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Nieuwsbrief juli 2018 van HSV de Hazenkamp 
 

Beste spelers, ouders en leden,  

 

Deze maand geen echte nieuwsbrief in verband met de zomerstop. Alle jeugdteams en ons 

Heren 2 team hebben hun laatste wedstrijden gespeeld voor de zomerstop en staan nu echt 

in de vakantie-stand.  

 

Alleen ons Heren1 team heeft a.s. zondag 15 juli om 14.30 

nog een laatste thuiswedstrijd en daarna mogen zij ook op 

vakantie. Deze laatste wedstrijd zal extra gezellig worden 

met allerlei Antilliaanse hapjes. Het 

belooft zondag een mooie dag te 

worden, dus wie nog niet met 

vakantie is en zin heeft in een leuke seniorenwedstrijd onder het genot 

van een hapje en drankje: kom zondagmiddag naar de Hazenkamp!  

  

Stand van zaken competitie 

 

De Beeball en Pupillen 1 en 2 hebben de competitie voor de zomer afgesloten. Zij starten na 

de zomer met een nieuwe competitie. Alle andere teams hervatten de lopende competitie na 

de zomer.  Bij de Beeball wordt geen stand bijgehouden, maar afgaand op de uitslagen van de 

wedstrijden (coaches houden dat wel bij), is het 1e deel goed verlopen.  

Zowel Pupillen 1 (2e klasse) als Pupillen 2 (3e klasse) hebben het 1e deel van de competitie niet 

onverdienstelijk gespeeld. Pupillen 1 is in de middenmoot geëindigd, op de 4e plaats in een 

poule met 7 teams. Pupillen 2 is op de 6e plaats geëindigd in een poule met 8 teams. Dit team 

komt van de Beeball en speelt voor het eerst pupillencompetitie. Die overgang was in het 

begin even wennen, maar ze hebben zich goed weten te handhaven.  

 

Bij de aspiranten is het spannend. Zij spelen in dezelfde poule 

(3e klasse) van in totaal 9 teams en beide teams doen het goed. 

Aspiranten 2 staat op de 2e plaats, Aspiranten 1 op de 4e plaats. 

De Junioren spelen dit seizoen voor het eerst in de 

juniorencompetitie, na vorig jaar kampioen te zijn geworden bij 

de Aspiranten. Ook dat is even wennen, maar zij zijn zich aan 

het herstellen. In de welverdiende zomerstop kunnen zij 

helemaal opladen om er in augustus weer tegen aan te gaan. 

Heren 2 (2e klasse) doet het erg goed en staat op de 2e plaats in 
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de competitie. Het streven is deze positie te behouden tot het einde van de competitie. Tot 

slot speelt ons Heren 1 team dit seizoen voor het eerst 1e klasse na vorig jaar kampioen te zijn 

geworden in de 2e klasse. De resultaten zijn nog niet wat ze ervan verwacht hadden, maar zij 

werken hard aan herstel om na de zomerstop de punten in Nijmegen te houden.  

 
 
Trainingen gedurende de zomer en start competitie na de zomer 
 
Gedurende de zomer zijn er in principe geen trainingen. Trainers en coaches zullen op de eigen 

teamapps aangeven wanneer de trainingen weer beginnen. Op de KNBSB app is de actuele 

planning van de competitie te vinden. Ook de nieuwe competitie van de Pupillen en Beeball 

(2e deel) is naar verwachting deze week op de KNBSB app te vinden. Houd deze dus goed in 

de gaten!  

 
 
Fijne vakantie!  
 
Namens het bestuur wensen we iedereen een hele fijne vakantie! Lekker uitrusten,  

zwemmen, zonnen, naar het pretpark, honkbalwedstrijden kijken, klussen, of gewoon werken 

of andere dingen doen….. In ieder geval: we zien iedereen graag in augustus weer terug bij de 

trainingen en wedstrijden! Tot dan.  

 
 
 

 


