
t'0c Hàzenkamprt
laktle Honkbal.

]AARVERSLAG 1 980

Inleldlng e Vetaranen kampioen Rayon Oostr 1e klasae.
---4'rÉ softbal uan atart ln de kompetltie.

PupÍllen, junloren nr. 1 ln hun poule, alsmeda in de bekerkompetÍtLe.
Er uordt een begln gemaakt mat.de bouu uan het nleuue klubhuia.

' i::t:::::" : §::ïï-:'ï3:'H:[
Pannl.ngmr. ad interl.ml Jan van do Ucgtel in nou. Epga-

volgd door Trudy van Hal.
lrladatr.sekr.r Tosn Bosman
ltate rLaalkomm.: Chrl.a Belllnk

Ledenbeetand s 50 sanioran
13 Junioren
23 adspiranten
28 pupillen

\., 13 peanuts
15 aoftbal
9 niet spalend

Totaal: 1g leden

Toernool'e!: 
in september ta Aperdoorn .iqniorentjrernooi Haz. @ plaata

14 september te Utrecht vet.toernggL BSCU Haz. vet. 4e plaats

20 septembor ta Nijmagan toerngojl?e. lazeFkamp, met dealname van one 59,
Hazr 3 2e plaats

21 september te Oss eoftbaltoernooL Cardinals. Haz.eoftball 4e pI.

28 eeptember te Nijmegan vgt.toernool Da Haze.lrk?mp Haz.uet.2e plaata

2'l eaptamber te 0ldenzaal peanuttoernooi Haz. lg plaats

In vertegenuoordlgende teama van het Rayon kuamen da volgende Hazenkampera uLtt
_lunloren Th. Absle; R. Bosman, Eo vao Dijk, SJ. Kemperman, SrVrljaldenhouan.

v adsplranten A. Bosman, P. v. Ggmert, R. Prlck van lÍelyr B. Suearman.

pupl&Ieg B. Barkenhagen, Ph, Boarsen, J. Handriksonr L.v,Raaij, f.v.d.V8gt6"
gpf tbal adïp.r : Íïarlon v.d.Vegt6.
One Junlorlld Bobby UriJaldenhoven rrlerd gekozen in da vóór-slactie van hat cadattantaam.

KompetÍtlereaultatan I Hazenkamp 1 Distr. flidden Nederland l 1. NISC t71
Stand.kLaaae 2. Zuldvogala

3. De Hazenkamp

Hazenkamp 2 Rayon Het 0oeten
1e klaese i 1. Oa Hazankamp 2

2. Shoek
3. UitamlJters 2

Hazenkamp ! Rayon Het 0octan
2a klasse : 1. TTT 2

2. Hazenkamp 3
3. Catch
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KompgtitÀeresultaten ( vervolg )

HazEnkamD aoftbal Rayon Het Ooaten
3n klarse 3 1. Run

2. Catch 2
3. Uitamljtere 2
4. 0e Hannkanp

Dc lggLgg sn E!{E$§LL oindlgdcn alr ecrEÈo Ln hun pouh.
Dc tg!gg1,§9,9,!9,!. en SIJESU§g-! alndlsden in de mlddenmooto

Aan de @ nan€n dael;
Junloren
adsplranten 1

adsPiranten 2
puplllen 1

pupillen 2

J. Bogaardc,
R. Bogman
Jr vr Rosaum

de voor jaars-Iedenve rgaderlng

1e
2e
3e
1e
2E

plaate )plaate ) in hun
plaatr ) poule
plaata )plaate )v

\/.

JEhn Hevlbaker

Ong eerste L,on rBapr van Catch en Shockr &ch moeet daarop ln
UltsmlJtero hun meerders erkennen. Ultamijtert mocht hat Rayon het 0osten
uertagenuoordigen 1n de verderE ueclstrLjdan, om deze beksr.

llerEchel.denE leden nam€n dsel aan het
- pupillenkamp : 4-5-6 aug. te Enecheda
- adspirantenkamp: 4-5-6 aug. te NlJmegen
- junlorankamp a 6-7-8 auer te Apeldoorn

gp 24 auguatue vond op ons veld het Ravqn Juniorentoergool plaats,
met deelnams uan rt Oosten, tt Noarden en tlidden-lrlEdarland.

Hat CchqqlqolLEa,I-toernool vond plaata op 51 mel 1980r ÍIrríItrvr Oe Hazankemp.

J.qbilarÍsseg Dit Jaar u,aDen 39, JEar ll.d: G. FrancLsesn
K. Dlngclhoff

L9 Jaar ltd :

Deze trouuls leden uerden in
van 10 aprll gehuldlgd.

oe ersknuqpel ruerd dít Jaar uitgereikt aan de IemsoErr-Ploegr dlt zijnt
An, Jo, Thea, Cor, Fanny en Ítlarijke. Deze damas hadden
zich yerdÍenstetljk gemaakt o.a. biJ hat adspirantenkamp,
blJ hat uerzorgen van dstrl.nuendige monan, alsmede met
achoorunaktsn van het klubhuie, kantinedÍenstr en tostLrE makan.

De ieuodkommlesle heaft dit jaar niet gefunktlonnEerd. 0ndanke herhaalde
uerzoeken van da voorzLtter ln dÍe richtingr haeft nog nlemand
zich aangemeld hiarln zittlng te uillen D€Ílsoo

Kaskmp,isplt Zttttng hebban voor dlt jaarr FrangoLs van Hal an Gerard Francllscn
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Tot clot ... .. .
- hadden L,t asn gealaagd'a
- ur.orden uÉ 6En garelllg

. op 16 in 1? februarig

Nijmegen, maart 1981.
Í{.Y.RaaiJ-vI Strien.

nLeuulJaar3mc.ptls op 6 Jsnuatit
Carnaual Ln ona klubhulal

ug8eo rG rds.r gertart mrt dE oud Papler-aktlel dooh dosr
uÍtvalhn yan d. lnltíatlafnen*, Harry h,r.nts..r zijn ur
hiar na osn pasr Brandrn r..r !a. gmtoptt
uas rt adaptrantankrup van Rayon HEt Oogten, georganLaocrd
door onze uerenigl,ngl aluíÍr eln aukeet3
organlacude een kmmLrell, bertaandc ult Boy Sutmuller,
Jan u. Aken, Jan Kordan, on Jan v.d.Uagts,
sen barbeque-svond rn Ban rorp6ghat!.(t trbru. one nleuuc
r.ruun aen :ukGffiGE- kon uordcn)
cn urtd dan ook ln het naJaar ost de bouu van dlt nLeuua
klubhuls begonnent
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