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sPORTVERENIGING

IIDE HAZ ENKAITPII

Hoofdbestuur
sekretarj.aat : Pater Brugmanstraat 9,

Nijmegen

sektie gymnastiek
sekretariaat : Grootstalselaan 66,

Nijmegen
administratj.e : Tolhuis 13-09,

Nijmegen
techn.komm. : lJeezenhof 34-4L,

Nijmegen

sektie badminton
sekretariaat : St.Annastraat 108,

Nijmegen

sektie baseball
sekretariaat : Poemastraat 5t

N5- jmegen

sektie voetbal
sekretariaat : Boetselaerborgstraat 15,

Nijmegen.
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vooRlljouRp vAN HET HqoFDBESTUUR

Uiat is [De Hazenkamprt voor een vereniging? Uij zijn een

sportklub van + 1200 leden, van ulie de junioren het grootste
deel uitmaken. De sporten die urij - hetzij als uedstrijd-
sporter, hetzij a1s rekreatiesporter - beoefenen zijn:
gymnastiek, turnen, trampoline, badminton, baseball, softball
en voetbal.
U vindt in dit boekje niet alleen allerlei gegevens over de

manier uJaaEop onze vereniging is georganiseerd en de juiste
namen en adressen aan ulie u uu vragen krrlijt kunt, maar veLe
mogelijke vragen rrlorden bij het doorlezen van dit boekje
reeds beantuoord.

De sporten die rrlij beoefenen zijn ondergebracht in vier
sektiesr de sektie gymnastiek, de sektie badminton, de sektie
base/softball en de sektie voetbal. Van ieder van deze

sekties en hun besturen vindt U hieronder nadere informatS-e,
zoals de akkomodatie ulaar U Uul favoriete sport kunt
bedrijven, ulat U ervoor moet betalen en nog vele andere
uetensulaardigheden .

wlet de uiLgave van dit introduktieboekje hopen het
hoofdbestuur en de sektiebesturen, dat dit boekje zal
dienen als leidraad en geheugensteun tijdens het gehele
seizoen, voor nieuue leden, voor hen die reeds Ianger lid
zijn en voor ieder die dit introduktieboekje onder ogen

krijgt.
-2-



ldij hopen ook dat U met het doorlezen uan dit introduktie-
boekje een goede indruk krijgt van de aktiviteiten dis
plaatsvinden in onze sportvereniging ItDe Hazenkampn, een
naam die in de loop van haar 45-jar5.g bestaan a1 heel uat
bekendheÍd heeft gekregen in Nijmegen, maar ook in verre
omstreken.

ïenslotte hopen rrrij van harte dat dit boekje bij ieder een
vaste plaats krijgt, zadat U het steeds bij de hand heeft
uJanneer Uu geheugen U everi in de steek laat.

_m
kngv gymno stiek

E

0nder deze sektie van de uereniging zijn naast de qeulone
gymnastieklessen ook de meer gespecialiseerde groepen turnen
en trampoline ondergebracht. ldordt op de gymnastieklessen een
zo gevarieerd mogelijk programma gebracht, bij de turnerij
gaat het er om de leden in de turnsport tot een zo hoog
mogelijk niveau op te leiden. Alleen die leden Cie hiervoor
aanleg hebben en de nodige strijdlust en doorzettingsvaamogsn
kunnen, maar vooral ook uilIen opbrengen, komen hiervoor in
aanmerking. US.teraard oefenen deze leden meerdere uren pea
ureek, maar daar staat dan ook tegenover dat aan deze leden
ook eisen uorden gesteld, zoals regelmatig lesbezoek, aandacht
bi.j de lessen en deelname aan a1le uitgeschreven uredstrijden.

Bestuur seizoen 1974 - L975

Voorzitter
Sekr. esse

Penningmr.

vakant

Mevr. 3.M.lJ.Beynon,
Grootstalselaan 66,
Hr. 5.C.Kersten,
Tolhuis 13-09, te1.

-3-

teI.55.06.98

44.26.28



Techn.komm. 3 H!. bJ.Zegers,
ldeezenhof 34-4L, teJ-. 44.17.24,
lYlevr. E.lJinkenius,
tYlalvert 33-27

Bijz.akt. B Hr. J.Seegers,
Florenee Nightingalestraat 55, te1. 77.38.71

Jeugd 3 Hr. N.v.d.Berg,
DaniËlsrrleg 63 '

Leden : lYlevr. G.Boone,
lYlolenueg 85 , tel. 17 .AO.72
Iïevr. L.Casteleijn,
Leeuulstraat 11, te1. 55.11.68
Íïevr, bJ.Schmidt,
Adagiostraat 13, t,el. 77.5O.46
ÍYlevr. Iï. Backhaus,
lvlalvert 80-34

Admj,nistratriee 3 ÍYlevr. Íï.Kersten,
Tolhuis 13-09, tel. 44.26.28

Voor aIle aangelegenheden betreffende kontributies, bedankjes,
lestijden en dergelijke gelieve U zich rechtstreeks te richten
tot de administratrice. Voor a1le andere zaken is de
sekretaresse de aangeulezen persoon.

Jeuodbestuur

Het jeugdbestuur, dat zieh voornamelijk inspant voor de jeugd
en voor deze groep van leden dan ook de nodige aktiviteiten
organiseert, bestaat uit de volgende personen :

Niels v.d. Berg, DaniËtsrrreg 63
lïarion Fiene, Hatertseveldueg L23, te]-. 77.24.O6
José Rahangmetan, Alberdastraat 12, teI. 55.28.97
Ingrid Bömerr Tolhuis 2J-L6, te1. 44.40.32
Pierre Smaling, Trompetstraat 28r tel.'7?.54.L9



Zalen

AIle zalen ulorden door de vereniging gehuurd en zoals het een
goed huurder betaamt, ulordt van ons veruacht dat rrlij de zaal
steeds in dezelfde staat achterlaten als ule deze hebben
aangetroffen" Uiteraard rekenen rrrij hierbij uolledig op Uul

medeulerking.

De zalen zijn gelegen aan 3

Uranusstraat, hoek Jupiterstraat
Symphoniestraat 2OO (Sporthal Neerbosch-0ost)
ReesLraat, nabij Plarterstraat (Ds. Creutzbergsehool)
Heidebloemstraat, hoek St.Jacobslaan
Thorbeckestraat nt. 71
Íïalvert, 33ste straat
Tolhuis, 44ste straat
Ri jksueg 36, lYlook ( St. GabriËl ColleEe ) "

Kontributie
De kontributie voor g.IE@ Bn !HEÀi!.g- is aIs volgt
samengesteld 3

senioren (tZ jr. en ouder) : Í 80r- per seizoen
jgnioren s 70r- per seizoen
2] juniorlid uit een gezin ! 65r- per seizoen
3" juniorlid uit een gezi.n 3 6Ur- per seizoen.

AlIe overige juniorleden uit een gezin zijn gratis lid.
De kontributie uoor de turnleden bedraagt:

A-turnen senioren ! f 130r- per seizoen
junioren z LzOr- per seÍzoen

B-turnen seniorsn s f 105r- per seizoen
junioran 3 95r- per seizoen.

De kontributie ulordt betaald per seizoeni het seizoen loopt
van september t/m juni. Bij maandelijkse betaling dient U

steeds VlO Aeet van de jaar*ontributie te vo1doEnl in dat
geval zijn de maanden Juli en augustus vrij uan kontributie.



De betaling dient te a11en tijde bij .ryi!!g!g!!!9. te
geschS.edenr er ulorden U geen rekeningen toegestuurd. Het
inschrijfgeld bedraagt J 5r-, bij aanmaninqen rrrordt in ieder
geval Í Lr- administratiekosten in rekening gebracht.

Voor donateurs bedraagt de kontributie Í 10r- per seizoen.

Betalingen enkel per giro op nummel L628666 t.D.v.
penningmeester De Hazenkamp, sekLie gymnastiek, Tolhuis 13-09,
Nijmegen.

Kledinq

ZoaIs Íedere verenigi.ng heeft ook de onze een vastgesteld
tenue dat op de lessen gedragen behoort te ulorden. Dit tenue
ziet er a1s volgt ui.t:
kleuters : rrrit shirt en zulart broekje
jongens en heren : urit interlock en rrlitte broek
meisjes en dames 3 groen turnpakje.

A1 deze kleding is pas kompleet uJanneer deze is voorzien van
een kLubenbilsem.

Groene turnpakjes model rrDe Hazenkamprr, emblemen als ook alle
overige sportartikàlen zijn alleen te koop bij:
Visseher Sport 8.V., v/n Hettas Sport, Binnenhof 14
( rrrinkelcentrum Grootstal ) , tel. 55.68.07.

Aktiuiteiten
Naast de geuone Lessen zijn er in het komende seizoen uieer
diverse aktiviteiten, zoals 3

verenigingskampioenschappen, uaaraan a1le jeugdlesen kunnen
deelnemen;
kringrrledstrijden voor beginnende jongens en meisjes;
rrledstrijden voor A en B"tuqnsters;
SL. Nicolaas-viering;
zomerkampen.

:

[ok zal er door een beperkte groep geoefend u;orden voor deel-
name aan de Gymnaestrada. Deze rrlordt gehouden in de ueek van
t !/n 7 juli tgZS t" LJest-Berlijn.



Vakanties

Herfstvakantie z 2L t/n 25 oktober
Kerstvakantie | 23 december t/n 3 januari
Karnaval 3 10 en 11 februari
Paasvakantie : 20 maart t'/n 5 april
Koninginnedag : 30 april
Hemelvaartdag : I mei
Pinkstervakantie : 19 en 20 mei
Zomervakantie 3 m.i.u; 28 juni.

LesroosLer

Aangezien het lesrooster in de loop van het seizoen nog uel
eens geuijzigd moet ulorden, kan dit niet ulorden opgenomen in
dit boekje. Een volledig lesrooster vindt U in de vorm van
een stencil aehter in dit boekje.

Verzekerinq

Tijdens en op LJeg naar en van de 1es bent U via de vereniging
verzekerd tegen ongevallen. Deze uerzekering draagt echter
een aanvullend karakter. In geval van een ongeval dient U

zich'zo snel mogelijk in verbinding te stellen met de
administratriee.



mi n ton

lid van N.B.B.

De populariteit van de badmj.ntonsport neemt nog steeds tóe.
Hoe komt dit? Dit komt vanurege de vele prettige en sporLieve
aspekten die badminton de uedstrijd- en rekreatiespeler
biedt. Laat U nj.et afschrikken door het feit, dat badminton
óén van de zuaarste en snelste zaalsporten is. Als rekreatie-
speler hoeft U heus geen superatleet te zijn. Bent U

enthousiasL, dan kunt U Uu racket aI spoedig op de juiste
urijze hanteren. Bovendien zorgt de vereniging ervoor dat U

de beg5-nselen van de badmintonsport ulorden bijgebracht en
krijgt U de gelegenheid om spelers van gelijke sterkLe te
ontmoeten.

Dankzij het grote aantal nieuule sporthallen van de laatste
jaren groeien de klubs in grootte en aantal. Hierdoor ulorden
steeds meer mensen in staat gesteld badminton in klubverband
te beoefenen. De sektie badminton is aangesloten bij de
Nederlandse Badminton Bond en te1tl na de laatste uitbreiding
in Nijmegen-0ost, nu ongeveer 250 leden. Nieuule leden zijn
e'chter steeds u:elkom. ltJilt U meer ueten, lees dan verder.



Bestuur seizoen 1974 - 1975

Voorzitter : Hr. B.Vermeulen,
tilingerdstraat 2, Beuningen, tef. (kantoor)

Sekr.esse : ÍIej. J.Prins, (0Bg9Z) fZSa tst. 21
St.Annastraat 108, tel. 22.O4.A4

Penningmr. 3 Hr. H.Helsper,
Pieter Zeernanstraat 1, tel. 55.19.81

Jeugd : tïe j . T. Bi jl,
NerrltonstraaL'43, tel . 55.08.74

Kompetitie 3 Hr. F.Teunissen,
Goeman Borgesiusstraat 13

Hengstdal : Hr. R.v.d.Boom,
lYlolenstraat 80, te1 . (zaak) 22.47.L4

idem 3 Hr. H.Schoonenberg,
Cypresstraat 141, te1. 22.52.O4

Sporthal-1en

Er ulordt gespeeld in de volgende sporthallen:
sporthal ttGrootstalrt, Ni-euue Mollenhutseweg, tel. S5.52.11
sporthal ttHengstdalfr, Cypresstraatl te1 . 25.22.2?.

Tenue

Dit bestaat uit uritte kleding, zoals deze ook voor tennis
uordt gebruikt, en komt voor eigen rekening, evenals racket,
sokken en schoeisel. Het tenue is pas kompleet met het
klubembleem, de Hazenkamp-driehoek met shuttle.
Het embleem is verkrijgbaar bij het bestuur.
Aktiviteiten
De sektie badminton speelt mee in de landelijke en in de
distriktskompetitie van de Nederlandse Badminton Bond.
Daarnaast is zij aktief in het rr.redstrijduezen. De sektie
organiseert n.l-. elk sej.zoen 4 toernooien, ulaarbij de
rekreatiespelers en jeugdspelers zeker niet ulorden vergeten.
Tot deze evenementen behoort het internationale trlylariken
van Nj.euuleghen-toernooi[ i.n sporthal nGrootstalrr op 9 en 10
maart L974.



Sei.zoen

Het seizoen loopt van begin september tot eind maart.
De mogelijkheid bestaat om langer te spelen.

FinanciËn

De kontributie dient vooruit, bij inschrijving te urorden
voldaan en bedraagt voor het seizoen L974 - l-975 :

senioren : f 87150 per seizoen.

Sportkeurino
Deze 2-jaarlijkse keuring is voor a1le leden van de sektie
badminton verplieht. De hieraan verbonden kosten komen voor
eigen rekening.

Bi izonderheden

ldilt U nadere inlichtingen en/of advies dan kunt U zich
ulenden tot één der bestuursleden. Verdere informatie
verschaft U het maandelijks verschijnende klubblad
rDe Hazenkampern.
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lid van K.N.8.5.8.

Baseball is een zomersport, die zieh in Nederland sterk
verbreidt. De Hazenkamp speelt met 5 teams mee in de
kompeti-tie van de Nederlandse Base- en Softball Bond
( X . tu. B. S. B. ). Dank zi j de BONDSSPAARBANK NIJÍyIEGEN , sponsor
van de sektie baseball/softbal-l, kan er meer aandacht
besteeds uorden aan de jeugd en speelt het eerste team meL
reklame op de jacks.
Het is de moeite uaard om eeÍs een kijkje te gaan nemen in
het Kennedy-baseballstadion aan de Hatertseueg. U kunt dan
kennis maken met de gezellige sfeer die rond het veLd heerst
en het kon u:el- eens zijn, dat U zelf de knuppel- zoudt ulillen
hanteren. Ívlet name de dames-softballgroep heeft dringend
behoefte aan nieuwe leden.
In 1975 zal- de sektie baseball van De Hazenkamp haar
25-jarig jubileum vieren. Dit belooft een groots feest te
uorden, dat niet onopgemerkt voorbij zal gaan gezien de
geplande evenementen, ulaaronder een reiinistenrrredstrijd.

Bestuur

Voorzitter

Sek r. esse

Penningmr.

tïateriaal

Softball

Hr. U.Brunet de Rochebrune,
Paddèpoelseueg 7, te1. 77.01.71
lvlevr. I.Hendriksen,
Poemastraat 5
Hr. J.v.d.Vegtet
Symphoniestraat 238, Lel. 77.23.64
Hr. H.Casteleyn,
Leeuustraat 33
Hr. A.Jaspers,
Tol-huis 33-60 , te1. 22.27 .72



trledstr.§akerl; Hr. J.ltJillemst
senioren ' Írleyhorst 63-53
bJedstr.sekx.. Hr. A.Hoose,

a,junioren - Tussenrrreg 6
Coach 3 Hr. F.v.Hal,

ïolhuj.s 6L-44, LeL, 44.22.45
idem 2oteam 3 Hr. A.Bosman,

Ruys de beertenbrouckstraat 71
Publ.rel. g Hr. T.Seynder,

Fazantenvetrd 104, Duyk a.d.lvlaas
lid 3 lYlevr. T.v.HaI 1

Tolhuis 6l-44, l.eJ-. 44.22.O5.
Kontributie
Deze bedraagt: tln 72-jarigen f 24r- per jaar

t3 t/n I7-jarigen 36r- per jaar
vanaf 18 jaar 69r- per jaar,

voor softball: voor ieder I 4Or- per jaar.
De kontributie moet ulorden voldaan door overschrijving op
girorekening 2005900 t.n.v. Penningmeester
Base/sóftballvereniging ttDe Hazenkamprr.

UeId en traininqen
Het ueld is een onderdeel van het sportkomplex nGrootstalr
aan de Hatertseueg en draagt de naam nJohn F. Kennedy-
baseballstadionr. Gedurende het baseballseizoen vinden op
dit veld behalve de uedstrijden, ook de trainingen plaats.
De senioren trainen hier elke dinsdagavond, aanvang 18.30.
De dames-softballsters trainen hier elke uoensdagavond,
aanvang 18.30.
De junioren trainen op het veld elke vrijdagavond,
aanvang 18.30.
VeId en traininoen
Oe aanvangstijden van de rrledstrijden van het eerste en
tueede team zijn: zaterdag om g 14.30 uurt

zondag om L4.00 uur.
Z.ie verder de plaatselijke dagb}aden.



Tenue
Het komplete baseballtenue kunt U via de vereniging bestellen;
de kosten, die geheel voor eigen rekening komen, dienen in
óén maal te ulorden voldaan.
Het zurarte trainingsjack is in tegenstelling tot het tenue
niet verplicht, maar dit kunt U eveneens via de vereniging
bestellen.
Basebaltschoenen en handschoen dient U zelf aan te schaffen.
Koopt U echter niet te lichtvaardig, maar laat U eerst
inlichten omtrent éón en ander.
UJij kunnen namelijk ook nog adressen versehaffen uaar U

10 76 korting geniet.
Bij het verlaten van de vereniging of bij het te klein
ulorden is het mogelijk de k.Leding via de vereniging door
te verkopen aan nieuue leden.

Aktiviteiten
Zoals reeds uerd vermeld, speelt De Hazenkamp mee in de
kompetiti.e met 5 baseballteams.
Het eerste team komt ui.t in de landelijke tueede klasse,
de rest in het Rayon 0ost.
Het kompetitj.eseizoen begint eind april en eind5-gt in
september.
rs hJinters is er zaaltraining, terulijl er op zondagmorgen
trrordt getrimd in de bossen rond de Hatertse vennen.

Bi.izonderheden
Verzet<erings alle leden van de sektie base/softball zijn

kollektief verzekerd tegen ongevallen tijdens
verenigingsaktiviteitenl alsmede onderuleg naar en van deze
aktiviteiten. De hieraan verbsnden premie komt voor
rekening van de vereniging.
Sportkeuring: de KaN.B.S.B. verplicht haar leden tot deelname

aan deze keuring. De hieraan verbonden kosten
komen voor eigen rekening.
Bondsuit,gaven3 via de vereniging zijn verkrijgbaar

spelregelboekjes, het maandblad nlnsiden, enz.

tJilt U meer ueten over de mooie zomersport rrBaseballrr, neem

dan eens kontakt op met één uan de bestuursleden of met
één van beide coaehes, of kom eens een kijkje nemen op het
ve1d. Bij ons bent U alti.id g]@.
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Li.d van K.N"U.B.

De sektie voetbal is met haar tuintig leden onbetrrlist de
kleinste sektie in De Hazenkamp. Zii is dat aI jaren.
Ook is zij de op één na oudste afdeling.
Desondanks bestaat zij aI 44 jaar, hetgeen aantoont dat zij
een grote dosis levenslust en energie bezit.
En of het niet op kanr is zij op een bi.jzondere manier
strijdvaardig en toont zij in'het bezit te zijn van flair.
AIs ergens de zegsu5.jze [klein maar dapperr! opgaat, dan
qeldt dat voor deze sektie. Bij ons voetballen jongensr die
uillen vechten voor het ulinnende doelpunt en die bovendien
onder de meest barre omstandigheden nog altijd heer ueten
te blijven.
Bestuur

Voorzitter' 3 HE. J.v.Aken,
Cantatestraat 88, tel. 77.51.90

Sekretaris : Hr. U.v.lJely,
Boetselaerborgstraat 15, tel. 55.34.76

Penningmr. ! Hr. B.Tomasr
lïeentstraat 23.

Veld
bE thuisuedstrijden ulorden gespeeld op é6n van de velden van
het sportkomplex nGrootstalrr aan de Hatertseu,eg.

Tenue
Dit ziet er als volgt uit: uritte bnoek, rrlit shirt, ulitte
kousen en het is pas kompleet met het alom bekende
Hazenkamp-embleemo



I i-nancLen

De kontributie dient kontant aan de penningmeester te
uorden betaald.

lar
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Het hoofdbestuur, dat zich in dit introduktieboekje zeer
bescheiden aehterin presenteert, houdt zieh voornamelijk
bezig met de koördinatie tussen de verschi.llende sekties
en met het opstel-Ien en uitvoeren van het algemeen beleid.
In het hoofdbestuur i-s elke sektie door een bestuurslid
vertegenuoo rdigd .

Het hoofdbestuur ziet er a1s vo19t uit :

Hr. H.P.L.Franken,
Serenadestraat 32, Lel . 77n52.O3
Hr. P.Lecluse,
Pater Brugmanstraat 9, te1, 22.56.09

sektie gymnastiek : Hr. S.C.Kerstent
Tol-huis 13-09, teI.

sektie badminton : Hr. R.v.d.Boom,
lvlo]enst,raat 80, te1.

sektie baseball 3lYlevr. T.v.HaI ,
Tolhuis 6L-44, te:-..

sektie voetbal 3 Hr. B.Tomas,
fYleentstraat 23.

Voorzitter :

5sk3./penn. !

44.26.28

(zaak) 22.4t.L4

44.22.O5



KLUBBLAD IIDE HAEENKATVIPERI'

Door middel van ons maandelijks verschijnend klubbLad
rrDe Hazenkamperr rr;ordt U op de hoogte gehouden van de
gebeurtenissen binnen onze vereniging.
Het spreekt vanzelf dat het bijzonder belangrijk j.s, dat
U dit blad elke maand goed doorleest, omdat U hierin niet
alleen zult aantreffen ulat er in de vereniging is gebeurd,
maar vooral uat er nog gaat plaatsvinden.
Vele van deze aankondigingen vinden alleen plaats via dit
blad en het zou jammer zijn, in het volgende blad over
datgene te Iezen, ulaaraan U had rllil_len deelnemen.

Tevens kan ons klubblad stimulerend uerken om in
Hazenkamp-sfeer de onderlinge band te verstevigen.
De reoaktie bestaat uit 3 mevr. Ívl.v.Raai.j,

mevr. L.Spaan
en dhr. P.Lecluse.

Het redaktie-adres is : IJsbeerstraat 6, Nijmegen.



Gemakkeiijk, als U Uw bril even laat stellen,

gratis uiteraard, kunt U bij ons gelijk Uw fotozaken :

a[handeien.
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Qf Ï f %P' WiP even bij ons binnen'
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Ons assoriiment heeft de de bríl tlie U zoekt en U
§faat.

Modebewuste kopers vinden bij ons monturen van

vele bekende fabrikaaten zoals: RODENSTOCK,
METZLEH", IvIAR.WITZ, enz.

Voor een persoonlijk advies bent U bi-i ons aan het

M[ 
iuisteadres.
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