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$oeraooienc

NIJMEGEN, 1'L0' r75'

Sekr. afd.. Sase/SoftUaff
Poeuastrae,t 5.

Ja^a:rrersla,g L974.

l{aast de seer veel positieve punten or&r ou.d. I}a?ier-
aktie, cie voor het a.s. JubÍ3-eunjaar, P.R. groepr
organisatÍe besàrur, valt het aog Juist behoud.ea van
bet 2e kl-assersschap nan ons Ie team op. Ons 2e team
draait aerdig Bee elrenals oaee jeugd.teansr

Yóorclat wij op d.eze feiten nader ingnaa beglnrrea wij
d.it verslagJaar met ele saryeastelliag vexi d.e sektie.

ïn dÍt verslagJaar dedea zioh geea mutaties \roor.
Ysorzitter t lfÍa Brrnet cle Roohebrune
Penningnesster I Jan v.èr Vegte
Sekretaresse r Iete Eendsikeea-{Sesirilc.
Hateria^alooqrm. t Han 0aste1e5m
§oftball I ÀLex Jaspers
?.R. r tecl §e3md.e:r
Írid I tnreLy v. Hal- àe Ruiter.

De heer ?iet van Rossura, vader van 4 honkbal-spelencle
Jongensl heeft sieh bereid. verklaarcl het ueclstrijd-
sekretsríaat op aÍoh te neBen, door persooal-ijke
redenen werd. d.eze taak voor Her,'x. tkrrdy v. EaL te
Blí&&ïr

Het aanrtal leelen bedroeg in het verslagJaarl
)1 seniorep en 27 JeueÈLedca totaa,l 64 Led.en.

EYenaLs 5:r voorgaand.e ja,ren aamen onse SRtrers en
BJ-eesingJeugd. e[eeL aa,n het a. 'l{eth. §. Duren-toernoói
te §ienen en b. het U.Y.Y. toerrrooi dle Utrechtr
Eelaa.s noesten de beide teans voortiJd.ig afreiren,
od.at d,e reergoelea ons niet gunstig geai"nd. wÍLr€rrr
Itoogeveen een begrip voor onze eeaiorenled.ea gaat
dlt Jaa,r niet door. 3iJ d.e lngebrtrlknem*rg wn het
nieuwe honkbalveLd worcLt geen toernooi georga.aieeerd.
met wel Èen honkbalinterLanel.
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Het Le tea,m speeld.e in tle 2e klasse C de K.N.B.S.B.
ne stand: Sehiecla^u 1.4- 24

PSV L4- 20
rrcrïu 14- l_8
Ïeakhr*artier 14- 14
HazerÈa.np 14- 10
Hoi-y L4- 10
Goutla L4- I
H§e-filburg ]-,4- I

3e La"atste wedstrl,jd.en nan deze kompetitie wordelr
in winst ongeaet, zotlat wtJ in de nidelenmoot ein-
d.Ígen.
ïa de Bekereonpetitie wordt van RoE.CemÈntbouw
verlorea net 5-l- en van tktie t68 Kfu]hein net
L0*0 aotlat verd.er bekeren uitgesS-oten 1s.

Ons ?e leqr@ behaalt in de Le kl"asse Bayon Eet
ooetffi-rraa,ie §e pl"aats nd zwolle en. &ea.
Onse SRLrers uitkomende in Rayon IÍet Oosten behalen
(a tea,rn) in hun ponle een le plaats terwljl. llet
b tea,n op d,e voorl"aa.tste p)-aats eÍ-nd.Ígt.

@§gr l4et veel entbousiastme word.t tleeLge-
noman àan d.e koropetitiec Yeel moet er nog geleercl.
r+ord.en, aan het eind van d.e konpetltie beretten aiJ
ele voorlaatste plaats.
§oftbal-Lr IIet is belass nog niet gelukt voldoend.e
ffi-e-s tË intreesseren rroor dese mooie sBort, d.it
houeLt in dat er níet aa.n ele konpetitie kan worden
deelg€nomen.

I{e nogen stellen een gunstig fÍnaneieei- Jaar. Dit
word.t mede bereikt tloor onse sBonso* Ie Bonilsspae,rbank
en door onze oud papíeraktÍe. 3e priJzen van oud.. lapier
zljn enorm gestegen. lCed.ilenschappea r*at een wagsn nu
za1 opbrengen worden afgesloten.
De maand.eliJkse 2e ritr d.e opbrengst d.aarranr ga^at
naar de JubíJ-eumpoto
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De begeleid.Íng van onae Jongote leileu yord.t lredexon
d.oor enkeLe nadlers en serLi.oren Ha€,rgeDots€Dr
Zond.er d.eze huLp Eou onze wedlstriJrtsekr. yoor onov6r-
koneliJke moeiÍIiJkheden komea sta€ra..
Seeloten wordlt tot aaneehaf vsn aliubiniun huppels.
Gesta,rt rordl.t moet eea Publ. BeLatioasgroetr) olv.
Ted. SeJmder.
Eet JubiS-eumJaar nadert met rasse echredenE hierrroor
is veeL gelcl nod.Lgr de feestavonti in de lditte ín Yr:gtrt
d.e toernooien voor de senioeren ea Jr:nloren, gestart
worelt d.asrom met eea ballpint en stiokerEktie.
Diverse eie. ziJn eir,rlc met d.e voorbereid.ingen.
tot besluit aog het vemalclen naa eaige voor onze
sektie belaagriJke beeluiten:
De ereknuppel wordlt uÍtgpreÍkt aq.Il FranooÍe y. IÍ&1.
Senoeming tot ï,1d. nan Yerd.ienstr Cees Bogaarde, Toon
3oepa.a, 3ep 0asteleynr IIan Castele3m, Geer sra,noleeen
Enancois y. Eal, vineent l{aze1 en Rob y. Baey.
À1s &el-Íd. word.t benoemd. I{are1 §Íngelhoff.
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