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Mara wel en Maartje net niet naar
WK Glasgow
Op zaterdag 24 oktober zal het nationale
team met Mara turnen op het WK in
Glasgow. Zaterdagavond is bekend of
Nederland bij de beste 16 is geëindigd en
door mag naar het testevent in RIO.
Maartje staat reserve maar blijft in
Nederland.

Vriendenactie
De Vriendenactie kwam wat traag op gang maar op dit
moment - weekend van 17/18 oktober zitten we al bijna op
4.000 Vriendenpunten. We hebben naast vrienden, beste vrienden
en super-vrienden al meer dan 20 bedrijfsvrienden. We hebben
nog 2 weken de tijd om vrienden te zoeken. Op de vriendendag,
zondag 1 november, wordt de actie om 14.30 uur gestopt.
Om precies 14.30 uur kijken we wie de teamprijs gewonnen
heeft…. en wie de beste verkopers waren en wie een van de
prijzen uit de loterij weet te winnen.Kijk voor de real-time tussenstanden op de site: https://hazenkampvriendenmaand.clubkit.nl
Heb jij nog een vriend? Ken jij nog een bedrijfsvriend?
Onderneem actie en voeg hem toe aan onze vriendenkring.
Nog twee weken…..

GROTE CLUBACTIE
De actie loopt ten einde. Het liefst
hebben we dat de lotenboekjes nog vóór de
herfstvakantie worden ingeleverd maar het
mag ook daarna (maar dan wel direct na de
vakantie)
Heb je een lid dat 100 loten verkocht heeft,
geef dat gelijk door aan Berhe van de Weem.
Want dan kunnen we het trainingspak nu
nog bestellen. De t-shirts en/of tasje komen
later.

PR-Commissie-lid of leden gezocht
Graag zouden we enkele leden / ouders
vinden, die de gymsports –vooral in de
breedtesport, in de wijken en dorpenzouden willen promoten. Bijvoorbeeld via
multi-media een stroom van leuke informatie
verspreiden onder onze jongste leden. Zou
jij ons willen helpen, stuur een mailtje naar
info@hazenkamp.nl

Vriendendag zondag 1 November
Op zondag 1 november organiseren we van 13.30 tot 16.00 uur de eerste
vriendendag voor diegenen, die dit jaar Hazenkamp-vriend zijn geworden.
Maar ook ouders, familie en kennissen, broertjes en zusjes zijn welkom. Maar
ook alle club-vrijwilligers. We willen dat het lekker druk in de turnhal wordt en
dat iedereen naar het springen en turnen van onze leden kan kijken.
Van harte welkom!
Van 13.30 -14.30 uur zullen de turnsters uit de 5e en 4e divisie onderbouw
samen turnen maar ook broertjes, zusjes en andere gasten mogen meedoen.
Gelijktijdig zetten in de grote zaal de turners en de turnsters van de 1e en 2e
divisie hun beste beentje voor.
Van 14.00-14.30 mogen de turnsters van de 5e en 4e divisie bovenbouw +
de heren turnen.
Van 14.30 tot 15.00 is de prijsuitreikingen en loterij in
combinatie met demo’s van TPT.
Van 15.00-15.30 turnt een mixture van Free Running /
TPT / heren en 3e divisie samen.
Vanaf 15.00 uur gaat de topsport en voorbereidingsgroep inturnen in de kleine zaal.
Voor diegene, die dat willen, kunnen dan ook een handtekening krijgen van de toppers en ze mogen met hen op
de foto.
Vanaf 15.30 uur gaat de topsport naar grote zaal , waar
iedereen nog half uurtje kan kijken naar topsporttraining.

Instuiven in de herfstvakantie
Van 25 t/m 31 oktober zijn er geen recreatieve lessen in de wijkzalen.
Wel hebben we een viertal turn/sport en spel instuiven gepland staan.
Woensdag 28 oktober 2015 Instuif in de turnhal in Nijmegen Ploegstraat 5
10.00 - 11.30 uur basisschool groep 1 t/m 4,
12.00 - 13.30 uur basisschool groep 5 t/m 8,
20.30 - 22.00 uur middelbare scholieren
Donderdag 29 oktober 2015 Sport en Spel in de Tinnegieter in Beuningen
09.15 uur aanwezig zijn, 09.30 tot 11.00 uur: 4 t/m 6 jarigen,
11.15 uur aanwezig zijn, 11.30 tot 13.00 uur: 7 t/m 12 jarigen
Donderdag 29 oktober 2015 Sport en Spel in Heuvelland Groesbeek
13:15 uur aanwezig zijn , 13.30 tot 15:30 uur: 4 t/m 12 jaar.
Vrijdag 30 oktober 2015 Sport en Spel in de Duffelt in Millingen
14.00 – 15.30 uur basisschool groep 1 t/m 4,
16.00 – 17.30 uur basisschool groep 5 t/m 8

Regeling wedstrijdgelden
Turnseizoen 2015-2016 De wedstrijdgelden worden in november 2015
afgeschreven. De inning van de wedstrijdgelden doen we centraal; eenmalig
wordt het bedrag voor inschrijfgeld automatisch bij de leden in november
afgeschreven. Sommige divisies kennen veel wedstrijden, andere divisies hebben
minder wedstrijden. Daarom berekenen we 3 verschillende bedragen als volgt:

Free running, de eerste *JAM*
De Free Runners gaan hun eerste wedstrijd
organiseren in de turnhal en wel op zaterdag
24 oktober, de zaterdag voor de herfst
vakantie. De free runners vanaf 8 jaar doen
mee in 4 verschillende niveau’s. Er staat
een obstakel course klaar (opstelling met
zoveel mogelijk obstakels), daar kunnen ze
in freestylend overheen. Sprongen mogen ze
zelf bedenken. Maar ook sprongsituatie zoals
bij turnen, maar dan obstakels in de weg en
eindigen met je beste salto of sprong.
Tymen, Aristos, Stanley en Philip staan garant
voor een goede organisatie.

KERSTTOERNOOI
De inschrijving voor het kersttournooi is
geopend en al bijna volgeboekt. De orga
nisatie loopt op volle toeren.

Met medewerking van managers,
Corine Timmermans en Berthe van Weem.
Het turbul is bedoeld voor ouders en turners
en turnsters van de wedstrijdgroepen.
LAURA WILLEMSEN Grafisch ontwerp

De bedragen zijn hetzelfde als vorig seizoen | Wedstrijdgroep 2015-2016
Dames topsport, 1e, 2e divisie:
€ 37,50 per lid
Heren, Dames 3e en 4e divisie
€ 32,50 per lid
Voorbereidingsgroep OB en MB
€ 32,50 per lid
Dames 5e en 6e divisie:		
€ 27,50 per lid
De startersgroepen 1 en 2 en de jongens talentgroep doen nog niet mee aan
wedstrijden en betalen geen wedstrijdgelden. Alle leden van een en dezelfde
wedstrijdgroep betalen hetzelfde bedrag, ook al is er enig verschil in het aantal
wedstrijden. De een haalt de (halve) finale wel, de ander niet. De wedstrijd
gelden zijn alleen voor de wedstrijden die de KNGU organiseert.
De gelden worden besteed aan:
• Aanschaf wedstrijdpaspoort (3 jaar geldig)
• Inschrijfgelden.
• Jurykosten.
De kosten voor invitatie toernooien zijn per turnster/turner voor eigen rekening
en deze kosten worden via de trainers geregeld.
Namens bestuur en manager wedstrijdsport, Henk

Springteams 2015
In alle recreatieve groepen wordt momenteel hard gewerkt aan onze jaarlijkse
SpringTeams. Deze worden gehouden in het weekend van zaterdag 7 en zondag
8 november 2015. Meer dan 375 jeugdleden hebben zich inschreven en ze
zullen op deze dagen op 3 verschillende toestellen hun sprongen laten zien die
zij als team geoefend hebben.
Zaterdag 7 november
Wedstrijd 1 - Categorie 3
Wedstrijd 2 - Categorie 4 & 5
Wedstrijd TPT

14.15 - 15.45 uur
14.15 - 15.45 uur
19.30 - 21.00 uur

Zondag 8 november
Wedstrijd 3 - Categorie 1
Wedstrijd 4 - Categorie 1 & 2
Wedstrijd 5 - Categorie 2

9.30 - 10.45 uur
11.15 - 12.45 uur
13.30 - 15.15 uur

De wedstrijdcommissie is druk bezig met de organisatie. Mocht je nog willen
meehelpen met jureren of andere werkzaamheden, laat het aan de organisatie
weten: lottesiebelt@gmail.com
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