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Kader / trainers gezocht
We zijn op zoek naar kader om nieuwe leden
goed op te kunnen vangen. We hebben een
fraaie flyer gemaakt en we hebben deze
verdeeld onder studenten van de ALO en
ROC Nijmegen en Arnhem . Gelukkig hebben
al verschillende studenten gesolliciteerd
en we hebben al verschillende sollicitanten
gesproken.

Nieuwe trainers gezocht
De Hazenkamp is op zoek naar nieuwe trainers. We hebben op dit moment ruimte voor
25 klokuren. De vraag voor trainers zit ‘m
voornamelijk in de breedtesport. Heb jij zin
om nu al les te komen geven, geef dat dan bij
ons aan: personeelszaken@hazenkamp.nl
Vooral volgend jaar bij de komst van Talent
Centraal hebben we ruim 100
vacature-uren.

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
BREEDTESPORT
Met de opkomst van ruim 300 jeugdleden
kan het organisatiecomité (Marrit, Sem,
Tiane, Wesley, Jesper en Fenna ) weer terugkijken op voor de deelnemers spannende
wedstrijden en voor de club wederom een
strak georganiseerd en vooral ook weer een
gezellig weekend. Dan blijkt maar weer dat
ook zo’n hele grote club als Hazenkamp, met
rond de 1700 leden, toch ook een echte en
hechte familieclub is.

SPORTQUBE
DE NIEUWE NAAM VOOR HET FRAAIE SPORTGEBOUW.
Met als ondertitel: “House of talent”.
SportQube wordt de nieuwe naam van het sportcomplex aan de Rosa de
Limastraat. Qube staat voor vierkant, hoek. Waarom juist deze naam gekozen?
Het gebouw ligt op een hoek van belangrijke wegen, de S100 en Rosa de Lima
en de vormgeving van het gebouw bestaat uit vierkante vlakken. SportQube
wordt het gebouw waar veel mensen en organisaties elkaar gaan treffen om
verbindingen met elkaar aan te gaan. Een fraaie accommodatie is een erg
belangrijke hoeksteen bij het ontwikkelen van talent. De bouw verloopt
voorspoedig en na de zomervakantie gaat het programma vol van start.
Lessen rond zomervakantie van ploegstraat naar Sportqube
Op zondag 1 juli zijn de clubkampioenschappen wedstrijdsport met daarna de
feestelijke afsluiting van de periode Ploegstraat. Daarna kan er nog een weekje
gewerkt worden in de hal. De laatste dag is vrijdag 8 juli. Op vrijdag 23 juli
(start bouwvakvakantie en vrijdag van Vierdaagseweek), is SportQube ingericht klaar; tussen 23 juli en 13 aug moeten we verhuizing + aanpassingen rond
hebben. De eerste –mogelijke- lesdag voor de wedstrijdgroepen in TCN is
maandag 13 augustus.
De turnhal aan de Ploegstraat, die in eigendom is van Gemeente Nijmegen,
wordt leeg opgeleverd en we zeggen de huur per 1 oktober op. In september
houden we nog een verkoopdag voor alle matten en toestellen, die niet meegaan naar SportQube.
Tussen 8 juli en 13 augustus zijn er in beide gebouwen
geen trainingen en vindt de verhuizing plaats. Onder
in de Update zie je de planning. Heb je specifieke
wensen of vragen rondom de zomervakantie,
neem dan contact op met Wim Zegers.
Vrijwilligers gezocht
Wij verzoeken ouders van onze jeugdleden om
mee te helpen bij de verhuizing en de voorbereiding er van. Het is allemaal in de zomervakantie.
Ben je in Nederland en wil je een dag of dagdeel
helpen, geef dat aan ons door. Zie onderstaand
rooster. Wil je meehelpen, geef dat door aan je
trainer/trainster of mail wim.zegers@hetnet.nl

VRIJWILL
IGERS
GEZOCHT
!

Opening en feestelijke herfstvakantieweek
De herfstvakantie wordt een leuke, gezellig drukke week waarin we ons prachtige centrum aan belangstellenden willen laten zien. Deze week mag en wil niemand missen, want we hebben ook jouw inzet en energie hard nodig. We zullen
laten zien dat onze –hele grote- club toch een hechte familieclub is.
Op vrijdag 12 oktober zal SportQube officieel geopend worden; op zaterdag
13 oktober volgt er een reünie voor alle oud-leden en hun kinderen; op zondag
zetten we de deuren open voor bewoners uit Nijmegen. Natuurlijk laten we met
demo’s zien wat er in SportQube zoal te beleven valt.
In de herfstvakantie zijn er tal van sportinstuiven met gym-turnen-free running
en natuurlijk springen

VRIENDENACTIE VOOR VIDEO-ANALYSE-SYSTEEM
De vriendenactie kent dit jaar een heel bijzonder doel: in beide nieuwe
turnhallen én bij Free Running willen we een video-analysesysteem
aanschaffen. Onze sporters kunnen daarmee hun oefening opnemen en
terugkijken. De beelden kunnen meerdere malen teruggekeken worden,
in slow-motion worden weergegeven of worden gepauzeerd voor een
goede analyse. Via dit systeem kun je zien hoe je nog beter kunt turnen.
Het systeem is bedoeld voor alle leden van de wedstrijdgroepen (t/m 5e
divisie) en free running. We vragen al deze leden om op zoek te gaan naar
vrienden.
De hele actie verloopt digitaal via een speciale vrienden-website.
Een aantal van ons kennen de actie nog van twee jaar geleden. Met die
actie hebben we twee grote, blauwe Thyrzamatten kunnen aanschaffen.
Die matten worden dagelijks gebruikt.
HERENTURNEN, 1E DIVISIE EN TOPSPORT
De heren zijn aan een opmars begonnen.
Sinds enkele maanden heeft Henk Kaaks
assistentie gekregen van Michael Snoek, een
van onze oud-turners. Hij heeft als trainer
jarenlange ervaring opgedaan bij meerdere
clubs en hij is blij terug te zijn op zijn oude
Hazenkamp-nest. En je ziet de heren met
de dag beter turnen. In Hoofddorp wisten 3
turners zich te plaatsen voor finaleplekken
op het NK.
Ook de dames eerste divisie, inmiddels een
grote groep senioren, blijven heel knap aan
de Nederlandse top meedraaien. Ze hebben
alweer veel wedstrijden achter de rug en een
aantal toppers hebben de landelijke finale
behaald.
Ook bij topsport zie je voortgang. Juliette en
Maartje-beiden eerste jaar senior- knokken
zich naar boven. Maartje werd in het Hemelvaart weekend tweede bij de senioren tijdens
de IAG wedstrijd in Den Bosch. Juliette even
niet, vanwege een kleine blessure. Reina is
weer aan het trainen. En Mara Titarsoleij is
al een lange tijd geblesseerd en is drie keer
geopereerd. Toch hoopt zij zich terug te
knokken naar de hoogste Nederlandse top.
Bij de aanstormende jeugd zie je sinds de
komst van Tara een stevige progressie. In
de voorwedstrijden werden al heel wat
medailles binnengesleept.

En het was een spannende wedstrijd tussen de topsport en de 3e divisie.
Tot de laatste dag was het spannend wie er zou winnen. Juliette Berens
haalde de meeste vrienden binnen. Binnenkort hoor je er meer van via je
trainer of trainster.

Welke vrienden kun je werven?
• Vriend
€ 20,00 =
• Beste vriend
€ 50,00 =
• Supervriend
€100,00 =
• Bedrijfsvriend
€150,00 =

20 vriendenpunten
50 vriendenpunten
100 vriendenpunten
150 vriendenpunten

We willen met deze vriendenactie zoveel mogelijk vrienden
binnenhalen om onze doelen te behalen!
Wanneer starten we? Op 23 april en de actie duurt tot 18 juni.
Voor elke 20 vriendenpunten ontvang je een lot. Met dat lot kun je hele
aantrekkelijke prijzen winnen. Dus hoe meer vriendenpunten, des te meer
loten en des te meer kans op een fraaie prijs.
Natuurlijk krijgt de groep, die de meeste vriendenpunten verzamelt, een
heel bijzondere teamprijs.
Prijsjes beschikbaar stellen??
Welke ouder, welk bedrijf kan ons aan leuke prijsjes helpen voor de loterij van
de Vriendenactie? Indien u ons hiermee kunt helpen, neem contact op met
wim.zegers@hetnet.nl

Schema verhuizing Ploegstraat naar Sportqube
ma 25 juni

Na NK-Ahoy

Vrij oefeningvloer naar SportQube

zo 1 juli

Clubk wedstr en afscheid Ploegstraat

zo 8 juli

laatste lesdag wedstrijdsport
afbreken Ploegstraat

ma 9 juli

09.30-17.00

18.30-21.30

di 10 juli

09.30-17.00

18.30-21.30

wo 11 juli

09.30-17.00

18.30-21.30

week 29

vr 22 juli

SportQube ingericht gereed

week 30

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

start bouwvak

ma 23 juli

09.30-17.00

Verhuizing voorbereiden

di 24 juli

09.30-17.00

Verhuizing voorbereiden

wo 25 juli

09.30-17.00

Verhuizing voorbereiden

wo 8 aug

18.00-22.00

Verhuizen, 12 personen

do 9 aug

18.00-22.00

Verhuizen, 12 personen

vr 10 aug

18.00-22.00

Verhuizen, 12 personen

week 33

ma 13-19 aug

Start lessen voor wedstrijdsport etc

week 35

ma 27 aug

1e lesweek, breedtesport

week 36

ma 3-9 sept

Verkoop inrichten/ PR verkoop

week 38

ma17-23 sept

21,22,23 september Het Hazenkamp

week 39
LAURA WILLEMSEN Grafisch ontwerp

week 40

Verkoop toestellen
ma 1-7 okt

Ploegstraat leeg maken en opleveren
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