




Januari stre.iaargang, nummer r {verschijnt 11 x per jaar)

Opgericht 2 Íebruari 1928 te Nijmegen
Goedgekeurd bij Koninktijk Bestuit van 22 november 193S
Aangestoten bii K.N.G.V., K.N.B.S.B., K.N.V.B., K.N.K,V., N.B.B.

Sekretarlaat M.Boogert
Prins Bernhardstraat 41,652,t AD Nijmegen, Tel. 0g0_227966

Pennlngmeester: s. Kersten, Tothuis 13-09, 6s37 MR Nijmegen, Tel.44262g
Redaktieadres: A. v.d. zwaan, Nw. Markt 11,6511 XK Nijmegen, Tel. 2zsgzl

Advertentles: R. Kersten, Tothuis 13-09, 6537 MR Nijmegen, Tet.44262g

KORFBAL
Sekretariaat: HarryHoenjet

Prof. Bromstraat 10,6525 BH Nijmegen, Tet. 224415
Admlnlstratle: Tothuislg-09, Tet. 080-442629
Glronummer: 1628666 t.n.v. penningmeester ,,De Hazenkamp" sektie korfbal

HONKBAL.SOFTBAL
Sekretariaat: AbWijshake

Weezenhof 31-06, 6536 EW Nijmegen, Tet. 441067
Glronummer: 2005900 t.n.v. penningmeester,,De Hazenkamp"

sektie honk- en softbal

BADMINTON
Sekretarlaat: Vossenlaan 180, 6531 SV Nijmegen, Tet. 090-560713
Glronummer: 1628666 t.n.v. penningmeester ,,De Hazenkamp,,sektie badminton

GYMNASTIEK-TURNEN
Paul van Zandveld, Eikenlaan 9, 6584 Bï Molenhoek, Tet. 080-5g4752
Tolhuis 13-09, Tet. 080-442628
Korte Kar 1, Beuningen, Tel. 08997-9227
1 628666 t.n.v. penningmeester,,De Hazenkamp',
sektie gymnastiek-turnen



U dil dE BEd§EÉ
Reeds meerdere maLen hebben r,lij ons tot u qericht met
een smeekbedc om versterking/assistentie van ons re-
daktie-team.
Lje geven het nog niet op!
Heelt u een paar uurtjes beschikbaar, meldt u dan bij
een van onderstaande leden. lJij zu.l_Ien u met open armen
ontvangen.
De gepJ-ande redaktie-bijeenkomsten zul-len (onder voorbe-
houd)plaatsvinden op de navolgende data:

28 januari
25 februari
25 maart
22 april
27 nej-
24 juni

trJilt u utrr kopij sovrpo uiterlijk tuee dagen tevoren
leveren bij:
An van der Zuaan, Nieuue Ívlarkt 11, Nijmegen.

Van eventuele afuijkingen i.n deze data zult u tijdig
op de hoogte uorden gesteld.
wlarjet te.l-.3 446235
Íllarjo 558455
An 225927

1 9 augustus
23 september
28 oktober
25 november
16 december.

1n-

Pianostemmer

JAN POUWELS

Kavelpad 1

LEUR

bijWijchen
Te|.08894-12668
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BADwTI NT0N:!EUGD

EEN BER]CHÏ AAN DE OUDER§ IJJJ

U zuLt ongetr,ijfel-d r,-leten dat ilij aJ- zorn tueeëneenhal_f-jaar een jeugdafdeling hebben met een fLink aanta.l_ jeugd-
1eden. sommigen al vanaf het beqin aanuezig, anderen ietskorter. Het leek ons als jeugdkàmmissie leuk om u ook eens
kennis te Laten maken met de sport die uul zoon of dochterbedrijft. Leeftijd speelt, hierbij geen ro1, het gaat er
meer om eens te zien u:at badminton eigenlijk al_lemaal in-
hcudt.
Uij nodi.gen u daarom uit om op ?J_Ig!g_€É a.s. samen met
uw zoon/dochter een partijtje uËomintoËG spelen. tvtakke-lijk zittende sportkleding en evt. een racket meenemen i-s
voldoende. Na het spelen kunt u dan nog even een babbeltje
maken met de trainers en begeleiders.
llocht u geen racket hebben, dan zijn deze in de zaal be-
schikbaar.
lJij hopen u en uu, kinderen te mogen begroeten ap 21 febru-ari.

Tsja en dan nog een verzoek aan de ouders van jeugdleden...
De jeugdkommissie is uitqebrej_d met een persoon, namelijk
Rob Ho1ts1ag. Rob is a1 jaren spelend l-id en vanaf dit sei-
zoen jeugdkommissiel-id en jeugdhulptrai.ner. Er is echter
nog behoefte aan ouders van jeugdleden voor de volgende
onderuerpen:
- ondersteuning in aktiviteiten (incidenteel, b.v. vervoer)
- nieuure ideeën en initiatieven aandragen en helpen deze

uit te uerken
- informatiebron over uJensen die onze jeugdspelers thuis

kenbaar maken
- jeugdkompetitÍeleider(ster) en jeugdsekretariaat.
Belt u eens vijblijvend op voor informatÍe, ue hebben uu.r
steun hard nodig.
Henk Schipper 22A179/565724 (uerk); Rob Hot_tstag SiZ771;
Fe1ix Hoefnagel 229444.

De.i euqdkommissie



ïn verband met te .l-ate levering van de kopij voor Hazen-
kamper nr. 'l 1 , volgt hier a.lsnog een verslag van team
tuee en een vers.Lag van de sektie jeugd.

Ciao amici,
De bengels van teanr tuee
daar gaat het minder goed mee.
0p ureg naar LJijk bij Duursteden
ulas de dijk druk bereden.
Kees bleef achter zijn voorganger haken
om op deze manier niet van de dijk te geraken.
LJe vroegen de rrleg aan een oude knakker
maar die u.rist de rrleg ook niet, de hfiakker
Het uerd na een spannende strijd 4 - 4
daarna vloeide rijkelijk het ......
0h, rrrat een dorst,
de volgende ueek komt gelukkig Reehorst.
HetrrlerdS-5
maar het r.las uel spannend, dat stond buiten kijf .
Een eind uleg naar de laatste k1us,
vlak bij Utrecht, Nieuuregein dus
Verliezenmet6-2
echter u;e blijven optimistisch en tevree
Daarna gezellig met zrn all-en uit eten
om even alle zorgen van het verliezen te vergeten
De pizzars sloegen in al-s een bom
en Fieke haar ijsco zaL in een grote ronde vissekom.
Henkie had op het vel-d niets gepresteerd,
maar kon pízza eten als een peerd.
Kees had een uurl-ang tegen de shuttle staan sl-aan
maar kon bij de pízzetia de hete pepers niet aan.
Agnes volgde dit tafereel met veel plezier
1r2r3r4t5, hoedje van papier.
Andereteams Let op, a1s jullie verslag het beter als deze doet
dan krijgen julIie je rekening ook vergoed I !

qrget-ies van team ttuee



Sportbenen... benen nàar... van ffiegen Sport
EXTRA VOORDEET
Sportartikelen en kleding voor Hazenkampleden

ExrRA vooRDEL|G op vertoon van Jidmaarschapskaart

Van Welderenstraat 23
6511 MB Nijmegen
TeleÍoon 080-231993

_o E^ll. I tÍA v(,(,líuEtsl
VV Sportartiketen en kteding voor Hazenka

Pn,otíffi;;$#;

GEBR.ZEGER
Groente en íruit van eigen bedriji

Oude Dukenburgseweg 28, Nijmegen. Tel. 0g0-445555
en

Bijsterhuizenstraat 1 5, Nijmegen, Tel. 09g97-1932

S N IT D E R S )

GRATMllilUMTtIIftIT

teleÍoon 224tgg
postweg 63

t/o Rustoord
Speciaalzaak

J. R. van OÍferen
Verkoop van o.a.

Oude Kampen
Balmoral
Gorps Diplomatiquo en
Diverse importsigaren

Wolfskuilseweg'l 55 lel. 771 123
Hatertseweg624 1e1.552123 Nijmegen

er.#ffi,
ïelefoon 080 - 283231



6811 GV Arnhem, Korenmarkt 1

Telefoon: (O85) - 4269il
Banknr: &.46.60.554
Dageliiks geopend 16.0O-23.00 uur
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Jeugdrekeningen
Piek-Íijn Spaarrekening
- openen vanaÍ 0 tot 11 jaar;
- doorspaarmogel ijkheid

tot 18 jaar;

- maximum tegoed f 25.000,-;
- geen opzegtermijn;
- spaarbankboekje oÍ rekening-

afschritten;

Piek-Íijn Rekening
- openen vanaÍ 1i tot '16 jaar;

- doorspaarmogel ijkheid

met duidelijke handleiding erbij
gratis;

- gaat over in echte bankgiro-
rekening;

- 4 keer per jaar je eigen Piek-fijn
Magazine;

Zilvervloot
- openen vanaf 15 tot 21 jaar;
- doorspaprmogelijkheid tot 9 jaar

na openrng;
- maximum inleg f 480,- per jaar;

minimum inleg Í 30,- per jaar;
- na minimaal6 spaarjaren een

belastingvrije overheidspremie
van 1oo/o over tegoed plus rente;

Voor ieder
wat wils
Niet alleen voor
de jeugd hebben
wijdiverse
mogelijkheden,
bijons kan
iedereen terecht.
Of het nu gaat
om sparen,
betalen,lenen,
verzekeren,
hypotheken,

vakantieservice oí kl uisloketten,
onze medewerkers zijn graag
bereid om u de nodige inÍormatie
te verstrekken. Over het onder-
werp jeugdsparen hebben wij
natuurlijk ook een aparte Íolder.

tot 18 jaar;
- maxrmum

tegoed
Í 25.000,-;

- geen opzeg-
termijn;

- betalen en
sparen tegelijk;

- ergen pas,
rekening-
afschriften,
betalings-
opdrachten,
automatische
overboekingen;

- fraaie bankmap

gelders-utrechtse
o

-
Ert

spaarbank



Uitulisseling Hazenkamp-Smashing lJijchen.
De eerste uitr,.rissel-ing van dit jaar heef t inmiddel-s al-
ureer plaats gehad en ueL op 27 oktober in sporthal l-len_ost-
daI. Maartje, Edith, Saskia, Cindy, Bianca, Anita, Izaak,
Jeroen, Eduindo, iïarc. en Bas bonden de strijd aan met
hun leeftijdgenoten uit LJÍjchen. De uledstrijden gingen
al-Len qelijk op en menj.geen moest flink uat truken uit
de doos hal-en om zijn/haar partij tot u.rinst om te zetten.
Het kostte menig zueetdruppeltje. 0p het eind van cle mid-
dag bleek dat de ttr;ee ploegen aan el_kaar geu:aagd LJaren,
totaaluitslag 1 2-12.
De volgend thuisuledstrijd zal plaatsvinden op 23 februari
1986 en rr.raarschijnli jk tegen een ploeg uit Kleve.
EVen onthouden dus, 23 februarj. j
voor deze uitrL:issel-ing kun je je opgeven bij Henk schi-pper.

JARIGEN ÏN DE TVIAAND DECETVIBER

[ïike Sengers, Silvie van Berkel, Ingeborg Cornelissen,
Stan Heuvink.

SORRY ! T

Hierbij bied ik mijn exkuus aan aan diegene die ik naar
aanleiding van een ingezonden team-verslag in de Hazenkam-
per nr. 11 gekuetst mocht hebben.
Het 1ag niet in mijn bedoeling en zeer zeker niet in mijn

lvlichel

aard om dat te veroorzaken.
Bij deze sorry,



KLEDI NG

Is je uniform in orde?
Zo niet, neem dan kontakt op met
Zij kan je eventueel heJ-pen aan
nj.euu;e voor je besteffen.
Moet je hes nog bedrukt rrrorden,
haar op.
De Levertijd van nj.eur.le kleding
niet te 1ang.

JATVIIVIER

Rina Bor; tel-. t 442O84.
2e hands kleding of

neem dan ook kontakt met

is ca.8 ueken; u:acht dus

Alti jd tr-leer kreten als begrotÍ.n9, subsidies, kosten,
kontributies, opbrengsten.
Jammer dat ue niet al-l-een over honkballen en softball-en
kunnen praten en schrijven, uant daarvoor komen ue toch?
lvlaar als er thuis geen geld komt, komt er ook geen eten
op tafel.
Zo is het hel-aa,s bij de vereniging ook. En dat geld moe-
ten ure met, z In al-.l-en binnen zien te krijgen.

GROTE DONATEURSAKT]E

Een van de grote probJ-emen LJaar uJe in 1986 voor staan is
de financiël-e situatie van onze sektie.
0p de najaarsledenvergadering is een gat van f 6000r- in
de begroting naar voren gekomen. Gezien de toch al_ niet
laag te noemen kontributie is afgezien van een kontribu-
tieverhoging. 0m er toch uit te springen moet vj.a andere
akties geprobeerd uorden dit gat te dichten.
Een van de pijlers hierin is een grote donateursuervings-
ak ti e.
Hierbij doen uij een drinEend beroep op de leden om dit
karu.rei. te kLaren.
U zult daartoe de komende tijd een schrijven ontvangen,
uaarbij ieder lid verzocht uordt donateurskaarten te
verkopen aan famj.l-ieIeden, vrienden of anderen die hem en/
of de vereniging een goed hart toedragen.

iil



Indien ieder fid een nieuue donateur. aanbrengt komen ue
een goed eind op streek.
DOET ALLEN UI/ BEST ::

ll.,AAR IS HET BESTUUR tïEE BEZIG?

- Het aanzoeken van een ameri-kaanse coach voor het 1e
team. Deze aktie i.s gestart in december toen br-eek dater geen nederl_andse geg adigde meer beschikbaar uas.
Het ,ordt kort dag. Di.t soort zaken dienen in het mid-
den van het jaar rond gemaakt te trorden. Dit dan al_s
lering voor het volgend jaar.
Naast het begrotingsplaatje is dit de grootste zorg
voor het bestuur op dit moment.

- Uitbreiding van reklameborden op het vel_d en aanzoe-
ken van mogelijke sponsors.
Hiermee is onze pubtic rel_ationman Frits Verhagen
druk bezig.

- Een verkorte coach-kursus van de grond te krijgen.
reder die hier belangstelling voor heeft uordt verzocht
dit bij ondergetekende kenbaar te maken. ( ++tOAl)

- De uens van een 20-tar dames te honoreren om één avondin de uleek rekreatief onderling te kunnen softbar-l_en.
- speci-ale akties te organisereri rlr de financiiiLe situ,-atie Eezond te rnaken.
- gazuiniging op verzendkosten door inschakeling van de

stadspost.
- Het bestuur ueer voltal-lig te krijgen door kan,Jidaten te

zoeken voor de funktle var'r voorzitter uJegens het verLrek
van Chlis Cl_aessen naar Vl_issingen.

- Een beleid te rnaken, zodanig dat de sektie over enigejaren ool< nog een gezonde, bruisende klub mensen is.

Ab l/i ishake

11



Noteert u vast de volqende data?

R0wIwIELwIARKT 1 maart

5P0NS0RL00P B rnaart

Lie uensen Patricia en Angelina van harte sterkte en Lreter-
schap toe.

IJIST U.......
- dat u.re in de vereniging nu 1J Eediplomeerde umpires

hr:bben. En dat er ntg 4 zíjn die hun best doen om infebruari alsnog door het her-examen te kornen?

- dat ule het seizcen starten met een adspirant,en team
meer en misschien ook een senioren-softbalteam meer?

- dat de nieuujaarsreceptie ueer zoal_s van ouds r,;as?

- dat Ér nog inensen zijn die nog steeds :rie.b hun kontribu-tie hebben voldaan?

- dat de pitcher-training voor de softbalsters door
Ton schouten een groot sukses i.s geulorden en dat, ditop video is vastgelegd?

- dat er van de 60 belanqstel_Lenrjen zich 15 arl_s lid
hebben aangemeld?

- dat bij cJe afdeling Sport-en Rekreatie van de gemeen.-te Nijmegen a1s Hr:ofd Technische Dienst de heerB. Tienstra is opgevol{d door ,Je heer J. Noorderu.r-iet.

- dat bovengenoemde instantie de volgende maand een kort-lopende kursus rtp,lbliciteit v,:or sportverenigingen,r
organiseert.
Berangstei-lenden hiervoor even ber-ren met, Ab LJi.jshake(tet. z 441o67

12



ROMMELMARKT
ZATERDAG 1 ,.',1 A,qRr

DE HAZENKAMP
HONK- EN SOFTBAL

HEBT U SPULLEN DIENO6 BRUITSÀIN ZIJN,
NEEM DAN KONTAKT OP MET

JAAP BOOGAARDS 440178

of TRU DY v. HAL t*12205
"r3



A-STLEKTIE ir TLJETpE VAN NrprRLANp.

De beste turnsters van onze vereniging - Rian, Deny, tvliriam
en Ívlonique traden begin december aan om hun pcsitie aan de

nationale turntop zo goed mogelijk te verdedigen.
Zij uisten dat ure in 1981 eerste uaren, ín 19g2 trrleede,

in 1983 rrleer eerste, in 1984 derde en uJe uraren zeer benieutrld
hoe het ons in 1 985 zou verQaarto

Goed voorbereid, berekend op de zesde praats, stapten uJe op

de r.ledstrijdvloer.
Ar sner kuam ons ter ore dat, een dríeta1 bekende turnsters
uit de national_e turnselektie geblesseerd aan de kant
meosten blijfen toekijken.
lJe voerden dat onze kansen stegen, mits ule vooral maar
goed zouden turnen.
Ue begonnen op de bark, rrlaarbij Rian een misstap maakte.
tïaar zij maakte dit bij haar oefening op de vloer ruimschoots
goed. Samen met Deny, Íïiriam en lïonique uerden op dit
toestel de meeste punten vergaard.
0nder suoervisie van de steeds sterker uordende Anqerique
Zulinkels -choreografe- uierd er foutloos geturnd en behaal_den

ue de meeste punten op dit toestel.
Paardsprong ging al niet veel- minder, uJe bereikten de trr;eede
plaats bij de tussenstand.

sner steeg de spanning ten top. KVR Rotterdam volgde ons op

de voet, ue mochten bij brug nauuelijks fouten makeno

1rI



Arencl:
Een nieuwe dftnen§le irn ffienturnklediifi,

Arena@, producent van's we-
relds meest bekende wedstrijd-
zwemkleding, zotgt ook voor tech-
nische vernieuwing op het gebied
van gymnastiek- en turnkleding.

Bij het zwemmen en tur-
nen- worden grotendeels gelijke
druk- en trekkrachten op de kle-
ding uitgeoefend en beide spoiten
vereisen dat een perfekte pasvorm
behouden blijft bij een màximate
bewegingsvrijheid. Dankzij haar
ervaring in de produktie van de

ffilechftk

meest- hoogwaardige wedstrijd-
zwemkleding is fuena in stiat met
technisch revolutionaire ontwer-
pen en een zorgvuldige materiaal-
keuze te voldoen aan de zware ei-
sen die door topturnsters gesteld
worden.

OEÍIO
fuena gym-

nastiek- en turn-
kleding is ver-



ALs laatste turnde lïiriam. rr,anneer haar oefening mis zou
gaan, ulerden ue derde, bij gelukking tueede. En het 1ukte....

Uitslag 1 .D00 Utrecht 1 09.05
Proficiatp A-turnsters. 2. De Hazenkamp gg.Ss

3. KVR Rotterdam 7Z.ZO

TIJEEDE VA N NEDERLA ND, resultaat van een kollektief.

De fraaie tuleede plaats van nederrand is zeker niet alLeen
het resultaat van een viert,ar turnsters met hun trainers
en trai.nsters, maar veeleer een prestatie van een totale
vereniging.
Hazenkampbestuursleoln, Hazenkampleiding en ouders blijven
altijd op de achtergrond bij zorn prestatieo
Toch moet een ieder zich reariseren dat een veréniging zieh
srechts zo lang aan de top kan handhaven als zij voortdurend
tr;ordt ondersteund door een goed bestuur (en ouders), die
bereid zi;n om veel tijd op te offleren voor de turnsport.
Zij zotgen voor de vooruaarden:
dat er vol_doende geld is, dat er een turnhal is (l), aat
all-es gladjes verloopt etc.
En pas uJanneer dit all_es goed klopt, dan pas kan een
serektie goed gedijen en tot bovenvermelde prestaties komen"
Dank aan al-Ien, die zorgen vooD de prettige r.rreksfeer binnen
onze vereniging, uaardoor turnsters tot zotn prestatie
kunnen komeno

16



b.v. Bloemisterij FIRMA AALBERS
ZELFBEDIEN !N GS PLANTEN KAS
SNIJBLOEMEN
ALLE BLOEMWERKEN

HATERTSEWEG N5 _ NIJMEGEN _ TELEFOON OSO _ WTï

^--

V sicHEKM/At\t

ELEKTFIGITECHNIEK EIV

* LICHT.KRACHTINSTALLATIES

* INBRAAKALARMSYSTEMEN

* BRANDMELDINGINSTALLATIES
* GESLOTEN TV-CIRCUITS
* GEBOUW-AUTOMATISERING
* NOODVERLIGHTING

* ONDERHOUD
* 24-UURSSTORINGSDIENST

grffii'*

NIJMEGEN
GELDERSELAAN 14
080-229664

WAGENINGEN
NAALDWEG 1

08370-15680

Nijmegen
De Vleespartners

Grootslager
J. J. Verburgh b.v.
Eigenaar van:

Groaroslr.rl, Iiimlgltr
tl.riËrDurg P.ss.F 2l t.t. 235954

Hsycndlsllcwrg 241 tr1.550263

l(oilngirnll.rr I 17 tsl. 7743t0
uan't Srilstrsrt 86 trl.22zggl
0ude tolcnwog 150 t.l. 5$f t8
tolenwsg14.Sourirgrn 1a1.0E897.í{16

tt

Technisch verchromen
Verkoperen

Vernikkelen
Verchromen

Verzilveren

v. Hezewij kst r aal 23-25
Nijmegen
TeleÍoon 08}-tt441s



DoorErnrBRrl

_ I,OCHEIII - Het Niimeegse
De Hazenkamp tuiltt -ait
weekeinde in Lochem ver-
rassend een zilvercn nredaille
veroverd btJ de Nederlandse
kampionschappen turnen
voorelubteams.

- Dat DOO beslag zou leggen op
de eercte plaats stond reeds
vantevoren Íast ll[et drie mets-jes op het semi-internaat pa-
pendal hadde Uhectrtse vereni-
ging genoeg klasse in huts om
met nrim verschll ta kunneniryinnen :

_ Vice'kampioen worden was
9aardoor voor De Hazenkamp
het hoogst bereikbare. maar ai
te veel vertrotrf,en had men
d,aar voorsf niet in Consolide-
rirng van een plaats in de A-
grcep zou al tot tewedenheid
hebben gesternd.

Routine
Hoe anders pakte het ectrter

uit De twee ïeteranen'van de
Nij.meegse club, Mirtam Ergen-
lUl*t,J20) -en Deny verst&en
(23)- ble\en het turnen nog iiet
rrerleerd_te hebben" Itreliiraar
r-vas {e moeilijkheidsgraad van
de oeÍeningen niet meer zo hooc
als in het verleden, maar de stoiÍ
wer$.w§ b_ijna vlekkeloos afge
werkl En dat levert nu eenmàal
99.15. kqtQre punten op. Dat
blijkt uit de sóres. peny Ver-
stegen behaalde over de vier
oefeningen een gemiddelde van
8, temdjl Miriam Eigenhuisen
tot mim I l/2 kwarn -

Daarnaast sproklrelden Rian
Koedam en Monique Thoonen
voldoende punten bij elkaar om
De Hazenkamp opnieuw in de
medailles te doen vallen

Belangrijke punten werden
verzameld b§ de sprong, maar
meer nog bii de vrije cfening.
De laagstc sctre uras op dit
nummer &65: een persoonlijk
sucles rtoor choreografe Angeli-
queZwinkels

Brii
Na aÍloo,p toonde voorzitter

Rob van Ligten zich amper ver-
baasd. .Zilver is geheel volgens
m§n venrachting. Niet omdat
we zo goed zijn, maar de gerdr-
tineerdheid (de gemiddeld leef-
tijd van de Hazenkampsters
was l8 jaar, reè) werkt in ons
voordeel Wel moet ik zeggen

. enorÍn blii te zrin met dit resul-
taat Na de gotrden jaren met
drie turnsters in de nationale
selectie uraren wè tame[ik bang
met een terugval te maken te
krijgen. Die is dus nu ln ieder
geval nog niet gekomen &t
over twee Jaar ls de nieuwe
lichtlng klaar voor het grote
werk Talenten lopen er vol-
doende rond bif De Hazenkamp,
maar op dlt ogenblik dJn ze nog
te jong voor dit soort wedstrij-
deq"

Taqia van der Schoor, in het
verleden nationaal kampioene
in de seniorklasse en dit jaar
kampioene wedstrijdsport, beti-
telde de verrlchtingen van De

Hazenkamp wel als boven ver-
wachti4g. ,,Dit is werkeliJk
grandiom. DOO was natuwliJk
niet te klopppen, maar die
hrreede plaats betekent toch wel
dat De Hazenkamp nog steeds
tot de topverrnigingen van Ne-
derland behoort."

Dezelfde geluiden vielen te
beluisteren bU een andere
hainstér (en oud-turnster) Ni-
cole l[inkenius. ,Het is gewoon
Íantastisch en een redenom op
de lngeslagen weg voort te
gaaO."

Miriam Elgenhuisen tenslotte
toonde zich iets aÍstandel§ker.

"NatuurliJk 
vind ik het leuk er

aan mee te hebben kunnen hel-
pen dat wij zilvcr behaalden,
maar het is echt wel mijn laat-
ste wedstriid geweest Toen ik
nog Jonger was bekommerde ik
me niet om eventuele blessures.
Tegenwoordlg liet dat wel even
anders. Een goede gezondheid
acht ik momenteel belangrijker
dan een wedstrij{e meedraai-
en-'

Uitslagen
Dc uttalag van hct Nederlands

kampioensctnp was: l. DOO Uhecht
I(P.(E;2 De Hazenkamp S.!6;3, KVR
Eottcrdam 91.7O; L Bato \ilinschoten
S,O; S. Cemsto Eindhorrcn 92Gi; 0.
Moba Zutphen; 7. DOS l(ampen 41.65;
& Kracht en Vriendschap Oprneer
&7.{t.

De peraonldke rcsultaten van de
N§meegse furnsteÉ urarcn (t?sp
sptlcír8, bntg, bafk, vriie efening en
totaal):
Koedam 8.6 7.15 8tS 8.65 0.70
Eise rhuien 8.85 8.il1 &55 0.(E 3{75Thmnen 8.45 735 615 &66 81.«)
Verste8En 8.86 7"2)-?.a§ 8"90 82.lo.
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IKSTRA TURNEN 1N DE PLOEGSTRAAT

t/ie zin heeft om ekstra te komen turnen in de turnhal aan

de ploegstraat kan dat op de volgende dagen en tijden:
uoensdag z 13.00 - 14,50 uur
zaterdag a 15.00 - 16.30 uur
Kosten : f. 2rS0. per keer
Leiding : gerenommeerde oud-turnsters

0p beide dagen is nog ruimte, kom naar de hal en turn meel!!

lL..l. Zegers.

pfrrut, 4 tLnnt0nTa alu7an7a7a2a7a7a7a7a 7a2a/a 7a 7a7a a7a7a

AANNEMERSBEDRIJF

LELIEVELDT B.V.
Molenweg 105 - Nijmegen - Telefoon 080-771928 - 561800

Wanneer
het gaat om: * Onderhoudswerken

Verbouwingen
Renovatie
Nieuwbouw

*

*

*
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Adverteren
ín de

Hazenkamper?
Ja dat kunt u ook!

Bel
voor ínformatie

Og0t-E42628

Voor bloemen en planten

Groenwoudt
,, Bloemenafdeling"

Zwanenveld Nijmegen en

,, Bloemenhuisje"

Groenwoudt
Zuiderdreef - Wijchen

.rr randstad uitzendbureau -.à>
is verhuisd naar Keizer Karelplein 32, Nijmegen

Restaurant JO's PUB . JO's GOUNTER
Tweede lYalstraat 165 - 65í LT Nllmegen - Tel.080-233726

Wijzijn dl./wo. 16.30-01.30 zaterdag 16.30-03.00
donderdag 15.30-02.30 zondag 16.3G02.30

geopend vrlldag 16.30-02.30

Uw gastheer en
gastvrouw

Jan en Marijke v.d. Boom






