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vooBwooRD

Met de uitgave van dit introduktieboekje hoopt het bestuur dat dit het gehele
seizoen, zowel vcor nieuwe leden als voor hen die reeds langer lid zijn, zal
dienen als leidraad en geheugensteun.
Wij hopen van harte dat dit boek;e een vaste plaats krijgt, zodat U het steeds

bij de hand hebt wanneer uw geheugen U even in de steek laat.
U vindt in dit boekje niet alleen de juiste natnen en adressen aan wie U uw
wagen kunt stellen, doch vele wagen worden bij het doorlezen van dit boekje
reeds beantwoord.
U krijgt tevens met het doorlezen van dit boekje een indruk wat voor aktivi-
teiten zoal plaats hebben in desportvereniging "de Hazenkamp'r, een naam
welke heel wat bekendheid heeft gekregen in Nijmegen, en omstreken in haar
43 jaar lange bestaan.
U vindt in dit boekje een inzicht in de vier sekties waarin onze vereniging is
ingedeeld, welke sporten hierbij wordeÍr beoefend, wat U er voor betalen moe§
waar U deze sporten kunt bedrijven en nog vele andere wetenswaardigheden.
Vooral voor de nieuwe leden hopen wij dat Uzich d.m.v. dit boekje snel
thuis zult voelen in onze vereniging.

SEKTIE GYMNASTIEK

ALGEMEEN

Onder deze sektie van de vereniging zijn naast de gewone gymnastieklessen
ook de meer gespecialiseerde afdelingen tuÍnen en trampoline ondergebracht.
Wordt op de gymnastieklessen een zo gevarieerd mogelijk programma gebracht
bij de turnerij gaat het erom de leden in de turnsport tot een zo hoog mogelijk
niveau op te leiden.
Alleen die leden die hiervoor aanleg hebben en de nodige strijdlust en doozet-
tingsvermogen kunnen, maar vooral willen q)brengen, komen hiervoor in aan-
merking.
Voor hen die naast de gymnastieklessen ook op de hrnafdeling worden toege-
laten behoeft geen eksta konÈibutie te worden betaald.
Hier staat echter tegenover det aan deze leden ook eisen kunnen worden ge-
steld, zoals een regelmatig lesbezoek, aandacht bij de lessen en deelname aatr
alle uitgeschreven wedstrij den.

Bij de trampolineafdeling, reeds l3 jaar als enige in Nijmegen,'kunt U zowel
terecht wanneer het erom gaat deze spont als rekreatie te beoefenen als het
opleiden tot landelijk wedstrijdniveau..
Ons sektie-bestuur, momenteel zondervoorziter helaas inkompleet, (voor deze

bestuurstaak kan ieder lid ouder danlT jaar zich laten inschrijven op de wacht-
lijst), heeft een vertegenwoordiger voq elke zaal of sport.
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PBIMA BANKET

LUXE BHOODBAKKEBIJ

FRANSESTRAAT 23 . TEL 26720
NIJMEGEN

eerste klas fabrikaten
CHOCOLADE ARTIKELEN
LUXE DOZEN BONBONS

Heerlijke ijstaarEn

en diverse soorten
Sibema ijs

5oo/o korting nieuwe autobanden 5Oo/o korting

DE KLAP OP DE VUURPIJL
De prijzen grenzen aan het ongelooflilke, wereldmerken
Geen (S.F.) maar eerste kwaliteit onder volle garantie.

Speciale korting op deze maten 700 14 tubl. wit nylon voor Opel Kapitàn,
V.W. busje 695/175 14 tubl. wit nylon 735/1 85 14 tubl. wit 6 ply nylon.
De band voor uw Mercedes. Gratis balanceren en opleggen.

4Oolo korting op alle andere maten 4Oolo korting
Uitbalanceren, opleggen geheel gratis, met de allernieuwste apparatuur.
Geeft uw leven in vertrouwde handen maar niet in koekebakkershanden.
Wij verkopen uhsluitend eerste kwaliteit Geen (S.F.) dat betekend schoor
heidsfouten, zijn bij ons niet te koop. Wil hebben ook alle maten Radiaal,
H.R. en S.R. vele merken. Al deze banden zijn vvereldmerken en onder
volle garantie. Komt zien en overtuigt u !

Daarom op naar de Kleine Winst met wooÍd en daad.

DE KLEINE WINSÏ
JAC, Dr GRrAr & 2001t

Houdan 3 (ziistr. van de St Annastraat), Nijmegen, tel. 08800-5t830-53033
Nieurve autoaccu'q ook met 40s6 korting en 2 jaar garantie.

stE2ÉNls
2e OUDE HESELAAN 123 - TELEFOON 74000
lVlotor-, Bromfiets en Rijwielhandel - Reparaties

Dealer van M0T0BEN
TBIUMPH - HAR tEY
KREIDLER. VESPA.
RAP - SOTEX
VOOR RIJWIELEN
EMPO _ MAGNEET -

DAVIDSON. PUCH
PEUGEOT - BATAVETT

BATAV US

Verkoop en reparatie buitenboord motoren en grasmaaimachines



Indien U over ulr zaal iets kwijt wil aan het bestrrur dient U zich te melden tot
de juiste zaalkommissaris.
Voor adminisbatieve aangelegenheden zoals kontributie of bedankies gelier.e
U zich rechtstreeks tot de administratie te wenden.

Voor de andere aangelegenheden is de secretaresse de aangewezen persoon.
De jeugd wordt vooral vertegenwoordigd door het jeugdbestuur, welke in onze

sektie gelukkig bijzonder aktief is.
Ook het jeugdbestuur ziet graag nog wat aanmeldingen op haar wachtlijst.

HET BESTUUR

Voorzitter l

Vakant.
Secretaresse:

Mevr. J. Hendriks, Malvert 63-67, tel.33627
Penningm eester:

Hr. S.C. Kersten, Neptunusstraat 46, tel. 71738
2e secretaris:

Hr. A.H. Eggenhuis, Ttrnnelweg 14Q Wychen, tel.08894-3819
Comm.zaal Uranusstraat:

Mevr. H. Boone, Molenweg 85, tel. 7OO72

Comm.zaal Neerbosch-Oost:
Mew. W. Schmidq Adagiostraat 13, teI. 75046

Comm. zaal Reestaat:
Mevr. L. Casteleijn, Leeuwstraat 11, tel. 51168

Comm. zaal Heidebloernstaatr
Mevr. R. Berger, Boetselaerborgstaat 27, tel. 54665

Comm. zaal Thorbeckestraat :

Mevr. B. Wieczorek, Muiderslotestraat 60, tel. 53176

Comm. zaal Malvert en Lankforst:
Mevr. M. Backhaus, Melvert 8O-34

Comm. zaal Mook:
FIr. J. v.d. I-ogt, Past.Fabritiusstraat55, Mook, tel. O8896-1875

Comm. turren:
Mevr. H.Eggenhuis, Tunnelweg 140, Wychen, tel. O8894-3819

Comm. bijzondere aktiviteiten:
Hr. J. Seegers, Florence Nightengalestraat 55, tel. 73871

Administratie:
Mevr. IvÍ.H.J. Kersten-de Jonge, NeptunusstÍaat 46, tel. 71738.



Jeugdb estuur:

Theo Balduk, Hazenkampseweg 83, tel. 53017
Niels v.d. Berg, Danielsweg 63, (secretaris)

Judith Reedijk, Postweg 181, tel. 34838
Marion Fiene, Hatertseveldweg 123

Jan Bours, MeerkolstraatT, tel. 70069

José Rahangmetan, AlberdastÍaat 12.

De leiding:
Zaal Thorbeckeshaat, Malvert, Heidebloemstraat, Mook en turnen:

Mevr. E. Zegers-Beynon, Kastanjelaan 7, Berg en Dal.
Zaal Uranusshaat en Neerbosch (woeusdag)

Mej. K. Wiltink, Coudhaantjesstraat 1q tel. 57164
Zaal Neerbosch- Oost (dinsdag)

Mej. L. Sennef, Treubstaat 8, tel. 51783
Zaal Reestraat, Lankforst en Eampoline:

Hr. P.I.M. Hopman, St. Jacobslaan 6, tel. 5O62t.

ZALEN

Alle zalen worden door de vereniging gehuurd en zoals het een goed huunder
betaamt wordt van ons verwacht dat de zaal steeds in dezelfde goede staat
wordt achtergelaten als we deze hebben aangetroffen.
Uiteraard rekenen we hierbij volledig op uw medewerking.

De zalen zijn gelegen aan:
Uranusstraat hoek Jupiterstraat
Neerbosch Oost- Symfoniestraat 20O

Reestraat nabij Marterstaat (Ds. Creutbergschool)
Heidebloemstraat hoek St. Jacobslaan
Thorbeckestaat nr. 75 en 79.
Malvert 33e straat
Lankforst nr. 58-02 (MAVO).
Rijksweg 36 Mook (St. Gabriëlcollege).

KONTBIBUTIE

De kontributie voor de gymnastiek, tumen en trampoline is als volgt samenge-
steld t

senioren (vanal, 17 jaar) Í 5125 per maand (Í 52r 50 per jaar)
junioren Í 4125 per maand (f 42r5O per jaar)
2e juniorlid, * Í 3175 per maand (Í 37 r5O per jaar)
3e juniorlid' Í 3125 per maand (Í ?2r5O per jaar)

)* uit één gezin.

Alle overige juniorleden uit een gezin gratis.
Tevens bedraagt de maximale gezinskontributie f 25, -- per maand.
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De kontributie wordt betaald over lO maanden, de maanden juli en augustus
zijn vrij van kontributie.
Een verdeling van de jaarkontibutie over 12 maanden is niet mogelijk !

De betaling dient te gebeuren door middel van oversclx.ijving op
gironr. 1628666 t.n.v. penningmeester de Hazenkamp
g)'mnastiek, Neptunusstraat 46, Nijmegen,

en r,'tel in termijnen van een, twee, vijf of tien maanden en dient te allen
tijde vooruit te geschieden.

Het inschrijfgeld bedraagt Í 2150.
Voor donateurs bedraagt de kontributie Í 8, -- per jaar.
Bij aanmaning wordtte allen tijde I Or5O aan administratiekosten in rekening
gebracht.

KLEDING

Zoals iedere vereniging heeft ook de orue een vestgesteld tenue dat op de les-
sen gedragen behoort te worden.
Dit tenue ziet er als volgt uit:
Kleuters: witte shirt of blouse en zwart broekle.

Jongens en heren: wit interlock en witte broek.
Meisjes en dames: groen turnpakje dat vanwege de juiste kleur alleen via de
vereniging kan worden gekocht op onderstaande adressen.
De kleding is pas kompleet wanneer ze is voozien van een klubembleem, de

Hazenkamp driehoek, welke op dezelfde adressen kunnen worden gekocht.
Mevr. Boone, Molenweg 85, tel. 7OO72.

Mevr. Casteleijn, Leeuwstraat 11, tel. 51168.
Mevr. de Vos, Blankenborgsraet 20, tel. 57498.
Mevr. Backhaus, Malvert 80-34.

AKTIVITEITEN

Naast de gewone lessen zijn in het aankomende seizoen weer diverse aktivi-
teiten zoals een jeugddag, kleutermiddag, wedshijden e.d.
Tevens wordt door trampoline en turnleden regelmatig deelgenomen aan wed-
strijden in KNGV verband.
Dan wondt door onze sektie regelmatig deelgenomen aan diverse wandeltochten,
waarvoor steeds per wandeltocht kan worden ingeschreven.
Tevens is het mogelijk op te geven voor een Dog nader vast te stellen program-
ma van wandelmarsen in het aankomend seizoen.

Voor inlichtingen hiervoor kunt U zich steeds wenden tot:
Fh. J.Koedam, FanfarestraatS0, tel. 73763.(senioren).
Theo Balduk, Hazenkampseweg 83, tel. 53O17. (junioren.)



Kwal iteits autom ati eken

GROENEN
Lunchroom - Broodjeszaak

Biedt u steeds het beste van het beste.
Specialiteit in kip en vleeskroketten en diverse
koude schotels, ook om mee te nemen.

PLEIN 1944 TELEFOON 25328

Hertogstraat 1 0
Molenstraat 152
Willemsweg 50
Biezenstraat 1 12

St. Jacobslaan 68 - 70
O.C. Huismanstraat 68
Couwenbergstraat 1 19
Winkelcentrum Malverr

BLOEMENMAGAZIJN

TH. H.
& ZONEN

*

Flatertseweg 273 A
Telefoon 08800 - 50275

*

ZE L FBE DI EN I NGSPLANTEN KAS

EN ALLE BLOEMWERKEN

*



VAKANTIES

Deze gaan nagenoeg gelijk op met de schoolvakanties en yiorden op de lessen

en via het clubblad nader bekend gemaakt.

LESROOSTER

Aangezien het lesrooster in de loop van een seizoen nog wel eens gewijzigdmoet
worden kan dit niet opgenomen worden in dit boekje.
Een volledig lesrooster zult U dan ook in de vorm van een stencil achter in dit
boekje aantreffen.

BADMINTON

De populariteit van de badmintonsport neemt voortdurend toe. Waarom?
Omdat het vele prettige en sportieve aspecten biedt, zowel voor de wedstrijd-
als voor de recreatiespeler. Laat U zich niet afschrikken door het feit, dat
badminton één van de zwaarste zaalsporten is. Als recreatiespeler behoeft U

heus geen superatleet te zijn. Bent U enthousiast, dan kunt U Uw racket al
spoedig op de juiste wijze hanteren. Bovendien zorgt de vereniging ervoor dat
U de beginselen van de badmintonsport worden bijgebracht en lnijgt U de
mogelijkheid om spelers van gelijke sterkte te onrnoeten.
Ons klimaat leent zich moeilijk voor het beoefenen van badminton in de
buitenlucht. Dank zij het grote aantal sportlallen van de laatste jaren,
groeien ook de verenigingen, waardoor steeds meer mensen in de gelegenheid
worden gesteld badminton in clubverband te beoefenen. De sektie badminton,
de op één na grootste sektie en in de regel B.C. "de Hazenkampttgenoemd,
is bij die groei niet achtergebleven en heeft dan ook een grote vlucht genomen,
waarbij een bloeiende juniorenafdeling is ontstaan. Nieuwe leden zijn echter
steeds welkom. Wil U meer weten, lees dan onderstaande gegevens.

BESTUUB SEIZOEN I97I - 1972

Voorzitter:
Fh. W.v.d. Klift, DiamanBtraat 9, tel. 56420 ++).

Secretaresse:

Mej. L.Hompe, Vossenlaan4lO, tel. 56316.
Penningm eester:

Hr. P.Lecluse, Kaaplandsttaat62, tel. 75680.
Comm issieleden : Aktiviteiten :

Hr. E. Franken, .Rijksstraatweg 153, Beek (bij Nijmegen), tel. 08895-
1 369.

Jeugdzaken:
Mew. J.Fi.W. Pluim-Kok, Hazenkampsewegllg, tel. 520g0.

Aktiviteiten, tevens pers en propaganda:
M.j. J.Prins, Hazenkampseweg 91.

Training:
FIr. R. Scholtz, Coem. Borgesiusstraat 133, tel. 57250 ++).



\Vedstri.idleiding:
Hr. F. Teunissen, i\,lolukkenstraat 184, tel. 33639.

De met ++ aangegeven leden hebben zitting in het disbiktsbestuur van de
N. B. B. (Nederlandse Badminton Bond), distrikt Centrum.

SPORTHALLEN EN LEIDING

Er wordt gespeeld in de volgende sporthallen:
Sporthal Croo8tal, Nieuwe Mollenhutseweg; leiding: één der aanwezige be-
stuursleden.
Sporthal Neerbosch-Oost, Symphoniestaat; leiding: mevr. K. Tesser, dhr.
F. Sutmuller.
Sporthal Novum, Lange Hezelstraat; leidingr hr. F. Teunissen.

SPEELTUDEN

Sporthal Neerbosch-Oost: dinsdag: 19.30 - 23.0O u. senioren.
Sporthal Grootstal: dinsdag: 19.30 - 23.0O u. senioren.

woensdag: 19.00 - 21.00 u. junioren.
19.30 - 23.0O u. senioren kompetitie.

Sporthal Novumr vrijdag: 19.30 - 22.30 u. senioren.

TENUE

Dit bestaat uit witte kleding, zoals deze ook voor tennis wordt gebruikt, voor-
zien van het Hazenkampembleem, en komt geheel voor eigen rekening, even-
als racket, sokken en schoeisel.

AKTIVITEITEN

De B. C. de Hazenkamp speelt o.a. mee in de landelijke en in de distrikts-
kompetitie van de N.B.B. Behalve in de kompetitie is zij in het wedstrijdwezen
aktief door het organiseren van 3 toernooien per seizoen, waarbij de recreatie-
spelers en de jeugdspelers niet worden vergeten. Tot deze 3 evenementen be-
hoort het internationale I'Mariken van Nieuweghen-toernooirr.

SEIZOEN

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

KONTRIBUTIE

Deze bedraagt voor het seizoen l97t-1972:
Senioren:.f 65, -- per seizoen (1 avond) en / 100, -- (2 avonden); junioren:

f 5r-- per maand (ca. 8 maanden).
Betaling: uitsluitend door storting of overschrijving op girorekening: l4571ll
t.n.v. Penningmeester, Badminton CIub "De Hazenkamp", Kaaplandstraat 62,

Nijmegen.
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SPORTKEURING

Deze 2-jaarlijkse keuring u voor alle leden van cle B.c. de Hazenkamp ver-
plicht. De hieraan verbonden kosten komen voor eigen rekening.

BIJZONDEBHEDEN

voor nadere inlichtingen en adviezen kunt u zich wenden tot één der bestuurs-
leden. Verdere informatie verschaft U ook het maandelijks verschijnende club-
blad "De Hazenkamper'r.

BASEBALL. SOFTBALL

Op 25 maart 1950 werd de baseball-afdeling van de Hazenkamp opgericht.
Deze zomersport verbreidt zich sterk in Nederland. Met vier teams speelt de
Hazenkamp mee in de competitie van de Koninklijke Nederlandse Base- en
Softball Bond. (K. N. B. S. B. )

Ook is er eendames softball afdeling, die eveneens in compedtieverband,
wedstrijden spelen. Het is de moeite waard eens een kijkje te gaan nemen in
het Kennedy-baseball stadion. U krmt dan kennis maken met de gezellige
sfeer die rond het stadion heerst en het kon wel eens zijn, dat U dan zelf de
knuppel zoudt willen hanteren.

BESTUUR

Voou itter:
W. Brunet de Rochebrune, paddepoelseweg 7. Tel. 7OLZ|.

Secretaris:

J. M. Rohn, Cuido Gezellestxaat 30, tel. 56043.
Penningrn eester:

P. Voss, Ivialvert 52-04, tel. 34362.
Wedstrij d - secre taris :

H. Casteleyn, Leeuwstraat 11, tel. 51168.
Coach:

F.v. Hall, Aldenhof 12-16, tel. 36205.

KONTRIBUTIE

Deze bedraagt: t/m 11 jarigen Í 10, -- per jaar.
voor 12 t/m 14 j arigen ,f 1 8, - - per j aar.
voor 15 t/m 17 jarigen Í 26,-- per jaar.
voor 18-jarigen en ouder I 50, -- per jaar.
voor Softball Í 36r-- perjaar.

De kontributie moet worden l.oldaan door overschrijving op girorekening
2.005.9o0. t.n'v. Penningmeester Base,rsoftballvereniging rDe H:rzenkamp',.



Voor het maken van
* BALKONHEKKEN
* TRAPHEKKEN
* TRAPPEN EN BORDESSEN
* HEKWERKEN
* SCHOMMELS
I KLIMREKKEN
* STALEN MEUBELEN

maar ook voor
* OPEN HAARDEN

die wij volgens uw
tekening of onze
afbeeldingen kunnen maken.

I). TH. I)ibbets

*

Heyendaalseweg 196
Telefoon 08800 - 53379

Pbivéí
Goeman BorgesiussE aat 20
MJMEGEN

C onstructiebedrijf



Bovendierr i.tordt er varr de leden eeu bi.idrage qr'r.raagd in dc'rciskosten trij dt'
uitrrr edstrijden. Deze bedraeqt:
Voor het eerste team ./ 5, --
voor het tr,recde te:rm 1 4,--
voor het ietrgclte arl I 2, --
voor het Blecsingtearn 1 1r 50
en vool'het softh;rll .l 2r-- pcr reis.

VELD EN TRAININGEN

Hct vt-ld is e t'n urnclerdeel van het sportconrPlcx I'Crootst;rl'r ;r:rn tlc II:rtt rtst'-
\\eg, cn hucit tlc naarl "John F. Ketrnedl-basr.ballstrrtlion".
Gedurer.rdc hct brrseb:rllscizocn vindt op dit vcld dc trainiug pl:r:rts.
I-)c seniorcn tr:rinen hier clkc dinsd:rgar.ond aanvanq half zevcn,

Het dames softball elke woensdag aanvang half zevcn.
Dc .ierrgd clke vriidag:rvond ;ranvang hrrlf zcvcn.
D(, llanv:ll.lgstiidctr r':rn tle uedstriidcn van het cerste cn trrecdc tr'arrr zijrr:
zaterdagts 15.00 urrr er) /ondagrs 14.30 uur.

TENUE

Het cotnplete b;rseballtenue krrnt [J virr de vercniging hcstelli'rr, clc kostcn
echter kor.lren gehce'l voor eigcn rckening,
In overleg mct de penningmccster ktrnt U desgewcnst in twaalf nta:rndeliiksc
tcrmijnen hetelen.
Het 2wartc lrainingsjack is in tegcnstelling lot het b;rscballtenrrc niet vcrplicht,
maar kunt U eveueetts vi:r dc vereniging bestellen.
Baseballschoenen en handschoen dient (J zclf aan te sch:rffen.
Iioopt U echter niet te lichtr';rardig ma:rr l:tat U eerst inlichten onttrent ccn en
:inder.
Wi.i kunnen U nameliik ook nog adressen verschaffen w:tar U 1O', korting ge-
niet.
Bi.i het vcrlateu r,;rn de r crcniging of hii het te klcin wordcn is he t mogeliik
dcze kleding l'ia de vereniging door te verkopen;ran nieuwe leden.

AKTIVIT,EITEN

Zoals reeds werd vermeld, speelt de l{azenkamp nree in de konrpetitic nret
vier teanrs basebali en één team softball.
Het eerste te:u:r komt uit in de landelijke twecdc klassc, de rcst in het R;ryon
OOST.

Alle thtrisuedstrilt!en norclen gespeeld in het Joh» F. Kcnnedl.-stadion.
IIet konrpetitirst'izoen begjnt het l:ratste weckencl in april en cindigt het cerste
tr ee ke nd in septe rn be r.
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- gezellagheid

- sfeer en

- goed gekoelde dranken

Café Bar

,,POORT VAN HEES"
Eigenaar TH. van MEGEN

Iange Hezelstraat 107 - NIJMEGEN -

Telefoon 0880O2I709

Reeds 10 jaar uw B.M.W.-dealer voor Nijmegen e.o.

AUTOBEDRIJF

NIEUTryENHUIS N.V.
Telefoon 32014

Showroom: BurchtstraatTS Nijmegen
WerkplaaB: Raadhuisstraat 30



rs Winters is er zaalbaining, terwijl er op zondagmorgen wordt getrimd in de
bossen van de Haterbevennen. Aan dit trimmen kunnen ook Uw huisgenoten
of kennissen deelnemen.
Verder worden er rs winters wedstrijden gehouden in spelregelkennis.

BTIZONDERHEDEN

Verzekering:
AIle leden van de sektie base/softball zijn collectief verzekerd tegen ongeval-
len tijdens verenigingsaktiviteiten, alsmede onderweg van en naar deze akti-
viteiten. De hie,'ran verbonden premie komt voor rekening van de vereniging.
Medische sportkeuf ing :

De KNBSB verplicht haar leden tot deelname aan de sportkeuring.
De kosten hieraan verbonden komen voor eigen rekening.

Bondsuitgiften:

Baseball in woord en beeld is een uitgave waarin U voor slechts / 3, -- het
spel leert kennen.
Verderzijnverkrijgbaar, spelregelboekjes, maandbladen, autostickers, pro-
paganda-affiches, sluitregels enz., enz.

Wilt U meer weten over de mooie zomersport I'Baseball,' neem dan eens kontakt
op met een der bestuursleden oí de Coach, of kom eens een kijkje nemen op

het veld. Bij ons bent U altiid welkom.

VOETBAL

ALGEMEEN

De sektie voetbal is met haàr twintig leden onbetwist de kleinste in de Hazen-
krrrrp.
Zij is dat al jaren.
Desondanks bestaat zij al veertig jaar, hetgeen aantoont dat zij in het bezit is
van een grote dosis levenslust en energie.
En of het niet op kan; zij is op een bijzondere manier sEijdvaardig en toont al-
dus in het bezit te zijn van flair.

Als ergens het spreekwoord "klein maar dapperl opgaat, dan geldt dat wel
voor deze sektie.
Bij ons voetballen jongens, die toch willen vechten voor het winnende doel-
punt.

In ieder geval wel jongens, die onder de meest barre omstandigheden nog al-
tijd heer weten te blijven.

13



AUT0BEDRIJF VOSSEN n.v.

Molenweg II9 - L23
NIJMEGEN
Telefoon 08800 - l01M

Official dealer voor
AUSTIN, TRIUMPH en ROVER

De zekere weg voor al uw rijbewijzen

V.W. - Daf 44 -Ford 1 600 GT
Ford Escort - Opel Kadett
Opel Blitz vrachtwagen
scooter
VAMOR:
method isch-d idactische
rij-instructie

5 rijlessen voor Í 19.25
ln de Betouwstraat 46 Nijmegen
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BESTUUR

Voorzitter:
Hr. J. van Akene, Cantatestraat 88.

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

Penningm eester:

Hr. B. Tomas, Meentstraat 23.

VELD

De thuiswedstrijden worden gespeeld op een van de velden van het sportcomplex
Grootstal.

TENUE

Dit ziet er als volgt uit:
Witte broek, wit shirt,witte kousen eveneens voorzien van het alom bekende
Hazenkampembleem.

KONTRIBUTIE

De konuibutie bedraagt slechts.f 35, -- per jaar.
In ieder geval ietr waarvoor U het niet hoeft te laten.
De kontributie dient kontant betaald te worden aan de penningmeester.

ALGEMEEN

HET KLUBBLAD

Door middel van ons maandelijl<s verschijnend clubblad rrde Hazetrapperrrl
wordt U op de hoogte gehouden van de gebeurtenissen binnen onze vereniging.

Het spreekt vanzelf dat het bijzonder belangrijk is dat U dit blad elke maand
goed doorleest, omdat U hierin niet alleen zult aantreffen wat er in de ver-
eniging is gebeurd, maar vooral wat er nog gaat plaatsvinden.
Vele van deze aankondigingen vinden enkel plaats via dit blad en het zou jam-
mer zijn in het volgende blad te lezen dat datgene waaraan U had willen mee-
doen reeds heeft plaets gevonden.
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Tevens kan dit clubblad meewerken tot een hechte band in onze "Hazenkamp
familie",
Redaktie:

Mej. A. v. d. Sloot, Winkelsteegseweg 16, tel. 51glS.

HOOFDBESTUUR

In het hoofdbestuuÍ, dat zich voornamelijk bezighoudt met coordinatie tussen
de verschillende sekties en het opstellen en uitvoeren van het algemeen beleid,
is elke sektie door een bestuurslid vertegenwoordigd.
Van het dagelijks bestuur zijn momenteel de plaatsen van voorzitter en penning-
meester nog vacant, twee lege bestuurszetels dus, welke persé op korte ter-
mijn moeten worden aangevuld.
Het hoofdbestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

Secretaresse:

Mej. A.v.d. Slooq Winkelsteegseweg 16, tel. 51815.
Sektie gymnastiek:

fft. S.C. Kersten, Neptunusstraat46, tel:71738 (tevens tijdelijk
penningm eester)

Sektie badminton:
FIr. P. Lecluse, Kaaplandstraat 62.

Sektie baseball:
th. J.M.Rohn, Guido Gezellestraat 30, tel. 56043.

Sektie voetbal:
Hr. B. Tomas, Meen8traat 23.
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P. v. Rijswijk & Zn.

Containers voor al Uw afvalvervoer

Kruisrrueg 31 - Nijmegen - Tel. 08800 - 2 26 39

SCHITDERWERKEN
en WANDAFWERKING o.a. Sigmulto - Somvyl en Sigmaschors

q d trtrft-E-ELrE*zn
verlengde gÍocncatrart 17 :

stNDs 1902

telefoon 50687

MODEHUIS ,,DE KROON"
Jos Spierings

GRAAFSEWEG 137 TELEFOON 75623
NIJMEGEN

Het huis voor

exclu sieve da mes k ledi ng

U|ÍGAVE: GnOEN & GRO€N ÍtV. ' H€ERHUGOUTAABO
rlrr@n 102267) 233


