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Nijmegen, 9 januari 1979

Aan de Nijmeegse Sportstichting
Passage [Y]olenpoort 5
N r lj'l[ G[ N

lvlijne Heren,

l,let het oog op de pJ-annen voor de aanleg van sportvel-den op Linden-
ho1t, rr.rillen urij urrl aandacht vragen voor het volgende.

In lret overleg van de besturen van de Nijmeegse korfba.l-verenigingen
is de te veruiachten sj-tuatie op Lindenholt mede ter sprake geueest.
In rJe taakverdeling binnen Nijmegen is de ont,urit<keling van het korf-
bal in de nieur,;e ui"Jk toegeuezan aan de sektie korfbai- van De Hazen-
kamp.

Bij de planning van de akkomodat-Í-e op Lindenholt verzoeken uij u
daarom, mede namens S.0.5., Keizer Karel- en Novi-omagum, rekening
te rrlill-en hor:den met voldoende mogeli jkheden voor het veldkorf bal.
U is ongetulijfeld bekend dat deze tak van sport, zoue"L in Nijmegen
als landelijk, een duidelijke qroei vertoont, die ook over meerde-
re jaren gezien, een konstant karakter draaqt.

tlverigens maken wij van de gelegenheid gebruik u nogmaals de situ-
atie op sportpark tr.linkel-steeg onderde aandacht te brengen. Naar het
zich laat aanzien zal aan de tuleede helft van de veldkompetitie met
vijf korfbalteams ulorden deelqenomen en voor het komende seizoen
za1 met zeven à acht teams rekenÍng moeten uorden gehouden" De eerst,e
helft van de veldkompetitie is gespeeld met drie tearns; een en ander
verduidel-iJkt de ontuikkeling van onze korfbalsektie.

In het t,otal-e beeld van de vereniging De Hazenkamp staat voorlopig
het, streven tot een koncentratie op hlinkelsteeg, mede met het oog
op het te bouuen permanente klubrhuls, centraal. In hoeverre echter
tijdelijk, c1 an rr;el rleels gebrrlik zal (moeten) iuorden gemaakt van
de t.z,t. aanuezige vel-den op LÍndenholt, za1 afhangen van rJe dan
aanuezige moqelijkheden r:p het, ui-nkeJ-sleegkornpJ-ex, rJe verdere groei
van het korfbal op Lindenho"l-t en Ni,lrnegen'u/esto al-smede de total-e
k orf Lra] si tuati e "
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Nijmegen,

In het overleg dat regelmatig plaats vlndt tussen de Nijmeegse
korfbalkJ-ubs, zal- dan ook de bovenvernelde problematiak mede
kunnen leiden tot een nadere standpuntbepaling over het konkre-
te gebrui-k van de velden op Lindenholt, uaarbij het denkbaar is
dat een van de overigen gebruik zal gaan maken van de Lindenho.l-t-
akkomodatie en het niet uitgesloten is dat in NiJmegen een vijfde
korfbal-klub zou kunnen ontstaan.

Uanuit de korfbal-urereld zull-en uij u met betrekking tot Linden-
holt, van de onturikkelingen onze -rzijds op de hoogte houden en
zijn utiJ eventueel voor nader overleg beschikbaar.

Hoogachtend,

H.P.L.Franken,
voorzitter De Hazenkamp

J. 5chö1s ,
voorzitter sektie korfbal
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