2018 - 2019

BEDANKT

Nijmegen | November 2018 | redactie Wim Zegers

w w w.w a

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP
CLUBTEAMS
In het weekend van 17 en 18 november
hebben we twee wedstrijden. Nadat de
Hazenkamp jarenlang gastheer was van de
individuele NK’s, waarmee we in het Triavium
een nieuwe standaard hebben neergezet
voor de wedstrijden, vindt dit jaar het NK
Teams plaats in Nijmegen. Maandenlang is
door een flinke club vrijwilligers hard gewerkt
om dit evenement neer te zetten. In de Jan
Massinkhal wordt gestreden om de nationale
titel voor zowel heren als dames. Turnen op
Topniveau in onze eigen stad! We kunnen
nog best wat hulp gebruiken, maar ook rekenen we op een grote Hazenkamp-fanschare.
Er treden zowel bij de heren als bij de dames
Hazenkamp-ploegen aan, absoluut de moeite
waard dus! .
In SportQube hebben we op hetzelfde
moment ook een spannende dag: de eerste
echte regionale wedstrijd, de plaatsingswedstrijd 4e divisie dames. Kom kijken. Je
aanmelden als vrijwilliger voor het NK Teams
kan bij Jannah Siebelt.
Vliegende start Sportqube
De start van het seizoen staat in belangrijke mate in het teken van de overstap naar
SportQube.
Na de verhuizing zijn we al in de zomervakantie gestart met de eerste trainingen. We
hadden er handenvol aan om de start van
alle lessen en trainingen in goede banen te
leiden, terwijl een deel van de bouwwerkzaamheden nog doorliepen.
Iedereen, die SportQube bezocht zag dat de
hal elke week verder opknapte.
Maar het is gelukt.
Begin november, na de geslaagde opening,
reünie en Open Kijkdag, bleken de turninstuiven superdruk bezet met ruim 350 belangstellende kids.
We merken we dat iedereen z’n weg begint
te vinden.
SportQube kent een vliegende start.
Het ledental is daadwerkelijk 200 leden
hoger dan vorig jaar. Maar dat niet alleen, er
zijn tal van huurders, die aangegeven hebben
om een zaal of lesruimte in SportQube te
mogen huren. Soms voor het hele seizoen,
soms voor een enkele keer of een korte periode. En intussen is –op de drukste momenten- ook de kantine van start gegaan.
Topsport Gelderland voert beweegtesten uit
in SportQube; studenten van de HAN en ROC
zijn betrokken bij de SportImpuls; Flex Dansstudio geeft inmiddels heel wat lessen dans;
de springzaal wordt nu volop gepromoot en
ga zo maar door.
Robin Heijna, Berthe van de Weem en
Domenique Kuenenger zijn frequent aan
wezig om vragen van bezoekers en sporters
te kunnen beantwoorden.
En op de achtergrond is ook het bestuur van
zowel De Hazenkamp als van de Stichting Talent Centraal druk doende om alles in goede
banen te leiden; verder zijn veel vrijwilligers actief bij instuiven, bij wedstrijden etc.
Bovendien is er een onderhoudsgroepje dat
wekelijks de zalen verder op orde maakt.
GROTE CLUBACTIE
Gelijktijdig hebben we de Grote ClubActie uitgezet met hele leuke prijsjes zoals
een uur springen in de nieuwe Springzaal.
Daar is gretig gebruik van gemaakt en veel
leden hebben deze leden hebben veel loten
verkocht. Op opbrengst komt net als voorgaande jaren boven de 10 duizend euro uit.
Twaalfduizend zelfs!

SPRINGZAAL IS OPEN
De springzaal in SportQube is klaar en opent vanaf woensdag 21 november. Wil je individueel of met een groepje springen in de springzaal, ga dan naar de site www.hazenkamp.
nl. Let op: we hanteren leeftijdscategorieën, kijk dus even wanneer jij bij ons mag komen
springen. Ook leuk: je verjaardagsfeestje geven in de Springzaal!
!! NIEUW AANBOD SPECIAAL VOOR VOLWASSENEN!!
1. Yoga van Rebecca op woensdag en zaterdag
Vanaf november is het mogelijk om ook yoga te volgen bij de Hazenkamp. De lessen worden gegeven door Rebecca Kuenenger op woensdag van 19:00 tot 20:00 en op zaterdagochtend van 09:30 en 10:30. Lessen zijn voor iedereen toegankelijk en is een mix van
Power en Hatha Yoga. Wil je mee doen? Meldt je aan voor een proefles!
2. Yoga & Pilates van Marieke op maandag
Na de kerstvakantie verwelkomen we nog een nieuwe collega en yogadocente: Marieke de
Jong. Zij gaat op maandagavond om 19:00 een pilates les geven en om 20:00 een yoga
les. De eerste les vindt plaats op maandag 7 januari. Je kunt je nu al opgeven voor een
proefles.
3. QuBeFit in de springzaal van Marlie en Fianne op dinsdag
Dat trampolinespringen leuk is hoeven we natuurlijk niet uit te leggen aan (voormalig) turners, maar dat een 10 minuten trampoline workout gelijk staat aan 30 minuten hardlopen
maakt het ook nog eens extra efficiënte workout voor mensen die graag fit willen worden
of blijven! Kom daarom naar de bootcamp klassen in de springzaal van Marlie en Fianne
iedere dinsdag om 18:00 of om 19:00. Een les duurt 3 kwartier.
4. Krachtcircuittrainingen in de Gym
van Senna op donderdag
En voor de volwassenen die echt een
uurtje tot het gaatje willen gaan zijn er de
krachtcircuittrainingen in het krachthonk
van SportQube. Senna is tophockeyster,
personal coach en de grote zus van ons
allen bekend, Julia Bombach.
In haar handen ontkom je niet aan een
stevige workout waarin je alle spiegroepen traint. Van te voren aanmelden is niet nodig, je
kunt een ticket aan de bar van SportQube kopen voor 7,50 euro per keer. Lessen zijn op
donderdag van 18:00 tot 19:00 en van 19:00 tot 20:00.
Het verleden van de turnzalen Hazenkamp
De Hazenkamp was een van de eerste clubs met een eigen turnhal. Menigeen herinnert
zich de turnhal “Papendal” nog. Hier heeft de gymbond rond circa 1975 de eerste turnhal
ingericht. De Hazenkamp had al snel in de gaten dat een eigen, permanent ingerichte accommodatie niet alleen belangrijk was voor de ontwikkeling van haar sporters maar ook
voor de hele vereniging. Een eigen hal geeft ook een belangrijk home-gevoel.
Naast de vele gymzalen in de wijken van Nijmegen en later ook in de omliggende dorpen
turnde De Hazenkamp in de volgende “turnhallen”:
Van 1975 tot 1985 turnden we in een gymzaal aan de Reestraat. Weliswaar een erg
kleine zaal maar waar we wel van vrijdag tot en met zondag de toestellen mochten laten
staan. Dat was al een hele stap voorwaarts.
Maar we wilden verder met turnen en toen zijn we op zoek gegaan naar een grotere zaal.
In het najaar van 1985 hebben we zelf, met veel vrijwilligers en met blote handjes de
eerste turnhal in een bedrijfspand van Allpa bv aan de Ploegstraat ingericht; zo hebben we
een valkuil met de schop gegraven en vol gelegd met versneden ziekenhuismatrassen.
In oktober 1998 hebben we de nieuwe (inmiddels oude) turnhal aan de Ploegstraat
geopend; deze hal (met grote en kleine zaal) hebben we in samenwerking met Gemeente
Nijmegen kunnen bouwen.
Al spoedig bleek de hal veel te klein en barsten we uit onze voegen. Niet alleen groeide het
aantal leden maar ook het aantal trainings- en lesgroepen. De hal werd steeds intensiever
gebruikt. Ouder-peutergroepen, Free Running maar ook zelf georganiseerde wedstrijden
zorgde ervoor dat de turnhal ruim 3500 klokuren op jaarbasis bezet was.
Gelukkig vonden we een luisterend oor bij de lokale politiek om samen met onder andere
TopJudo Nijmegen en andere partners het ambitieuze SportQube van de grond te tillen. In
oktober 2018 hebben we SportQube geopend.

Wij
zoeken…
Wij zoeken…
Een nieuw bestuurslid! Kom jij in deze spannende tijden ons bestuur versterken? Met de
opening van SportQube komen er veel nieuwe uitdagingen op ons af en zijn we hard op
zoek naar een enthousiast en betrokken clublid of ouder, die met ons mee wilt denken.
Momenteel zijn we bezig de aandachtsgebieden opnieuw te verdelen, waardoor er ruimte
is voor eenieder om op zijn/haar eigen interessegebied aan de slag te gaan.
Wil jij helpen de club weer een stukje sterker te maken? Neem contact op met Merijn
Berendsen. Dat kan via het mailadres voorzitter@hazenkamp.nl
Ook zoeken wij sportieve leden voor onze flexpoule! Bij voorkeur in het bezit van een
niveau 2 opleiding. Kun je goed met kinderen omgaan en lijkt het jou wel wat om kinderfeestjes te begeleiden in de turn-, freerun of springzaal, wil je toezicht houden tijdens
de vrije uren in de springzaal of wil je als gastheer of -dame achter de bar in SportQube
werken? Neem contact op met Lisanne via personeelszaken@hazenkamp.nl
Met medewerking van managers,
Danielle Berens en Berthe van Weem. Het
turbul is bedoeld voor ouders en turners en
turnsters van de wedstrijdgroepen.
Laura Willemsen Grafisch ontwerp

En natuurlijk zijn wij altijd op zoek naar vrijwilligers. We organiseren dit jaar meer wedstrijden dan ooit en dat is niet mogelijk zonder vrijwilligers. Roep jij de prijswinnaars om door
de speaker? Tel je de punten van de sporters op? Mogen we je spierballen een paar uur
lenen voor de op- of afbouw van een wedstrijd? Of kom je een keer in de keuken werken
om de juryleden van een lunch te voorzien? Heb je nog een beetje clubliefde over die je
graag wilt inzetten, meldt je eveneens aan via personeelszaken@Hazenkamp.nl
Met 1 dagje per jaar, maak je ons al erg blij!

De Hazenkamp Gymsports | Postbus 31075 | 6503 CB Nijmegen | 06-16 68 66 91 | info@hazenkamp.nl | www.hazenkamp.nl

pitinatuur.nl

