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De Hazentr«amp
In de'titel ,,Vereniging uoor Lichame'

íijke en Geestelijke Ontwiklceling", ljgt
meteen al het doel en streven, kortom dat,
waarop De Hazenkamp is gebaseerd, be'
sloten.

Algemene lichamelijke en geestelijke
ontwikkeling. Het ís een tweeledig doel
wat De Hazenkamp beoogt. Een doel, dat
uele mogelijkheden in zich bergt, maar ook
uele moeilijkheden.

De lichamelijke ontwikkeling komt aller-
eerst tot uiting in de, in groepsverband ge-
geuen ggmnastieklessen, Daarnaast bestaat
et uoor de leden mogelíjkheid tot turnen,
athletielc, handbal, uoetbal, honkbal,
hockeg en vollegbal.

Door deze ,,uersnippering" van de be-
schikbare krachten, utellee anders op één
tak uan sport geconcentreerd zouden wo*
den, laat De Hazenkamp duideliilc uitko-
men, uat zij het belangrijkste acht: niet het
behalen uan schitterende resultaten, die
opuoedku4dig belcelten, helemaal niet toe
te juichen zijn, maar het kennismaken met
ueel takken uan sport, waardoor een alge-
lrcle lichamelijke ontwikkeling wordt uer'
lcregen.
Van euen groot belang is de geesteliike
a'n:fwikkeliig. Dei€- oorót <toor -batten-

staanders onderschat, wat vooral wotdt
uerklaard door het feit, dat het niet moge-
iiik is een opsomming uan mogeliikheden
Íot geestelijke ontwikkeling te geuen, als
bii t' uoorgaande het geual was.

- De geestelijke ontwikkeling ligt door
alle af delingen en werkzaamheden ge-
ulochten. Zg treedt uaalc in 't geheel niet
op de uoorgrond, maar is niettegenstaande
d.at sterk in De Hazenkamp vertegenwooí-
digd.

Hoewel De Hazenkamp zowel uan oP'
zet als in haar practische werlc omvang-
djk uermag te heten, is de Bestuutsrege'
ling uiterst eenuoudig ingerickt en inge'
steld op een zo nauw mogelijk contact tus-
sen Leden en Bestuur.

Vele buitenstaanders beschouwen De
Hazenkamp als zuiuet,,sportuercniging".
Hoewel dit te begrijpen is om eerdet ge-
noemde redenen is dit ten enenmale on'
iuist. Hoof dzaak is de geeste-
'Íii ke ontwiklceling. Met techt kan
rien spreken uan: de geestelijke ontwikl«'
ting iegint op de sportterceinen en wotdt
uofuooid in het clubhuisleuen.

Ouer de waarde uan de lichamelijke op-
uoeding in uerband met de geestelijke ont-
wikkel"inq hoeuen utii niet te spreken. Het
is een iíder wel uoíkomen duideliik, welk
een enorme waarde de lessen hebben, daat
zij de leden volop gelegenheid bíeden met
eíkander om te gaan oP volkomen ge'

zonde-, natuurlijke- en ongedwongett
wijze. Op het sportterrein leren zij elkan'
ders kunnen respecteren, krijgen zii uoor'
beelden te ouer uan goede sportiuíteit. Zíi
worden niet alleen ,,uan de straat" gehou'
den, maar groeien teuens op tot een gezon'
de en krachtige jeugd, waaruan men met
recht kan zeggen: ,,Mens sana et corpore
sano". (Een gezonde geest in een gezond
lichaan).
De geestelijhe ontwik.lceling, aldus begon-
nen op de ggmnastieklessen, uindt haar
uoltooiing in het ,,binnenwerk", het club-
huisleuen,

Het contact, begonnen op het hockeg-
of uc:etbalueld, wordt op de club uoort'
gezet. Niet alleen gezelligheid en urolijk-
heid bieden deze Zaterdagse clubauonden,
maar oo.lc gelegenheid tot het beantwoor-
den uan uragen en het oplossen uan moei-
lijkheden uan de jongeren.

Verscheidene auonden zijn gewijd aan
lezingen, zang, film, conuersatie en goede
muziek, terwijl bonte auonden, uolksdan-
sen uoor de afwísseling zorgen.

De Hazenkamp staat uoor alles en ieder-
een open.

De clubauonden vormen de brug waar-
-. ouer aetseÍ,+iÍl+nde*+neningen, gelaven-.en - -

ideeën elkander de hand reiken; de poort
waardooi ieder de weg tot elkander uindt.

De afgelopen oorlogsjaren hebben nog
eens duidelijk' beàezen wellc een grote
plaats aan De Hazenkamp in het leuen van
de jeugd uan Nijmegen kan utorden toege-
kend. De principiële houding uan het Be-
stuur plaatste de uereniging direct al in ecn
benarde positie. Van werk naar buíten
(uituoetingen, excursies, uitstapjes enz')
was geefi spralce meer.

Dat De Hazenkamp zich gedurende
deze iaren heeft kunnen handhauen, ja
:elfs uitbreiden. ligt uoornameliik aan de
band, die alle leden biieenhiel4 en die op
de clubauonden hecht aaneengesmeed was,
Deze keten waaroan de schakels wetden
qeuormd door kameraadschap' geloof,
íertrouwen en hoop op God, ntaakte dar
de hele uereniging als éért man front kon
bíeden.

Ook na de oorlog heeft deze band h,aar

waarde behouden. En ook nu weet in deze

iiicl uan ontwrichtíng, oolc nu weer staat
De Hazenkamp sterk en onuerze-t-telijk in
de branding. Óok nu weer uindt Níjneegs'
ieuod de óoorten open en in De Hazen-
'kafrp de óplossing ian al haar moeiliikhe'
den,' de nodige- ontspanning en ook nu

weer kan De HazenkamP met recht ge'
noemd worden een
,,Vereniging uoor lichameliike en geeste'
Itjke ontwikkeling".


