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De trllazenkamptr àfdt voetbaL heeft het genoegen U uít te nodigen
tot het bijwoaen van de feestelijkheden ter ere van hàar l+O-.iarlF
bestaan op 29 augustus 1g?O.

Het f"gstr!§oslggge iq a1s volgt sailengesteLd..i

JuPi.leu+tournooi vÍaaraan deelneuen de volgende clubs:

KOï.,PïNG - D.V.E. - EXCELSIOR( Zetten) - ae ''HÀUEIÏI(AI{P'i

,-i*,. Aanvang 'l2.oo uur.
t'\.,

4Es:e,ptie van 19roo - 20.oo uur in het N.V.V. Gebouw Steenbokstraat
ffi è-gen'. Aanslu itend f e e s t avond. .

Uw aanwezigheid met dame ,word.t op hoge prijs gesteld,

Het Bestuur.
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lfilgëstriidprogramua feesttournooi ter gelegenheid van het 4O:jgig bestaan
van frDe Hazenkamplr afd. voetbal ,

Aanvang
Terrein

Veld A,:
Ve].d B:

veLd A;
Velcl B:

VeLd.:A:
VeLd B:

KOLPÏNG
EXCEISTOR -
( zetten )

D. V.E. -
KOLPTNG

DE HAZENKAMP -
D.V.E. -

12.oo uur 29-08-19?o.
sportpark tíGrootstaltt (ingang Hatertseweg)

D.V.Er Lanvang 12.oo
DE HAZENKAMP aanvang 12.oo

DE HAZENKAMP , aarvang 13.30
EXCEÍ,SïOR (Zetten)aanvang 13.10

KOI,P]NG aanvang 'l5.oo
EXCEISIOR (Zetten)aanvang 15.oo

uur
uur

qr-,

uur
uur

uur
uur

De eindrangschikking wordt bepaald door het aantal behaalde punten.,
BÍj gelijke aantal punten wordt de stand bepaald, door het nemen van
5 strafschoppen door verschillende spelers van het desbetreffende
e1ftaI.

Het Bestuur.
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Vrymw&íg jamr voeËha}

uur het bestuur. waarna^een 
"Íg*:tr-l i.; í"'rià;íd'";Ëirii'Ëii"5i'g,Iiisll ., .im{",*i:* fl*.;i*::.:,"p:-"1*,.':*l ,_;'và de Íe,esrdas wel gr.aas event ;iiri::,iiiivoetbàI van De l{azen}<iamp 

"-(r:it:.: I Ë ;ffid'"17r*àfi,"ïËi"*#iË,, -i;ï
*:*,P:ll_,: .:ii*,:.^1::"-i:::,*1, I à; iË;,k ,,w r"*i;{. öËi,[,n -ae 

r,e-de oprich{ing van dc gvmnasiiekve- I ,*- A:-ïö;1ïrï"'ï'pí"itÉijï;; ï';rerxiging D,e Hazenka,rnp. . pgze. t{r I iiir""l* el p. Aartsen ern \il.. Ver-van sport_Í,s altijd de *::Í_!]".t:11. 1 u-"ui..-li" tezamen veel voor de vere_vgn De_ Hazmtkramp geweest. lllr*ri 
"riïL'eïebbe,n 

geaaanook and.erre sporrÍafd;et'mgen varr De I --i;*,ï,;'har-;lun a .,^*g119 Fj*r-gtïqi: 
"itdï.:l 

ïi:ïJ*,,,.Xffitr#11"r. nu",ud .,oo,l A. HUISMAN

Cezellig mateeclagrmiddagclubje mer z0 leden

hij ?eme Hanenkamp"
J\I.Jlll.rrtr,trjl\ 1trA'tefdag ZY Í Dal, Ile sottbal- en ïo.ileybal-afdelingl !. .:.. ..

bar van de sportve[ïil,ïJ ;:i *;*;"r'*j**:i;; "il;;iï"':,ïi , 'i, ' ,., : ,i, :

op het sportpark GrooË;"ï1;-i fl"Jo*:"?à§l'"* Iffil?il*" "'li§';:l
gang Hatertselveg) een feest-I Merkra,aar'ciig dan in de Èeste'beteke-

1:Tll":' n_"l:.,.r::, y111u"",!:- I ïàï ffi ,*ï:-ff#,,ïï,,."ï*Bll;t§halve dool de j ubilerende afde-, ,;:;hs in totaari bed,re*en ";i";;: I ,,,,,,,,,,, ,,,

ling zal worden deelgenomenl drijven nog steeds deze sport touerl ::

door cie twee Irlijmeegsà vereni-; :it.lï: 
plezier van deze spo.t. De j ,

sinoen Kolninrr pn T)Irlt on rlnnri ,^-,-"-^^,":íl'1*l-YL-'-1ry -19,: tlll 
rr':i:'i:iii.'rr.

gingen Kolping en DVE en doorl a;;;;:s"k;ï-;;;;';*iË',ràíx ="1 '

Excelsior uit Zetten. i d.e steun van De Klokkenbelg en dó l ,,

I Lindernhout.stichting kon aÀ zaak i .:.1, .,,,

trn.her NW gebouvr "ii^*". F,..sx;l Í:"ïiJ.uïoÏffi*,rïL*lr.;ï!g,*;;l .. ,,

bo'kstraat ,ecipieert van 
-r9.9!-ro,r^zo 

oo j 
"à.r^ 

Ëe na^nrààp.- p.";l;fii:,;#i i ,.,,. 
,.

rtuaBelnKarnrp mogen er z{n. No'emenl Èezeten" zegt do lró: ïÀr"À"'ff*ii ..,OprtClfier...we honkbal, badminton en zaarhand- I g"b;;,;" wer eens dat we -"; ;;i ,,

i. .., .,; ' , ..: , ,, ,, . '.:. .. . '' ljat was l.oofal zeven iaar. gelde,n-l hcofr nnc rrrpt r,óiÀ 6ard-ts-^Dart wa,g voorral zeve,n jaàr. gelde,n, i i;à;fi";;. wel eens een ,e1d ,rnnu# Itoen de afdeling ho.kvar er"tij kwam.l ,iàn,-":"nr',u". het onze aoor a" ilJi-IDe.heer Tomas speeid,e nog é"r, par-l àÀi' "iËt bespeelb,aa,r was,,. fr;;ii
.;:i::i :: . : r:. .j . ..: I LWtr ue alqetlng nollkvai e}rft]l kWAÍn,:'' ::': " ' . , ,'...'l .,,.,,..,,,, ...' , I De.heer Tomas speclde nog éen par-
;j.,;,,'.',,; ,,,, : i,,,!ijr,itii,l,i.,,,,, .'.. i tljtje_voetba'l mee. toen h;; lrz jaar

, 
,,_- 

i',,.. I fr1;;"ffi;lq_.H:f*r*i; 
,,iliïiï{j,i;i;ffi,'l,T}14.xiorre,rgesíapt ïlaar De r{azenkamp,l bo Li ro-;ïau: ,ï iJàài^ïo i"iïï"ïà:imnd;a! 'hij hriea' ken*ri'srnaak-te met eà I l"n"* iret' voetbai.rspel nog *tuàa" m i

RTry.e,."-Ër""J en een 'ijne sfeeo". j oe i"iu*r amareurisrischd g.*.tt]"uËi i,,e urtstekende Eeest _- nooit .m.ei- j gaat b,ij Hazenkamp voetba]l or" fr.illijkheden op het veld, een goed con- I il:Ài "" hret om de ]:àikkers. 
I

L*m5Sf* i3g,=-tt,:lt _ Tl-"1s, I ;;tu;,*;ffi-;Ë ;::ï "ö;ïi'fiiiï 
i

B. TOI}IAS

". .ltd xan uerd.ienste , " .


