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VOORWOORD

De uitgave van het vorige introduktieboekje is een groot succes geworden.
Mede daaraan is het te danken geweest, dat de enorme toeloop van nieuwe
leden op soepele wijze kon worden verwerkt en tevens dat de leden zich spoe-
dig thuis voelden in de Hazenkamp.
Nieuw in deze uitgave is de vermelding van weterswaardigheden van alle
takken van sport, welke binnen de Hazenkamp worden beoefend.
Aldus werd een totaal-bee1d gevormd van alle Hazenkamp-aktiviteiten en de
samenstellers hopen dat ook de verschijning van dit introduktieboekje zijn
uitwerking niet zal missen.

OVER HET VERLEDEN EN EEN UITNODIGING.............
Omdat ook dit jaar de Hazenkamp weer veel nieuwe leden verwacht, lijkt
het een goede zaak even in te gaan op de waag:
- Wat is nu die Hazenkamp?
Welnu, zij is een sportvereniging, welke zich met haar 1600 leden tot de
groten van het land mag rekenen. Het is in dit korte bestek niet doenlijk
in te gaan op haar ruim veertig-jarig roemrucht bestaan temidden van het
Nijmeegs sportleven" Wie herirmert zich nog de honkbalsuccessen, de vele
geslaagde badmintontoernooien of de gezellige handbalwedstrijden en last
but not least de vele uitstekende gymnastiekuitvoeringen?
In de loop der tijd hebben hoofd- en sektiebesturen getoond het experiment
niet uit de weg te gaan. Daarom is het steeds weer gelukt de vereniging
rrup to daterr te houden. De formule t'sport voor iedereen" doet ook nu nog
steeds opgeld, hetgeen nahrurlijk niet wil zeggen, dat de bestuurderen op hun
lauweren kunnen rusten" Integendeel !

Zij hebben plannen klaar voor de toekomst, welke getuigen van grote ervaring
en nog grotere visie.
De Flazenkamp overhandigt U dit boekje, in de hoop dat U zich snel zult men-
gen in haar gelederen. Daartoe nodigt zij U uit eens verder te bladeren in dit
boekje. Zij is ervan overtuigd, dat er ook voor U plaats is bij temninste een
van haar sekties.

GYMNASTIEK

Algemeen.
Toen in het vorige introduktieboekje werd vermeld dat deze tak van de vere-
niging een enorme bloeiperiode meemaakte, kon niemand vermoeden dat
reeds halverwege het afgelopen seizoen het duizendste lid kon worden binnen-
gehaald.
Duizend gymnziljtiekleden, verdeeld over een netwerk van goed geoutilleefde
gymnastiekzalen in bijna geheel Nijmegen, werkten mee aan de vele door
het bestuur georganiseerde aktiviteiten. Tussen alle organisatorische drukte
door zag de leiding kans de inhoud van de lessen op hoger niveau te brengen,
met als gevolg grote successen bij de afdeling turnen.
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De afdeling waar het trampolinespringen wordt beoefend, organiseerde voor
het eerst klubkampioenschappen. ook voor de vaardigheidsproeven bestond
bij de leden grote belangstelling. ouder- en jeugdkommissie kregen meer
gestaJte en zetten hun eerste stappen in het verenigingsleven.
Het succesvol verlopen seizoen kon nagenoeg worden afgesloten met
rrGym GalarTo'r waarvan de opzet in alle Nijmeegse dagbladen werd bejubeld.
Ook voor het aankomend seizoen liggen de plannen klaar.
Het sektie bestuur verwacht minder stormachtige ontwikkelingen, doch is
voorbereid op eventuele onverwachte gebeurtenissen. uiteraard rekent zij
daarbij volledig op de steun van haar leden, zonder wie immers de sektie

ONS BESTUUR
Voorzitter:

FIr. D.J. Korstanje, Meijhorst 29-36, tel.: 371264.
Secre tar is- penningm ees teÍ :

Fh. S. C. Keriten, Neptunusslra at 46, tel..: 7l7lg.
Vice-voorzitter en comm. tampoline :

Hr. O.A.van Bóxtel, Molenweg 187, tel..:73799.
2e secr. en comm. zalen L. T. S. en Heidebloemstraat:

I-h. A,H.Eggenhuis, Tunnelweg 14O, Wychen, tel.: 09g94_3g19.
Comm. turnen:

Mevr. H.Eggenhuis, Tunnelweg 140, Wychen, rel.: óASg+_aStg.
Comm. zalen Thorbeckestraat en Malvert:

Mevr. J. G. M. Hendriks, Malvert 63-67, tel.: 23627 .
Comm. zaal ReesEaat:

Mevr. L. Casteleijn, Leeuwstraar 11, tel. : 5116g.
Comm. zaal Uranusstraat:

'Mevr. G.Boone, Molenweg 85, tel. :7OO7Z,
Comm. zaal Neerbosch-Oost:

Mevr. B.Wieczorek, Neptunustraat 115.
Comm. bizondere aktiviteiten:

Fh. J. Seegers, Florence Nightengalestraat 55, tel.:73gZL.

Administratie:
Mevr. M. H. J. Kersten, Neptunusstraa t 46, tel. : 717 3g.

Alle mutaties doorgeven aan het administratieadres.

KONTRIBUTIES

De kontributie voor de sektie gymnastiek is als volgt:
Junioren: Í 4, -- per maand.
2e juniorlid,, * I 3, 50 per maand.
3e juniorlid' í 3,-- per maand. Alle volgende juniorleden uit één gezin
Senioren; 3F 5, -- per maand. gratis.
) * = uit één gezin.
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BLOEMENMAGAZIJN

TH. H. AALBERS

*
tF

Zelf bed ien ingsplantenkas
en alle bloemwerken

& ZONEN

Hatertseweg 273 A - Tel. : 08800-50275

AANNEMINGS. EN HANDELSBEDRIJF 
E.If,I.

NIJMEGEN
PIJPLEIDINGEN SMIT N.V.

DORPSSTRAAT 51 . TELEFOON O 88OO -70427

N;nlon ViélORt#
Citroenvlinderstraat 4l '43 ' Telefoon 50 7lB.

uw adres voor IJSTAARTEN in diverse soorten, onder andere: vANILLE,
AARDBEIEN, É,tN.qNfN, NIOKKA. Rijk gegarneerd met slagroom en

,*"t t.". f. 6,-; f. 7,50; f . 9,-. Wordt oir 9Ik g9y91st uur bezorgd'
GELIEVE TIJDIG TE BESTELLEN.

C. VAN GENT
Dobbelmanweg 13-15
N IJMEG EN
Tel.:51313 - 5935 1.

Hèt adres voor uw nieuwe
autobanden

Elektronisch uitbalanceren

JUWELIER A. 
'.

ï|,|fjjlïtt |1B rir* u"i;"y

VOOR AL T]W SPORTARTIKELEN NAAR

BIEMAT{ DE HAAS

ZANDSTRA AT 74 . BENEDEN LEEUWEN
Telefoon 08879 - 1321

Merken:

QUICK . ADIDAS . JANSEN&TILANUS
ROBEY
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De kontributie wordt betaald over 10 maanden, de maanden juli en augustus

zijn gi[ van kontributie. De kontributiebetaling kan uitsluitend geschieden

via overschrijving op gironr. 1628666 t.n.v. penningmeester Hazenkamp,
sektie gymnastiek, Neptunusstraat 46, Nijmegen. U dient te betalen voor of
tijdens de eerste week van de maand.
De betaling kan zijn per maand, per 2 maanden, per 5 maanden of per 1O

maanden

DE GYMLESSEN

Het is zo jammer dat U ze nog niet hebt meegemaakt, want het is nauwelijks
te doen hier te verhalen wat daar gebeurd. We1 kan worden verteld dat er op

een moderne manier wordt les gegeveu, veelal met moderne hulpmiddelen.
De gevolgen iaten zich radenr Fijne lessen waar iedereen aanzijn trekken komt:
met kromme-ruggen-stlekkende aktiviteiten, maar ook met spel en wedstrij-
den aangepast aan de leeftijden. Voor kleuters, maar ook voor de I'goeie"

vijftig(st)er is er plaats. Kom maar snel eens kijken. Er heerst een sportieve.
bedrijvigheid waaraan U zelf mee moet doen om ervan te genieten. Niets
voor U? Kom nou!

TURNEN
Zoals vermeld, leverde deze afdeling reeds prachtige prestaties. Daarvoor
werd er hard gewerkt en daarom worden de leden, die hiervoor in aanmerking
komen, speciaal geselecteerd door de leiding op de gewone gymnastieklessen.
Tijdens speciale uren wordt dan aandacht besteed aan deze wedstrijdgymnas-
tiek. Als je daarvoor voelt en er wat voor over hebt, wordt misschien ook jij
wel uitgenodigd.

TRAMPOLINESPRINGEN
Tot een andere afdeling van de sektie gymnastiek behoren de ruim 6O trampo-
linespring( st)ers.

Nu reeds twaalf jaar wordt in Nijmegen het trampolinespringen beoefend.
Deskundige leiding draagt zorg voor een verant$'oord lesprogramma, waarbij
de leden stap voor stap kennis maken met deze moeilijke sport. De nieuwe
stalen veren en de ingebruikname van de minitrampoline voldeden aan de
verwachting en maakten een nog gevarieerder lesprogramma mogelijk.
Ook dit jaar rvordt er weer deelgenomen aan de bondsvaardigheidsproeven,
welke voor het eerst door de vereniging zelf worden georganiseerd. Tevens

hoopt de afdeling een ven haar leden te kunnen afvaardigen naar de aanstaan-
de nationale kampioenschappen te Wageningen. Komt U maar eens proberen,
het is een sensationeel gevoel.
Minimum leeftijd: 10 j aar.
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A. Kunkels
SÏEENBOKSTRAAT 36 - MJMEGEN - Tel. 50602.
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UNIEK VOOR NIJMEGEN EN OMGEVING

,rENPA"
Uw adres voor:
- GELEGENHEIDSKLEDINGVERHUUR
- VT,RANDEREN VAN DAMES- EN FIERENKLEDING
- CHM4ISCH REINICEN

St.Annastraat 226 - hoek Groenestraat - Tel. 59413 - Nijmegen.

corFFrTE ,rQ,leqqnoe»
GUUS HOUTZAGER
Steenbokstraat20 - NIJMEGEN - TeI. 54156.

MODERNE COIFruRES - grote sortering eerste klas IIAARWERKEN
Juiste adres voor aI uw TOILETARTIKELEN.
Voor Schoonheid en Charme

MARBERT * JUVENA
Vraag voor preparaten deskundig advies aan onze
S CHOONHEI DSSPECIALIS TE.



ZALEN

Het is het bestuur wederom gelukt beslag te leggen op een aantal goede, in
vele gevallen zelfs nieuwe zalen. Als huurder rust op ons de plicht ervoor

zorg te dragen, dat zij in dezelfde voortreffelijke staat blijven als waarin zij
werden gehuurd. Met vrij grote zekerheid kunnen we zeggen, dat het aanstaan-

de nieuwe seizoen van de volgende zalen gebruik zal worden gemaakt:

Ds. CreuEbergschool, ingang Reestraat; Sporthal Neerbosch, Symfoniestr. 2OO,

ThorbeckestraatTT, Malvert 33e straat, Heidebloemsu. hoek St.Jacobslaan,

Uranusstraat hoek Jupiterstr aat.

KLEDING
Zoals iedere vereniging heeft ook onze vereniging een vastgesteld tenue, wat
op alle lessen gedragen behoort te worden. Nieuwe leden zullen twee maen-
den in de gelegenheid wqden gesteld om deze aan te schaffen. Als het goed

is zien we er dan zo uit:
Kleuters: witte shirt of blouse en zwart broekje; Jongens: (ouder dan 6 jaar)
en Heren: witte interlock en witte broek; Meisjes en dames: groen turnpakje
welke uitsluitend aan de volgende adressen verkrijgbaar zijn:
Mevr. Korstanje, Meijhorst 29-36, te7. t 37264; Mevr. Boone, Molenweg S5,

te7. : 7OO72; Mevr. Casteleijn, Leeuwstr. 11, tel. : 51168; Mew. Hendriks,
Malvert 63-67, tel,: 33627 ,

Bovendien is deze kleding pas kompleet wanneer ze voorzien is van ons club-
embleem, de Hazenkampdriehoek, welke eveneens op de bovengenoemde
adressen verkrijgbaar zijn à J 1, 50.

(BIJZONDERE} AKTIVITE ITEN
Het is reeds gezegd, dat de sektie gymnastiek regelmatig aan de weg timmert.
Meestal worden deze aktiviteiten georganiseerd onder auspicien van het
Koninklijkp Nederlands Qymnastiek Verbond, het K.N.G.V., of m.m.v.
een van haar afdelingen de Neder Veluwse Turnkring, de N.V. T., waaronder
ook de sektie gymnastiek van de Hazenkamp ressorteerd. Enkele van deze

aktiviteiten zijn: vaardigheidsproeven, wedstrijden, kampioenschappen en
natuurlijk in de zomer de zeer geslaagde zomerkampen in het vakantieoord
van het K.N. G.V. te Beekbergen. Natuulijk blaken we van stríjdlust om
ons beste beentje voor te zetten eÍr de beste prijzen weg te slepen. Reuze zeg!
Meedoen aan die aktiviteiten is fantastisch!

JEUGD- EN OUDER(EN}-KOMMISSIE

Vorig jaar zetten deze commissies de eerste officiële stappen van hun prille
bestaan. Uiteraard bleken hier kinderziekten tè bestaan, die sorel om verbete-
ring vragen. Ook bleek dat de beide commissies, die het besfirur, daar waar
nodig bij moeten staan, nog te klein waren. Vooral bij de ouder(en) com-
missie denkt het bestuur aen een grotere groep. Des te groter de lijst van

7



POELIERSBEDRIJF

DE GOUDFAZANT
Hande| in WILD En GEVOGELTE

W.J. SPIERINGS

Daalseweg 229
NIJMEGEN
Telefoon 21400

DRUKKERIJ
VAN MAMEREN N.V.

VOOR AL UW DRUKWERK
FOTOKOPI EëN en STENCI LWE RK

Klein Mariënburg 14-2O

NIJMEGEN
Telefoon 08800-22439

A DE BANKETBAKKE
(í } VAN NIJMEGEN-Zd.

^^Y?$ 
BANKETBAKKERIJ

àÈf» ZEGERS
t dé-grootste sortering GEBAK en

AARTEN VOOR IEDERE GELE-
NHEID. Probeer onze heerlijke
A'S en SLAGROOMGEBAK.
fiteer iedere week van onze
EKENDAANBIEDING iN dE

el.
Jacobslaan 2 - NIJMEGEN

Telef oon 51765

KOKS SNELBUFFET
Frites - Belegde hroodjes
Alsmede verzorging van
recepties en partijen voor
kantoren en bedrijven.

Kanaalstraat/ N ijmegen
Telefoon08800 -7370A

* Extra service door
mobile frites-wagen

o0r7§
GROEN EN GROEN N.V.

VOOR UW DRUKWERK

Gafé-Restaur ant Am erican
Plein1944 no. 129-131 - Niimegen -

Telefoon 08800-32942

DE ZAAK WAAB U ZICH UIT
EN TOCH THUIS VOELT.

Kleinigheid te vervoeren? ?

DE EEBSTE NIJMEEGSE
VRACHT.TAXI
Kantoor: Voorstadlaan 163-165

Nijmegen,
tel.08800

Ook voor comPlet
verhuizingen door

10267. t?ïïLï:i,.,11.l3.
Th. BAKKER



deelnemers, des te minder een beroep op u wordt gedaan. Aarzel niet om eens
te informeren naar het werk van deze groepen. van een beetje extra werk om
het voor anderen leuker te maken, wordt je echt niet moe. In ieder geval
niet zó moe, dat je het daarvoor moet laten.
Voor inlichtingen kunt U zich wenden tot de secretaris.

BADMINTON
Algemeen.
De populariteit van de badmintonsport neemt steeds toe. Dit is mede te dan-
ken aan het grote aantal sponthallen, dat de laatste jaren is gebouwd. Hier-
door worden steeds meer mensell in de gelegenheid gesteld de badmintonsport
in verenigingsverband te beoefenen. Dit geldt zowel voor wedstrijd-als recrea-
tiespelers. De sektie badminton, in de regel B. C.de Hazenkamp genoemd,
is hierbij niet achter gebleven. zij heeft een grote vlucht genomen, waarbij
teven een bloeiende juniorenafdeling is ontstaan.

Bestuur:
Voorzitter:

Fh. H. P. L.Franken, Serenadestraat 32, tel. t 75203.
Secretaris:

Fh. W.v.d.Klifr, Diamantstraat 9, tel. : 5642O. ++
Penningme esteres

Mevr. J.H.\,V.Pluim-Kok, Hazenkamp,seweg 119, tel. : 520g0.
Commissieleden:

Fh. C. M.J.Hootsmans, Venrsstraat 28; Fh. p.J.Bergsma, AmetÍststr.37
tel.: 56048; FIr. Th.W.M.J. Sanders, Kan. van Lentstraat 4, tel.: S6Z33i
llr. E. C.Franken, Rijlcstraatweg 153, Beek (bij Nijm-), tel.; 08895-

. t369; Fh. F. Teunissen, Molukkensrr. 1g4, tel. r 33639; !h. A.H.van
Woezik, Triangelstraat 61.

De met ++ aangegeven leden en teven Ft. scholtz hebben tevens zitting in het
districtbestuur.

Leiding.

Sporthal Neerbosch- Oost.
Mej. H. Hermans ; Ivfevr. A. B. Hootsmans- peters.

Sporthal Grootstal.
Mevr" C. Th. v. d. Kllft-v .Zeyl ; Mew. J. H. W. pluim- Kok.

Zalen
SporthalNeerbosch-Oostr dinsdag: 17.00-19.00u. junioren.

20.OO-22.30 u. senioren.
Sporthal Crootstal: woensdag: 19.00-21.0O u. junioren.

19. 0O-23. O0 u. senioren.
Sporthal Novum: vrijdag 19.30-22.30 u. senioren.
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Tenue

Dit bestaat uit witte tenniskleding vgorzien van Hazenkampembleem.

Aktiviteiten
B.C.de Hazenkamp speelt met twee teams in de Iandelijke competi-.ie en
met I te am in de districtscompe titie v an de N. B. B. ( Nederlandsche Badm inton
Bond). Behalve in de competitie is de B.C.de Hazenkamp in hetwedstrijdwe-
zen aktief door de organisatie van 3 toernooien per jaar, uaarbij de recreatie
en de jeugdspelers beslist niet worden vergeten.

Kontributie
Voor het seizoen I97O/L97Lt
Senioren: Í 60, -- tot f 65, -- per jaar; Junioren: J 5, -- per maand (ca. 8

maanden).
Sto,rting op girorekeningt t457Oll t.n.v. penningmeesteres de Hazenkampr.

sektie badminton, Hazenkampseweg 119, Nijmegen.

Seizoen
Het seizoen loopt van medio augustus tot 1 april (op verzoek van de leden
eventueel langer).

Bijzonderheden
Hiervoor kunt U zich behalve tot de bestuursleden tevens richten tot de vol-
gende kontaktadressen: Mej. L.Hompe, Vossenlaan 410; Fk. R.J.M. Scholtz,

Goem. Borgesiusstraat 133, tel,: 57250.

HONKBAL
Op 25 maart 1950 werd de honkbal -afdeling van de Hazenkamp opgericht.

De zomersport honkbal verbreid zich sterk in Nederland. Met maar liefst vier
teams speelt de Hazenkamp mee in de competitie van de Koninklijke Honkbal

Bond (N.H.B. ). Het is de moeite waard eens een kijkje te gaan nemen in
het Kennedy-honkbalstadion. U kunt dan kennis maken met de gezellige

sfeer die rond het stadion heerst en het kon wel eens zijn, dat U dan zelf de

knuppel zou willen hanteren. Vandaar de onderstaande gegevens:

Bestuur
Voorzitter:

W. Brunet-de Rochebrune, Paddepoelsew eg 7, tel. : 7OL7l.

Secretaris:
K.DingelhoÍ, Th.Repkestr. 5, Weurt, tel. 08897-1643.

Weds trij dse cre taris :

B. Casteleijn, Lakforst 46-72, tel,:34584.
Jeugdsecretaris : P.v. Dreumel, Middachtenstr. 291, tel. : 57O07 .
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Veld en trainingen

De veldtraining voor senioren gedurende het honkbalseizoen vindt plaats oP

het John.F. Kennedystadion, Hatertseweg, en wel: dinsdag 18.30 u., dinsdag

18.30 u. 9 t/m t2 jaar, vrijdag 18.30 u. 13 tr'm t7 jaar. Aanvangstljden

eerste en tweede team zaterdag 15.00 u. en zondag 14.30 u.

Aktiviteiten
Zoals reeds werd vermeld, doet de Hazenkamp de competitie met 4 teams

eer aaÍr: het eerste speelt in de tweede klasse en het tweede slaat haar partij
in de landelijkereserve tweede klasse. Het derde speelt tweede klasse rayon

het Oosten en het jeugdteam doet mee in de Oostelijke jeugdcompetitie.

Alle thuiswedstrijden worden in het Kennedystadion gespeeld. Vlak voor elk

seizoen organiseerd de sektie honkbal een toernooi om de "J.v.d.Plas bokaal".
op een derweekends in april wordt dit toernooi georganiseerd en aangezien het

honkbal van vooral de meestal deelnemende westerse teams zeer spectaculair
is, moet U beslist eerrs gaan kijken. Naast dit toernooi vindt eind april/begin
mei tevens het jeugdtoemooi plaats.

Tenue
Het complete honkbaltenue kunt U via de vereniging bestellen, de kosten

(ca. I 50, --) komen geheel voor eigen rekening. In overleg met de penning-
meester kunt U ook in twaalf maandelijkse termijnen betalen. Het zwarte

trainingsjack is in tegenstelling tot het honkbaltertue niet verplicht, maar kunt

U eveneens via de vereniging bestellen. Pet, honkbalschoenen en handschoen

dient U zelf. aan te schaffen. Als Hazenkamplid ontvangt U bij de fa. v.Megen
Sport, van Welderenstraat 23 te Nijmegen, bij aanschaf van Uw honkbalattri-
buten 1094 korting. Bij het verlaten van de vereniging of bij het te klein wor-

den is het mogelijk deze kleding via de vereniging door te verkopen aan

nieuwe leden.

Kontributie
Zoals uit het onderstaande blijkt, behoort honkbal niet tot de goedkoopste

sPorten.
9 t/rn 12 jaar: f 5r-- per jaar; 13 t/m 15 jaart f 18r-- per jaar; 16 t/rn L7

jaar: f 26, -- per jaar; t8 jaar en ouder: f 50, -- per jaar.
Kontributies per giro-overschrijving op gironr. : 2O05900 t. n. v. penningmees-

ter honkbalver. de Hazenkamp, Malvert 52-04, Nijmegen.
Bovendien wordt er van de leden een bijdrage gevraagd in de reiskosten voor

de te spelen uitwedstijden en wel:
Voor het eerste team' J 5, -- (ca. 7 rnaal per jaar); Voor het tweede team:

Í 3150 (ca. 7 maal per jaar); Voor het derde team: Í 2r'- (ca. 5 maal per
jaar); Voor het jeugdtearn: f L,50 (ca. 3 maal per jaar).
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BIJZONDERHEDEN

Verzekering
AlIe leden van de sektie honkbal zijn collectief verzekerd tegeu ongevallen
tijdens verenigings-aktiviteiten, alsmede van en onderweg naar d.eze aktivi-
teiten. De hieraan verbonden premie komt voor rekening van de crubkas.

Medische sportkeuring
De K.N.H.B. verplicht haar reden tot deername aan de sportkeuring. De
kosten hieraan rerbonden komen voor eigen rekening.

Bondsuitgiften
Als u daarvoor belangstelling heeft, zijn bij het secretariaat de voigende
bondsuitgaven verloij gb aar ;

- honkbal in woord en beeld, waarin u aan de hand van woord en beeld voor
slechts I 3, -- het spel leert keruren.

- spelregelboekje voor f LrSo en voorts autostickers en propaganda-affiches.
Met nog onbeantwoorde vragen krmt u altijd terecht bij een der bestuursleden.

HANDBAL
Algemeen
Een van de kleinere sekties van de Hazenkamp is die van de handballers en
- sters. officieë] is zij aangesloten bij het N.H.B. (Nederland Handbal
verbond). Min of meer gedwongen is besloten ons het aankomend seizoen
toe te leggen op de zaalhandbalsport. Het afgelopen handbalseizoen is niet
weinig sucsesvol verlopen en we hebben dan ook weer hooggespennen verwach-
tingen van de toekomst. wel moeten we, willen we aan die verwachting vol-
doen, de basis verbreden. Er moeten nieuwe leden komen. Als u iets voelt
voor deze sterk in opgang zijnde sport, moet u vooral niet langer wachten
met Uw aanmelding" U bent van harte welkom.

Bestuur
Voorzitter:

F. M. Derksen, Einsteinstraat tl7, tel. : 53514.
Secretaris- penningmeester :

C. Arts, Cantatestraat 58.
2e penningmeester:

B.Ersink, Schependomlaan 9, tel. : 70558.

Aktiviteiten
Hazenkamphandbal komt in de competitie uit met de volgende teams:
heren adspirantenl darnes junioren; dames seniorenl heren senioren (2 teams).

Zaal
Een deel van de wedstrijden en alle trainingen worden gehouden in de sporthal
Neerbosch-oost (symfoniestraat). voor zover bij het samenstellen van de kopy
t2



bekend was, a,rllen deze ftainingen worden gehouden op elke dinsdagavond

vanaf 19.00 uur.

Tenue
De huidige kleding bestaat uit een groen shirt, zwarte broek en oanje korsen,

terwijl het geheel wordt gekompleteerd door rugnummers'

Kontributie
Adspiranten en junioren: Í 4, -'per maand; Senioren: Í 7 r5O per maand'

Voo scholieren en studerende leden bestaat een speciaal tarief'

Voo,r alle overige wegen kunt U terecht bij het bestuuÍ vermeld oP Pag. 8.

VOETBAL
Alqemeen
De sektie voetbal is met haar twintig leden onbetwist de kleinste groep in de

Hazenkamp. zij is dat al jaren. Desondanks bestaat zij al veertig jaar, heeeen

aantoont, dat zij in het bezit is van een grote dosis levenslust en energie.

En of het niet op kan: zij is op een,bijzouderemanier strijdriaardig en tooot

aldus in het bezit te zijn van flair. Als ergens het spreekwoord t'klein niaar

dapperil opgaat, dan geldt dat wel voor deze sektie. Bij ors voetballen jongeD§,

die toch willen vechten voor het winnende doelpunt. In ieder geval wel

jongens, die onder de meestbarre omstandigheden nog altijd heer weten te

blijven.

Bestuur
Voorzitter:

Fh.J.van Aken, Cantatesaaat 88.

Secretaris:
FIr. W.van Wely, Boetselaerborgstraat 15.

Penningmeester:
llr. B. Tomas, I\rleentstraat 23.

Veld
De thuiswedstrijden worden gespeeld op een van de velden van het sportcoln-

plex Gootstal.

Tenue
Dit ziet er als volgt uit: Witte broek, wit shirt en witte kousen eveneens

voorzien van het alom bekende Hazenkampembleem.

Kontributies
De kontributie bedraagt slechts f 20r-- per jaar. In ieder geval iets \/aarvoor

U het niet hoeft te laten.
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Fa. l. REN§lllK & ZII.
Vondelstraat 1O - Telefoow ZO.L7l
b. g. S. Graafseweg 97 - TeleÍoonz 24.268

* erkend installatiebureau
gas - sanitair - elektrotechniek

* alle soorten dalo,rrerlsaamheden
* levering huishoudelijke toestellen

PLAAT- en CONSTRUCTIEBEDRIJF

Lffi
SMECO
voor al usr

Perswerk
Aluminium lassen

Bedrijfsweg 14 - NIIMEGEN - Tel. 08800 - 7 17 66.

VOOR GOEDE AUTORIJLESSEÀI NAAR
B. B. N.- BONDS- en EENMANSRIJSCHOOL

SAFETY FIRST
Telefoon: 50. 849 (bellen tussen 13. O0 en 14. OO uur
of tussen 18. O0 en 19. OO uur)
Veldstraat 43 - NIJMEGEN.

AUTOBEDRI.IF VOS§ET N.V.
MOLENWEG 1 19- 1 23-NIJMEGEI{

TELEFOON: O88OO - 70144

DEALER VOOR AUSTIN, TRIUMPH EN ROVER.



Bijzonderheden

Als wedstrijdleider fungeert de !Ir. B. Tomas, Meenatraat 23.

SOFTBAL
Algemeen
Deze tak van sport, waarin onze vereniging toentertijd grote sgc§esseD boekte,

kan sinds kort weer in Hazenkampverband beoèfend worden. Na een periode

van dalende belangtelling, wes de afdeling gedwoÈgen van het tePijt te ver-
dwijnen. Zoals de zaken nu staan, is er een verheugende toeneming in het
aantal belalgstellendengeconstateerd en werd onlangs besloten tot de herop-

richting van de softbalafdeling. Het aantal deèlnemers is van dien aard, dat

.het in de bedoeling ligt om met ingang van het seizoen 7971 deel te nemen

aan de competitie van de Nederlandse Amateur Boks Bönd ( N. A . S. B. ).
Voor de goede gang van zaken vermelden we hier de gegevens; welke van

dienst kunnen zijn bij de start van deze sektie.

Bestuur
Het voorlopig bestuur bestaat uit: Mej. M. Spijkermarl, van Hogendorpstr. 15,

tel.: 59458; Mej. T.Wijdh, St.Annastr. 189, tel. t 2L483; Mevr. L.Casteleijn,
Leeuwsuaat 11, tel. : 51168.

Aktiviteiten
Over de opzet van de bezigheden is op het ogènblik nog weinig bekend. De

leden zullen hiervan nog nader bericht ontvangen. Dit geldt tevens voor de

bainingsmo ge lijkheden gedurende het w interseizoen. Trainingstijden :

dinsdag- en vrijdagavond vanaf 19.00 uur.

Zalenlveld
Trainingen zullen plaats hebben op het Kennedy-honkbalveld, Hatertseweg/
hoek Grootstalselaan.

Kontributie
De kontributie is bepaald op Í 2,5O per maand. Over de te berekenen reis-
kosten voor eventuele uitwedstijden ontvangen de leden nog nader bericht,

Tenue
Voor de aanschaf ven een compleet tenue kan men zich het best wenden tot

de bestuursleden. Zij zullen U bij de aarschaf van de benodigdheden Saarne
van advies dienen.

OVER WANDELEN;;;;;
Al lang geleden zat het wandelen de Hazenkampers in het bloed. Vele (oud)

leden zullen met plezier terugdenken aan de wandeltochten in de Eifel die

enkele jaren werden gehouden, als hoogtepunten in het verenigingsleven.
Uiteindelijk kwam het tot de oprichting .ran een wandelafdeling. Deze alras

groeiende vereniging werd snel bekend in Nijmegen en ver daarbuiten. 
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BOEKHANDEL PRAKKE
GROTE SORTERING KINDERBOEKEN

POCKETS

PAPERBACKS
ROMANS

v. Broeckhuysenstraat 6
NIJMEGEN - TEL. 26300

POSTPAPIER
TIJDSCHRIFTEN

TE KOOP:
GEWASSEN GRINDTEGELS
vanaf f 2,--.
Alle soorten
STENEN, GRIND, ZAND

Fa. DEN BROK
Wolfskuilseweg 257-MJMEGEN
Telefoon: 73692.

Opleiding voor het erkende Stivas-
vestigingsdiploma
II SCHOONFIEIDSSPECIALIS TE' I

INSTITUUT

Penso - Garmes
Wilhelminasingel 1i - NIIÀ4EGEN
Tel.: 08800 - 26762
Kelfkensbos 23 - NIJMEGEN
Tel. 08800- 25572.

1{YLOl{ TAPI.IT

uw voordeel en geef ons de kans U kennis te laten maken met deze
aanbiedingen. Bel ons op! en wij komen geheel vrijblijvend met
stalen bij U aan huis. De geleverde tapijten kunnen door ons met
j arenlange f abrieksgarantie vakkundig worde n gele gd.

NIJMEGEN - TeI. O88OO - 71745.

'n visitekaartje is . , . 'Íl visitekaartje !
ànders wordt het als u uw visites op HOUT laat drukken!
Zowel zakelilk yoor uw veÍtegenwoordiger als voor privé.
Dat kan. maar dan alléén door

í(:,,.
DRUKKERIJ udriu$,

SÍATIONSTRAAT 42 HEERHUGOWAARD.C.

De enige drukkerii in Nederland die deze kaartjes kan vervaardigen.
Een kaartje oÍ brieÍje is voldoende en u ontvangt alle inlichtingen.
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INSTITUUT
SGHOEVERS N;V.

57 JAAR ERVARING

AVONDKURSUSSEN
€è TALENPRACTICUM
ie STENOGRAFIE en TYPEN
* NEDERLANDS
* VREEMDE TALEN
IÈ MIDDENSTANDSOPLEIDING
Iè BOEKHOUDEN
X MODERNE BET'RIJFSADMINISTRATIE
tÈ ALGEMENE ONTWIKKELING

Graafseweg B NIJMEGEN TELEFOON O SAOO - 237 42

KWALI TE ITSAUTOMATI E K E N

GROENEN
Lu nchroom-Broodieszaak
biedt U steeds "het beste van het beste"

Specialiteiten:
Kroketten, Saté en Salades

óók mee te nemen.

Plein 44
Hertogstraat 10

Molenstraat 152

Willemsweg 50

Biezenstraat 1 12

Couwenbergstraat 1 19

O.C. Huismanstraat 68

- Íel.25328
- Te|.33330
- Tel. 20368
- Te|.51978
- Tel. 71669
- Te|.54313
- TeI.70634
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mlak de enige bal mer 4JAAR
(1001 garantie)op het naadwerk..

Vraagt orue gratis prospectus.

Probeer eeïN onze WATERDICHTE
BALI^EN (ideaal) bij nat weer.

Ook voor DOELNETTEN - REPARA -
TIE EN TRAININGSMLLEN.

§c.$ijf: K.W.D. -Wijnbergseweg 1
DOETINCHEM
BEL: (08340) 5624

UERKUS N.V.
TOURINGCARBEDRIJF

Ook het BETERE ADRES voor automobielen (nieuw en gebruikt)
MERCEDES-BENZ - AUDI- en FIAT-DEALER

GraaÍseweg 495 - Tel. O88OO-72427 - NIJMEGEN
Wageningsesffaat !2 - Tel. 08880-1956 - ANDELST
levgns uw adres voor grondverzet - Verhuur van diepladers,
draglines, hijskranen etc.

MEUBELEN Eil TEXTIEL
OilOVERTROFFEN 11{ KWALITEIT
EN AFWERI(ING

MOLENSTRAAT 63, NI'MEGEN, TELEFOON 22241
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We herinneren ons de glorieuze intochten bij de vierdaagse, de verzorging van

de vlaggenparade enz. Helaas moest enkele jaren geleden deze aktiviteit wor-

den stopgezet., Individuele Hazenkampers bleven echter lopen en zonnen reeds

op plannen om te komen tot de heroplichting van een wandelvereniging binnen

de Hazenkamp. De eerste stappen zijn inmiddcls gedaan en vandaar dit stukje.

Voorlopig is reeds gestart met een aantal enthousiastelingen, zij het nog onder

auspiciën van de sektie gymnastiek. Wij raden iedereen die eraan denk om

ook eens een mars mee te lopen aan, zich in verbinding te stellen met het

oudercommissielid de Hr. J. Koedam, Fanfarestr. 50, Nijmegen, tel. : 73763. ,

Basisleden of donateurs

De verschillende sekties van de Hazenkamp hebben de aanwerving van basis-

leden of donateurs op eigen wijze ter hand genomen. Echter allen met heEelfde

doel: financiële steun van de vereniging. Voor bijna alle sekties geldt, dat zij

daar de uitgave van een blad tegenover stellen. In vele gevallen bent U ge-

woon lid van de vereniging en heeft U dus recht op inspraak. Als U mee wilt
doen, stelt U zich dan in verbinding met het secretariaat van de desbetreffende

sektie.

De Hazenkamper
Dit is de naam van ons maandelijks verschijnend clubblad. In dit blad wordt

U op de hoogte gehouden van alle gebeurtenissen binnen de HazenkamP' Be-

langrijk of minder belangrijk en alleen maar gezellig nieuws over de gang

van zaken. Extra aandacht wordt besteed aan de bijzondere aktiviteiten van

elke sektie. Voor alle sekties wcrdt dan ook een gloot stuk gereserveerd. Op

die manier dus elke maand een overzicht van het wel en wee van de vereniging.

Vakanties
Vakanties worden tijdig bekend gemaakt, ofwel tijdens de trainingen, ofwel

via de Hazenkamper. Voorts r,tordt er de aandacht op gevestigd, dat de ver-

schillende sekties opeteren in eigen seizoen.

Hoofdbestuur

Voorzitter:
H.J.Albers, Tielsestraat 88, AndeIst, tei. : 08880-1789.

Secretaresse:
Mevr.Berger, Boetselaerborgstaat 27, tel. : 54665.

Penningmeester:
Fh. S. Vonk, Past.Nevestraet tzt tel. : 56812.

Lid:
th. L.v.d.Sloot, Winkelsteegeseweg 16, tel. 51815.

Redaktie HazenkamPer

Hr. J.G.van de Bemt, Middachterxtraat 109, tel': 56836.
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SDEBMDOh

GOEDE MEDEWER!(ERS
vinden in onze produktie-afdelingen steeds een

GOEDE WERKKRING

en
GOEDE BETALING

Aktieve mannen van 18 jaar en ouder kunnen
worden ingedeeld in onze wisseldiensten.

U hebt dan een goed geregeld dienstrooster
met vrij week-end en hoge toeslag.

Voor meisjes en mannen zijn ook nog
plaatsen vrij in de dagdienst.

Door de steeds groeiende produktie kunnen
wij doorlopend onze bezetting uitbreiden.

Komt U eens praten met onze afdeling
Personeelzaken of belt U eens op voor een

afspraak. U kunt de hele dag terecht.

a.v. Splendor
GloeilampenÍabrieken

St. Annastraat 198, Nijmegen. Telefoon: 08800 - bSl10.






