hazenkamp denk, denk ik aan gezelligheid, lekker bier, leuke teams die er niet op uit zijn om
te winnen, disco's, leuke aktiviteiten voor de jeugd, rnaar ook voor ouderen, het
schutterstoernooi, de tienenladder en veel geroddel onderling. Het leukste van alles vond ik
het kamp, jammer dat dat nu alleen voor de jeugd is. Ook 1 van de leukste dingen vond ik de
familiedag. Gezellig de hele dag brj het clubhuis rondhangen en rustig wat schieten. Het gaat
er niet om wie kampioen wordt, maar om de gezelligheid. En 's avonds de barbecue.
De Hazenkamp is niet echt fanatiek en meestal gaan we voor de gezelligheid en het verlies.
Dat maakÍ De Hazenkamp een eTGEZELLIGE club.

Ik heb nog

een enquëte gehouden onder het 2" wat ze het leukst vinden aan De Hazenkamp:

Sander: het2" en de zondagochtend tuute (dit betekent niet dus in het Vlaams)
Rob: diseo avonden
Ron: slecht korfbal en de gezelligheid
Erik: gezelligheid, tienen, toepeq korfbal en Luuk
Tom: gezelligheid
Patricia. gezelligheid
Yvonne: gezelligheid
Marina: disco's en gezelligheid

Kortom het2'gaat voor de gezelligheid... ....
Groetjes, Tanj a Zaalb erg van Zelst,
Namens het2"
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VRIENDEN.
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ier is dan mijn antwoord op de vraag van Els. Hoe ben je bij de korfbal vereniging
Hazenkamp gekomen?
I-Op
I
mijn school de Luithorst hebben we eens een informatiedag gehad over
verschillende sporten.
Op deze dag moesten we een sport gaan doen die we normaal niet deden.
Zodoende ben ik in kontact gekomen met korfbal en het leek me wel wat.
Mijn ouders zijn toen op zoek gegaan naar een korfbalvereniging. Deze zijn er niet zoveel
zoals bijvoorbeeld voetbal, dus het was wel even zoeken.

Via Annet kwamen zij erachter dat er een korfbalvereniging in de Drieskensacker was.
Hier werd korfbal gespeeld met gemengde teams, dus jongens en meisjes in en team.
Dit leek mij wel iets en ik ben gaan kijken en een week later mocht ik mee trainen.
Na enige weken van training hebben we een paar keer op het veld gespeeld.
Dit is mij eerste seizoen en ik ben begonnen in de Dl.
We hebben een heel leuk stel, en met onze trainers Frans en Jaap redden we het wel, he dat
rijmt.
Met dit team zlj we pas zaalkampioen geworden in Wageningen.
We wonnen menig wedstrijdje, ma.aÍ hebben Frans en Jaap ook wel eens grijze haren bezorgd
als het niet goed ging.
Maar na de wissel, rust, als we dan weer eens op afize donder hadden gekregen ging het
stukken beter en als we dan wonnen konden onze trainers weer lacheq en wij natuurlijk ook.
Het korfbal is zo leuk dat mijn broertje Mike ook mee wou trainen. Spelen kan hij helaas niet,
want hij moet zaterdags vaak voetballen.
Maar beste sportwiendjes en -wiendinnetjes, het is niet alleen maar korfbal, maar ook de
gezellige DISCO avonden en de vele andere aktiviteiten die de mensen van de Hazenkamp
organiseren wat het geheel zo leuk maakt.
Nou hoop ik maar dat ik de vraag van Els heb beantwoord?
Groetjes, Roy Willemse
Drieskensacker 10-49

HALLO.
Minke van der Velde en ik zit in de Dl. Ik zit nu al vier jaar op korfbal bij de
Hazenkamp. En ik vind het heel leuk. Ik ben ook al een aantal keren met mijn groep
kampioen geworden en dat vind ik het leukste kampioen worden.
De eerste keer toen ik ging kijken wist ik gelijk dat ik op korfbal wilde.

Ik

ben

Groetjes Minke
Van de Dl.
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Staand v.l.n.r:

Jaap Kamps (leider), Kevin vid Scheur. Lerrnart Kok.
Joey Aeissin,r. Roy Willemse, Michaei Danië1s, Mike Willemse,
Marina Scheen {leidster), Frek Sanderink. Frans Kregting (leider).

Zittend. Minke vid velde, lris Tax. Inge verberkL Linda Kregting. carola v Er+.ijk.

Na afloop: Bloemenhulde

Dat'De Hazenkamp" vaak bruist van allerlei activiteiten zal niemand ontgaan zijn.
We hebben verschillende commissies die wat ondernemen, het zij voor korte periodes, het
voor langere tijd.
Zo ook de jubileumcommissie, die bestaat uit. Marian Aeissing, Els Harwijne, Rosita
Tassenaar, Loes Scheen en Michel Wienen.
Maar de andere commissies zallk ook maar noemen.

nj

De Technische Commissie: Marian Baltussen, Ben Katuin, Annet Kok.
De Oud Papier Commissie: Loes Scheen.
De Materiaal

Commissie. Rob Fest

De Kantine Commissie

:

en Frans

Kreging.

Marian en Leo Aeissing, Geert Hendriks, Ben Katuirq Hans en
Karen Klomp, Eric Meeuwseq Rosita Tassenaar, Fred Wessel,
Michel Wienen, Tony Zebregs en Richard Wannet.

De Jeugdcommissie: Marian Aeissing, Els Harwijne, Hans en Karen Klomp, Yvonne
Ophofl Rosita Tassenaar, Patricia Verstegerg en Fred Wessel.
De Jeugd

Technische:

commissie

De

redalCie:

Het wedstrij dsecretariaat
Serl Jun.

:

Els Harwijne, Jaap Kamps, Annet Kolg Frans Kregting,

GervdVelde.
Els Harwijne, Ben Katuin, Annet Kolq Liny Kregting.

Ben Katuin.

Het wedstrij dsecretariaat

Asp/PupAMelpen:
Tenslotte Het

Bestuur.

Els Harwijne

Wim van Grimbergen, Geert Hendriks, Ben Katuin, Annet
Kolg Loes Scheerq Rosita Tassenaar.

Dan zijn er ook nog de trainers: Michel Wienen die vanaf l-4 -1998 alle senioren gaat
trainen. Michel Wienen en Rosita Tassenaar trainen de junioren. Els Harwijne en Ger vd
Velde die de Bl trainen. Jaap Kamps , Frans Kregting en Marina Scheen trainen de Dl.
En dan niet te vergeten Ylona Kok, Moniek van Munster en Patricia Verstegen, die zich met
de welpen bezighouden.
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