
 
 
 
CLUBBLADEN        S V      D E      H A Z E N K A M  P 
 
1933 
 
Eerste clubblad. 
Losse nummers kosten 10 cent en leden betalen voor een abonnement 25 ct. per kwartaal. 
In het eerste nummer verschijnt het Hazenkamp-lied. 
De gymnastiekuitvoeringen zijn op 18 maart en 25 november. 
G.A. Boerger, ere-voorzitter, A. Oosterlee, A. van Westtreenen en A. Huisman schrijven 
stukjes in het clubblad. 
Foto van het clubhuis aan de Hazenkampseweg. 
Pinksterkamp: foto kampeergebouw in Oud Leusden. 
Eerste stappen om te komen tot gemengd volksdansen. 
In augustus is er een reis naar Sauerland, vaak wandelreizen. 
Wedstrijdverslagen van korfbal en vierkamp van dames en heren. 
De groepen krijgen ieder een aparte vlag. 
Groepsfoto van junioren voor de gymzaal van de school aan de Hazenkampseweg. 
 
1934 
 
Eerste honkbalverslagen in het clubblad tegen AMVJ (Amsterdam). 
In het verslag wordt de werper “bowler” genoemd. 
De term bowler komt uit het cricket. 
Voor het eerst: Hazenkamp-meisjeskampen. 
Voettocht naar het Ahrdal. 
Voor het eerst een verslag van de hockeyclub De Hazenkamp. 
Af en toe verslagen van oud-Hazenkampers uit Indië. 
 
1935 
 
30 mei: wedstrijden tegen AMVJ. 
8 – 9 – 10 juni : Pinksterkamp: deelnemersprijs: 3 gulden. 
19 – 24 aug.: meisjeskamp. 
19 -  24 aug.: jongenskamp. 
24 -  27 aug.: voettocht Eifel. 
24 december: Koninklijke goedkeuring van de statuten. 
31 december: 453 leden. 
 
1936 
 
In de loop van het jaar 1936 komt het clubgebouw in de Groenestraat (De Haard) klaar. 
Op 5 mei geeft de afdeling toneel in de Vereeniging een uitvoering van “Vadertje Langbeen”.  
 
1937 
 
De heren A. Oosterlee, Ir. G. van Sprang en A. Huisman schrijven veel stichtende verhalen 
in het clubblad. 
De schaakclub publiceert de standen. 
Ook de tafeltennisclub komt met standen. 
Opvoering van de toneelclub van: “In andermans schoenen” 
Uitslagen van onderlinge wedstrijden in hardlopen, verspringen, bal slaan, bal werpen, 
hoogspringen, kogelstoten, speerwerpen en slingerballen. 



 
 
 
1938 
 
De heren P.J. Penning en Koning schrijven veel stukjes over geestelijke ontwikkeling. 
 
1939 
 
Toneeluitvoering in de “Harmonie” : titel toneelstuk: “De Privé Secretaresse”. 
Met vlaggen en gymnastiekoefeningen deelgenomen aan de opening van het Goffertstadion 
op 8 juli. 
Voor een aantal bestuursleden en gymleraren treedt de mobilisatie in. 
De heer Huisman schrijft het clubblad vanuit zijn mobilisatieadres. 
De geplande voettocht wordt afgelast. 
Ledenaantal op het eind van het jaar is: 275. 
 
1940 
 
Door de mobilisatie van de heren Huisman en Verbeek vindt er geen grote 
gymnastiekuitvoering plaats. 
Verslagen van hockey, Pinksterkamp, Vierdaagse en toneeluitvoering. 
Takken van zomersporten worden vernoemd: kastie, keepers, grensslagbal met slagplank, 
kastiebal, vuistbal, handbal, atletiek, honkbal, rounders en tamboerijnbal. 
Een verhandeling over spelen op zondag 
 
1941 
 
Er worden pogingen ondernomen voor aansluiting bij de hockeybond. 
Na discussie komt er een compromis: ’s zondagsmorgen naar de kerk en ’s middags spelen. 
Hockeyverslag: Quick – De Hazenkamp. 
Tafeltennisverslag: Rapid – De Hazenkamp. 
Einde Hazenkamp-koortje. 
Gebrek aan kolen. 
Gymnastiek-uitvoering gezamenlijk met De Blauwe Vogels, Excelsior en Sparta. 
Wedstrijdverslagen van hockey, voetbal, handbal. 
Activiteiten in de loop van het jaar: gymnastiekuitvoering, feestavond, feestmiddag, 
Hemelvaartdag, Pinksteren, zomertijd (ingevoerd door de Duitsers), voettocht, 
zaalgymnastiek. 
Een uitleg: hoe honkbal wordt gespeeld. 
Ledenaantal op 31 dec. 1940: 266. 
Daling van het ledenaantal is te wijten aan de avondklok, ingesteld door de Duitsers. 
 
1943 – 1944 
 
Bij het lezen van de stukken treffen we meerdere keren de termen: oorlogsbestuur en 
oorlogssporen aan. 
Het seizoen 1943-1944 was een goed hockeyseizoen met 33 leden. 
Er wordt in het najaar tegen de geallieeerden hockey gespeeld. 
Het sportveld wordt gedurende een jaar door militaire kampeerders, auto’s rijdende 
militairen, honkballende en rugbyspelende soldaten gebruikt. 
Hazenkamp-voetballers spelen tegen scheidsrechters. 
Handballende dames tegen Quick. 
 
 



1945 
 
Er wordt een verenigingsraad benoemd voor voetbal, hockey, zomersporten, ontspanning en 
ontwikkeling, pers en propaganda, gymnastiek. 
 
1949 
 
In april 1949 wordt opnieuw gestart met een clubblad, dat in 1941 door de Duitsers was 
verboden. 
Het blad was gratis voor leden en f 1,50 per jaar voor niet-leden. 
In juli bedroeg het ledenaantal 452 en in november 500. 
Na de bevrijding startte men met 200 leden. 
Leden vertrekken naar Indonesië en verhalen uit het Verre Oosten staan regelmatig in het 
clubblad. 
Tafeltenniswedstrijden worden versneld. 
Clubhuisactiviteiten worden weer opgestart. 
Er kwamen in dit jaar 9 clubbladen uit. 
 
1950 
 
Voor het eerst wordt vermeld dat hockeyers en voetballers elkaar treffen op het eind van het 
jaar. 
Na afloop: boerenkoolfeest. 
Tafeltennis krijgt veel aandacht. Er komen steeds meer tafeltennissers. 
In maart 1950 sluit de afdeling honkbal zich aan bij de Nederlandse Honkbalbond. 
Er verschijnen voor het eerst foto’s in het clubblad. 
Deel van de Hazenkampvlaggen op foto bij het huwelijk van Fré  Maassen. 
De volleybalafdeling neemt deel aan de competitie. 
 
1951 
 
Ledenaantal is circa 600 leden. 
Omslag van het clubblad in kleur. 
Foto’s van de gymnastiekuitvoeringen voor 50 cent te koop. 
Veel uitslagen van voetbal-, volleybal-,  honkbal- en tafeltenniswedstrijden. 
Eerste stedenontmoeting honkbal Nijmegen -  Antwerpen. 
Regelmatig brieven uit Indonesië.  
 


