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§e afd.ellrre tglt-op-d;lt somerrt ]4 J-e*en wat e*n tenrgtoop
betakend vap (r led.an(d,.i. rte uoruale §*:ct*gl*op ge&rÍrread.e het rtàter*
**Íaoen)

*S 14 *Brl,L worrl d,sor orru & eerate eers va.n het geÍ.aoes
X957 &e &.W.§'. §&r$ geS.open met I &eeLnemsrstr

&en week d.eerms v*rtrob&e* wed*erum 9 loBfiFB rle&r Àrnhem un
{.eel. te nonga ffea Ë€}r vn§,rs voor ilLoesJeE, welke mar6 d,e }opers ma*r
rs6sa sa onlrë*r dnn wand'e}&erot b.erorgd. heeft.

0p 4 ma* b*r&aaht o.§ss af,dellag nee,sxls &e gebele §aaenke,mp
de geralle.rren d.oor ee:r krans te leggen biJ het *ïa,n vau §ooff, man*rrosnt
aaa &e Armherog&,§sg.

§e Sag d.aar*p 3.íepea I melrsen *e §§er&*nkÍ.r*.gsmers over Ë5 kil
os&er níet *1 te beste §*eïsosretanitl§Èaoil.es.

§e Kalor&raarsers op I3 roeJ. etss& lete se&r ín d.e belea6mte3"lÍ.mg
6n sr Ba,rën d"erhelve 18 kllomoterners}indërs op het parcourf,.

§e Yter*,eagre Imam snel na&erbLJ. Dat ,bleek wel toen o§ 25 iunl
sesr IíEf,st ËË Ï-oper§ &es d,e start vsrs*h*nen on het voor§Iroefje ren
f,o vLerönegee med.e te uraken. Jr,lbel brncbt onp j avond.en met unlzieb
bínsen en *aítea het naebten {à,c }a*tste dsg) op d.e we,nÈe}verë1nl.ag
W.T.Y. utt §serbaa he*ft er tosh n$.ete byron*erm plants &ëyoa*ë:r.

AIa }ea.tste reorbereíd.i,ng op d,e v5.er8eu6§§ sreË d"a nf,tlol.íng
§p ? Ju}f met 15 J.oper* :rrn#mgfqw'rryx""*fXË vertegemrooreli.g§" bíJ ile
S,ríek-.{§er6 om Í.n een nroord.en&s teuperatuur de 4§ h af te }o66esl.
§et reguJ-teË*t xss den ook d,at re alfen beksgrlijk fuorbr§.ïrd, weer bíJ
het Q.r.íck'*terrel,n aryíveerd,em.

S* op d,e syouel voor *e Interxstíene.l"e 1íterda*6ee afetsnàsersraen
te hebbsn d,e*lgonauasrr Ee,n d.e tra&$.tlo*.e1e vls&seapare&e *tarftun &*
ds.g ilaarop IË ïeertLger§ &§ 5 vi.jfenvijftíeer§-sm d.e reap. L60 cn ËË0
km af te 1e6gëa vooï het beha.len var,r Sret fel §egeer$.e ereuretasl.
$s }eatcte dag werfl,en ile reerttgrrr aet het gebrtríkeliJke ser*sLaíeël
tqg€heei}f,, &e 5§qrs *chter hoord.en er bl§"Jirhaer nÍet meer bl.J sR wer*ea
easr hun lot uvErgelatea om d.e laetate txCIe kÍ].smeter s,}s sachterbltJ*
vsrËs naar S.e f,ínl,sh te *trtmlrelsa.
§Í.J el. &eae beeshreven merse:r etonf, *e groep on*er lold,in6 van d.s
her;r -Bogman.

So mosl"etepag Ln ons wan$eJ.seàaoen wer I oeptember, toen wE
met 31 mn,n ond.er leld.Írrg va.r: §1ek' :rs,&r Sost*rb*ek toselr os öeo} ts nema
aan d'e ËS k ICInge ÀÍ,rbor:re'.iff§.r8. 3$& afloop had.&*n we Í,n Àrrhem nog
een byaond.er pr*tt5*ge anomd, en J.n d.e boetë st€ilrueí:rg hrnaen §& §u
kwert Toor tsaaS"f ïreer fue SlJmBg§& &&rx, osk aI had&em së dsre &§sttprÍJe ln f,e wneht &*rmnen elepen."_ Door ömstesilíS&ecïon heef,t cle afdel$-ng 6e&uren*e *e wLnter gs§r
aotÍv5.teít &eBooriiL.

Os f5 ssart i.95fl wer§. echter eea feeetCIv*nd. §*ËrgsnÍseerd. J.§
ela Sef,fertboerd,ertj seerïrosr sn#,&,r mat*.gs belan6*te1]-íng beetcnö.
Míescbt en il*arom ylofte d-e avsud. ln het begln ni.et argr ril&er later
knare res§. Br bet*r Í,n, vsor§,} toen d.e Blaat n§og Eeven d.agenr gef,raaídl
werdl kuenn f,e eehte wan&*]geest boven *n aeker f,e godecht& s*^a Ooate*-
boek. §eleanr het wag toen 1Ë rxm.
ffie.g d.* ple*,t'rs§&{rtr om I teur ged"ram.íd..

A.J. va,n Y}1et.
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Àfd. Softball-.
v&n

r'De Hazenkamptl

Geacht Bestuur,

Ond.erstaand. geef ik U e,en overzioht
afd,eling over het laar 1)J'1,

lsiJmegenr 4 april 1958,

SeGr. rrDe Hazenkanprr.
Ie heer H. Kro1.

Oud.e Heselaan !28,

NIJMEGEN.-

van de -aktivlteiten van onze

een tournooi, georganiseercl

voor een jaar d"e vlisselbeker

Zoals U we1llcht bekend 1s, ziJn we tn 1957 voor het eerst uitgekomen
in kompetÍtie-verband-, ïie rijn ingeàeeId. in Rayon Zuid, van d.e

Ned.erland.se Danes Softball Bond-.
Hazenkamp eind.lgd.e bovenaan, tesamen met Pacifioo-1 uit Tilburg.
Een besLissingswedstriJd. 1s toen niet meer gespeeld., aangezien het
reed.s zeer laat ln het seizoen was en we toch nie_t kond.el- proFoveren,: 

. -- ,,
Tevens hebben wi J in Juni ileelgenomen a.an
door de verenlging.rrBooswiJk[, Velsen.
Hierin eÍnd"igd"en wiJ a1s eerste, zodat wi j
mee naaï huis kond.elemen.

L

L
Dit rljn we1 de belangrlJkste gebeurtenissen van het afgelopen ia?r.
lfliJ hopen U hiermed.e vold.oend.e te hebben ingellaht.

Met vr. sportgroeten,
nooW
(: Se3ip"-r:saé..


