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Twee keer niveau-2 cursus
Er worden binnenkort twee cursussen niveau
-2 Gymnastiek en niveau-2 Free Running
gegeven. In Nijmegen, steeds op zondag.
Heb je interesse en wil jij meedoen, neem dan
zsm contact op met je trainer of trainster
of met de manager Berthe van de Weem.
berthe.vandeweem@hazenkamp.nl.
Alweer een mooie kerstboom
in de turnhal
Opnieuw is Theo er in geslaagd een fraaie
kerstboom in de hal van de turnhal te plaatsen. Als de kinderen de turnhal binnenlopen
zijn de oh.. en ah…’s zijn niet van de lucht.
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HUIS VAN DE GESCHIEDENIS
ZONDAG 4 FEBRUARI 2018

VIERING 90-JARIG JUBILEUM
Zoals al eerder gepubliceerd viert
De Hazenkamp op zondag 4 februari 2018
haar 90-jarig jubileum. Alle leden en oudleden zijn van 15.00 tot 17.30 uur van harte
welkom in het Huis van de Geschiedenis,
Marienburg 26, 6511 PS Nijmegen.
Oud-turners en turnsters, honk- en
softballers,badmintonspelers, leden van
korfbal, voet- en handbal, wandelen,
(rol-)hockey en het TurnPromotieTeam zijn
van harte welkom.

Zet 4 februari in uw agenda en stuur deze
uitnodiging door aan alle andere (oud-)
Hazenkampers, die u kent.
Er is in het Huis van de Geschiedenis tevens
een expositie ingericht die tot twee weken
na de viering te bezichtigen is.
Openingstijden: dinsdag t/m donderdag
van 11.00-17.00; zondag 12.00-17.00uur

90-JARIG BESTAAN DE HAZENKAMP
Op zondagmiddag 4 februari 2018 bestaat De Hazenkamp 90 jaar.
Dat gaan we vieren in het Huis van de Geschiedenis, Marienburg.
Zie de bijgevoegde uitnodiging.

TALENT CENTRAAL EN OPROEP VOOR
TECHNISCH KADER
Zodra Talent Centraal klaar is – begin
september 2018- zullen -hopelijk – zich
veel nieuwe leden aanmelden. We hebben
immers veel meer ruimte, meer zalen. Maar
daar hebben we ook trainers, trainsters en
assistenten voor nodig. Er is al een voorlopig
les- en activiteitenprogramma vastgesteld.
We gaan veel aandacht besteden aan de
werving van nieuwe kaderleden. We zijn dit
jaar onder andere gestart met een groep van
meer dan 20 assistenten. Die willen we opleiden en binden aan onze vereniging. Tiane
Tilanus en Lisanne Veen trekken dit project.
We gaan natuurlijk ook werven op het ROC,
op de HAN, binnen de KNGU maar ook op
landelijk niveau. We hebben deeltijd-banen
maar ook ruimte voor grotere banen.

SPORTIMPULS AANVRAAG HEEL NEIJ-WEST BEWEEGT
De Hazenkamp is doende om een subsidie-aanvraag SportImpuls in te dienen.
We willen samen met de basisscholen het Octaaf, de Wieken en Zonnewende en
twee scholen voor het Voortgezet Onderwijs (’t Rijks en Mondial) een “SchoolActieve Sportvereniging” worden voor de wijk. Alle jeugd, maar ook alle senioren moeten de weg naar onze nieuwe hal probleemloos weten te vinden.
NIEUWJAARSBIJEENKOMST
Het was dit jaar een gezellige niet al te grootse nieuwjaarsbijeenkomst. De managers en voorzitter hebben een aantal zaken
toegelicht. Wim liet zien hoe de geschiedenis van onze vereniging tot
stand is gekomen.
CONTACTOUDERS WEDSTRIJDSPORT
De Hazenkamp is voor alle wedstrijdgroepen op zoek naar contactouders!
Een contactouder is een ouder die op vrijwillige basis een actieve rol speelt en
de ondersteunende schakel vormt tussen kind en ouders enerzijds en kader,
management en bestuur anderzijds op het gebied van communicatie, activiteiten en wensen voor elke wedstrijddivisie. Wil jij contactouder worden van de
divisiegroep van jouw kind, neem dan contact op met manager wedstrijdsport
Henk Kaaks, henk.kaaks@hazenkamp.nl

Ken jij iemand, die volgend jaar in TCN zou
willen gaan werken, stuur een sollicitatiebrief
naar info@hazenkmap.nl

KERSTTOERNOOI BIJZONDER GESLAAGD
We kunnen terugkijken op een wel zeer geslaagde kersttoernooi, misschien wel
het mooiste ooit? Opvallend was de fraai aangeklede hal met de kerstkrans en
kerstbomen, de tafelrokken, de zwarte achterwand met kleurende verlichting
inclusief het mooie geluid. Met goed te volgen uitslagen op de tv-schermen.

TALENT CENTRAAL
De bouw vordert gestaag…
Je kunt elke dag de vorderingen zien want er
hangt een webcam, die elke minuut een foto
maakt. Ga naar http://www.mertens-weert.
nl/webcams.php en bekijk de situatie minuut
per minuut. Je kunt op dezelfde site ook naar
“uitvoering” gaan. Kies voor Talent Centraal,
links ervan staan de foto’s, die regelmatig
gemaakt worden.

Na twee jaar stond er weer een hele nieuwe organisatie met Stijn, Misha, Tiane,
Nienke, Henk en Juergen. Deze groep heeft vooraf veel werk verzet en samen
met de hulp van al die Hazenkampers op de toernooidagen resulteerde in een
prachtig toernooi.

TURNSTAGE IN DE VAKANTIES
In de kerstvakantie was er weer een stage
voor turnsters.
Ruim 25 turnsters uit het hele land konden
3 dagen lang turnen onder leiding van het
Hazenkamp-kader. De stages worden door
de deelnemers heel goed beoordeeld. Dit
was alweer de 2e stage. In de voorjaarsvakantie volgt er nog een stage.

Bovendien verliep de wedstrijd-organisatie op rolletjes. Iedereen is op z’n taak
berekend. Vaak korte wedstrijden per rondje waardoor de wedstrijd niet vervelend lang duurt en er ruimte tussen de wedstrijden ontstaat.
Ik stel voor om blijvend te gaan voor wedstrijden met maximaal 6 turners of
turnsters per toestel. Naast al die deelnemende dames is de herenwedstrijd een
echt blijvertje geworden. Leuk om het verschil tussen mannen- en damesturnen
te zien. En complimenten aan Blanca, die toch weer voldoende juryleden wist te
verzamelen.

En de afsluitende act van Black Light: Beide Handjes was oogstrelend mooi
en kreeg veel applaus. Ook omdat deze deelnemers na afloop meehielpen om
alles op te ruimen, telde ik bijna 50 vrijwilligers bij het opruimen. Het geeft het
gevoel van één grote familie.
Volgend jaar gaat het hele toernooi naar de nieuwe hal, TCN. En dan gaat ook
topsport er een onderdeel van uitmaken, maar dan wellicht 1 of 2 weekenden
vóór de kerst.
GROTE CLUBACTIE
De Grote Clubactie heeft alweer meer dan
€ 10.000,- opgebracht. Met deze bijdrage
worden onze lessen, vooral ook in de breedtesport, nog beter.
Want we staan voor: Hazenkamp recreatieve
lessen op top niveau!!

GESLAAGDE SPRINGWEDSTRIJDEN
We doen het al heel veel jaren maar de springwedstrijden blijven een spannende
en leuke uitdaging voor onze jeugdige leden in de breedtesport. En wederom
helemaal goed georganiseerd.
Samen met de spectaculaire demo’s tussen de wedstrijdjes door van de
meehelpende leiding zijn de Springwedstrijden een puur visitekaartje van
onze vereniging.

Met medewerking van managers,
Danielle Berens en Berthe van Weem. Het
turbul is bedoeld voor ouders en turners en
turnsters van de wedstrijdgroepen.
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