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t, a.v. Hr.R.Miltenburg

Retreft : honkbalakkommodatie Winkelsteeg.

Geachte Hr.I'{iltenburg,

In ons 6lesprek van 16-2-1987 is toegezegd dat wij een inzicht zullen
geven t.a.v. het gebnrik van de honkbalakkommodatie én het halfverhard
veld na het vertrek van NISC r7J. naar lindenholt.
Wij gaan er hierbij vanuit dat wij m.i.v. het seizoen 1!BB de akkommodatie
nieL meer met een andere vereniging hoeven te delen.
Ik ga hierbij uit van de huidige omvang van de sektie honk- en softbal,
hoewel de laatste jaren het aantal feden en teams jaarli jks is toegenomen.

In 1934 telde de sektie no51 106 spelencle leclen, in 1986 al l-52.

1. VeId
I"lomenteel is de teamindeling: 1 team honkbal senioren 1 landelijk

1 team honkbal senioren 2

1 team honkbal jeugd interregionaal
4 teans honkbal jeugd
2 teams softbal senioren
2 teams softbal recreanten
1 team softbal jeugd

12 teams

1a Training
Dez,e 12 teams hebben slechts ) trainingsavonden ter beschikking, waarop
kan worden getraind tot Ïret invaLlen van de duisternis.
Vooral in het voorjaa.r is dit kort, omdat zovrel voor de leden a1s voor de
leÍcling niet vóór 17.10 u. kan worclen hegonnen.

De twee eerste teams tra.inen 2 keer per week, zodat er 14 trainingen per
week plaats vinden.

lïet maximaal 2 tra,iningen achter elka.ar per avond moeten er, zolang het
halfverhard velcl nog niet ter beschikking is, 5 dubbeltr:aininga'r oI, het
veld plaats vihrlen, waarcloor niet vofuit kan worden geslagen.

Al}een wanneer, helaas alleen buiten het voetbalseizoen, het halfverhard
velcl ter beschikking staat, ontstaat een no::maa1 werkbare en vooral veilige
situatie.

Totaal-:

-l-



1b Wedstrijden
Se.niorenwedstrijden honkbal kunn6n 1anger dan J uur duren, het veld
moet 2 uu.r voor de wedstrijd beschikbaar zijn.
Per weehend staat derhalve het hoofdvelcl óón halve da6 ter beschikking
voor beurtelings tearn 1 en 2.

Voor de overige 10 teams ( 5 uit en 5 thuis ) staan dan nog t halve dagen
ter beschikking.

Omdat diverse keren dubbels worden gespeeld en wedstrijden worden afgelast,
wordt het halfverhard veld nsgenoeg e1k weekend ingeplancl.

2. Bergingen
lndertijd is de bergruimte al-s volgt verdeeld:

grootste berging s.v.de Hazenka:np honk- en softbal
kleinere ber6ling NISC ' 7l

irlem v.v. Trajanus

Yan de totaal ter beschikking staande begri-ng t.b.v. de honk- en softbal
maakten indertijd totaal B teams gebruik.
Na het vertrek van NISCt'll, waarbij wij aEu:rnemen dat de berging die
momenteel bj-j NISCrll in gebnrik is volgend seizoen voor de Hazenkamp
vrijkomt, moeten minimaal 12 teams hiervan gebruik maken.

Ieder team heeft een eigen materiaalberging, terwijl er ook algemene
materialen zoals werpmachine e.d. moeten worden ondergebracht.

N.a.v. het bovenstaande vlragen wij U :

- Meer ruimte op het halfverha::d veld.
Nu de indruk bestaat rlat de voetbal zover terugloopt dat aar een a:rdere
besternming van veld(en) wordt gedacht, wagen wij ook gebruik van clit

. veld in het voetbal-seizoen.

- Aandacht voor het feit dat dit velrl in de toekomst voor het spelen van
softbalwedstrijden onontbeerlijk is en daarom minimaal de grootte van
een softbalvelcl moet behouden.

- Meer berprrÍimte.
AIs cle voetbalaktiviteiten teruglopen, lijkt het voor de hand te liggen
dat ook berg::uimte vrijkomt.
Wij verzoeken daarom te bezien in hoeverre middels herverdeling van de
voetbalbergingen, nu of in rle toekomst, de bij ons veld gelegen berging
van Trajanus kan worden vr:ijgemadrt.

In afwachting van Uw antwoord, teken ik,

hoogachtend

S.C.Kersten
sekretaris s.v.de Hazenkamp

Tolhuis L1-O9
65fl tm Nijmegen
tel: 080-442628

Kopie Nijmeegse Sportraad.


