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Betreft opbouw sektie honk- en softbal
Ni jmegen , 26 )anuari L994

Geachte heer Miltenburg,

Aansluitend op uv verzoek ontvangt u hierbij een overzicht van de
samenstelling van teams van onze sektie honk- en softbal.
I'tomenteel ile teamopbouw als volgt;

Honkbal
peanutteam

pupillen 1

pupillen 2

adspi ranten

In dit team worden jongens en meisjes opgevangen vanaÍ
ca 7 jaar. I{edstrijden vinden plaats in toernooivorm
Regio Zuid-Oost Pup A
Regio Zuid-Oost Pup 8L
Regio Zuid-Oost Adsp A

Regio Zuid-Oost reserve 1

Eerste klasse À (landelijk, twee wedstrijden per
weekeind )

Regio Zuid-Oost jun B

Regio Zuid-Oost eerste kl.

District Oost - regio Oost

juniorenteam Regio Zuid-Oost
senioren 2

senioren L

Softbal dames
lunloren
senioren

Softbal heren
heren

Softbal mix
recreantenteam traint alleen en speelt sporadisch wedstrijden in

toernooivorm.



Ten aanzien van het seizoen L994 kan het vorgende worden opgemerkt;

Honkbal
Tot vorig seizoen had de vereniginq een "Regio-team", echter geen
juniorenteam. Dit geeft een onlogische reeftijdsopbouv waardoor de
doorstroming in de verenÍging stagneert. M.i.v. aankomend seizoen kent de
vereniging weer een juniorenteam, voornamelijk gevuld met teden uit de
onderbouw, enigzins aangevuld met de jongste leden uit het voormalige
Regioteam.

De overige Regioleden gaan over naar de senioren. Bovendien hebben zich
nogal wat nieuwe senior leden aangemeld. Dit leidt er toe dat voor het
begin van het seizoen moet worden besloten of er een derde senioren-
honkbalteam inqeschreven zal worden oÍ dat een tweede heren-softbalteam zal
worden ingeschreven.

Ilonkbal L speelt landelijk en speelt tvee wedstrijden per veekeind. De
aceommodatie moet voor de wedstrijd twee uur ter beschikking zijn voor
i.ntrainen. Na de wedstrijd moet rekening gehouden worden met uitloop. Het
eerste team veroorzaakt daardoor een onevenredig groot tijdsbeslag op het
honkbalveld.

A1leen bij peanut, pupillen en, met enig passen en meten, adspiranten
kunnen twee wedstrijden teqelijk op het honkbalveld gespeeld worden.

Softbal dames
Hoewel zich momenteel dames aanmelden is het niet zeker of voor het seizoen
1994 nog een tweede seniorenteam zal worden ingeschreven.
De seniorenwedstrijden mogen niet op een honkbalveld gespeeld worden.

Softbal heren
Begonnen als een groep recreanten spelen de heren sinds 1993 voor het eerst
in de competitie. Het ziet er naar uit dat, na een }ange aanloop, het
herensoftbal op competitie-niveau zowel in Nederland als bij onze
vereniging zich ontrvikkelt tot een niet meer weg te denken competitie-
afdeling. Hierbij vordt fors voorzien in een aanpassing van de verenigings-
structuur t.a.v. het "vergrijzend" ledenaanbod.

Hoogachtend,

S.C. Kersten.
secret aris

Tolhuis L309
6537 MR Nijmegen
TeleÍoon 080-442628

sektie honk- en softbal, FH



Dienst Educatie en Welzijn

AÍdeling Sport en Recreatie

Honk- en softbalvereniging
sr.v. De Hazenkamp
secr. Dhr. M.J. v.d. Wal
Aldenhof 64-25
6537 DD Nijmegen

Datum

o4-o2-1994
Datum uw brief

Onderwerp

sportpark Lindenholt

Ons kenmerk

EVl70/cvl,/AvR
nr. 059

Korte Nieuwstraat 6

6511 PP Nijmegen

Telefoon (O8O) 29 9888
Telefax (O8O) 292981

Postadres

Postbus 9O38

6500 JW Nijmegen

Doorkiesnummer

292253

Aantal bijlagen
geen

Door een dreigend failtissement van de Stichting NISC '71 is op sport-
park Lindenholt een situatie ontstaan, die ons d$ringt tot heroverweging
van de inrichting van dit sportpark. Ook dient de beschikbaarstelling
van de daar aanwezLge honkbalvoorzieningen heroverwogen te worden.

Tevens vragen wij ons uit een oogpunt van een efficiënte en effectieve
exploitatie af of -gelet op de nieuw ontstane situatie rond NISC '71-
het nog verantr^roord is om oP 2 locaties in Nijmegen 2 base- en soft-
ballclubs te vestigen.

Teneinde tot een goede afweging te komen nodig ik delegaties van uw

besturen uit voor een open gesprek n.a.v. de nieuw ontstane situatie.
Eén van de belangrijkste vragen zal- zí)n of gestreefd zal moeten worden,
naar een gezamenlijke bespreking door Hazenkamp en NISC '71 van een
honk- en softbalcomplex op sportpark Lindenholt.

Dit open gesprek zal plaatsvinden op 9 februari a.s. in de vergaderzaal
van de fian Massinkhal. Àanvangz 2t.00 uur. Bij deze bespreking zullen
.r"n onlè zijde aanwezig zijn de heer J. Kusters en ondergetekende.
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Dienst Educatie en Welzijn

Afdeling Sport en Recreatie

S.V. De Hazenkamp
Sectie Honk- en Softbal
secr.: Aldenhof 64-25
653?'DD Nijmegen

Datum

28-03-1994
Datum uw brief

12-O3-1994

Onderwerp

Honk- en Softbalaccommodatie
staddijk

Doorkiesnummer

292262

Aantal bijlagen
geen

Cremeentel{ijmegon

Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen

Telefoon (O8O) 299888
Tolofax (O8O) 292981

Postadres

Postbus 9O38

6500 JW Nijmegon

Ons kenmerk

E!{70lJK
nr. r5J

Na onderzoek over het gebruik van sportpark Lindenholt door NISC en De
Hazenkamp is gebleken dat, rekening houdende met uitbreidingsmogelijk-
heid van 1 Eoftba1ve1d, de accommodatie onvoldoende capaciteit bezit.

Honk- en softbalvereniging De Hazenkamp kan derhalve verder uitwerking
geven aan de plannen op Sportpark Staddijk. E.e.a. is reeds telefonisch
bevestigd aan de heer S. Kersten.

T.a.v. het gebruik van het verharde veld op Sportpark Ííinkelsteegh is er
kontakt tussen de heer S. Kersten en de heer J. Bongers (afd. Beplantin-
gen). Er iE gesproken over verplaateing van thuiewedetrijden, e.e.a. zolJ
nader onderzocht worden. Daarna zou overleg plaatsvinden.

Àfd. & Recreatie,

. Kusters,
Bedrij f sleider sportparken.


