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En wat een wk…!
Het WK turnen van dit jaar in Glasgow was
een heel bijzondere. Het Nederlandse team
met onze Mara werd onverwacht 8e en
plaatste zicht rechtstreeks –ook wel via de
voordeur genoemd- voor de Olympische
Spelen. Of daar dan ook weer een
Hazenkamper bij zal zijn, dat is nog de vraag.
De komende maanden zijn er verschillende
kwalificatie-wedstrijden. Maartje, Mara en
Reina zijn onze grootste kanshebbers voor
een plek in het nationale team. Opnieuw
spannende tijden. In Glasgow bleek dat ook
toestelfinales weer haalbaar voor Nederlandse turnsters. De zusjes Wevers gaven met
zilveren plak, een fraai voorbeeld.

SONS: Special Olympics Nederlandse
Spelen
Nijmegen, Groesbeek en Wijchen hebben
deze hele speciale spelen omarmd. Begin juli
heeft onze vereniging de organisatie van de
turnwedstrijden in handen. In de sporthallen
van Universiteit (Gymnasion). Gedurende
twee dagen met elk twee wedstrijden. Op
officiële toestellen. Nienke, Floor, Tiane,
Sophie en Robin trekken het karretje. We
zullen tegen die tijd zeker een groot beroep
doen op veel Hazenkampers om veel
steentjes bij te dragen.
Uit de ledenraad
Afgelopen dinsdag kwamen bestuur en
ledenraad bij elkaar. Onder voorzitterschap
van Kasper Bakker werden weer een aantal
knopen doorgehakt. Merijn Berendsen is
toegetreden tot het bestuur. Johan Bombach
heeft de stand van zaken van TCN aan
gegeven. Er is –bijna- een Stichting, die
de hal gaat exploiteren. De Europese aan
besteding wordt voorbereid. De toestel
fabrikant Bosan gaat de hal inrichten. Verder
kwamen Veilig Sportklimaat, de verwikkelingen rondom de nieuwe turnkleding en de
juiste naamgeving van onze vereniging aan
bod.

Kngu in problemen
De KNGU zit in de –financiële- problemen.
Op zich merken we er niet zoveel van tot
het moment dat de contributie aan de KNGU
extra verhoogd moet worden. Wellcht moet
ook onze contributie hierop worden aan
gepast. Ook de topsport zal merken dat het
landelijke topsportbeleid niet meer zo royaal
zal zijn als afgelopen jaren.
Instuiven in de herfstvakantie
In de herfstvakantie organiseerden we op
4 locaties instuiven. Meestal samen met
andere verenigingen en organisaties. Aniek
en Paul waren de organisatoren, die gelukkig
veel steun kregen van andere kaderleden en
stagiares. Opgeteld namen er zo’n 300 kids
deel. De Hazenkamp heeft zich ook in de
breedtesport van een goede kant laten zien.

Bedrijfsvrienden

Bedankt

Hazenkamp weer ’s lands beste
Zondag 22 november 2015 wordt weer een dag in het rijtje van de roemruchte
Hazenkamp-geschiedenis. Het topsportteam werd kampioen van Nederland
en… het 1e divisiedamesteam werd tweede!
Reina Beltman was de grote “ waterdrager” van de prestatie in Prinsenbeek. Zij
leidde Juliette, Maartje, Evi en Helene naar de fraaie Nederlandse titel.
Vera, Eva, Denise, Demi en Hortense hoopten dit jaar ook op de hoogste plek ,
jammer genoeg was Pax Haarlermermeer net iets sterker.
De Hazenkamp was zonder meer de sterkste club bij de nationale teamwedstrijden. Ze was de vereniging met de meeste teams en ook de meeste medailles:
1 x goud; 2 x zilver en 1 maal brons.

Vriendenactie en “Thyrza-mat”
Er is een vriendencomité: Natasja, Ragnhilde, Margreet, Jannah, Julia en Wim.
De Vriendenactie kwam wat traag op gang maar uiteindelijk sprokkelden we
precies 8000 vriendenpunten bij elkaar. De 3e divisie won als team met 2.725
vriendenpunten; de topsport was een goede tweede met 2150 punten en
1e-2e divisie werd 3e. De 3e divisie bedenkt een leuke activiteit en krijgt daar
een budget van € 300,- voor mee. Individueel leek Juliette Berens lange tijd
gemakkelijk te winnen maar op het laatst streefde Thyrza van de 3e divisie haar
voorbij. En passant haalde Thyrza ook nog €50,00 Euro op bij de Grote Club
actie op…. Nina Gerritse werd 3e. We kunnen de -dure- mat kopen. We gaan
het de “Thyrza-mat” noemen. Aan het eind van de actie hadden we de volgende
vrienden verzameld: 39 bedrijfsvrienden, 9 supervrienden, 22 beste vrienden
en 83 vrienden. Natuurlijk waren er ook kritische kanttekeningen. Deze nemen
we mee in de evaluatie.

Grote Clubactie
De Grote Clubactie is ook dit jaar weer een enorm
succes gebleken. Maar liefst € 7.200,- hebben onze
jeugdleden opgehaald door loten te verkopen aan familie,
vrienden en buren. We zijn erg blij met dit grote bedrag.
Alle leden die hiermee hun t-shirtje en tasje
verdiend hebben, kunnen die binnenkort van je trainster/
er ontvangen. Tevens danken wij Karin van Rooij en
Freerk Tuinstra die al die loten hebben ingevoerd, ook
een enorme klus. Dank je wel allemaal.

Kersttournooi
Het Kersttournooi komt steeds dichterbij en er wordt hard gewerkt om er ook
dit jaar weer een succes van te maken. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen en kans maken op gratis toegangskaarten? Like dan onze speciale
facebook pagina van het Kersttournooi: www.facebook.com/KersttoernooiHazenkamp. De foto op Facebook is van picturelifestyle.nl

Nieuwe wedstrijdkleding
Dit jaar zijn we weer toe aan nieuwe wedstrijdkleding. We hebben daarvoor
een schema ontwikkeld: om de twee jaar een ander turnpakje, om de 4 jaar
een nieuw trainingspak. Via een brief aan de trainers is dat gecommuniceerd
door de kledingcommissie.De Hazenkamp heeft een overeenkomst met een
kledingleverancier: Hesters uit Heerenveen, we hebben met deze leverancier de
afgelopen jaren reeds prettig samengewerkt. Met deze leverancier maken we
onder andere afspraken over de prijs, kwaliteit en model van de kleding, maar
ook garandeert de leverancier ons dat de kleding gedurende de hele periode
dat we de kleding voorschrijven, ook leverbaar blijft. Doordat de Hazenkamp
de leverancier in het bestelproces veel werk uit handen neemt, is de prijs die
de leden betalen voor de kleding in de meeste gevallen gunstiger dan wanneer
een kledingstuk los wordt besteld. De Hazenkamp hecht veel waarde aan een
uniforme uitstraling, we kiezen dus voor kleding die zoveel mogelijk gelijk is voor
alle wedstrijdgroepen, met wat variaties op de modellen turnpakjes (korte en/
of lange mouwen). Het is belangrijk dat trainers en trainsters in hun jaarboekje
ook de kledingafspraken helder vermelden. Ouders weten wanneer er nieuwe
kleding aankomt.

Juryopleiding turnen dames niveau 1 nijmegen
Datum:
donderdag 21 januari 2016
Tijd:
19.00-22.00 uur
Docente:
Monique Laenen-Weiler
De opleiding bestaat uit 3 bijeenkomsten:
1 introductiebijeenkomst* (verplichte dag) en 2 praktijkbijeenkomsten.
Springwedstrijden
Dankzij een goed draaiend organisatiecomité
stonden de wedstrijden er weer als een huis.
Leuke en drukke wedstrijdjes, enthousiaste
en soms zenuwachtige deelnemertjes, gezellig en druk. Het was weer een Hazenkamptop-weekend.

Ben je geïnteresseerd, meld dat bij je trainer of trainster of bij de manager.
Of maak het kenbaar via info@hazenkamp.nl Van ons ontvang je nadere
instructies over het inschrijven voor de cursus. Nadat de opgave rond is wordt
verwacht dat, voordat je naar de introductiebijeenkomst gaat, de TD1-module
algemeen deel 1 en deel 2 zelf doorgenomen hebt. Daar komt u door in te
loggen op de campus met de inloggegevens die u dan via mail heeft ontvangen. Tijdens de introductiebijeenkomst ontvangt u het cursusmateriaal, het
NTS2013 reglement voorgeschreven oefenstof (deel 1, 2 en 3) voor D2- en
D3-oefenstof én de daarbij behorende bijlagen. De praktijkbijeenkomsten bestaan voornamelijk uit het beoordelen van elementen en oefeningen, maar ook
wordt er nog een korte instructie gegeven via een PowerPoint presentatie. Voor
alle bijeenkomsten geldt dat u er natuurlijk ook terecht kan met vragen over de
theorie en praktijk van het NTS2013 en de TD1-module.
Data: 21 januari; 18 februari; 17 maart
Wil je meedoen, stuur een mail naar info@hazenkamp.nl

Op naar het wedstrijdseizoen
De eerste wedstrijden zijn alweer van start gegaan. Vanaf nu tot half juni zijn
er elk weekend wedstrijden, in alle divisies, turners en turnsters. We wensen
de turners en turnsters en hun kaderleden fijne wedstrijden waarbij individuele
grenzen verlegd gaan worden. En soms leidt dat tot “ winnen”.

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

PR-COMMISSIE-LID OF LEDEN GEZOCHT
Graag zouden we enkele leden / ouders vinden, die de gymsports –vooral in
de breedtesport, in de wijken en dorpen- zouden 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
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