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De sport neemt in het maatschappelijk leven een steeds
qrotere plaats in. Naarmate de vrije tijd toeneemt, de
mensen zich meer rrrillen ontspannen en zich gezond en flit
uillen voelen, gaan steeds meer mensen sport beoefenen.
Zij vinden hierin bovendien gezelligheid en plezier en de
ongeduongen sfeer voor een goed sociaal kontakt.
Kortom, de sport is een geÍntegreerd deel van onze samen-
leving geuorden.

In deze betekenis van de sport ziet trDe Hazenkamprr het aIs
een duidelijke funktie de sportbeoefening in en om Nijmegen
zo veel mogelijk te bevorderen en de ku:aliteit 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 mogelijke bijdrage te kunnen leveren presen-
teert rf De Hazenkamptr zich als een omnivereniging I d.trJ.Zo B€r'r

vereniging uaarbinnen meerdere takken van sport bedreven kunne
u:o rde n .

BijrrDe Hazenkampil sporten jaarlijks ca.1400 leden in de
takken gymnastiek, t,urnen, badminton, honkbal, softbal,
voetbal, korfbal en volleybal.
Zíl zijn georganiseerd j.n zes sekties (gymnastiek, badminton,
honk/softbal, voetbal, korfbal en voIleybal), ieder met een
eigen bestuur en met een eigen aktiviteitenprogramma.



Het dit introduktieboekje beogen uij U nader kennis te
laten maken met rDe Hazenkamprr en u uitvoerig te informeren
over de organisatie en de aktiviteiten van onze vereniging
in het seizoen 1979-1980.

Vootzover U nog geen sPort beoefent hopen rrrij, dat U in
dit boekje de aansporing vindt om bij rtDe Hazenkamprr te
komen sporten en dat u zieh voor nog meer j-nformatie in
verbinding zul_t stellen met het sekretariaat van de be-
treffende sektie.
lv]eer dan 50 jaar sport organiseren (in februari 19?8 vierden
uij ons gouden jubileum) staat er borq voor, dat het bij
ItDe Hazenkamprt plezierig sporten is onder deskundige bege-
leiding en in een vriendschappelijker sportieve sfeet.

u bent van harte rrrelkom en uij urensen u bii voorbaat een

gezellig en suksesvol sportjaar toe.
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voor de leden van de sektie gymnastie k zí1n er jaarlijks f
terugkerende uedstrijdelementen, zoals springuedstrijden en À
de aan het slot van het gymnastiekseizoen te houden verenl- Ë
gingskampioenschappenl r.laarbij in verschillende klassen en X
i""iti3o=groepen fraaie bekers zijn te veroveren. ?
Binnen de sektie bestaat de mogeiijxneio gepiaatsc ie t
r.uorden in het gespecialiseerde A- en B-turnen' ttt

Uiteraard a1leen voor die leden die hiervoor aanfeg hebben f
en bereid zijn de nodige persoonlijke offers te brengen' cf3

Het is begrijpelijk daÉ het bij het turnen gaat om een zo tt
hoog mogelijk niveau te bereiken'
Dit kan alleen, uranneer naast aanleg, strijdtust.en,do?":, j
zettÍngsvexmogenr een regelmatige lesbezetting plu":'11::' *
Dat hiàraan de nodige konseku.renties verbonden zijn-spxeekt i;

;::nU;"1";3;=ïïr::::ït"ntine 
deer te nemen aan arre uit- 

f
Dit arles zaL de toekomstige turnster goed moeten over- r
l.!egen; immers: teleurstelling voorkomen is beter dan genez"n. 

*

besruur- i
€

voorzitter ' 3ï:'^l;"1ïll3l"ir, íeL. 22.13,21 i
%. 'Ëlï;rl;"::l=ï?l t"r.23.06.3s {.$
r""m k"..' ' fllli"'*"í"?:"=, Í

Beuningen tel. 08897-3227 
ö

[vlevr. E.hiinkenius, {t
wlalvert 33-27, tel.44.79.53 .1,

dhr. J. Eigenhuysen, f
ó". to""ntistraat 2'?, LeI' 55'53'29 ttt
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AUTO BIJSCHOOT

Peter Jacobs
PijnboomstraatlT

telefoon 2216 82

Nijmegen
,,DE VLEESPARTNERS"

Grootslager
J. J. VERBURGH B.V.

eigenaar van

Mariën§urg Passage 21 tel. 23SgS4
Heyendaalseweg 241 tel. 550263
van Peltlaan 309 tel.550401
KoninginnelaanllT tel.7l43i3
v_an't Santstraat 86 tel.Z22gg1
Oude Molenweg 1S0 tel. S5glig

Oonbora
wol en handwerLen

kleinvat en Íournituren

Zwanenveld 90-64 Meijhorst ?0-08
NIJMEGEN ïELEFOON 4428 43

technisch verchromen
vèrkopcrcn

vernikkclcn
verchromen

vcrzilvercn

galvanisch bedriiÍ

tAI0 U R b.Y.
v. hezewijkstraat 23 -25
nijrnegen

tcleÍoon oBo-77/t4ss

DERKS
Schoenhandel - Schoenselvice

t

ST. JACOBSLAAN g&38 (t.o. Miro)
NIJMEGEN ïE1.553977
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& Leden : mevr. G. Boonet

i, 

- 

tÏo1enuleg 85, LeL' 77 'oo'72
& mevr. L. Casteleijnl
il. Leeuustraal 11, teI. 55.11,68

& Irevro trJ. Schmidt,
t ÀJàsio=i"uat 13, te1. 77.50'46
il
* mev!' lJ' Backhaus'

* 
Malvert 80-34

ih -.L..!i.i- Voor aanqelegenheden betreffende kontributies en bedankjes
P oel-ieve J zich rechtstreeks te richten tot de administratrice.
lf íoor alle andere zaken is de sekretaris de aangeurezen persooor
Er
!r zaLen

f i[=.r"n uorden door de vereniging gehuurd en zoars het
F een qoed huurder betaamt, uordt van ons veruacht dat r.,-rij de

If zaaf-steeds in goecie siaai achierfaten.
t Uiteraard rekenen uij hierbij volredig op urr.r medeuerking.
ir
* De zalen zijn geleoen aans

f Uranusstraat, hoek Jupiterstraat
t symfoniestraàt 200 (sporthal Neerbosch-Oost)
t nlestraatr nabii lvlarterstraat (Ds. Creutzbergschool)
ir Heidebloeístraat, hoek St. Jacobslaan
il EIshofcollege, Malderburchtstraat 13

Grootstalselaan 66, tef. 55.06.98

& Administratrice : lYlevt. [Yi . Kersten,

il,ir

Sl Halvert, 33ste straat
tL Tolhuis 44-46

3i. Sportzaal Molenhoek

* Zuanenveld 21-42

s
+,s.r',$.s&'s.}.}t.st
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il Kont,ributie {t
il De kontributie voor gymnastiekleden is samengesteld: .tt
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per seizoen {
sl' ;;;-;;;Ï"rlid uit een sezin 3 l05.= rr rr t3
sl. ;;; " - -rr- , rr tr : '1 oo.= rr rt .8

t Arle overige iuniorleden uit een gezin ziin qratis lÍd. tl

llt De kontributie voor turnleden bedraagt, tt

I l:iïT?r ^ +,,-^À6 n;r sei;oen : Í i17:=- {
f :::::::: 

A-'iurnen :: ,: '. ilrïll "",, 1à ::""0: :""n *
É 

rr 3 185'= voor 2| of 3 uur
p. uJeek tl

* De kontributie rrrordt betaald per seÍzoen; het seizoen loopt €
+ van september 1979 Lfn juni 1980. Bii jaarlijkse betaline t
ó dient U uiterlijk te vordoen in de maand september, bij be- +

Ë ::i:ï3:lï:-::Èi"ffi:i',ii"i:Ï:::,!ïii!"ï:,::.:ï:Ï:iï;:mi:, {
f iààna"ri: ks t/10 deel van de jaarkontributie te voldoen en tt
t =;;,j"il';l]na"n juti en 

"reu"Lu" 
vrij van konrributie. t3

[ ;';";;r;l]'or"n, te al1en tijde bii y,eele]!9ekl1!e te $5 oeschieden; er ulorden geen rekeningen toegestuurd'
f É"i-in""nrí5rgero voor nieuue ledeí bedraàgt J 10'= t
t il; ::;il'nins ,o"ot in elk seval Í z,= administratiekosten tt

in rekening gebracht. tt
voor donateurs bedraagt de kontributie f 25,= per seizoen. ft3
Betalingen enkel per giro oP nummer 1628666 t.ooV. .13

De Hazenkamp Nijmegen. .t3
.tr
.S

.l.t,$à.à.$t.s.is&.Èe I
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ir ZoaLs iedere vereniging hebben ook rr;ij een vastgesteld t8

t$ tenue, dat op de lessen gedraqen behoàrt te r''rorden' t'
il Dit tónue zíeL ex als volgt uit: {t
+ jongens : uit interlock en uitte broek, met embleem ttt

!r meisjes 3 groen turnpakje, met embleem ttt

ir turnen , 6l-uu, turnpakje, zonder embleem ttt

ir Turnpakjes model ttDe Hazenkamprt, emblemen en ook alle ttt

tr overige sportartikelen zijn te koop bij: 
- 

-- 
- - +

ir Uisscher Sport B. V. I Uinkólcentrum I'Grootstal-rf , Hatert ttt

il Binnenhof 14; tel-' 55'68'0?' +
*r=n$
tl Aktiviteiten 

__ j i __ _. .tt
+ - lange mat- en springu.redstrijden;
ir - verenigingskampioenschapp"nl ,.u""an a1le jeugdleden {l

rL - kringiuedstrijden Voor beginnende jongens en meisjes; t,
i - lueds[riiden voor A- en B-turnsters; tt{

[ : ]h*]iï;;'"""""'nn' t.r- 'ttt vakanties +
t lffi=o"n : maandag 2o ausustus 1979 +
f heifstvafantie : maandag 15 tfn vrijdag 19 oktober 1979 *
I St. Nicolaas : rroensdag^S decemP"" ']2,^, 

-, +Sl ["""tu"Xànti" : maandag 24 deeember t79 lfn a'
rl- ---: : )-- / i--..^-i nnon' 

u"" tttSl' vrijdag 4 januari 1980

F Krokusvakantie t ,ïlàffi; ït'ïir'rà""ílrn ,', rebruari-'99- *
Ï xoninoinn"a"o r ainËauó 30 aprit igg0 '8Cf .- - - ^. --J .óon -LHemelvaart : donderdag 15 en vrijdag 16 mei 1980 c$

Pinksteren : maandag 26 neí 198O .tt
Zomervakantie 3 m.iovr tTlssndag 30 juni 1980 .[t
Aanvanq nieuule seizoens ffioirv.r tflsarld aq 11 augustus 1980. f.8

tr
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rranGampenBouwbvr 
bouwaÉikelenta
lrzerwaren
ÉereedschaPPen

Advies-en verkoopcentrum voor bouwen,

onderhouden en vernieuwen Yan huis en tuin

Dr. de Blócourtstraat 49
N'rjmegen
tel.nr.: 080 - 77 39 39'

Filiaal: Touwslagerabaan 20
Wijchen
Te!.0889{-2S{6

/ \=-

BTNNENHoF t4 - rELEFooru sseaoz/' "0R00ïSIAL':"t - - '

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

+

voor al uw sportartikelen,

ook de originele
HAZENKAMP turnpakjes

en EMBLEMEN.

+ /---'-
W'NKETCENTRUM

10
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Uit een onderzoek van CRwI is geblekenr dat zorn 300.000
mensen uel eens badmj-ntonnen. Hierbij zijn ook de vakantie-
gangers gerekend.
De Nederlandse Badminton Bond maakt de l-aatste jaren zotn
30f groei per jaar mee en noemt zichzelf de snelst groeiende
bond van Nederland. lvlomenteel ligt het ledental op ongeveer
67.000, maax in het seizoen '8O/t81 hoopt men - en al1es rL.rijst
erop dat dat lukt - de '100.000 Leden te halen.
Tegenu:oordig is er nog maar een korte zomersLop, zodat je
bijna kunt zeggen dat ook de echte badmintonsport het hele
jaar door beoefend kan uorden.
Erg veel is er niet voor nodig: sportkleding, gymschoenen en
een goed racket. (bekende merken zijn: Carlton en Yonex)
De vereniging zorgt voor de shuttles en onze trainer brengt
U de eerste beqinselen van de badmintonsport bij.



De sport uordt zoueL
be oefend.
De sektie Badminton
ton Bond.

rekreatief al_s

is aangesloten

in kompetitieverband

bij de Nederlandse Badmin-

vakant

dhr. T. van Houdt,
Vossenlaan 180rtel. 56.07.13

dhr. P. Peters,
Daalseureg 273, te1. 55.88.33

( roestel zfi2f 2s11)

dhr. R. Notenboom,
Hulstbosakker 39, Eindhoven,
tej-. 040 - 41.34.18
mevr. [I . Kersten,
Tolhuis 13-09, teI. 44,26.28

,ffi*qEk

:bestuur
V o orz itter
Se kre taris

Kompe titieLeide r

Traine r

A d minis tratrice

Uoor al-l-e aargelegsnheden betreffende kontributie, bedankjes
e.d. gelieve U zich rechtstreeks te richten tot de admini-
s tratrice .
uoor all-e andere zaken is de sekretaris de aangeu,ezen persoon.

=
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Het komende speelseizoen zal lopen:
voor flshof College van 30 augustus t7g
voor Sporthal Hengstdal van J1 augustus

tfn 29 nei 'B0i|79 tfm 30 mei rB0.

K ontr ibu tie
De.kontributies voor het seizoen 1979f1980 bedragen:

Re kreatiespe le rs

Senioren (te Saar en ouder) : Í 150.=
Junioren (beneden 18 jaar ) : Í 97r5o

Komoetitiespe Iers
Senioren : f 160.=
Junioren z Í 107r50

Het betalen in termijnen is mogelijk; neem hiervoor kontakt op

met onze administratrice.
De kontributie dient voor 1 december 1979 le Uorden overge-
maakt op qironummer 1628666 t.o.V. Penningmeester De Hazenkampt
sektie BadmÍnton, Nijmegen.

A ktivÍteiten
De sektie Badminton neemt met, 3 seniorenteams en 1

deel aan de kompetitie in het distrikt Centrum van
Badminton Bond.

- 0p zaterdag 29 september 19.00 uur 3 autoralley;
- In november een groot klubtoernooi;
- Uituisseling met andere badmintonverenigingen;
- Gezellige avond aan het eind van het seizoen.

j u niore nteam
de Nederfa



Speclaelzaak rookrrtlkelen

Rob Hopman
St. Jacobstaan 8, Niimagen

Teleíoon 550021

c^8^a,,sïErER.@
Ounhill - Dupont - Et.ctronische

. aanitokert - Kawee - §amme
Rowente - Colibri - Ron3on. Tanita €tc.

PUPEII:
Stanwell - Butz Choquin - Parker
- Hardcastl€ - Ounhill - Lorenzo
etc.

SIGAREII:
Carl Upmann - Balmorai
Cadena - CorPs Diplomriiquo

PIJPTABAK:
Upp€r-T.n - UitgobÍolde
sori€ring import

Koolemans Beijnenstraat 78, Nijmegen
Telefoon 2327 1 1 b.g.g. 229273

llillilil 1ililililililt ilililililililililililil1ilt il ililil ilil

Hoosefofo-opleK
.OOI( VOOR UU HOORTOESTET ET KOTTAf,TLETZET

WILLEMST'UEG 37 . TEL. O8O - 553453 NIJMEGEN

UWGEZICHT
Daar pist beÍ ccn bril

op uit onze modccolbc-
tic 1979

Wij Scven U d6&undig
advi6 ovcr fuilux-Elaza

verklcuÍcndc en onbGkbffc
8lecn.

Uw nisuw bÍil rordt
3u rÈ d@r ons vcuckcrd.

W testengatiE

TROI.'WREFORTAGE

SPRINGT ERUIT!
lVil je een trouwreportage

die nèt even anders is
als alle andere?

Kom dan eens lugs etr
bckijk onze ckstlusief

sfgcwcrkte foto-albms!

GRATI§:
lcnkstc tmuwfoto

rls postet!
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Honkbal (baseball) en softbaL zíin zo:nersporten die zich in
Nederland sterk verbreiden.
De Hazenkamp speelt sinds 1950 mee in de honkbalkompetitie van

de Koninkli j ke Nederlandse -. se- en Sof lball-bond I thans nret

drie senioren- en drie jeugdteams.
Ook beoefenen uij het snel aan populariteit r,rinnende peanutbal,
door de K.N.B.S,B. Ln 1976 geï.ntroduceerd om jongens en meisjes
in de leeft,ijd van 6 tot 12 jaat in een op het bekende slaqbal
gebaseerde spel op speelse r.,.rijze te laten kennismaken met de

honkbal- en softbalsPort.
Het is beslist de moeit,e r.,raard om eens een kijkje te gaan

nemBn op het honkbafveLd in het sportpark "tJinkelsteegrr
aan de hlinkelsteegseueg (Hatert). U kunt dan kennismaken met de

gezellige sfeer die ronl het veld en klubhuis heerst en het zou

r.ruel eens kunnen zlJn, dat U zelf de knuppel r,riIt gaan hanteren.
Vooral onze dames-softbalgroeP heeft behoefte aan nieuue leden,
temeer daar rrlij in 1980 met een softbalteam aan de kompetitie
zullen gaan deelB€tTl€Í-lo

U oorzitter

Se kretares se

Penningmeester/
koördin. softbal

wlateriaaf komm.

dhr. K. Dingelhoff,
lLieezenhof 54-16; te1 . 44.05 .15

mevr. [I. van Raaij-van Strien,
IJsbeerstraaL 26; teI. 55.41.07

dhr. J.v.d.Vegte,
Symfoniestraat 238; t,el-. 77,23.64

dhr, C.J.R. Bellinkt
Gitaarsiqaat 39; te1. 77.37.33
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trJedstri jdsekr. U dhr. A. Bosman,

KLubhuis rrDe Hazenkamptr
tJinkelsteegseueg 208; tel. 55.74.84.

KontrÀbutie

Deze bedraagt voor:
pupillen, aspiranten en junioren
senioren (geboren voor '1 mei 1961 )
s oftballede n
peanutleden
niet-spelende leden

18.00 -'19.45 uur
19.15 - 21.00 uur

Ruys de Beerenbrouckstraat 71;
teI. 56,12.69 1 0BBb0-4891

-,,.,k a/d t'"*LJ.ï'on

t I Otr -. J Jra-
. ll 4Cn _a I éUa-

: rt 80.=
3 tt 22 r5o
.lr?n-. UU a-

per jaar
llil

nll

ilIt

ll It

De kontributie dient te rrlorden overgemaakt op gironummer
2005900 t.n.v. de penningmeester Honk- en Softbalvereniging
rrDe Hazenkamprr te Nijmegen.

Veld en trainincen
Het veld is een onderdeel van het sportkomplex rflJinkelsteegtf
aan de lLJinkelsteegseueg 21 0. ( Hatert )

Gedurende het seizoen vinden op dit veld behalve de rr.redstrijden
ook de trainingen plaats en uJel als volgt:
maandag pupillen (e t/m 12 jaar)

2e en 3e team
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dinsdag

uoensdag

vrij dag

1 8.00
1 9.00

1 8.30
4 O /tË,I J a+J

1 8.00
'l 9.00

1 9.30
21.15

19.45
21 .15

1 9.00
21.15

ilonkbalschoenen en handschoen dient U

Koopt U echter niet te lichtvaardig,
lichten omtrent óón en ander.
lJij kunnen namelijk ook nog adressen
korting geni.et.

aspiranten (tS en 14 jaar)
1 e team

sof tbal-
junioren (tS en 16 jaar)
peanut (o tot 12 jaar)
slagtraininq 1e team

zelf aan te schaflfen.
maar laat U eerst in-

verschaffen uJaar U 10%

UUT

UUT

UUT

uux

UUT

UUI

ïe nue

Zor.lel het komplete honkbal- als softbaltenue dient U via de
vereniging te bestellen; de kostenl die geheel voor eigen
rekening komen, kunnen desgerrlenst in tulee termijnen uJorden
voldaan.

Het trainingsjaek is in tegenstelling tot het tenue
ni.et verplieht, maar dit kunt U eveneens via de vereniging
bestellen.

Bij het verlaten van de vereniginq of bij het te klein
uorden is het mogelijk de kleding via de vereniging door
te verkopen aan nieuue l-eden.

Aktiviteiten
Zoals reeds eerder r.r,lerd vermeld,
kompetitie met 6 honkbalteams.
Het eerste team komt uit in het

speelt De Hazenkamp in de

distrikt wlidden-Nederland,
de rest in het Rayon 0ost.
Het kompetitieseizoen begint eind april en eindigt begin
september.



KREGTING'S
LEESPORTEFEUILLE

het
meest
gele z.etu

tevens hebben wii speciale kindermappen

TARWEWEG 7 NUMEGEN TEL. 56 07 54



Bi.i zonderheden

Sportkeuring r: :1i_1. *: !. !1!. y.ernticht haar l_eden tor deel-
name aan deze keuring. De hieraan verbonden
kosten komen voor eigen rekening.

Ue rzeke ring : Alle leden zijn kollektief verzekerd tegen
ongevallen, zouel tijdens als onderureg naer oj
van officiëIe trainingen en/of tr.redstrijden.

Bondsuit,gaven : via de vereniging zÍjn verkrijgbaar
speJ-regelboekjes, het maandblad rtlnsiderf enz.

l.diIt u meer u:eten over de mooie zomersport henkbal- of sof tba11
neem dan eens kontakt op met éón der bestuursreden of met de
coach, of kom een een keertje kijken op het veld.Bij ons bent U altijd uelkom.

a
De korf bal-sektie is een j onge t.,ri jg aan de Hazenkamp-boom.
De oprichting rran de sektie vond plaats op 1 mei 1978 en
op 1 mei '1 979 telden i,,,e reeds 1 00 leden I

lviet ingang van september r79 nemen deeJ. aan de veldkompetitie
van de afdeling Gelderland van het Koninklijk Nederl_ands
Korfbal Verbond (K.N.K.V.): S senioren-,.l junioren-,
1 aspiranten- en 1 pupillenteam.
De veldkompetiLie loopt van september tot november en van
maart tot juni; in de tussenriggende periode uordt de micro-
korfbal-kompetitie gespeeld. o

De Hazenkamp zal met 1 1 ploegen in de microkompetitie gaan
deelnemen.



2,

3.

Korfbal is een unreke sport, om de volgende redenen:

1. Bij goed ueer speel en train je buiten; in de urinter in
de sporthal.
Het is de enige sport die in teamverband door mannen en
vrouuren in volfediqe gelijkuraardigheid kan rrlorden beoefend.
De beuegingstechnieken van korfbal omvatten zor.r.rel de
armen en benen als de romp en de sport vereist een snel
reaktie-vermogen. Voor de lichamelijke ontu.rikkeling is het,
mede door het vrijurel ont,breken van blessures en de hoge
eisen die aan de konditie uorden gesteld, de best denkbare
teams port.

4. Korfbal is een gezinssport, d.nozo broer en zus, vader e'n
moeder kunnen eraan deel-nemen.

5. Korfbal- is een sport, die 75 jaar geleden isrruitgevondenrtin
Nederl-and en dus een soort nationaal produkt is.

De korfbalsport, is mogelijk voor kinderen vanaf I jaar.
Kontributie voor het

niet-spelende leden
pupille n

asp irant,e n
j u nioren
se niore n

rekreanten

seizoen 1979-198O2
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Voorzitte r

lJnd. voorzitter

Sekretaris

Pe nnj-ngmee s teresse

Lede n

Adminis tratrice

Tenue

- oranje
uJaarop

- zuarte
- zuJalte
- oranje
- oranje

shirt met groene randen,
het Hazenkamp-embleem
broek voor de heren
rok voor de dames
sokken met, zr.larte randen
r?micros hirtrr

ca. f 2O.=
ca. Í 4.=
ca. f 2O.=

tn_uor J l1-
ca. f 15.=

bij:
ItGrootstalfi, Hatert;

bestuur
dhr. J. Schö1s, Aldenhof 70-10,
lel. 44.27 .21

dhr. D. Korstanje, tïeijhorst 29-36,
lel. 44-32-64

dhr. F. v.d.Heijden, fleijhorst 29-37,
LeL.44,75.77

mej. J. SJ-ot, Fahrenheit,straat 44,
teI.55.10.63
mej. L. tilil1eme, De Kluyskamp 13-06,
lel. 77.97 .36

dhr. H. Nijman, lJeezenhof 68-40,
le:-..44.90.09
mevr. lvl.Kersten, Tolhuis 1s-09,
tel. 44.26 .28

De juiste kleding is al-l-een te koop
Visscher Sport 8.V., lJinkelcentrum
te1. 55.68.07.
Bij dit adres zijn ook tassen en trainingspakken te koop,
met tekst.
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serviezen
glaswerk

bestek

geschenken
sieraden

tassen
shawls

WmkelcentÍum Dl(eÍÈtÍg tel 080-440644 20-2.2 lel.w-2247$

ASSURANTIEKANTOOR DE HARTOG-VELTHUIZEN

Kantoor-adres Graafseuveg 225-227, Nijmegen
(boven aan de Wolfskuilseweg)

Zéér gunstige autopremics o 0nroercnd goed

Vaígoed vezekerirqen o Hypothelon
Ongevallon . Finucbrirqen
lnboede! o Leuenwezeleringen
Alle overige vezekeringen o Pcmioenadviezen

Wij kunnen u op alle genoemde gebieden ded<undig en vrijblijvend
van dienst ziin.

Neemt u eens kontakt met ons op,wii schiiiven SERVICE
blijvend met Hoofdlettercl t I

telefoon: 080 - 77 06 00
080 - 77 04 39

(B896 - 22 43 (na kantooruren)

ÍIijmegen
Gelderselaan lf
080 - 2Í29664

SEI{EI(II'IAN

Wageningen
lfaaldweg 1

08:170 - r 5680
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Spee lve lde n

De trainingen zullen plaatsvinden op de uoensdagavond op het
sportpark {LJinkelsteeg, aan de Lrlinkelsteeqseu:eg 210.

De micro-korfbaltrainingen vinden plaats in de grote zaal
van het Efshofcollege, [Ia]-derburehtstraat 13, op donderdag
van 18.00 - 20.00 uur.

llij brengen ook een ueekbericht uit voor de leden van de
korfbalsektie, genaamd rr rt Hazenpeper rr.
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De sektie Voetbal is de kleinste afdelin3
die i,ierd opgericht op 2 februari 1928 en
Goedkeurinq vr:rkreeg op 22 november 1935.
Het totaal aantaf leden van de sektie bedraagt 20.
Het eerste en enige elftal komt uit in de hoogste kl-asse
van het zaterdagvoetball afdeling Nijmegen van de K.N.V.B.
Het veld is gelegen in het sportkomplex lJinkelsteeg aan de
LJinkelsteegseureg. ( Hatert )

Aanvang van de thuisuedstrijdens 14.00 uur.
De training geschiedt in sporthal Neerbosch-0ostr dinsdags
van 18.00 - 19.30 uur.
Het tenue is a1s volgt:
oranje shirt, zuarte broek en oranje kousen.

van De Hazenkamp,
de KonÍnklijke

tt.$ à,S.à è'ih t.S t'à & * &'$'$ e S &t.S.St



Nieuue leden zijn bij de

kunt zich voor eventuele
best,lursleden uenden.

sektie voetbal altijd uelkom en U

inlichtingen tot onderstaande

dhr. B. Bellinkt
Tijgerstraat 73i te1. 55.98'75

dhr. C. Bellink,
Leeuu:straat 18, tel. 56'21'13

dhr. G. Francissen,
Mazurkastraat 1, tel. 77'56'7e

lledstrijdsekretaris: dhr' J' Bellinkt
Tijgerstraat 691 tel' 56'21 '13

=---b€StUUr r

Voorzittel i

Sekretaris i

Penningmeester :

{ 110'o..o 33'i6A1g

hu, u, Í,o;,ï ï'iigti;i's: 
\ if*' oun'
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BesUf

Voorzitter

Sekretaresse

Penningmeester

Lid

dhr. J. ten Damt

de KluyskamP 11-33 ; tel. 78.11'53

rTrEV!. J o Polman,
Nimrodstraa[ 20; tel. 56.O2,23

dhr. P. Kokket
Lankforst 36-50; te1. 44.92'46

rneVPo tï.Casteleijn,
Leeuustraat 33; te1. 55.84.55

De allerjongste trr:ijg aan de Hazenkampboom is de sektie
volleybaI, in novemÈàr l g?g ontstaan uit v.v. rrlvlimsvorr.

Votleybal heeft iedereen ule1 eens beoefend op school'
0p het eerste gezicht liikt het niet zotn ingeuikkelde sport,
maar hoe langer ie het bàoefent, hoe meer aspekten je ontdekt
en dat is erg interessant.

Aktiviteiten
Van september tfm mei uordt gespeeld in de NeVoBo-kompetitie
in de regio Nijmegen (Oistr:.Xtskompetitie).
Onze dames .g;!9ggg (v.a. 18 jaar) spelen op donderdagavond;
1 team in de dende en 1 team in de vierde klasse.

De meisjes en jongens iunioren (la-18 jaar) spelen eveneens
op donderdagavond om 19.00 uur. Er is 1 meisjes- en 1 jongensteam

De meisjes en jongens aspiranten (lZ-16 jaar) spelen op zaterdag.
trJij hebben nu 2 meisjes- en 2 jongensteams in deze klasse.

25



Uw adre.s voor:

tt hand- en moesappelen
:t hand- en stoofperen
:F aardappelen
:F groente
:F eieren
veelal van eigen bedrijf

Groente- en fruitbedrijf

GEBR. ZEGERS
Oude Dukenburgseweg 28
Telefoon 44 55 55

Broekstraat I 14

Lindenholt
Telefoon 77 7922

Winhandel
,,In de blauwe
Steenbokstraat 30
\liimegen - Telefoon 080-55 7346

* Het adres voor exclusieve wijnen
uit alle bekende wijnbouwgebieden
van Europa

drutf" b.v.
Ook het adres voor alle
binnen- en buitenlands gedistilleerd

H. H. REIJN EN

Rijksweg 229
Heumen

Telefoon 08896-15.41

tenten
alle merken vouwcaravans

polyester boten
rubber boten
plastic boten

buitenboordmotoren
alle artikelen voor de camping

tenten ieparaties
diverse merken caravans

ook occasions

SFECIAALZAAK GROENTEN EN FRUIT EN DELICATESSEN

Haal dagelijks uw verse producten bij uw groente-specialist
* Uit onze kaas-boetiek uitgebreid asortiment

Frico-kaas en Franse kaas van De Mat
* Wekeliiks scherpe aanbícdingcn

groente en fruit

W.WOUTERS VAN DEN OUDENWEIJER
Gespecialiseerd in het opmaken van fruitmanden
Steenbokstraat22 - teletoon 55 80 06

26



Dan is er nog met mini-ygllgylgl. Dit is een speciale tak van
het voIleybaI voor onze p var B-12 jaar.
De term rrminirr staat voox: ftminirt-veldr rtminirt-ballen, ilminirr-
spelers/speelsters en een ,,minitr-team van 3 of 4.
tïini-voIl-eybal uordt niet in kompetitie- maar in toernooiverband
gespeeld op zondagen.
Eénmaal per maand (+ a keer in totaal per seizoen) zijn er u:ed-
strijden ergens in het distrikt.
De deelnemende verenigingen ver.zorgen beurtelings de orqanisatie
van deze uedstrijden.
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Kontributie voor het seizoen

voor leden van I - 16 jaar
16 - 18 jaar
1 I jaar en ouder

Daarbij betalen aIle kompetitie-spelende Ieden een jaarlijkse
"bijdragett van f 10.= voor teamgeld Nevobo.

De kontributie kan event,ueel in tralfjaarlijkse termijnen
bij vooruitbetaling uorden voldaan op gironummer 1628666 t.r-rovo
penningmeester S.V. De Hazenkamp, sektie Volleybal.
Aanmaningskosten bedragen ï 2r75.

Tenue

Het dragen van klubtenue is vooru:aarde voor het deelnemen aan
de kompetiti-e.
Het is alleen verkrijgbaar bij Visscher Sport, Binnenhof 4.(Hatert)
Een kompleet stel (uaarbij niet rrlorden gerekend de zaalschoenen,
een trainingspak en een sporttas) komt op onQeveer f 37.=,
af hankelijk van de maat. 0p vertoon van een berrrijs van lidmaat-
schap kan men 1O% ko*ing krijgen.
Het tenue bestaat uit:

- groen T-shirt met korte mouut

- zrrJatt short
- oranje nummers

- groene kousen
- klubembleem

Het dragen van sportschoenen is verplicht.

1s7s f 1sïO.

rÍ
r tl

r ll

'1 08.= per jaar;
12O.= per jaar;
144.= per jaar.
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So ortkeurinq
Kompetitiespelende leden vanaf 14 Taat zijn verplicht een

sportkeuring te ondergaan. De kosten ziin voor eigen rekening.
De vereniging maakt een afspraak voor u bij de G.G. & G.D.

Voor leden iónq"" dan 1 4 iaar kan uorden volstaan met

een keuringskaart van de schoolarts.

Ve rv oer/verzekerinqen

Het vervoer van onze jeuqdleden van en naar r.ledstrijden buiten
Nijmegen rriordt verzorgd door de ouders, in overleg met de leiding
De meisjes en jongens rijden mee voor eigen risiko.
Eveneens voor eigen risiko is het deefnemen aan trainingen
en hec gaan en komen van en naar de trainingen en u:edstrijden.
Tijdens de deelname aan de kompetitierr.redstrijden is men via het
lidmaatscha[van de NeVoBo verzekerd tegen ongevallen.

Aa nmel4e n/afmelde n

BelangsteLl-enden kunnen geheel vrijblijvend een 2-lal- trainingen
biju-ronen, uJaarna zij zLch eventueel kunnen opgeven als lid bij
de trainer.
Aflmeldingen dient men §S§!.[§.!ii! door te geven aan het
sekretariaat.
Een rrgentlemenrs agreementrt is, dat een kompetitiespeler niet
zonder reden halverrrlege het seizoen opstapt I

Voor verdere vragen kunt U altijd terecht bij het sekretariaat.
Kom gerust eens kijken, speel eens mee; U bent van harte rr.ref kom!
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ALLE VERZEKERINGEN EN

FINANCI ERINGEN . HYPOTHEKEN

Spaan
Zwanenveld 35-01 Niimegen Telefoon 080 - 443886

-rrr

Foto, Íilm en uidoo.,.
zijn onbetwist dé registratie hulpmiddelen voor uw

sportevenementen.

Graag wil Verweij u helpen uw keuze zo gericht mogeliik

te doen ziin.

o Ook verhuur van video.apparatuur,

efure
- r foto

a l!r*
PtElil l9{4 no. 145 - tlJllEGEt - TEtEF0Oil 080.220831 'PASSAGE t0IEIIPOORT t
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Het Hoofdbestuur, dat zich in dit introdukt,ieboekje
zeer beseheiden achterin presenteert, houdt zich voorname-
lijk bezig met de koördinatie tussen de verschitlende
sekties en met het opstellen en uitvoeren van het, algemeen
beleid.
In het hoofdbestuur is elke sektie door een bestuurslid
ve rte ge nrr.roordig d.

SAMENSTELLING:

Voorzitter

Sekretaresse

Penningmeest'er

Sektie gymnastiek

: dhr. H.P.L. Franken,
Serenadestraat 32; l',eJ-. 77.52.03

3 rneVrr A. van Staveren - v.d. Zu.laan,

Tol-huis 13-06; te1. 44.76.31

: dhr. S. Kersten,
Tolhuis 13-O9; leL. 44.26.28

: dhr. [J . Zegers,
Korte Kar 1, Beuningen;
tel. 08897 - 3227
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Sektie badminton : dhr. To Vafl Houdtt
Vossenlaan 180; teI. 56'07.13

: dhr. K. Dingelhoff,
lLJeezenhof 54-16i ler.. 44.05.15

Sektie honkbal/
s oftbal

Sektie korfbal : dhr. F.lvl . van der
wleijhorst 29-37i

Heyden,
le!.44,75.77

Sekt,ie voetbal : dhr. G. Francissen,
[v]azurkastraat 1; teI. 77.56.78

: dhr. P. Kokke,
Lankforst 36-50; tel. 44.92.46

Sektie voIleybaI

^,.xu,npu., 

i' ;í{ï;, A 'Ba'
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Uw adreb voor beter gebak
A

,,FRIEBER"
Molenweg 100

Telefoon 080:771882

De zaak met de grootste sortering bonbons.

Speciaalzaak

J.n.u. Olfieten
Wolfskuilseweg 155 - Niimegen

Tabak
Lektuur
Postagentschap

b.v. Btoemisteii v/h fa. TH. H. AALBERS EN ZONEN

-)l ZelÍbedieningsplantenkas
-)i Snijbloemen

-)i Alle bloemwerken

Hatcrtseweg 275 - Nijmegen - Telefoon 080 - 550275

MERKUS ZONEN B.V.
IIITERNAT!OIUAAt REISBU REAU

TOURINGCARBEDRIJT

ilijmegen - Mulderswog 15 - Tel. 77 2427
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