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SPORTVERENIGING

ïngeschreven j.n het Verenigingenregister van de K.v.K.
te Nijmegen op 22-5-1979 onder Nr.: V- 144498
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De sport neemt in het maatschappelijk leven een steeds grotere
plaats in. Naarmate de vrlje tijd toeneemt, de mensen zich
meer uillen ontspannen en zich qezond en fit uillen voelen,
gaan steeds meer mensen sport beoefenen. Zíj vinden hierin
bovendien gezelligheid en plezier en de ongeduongen sfeer
voor'een goed sociaal kontakt.
Kortom, de sport is een geïntegreerd deef van onze samenleving
geuo rd en.

In deze betekenis van de sport zj-et trDe Hazenkamprt het aLs
een duidelijke funktie de sportbeoefening in en om Nijmegen
zo veeL mogelijk te bevorderen en de kuaLiteit van de sport-
beoefening te verbeteren.
Het doel is hierbij niet primair gericht op ae (sport) pres-
tatie, maar j.n minslens even belangrijke mate op de sportieve
rekreati e.

0m een zo groot mogelijke bijdrage te kunnen leveren presen-
teert rfDe Hazenkamprt zich a1s een omni-vereniging, d.u.z. een
vereni-ging uaarbi-nnen meerdere takken van sport bedreven kun-
nen ulolden.

BijItDe Hazenkamprt sporten jaarlijks ca. 1300 leden in de tak-
ken gymnastiek/turnen, badminton, honkbal, softbal, korfbal,
voetbaL en vofl-eyba1.
Zíj zijn georganiseerd in zes sekties ( gymnastiek/turnen,
badmintonl honk/softba1, voetbal, korfbal- en vo11eybal), ie-
der met een eigen bestuur en met een eigen aktivibeitenprogram-
lJlS o

Het dit introduktieboekje beogen r,.rij u nader kennis te l-aten
maken met rrDe Hazenkamprr en u uitvoerig te informeren over de
organisatie en de aktivitei-ten van onze verenÍging in het
seizoen W,. _
Uoor zover u nog geen
boekje de aansporinq
sporten en dat u zich
zult stel-]en met het

sport beoefent hopen uij dat u in dit
vindt om bij ilDe Hazenkamprt te komen
voor nog meer informatie i.n verbinding

sekretariaat van de betreffende sektie.
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i,t' -turnengYmn' -
Deze sektie heeft al-s doelsteJ-1ing het ber,-regert za gevarleerd
en opt,imaal mogeli jk aan de l-eden aan te bieden.
Het behoeft geen betoog dat het beuegen voor de mens in het
algemeen van zeer groot belang is.
0p de gymnastiek-en ti:rnlessen uordt een zo revarieerd moge-
lijk programrna gegeven door qediplorneerde lei-ders err l-eidsters
in vaste dienst; dit ter bevorderinq van de ko:rtinuiteit van
de sektie.
De sektie heeft circa 900 leden, uraarvan er 800 uekelijks
66n uur aktief gymmen, een honderdtal leden maakt gebruik van
Ce vefe turnlessen.-

GYIIII{ASTIEK TURl{E1{

Leden van alle leeftijden zijn uelkom, te beginnen bij de
kl-euters vanaf 3 à 4 j,aar. Bij deze kleuters ligt het accent,
op het spelendenL.ri jS aanleren van tal- van DerLregingsvormeri , Li j
de jeugdleden vanaf 7 jaar staar flijne oefenin;en op toestell-en
cei-ttraa.L, bij de voluasser-ten ulordt j-n een prettige sfeer hard
geL,-rerkt om de licnaamskonditie op peil te houden.

Vooral voor de jeugdleden zijn er tal van aktiviteiten
- eEr'r jeugdkamp, eer-r jeugddag
- een sportief bezoek aan Papenda.l- met valkitil
- uledstrj-jd voor beginnende jongens en rneisjes
- onderling klubkampioenschap
- sprin,;- en lange mat uedstrijden

Selektie Turnen.

Het turrren neemt binnen onze sektie een belanqrijke plaats in.
Het turnen is voor leden, die hiervoor aanleg hebben en bereid
zijn de nodige persoonlijke offers te breagen. Het is begrijpe-
lijk dat enerzijds het plezier in het turnen 5elangrijk is,
maar anderzijds toch een zo hoog mogelijk niveau nagestreefd
dient te uorde,r.



Het turnen is de laat,ste jaren uitgegroeid tot de volgende
groepen:

- turnen voor jongens, heren en darnes en voor diegenen die
aan de ei-sen voor het Cios of ce Akadenrie voor Lichamelijke
0pvoedinq uiffen voldoen.

- C. TURI{EI{ de jongste turngroep voor meis jes van ?, B en 9
jaar. Zij trainen 2 of 3 maal- per u-reek en stromen
bij voldoende aanl-eg door naar het B- of A-turnen.

- B. TURil[Jl wlet veel enthousiasme urordt er een of tulee keer
per ueek gedurende 1! uur door een grote groep
jeugdige turnsters vanaf 9 jaar vo1 overgave de
moeilijke turnsport beoefend.
Deelname aan het onderling klubkampioenschap,
demonstratj-es en regionale uedstrijden behoren tot
de mogelijkheCen.

- A. TURllfJ{ Een kleine seLektie groep turnsters traint veef-
vuldig om via demonstraties en landelijke u.red-

. strijden de turnsporl binnen onze vereniging een
goede bekendheid t,e geven. De besten onder hen
nemen deel- aan natiorrale trainingsgroepenó

* arsruun i
Vo orzitter

Sekre taris

Techn. Leiding

Penningmeester

Administeatie

Leden

: De heer J. Eigenhuysen
Dr. LorentzstraaL 2J, te1. 55.53.29

3 lYl . Bom

Zr.:-ranenveld 43-26, te1 . 448610

: De heer trj. Zegers
Korte Kar f, Beuningen. Tel-. 08897-3227

[vlevr. E. Liinkenius
[v]af vert 33-27, tel , 44,79.53

De heer F. Beynon
Grootstal-sel-aan 66, te1. 55.061 98

ÍIevr. $. Kersten
Tolhuis 13-09, tel, 44.26.28

[ïevr. G. Boone
lvlolenr.r.reg 85, t:1. 77 .OO.72
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KREGTING'S
LE ESPORTE FEUILL E

het
meest
gelezetl

ilu ook met AUB0-bode

TARWEWEG 7 NU MEGEN TEL. 56 07 s4
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lvlevr. L. Casteleijn
Leeuulstraat l-l-, te1. 55.11.68

[v]evr. [vl . Backhaus
lvla.l-vert 80-34, t,e1 ,44.96,16
De heel C. Breusuers
ZuanenveLd /+3-18

Voor aan3elegenheden betreffende
gelieve U zich te richten tot de
andere zaken is de sekretaris of
persoon.

kontributie en bedankjes
administratri-ce, voor a1le
voorzitter de aangeuiezen

ZALEN

AlLe zal-en u.rordËn door de vereniging gehr-lurd en zoaLs
een goed huurder betaamt, rrrordt van ons veruacht dat
zaal steeds i:r goede staat achterl_aten.
Uiteraard rekenen uij hierbij volledig op
De zal-en zi in oeLeeen aan :

Uu medeuerking.

Uranusstraat, hoek Jupiterstraat
Symfoniestraat 2OO (sporthal Neerbosch-0ost)
Reestraat, nabij lvlarterstraat (Ds. Creutzbergsehool)
Heidebloemstraat 75 (hoek St. Jacobslaan)

' tl-shofcol-1eqe, lvlalderburchtstraat l_3
lvlalvert 33-57
Tol-huis 44-/+6
Sportzaal tïolenhoek
Zuanehveld 2l-42
Gildekamp 60-18, Lindenholt.

K01{TB;BUI;9. qvmnastiek en turnen

het
uij de

Senioren vanaf 16 jaar
J unioren
2e jun.'Iid uit I gezin
3e jun. l-Íd uit I gezin
A- Turnen 4x per ueek
B- Turnen 1j uur per u.reek
B- Turnen 2x 7l uur per ureek
Sel-ektie turnen 3x per ueek

J

I4D r--
115,--
110 r--
300,--
180 r--
225 r--
25O r--

0



De kontributie r,.rordt.betaald per seizoeir ; Het seizoen loopt
van sept'ember L98l- t/m juni L7BZ. Bij jaarlijkse betaling
dient u uiterlijk te vol-iloen in de maand september, bij beta-
ling per half jaar dient u de heLft van de kontri::utie te
voldoen in september, de tu.reede helf t in de maand flebruari.
[ventueel kunt u ook per maand betai-en; in dat geval dient u
maandelijks het 1/10 oeet van Je jaarkontributie te voldoen
en zijn de maanden juli en augustus vrij van kontributie.
De betal-inq dient altijd bij vooruitbetarinc te geschieden;
er u-rorden geen rekeningen toegestuurd.
Het inschiijfgeld voor nieuue leden L:ediaagt Í 15,--.
Bi j aanmani.ng r,-rordt in elk geval j 2 t-- administratiekosten
in rekening gebracht.
Betalingen enkel- per giro op nummer 162g666 t.n.v. S.V. De
Hazenkamp, Ledenadministratie, \ijmegen; met vermel-ding sektie
Gymnastiek en Tucnen.

-

KLEDIl{G

Zoal-s iedere vereniging hebben ook uij een eigen tenue, dat
op de lessen gedragen behoort te u.torden.
Turnpakjes model rrDe Hazenkamprt, emblemen
sportartikelen zijn te koop bij:

en ook a1le overige

Visscher Sport B. V. r lrJinke]centrum ?rGrootstal!r,
Hatert , Bínnenhof l-4.
Tel-. 55.68.07

VAKAilT!ES

De vakanties va.l--l-er'r sver het algemeen gelijk aan de scirool-
vakanties van het basisonderuijs. De vakanties zufLen tijdiq
in ons k1ubblad, dat el-ke maand verschijnt, rL.iorden vermefd.

\

TESROO§TER

Aangezien het lesrooster in
eens geu-ti jzigd nroet uorden,
in dit boekje. Een volledig
vorm van een stencil achter

de loop van het sej_zoen nog uel
Kan dit niet L,-rorden opqenomen
lesrooster vindt u evertueel in de
in dit boekje.
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VA AANNEMERSBEDRIJF

a 
LELTEVELDT B.V.

MOLENWEG IO.5 _ NIJMEGEN

OOOOO WANNEER HET GAAT OM

* spouwmuurisotatie

* onderhoudsrerken

* verbouwingen

* renovatie

if nieuwbouw

TELEFOON OBO 771928

GELD? BEL SPAAI\ !
ln handen: M MND. 60 MND. 96 MND. KONTINU

.6.000 t77 rO5 151, 83 l2o r--
10.000 286 )58 246,91 185,18 2OO r-
r5.000 423 r51 360, 5 6 27O rLz 300, --
20.000 560 r 43 47 6 ,5L 357 r 01 400, --
25.000 697 .35 592.46 442.- 500. -OOK 2e HYP TOT 2,tO MND.

BEL 080.,14388ó OF 77U58.OOK S'AVONDS OF TIJDENS
HET WEEKEND T()T 2O.OO UUR.
M {AKT UW LENING OF FINANCIERING SNEL R0\ID.

SPAAI\ ,*ANENVELD 3s-0r NIJMEGEN. SPAAI\



Korfbal is:
-;-;ige sport die in teamverband door dames en heren

(3ongens en meisjes) in volledige gelijkuraardigheíd urordt
beoefendo

- EBn sport die zoulel in de zaal als op het veld urordt ge-
speeld.

- een sport r,laarbij het gaat om beulegingstechnieken van rompt
arme n en benenr

- eer-r sport die om een goede konditie en een goed reaktiever-
mogen vraagt.

- aBfl in Nederland uitgevonden sportr die inmiddels de Neder-
Iandse grenzen al ruimschoots heeft ovarschreden.

Sinds mei1978 is korfbat ook bij De Hazenkamp mogeliik. De

korfbalsektie telt momenteel 140 leden, onderverdeeld in
senioren, jupioren, adspiranten, pupillen en rekreanten.
Daarnaast bezitten uij (gelukkiqt) ook donateurs, die ons
een jaarlijks steuntje in de rug uillen QBVEDo
flet alle teams nemen uij deel aan de veldkompetitle an de
microkompetitie van de afdeling Gelderland van het Koninklijk
Nederlands Korfbalverbond. De veldkompetitie loopt van sep-
tember tot begin november en van maart tot juni; de micro-
kompetitie uordt in da tussanliggende tijd gespeeld.
Da rekreanten van onze sektie spelen niet of nauuelijks
korfball maar proberen doot rriekelijkse trimoefeningen en bal-
spelen aan hun konditie te uerken. Het accent ligt op ple-
zierig bezig zijn met sportieve aktiviteiten. Ook de gezel-
ligheidsaspekten ulorden niet vergeten. De hekreantenavond is
op uloensdag.

SPORTKEURIilG
Iedereen- die-Iid is van onza sektie dient, naar de richt-
J-ijnen van het K.N.K.V.1 aan de sportkeuring deel te nemeni
de kosten hiervoor (ongeveer Í10r-) komen voor eigen rekening
van de leden.



Donateurs

PupiIIen

Adspirantan

Junioren

Senioren

Rekreanten

I BESTUUB I
Voorzitter

Sekretaresse
(a.i. )

Penningmeester

Leden

l(QllTRlBUTlE seizoen 1e81 - 1e82t

z Í 30r- per jaar
| - 12Or- per jaar ( a {n 10 jaar)
: - 138r- per jaar (ll t/m 14 jaar)
s - 174r- per jaar (lS t/n 1? jaar)
| - 210e- per jaar (18 jaar en ouder)

s - 12Or- per jaar
Betaling van de kontributie behoeft niet per jaar te geschie-
den; een maandelijkse betaling, halfjaarlijkse of kuartaaL-
betaling is ook mogelijkl De betaling dient te geschieden op
gironummet 1628666 toR.v. s.v. De Hazenkamp, ledenadministratie,
Nijmegen, onder vsrmeLding van sektie korfbaL.

de heer J. SchËIs
Aldenhof 70-10; telz 442721

rïlevrr L. hjillame-Hagelen
De Kluyskamp 13-06; teJ.:779736
de heer A. van Raaij
Johan tdinklersttaaL 12i tel: 557026

de heer P. fllerten
Aldenhof 64-27; tel z 442019

de heer C. Hofs
Acaciastraat 2Q; LeLt 223361

ÏE]IUE

- oranje shirt met groen rand aan hals en boorden, uaarop het
Hazenkamp-emb1Bem.

- zbjarte broek voor de heren.
- zulart rokje Voor de dames.
- oranje sokken met zrrlarte randen.
- oranje rimicroshirtrt, ulaarop het Hazenkamp-emb1eem.

ziln eehtar gBBn verplichte aanschafflngeno

D,".1".kleding is alleen te koop bii vÍsscher sport B.v. in Hatert(Ulinke1centrumGrootsta1),tet:ssoaffizijnook
tassen en trainingspakken van de sektie korfbal te koop; dit



UEID ElI TRAI]{I]{GEil

Vanaf augustus 1981 zullen aIIe kompetitiauedstrijden en alle
trainingen pl;ratsvinden op het sportveld van het Kinderdorp
Neerbosch. De veldtrainingen zullen op dinédag plaatsvinden.
Gedurende de uintermaanden trainen ue hoogstuaarschijnlijk in
de Gildenkanpzaal (LinOenholt), uaarschijnLijk op vrijdag-
avond.
Verdere informatie over trainingen en ovar alles ulat zich in
en rondom onze sektie afspeelt kunt u lezen in het ueekbericht
van de sektie korfbal tt tt Hazenpaperrr.

GYMNASTIEK
TURNEN
HONKBAL
SOFTBAL
VOETBAL
VOLLÉYBAL
BADMINTON
KORFBAL

ll



KOl\TAKTLEl\ZEN
WIJ METEN ALIE SOORTEN LENZEN AAN.O.A.

ZACIJTE LE]\ZEI\
IDEAAL VOOR ALLE SPORTEN.

GEDIPLOMEERD KONTAKTLENSSPECIALIST. LID A.N.Y.C.

GEDIPTOMEERD OPTOMETRIST LID O.Y.

HooseoPltzl
VILLEMSWEGST NUMEGEN TEL;08G-553453
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Badminton is niet al-.Ieen een sport voor de uedstrijdspelet.
Integendeel, het is een sport, die uitermate geschikt is
voor de rekreatiespeler.
De rekreatiegroep vormt het grootste deelr rlf. cào 8D/" van
de NederLandse Badminton Bondj

Voor de rekreatiespeler gaat het n:-et zo zeer om de punten.
Hij, of zij, komt een avondje spelen. Gezellig met een paar
vrienden of familiel-eden. Als de rekreatiespeler transpireert
is dat meestal vol-doende. Na afloop is er dan tijd voor een
drankje en een gezellig praatje.

U doet er goed aan een trainingspak aan te schafflen. Dit
voorkomt pijnlijke spieren aLs u een tijdje moet uachten
voordat u kunt spelen. Badmintonschoenen hebben een uiterst
stroeve zool- en zijn licht in geuicht. fr is een leren stuk-
je op de neus gezet, om a1 te snelle slijtage te voorkomen.
Probeer sokken te kopen met een badstof zooltje. Deze nemen
veel vocht op. lvlet een racket van rond de 50 gulden komt de
beginner aI aardig uit de voeten. [ïen moet altijd om een goe-
de kunststofbespanning vragen. Deze bespanning kost veel- min-
der dan de beroemde darmbespanning en is aanzienlijk duurza-
IÏET O

ïeder nieuu 1id begint, als rekreatiespeler. Hij of zij kan
zich voor de kompetitie opgevFflr Inaar het eerste jaar hieraan
nog niet deel-nemen. ïedere speler speelt 30 minuten in Hengst-
da1 en 20 minuten in El-shof. Na deze tijd gaat de bel- en
uordt er geu.iisseld. Per half uur of per 20 mj-nuten uordt de
helft van de tijd uitgetrokken voor Lraining, Iedereen dj-e
training u.renst, moet zich mel-den bij de trainer. Er uordt
slechts training gegeven als el 4. of meer spelers zich aan-
mel-den.

De vereniging
is aangesloten

zorgt voor de shuttl-es. De sektie Badminton
bij de Nederlandse Badmi.nton Bond.



I BESTUUR I
Sek retaris/u.rnd. voorzi tter

P enni ngm ees t el
Kompeti ti efeid er

Toeqevoegd bestuurslid

Trainer

Administratrice

KOilIPETITIESPELER§

de heer A.van Houdt
Vossenlaan 180. TeI. 560713
vakant
de heer P.Peters
Daalseueg 273, fel.t 226843
de. heer F.Huuraii
Steekse Akker 12-23.Tel. z 783528
de heer R.Notenboom
Zuanenvel-d 2427 Tel-.: 441786
lvlevr. M. Kersten.
Tolhuis 1309. Tel. 442624

voor aLle aangelegenheden betreffende kontributie, bedankjes
E.d. gelieve U zich rechtstreeks te richten tot de admj-nistra-
tri.ce.
Afschrijvingen dienen schrifteliik te geschieden bii de sekre-
taris. Deze beslist over de hoogte van de evenLueel nog te be-
taLen kontributie.

Akkomodaties.

Voor het seizoen
volgende zafen:
REKREATIE§PEIERS

1981-1982 kunnen uij gebruik maken van de

: donderdaqavond van 20.OO - 23.00 uur
Elshofcol-1ege, gelegen aan de lYlal-der-
burchtstraat 1 3

vriidaoavond van 20.00 ' 24.00 uur
#
Sporthal Hengstdal, gelegen aan de

CipresstraaL 154, Te1. 232227
: @.!9. (training) van 22.DD -

24.00 uur. gynzaal S.S.G.N.1 .gelegen
aan de lJsbeerstraat.
zondaqmoroen (uedstrijden) vanaf 10.00
uur Gofferthal, gelegen aan de Nieuule
Dukenburgseueg.

SPOBTTEURIlIG

Kompetitiespelende l-eden vanaf 14 jaar zÍjn verplicht een
sportkeuring'te ondergaan. 0e kosten ziin voor eigen reke-
ning. De vereniging maakt een afspraak voor u bij de G.Gi& G.D.

l4



Voor leden jonger
keuringskaart van

dan 14 jaar kan u:orden vol-staan met een
de schoolarts.

VERZEKERIilG
Alle leden zijn door het Distrikt Centrum van de N.B.B.
kol-lektief verzekerd tegen ongevallen, zowel Lijoens a1s
onderueg naar en van offiei'd.l-e trainingen enfof r.ledstrijden.
Dekfaratieformulieren uordenl indien noodzakelijk, door de
sekretaris verstrekt.

I(OilTRIBUTIE
De kontributies voor het seizoen 1981-1982 bedragen:

REKREATIESPELERS : senioren (16 jaar en ouder) Í 17or--
junioren (beneden 16 jaar) - 115r--

K0MPETITIESPTLERS 3 seniorens -2OOr-
kosten medi-sche sportkeuring:- 12r5O

Het betalen in termijnen is eventueel mogelijkl neem hier-
voor kontakt op met onze administratriee.
De kontributie dient voor 1 oktober 1981 te uorden overge-
maakt op gironummer 1628666 t.Dovo S.U. De Hazenkamp, leden-
administratiee Nijmegen, met vermelding: sektie badminton.

. AKTIVITEITE]I..

De sektie Badminton neemt in het seizoen 1981-1982 met 5

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

lloort".s
Vrijdag 11, zaLerdag 12 en zondag 13 september 19812 De lLlest-
duitse badmintonklub VFL Herzberg te gast bij De Hazenkamp.

Zaterdag 24 en zondag 25 april 19822 Hazenkamp kl-ubtoernooi.

Rekreatieuituisselingen me,t

Veenendaal en Schayk.
badmintonverenigingen uit Cuijk,

-t
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rrilrGanpen bv
DE GESPECIALISEERDE VAKHANDEL IN

ffi iizeruren bornyaÉIalen

+VERTROUWD KOPEN + PERSOONLIJKE BEDIENING

+ONVOORWAARDELUKE GARANTIEDESKUNDIG ADVIES

NIJMEGEN

HOUTSTRAAT 55. TEL. O8O.22BT31. EN

DR. DE BLECOURTSTRAAT 49.TEL 080.773939.

VIJ(]HEN

TOUWSLAGERSBAAN 18. TEL. O8894-125M.

technisch vcrchromen
verkopcrcn

vcrnikkclcn
verchromcn

verzilvercn

galvanisch bedriií

IAIOUR b.u.
v. hezewijkstra.t 23 -23
nijmegen

tcleÍoon O8O - 77rt455

O^^àora
WOI en hrndwerlcl

Lleilval en Íournituren

Zwanenveld 90-64
NIJMEGEN TEI,EFOON U2843
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Nadat in 1925 het volleybalspel in Nederland door pater s.Buis
rr;as geïntrodUceerd en in ]945 door de Amerikaanse en Canadese
tropen een grotere bekendheid u.ras gegeven, heeft deze tak van
sport een grote vlucht genomen, met name de afgelopen 15 jaar.
ïnmiddels uas de Internatiora.Le Uolleybalbond opgericht ulaar
uijr a1s vereniging, via de NeVoBo ook lid van zijn.

ArffrvlTElTEll

Van september t/m mei uordt gespeeld in de NeVoBo-kompetitie
in de regio Nijmegen (OistriXtskompetitie).
De g!rylg (vanaf 18 jaar) spelen op donderdagavond;
1 team in de derde en 1 team in de vierde klasse.
De (to tot ts jaar) spelen even-
eens op donderavond; er is 1 meisjes- en 1 jongensteam.
De rneisjes en jonqens adspiranten (fZ tot 16 jaar) spelen op

zaterdag. lrlij hebben 2 me.isjes- en 2 jonqensteams.

* BESTUUR I
Voorzitter 3 Peter Kokke, RatelurachL 49, Qeuningen.

Tel. 08897 - 3638.

Sekretaresse s paula Janssen, Rijksstraatuleg 177a Eeek-
Ubbergen. Te1. 08895-3780.

Penningmeester s Han Hilkesr lLJeezenhof 67-52r Nijmegen.
Tel, 080 - 445209,

Lid : Yvcnne van [ïossevelde, Jaco5 Canisstraat 58,
Nijmegen. ïel. 080 - 22LOO9.

wlini-vol leyba1

Dit is een speciale tak van de volleybalsport. Het uoord zegt
het a1, bij mini-volleybaI is alles urat kleiner (het ve1d, de
bal en.... de spelers/speelsters) of minder (ni.et 6 maar 3 of



4 spelers/sters). 1v1ini-vo11eybal rrrordt niet in kompetitie-
maar in f,oernooivorm gespeeld, in de regel op zondag'
E6nmaal per maanJ (per seizoen z6'n 7 à I keer) zi jrr er u.red-

strijden in het distrikt. De deelnemende vereniginQEn vErZor=
gen L:eurtelings de organisatie van deze toernooien.

TRAIIII}IGSTIJDE}I

0p uloensdagavond uordt er op tuee velden getraind in het flshof-
co l1ege :

18.15 - J9.15 uur
19.15 - 20.30 uur
2O.3A - 2l ./t5 uur

KOilTRIBUTIE

Leden van 8-16 jaar
Leden rranaf 16 jaar

meis jes juni,:ren, rrinirs en dames III
jongens en ireisjes adspiranten en dames ÏV
dames I en II en dames-rekreanLen.

Í 156r-- per jaar.
Í 180r-- per jaar.

Daarnaast betalen aIle kompetitiespefende leden een jaarlijkse
lbijdrager van -f 10r-- a1s teamgeld, bestemd voor de NevoBo, in
het begin van het seizoen.
De koniributie kan desgetrlenst in tulee S-maandel-ijkse termijnu'n
Oij ilUetaling urorden voldaan op gironummer 1628666 Lnt.
Ae Sffi Hazenkamprt, ledenadministratiel Nijmegen, met ver-
melding: Sektie Vo11eYba1, '

Aij n.iàt-betaling zal een aanmaning tuorden verzonden. De kosten
hiervan bedragen Í 3r--.

TEilUE

Het dragen Van klubtenue is vr:oruaarde voo1. het deelnemen aan de

kompetitie. Het klubtenue is uitsluitend verkrijgbaar bij:
Visscher Sport. LrJinkelcentrum rtgrootstalrr, Binnenhof 4t Hatert.
ffi'@-t tenue (zoeder schoenen) komt op ongeveer I 4or--,
afhankelijk van de maat.
Dij Visscher Sport kan men ook een sporttas en/of trainingspak
in de klubkleuren kopen, dit is eehter niet verplicht.
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SPORTIGURIl{G

Kor:petitie-spelende leden vanaf 14 jaar zijn verol.icht een
sportkeuring te ondergaan. De kosten van deze keuring zijn
troor e:lgen rekening. De 1isps6-'i-ging maakl: er:,n afsl)r.aak ve,r
U h-ij de G.G. ern G.D. Voor leder', jonger d n t4.jaar kan:,..ror-
rlen ur:1st-aan met ecn ker-irir-rgskítart r/an cFr lschoolart.;,

UE BVO E R.UERZEKE R I 1{ G E 1{

HeL vervoe.l' \/an onze je:rlgdieden van en naar ir,e,Js'tri. jden btri-
ten Nijme!eD uor:dt vFjrzcrgd dor:r Ce or.iCers, .i.n overleg met de
leiding. Deze jeugdleden rijden mee voor eigen ri-sico; zij
zi jn vanuit de vereniging niet verzekerd. [rje] is er een sys-
teem voor vervoerskosten en uel Í 0r05 per persoon per kilo-
meter.
Eveneens voor eigen risico is het deelnemen aan trainingen en
het gaan en komen van en naar de trainingen en uedstrijden.
Tijdens het deelnemen aan de kompetitie-uedstrijden is men
via het lidmaatschap van de NeVoBo verzekerd tegen onqevallen.

AA1{mEtDE]{.lrmELorr
'Belangstel-le.nden kunnen geheel vrijblijvend een 2-Lat trai-
ningen bijuonen, Lraarna zij zich eventueeL als lid bij de
trainer kunnen opgeven.
Afmeldingen dient men schriftelijk ddor te geven aan'het
sekretariaat.Een''g"nT@eementl'is,dateenkompe-
titiespeler ni-et zonder reden halveruege het seizoen opstapt!

Voor verdere vragen kunt U altijd terecht bij het sekretariaat.
Kom gerust eens kijken, speel eens mee; U bent van harte uelkom.

t9
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Honkbal is een flitsende zomersport, een sport die snel-
heid en aktie te zien geeft. [Yliraculeuze aangooien, verre
klappen of juist listige korte tikjes van de slagman,
razendsnel honklopen, slidings in een stofuolk, spanning.
Kortom een machtige sport om te doen!

Sinds 1950 speelt rrDE HAZtNKAwlPrrmee in de honkbal kompe-
titie van de K.N.B.S.B. (koninklijke Nederlandse Baseball
en Softball Bond), thans met drie senioren- en vier jeugd-
teams.

Het is beslist de moeite uaard eens een kijkje te komen
nemen op honkbalveld rrlJinkelst€Egrtr u:aar ItDe Hazenkamprt
zi jn thuisrliedstri jden speelt. U kunt dan kennismaken met
de gezellige sfeer die rond veld en klubhuis heerst en na
enkele goede uedstrijden zult U ook zeker gaan behoren tot
dat enthousiaste honkbalpublidk.
Het zou best eens kunnen zijn, dat U deze fascinerende
zomersporL zelf zou uillen beoefenen! lLJaarom ook eigenl-ijk
nieL ??????

SOFTBAT

De softbalsport is één van de meest beoefende sporteir ter
ulereld en heeft in Nederland een 3oede naam afs schoolsport.
Softbal u.rordt in ons land zoulel door dames als heren beoefend,
maar bij rrDe Hazenkamptt sinds het begin van de jaren vijftig
u.itsluitend door dames. Na enkele jaren van afurezigheid zijn
tr;ij in 1980 terugEekeerd met een enthousiast team, dat het in
de kompetitie uonderulel doet.
Bijna aLles trrat hierboven u.rerd gezegd over honkbal geldt ook
voor het verulante sof tbal; is het veru.ronderli jk dat beide
sporten zich zoulel landeli jk àls bi j ttDe Hazenkamprt in een
stormachtig toenemende populariteit mogen verheugen?



PEAilUTBAI

Sinds 1976 beoefent tfDe Hazenkamprr peanutbal, hetzelfde jaar
ulaarin dit spel door de K.N.B.S.B. in Nederland uerd geïntro-
duceerd om jongens en meisjes in de basisschoolleeftijd op

speelse r,lijze te laten kennismaken met de honkbal- en softbal-
sport. Het spel is zeer populair op de scholen en uordt heel
veel beoefend in ons 1and.
Absoluut veilig, n-Let al te veel ilregelsrr, het spelen staat
voorop, ue1 een hoop plezier. ILJèlk kind uril dat nou niet ???

I sesruun

V oorzitt er
(tot r-ro-real)

Se kretares se

Penningmeestetesse

Materiaa 1i<omm.

lLJeds tri jdse kr.

t
: De heer K. Dingelhoff,

lLJeezenhof 54-16; te1, 44.05,15

lvlevr. [vl. van. Raaij- van Strien,
ïJsbeerstraaL 26; te1. 55.41.0?

[vlevr. van Ha1,
Tolhuis 6l-441 te1. 44,22.O5

De heer C.J.R. Bellinkt
G:itaarstraat 39; te1. 77.37,33

De heer A. Bosman,
Ruys de Beerenbrouckstraat 71;
te1. 56.72.69

KTUBHUIS DE HAZEI{KAMP

lLJinkelsteegseuleg 208; tel-. 55.74.84.

KLUB HU I SBt HE E RSCOTV]IYII SS I T

Jo vafl de Vegte, voorzi.tter/penningmeester,
Symfoniestraat 238; tel. 77.23.64.

J.G. Casteleijnl secretaris/inkoop benodigdheden/
voorraadbeheer,

rvrevr,. rh. r.or"r"rl3ïi::l:ï::"ï=;"13i;"x';3i;ï3;sten en
reserveringen,
lLieezenhof 54-L6. te1. 44.05.15.
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!(Q]{TRIBUTIE : (tot r r:kto5er reer)

Deze bedraagt voor:

pupillen, adspiranten en j-rnioren
seni.oren (geboren voor I rnei 1965)
s o ftballede n
peanut 1e de n
niet spelende leden

Reisbijdraqen: senioren -. softbal-
jeugd lede n

f 11E
J -LJ-Jr--

Í I4Br--
Í 115 r--
f 27 ,5O
Í 4or--

Í 3or--
J 1E
J =" 

'

Per Jaar
?t tt

illt

llil

illt

llll

ll ?,

VEID EÍ{ TRAII{IilGE]I

Het honkbalvelri is een onderdeel van het sportkomplex
trlrJinkel-steeg?t aan de [iinkelsteegseue g 2lO. ( Hatert ) .

Gedurende het seizoen vj-nden op dit veld behalve de uedstrij-
den :ok de trainingen plaats en rrlel als volgt:

maandag 18,00 - l-9.45 uur pupillen (8 l/n L2 jaar) en
adspiranten 2 (t: en 14 jaar)

dinsdag 17.00 - 18.30 uur adspiranten 1 (13 en 14 jaar)
19.00 - 27,15 uur le team

uloensdag 18.30 - 19.45 uur junioren (tS en 3,6 jaar)
18.30 - 21.15 uur 3e team

donderdag 18.30 - l-9.30 uur slagtraining le team

vrijdag 18.00 - L9.00 uur peanut (6 tot 12 jaar)
18'30 - 29.15 uur softbal

TEIIUE

Zouel het komplete honkbal- als soft,baltenue (kost,en ca. J LZor--)
dient U via de vereniging te bestell-en; de kosten, die geÉeel l
voor eigen rekening komen, kunnen desgeuenst in tu;ee termijnen
u.iorden vol-daan.
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SPORTVEREl\IGIl\G

DE HAZET\KAMP

IBADMII\TOI\ TT]RI\
I
SOFTBAL VOETBAL

YMI\ASTIEK KORFBA
IOI\KBAL VOLLEYBA

SPORT SPORT



Het trainingsjack (+
niet verplicht, maar
ste 1l-e n.

in tegenstelling tot het tenue
eveneens via de vereniging be-

speelt De Hazenkamp in de
1 softbalteam.

het frlLJeekberichtrt met
verdere u.retensuaardig-

Í 50,--)
dit kunt

is
U

Honkbalschoenen (a f LZO,--) "n handschoen (: Í 70r--) dient U

zel-f aan te schaffen, Koopt U echter niet te liehtvaardig, maar
laat U eerst in.Lichten omtrent één en ander.
De juiste honkbalartikelen zijn verkrijgbaar bij Visschers Sport,
lLlinkelcentrum Grootstal, Hatert, te1. 55 .68 .07 .
Bij dit adres zijn ook de Hazenkamp Honkbal-- en Softbaltassen
te koop.
Bij het verlaten van de vereniginq of bij het te klein u.rorden
is het mogelijk de kleding via de vereniging door te verkopen
aan nieuuJe 1eden.

Het eerste team komt uit in het Distrikt wlidden-Nederland,
het tueede team en alle jeugdteams in Rayon Het 0osten, het
derde- en het, softbalteam in Rayon 0ost-tsrabant,/Limburg.
Het kompetitieseizoen begint eind april en eindigt begin
september.
Het kompetitieprogramma honkbal en softbal vinCt U uiekelijks
in frDe Gelderlandertr en in het rr:eekblad trDe Brugrt.

AIfiIUITEITEl{

Zoals reeds eerder uerd vermeld,
kompetitie met 7 honkbalt.eams en

WEEI(BERICHT

A1 onze leden en donateurs ontvangen
data van de te spelen uedstrijden en
heden.

BIJZOTIDERHEDE]I

§PORTIGURIilG de K.N.B.S.B. verplicht haar leden tot
deelname aan deze keuring. De hi.eraan ver-
bonden kosten komen voor eigen rekening.
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UERZEKERII{G a1le leden zijn kollektief verzekerd tegen
ongevallen, zou.rel tijdens a1s onderueg naar
of van of f icië1e trainingen en/of rr.redstri j-
den.

BO1{DSUITGAVE]I
: via de vereniging zijn verkrijgbaar: spel-

regelboekjes, het maandblad trlnsidert enz.

lli1t U meet uleten over de mooie zomerspart honkbal of softba1,
neem dan eens kontakt op met één der bestuursleden of met de

coaches, of kom eens een keertje kijken op het veld'
tsij ons bent U altijd uelkom.

$ N\JS$ÉGÉN

sqot $$?
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Een nieuure ditnensie ip grymnosliek
enrurnkledilÉ-.

,..,ii

Arenq:

Arena@o producent van's we-
relds meest bekende wedstrijd-
zwemkleding, zorgt ook voor tech-
nische vernieuwing op het gebied
van gymnastiek- en turnkleding.

Bij het zwemmen en tur-
nen worden grotendeels gelijke
druk- en trekkrachten op de kle-
ding uitgeoefend en beide sporten
vereisen dat een perfekte pasvorm
behouden blijft bij een maximale
bewegingsvrijheid. Dankzij haar
ervaring in de produktie van de

meest hoogwaardige wedstrijd-
zwemkleding is Arena in staat met
technisch revolutionaire ontwer-
pen en een zorgvuldige materiaal-
keuze te voldoen aan de zware ei-
sen die door topturnsters gesteld
worden.

fuena gym-

liï"ïï,-:^':ï-'"- 0Gn0

-

Arcno-esthetisóe tednir*



írrq
De sektie voetbal is de kleinste afdeling van de Hazenkamp;
die uerd opgericht op 2 februari 1928 en de Koninklijke
Goedkeuring verkreeg op 22 november 1935.
Het totaal aantal leden van de sektie bedraagt 20.
Hèt eerste en enige elftal koàt uit in de hoogste kl-asse
van het zaterdagvoetbal, afdeling Nijrnegen van de K.N.V.B.
Het veld is gelegen in het sportkornpl-ex lLJinkelsteeg aan de
trJinkelsteegseueg ( Hatert ).

Aanvang van de thuisu:edstri jden t 14.00 uur.

De traÍning geschiedt in sporthal Neerbosch-0ost, dinsdags
van 18.00 - 19.30 uur.

TE]IUE

oranje'shirt, zv;arte broek en oranje kogsen.

Nieurr.re leden zijn bij de sektie voetbal altijd r.r;elkom en U

kunt zich voor eventuele inlichtingen tot onderstaande be-
stuursleden ulenden.

t BESTUUn I
Voorzittex : de heer B. Bellinkr.

TijgerstraaL 73i tel. 55.98.75

SekreLaris : de heer C. Be1link,
Leeutristraat 18; te1. 56.21-,L3

Penningmeester : de heer G. Francissen,
fvlazurkastraat 1; te1. 77'.56.78

lLjedstrijdsekr. 3 de heer J. Be1link,
Tijgerstraat 69; te1. 56.21.13



Deze bedraagt voor het seizoen 1981 - 1982

De kontributie dient t,e uorden overgeinaakt
t6n.v. penningmeester De Hazenkamp, sektie

,, Í 130 r--
op giro 3375448
Voetbal, Nijmegen,
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Nijmegen
,,DE VLEESPARTNERS"

Grootslager
J. J. VERBURGH B.V.

eigenaar van

Mariënburo Passaqe 21 tel. 235954
Heyen«iaalierareg 241 tel. 550263
van Peltlaan 309 tel. 550401
KoninginnelaanllT tel.774313
van 't santstraat 86 te!.222991
Oude Molenweg 150 tel. 553118

IPECIAALZAAK GROENTEN EN FRUIT EN DELICATESSEN

l"real dageliiks uyy vers€ producten bil uw groente-specialist
t Uit onze kaas-boetiek uitgebrcid asortiment

Frico-kaas en Fransc kagls van De Mat
r Wekeliiks scherpe aanbiedingen

groente en Íruit

VV. WOUTERS VAN DEN OUDENWEIJER
Geepecialisaerd in het opmaken van Íruitmanden
Stecnbokstraat22. telefoon 55 80 Oo





t HooFDBEsruuR t
Het Hoofdbestuur, dat zich in dit j-ntroduktieboekje zeer
bescheiden achterin presenteert, houdt zich voornamelijk
bezig met de koördinatie tussen de verschifLende sekties
en met, het opstel-l-en en uitvoeren van het algemeen beLeid.

In het Hoofdbestuur is e.Lke sektie door een bestuurslid
vertegenuoordigd.

SAMEilSTEttIIIG

Voorzitter : vakant

Sekretaris : de heer P. van Staveren
ToLhuis 1306. Tel.: 447631

Penninomeester : de heer S.Kersten
-',- Tolhuis 13og. Ter-.! 44262g

sektie Gymnastiek/Turnen: offi.r LJ.Zegers
Korte Kar 1. TeI. z O8897-3227

sektie Badminton ' ï*ï"Ii"ï!oï'ï:i. z s6o71z

sektie Honk/softbal , ilï""r K.Dingelhoff
lL]eezenhof 5416. TeL. : 440515

Sektie Korfbal : de heer F.[I.v.d.Heijden
ffieijhorst 2937. Te1.: 447577

Sektie Voetbal : de heer G.Francissen
[vlazurkastraat 1. Tel. | 775678

Sektie Vo11eyba1 : alïEr P.Kokke
RateluachL 49. Tel-.: 08897-3638

ffip$**
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