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NIJMEGEN,

SECRETARIAAï:

JÀARVERgTAO VAIT B.CO TDE HAZEI{NAMPI

soirocn L969/L97O war hot beotuur Ían B.C. uDe

ramengestald:

sffiuom tg6g * xgïo

aLeEMEm,ï 0ïE8gïCHr
fcrugktjkond nogon 16 yartrtollcn dat wa oen rodclljk

acizocn achter do rug hebbcn. De hoogSteprntrn raron ook dit jaar recr "--
hat flMariken van !$ietrncghenr- en het ondorlingo toornooÍ.. Oas }edon-
aantal is lcte toruggelopcn. Íij achriJvcn ilit toe aan de minder gocda
begolaÍding van de aetivitolton aaa hct bogin van hot goiaoGn.
ïíe mocton er in dlt verband noguaala op wiJaon dat ecn rpotrtvcroniging
alleon maar goed kan godiJ6n, a1s icder lid ueererkt aan d.c plawrcnl
dic oon bcstuur ontwikkclt.

BEgfUUR
Tijdcna het

Hazenkaupn alg volgt

B Voorgrtter
Sokretarls
Perringu; GBBU- |
Komp. Lej-der i
Perg en prop. !
ffonn.leden t

dhr. H.P.L. Fraaken
dhr. 1í.v.d. Klift
mrlr.--d-,ft.ïÍ; Ftuim J l(ok
ilhr. C.M.J. Eootemans
dhr. F. Tounisacn
dhr. P. Bergsma
dhr. E. Frankcn
dhr. ïh. Sandcra
dhr. A.Il.v. l{oasik .

TRAÏ$U{O
Dc trainingsavondon werdcn over het algemccn gocd bczocht. t---'-

Een uÍtzondcring hiorop maaktan §porthal rl$aerbosoh-OostB en de ríocrlE*
dagavond in §porthal uGrootstaltry''De tciding op dc epelarsavondcn vorliep
niet zoals het beetuur dat zich aan het bcgin van het scizoen had
voorgcsteld. Dit noet in het kononde seizoen boclist beter gaan. Dq**
jeugdtraÍnlng verliop ook nu reer uttstekend, hetgeen ïoor 100 S te
dankan is aan do bczielcnde lciding van do dapes PLuia-f,.ok en V. d. KI,if1- /
voor Sporthol BGrootstalt en dc danes flormane en Hootemanr voor Sporthal
rNeerbosoh-Oorttt ./*an hartelijk d.ank voor lurn enthousiagte lciding is
zeker op zijn plaata. ïÍe zÍjn orïan overtuigd dat onge jeug{ hea hot
volgende aolzoen greag tenrg aal rillen zisn.

(OHPETÏTIE RNSUI,TATH}I

r-Dekoupetitieresu1tatenYanonzGteausrarendit
) seizoen beduidend mindcr dan de voorgaande Jarcn. Ont Ie on 2o toan
) kondon sieh echter goed ln de derde klaese van de Bondskompetitic 

11

(handhaven. Onuo lagere teana ksamen oohter niet ao goed uit de ver{, .aa

{*ihun resultatcn waron dan ook nlet zo donderend. Als onz6 gavordorde spclers
"wat meer aandacht aan de beglnnendo spelere on nieuukomors zouden schenkcn,
dan aull^en de konpetitioresultaten zekor beter rorden.
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lloor de eersto maaL wao B.C. nDe fiazenkanpÈ aat 2 Jeugiltoams ln de
dlatrlkteJeugdkonpctitle vortegonwoordlgd. One lc Jeugd.tcan bohaalde
hiorbÍJ o6n öorvoLle 2e plaats. lÍaarvoor onae feleoitatiee.

BIJ ZONDERE ÀKTIVIïEÍTry{
( OnB voor de 2o maal goorganisecrde B en C

1{ÉMar1kenYan$i@waawederoneengroot8ucee8.l-- ' g egtreden oa de bovongto plaataon.
De belangetolllng van oRse elgen ledan 9m illt toernooi aIs toesohouwer

V bij te röoo, ras cehter tolouistellend.lOrA"r,t" het kleine aqntal
\ insohriJvÍngon is het onderlinge tocrnooi Ulterroate geclaagd.li In oen

gezelligo gfeer levorden onze ledcn oI) een sportieve rijze striJil om de
hoogste oer. Volledigheidshalve volgen hÍcr de naraon ïan de winnaars
on winnarosaen:

HE Le plaate }í.v.d. fllft
2o ,, T. Jong

DE le ,, MoJ. À.v.d. Sloot
2a ,, Mevr. T. Pompe

HD le ,, H.P.t. Franken / 1. Jang
2e ,, P. Bergaua / W.r,d. Klift

DD }e ,, MoJ. A.v.d. §loot / H,avr. B. telieveld
2e ,, Moj. C.v. Loetrwen / t{.evt. T. Pompe

GD 1o ,, Menr. T. Ponpe / n. Sotroltz
2a ,, MeJ* À.v.d. Sloot / J. tr{assink .

De jougtl was ln groten getale opgekomen ona hct olkaar op sportiove wljze
so moeilijk nogelijk to uaaken. Bijzonder vGrhougcnd was de gterke atíJging
van hot spelpeil, vergeleken met een Jaar oerdor. De uitslagcn zlJn:

HE Ie pLaats Ernst §panJera
2e t, Pict Kruit
)c ,, Eric Martone

DE le ,, Ca"rla Dljs
2e ,, MarJan Herkhuizen
)e ,, Ccccrlne GicPnans

IID le ,, Ernst Spanjars / too de Bruin
2a ,, Piet Knit / Jaa van Boxtel

DD le ,, Car1q DLis / &my v.d. Hoff
?a ,, Bcrry Lubbors / Gerry de BruÍn

GD Ie ,, Joke Tcrp strra / Ernet Spanjers
2e Attt MarJan Herkhuizen / ÉrLc van Houdt
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