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SPORTVERENIGl NG

IIDE HAZ ENK

Hoofdbestuur
sekretariaat

sektie gymnastiek
sekretariaat

administratie

techn. komm.

sektie badminton
sekretariaat

administratie'

sektie honkbal
sekretariaat

sektie korfbaL
sekretariaat

sektie voetbal
sekretariaat

AÍTPI'

: Tolhuis 13-06,
Nijmegen

: Grootstalselaan 66,
Nijmegen

: Tolhuis i3-09t
Ni jme';sn

: Korte Kar 1,
Beuningen

: Vossenlaan 180,
Nijmegen

: Tolhuis l-3-09t
Nijmegen

Poemastraat 5t
Nijmegen

Íïei jhorst 29-37,
Ni jmegen

de Savornin Lohmanstraat
Nijmegen
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II

voorwoord von

het hoofdbestuur

De sport neemt in het maatschappelijk leven een steeds
grctere plaats in.'Naarmate de vrije tijd toeneemt, de
mensen zj.ch meer uril-]en ontspannen en zieh gezond en fj-t
uilIen voelen, gaan steeds meer mensen sport beoefenen.
Zij vinden hierin bovendj.en gezelligheid en plezier en de
ongeduongen sfeer voor een goed sociaal kontakt. Kortomr de
sport is een geintegreerd deel van onze samenleving geuorden.

In deze betekenis van de sport ziet ItDe Hazenkamprr het a1s
een duidelijke funktie de sportbeoefening in en om Nijmegen
zo veel mogelijk te bevordexen en de kualiteit van de sport-
beoefening te verbeteren.
Het doel is hierbij niet primair gericht op de (sport)pres-
tatie maar in minstens.even belangrijke mate op de sportieve
rekreatie. 

,

0m een zo groot mogelÍ-jke bijdrage te kunnen leveren Presen-
teert rrDe Hazenkampll zich aIs een omnivereniging. d.uJ.Z.
een vereniging uaarbinnen meerdere takken van sport bedreven
kunnen tllorden.

Bij ttDe Hazenkamptr sporten jaarlijks ca.1200 leden in de
takken gymnastiek, turnen, badminton, honkbal, softbal, voet-
ba1 en korfbal.
Zíj zLjn georganiseerd in vijf sekties (gymnastiek, badmin-
ton, honk/softbal, voetbaL en korfbal), ieder met een eigerr
bestuur en met een eiqen aktiviteitenprogramma.



tïet dit introduktieboekje beorgen uij U nader kennis te
laten maken met ftDe Hazenkamprr en u uitvoerig te informeren
over de organisatie en de aktiviteiten van onze vereniging
in het seizoen L978-1979.

Voorzover U nog geen sPort beoefent hopen uij, dat U in
dit boekje de aansporing vindt om bij rrDe Hazenkamprr te
komen spàrten en dat U zich voop nog meer informatie in
verbinding zult stellen met het sekretariaat van de

betreffende sektie.
50 Jaar sport organiseren (in februari l-978 vierden uij
ons gouden jubileum) staan er borg voort dat het bij
ItDe Éazenkamptt plezierig sporten is onder deskundige bege-

leiding en in een vriendschappelijke, sportieve sfeet'

u bent van harte u.relkom en uij uJensen u bii voorbaat een

gezellig en suksesvol sportjaar toe.

Deze sektie heeft a1s doelstelling het betlegen zo gevarl--
eerd en optimaal mogelijk aan de leden aan te bieden.
Het behoeft geen betoog dat het beuegen voor de mens in het
algemeen van zeer groot belang is.
0p de gymnastiekl-essen r.,.rordt een zo gevarieerd mogelijk
programma gegeven door een gediplomeerde staf van leidsters
en leiders in vaste diensL, dit ter bevordering van de kon-
tinuïteit van de sektie.
uoor de leden van de sektie gymnastiek zijn er jaarlijks
terugkerende uedstrijdelementen, zoal-s springrr-redstrijden en

de aan het slot van het gymnastiekseizoen te houden vereni-
gingskampioenschappen, uaarbij in de verschiilende kl-assen
e n leeftijdsgroepen fraaie bekers zijn te veroveren'



'n stoere mannenbril
. Robuust van r/orm, fraai van afwerking en prettig
in het dragen..qal typeefi de herenbril van vàndaig.

. fl.ogrg optiek heeft dat begrepen en een fijne
kollektie stoere herenbrillen in-haar programma

'opgenomen in alle prijsklassen.

Hoose optiek, de opticien met de ,glasheldere" service

Winkelcentrum,,De Molenwiek,,
Donderdag koopavond

molenweg 36, bU a.h. - iel. o8o-77o5o3
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Binnen de sektie bestaat de mogelijkheid geplaatst te
u.rorden in het gespecialiseerde A- en B-turnen.
uiteraard aLleen voor die leden die hiervoor aanreg hebben
en bereid zijn de nodige persoonlijke offers te brengen.
Het is begrijpelijk dat het bij het turnen gaat om een zo
hoog mogelijk niveau te berei.ken. Dit kan al]een, uranneer
naast aanleg, strijdlust en doorzettingsvermogen, een
regelmatige lesbezetting plaatsvindt. Dat hieraan de nodige
konsekuenties verbonden zijn spreekt vanzelf. (o.a. de
verplichting deel te nemen aan a.Lle ui.tgeschreven uledstrij-
den)
Dit alles zal de toekomstige turnster goed moeten over-
LJegen, immers: tel-eurstelling voorkomen is beter dan genezen.

Voorzitter

Sekr. esse

Techn.komm. :

Administra-
trice 3

! dhr. A. Heymans,
St. Annasttaal 77 ,

rTlEvto J.ívl.lJ. Beynon,
Grootstalsel-aan 65, te1. 55.06.98

dhr. lLJ. Zegers ,
Korte Kar 1,
Beuningen tel-. 08897-3227

mevr. E. lJinkenius,
lvlal-vert 33-27, tel. 44.79.53

mevr. Íï. Kersten,
Tol-huis 13-09 , te1. 44.26.28

22.73.27



Speciaalzaak rookartikelen

Rob Hopman
St. Jacobslaan 8, Niimegen

TelèÍoon 55062l

GASAANSTEKERS:
Dunhill - Duponl - Electronische
aanstekers - Kawee - Sarome
Rowenta - Colibri - Bonson
Tanita etc.

PIJPEN:
Stanwetl - Butz Choquin - parker
- ljlardcastle - Dunhill - Lorenzo
etc.

SIGAREI{:
Carl Upmann - Balmoral

_- -__ Cadena - Corps Diplomatique
PIJPTAEAK:

Upper-Ten - Uitgebreide
sort€ring import
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Koolemans Beijnenstraat 78, Nijmegen
Telefoon 2321 1 1 b.g.g. 229273
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Hoosefoto-oplrzK
OOK VOOR UW HOOBTOESTET EIU KOIUTAKTTE]IIZEIU

WILLEMSWEG 37 . TEL. 080.553453 NIJMEGEN

UW GEZICHT
Daar past best een bril

op uit onze modecollec-
tie. I 978

Wij geven U deskundig
advies over Varilux- glazen

verkleurende en onbreekbare
g)^zen.

Uw nieuwe bril wordt
8rafii door ons vezekerd.

Wii testen gratis

TROUWREPORTAGE

SPRINGT ERUIT!
Wil je een trouwÍeportage

die nèt even anders is
als alle andere?

Kom dan eens langs en
bekijk onze eksklusief

afgewerkte foto-albums!

GRATIS:
leukste trouwfoto

als poster!



Leden : dhr. J. Eigenhuysen,
Dr. Lorentzsttaat 27, te1. 55.53.29

ÍrBVro G. Boone,
lvlolenueg 85, LeL. 77.OO.72

mevr. L. Casteleijn,
Leeuulstraat 11, te1. 55.11.68

mevr. lJ. Schmidt,
Adagiostraat 13, teI. 77.5O.46

Iflevr o l/. Backhaus ,
MaLvert 80-34

Alle zalen ulorden door de vereni.ging gehuurd en zoals
een goed huurder betaamt, uordt van ons verulacht dat

voor aangelegenheden betreffende kontributies, bedankjes,lestijden en dergelijke gelieve u zieh rechtslreeks terichten tot de administratrice. voor a1le andere zaken isde sekretaresse de aangeuezen persoon.

ZaTen

het
uij dezaal steeds in goede staat achterlaten.

Ui.teraard rekenen uij hierbij volledig op Utr-l mederrlerking.
De zalen zijn gelegen aans

Uranusstraat, hoek Jupiterstraat
Symphoniestraat ZOO (sporthal Neerbosch-Oost)
Reestraat, nabij lv]arterstraat (Ds.Creutzbergschool)
Heidebloemstraat, hoek St. Jacobsl_aan
Elshofcollege, Ívlalderburchtstraat 15



vanGampenHg1;H,§v
iizerwaren
§ereedschappen

Advies-en verkoopcentrum voor bouwen,

onderhouden en vernieuwen yan huis en tuin

Dr. de Blécourtstraat 49
Niimegen
tel.nr.: 080 - 77 39 39.

Filiaal: Touwslagersbaan 20
Wijchen
Te|.08894-2ní6

+

BINNENHOF 14

VISSCHER SPORT B,V,
v. h. HELLAS SPORI

+

voor al uw sportartikelen,
ook de originele
HAZENKAMP turnpakjes
en EMBLEMEN.

/---\
WINKELCENTRUM
/ ----,-

- rELEFoow ssesoz,/ "e ROOTSïAl"

trffi



lvlalvert, 33ste straat
Tolhui.s 44-46
Sportzaal [ïolenhoek
Zu;anenveld 21-42
Thorbeckestraat 77

Kontributie
De kontributie voor

Senioren (tZ .1r. en
Junioren
2de juniorlid uit een gezin
Sde juniorlid uit een gezin

De kontributie voor

A-turnen
Selektie A-turnen

B-turnen

gy1g:!:ghlg9fl is samensesteld:

ouder) : Í 110.- per seizoen
! 100.__ r ll

S 95.- rr rr

3 $Q.- tl tt

AIle overige jun.iorleden uit een gezin zijn gratis 1id.
turnleden bedraagt:
perseizoen: 1225.-il n , 2OO._
rr rr : 130. 

-il tr : 175.--
voor 1| uur p. ureek
voor 2! of 3 uur

P o U'eek

De kontributie uordt betaald pàr seizoeni het seizoen loopt
van september L978 t/m juni lg7g. Bij jaarlijkse betaling
dient U uiterlijk te voldoen in de maand september, bij be-
taling per half jaar di.ent U de helft van de kontributie te
voldoen in september, de trr;eede hel_ft in de maand februari.
Eventueel kunt U ook per maand betalen; Ín dat geval dient U

maandelijks lf10 deel van de jaarkontributie te vol-doen en
zijn de maanden juli en augustus vri; van kontributie.
De betaling dient te a1l-en tijde bij vooruitbetal_inc te
geschieden; er ulorden geen rekeningen toegestuurd.
Het inschrijfgeld voor nieuue leden bedraagt J I0.--.
Bij aanmaningen urordt in e1k geval ï 2.-- edministratiekosten
in rekening gebracht.
Voor donateurs bedraagt de kontrj-butie ï 25.-- per seizoen.

Betalingen enkel per giro op nummer L628666 t.Ft.v.
De Hazenkamp Nijmegen.



Kledinc
Zoal_s iedere vereniging hebben ook uij een vastgestel-d
tenue, dat op de lessen gedragen behoort te rr;orden'

Dit tenue ziet er a1s volqt uit:

: r,.rit interfock en uitte broek, met embfeem

3 groen turnPakje, met embl-eem

: oranje turnPakje, zonder embleem

Turnpakjes model ftDe Hazenkamprr, emblemen en ook aIle
overÍge sportarti|<e1en zijn te koop bij:
Visscher Sport B. V. , lLJinkelcentrum rf Grootstalrr, Hatert

Binnenhof 14; te1. 55.68.07.

Aktiviteiten
Naast de geuone lessen zijn er in het komende seizoen ueer
diverse aktiviteiten, zoals:

lange mat- en springuedstrijden;
verenigingskampioenschappenr uJaaraan a1le jeugdleden
kunnen deelnemen;
kringuedstrijden voor beginnende jongens en meisjes;
uredstrijden voor A- en B-turnsters;
St. Ni.colaasviering;
zomerkamp.

J ongens
meisj es
t,urnen

Vakanties

begin seizoen
herfstvakantie
St. Nicolaas
Kerstvakantie

krokusvakantie
Pas en
Koninginnedag
Pinksteren
zomervakantie

aanvang nieuue seizoenS m.i.V. tTlssodaq 2O augustus 1979

maandag 21 augustus 1978
maandag t6 Lfn vrijdag 20 oktober l-978

dinsdag 5 december 1978
maandag 25 december L97B Lfn
vrijdag 5 januari 1979
maandag 26 en dinsdag 27 februari 1979

maandag 9 april t/m vrijdag 2O april 1979

maandag 30 april 1979
maandag 4 juni L979
rT'r.i.v. maandag 1 juli 1979
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Lesr.oosteg

Aangezi.en het lesrooster in de loop van het seizoen nog ulel
eens geuijziqd moet uorden, kan dit niet uorden opgenomen in
dit boekje. Een vol-ledig lesrooster vindt U eventueel in
de vorm van een steneil- achter in dit boekje.

Verzekerinq

Tijdens en op u;eq naar en van de l-es bent U via de vereni-
ging verzekerd tegen ongevallen. Deze verzekering draagt
echter een aanvuLl-end karakter. In geval van een ongeval
dient U zich zo snel mogelijk in verbinding te stel-l-en met
het sekretariaat.

:!:!:!:!:!:!:!:l:.:!:i:!:!:3:ï:

De populariteit van de badmintonsport neemt nog steeds toe.
Dit vindt zijn oorzaak o.m. j-n de vele prettige en sportieve
aspekten die badminton zouel- de rekreatie- al-s de uedstrijd-
speler biedt.
Voor de intensi-eve rrledstrijdspeler kan badminton zelf s uorden
beschouud als een der sneLste, maar ook vermoeiendste zaal-
sporten. Al-s rekreatiespeler behoeft U heus geen superatleet
te zijn. Bent U enthousiast, dan kunt U Uu racket a} spoedi.g
op de juiste uijze hanteren. Bovendien zorgt de vereniging
Ërvoor dat U de beginsel-en van de badmintonsport uorden bij-oe-
bracht en krijgt U de gelegenheid om spelers van gelijke
sterkte te ontmoeten.

Dankzij het aantal nieuue sporthallen van de l.aatste jaren
groeien de kl-ubs in grootte en aantal. Hierdoor u;orden
steeds meer mensen .in staat gesteld badminton in klubverband
te beoefenen.
De sekti"e badminton is aangesl-oten bij de Nederl-andse Badmin-
ton Bond.

II



Voorzitter

Sekre taris

Kompetitie

Techn. komm.

Administratrice

Voor alle aanoelegenheden betreffende kontributi.e, bedankjes,
speeltijden en dergelijke, gelieve U zich rechtstreeks te
richten tot de adminisLratrice.
Voor alle andere zaken is de sekretaris de aangeulezen persoon.

Akkomodatie

De sektie badminton speelt inl
- sporthal itHengstdalrr, Ci.presstraat, tel. (o80) 23.22.27,

vrijdags van 20.00 uur LoL 24,00 uur;
- Elshof College, [vlalderburchtstraat,

donderdags van 20.00 uur tot 23.30 uur.
Het seizoen loopt van 25 augustus l97B tfn 3f mei lg7g.

bestuur

dhr. P. Lecluse,
Pater Brugmanstraat 9, Nijmegen
Te7.22.56.09
dhr. T. van Houdt,
Vossenlaan 180, Nijmegen
TeI.56.07.13

: dhr. L. Pietersent
Zuanenveld 22-59, Nijmegen
TeI.44.80.06

3 mej. J. Jacob,
ïJsbeerstcaal, 2L, Nijmegen
TeI.55.74.63

: mevr. lvl. Kersten,
Tolhuj.s l-3-09, Ni jmegen
ïeL. 44.26.28



2L en 22 april L979

6 mei 1979

Financi'én

De kontributie voor
l97B-L979 bedraagt:

De sektie badminton neemtdeel aan de kompetitie in ons
distrikt, Centrum.

Voorts vinden dit seizoen 3 toernooi-en plaats, te ueten:
24 sepLenber 1978 : jubileum-toernooi t.g.v. het 2S-jarig

bestaan van de sektie badminton;
: het jaarlijkse lïariken van

Nieumeghen-toernooi I
: rekreanten-toernooi.

een rekreatiespeler voor het seizoen
voor senioren Í l42r5O
voor junioren Í 90.-

en moet uorden overgemaakt op gironummet 1628666 t.fi.v.
PennÍngmeester De Hazenkamp, sektie badminton, Ni-jmegen.

Honkbal(basebalI) is een ,-omersport, die zich in Nederland
sterk verbreidt. De Hazenkamp speelt sinds 1950 mee in de
kompetitie van de Koninklijke Nederl-andse Base- en
Softballbond, thans met drie senioren- en drie jeugdteams.

Een nieuue loot aan de stam is heL zoeo peafiutbal, door de
KNBSB in L976 geintrodueeerd om jongens en meisjes in de
leeftijd van 6 t/n 72 jaar in een op het bekende slagbal
gebaseerde spel op speelse uijze te laten kennismaken
met de honkbats en softbalsport.
Het is beslist de moeite uaard om eens een kijkje te gaan
nemen op het honkbalveld in het sportpark trLJinkelsteeghrt
aan de Vossendijk (Hatert). U kunt dan kennismaken met de
gezellige sfeer die rond het vel-d en kl-ubhuis heerst en
het zou uel eens kunnen zijn, dat U zeff de knuppel uilt
gaan hanteren. [vlet name onze dames-softbalgroep heeflt
dringend behoeflte aan nieut-re 1eden.

13



Voorzitter

Sekretares se

Penningmeester/
koörd. softbal

tïateriaalk omm. /
public reI.

l.rjedstri jdsekr.

stuur

K. Dingelhoff,
lLieezenhof 54-16; te1. 44.05.15
rïEvxo ï. Hendriksen-trJestrik t
Poemastraat 5; lsf. 55.41.04

J. v.d. Vegte,
Symfoniestraat 238; teJ-. 77.23.64

H. Casteleijnl
Leeuustraat 33, te1. 55.84.55

A. Bosman,
Ruys de Beerenbroeckstraat 711

Tel. 56 .12.69.

Jeuodkommissie

E. Seijnder, Fazantenveld 104, Cuyk afd Maasl tel. 08850-4891
P. van Rossum, Hatertseu:eg 635; teI. 55.82.63
Íïevr. I. Hendriksen-tr]estrik, Poemastraat 5; tel-. 55.47.O4
L. Volmeijer, Hertstraat 27; te1. 55.17.88
[rJ. Abe1s, Sneeuu.rbalstraat 69.

Klubhuis rrDe Hazenkamptf

Vossendijk 82O; te1. 55.74.84.

Kontributie
Deze bedraagt voor3

pupi11en, adspiranten en junioren: J 80.-- per jaar
senioren ( geboren vóór I mei 1960 ) tt 105.-- rr tr

veteranen (ouder dan 35 jaar) rr 85.- rr rr

nÍet-spelende leden tt 30.-- rr rr

softbal-Leden rt 38.-- rr rr

peanutleden rr f5.- rr rr

I4



De konLributie dient te t.rorden overgemaakt op gironummer

2005900 t.oov. de penningmeester Honk- en Softbalvereniging
frDe Hazenkamprr te Nijmegen.

VeId en traininqen

Het veld is een onderdeel van het sportkomplex ftuJinkelsteeqhrt

aan de Vossendijk 82O (Hatert)'

Gedurende het seizoen vinden op dit veld behalve de uedstrijden
ook de trainingen plaats en ulel als volgt:

maandag 18.30 - 19.45 uur pupillen (a t/m 12 jaar)
- 19.45 - 2L.L5 uur overige senioren

dinsdag 18.00 - 19.30 uur adspiranten (t-S en 14 3aar)
19.30 - 21.15 uur Ie team

uroensdag 14.00 - 15.30 uur peanut (A t/n 12 jaar)
18.30 - 19.45 uur softbal
tg.45 - 2I.15 uur junioren (tS en 16 jaar)

donderdag 18.30 - 19.30 uur slagtraining Ie team

Tenue

Het komplete honkbaltenue dient U via de vereniging te
bestellen; de kosten, ciie geheel voor eigen rekening komen,
kunnen desgeuenst in tuee termijnen uorden voldaan.

Het trainingsjack is in tegenstelling tot het Lenue
niet verplicht, maar dit kunt U eveneens via de vereni-
ging bestellen.
Honkbalschoenen en handschoen dient U zelf aan te schaffen.
Koopt U echLer niet te lichtvaardig, maar laat U eerst
inl-ichten omtrent één en ander.
LJij kunnen namelijk ook nog adressen verschaffen uaar U 10 %

korting geniet.

Bij het verlaten van de vereniging ofl bij het te klein
uorden is het mogelijk de kleding via de vereniging door
te verkopen aan nieuule leden.

15



SCHOONHEIDS lNSTITUUT '' \A/ E S "

Hazenkampseureg 123 - I25
Nijmegen
tel. 080 - 55 58 64

Opleiding tot schoonheidsspeciali-ste.
Het institur-it teiAt op tot verkrijging van het
erkende Stivas-dip1oma.

Tevens salon, u;aar U een volledige behandeling
krijgt met Vapozone.
Behandeling gaarne volgens afspraak.

KREGTINGS

LEESPORTEFEUILLE B.V.

HET TVITEST GELEZEN.

TaruerL.ieg 7

Nijmegen

Tel-. 56 07 54

t6



Aktiviteiten
Zoals reeds eerder urerd vermeld, speert De Hazenkamp in de
kompetitie met 6 honkbalteams.
Het eerste en tueede team komt uit in het distrikt lvlidden-
Nederland, de rest in het Rayon 0ost.
Het kompetitieseizoen begint eind april en eindigt begin
s ep tember.

Bi.izonderheden

sportkeuri-ng : de KN.B.s.B. verplicht haar leden tot deel-
name aan deze keurj-nq. De hieraan verbonden
kosten komen voor eigen rekening.

Bondsuitgaven : via de vereniging zijn verkrijgbaar
spelregelboekjes, het maandblad rrlnsiderr enz.

lJilt U meer uleten over
neem dan eens kontakt
de coach, of li<.om eens
Bij ons bent U gllijg

de mooie zomersport honkbal_ of softbal,
op met 66n van de bestuursleden of met
een keertje kijken op het ve1d.
uelkom.

Uw adres voor:

:t hand- en moesappelen
:F hand- en stoofperen
:F aardappelen
:F groente
:F eieren
veelal von eigen bedriif

Groente- en fruitbedrijf

GEBR. ZEGERS
Oude Dukenburgseweg 28
Telefoon 44 55 55

Broekstraat I I 4
Lindenholt
Telefoon 77 7922

L7



geschenken

sieraden
tassen

shawls

Wr*ÉlcentÍuÍn Dukenbuíg tel.oSo-440644 van Br@ckhuysenslíaal zo-n lel.|J€tr-224764

ASSURANTIEKANTOOR DE HARTOG VELTHUIZEN

Kantoor - adres Graafseueg 225-22?, Nijmegen
( boven aan de l.rJolfkuilseuleg )

2é6r gunstige autopremies - 0nroerend goed
Vastgoed verzekeringen - Hypotheken
0ngevallen - Financieringen
Inboedel - Levensverzekeringen
A11e over.ige verzekeringen - Pensioen-adviezen

ldij kunnen U op alie genoemde gebieden deskundig
en vrijblijvend'van dienst zijn.
Neemt U eens kontakt met ons opr r,lrj schrijven
SERVICE blijvend met Hoofdletters !lj

telefoon 3 080 - 77 06 OO

080 - 77 04 39
08896 - 22 43 ( na kantooruren

SCHEKMAN
- El<TElÍïrEFl{urFK

lliimegen
Gelderselaan 14
080 - 2296il

Wageningen
Naaldweg 1

08370-1 5680
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De korfbal-sektie is de jongste tr.lijg aan de Hazenkamp-boom.
De oprichting van de sektie vond plaats op l_ mei 19ZB en
op 1 juni 1978 telden ure reeds + 40 .l-eden.

lvlet ingang van september rzB nemen ue deel aan de kompetitie
van de afdeling Gelderland van het Koninklijk Nederlands
Korf baI Verbond ( X. ttt. K . V. ) .

De verdkompetitie loopt van september tot november en van
maart tot juni; in de tussenli.ggende periode rrlordt de miero-
korfbalkompetitie gespeeld.
De Hazenkamp zal met 4 ploegen in de beide kompetities starten.
Korfbal is een unieke sport, om de volgende redenen3
1. Bij goed ueer speel en train'je buiten; in de urinter in

de sporthal.
2. Het Ís de enige sport die in teamverband door mannen en

vrouuJen in vol-ledige gelijkrrraardigheid kan ulorden beoefend.
3. De beuegingstechnieken van korfbal omvatten zoulel de

armen en benen als de romp en de sport vereist een snel
reaktie-vermogen. voor de lichamelijke ontrrlikkeling is het,
mede door het vrijueL ontbreken van bressures en de hoge
eisen die aan de konditie u:orden gesteld, de best denkbare
teamsport.

4. Korfbal is een gezÍnssport, d.vJ.z. broer en zus, vader en
moeder kunnen eraan deel_nemen.

5. Korfbal is een sport die 75 jaar geJ.eden is rruitgevondenrr in
NederLand en dus een soort nationaaL produkt is.

De korfbalsport is mogelijk voor kinderen vanaf g jaar.

Kontributie voor het
niet-spelende l-eden
pupillen
adspi-ranten
j unioren
senioren

seizoen 1978-1979:.

Í 25.- Per jaar
tt 90.-- '' il
ll 100._ r r
n 12n__ il il
tl l-40 . -- 

It It
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Foto, Íilm en uideo...
ziin onbetwist dé registratie hulpmiddelen voor uw
sportevenementen.

Graag wil Verweij u helpen uw keuze zo gericht mogelijk
te doen ziin.

. ook verhuur van video apparatuur.

efwei foto
film
video

PLEIN 1944 no. 145 - NIJMEGEN - TELEFOON 080 - 226gg1

spellen - speelgoeder€lt -kado artikelen

W;ll"/-Sbb
Win kelcentru m

,,De Molenwiek"

Molenweg 52
Nilmegen.
teleÍoon 77 1870

MERKUS zoNEN B.V.
INTEBNATIONAAT REISBUREAU

TOURINGCARBEDRIJI

Nijmegen - Muldersweg 15 - Tel. 77 2427
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U kunt de kontributie
De betal-ing geschiedt
de penningmeester van
sektie Korfbal.

eventueel vol-doen in l-0 maanden.
door overmaking op giro nr. 1628666 t.D.v.
De Hazenkamp, onder vermelding van

Voorzitter :

Sekretaris :

bjnd. voorzitter en
koördinator 3

bestuur

J. lJ. Schö1s ,
Aldenhof 70-10; te1.
F.[vl. van der HeYdent
Ileijhorst 29-37 ; tel-.

44.27 .21

44.'75.77

Trainer
Trainster

Tenue

- oranje shirt met groene randen
u;aarop het Hazenkamp-embleem

- zuarte broek voor de heren
- zularte rok voor de dames

- oranje sokken met, zuarte randen

De juiste kleding is alleen te koop
Visscher Sport Bn V., lJinkel-centrum

D.J. Korstanje,
wleijhorst 29-31; Lel. 44.32.64

J. de Bock
mevr. T. de Bock-Arends,
de R6aumurstraat 44; tel. 55.73.24

ca. Í 2O.--

ca. Í 4.--
ca.;l 2O.--
na + '7 --u*a J r.

bij:
rrGrootstal?r, Hatert;

tel. 55.68.07.
B-i-j dit adres zijn ook
met tekst.
Sp eelvel-d en

tassen en trainingspakken te koop,

De velduedstrijden en trainingen zul1en plaatsvinden op het
terrein in het sportpark rr[Jinke]-steeghrr aan de Vossendijk.

Het micro-korfbaL in de grote zaal van het Elshof-co1lege,
tïalderburchtstraat, op donderdag van 18.00 - 20.00 uur.

2L



De sektie voetbal is de kl-einste afdeling van De Hazenkampt

die u.rerd opgericht op 2 f ebruari 1928 en de Koninklijke
Goedkeuring verkreeg op 22 november f935.
Het totaal aantal leden van de sektie voetbal bedraagt 20.

Heteersteenenigee]-ftalkomtuitindehoogsteklasse
van het zaterdagvoetbal, afdeling Nijmegen van de K'N'V'B'
Het veld is gelegen in het sportkomplex "LJinkeIsteeghrr aan

de Vossendiik 820 (Hatert).

Aanvang van de thuj-str;edstrijdena L4.C0 uut' De training
geschiàdt .in sporthal Neerbosch-gost, dinsdags van 18'00 -
19.30 uur.
Het tenue is a1s volgt: oranje shirt, zuarte broek en oranje

kousen.

Nieuure leden zijn bij de sektie voetbal altijd uelkom en U

kunt zich voor eventuele inlichtingen tot de onderstaande
bestuursleden uenden.

estuur
: dhr. B. Bellinkt

Tijgerstraat 73; teI. 55.98.75
: dhr. T. Nieuurenhuis,

de Savornin Lohmanstraat 1; tel. 56.31.26
: dhr. G. Francissen,

lïazurkastraat 1; tel. 77.56.78
I dhr. J. ltJillems,

van der Duyn van lYlaasdamstraat 82;
tel-. 55. 36.48

Kontributie

Voorzitter

Sekretaris

Penningmeester

lrjeds tri j dsekr.

Deze bedraagt voor het seizoen 7978-1979 : Í 100'-'
De kontributie dient te r,lorden ovelgemaakt op g:-to 3375448

t.F.v. penningmeester afd. Voetbal- De Hazenkampt Nijmegen'
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Het hoofdbestuur, dat zich in dit introduktieboekje
zeer bescheiden achterin presenteert, houdt zich voorname-
lijk bezig met de koördinatie tussen de verschillende
sekties en met het opste1len en uitvoeren van het
algemeen beleid.
In het hoofdbestuur is elke sektie door een bestuurslid
ve rteg enuoordigd .

Samenstel-linq hoofdbestuur :

VoorzÍtter 3 dhr. H.p.L. Franken,
Serenade straat 321 Lel. 77.52.03

Sekretaresse : mevr. A. van der Zuaan,
Tolhuis 13-06; te1. 44.76.51

Penningmeester : dhr. S.C. Kersten,
Tolhuis 13-09; tel. 44.26.28

Sektie gymnastiek : dhr. lJ. Zegers,
Korte Kar 1, Beuningen
tel. 08897 - 3227

Sektie badminton ! dhr. p. Lecluse,
Pater Brugmanstraat 9; tel. 22.SS.O9

Sektie honkbal : dhr. K. Dingelhoff,
lJeezenhof 54-16; teJ-. 44.05.IS

Sektie voetbal : dhr. G. Francissen,
Ívlazurkastraat 1; teJ-, 77.S6.28

Sektie korf bal : dhr. F. lvln van der Heyden,
lYleijhorst 29-37; tel-. 4/+.75.7?

Het kl-ubhuis

Het klubhuis van de sportvereniging rfDe Hazenkamptt is
gelegen aan het sportkomplex trlLij-nkelsteeghtr, Vossendijk 820
(Hatert) en telefonisch te berej.ken onder nummex (Oeo)
55.'7 4.84.
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iedere dag opnieuw hoort u het weer
HART EN VAATZIEKTE

wii zitten te Yeel
wii roken te Yeel
wii etèn te veel

WAAROM GAAT TOCHT.IIET FIETSEN?

Dit is altreen en onbetwist het beste
middel van uw special ist

Voor Íiets en bÍommer naaÍ.,...

AUTO BIJSCHOOL

Peter Jacobs
Pijnboomstraat 17

teleÍoon 221682

Verburgh Slageriien

l{iimegen

KoninginnelaanllT tel.77 43 13
Poemastraat 2 Íel. 55 16 86

v. Peltlaan 309 rel. 55 04 01

Oude Molenweg 140 tel. 55 31 18
van'tSantstraat36 tel.222991

wol eu handwerken
kleinvak en fournituren

Zwanenveld 90-64 Meijhorst 70-03
NIJMEGEN TELEFOON 442843

'atl.bor-^ technisch verchromen
vèrkoperen

vernikkelen
verchromen

diverse bronzen
v erzilve ren

vertinnen
vercadmiummen

galvanisch bedriiÍ

tAI0UR b.v.
v. hezewijkstraeÍ 23 -2s
nijrregen

tcleÍoon O8O-774455

DERKS
Schoenhandel - Schoenservice

t

ST. JACOBSLAAN 36-38 (t.o. Miro)

NIJMEGEN TEL. 553977
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Uw adres voor beter gebak
A

,,FRIEBER"
Molenweg 100

Telefoon 080: 771882

De zaak met de grootste sortering bonbons.

lvloderne textiel
I

LAGE
IIolenueg 99

Nijmegen

TeL. 77 18 35

SPEG!AAtZAAf

J. ?. §4n @ll"r"^
O ROOKWARE}I
O IEKTUUR
O POSTAGElITSCHAP

Wolískullseweg 155 - llflmegen
TclcÍoon 0E0 - 77 ll 23

Het öost gosorteerd ln llflmegen-w.

b.v. Bloemisteríj vlh fa. TH. H. AALBERS EN ZONEN

-)l ZelÍbedieningsplantenkas
-)i Snijbloemen

l3 Alle bloeinwerken

Hatertseweg 275 - Niimegen - Telefoon 0E0 - 550275

Herenkapsalon k)r^ Ofoo( l/),.rrin|,
BLOEMERSTRAAT 3s - TELEFOON 224766 - NIJMEGEN

nieuwste haarmode specialiteit
kort en toch lang model 

:ï:r:r::r::;ir,I;:i

Uw adres uoor het betere kapsel !



dat bruine pand aan de graafseweg

rnrals modern wonenl graafseweg 451 n ii megen


