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Het zilveren iubileum van korfbalvereniging

66de

Hazenkamp".

voorwoord'
Dezebijzondere gelegenheid vraagt natuurlijk orl een speciale uitgave en
jubileumuitgave.
Als eerste wil ik al diegene bedanken die hebben meegewerkt aan deze
aan te leveren of om de
Menigeen heeft hiera aí zijnof haar steende bijgedragen door informatie
atie verzarteld is heb
benodigde sponsoren te strikken voor een advértentie. Maar als alle inform
je nog leen toekje. Dan pas begint het plak- en knipwerk, en vooral veel corrigeren'
maanden veel
Verder een woord van dank uurid".l.rUii.l'r*"o**issie. Deze heeft de afgelopen
zij niet
tijd gestoken in de voorbereiding vàn het jubileumfeest. Het slagen van het feest hebben
moet
verleden
het
uit
in de hand, dit hangt van de aaníezigen zelf af. Afgaande op ervaringen
dit geen probleem zijn.
te vergeten
Als ik nu namen ga noemen zul je zien datik toch iemand vergeet. Om nu niemand
wil ik iedereen bedanken voor zijn of haar inzet en medewerking.
en reacties van
Wat men in deze uitgave kan lezen zljn deherinneringen van toen, anekdotes
oprichten van een
zowel oud als huidig"e leden. Wat ooii eens begon met een mooie gedachte, het
uitgekomen'
korfbalsectie binnen de omnivereniging "de Hazenkamp", is eigenlijk
is
ópgericht op I mei 1978 en nu vijfentwintig jaar later na vele omzwervingen
Nijmegen.
te
kórlbalvererrlglng "de Hazenkamp"gehuisvest in de Drieskensacker
adressen te
In de loop a"r tijó heeft de vereniging 450leden gehad. We wisten de meeste
vele oud-leden
Van
ontvangenachterhalen en alle oud en huidige teàen hebben een uitnodiging
het ooit begon'
zijn er reacties geweest, en menigeen wist zich nog goed te herinneren hoe
werk of vanwege het
het
vanwege
jaren
gaan
wonen,
elders
De meeste oud-leden ,ílninloofder
anders vandaan kwam. Maar wat is de tijd toch snel gegaan'
feit dat de partner

".g"nt

naast
Wat als rode draad door de afgelopen vijfentwintig jaar heenliep is dat "de Hazenkamp"
komt wel op de
het korfballen altijd een gezellignàasvereniging is geweest. Ik bedoel, korfbal
de leden georganiseerd.
eerste plaats maar erom heen wórdt en werd er àltijd veel voor en door
Het is een belangrijke bindende factor gebleken'
paraat staan
Hulde aan de mensen die deze vereniging een wafin hart toedragen. En steeds weer
geldt zeker
Dat
zegen.
als zenodig zijn. Want voor de jeugd is àen gezonde sportvereniging een
voor een teamsport als korfbal.
Iedereen proficiat en nog veel sportieve jaren toegewenst'

Namens het bestuur, André Willemse.

De commissies binnen de vereniging.
De vereniging bestaat niet alleen uit de jubileumcommissie.
rlnàiu"rr. commissies actief. Vaak komen dezelfde namen terug, van wegen het feit
Maar
"r
dat de vereniging niet zo groot is. Men is al blij dat er meerdere mensen bij betrokken zljn.
Iedereen die wat wil doen is te allen tijde van harte welkom!
Bestuur:

Vincent Clarijs, Geert Hendriks, Ton Hilkes, Jaap Kamps, André Willemse.
Technischecommissie (TC) :
Tamara Aissing, Eric Meeuwsen, Christel van Veenendaal, Richard Wannet.
Jeugdcommissies (JC):
Marian Aeissing, Tamara Aeissing, Els Harwijne, Bets Kreté, Theo Lelieveld, Christel van
Veenendaal, Marja Willemse.
Jeugdtechnische commissie (JTC) :
Tamara Aeissing, Els Harwijne, Roel Heijldes.
Wedstrijdsecretariaat senioren en junioren:
Christel van Veenendaal.
Wedstrij dsecretariaat j eugd
Els Harwijne.

:

Clubhuiscommissie:
Marian Aeissing, Tamara Aeissing, Vincent Clarijs, Jeroen van Eekelen, Roel Heijltjes,
Geert Hendriks, Jo Kreté, Eric Meeuwsen, Michel Wienen, André V/illemse, Marja Willemse,
Tony Zebregs.
Materiaalcommissie:
Els Harwijne, Michel'Wienen.
Propagandacommissie (PR) :
Els Harwijne, Michel Wienen, Christel van Veenendaal.

Jubileum Commssie:
Marian Aeissing, Els Harwijne, Eric Meeuwsen, Miep Stenvers, Michel Wienen,
André Willemse.
Kampcommissie:
Marian Aeissing, Michel Wienen.
Kluscommissie:
Leo Aeissing, Vincent Clarijs, Roel Heijldes, Theo Lelieveld,André Willemse, Tony Zebregs.
Redactie:
Karin Stoffelen, Tony Zebregs.

Trainers en coaches:
Joey Aeissing, Tamara Aeissing, Patrick Brand, Marjolein Deken, Roel Heijltjes
Bianca van Leth, Simone Nijrnan, Michel Wienen, Janine Wegerif.
Mensen die de muziek verzorgen:
Joey Aeissing, René Mast, Richard Wannet.

,
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" De
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HAZENI(AMP KORFBAL 25 JAAR JONG.
Els Harwijne (wie anders) belde mij om iets te schrijven voor de jubileumkrant ter
gelegenheid van het vijfde lustrum.
De eerste vijf hectische jaren waren voor het toenmalige bestuur erg intensief.
Een snelgroeiende sportclub heeft zo z'n eigen problemen.
De korfbalsectie bestond in die tijd vooral uit korfballers en Korfbalsters met ervaring van
jaren in andere korfbalverenigingen en nieuwkomers.
Dat gaf nog al eens botsingen doordat we nog moesten "integleren".
Gelukkig zljnwedie eerste periode goed doorgekomen en bestond er uiteindelijk voor het
verdere bestaan een stevige basis. Het bewijs is vandaag de dag nog waar te nemen!
Veel arbeid is verzet door trouwe sporters van het eerste uur. Ik noem maar geen namen men
zalzewel tegen komen in het jubileumnummer! Vanwege het risico iemand te vergeten en
ook in het beief dat het uiteindelijk een prestatie is van alle leden die afgelopen 25 jaar hun
steende hebben bij gedragen.
Uiteindelijk dus beslist het collectief. Dat geldt voor elk team, in het veld, in de
bestuurskamer, en zeker ook voor de hele club!
Het is zaak op deze weg de toekomst tegemoet te gaan.
Saamhorigheld, sportiviteit en respect voor medespeler en tegenstander, kunnen nog veel
bijdragen aan een vruchtbaar bestaan van de club.
Een gezonde en sportieve toekomst hebben jullie zelf in handen.
Maak daar gebruik van!

Proficiat namens, Jan Schols.
Oud-voorzitter'

UW SPORTKLEDING HEEFT U.
De rest hebben wij ) yraag ma ar aan Els.

Effi
ww\M.dehaasdemode.nl

Winkelcentrum
DE NOTENHOUT
Symfoniestraat 152
Nijmegen
Hartje Neerbosch-Oost

Tel: 024-3771266
Vrijdag's koopavond
tot 20.00
Gratis parkeren
Gratis vermaak

Van advies tot en met de
complete ve rzotgrng van
u\M financiele administratie.

Roos Administraties
Hegdambroek 22-07
6546 WE l{ijmegen

Tel: 024-3794369
Fax:024-3732741
trudv@roosadministratigs.com
w\ryw. ro o s administraties. com

Biina 25 iaar...
Het begon met een foldertje op school... "Kom korfballen bij de Hazenkamp"'
Ik was-amper 10 jaar oud !n van korfbal wist ik: da's toch met zo'n mand op een paal?
Zoiets als basketbal?
Met een aantal klasgenoodes besloten we het toch te proberen.
te
De l" worpen met eÉn bal waren in februari 1979 inhet gymzaaltje van kinderdorp
Neerbosch.
gaan trainen
Maar al gauw was het talent ontdekt, want ik mocht bij de echte korfballers mee
op het gËnof Cotlege, (zo denk je dan al i0 jarige). Ai gauw werden de 1" wedstrijdjes
toen
gèspeeld. Razend enthousiast en super fanatiek ging het in het begin. Maar toen.. '.,
[t"Ët dat de wedstrijden buiten waren (en de trainingen dus ook).
jaren mee gemaakt' De lol ging
Regen, wind, kou, zllfs sneeuw en hagel heb ik in die
gezind.
daalrdoor er wat af, maar gelukkig waren de weergoden ons vaak goed
tijd leer je het, toen
van
verloop
Na
wat?
Kortom: een leuk spelledÉ. De Hazenkamp wie of
zich
nog kleine clubje kànnen. Een stel rebelse studenten, die samen met hun familieleden,
Karel
en
Keizer
Noviomagum
Met
afz-etten tegen ie gevestigde korfbal orde in Nijmegen.
jarenlang a-ls de rivaal en-toen ook nog SOS completeerde deze familievereniging het korfbal

kwartier van Nijmegen.
jarenlang de gevestigde orde
De families Schols,lan Beek, Korstanje en Meeuwsen waren
de club.
binnen de vereniging. Zelfs nu nog, 25 jaar later, zijn er daarvan nog actief binnen
en
veld
van
Het was niet makkeliik roor dat kleine clubje van Nijmegen en verhuizingen
"
sporthallen maakten iret er ook niet makkelijker op. Het was vaak behelpen. De "oudjes
geen
kantine
Neerbosch,
ord", ons weten het nog wel denk ik; De wedstrijden op Kinderdorp
en een oud gebouw *"íZkleedkamers. Niets van dat kon de pret drukken, want Fredje
Renault.
Wessels verl<ocht gewoon limonade en snoep vanuit de achterbak van de blauwe
De Hazenkamp groeide en groeide. Er waren zelfs op het veld 4 twaalftallen senioren.
Ia,l2*"rr"nin een team, we zijn het al bijna weer vergeten, en sommigen zullen zeggerL:
he, 12?
van
Veldkorfbal met 3 vakken, kilometers werden er afgelegd op het middenveld om de bal
verdediging naar aanval te brengen. Hartstikke tof met windkracht 8 regen!!!
wijk.
En weeistónd er een verhuizing op stapel, we gingen naar Lindenholt, de nieuwbouw
en er waren
Een veld samen met de voetbal en een eigen clubhuis! Het leek allemaal erg leuk
Geld
'
wilde plannen. Er was maar één probleem bij het studenten clubje:
Op die locatie
honk!
eigen
Ons
keet!
wel
onze
het
was
Maar
Het wèrd dus een houten keet.
vierden we ons 10 jarig bestaan.
Nu 15 jaar later weer een feest, 25 jaar Hazenkamp korfbaMnmiddels met een mool elgen
jong en oud.
clubhuis. Nog steeds een fantastische club met een leuke goep mensen van
Laten we met z'nallewel beseffen wat we hebben en laten we dat vooral zo houden.
Korfbal is club, club is samen. Samen er veel tijd en energie in steken en dat niet op een paar
allen de
mensen laten aankomen. Ook in mindere tijden luidt het motto: Kop op en met z'n
schouders er onder en dus niet met de kop in het zand en wegwezen maar!
De Hazenkamp is iets om trots op te zijn en trots op te blijven!
Samen sterk in voor en tegensPoed.
Veel plezier op het feest
En nog veel sportieve jaren.
Richard Wannet

Rowan's
Haarmod.e
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Hazenkamp" aan ziin naam?

De wat oudere Nijmegenaar die "De Hazenkamp" hoort noemen, denkt aan twee zaken.
Daar is op de eerste plaats het gebied, en later de wijk, die men de Hazenkamp noemt.
Hoe komt dit Nijmeegse gebied aanzljn naam.
Geen eenvoudige vraag. Van de straten in de oude stad, het gebied binnen de vesting, weten
we vrijwel van allen de herkomst en de diverse namen die z1j in de loop van zeven eeuwen
g"uo"id hebben. Buiten die vesting lag een uitgestrekt stuk niemandsland, waarop bouwen
ierboden was. Dit, opdat die artillerie op de wallen niet de eigen mensen zou kunnen treffen
noch hun bezittingen. Daar weer achter, voor de stedeling zoiets als 'in de verte', lagen de
drie kerkdorpen Hatert, Hees en Neerbosch. Tussen Hatert en de stad lag een uitgestrekt
terrein, zure en vaak laaggelegen grond, die van oudsher de Hatertse Hei heette.
Dit territoir lag in de rechthoek St. Annastraat, de oude \Meg naar Malden en Mook, en
Groene *"g. ó" laatste heette zo omdat daar een aarden wal lag met groenbeplanting erop, de
buitenste gordel van de vesting Nijmegen. Thans heet zij Groenestraat en Groenewoudseweg.
Naarmate de landdrift van de boeren groter werd, ging men ook land in gebruik nemen dat
verder van de stad verwijderd was. Voor onze sector, de Haterterse Hei, gebeurde dat het eerst
met de Hazenkamp.
Op de eerste kadaiterkaarten uit de vorige eeuw, zo rond 1830 zien we hoe als eerste het
góUira tussen Groenestraat, Slotemaker de Bruineweg, Hatertseweg en St. Annastraat in
óultuur werd genomen. Het is alles akkerland met een enkele tuinderij, bloemisterij.
Dan duikt ook de naam Hazenkamp op, omdat men aan dit terrein, denk aan verkoop en
aankoop, een naam moest geven om het gebied te bepalen. In het noorden werd het begrensd
door het Nieuw-Veld, in het westen door het Weezenveld en De Goffert, in het zuiden door de
Hatertse Hei en in het oosten door Sint Anna. De naam is afkomstig van een akker, een kamp
genaamd, die daar al eerder in gebruik was genomen. Vy'at historisch niet direct voor de hand
ligt moet hier toch aangenomen worden: er huisden hier werkelijk zoveel hazen dat zij hun
nà* aan dit gebied afstonden. Dat dit niet direct voor de hand ligt blijkt bijvoorbeeld uit de
samenstellingen Vossenlaan, Vossenpels, Vossenkamp enzovoorts, die niet afkomstig zijn
van een dierennaam maar alle terug te brengen zijn tot de familienaam Voss, een belangrijk
Nijmeegs geslacht, dat hier enkele eeuwen grote bezittingen gehad heeft.
Het verdere verloop is gauw verteld. Toen zich, schoorvoetend, in het begin van deze eeuw,
de eerste kopers meldden voor bouwgrond aan het laantje door de Hazenkamp, besloot de
gemeenteraad, in 1906 deze laan officieel ten doop te houden en noemde haar
Éazenkampseweg. Het blijft enigszins raadselachtig waarom men de rijk met bomen
gestoffeerde laan niet deze naam liet behouden. Lang lag deze weg als een soort
Iintbebouwing door het terrein. De eerste grote verandering kwam in de jaren dertig, toen het
grote complex Reestraat/ Hertstraat etcetera werd aangelegd. De bebouwing aan de andere
ii;4" uora een grote handicap in de daar liggende sportterreinen van N.E.C. en Quick. In de
zestiger jaren kwam ook dit terrein braak liggen voor scholen en woningbouw.
Een deel eryan, zo ongeveer op de plaats van de vroegere behuizing van S.C.E. is nog immer
niet bebouwd.
Curieus is het, dat de Hazenkamp de naam gaf aan een bloeiende sportvereniging en het
gebied zolangaan diverse andere sportclubs 'onderdak' verleend heeft.
Pieter Sliepenbeek,
Gemeente Archief Nijmegen.
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Het ontstaan van korfualvereniging ttde Hazenkamp".
De jubileumjaren van korfbalvereniging "de Hazenkamp" zijn ook de jubileumjaren voor de
omni sprotvereniging "de Hazenkarnp" en dit is geen toeval. Het 50 jarig bestaan van
DE HAZENKAMP werd in 1978 groots gevierd met o.a. een druk bezochte retinie en,
zoals dat op elke rerinie gebeufi, werden herinneringen opgehaald, oude koeien uit de sloot
gehaald en sterke verhalen aangedikt. Nostalgie all over zal lkmaar zeggen. Niet zo
verwonderlijk voor een generatie die nog had meegemaakt dat "de Hazenkamp"zeven dagen
per week beschikte over een gymnastiekzaal en een veld waardoor in de eerste 15 jaar van de

club alle sporten konden worden beoefend.
En daar hoorde zeker ook korfbal bij, getuige de in het secretartaat aanwezige medailles,
inrniddels wat zwader gcworclcn, varlo.il. tocrnooien bij E.S.C.A. cn Mercedes in 1934 en de
zomercolnpetitie I 935.
In deze nostalgische stemming belde Dick Korstanje, een oude bekende bij "de HazenkoÍrlp",
mij rnet het verzoek eens te babbelen over een mogelijke "herstaft" van de korfbalsport
binnen ornni vereniging "de Hazenkamp". En zo kwam hij samen met Jan Schols en Frans
van der Heijden inzljnkielzog, een avondje praten over het gebruik van de Hazenkamp
accommodatie, de ledenadministratie enzovoort. Na een avondje praten was het een feit dat de
oprichting van toen nog de sectie korfbal was opgestart.
Het ging niet direct van het leien dakje, het gecombineerd gebruik maken vau het
honkbalveld was geen succes en die van 't Lindenhoutstichting lag ver van de bewoonde
wereld, helemaal toen de snelweg werd aangelegd.
Maar de sectie korfbal was inrniddels een feit waar ook de gemeente niet meet omheen kon en
zo kwam korfbal achter de broekstraat terecht waar, vooral met behulp van de connecties van
Otto Bor en het zware werk van Frans van der Heijden en Wil van der Logt een knus clubhuis
werd gebouwd.
Ten gevolge van de eerste verplaatsing bimen de herstructurering van de sportaccomodatie
moest men al snel weer verhuizen. Dit was behoorlijk schrikken voor het toenmalige bestuur.
Met het nodige lobbywerk, de inzet van Jan Schols als "bouwpastoor" en vele clubleden voor
de finishing touch werd uiteindelijk de huidige accommodatie een feit. En het werd en is nog
steeds een accommodatie om trots op te zijn.
Mijn felicitatie voor dit 25 jarig jubileuln gaarl daarom niet alleen uit naat het huidige bestuur
en leden maar vooral ook naar de vele werkers van het eerste uur waarvan enkele inmiddels
op jullie lijst van leden-van-verdiensten staan. Dick Korstanje was niet ieders vriend in de
club, maar het is toch jarrmer dat hrj dit 25 jarig jubileum feest niet kan meemaken. Hij zou
zeker net zoveel sterke verhalen hebben verteld over de eerste kwart eeuw als hij in 1978 deed
over de eerste halve eeuw van DE HAZENKAMP.

Bestuur leden, nogmaals van harte gefeliciteerd,
Simon Kersten.
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Het iaar 1978

-

In dit jaar is het allcmaal gcbcurcl. Dc oprichting van korfbalvercniging "cle F{azcnkamp".
Ik weet het nog goed, ik was er zelf bij.
Thuis bij mijn vriendin van de middelbare school, Wieke Korstanje, kwam er een gesprek op gang
door haar vader Dick. Of het misschien een idee was nog een korÍbalvereniging op te richten.
Natuurlijk waren wij gelijk enthousiast en we zeiden: "Twee leden heb je al". Maar om een
volwaardige vereniging te worden had je natuurlijk meer leden nodig, en waar haal je die nou
vandaan als je al drie andere korfbalverenigingen in Nijmegen hebt.
Gewoon, even contact zoeken met mijn zus Els (jullie allen wel bekend) of zij weer zinhad om te
gaan korfballen. En gelijk ook maar aan mijn broers Eveft en Bob vragen.
Het schoot al aardig op, weer drie leden erbij.
Omdat wij als "van Beekjes" onze korfballoopbaan bij "Keizer Karel" waren begonnen, was het
misschien wel een idee om contact te gaan zoeken met oud-leden van deze vereniging.
En ja hoor, na ccn intcnsiovc zocktoclit van Els krcgcn wo or op clczc uranier ccn groot aantal leden
bU. Ook de "Korstanjes" wisten een aantal oud-leden van "Keizer Karel" te benaderen.
Maar het waren niet allemaal oud-leden van "Keizer Karel" hoor, ook kregen we er leden bij die
nog nooit gekorfbald hadden.
De Hazenkamp was een ornni-vereniging en bestond uit een honkbal-, voetbal- en turnafdeling.
Dick is toen gaan informeren of er ook een korfbalvereniging bij mocht komen.
Na heel veel gesprekken werd dit goedgekeurd. Het voordeel hiervan was, dat wij al gebruik
konden maken van een veld en een kantine.
De clubkleuren waren natuurlijk ook niet zo rnoeilijk, omdat "de Hazenkamp" al de kleuren oranje
en groen had.
Waarom is de Hazenkamp nou juist op 1 rnei opgericht?
Volgens rnij was het zo dat Dick Korstanje een echte PvdA rran was, en wat is 1 mei dan ........
juist, de Dag van de Arbeid.
Helaas is Dick Korstanje een aantal jaren geleden plotseling overleden. Dick hield er niet van om in
het middelpunt van de belangstelling te staan. Hij was echt een man van achter de schermen en het
is dan ook heel erg jammer dat hij dit niet meer rnee mag maken.

'

In september speelde we onze eerste wedstrijd, ik weet het nog goed, en de uitslag was niet echt
spectaculair. 2 - 2. Beppie Bos maakte het historisch 1" doelpunt. En ja hoor daar is ze weer.
Els maakte het 2" doelpunt.
Het allerleukste vond ik toch wel, dat ik een aantal wedstrijden salnen in één vak stond met mijn
zus en mijn twee broers. Het vak draaide perfect.
Na twee jaar ben ik gestopt rnet korfballen, niet omdat ik het niet rneer leuk vond, maar orndat ik
beroepsrnilitair bij de Marine werd en mijn standplaats Den Helder was.
Natuurlijk bleef ik altijd op de hoogte van het wel en wee van de Hazenkamp, want ja, mijn zus Els
is wel lid gebleven, en dat al25 jaar.

Bij

wil ik de Hazenkamp nog een heel lang bestaan toewensen; en wie weet ben ik er bij het
jubileum
50-jarig
ook weer bij.
deze

Met vriendelijk groetcrl van,
Irene Meijburg

-

vall Beek.
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Een jubileum kan natuurlryk niet gevierd worden
zonder een hulde te brengen aafi de jubilarisseÍl.
Dit zaldan ook geschieden op zaterdag 3 mei 2003

Een zTheren jubileum kent natuurhjk ook leden
van verdiensten en dat zijn tot heden;
Jan Schols
Frans v.d. Hetjden
V/il van der Logt
Wim de Jager
Els Harwrjne

Zo ook een
je
Men zit zo wel eens een oud clubblad door te lezen. Dan kom van alles tegen.
jaar Hazenkatr-rp'
aantal artikeltjes die stondcn in de jubilcumuitgave van 60
jaar
op 1 mei 1988. lk heb er een aantal stukjes
Wij bestonden toen als kortbalafdeling 10
bestaan.
tussen uitgehaald. Leuk om weer terug te kijken naar het begin van ons

Herinneringen uit het verleden van twee kantine pioniers.
tijdens de
spraken toen met Fred Wessel en met Wil van de Logt twee heren, die
en nadien een
ouérgungrperiode op het Kinderdorp het "kantine gebeuren" draaiende hielden
ze bij het
hadden
Toen
U"fan'g.iff.à rol speeiden bij het tot stand komen van het clubhuis.
deel uit van de
reilen en zeilen van dat clubhuis een belangrijke vinger in de pap: ze maken
zogenaamde clubhuiscommissie.

Wij

Vanaf de tijd dat de sectie korÍbal verhuisde naar de terreinen van het kinderdorp Neerbosch
gelukkige ruim
had men eerst een "rijdende kantine", bestaan uit wat kratjes en doosjes in de
kreeg zelfs
toen
maar
niets,
bemeten kofferbak vàn de auto van Jan Schols. Even was er toen
op het Kinderdorp, waar eigenlijk maar heel weinig rnogelijk was, een soort van eigen
'kantine' gestalte.
We
Fred: Ik heb het plan opgevat, om toch maar weer met zo'n mobiele kantine te starten.
gesloopte
hadden als kleedaccomÀodatie voor de trainingen de kleedlokalen in het inmiddels
Mr. Bloemendal schooltje tot onze beschikking. In plaats van vanuit de kofferbak van een
een klein
auto moest toch ook in àit schooltje het een of ander mogelijk zijn. We namen
hoekje in het hallede van dit schoàltje, zetten een paar klaptafeltjes neer om ons snoepgoed
uoo. d" jeugd op ,it te stallen; een paar kratten limonade en bier en dat was het dan. Alles
alles
opzetten.n du..*uur afwachten wat er kwam. Het was natuurlijk niet mogelijk, om van
in
huis.
wel
toch
grote voonaden aan te leggen, maar de meest gevraagde artikelen hadden we
te
Nou hadden jullie daar geen koelkast. Hoe losten jullie het op, om de drank toch koud
kunnen serveren?

toch wat lauw
Fred: Meestal hadden de flessen thuis al koud gestaan. Was een en ander echter
geworden, dan zetten we de flessen in een van de waterbakken, waar normaal de leerlingen
ian het schooltje na de gym hun voeten in moesten wassen. Nadat de kraan geopend was
zorgdehet koud stromende water dan voor de koeling'
En dan maar elke keer alles heen en weer slepen?
..Ja,
in het schoolgebouwtje kon niets blijven staan, dus telkens als de wedstrijd of de
Fred:
mijn
training was afgelopeninoest dó hele handel weer worden ingepakt en met de auto naar
huis wórden gebracht, alwaar de meeste handel lag opgeslagen".
Hoe lang heeft de situatie zo geduurd?
mee
Fred: Eens even kijken, toch gauw anderhalf tot twee jaar, denk ik zo. Het viel niet altijd
met al dat gesjouw, maar uu, d. andere kant hebben we er toch ook heel wat afgelachen.
veel
Tussendooi kregen we toen trouwens nog dat gedoe met dat houten noodschoolde' Na
vijven-en-z"rr"i, hadden onze spionnen bij de gemeente Nijmegen voor ons een prima
plus
clubaccomrnodatie op het oog, è"n houten noodgebouwtje van twee schoollokaaltjes
halletje en toiletten. irobleeÀpje: het zaakle stond nog ergens overeind in de Aldenhof.

Of wij dat dan maar even voorzichtig wilden slopen; dan was het voor ons. Nou, dat hebben
we geweten. Midden in de vakantictijd wat rnensen bij elkaar getrommeld en aan de slag.
Uiteindelijk alles gesloopt en in Lindenholt opgeslagen, want we kregen geen toestemming,
om de zaak op het Kinderdorp weer op te bouwen. Wat er toen na verloop van tijd nog niet
aan hout gestolen was hebben we toen nog voor een paaÍ honderd gulden kunnen verkopen.
Wat een fïasco!

Uiteindelijk kreeg de korfbalsectie velden toegewezen aan de Meeuwse Acker.
Naast voetval vereniging Lindenholt. Maar ook hier was geen clubhuis. Hoe nu verder?
Fred: We gingen door met onze mobiele kantine, alleen nu wel.wat luxer. We konden terecht
in de scheidsrechters kleedkamer bij onze nieuwe velden. De klaptafeltjes kwamen weer voor
de dag, terwijl de oude grote ballenkist als een soort toonbank weer werd gebruikt. Bovendien
konden we in die kist bepaalde zaken bewaren. Ook met onze vooÍïaden hoefde nu niet mee
zo yer gesjouwd te worden. We konden alles in het materialenhok bewaren. Alleen was er
nauwelijks ruimte voor de klanten. Soms moest je van ellende met je pilsje in een van de
kleedkarners gaan zitten, omdat er in de scheidsrechtersruimte geen plaats meer was.
Uiteindelijk heeft het allernaal een halfiaartje geduurd, toen kwam ons clubhuis.

Noot Els:
Als men dit allemaal zo leest komen de herinneringen weer temg, Het was ondanks alles een
fantastische tijd; en bovendien een grote saamhorigheid. En de leden die al jaren lid zljn en
ook de oud-leden van toen die dit lezenzullen zich die tijd nog wel goed herinneren.
ONZE FRED WESSEL IS DUS DE PIONIER VAN DE KANTINE, ERE WIE ERE TOE
KOMT.

Als men nu ziet hoe het in het clubhuis in zljn werk gaat; allernaal een stuk eenvoudiger dan
in het begin. Maar om de kantine draaiende te houden zitten daar vele uren werk in van de
kantinecommissie. Want dat kan men niet alleen.
Hoe ging het dan met het clubhuis.

Wil: Ja, Simon Kersten en Otto Bor hadden elkaar een paar balledes toegespeeld en ineens
was daar een clubhuis. Toestemming van de gemeente om het ding neer te zelten, was snel
geregeld. We zouden een houten gebouwde krijgen, dat nog ergens aan de Agnetenwegzon
staan. Dat ging uiteindelijk weer net niet door, omdat de afinetingen van het ding te groot
waren om hem op de goede plaats neer te zetten. Vlak daama kwam echter het verlossende
bericht, dat langs de Waalkade een perfecte keet op ons stond te wachten. Snel handelen was
geboden. Ik ging ter plaatse even kijken en was enorïn enthousiast. Allemachtig, wat een
mooi clubhuis zou dat zijnl Ik heel opgetogen naar huis; blijkt dat ik naar het verkeerde
gebouwtje heb staan kijken, narnelijk het tijdelijk onclerkomen varl de VVV! Maar goed, ook
de keet, die wel voor ons bestemd was, zag er nog prima uit. Snel beslissen en de koop werd
voor een zacht prijsje gesloten.
Onze toekomstige buren, bewoners van koopwoningen aan de Meeuwse Acker, schrokken
zich eerst te pletter, toen de voorbereidingen voor de bouw van het clubhuis van start gingen.
In gezamenlijk overleg werd de definitieve plek nog een metertje of wat opgeschoven en
sindsdien hebben we die mensen eigenlijk alleen maar prettige ervaringen gehad.
Zand voor de fundamenten was gestort, de boel moest uitgezet worden. Amateurs als we zijn,
had niemand daar verstand van, maar de omni vereniging deed weer eens wonderen.

Francois van Hal was bereid, orr nalnens de honkbalsectie ook enig werk in een clubhuis voor
de korfballers te steken, en verrichtte persoonlijk het uitzetwerk. Mensen die vanaf het eerste
uur bij de bouw van het geheel betrokken \Maren, waren verder Frans van der Heijden, Ferry
Derksen, Wil Hurkens, Wim van Grimbergen, Henny Hofkens en Wil van der Logt. Nadat
door dit tearn de funderingen waren gelegd, werd het clubhuis door de vorige eigenaar, een
wegenbouwbedrijf, van de Waalkade naar Lindenholt gebracht en geplaatst. De vakantietijd
naderde en een paar mensen hebben toen het grootste gedeelte van hun vakantie opgeofferd,
orn het clubhuis definitief "bewoonbaar" te krijgen. Het ging allernaal veel langzamer dan ik
had gedacht, maar ja, uiteindelijk is het dan toch voor elkaar gekomen.
Fred: Er werd een clubhuiscommissie binnen de sectie opgericht. In het begin maakte ik daar,
tot mijn eigen verbazing, geen deel van uit. Jarenlang had ik met de noodkantine lopen
sjouwen, en nou dit? Men maakte dit verzuim echter snel goed en als pleister op de wonde
kreeg ik de eer, om toen het zo ver was het clubhuis officieel te mogen openen. En zo kwam
alles toch nog goed.
Is er verder nog iets, dat een van beiden nog kwijt zou willen?
Fred en Wil: In de toekomst zou het mooi zijn, om helemaal apart te zitten, met je eigen
clubhuis, kleedkarners eraan vast enzovoort. Maar dat is allemaal toekomstmuziek voorlopig
zijn we best tevreden zo en wat de toekomst brengt dat zien we dan wel weer.

Noot Els:
Ja Fred en Wil, het is allernaal toch vlugger gegaan dan we dachten. Maar jullie waren de
PIONIERS die aan het begin van dit alles hebben gestaan.
En dat waren nog eens tijden; vakanties opofferen om wat voor je clubje te doen.
Maar ook nu, in het schitterende clubhuis met alles er op en er aan zijn ook weer een aantal
mensen bezíggeweest om alles weer op te knappen zodat het voor het jubileum er allemaal
weer netjes uit ziet.
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Miin Sportleven
Mij werd gevraagd om ook wcer een stukje te schrijven in het clubblad. Maar dan niet over
korfbal rnaar een stukje over mijn leven, maar ook dat gaat veel al over spotl.
Mijn naam is Elisabeth Johanna van Beek Roepnaam Els. Geboren 4-09-1946 in Nijmegen.
Ik ben groot gebracht in een Nederlands Hervormd gezin en de oudste van 5 kinderen.
Mijn schoolopleiding is, lagere school, 2 klassen Mulo, daarna de 3 jarige Handelsavondschool.
Ik wilde gaagonderwijzeres worden . Dat zat er al vroeg in want mijn moeder kwam uit een echte
onderwijzersfamilie. Maar als oudste zijnde in een groot gezin, ntoest er vaak mee geholpen worden
thuis. Daar mijn moeder vaak ziek was verzuimde ik nog wel eens van school en ja toen ging alles
niet door. Met mijn 15 jaar werkte ik al. Bij het Vrije Volk in Amhern. Daama nog 5 maanden bij
de Gelderlander in Nijmegen en 10 jaar
bij de Honig in Nijrregen. Administratief werk, o.a. op de boekhouding.
Mijn vader voetbalde bij "Oranje Blauw" op de Kwakkenberg, hij was keeper. Ook was hij
secretaris en later penningmeester van deze club. En daar heb je het weer: ik werd groot
gebracht met voetbal. SPORT DUS. Zelf wilde ik ook graag voetballen, maar dat was er
toen niet voor meisjes. De gymnastiekvereniging "Oranje Blauw" werd opgericht. Toen ik 8
jaar was ging ik daar naar toe. Maar ik vond het eigenlijk niet zo leuk Toen ben ik aan de
wandelsport begonnen. ht 1957 verhuisde wij uaar Arnhcrn.
Ik kwam, wat later bleek, in een Korfbalstraat te wonen. Heel veel kinderen korÍbalden bij
"Wilskracht". Zo kwam ik daar dus bij. Dat was mijn eerste club; er volgde er nog een paar
Phoenix ( toen nog "CKB"), daarna "Oni", waar mijn broer ook nog lid werd. Mijn vader zag
eigenlijk graag zijn zonen voetballen, maar dat is er nooit van gekomen. In 1965 verhuisden we
weer terug naar Nijmegen. Ik bleef op en neer naar Arnhem reizen met de trein, want ik
werkte er nog en bleef toch spelen bij Oni. Maar de wandelsport bleef ik trouw.( 5x de
Vierdaagse gelopen. )
Het was moeihjk vol te houden dat op en neer reizen. Dat heb ik maar anderhalfjaar gedaan.
In 1966 wilde ze in Nijmegen een nieuwe korfbalclub oprichten. Dat had ik gelezen en
natuurlijk, het kriebelt. De hele familie ging mee. Mijn vader hadden ze gelijk te pakken
(Ger de Wind liep rnet een oude ledenlijst van Oranje Blauw rond) en kwam daar gelijk in het
bestuur .
Samen startten mijn ouders de verkoop van snoep en zij zetten samen thee voor de spelers. Het
begin van de latere kantine.
En dat was dus "Keizer Karel". Na 3 jaar waren mijn ouders al ereleden van de vereniging.
Maar na ruim 5 jaar kwam er een kink in de kabel, zoals nu nog steeds het geval is bij vele
verenigingen. Het hele gezin van ons ging naar "SOS". Vier van de vijtkinderen korÍbalden.
Intussen had ik mijn man Jan leren kennen brj de Dansschool Wanders (want ook dansen
vond ik erg leuk). Bovendien was n-rijn rnocder was ook er:n echt verenigingmens. Zij was
ook nog lid van twee zangkoren. En ook daar was zij actief. lk trouwde in 1913 en in mei
1975 moest ik stoppen met korÍbal. Op 4-12-1975 werd Torn geboren en ook met de
wandelsport was ik reeds gestopt. Maar in april 1978 stond rnijn zus Irene op de stoep met de
vraag of ik weer ging korÍballen. De vader van haar vriendin Wieke Korstanje wilde een nieuwe
vereniging beginnen. Ja, en kriebelen deed het nog steeds.
En nu 25 jaar lid van "de Hazenkamp". Al 17 jaar jeugdcommissie, en 15 jaar
wedstrij dsecretari aat Jeugd.
Jeugd trainen, coachen, van allcs hcb ik gcdaan. Maar als jc mijn verhaal leest, begrijp je dat
ik het van huis uit heb rneegekregen. Met de paplepel mee naar binnen gekregen zoals ze vaak
zeggen. Ja en dan rnoet je met een man getrouwd zijn die weinig om sport geeft, rnaar het altijd
goed gevonden heeft. Maar soms moest ik mijn bed rnaar meenemen naar het clubhuis.

Onderwijzeres is nooit gelukt, maar op deze manier heb ik rnijn bijdrage toch kunnen
leveren aan de jeugd. En nog steeds vind ik het leuk om te doen.
Maar intussen zit ik al weer 4 jaar op "Bewegen op muziek"; sinds een paar maanden ben ik op
Country-dansen. En ook al 2 jaarbezigmet mijn nieuwe hobby "Stamboom uitzoeken".
Maar ook in het wijk-gebeuren van Neerbosch-Oost ben ik al zo'n23 jaarbezig, natuurlijk ook
met de jeugd. Werken met de jeugd van "de Hazenkamp" vind ik het alle leukste, als ze jong
zijn kun je zeveel leren en als ze ouder worden kun je ze sturen en begeleiden bij het
kaderwerk, watze meestal wel willen doen.
Nu weten jullie zo'n beede hoe mijn leven in elkaar zit. Het staat veelal in het teken van jeugd
en sport. En ja aandacht aan mijn gezin besteed ik natuurlijk ook. Maar als je alles goed in
handen hebt, kun je heel veel. Vaak is het zo, mensen die weinig doen zeggen dat ze het altijd
druk hebben. Mensen die veel doen hebben altijd ergens een gaatje vrij (deze zeggenzelden
nee.)
Het verenigingswerk zit ook in de genen van mijn zoon Tom. Hij heeft ook lang gekorfbald, maar
het is bij hem geen sport die op de eerste plaats komt. Muziek en het Heelal ( Sterrenkunde)
Wel hoop ik nog lang bij de Hazenkamp te blijven, ondanks de vele ups en downs.
Maar als je sterk bent dan sla je je overal doorheen.
Els Harwijne.

§epLe."be. tgT e

Reactie van leden.
Van huis uit hadden zowel Marcel en ik veel belangstelling voor sport.
Dat bleef hoofdzakelijk bij passieve sportbeleving. Voetbal werd iedere week trouw bij Studio
voor de
Sport gevolgd. Bij heip.og.*-u scliaatsen zaten we met de rneeschrijflijsten op schoot
de
televisie .n urn de Toui dà France werden plakboeken gemaakt. We zijn zelfs een keer naar
alle
ons
interesseerden
Olympische Winterspelen geweest, wat op ii.h een belevenis was. Eigenlijk
,pórt*, behalve. ...KORFBAL. Als er al eens aandacht besteed werd op de televisie aan
Ernst
kortbal vonden we dat echt niks. Dus jullie kunnen wel raden wat onze reactie was toen
thuiskwam en vroeg of hij met zijn vrienden vrijdag een keer mee mocht naar de
KorÍbaltraining. Kortbal, nou ja. Maar goed voor je kinderen doe je alles; dus hup op naar het
veld. Ernst ,orrd h.t meteen eig leuk en je mocht zomaar 6x gratis meedoen. Na 6x wist hij
georganiseerd.
ook zeker dat hij wilde blijven, want behalve het trainen werden er zoveel leuke dingen
Langzaamwerden wij ook wat enthousiaster.
Nu,-na ongeveer 2 jaàr, diverse kampioenschappen en heel wat meer kennis van het kortbalspel te
hebben zijn we het er over eens.
Kortbal is toch leuk, de club eigenlijk nog leuker en winnen is het leukst!

Trudy Roos moeder van Ernst.

Ik vind "de Hazenkamp" een leuke club.
Er ztjndan wel niet zo veel teams bij "de Hazenkamp", maar ze doen het allemaal goed.
Ik hoop dat er veel nieuwe leden bij komen en dat er dan ook meer teams komen.
Als da:t zo is kan de Hazenkamp nog meer kampioenen brengen. Met ons team (Cl) gaat het tot nu
toe ook wel goed in deze .ornpètlti., alleen hebben we niet zo'n brede selectie. Dat betekent dat als
met
er iemand uitvalt, er meteen iemand uit een ander team gehaald moet worden, ofwel men moet
zeyeflman spelen. Dat is nog wel jammer.
jongens en
Maar het heéft ook wel weer zijn voordelen, want dan kunnen er ook weer goede
veel
worden
meisjes bij ons team komen rpèI"n. Er heerst ook een goede sfeer op de club. Er
leukó dingen georganiseerd, zoals disco's, schutterstoemooi en de wedstrijden natuurlijk.
Freek speler van de (Cl).

Hallo allernaal.
Ik ben op deze sport gekomen door mijn broertje. Ik ging kijken en ik wou al meteen
mee doen. Ik begon in de E1 nu zit ik in de C1 en ik ben al twee keer kampioen geweest en nu
je
staan we nog eerste, maar dan moeten we de volgende wedstrijd winnen. {k vind het leuk, omdat
in een team moet samen werken.
Groedes van Chantal (Cl).

25 jaar Hazenkamp.
Het is kei gaaf bij "de Hazenkamp". De trainingen zijn ook altijd leuk. Er zrjn ook altijd leuke
activiteiten . Zoals Bingo, Knutselmiddag en elke maand is er disco.
Groetjes, Lieke. ( Cl)

Ik vind ,,de Hazenkamp" erg gezellig. we doen allemaal leukc dingcn.
Tijdens de kerstbingo dus ook, ze kwamen rond met hapjes en kei gave prijzen.
En de fam. Dehlers had pas veel gewonncn.
Dc Cl hcc{t tot pu toc 1llos gcwonncu, nurar "SKIr" r.vaar wij trog tcgcn t-t-toctett is ook heel goed,
oppassen dus. Ook de knutsehniddag was weer gezeliig. Je kon een hele hoop doen.
I[ heb ook een plantje met een kaarsje erin gemaakt voor een kerststukje. Dat was pas echt gezellig.
De trainingen bij Roel en Michel zijn ook gaaf. Dankzij hen zrln wij top aan de kop.
Bij de training leren we veel. Ook is het hier gezellig met de disco. Als ik moet dansen is dat
beit eng maar ik doe dat toch. Lieke zie tk daar ook vaak, Vera is daal ook een keer geweest.
Het is gewoonweg kei gezellig bij de Hazenkamp. Ga zo door!
Groetjes en big kiss van Lisanne (Cl).

lk vind "de Hazenkamp"

een leuke vereniging, otndat het een gezellige vereniging is, vooral

is er veel te doen zoals disco's cn kamp. Allcs wordt gocd georgauiseerd, maar ook voor de
volwassenenzrjter ook dingen. Dus je verveelt je nooit bij "de HazcnkamP", en vooral heb ik een
euk team (de Cl) en dat moet ook zo, want dat is het aller belangrijkste.
Groetjes Joyce.

Korfbal.
Mijn lievelingssporl. Altijd wecr gezellig. Wij willen altijd winnen. Gescoord! ! !

!

Groetjes van Vera Kosman.

Korfballen is gaaf'l
Is leuk. Elke week weer in het weckend wedstrijden. Cool.
Groedes, Babette de Beer

.

Hallo alletnaal,
Ik ben Thessa en kortbal nu ollgeveer al 4 jaar. Sinds 1 jaar ben ik bij "de Hazenkamp" en dit
vind ik heel leuk. Ik zit in de Cl en wij winnen bijna alles. lk hoop, dat we weer kampioen worden,
want dat vind ik het ieukste. Ook de disco en playbackshow vink ik leuk, maar vooral de
spelletjesdag is leuk om mee te doen.
Groedes Thessa van Leth.

Hoi,

ik ben Daisy en ik zit in de Cll lk vind het daar hartstikke leuk. Ik zit in een heel leuke groep'
En ik ken al meer firensen die ik heel aardig vind. Ik heb al meer sportell van "de Hazenkamp" gedaan,
ik vond ze liet echt leuk. Maar kortbal vond ik al rneteen leuk Daarom zit rk er nu bij' Doei!
Groetjes Daisy.

Reacties van ieugdleden.
Ik vind korfbal leuk omdat er veel beweging rnzit, en je moet veel dingen doen.
En veel moeite om de bal in de korf te krijgen. Ik vind wedstrijden heel leuk,
maar trainen is ook best gaaf. Op de training doen we hele leuke spelledes zoals:
Tikkertje, wie er het eerst 10 heeft gescoord en ja en nee. Deze spelledes doen
we met onze trainer Joey.

We zijn bijna 5 x kampioen geweest, ik heb een medaille en 3 bekers. Ik vind
wedstrijden best wel leuk, omdat we bijna nooit verliezen. We hebben pas 2
keer verloren en ik heb 5 lindes.

Ik ben op Korfbal gekomen omdat het leuk is en ik kijk vaak bij Richard
daarom kwam ik op Korfbai.
Van Sharon Fl
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Hallo allemaal mijn naam is Dylan Berkenhagen en wil graag iets vertellen over mijn
Korfbalclub. Eerst zat mljnorà.." broer Robin erop en door hem ben ik er ook bijgekomen'
Ik speel bij de El en vind het daar heel leuk. Kortbal is een teamsport voor meisjes en
training en zaterdags wedstrijd. Ik ben altijd blij
longens. Fiet is ook een leuke sport. Vrijdags

alshetzoyeris! !!!l!!!!oifjaarwinnenwegelukkigvaakmetclewedstrijden. Ikvindhetleuk,
gaat goed met
omdat ze veeldingen organiserèn . Zoals Sinterklaas en Kerst en Disco's. Het
er soms
moeten
de El en wist je dat er ook een E2 komt. Omdat ons team te groot wordt
vaak.
kinderen in dó t" of 2' helft uit. Wouter is grappig, Jerocn en ik zijn snel. Aletta scoort
en
trots
blij
heel
ben
je
ik!
.IK
vind
een leuk team,
ledereen is wel ergens goed in en zo krijg
lang
bij te blijven! ! ! ! ! .
heel
er
nog
jaar
bestaan. Ik hoop
dat we 25
Groetjes Dylan Berkenhagen (El).

Vorig jaar ben ik begonnen met korÍballen, maar toen woonde ik nog in Leiderdorp en de club
heetti velocitas. Ik speelde in de Fl en we zijn kampioen geworden. we hebben van De
ook
Danaiden gewonnen met 3-1. Ik heb 14 doelpunten gescoord in alle wedstrijden. Ik heb
nog g.gyrrd, en ik zatinde selectie, ik moest wedstrijden tutnen . De club heette Sparta.
Maar toen moesten we verhuizen naar Nijmegen. Ik wilde graag weer kortballen en De
Hazenkamp is in de buurt en is een leuke club. lk speel nu in dc El.

Kortbal is mijn favoriete sPort.
Groetj es, Aletta Fabritius.

Ik ben Milou Theunissen en ben 8 jaar. Ik zit in de El het is leuk en een gezelhg team.
En onze nieuwe trainer is Simone, Ze is aardig; ofize andere trainer is Tamara. Er zijn ook
andere
leuke dingen te doen zoals: Kinderbingo, Kerstbingo, Kamp, Kinderdisco en nog veel
leuke dingen. Dus het is gezellig bij korfbalvereniging "de Hazenkamp".
Groetjes Milou.

Ik vind het een te gekke sport. Anouk en ik vinden spelletjes heel leuk. Wedstrijden vind ik
leuk. Maar het alle leukst vind ik het trainen. Ik vind de wedstrijden het fijnst' Ik vind
knutselen en Kinderbingo ook leuk. Jullie hebben lekkere snoepjes en drinken.

Kelly (El) Anouk ( welpen) van Rosmalen.
Ik vind dat korfbal heel leuk is. Ik denk dat ik er weer opga. Ik rnaak dit seizoen bij voetbal af
Dan kom ik er weer oP.
Groetjes Kevin Clarijs, 8 jaar.

KorÍbal is bij ons in de straat en dat vond ik handig. We hadden al eens naar een wedstrijd
gekeken en àat vond ik leuk. Ik ben al drie jaar lid en speel in team E, maar ik speel soms met
jaar een zomerkamp waar we
àe C. Er is heel vaak disco, leuke knutsehniddagen en eens per
veel lol hebben.
Jeroen Megens

Het begon zo. Sanne zit op korfbal. Ik wou graag een sport doen. Ik wou gaagtumen maar dat
mocht niet. Sanne zit wel op turnen maar dat vind ze niet zo leuk, dus ging ik op korfbal.
Korfbal is heel leuk maar soms vind ik het niet zo leuk, omdat ik dan moe ben.
Groedes Mariska (E1).

Mijn naam is Tim en ik ben tien jaar. lk zit al een half jaar op korfbal bij "de Hazenkamp". Ik vind
wedstrijden spelen erg leuk. Tijdens het trainen vind ik spelletjes met de bal heel erg leuk.
Samen met mijn broertje hoop ik nog lang bij "de Hazenkamp" te blijven.
Groedes Tim Witmer

Ik vind "de Hazenkamp" heel leuk, omdat er altijd wel leuke dingen in het krande staan, zoals
verhaaltjes en mededelingen, maar dat is nog niet alles, want "de Hazenkamp" heeft ook leuke
activiteiten, zoals knutselen, bingo's, kinderdisco en natuurlijk de wedstrijden. En de trainers
zijn altijd aardig en ze helpen je ook! ! ! Dat vind ik heel fijn van "de Hazenkamp".
En ik denk dat ik hier nog lang op blijf zitten!
Groetjes Wouter Vermunt (El

Hallo, ik ben Philip en ik ben 8 jaar oud speel in de El. Sinds 3 jaar zit ik op korfbalclub "de
Hazenkamp".We trainen op vrijdag. Mijn trainers heten Tamara en Simone. Elke zaterdagis er een
wedstrijd. Het is soms moeilijk dan weer makkelijk. Je moet de bal in de korf gooien.
Ik hoop dat het kamp in mei doorgaat, want we hebben dan een week echt 1ol. Vorig jaar gingen we
naar het Autotron en het kamp was in Heeswijkdinter. Er is ook iedere maand en disco.
Korfbal is super, super vet!
Groetjes, Philip Dung (E1).

Ik zit nog niet zolang op korfbal en vind het trainen erg leuk. Over de wedstrijd kan ik nog
níet zo veel vertellen. Want ik heb er pas een paar gespeeld.
Kom korfballen, zou ik zeggeíL of eens kijken!
Groetjes, Roel Theunissen (E1).

Korfbal is heel leuk. Ik zít er zelf al heel lang op. Ik heb er veel vriendinnen.
Zij heten: Kelly, Marloes, Mariska, Aletta, Melissa en Milou. Elk jaar is er een kamp. Dat kamp is
meestal in mei. Het is altijd heel leuk op kamp. Dan huren we een oude boerderij of een groot
houten huis. Meestal gaan we ook met waterballonnen gooien. Danzit je in je badpak , bikini of
zwembroek. ledereen krijgt dar2 of 3 ballonnen en dan kun je elkaar bekogelen.
Als er een bos is gaan we in het donker het bos in. Dat is altijd heel spannend.
Er zijn ook bingoavonden. Daar heb je altijd prijs, anders is het niet leuk voor degene die niks
krijgen. Ook zijn er disco's van 19.00 tot 21.00 uur voor de kinderen.
Dan staat de muziek lekker hard. De disco' s zijn heel leuk. Het kamp is ook leuk, wat wil je
nog meer. Als je dit leuk lijkt, kom dan gauw korfballen, bij de korfbalclub "de Hazenkamp"
wie weet heb ik er dan weer een vriendin bij?
Groetjes, Sanne van der Drift (E1).

Hallo allemaal,
er is bijna altijd
Ik ga vertellen hoe ik het vind op korÍbal. Ik vind het leuk op korÍbal want
zit ook op
zus
mijn
s' En
iets te doen voor de jeugd. Bingà' s, knutselmiddagen en disco '
met ons team Ik
korfbal, die speelt Uii aJ C1. E; ik íreb al heel veel wedstrijden Sewonnen
soraya' en
Aike,
sharon,
in dot team zitten. Tiro, Rob, Fabian, Ernst,
speel met de È-3es
"n
ln de winter spelen wij
leider is Joey. we trainen op vrijdag en een weclstrij<1is op zaterdag'
rn de zaal en in de zomerdagen buiten'
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.,de Hazenkamp". Yes, we zijn kampioen en we zijn geen oen. Maurice goede topscoorder' Ernst
verstandig en nu retteketet snel
en ik, goede r.id"dig".. De indere best handig en we zijn
naar bed.

::::!::r:-1111!fllheel

ookwinnen we
Ik vind korfbal leuk. wrj hebben en leuk team. soms doen we spelledes.
in de winter in de zaal' dan
vaak. Rondjes orl het veld vind ik het ergst. Gelukkig spelen we
mogen doen- ook is het
hoef ik niet zo ver te hollen. lk vind het Éuk <lat er ook rneisjes Ílee
mee geweest op kamp,
leuk dat er soms disco is en andere activiteiten. Alleen ben ik nog nooit
want dan kunnen wij nooit. Ik blijf nog heel lang bij de Hazenkamp
Groeten, Ernst Roos (F1).
dat we gaan winnen' en
Hallo ik ben Soraya. Ik zit in Fl. Ik vind korfbal heel leuk. Ik hoop
dat we kampioen worden.

Doei, Soraya (F1).

vind ik ook heel
Ik vind korfbal leuk omdat we een grappige trainer hebben en wedstrijdjes
hebben gewonnen. En ik vind het
erg leuk vooral orndat we tot nu toe tilna alle wedstrijden
tiJf aat ik bij de Fl mag blijven zitten, omdat alle kinderen daar grappigzljn'
Groetjes, Tim Magdelijns (F1).
van de groep is Joey het is
De Fl is de groep waar je wedstrijden leert te spelen. De leider
je leuke dingen doen.
een goede korfbàltrainer. Elke maand is er een disco dan kan
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het erg
Mijn naam is Bas en ik ben 5 jaar. Sinds een halfiaar zit ik op korfballen en ik heb
bal'
is met de
naa. miin zin. Trainen vind ikerg leuk vooral omdat het een sport
ik erg naar uit' De
kijk
daar
spelen
In aprilïordt ik 6 iaar en dan màg ik ook wedstrijd
dat vond ik erg
activiteiten buiten het korfballen vind ik ook erg leuk vooral Sinterklaas
gezelhg.
Groetjes, Bas'Witmer.

Interview met een korfbalfamilie.
Op een donderdagmorgen om 9.45 op de fiets op weg naar de Fam. Meeuwsen.
Een echte korfbalfamilie en ook de jonge l«oost staat al te trappelen om te mogen ballen.
Vader Eric korfbalt al bijna 25 jaar, moeder Margareth was ook erg actief, Megan, 6 jaar staat op
het punt om haar eerste wedstrijd te spelen Justin, 2 jaar loopt al op het veld rond maar is nog te jong.
Het was lekker koud, maar als je fietsen gewend bent, dan maakt dat niets uit.
Ik kwam in ieder geval in een lekker waÍïne kamer en kreeg koffie en koek aangeboden.
Even aandacht aan Justin besteden, de kleine man in huis. En dan begin ik maar vragen te stellen.

'

'Wat
E/s.
zijn je namen voluit?
Margareth. Margaretha Petronella Johanna Maria Schrijver.
l9ls. Heb je er niet meer? Margareth. "Nee dat was het".
.E/s. Wanneer en waar ben je geboren ?
Mugareth.10-02-1967 in Blitterswijck.E .Ligt dat niet ergens in Limburg. Ja een echte Limburgse.
Els. Hoe ben je in Nijmegen terechtgekomen?
Margaretlt Ik woonde toen in Arnhem en mijn zussen woonden in Nijmegen. Zij studeerden hier,
en vroegen mij om ook maar in Nijmegen te komen wonen. Wat gezelliger was. En dat heb ik
gedaan. Ik kwam in een studentenhuis te wonen.
,E/s. Hoe ben je aan "de Hazenkamp" gekomen?
Margareth. Mrjn zusje wilde gaagdat ik wat ging doen, en omdat ik al eerder gekorfbald had ben
ik daar maar op afgegaan. Ik belde Els Harwijne op en dan kom je er vanzelf.
Els. Ja, een volhouder hé?
.E/s. Ik heb je nog 3 x teruggebeld wanneer je eindelijk eens kwam. Je vond het best wel eng,
en een beede onzeker was je ook wel. Maar het is toen gelukkig gelukt.
Els. Je hebt eerder gekorfbald? Bij welke club was dat?
Margareth. Dameskorfbal "de Maaskorf'.
.E/s. Hoe heb je Eric leren kennen? Eric wist het antwoord nog heel goed, hij was meteen verlieftl
toen hij haar voor het eerst zag.
Margareth. Eric speelde in het eerste team en ik in het derde team, na een halfjaar dat ik lid was
van "de Hazenkamp", gingen we met 4 personen van de Hazenkamp op vakantie. Ja en zo is het
gekomen.
.E/s. IVanneer ben je getrouwd?
Margareth. 09-09 -1994.
Els. Hoeveel kinderen heb je?
Margareth. Megan 6 jaar en Justin 2 jaar .
Els.Wat voor een werk doe je?
Margareth. Verzorgend, Agogisch.
E/s. Wat betekend dat.? Morgaretlt. la, ja, hoe zegje dat nu?
Els. Je ziet Margareth denken. Dat zoeken we wel op!
Margareth. Maak er maar van, "gehandicapte" verzorg, begeleiden en alles wat daar mee te
maken heeft in'oHet Dorp" in Arnhem.
Els.Daar is die actie toen van geweest met Mies Bouwman en dokter Klapwijk?
Eric. Toen waren wij nog niet geboren. Els. Ja, dat klopt; ik ben een stukje ouder.
.E/s. Wat is je lievelingskleur?
Margareth. Heb ik eigenlijk niet. E/s. Ook geen Oranje? Margareth. Nee ook niet!
l9ls. Heb je hobby' s? Justin geeft antwoord "Ja".
Margareth. Fitness, lezen van roddelblaadjes, met de hond wandelen vind ik leuk. Ik begin met
computerles.

E/s. En je huishouden?
Magorith. Dat is geen hobby is een must. E/s. Ja, van mij ook, en van menig andere vrouw.
Els. Wat eet je het liefst?
Margaretlt Varkenshaasje met champignons en roomsaus; witlof met ham en kaas in de oven en
gebakken piepertjes. -Els. lekkerl!!. Als mijn moeder hier is maakt ze zelf de erwtensoep en
óok nog dè rijstepap. Dat kan ze heel goed. Dat vinden wij ook lekker. De rijstepap is meer
voor Eric, 's morgens vroeg was hij dat laatst aan het eten. ( Schoonzoons moet je te vriend houden)
Z'ls. Ben je zwaarder als vroeger .
Margareth. Ja, toen woog ik 55 kg. het liep op tot 65 kg. Maar toen ik trouwde 60 kg. Daarna weer
naar de 65 kg gegaan. Els. Ja, dat is een mooi gewicht, houden zo.
heb je?
^E'ls. V/elke schoenmaat
Margaretft. Maatje 36. Els. Datzljnkleine voetjes. Je leeft dus niet op grote voet.
,E/s. Wat is je lievelingsmuziek.
Margnretft. Atomic Kitten, Els. Hoe? Wat? Wie? Hoe schrijfje dat? Zelaatme de CD zien. Een
meidingroep dus. Ja,daar van ben ik ook niet meer op de hoogte. Nooit van gehoord.
Leeftijdsverschil, dat speelt toch mee.
,E'ls. Houd je van disco' s?
Margoretlt Als ik niet hoeft te werken ben ik altijd aanwezigblj de disco's in het clubhuis
Ets. Zou je iets willen doen voor met de jeugd van de Hazenkarnp.
Morgorith. Ja wel, maar nu nog niet. Te druk met alles en met de kinderen. Misschien in de
toekomst, als de kinderen wat ouder zijn.
,E/s. Fijn dat ik dat weet. Wat is het verschil tussen vroeger en nu bij de Hazenkamp?
Eric. Als er net zoveel mensen in het clubhuis zijn op vrijdagavond als in
de keet (Meeuwseacker). Dan zou Geert, onze penningmeester, zeer tevreden wezen.
En Margareth beaamt dat. Iedere vrijdagavond zo'n man of 50. Klaverjassen enz, eiz.
Margaràth pakt gelijk haar fotoalbum en laat vele foto's zien van die tijd. Hartstikke gezellig.
Gelijk maar even een pauze ingelast en kletsen over die tijd.
.E/s. Woon je hier graag? Eric en Margoretlt "Ja".
,E/s. Wat vind je van de toestand in de wereld. ?
M a r g a r e t h. Zorgwekkend.
Ë'ls. Wat heb je voor oPleiding?
Margaretlt Opleiding Mavo en M.D.G.O.Yz..Dittype school is er niet meer'
-Els. Heb je nog iets te vertellen?
Mtrgareilr. Ja, ik mis het kortbal wel en wie weet verandert dat wel weer in de toekomst Maar op

dit moment even niet.
,E/s. Bedankt Margareth en Eric voor het

interview en de lekkere kofÍie.

Margareth is lid sinds september 1989.
Eric is lid sinds oktober 1978 hij was toen het zestigste lid.

Dit stellede heeft elkaar ontmoet bij "de Hazenkamp" en er is iets moois uit voortgekomen.
Zo zijn er vele paartjes die "de Hazenkamp"in het verleden heeft voortgebracht.
Ooit gedacht dat korbal tot zo iets moois kan leiden?
Namens de interviewer. Els Harwijne.
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