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NIJÍVIEGEN - HERZBERG

Reeds vele jaren onderhoudt de Hazenkamp vriendschappe-
lijke sportkontakten met de badmintonafdeling van de
Vf1. Herzberg (!J. Duitsland).
Hefaas hebben gedurende het (bijna) afgelopen badminton-
seizoen geen uituisselingen met Herzberg plaatsgevonden.
Daar de Herzbergers de Freunschaft geaag in takt uillen
houden (en rr;ij als Hazenkampers ook) nodigen zij ons
uit om in aug./sept. a.s. ureer naar Herzberg abzuflahren.
0m aan de ueet te komen uelke Hazenkampers gemotiveerd
zijn ulil ik reeds nu vragen uie in principe bereid is
om in het najaar mee te gaan. Ívlet deze Personen gaan ue
voor de zomervakantie rond de tafel- zitten oÍIl E.Erào
nader af te spreken.
Nadere bi.izonderheden:
Het betreft een ueekend van vrijdagmiddag tot zondag-
avond; je rrrordt ondergebracht bij de badmintonners thuis
en de kosten bestaan a11een uit de reiskosten perauto.
Inschrijven is mogelijk in de sporthal of bij:

Ton van Houdt
tel.: 560713

RZttEllc



BADTVIINTON KLUBTOERNOOI I86

0p 9r 10 en 11 mei zal- ueer het traditionele klubtoernooi
uorden gehouden in Sporthal Hengstdal.
In tegenstelling tot vooraflgaande jaren zuLlen bij a1le
enkelspelen de rekreanten van de kompetitiespelers u.,or-
den gescheiden: de organisatie behoudt zich ulei- het
reeht voor om oud kompetitiespelers die nu rekreatiespeler
zijn, afhankel-ijk van speelsterkte toch bij de kompetitie-
spelers(sters) in te deLen.
0m bij de dubbelspelen een gezellig evenuicht te krijgen
spelen rekreanten en kompeLitiespelers tesamen. Een begin-
nend rekreant krijgL zo een betere kompetitiespeler(ster)
a1s partner.
Bij de gemengd-dubbel inschrijvingen hebben u;e efk jaar
een oneven aantal, teveel heren, te ueinig dames. Ieder-
een die daarom inschrijft met een mixpartner is zeker
van spelen, alhoeuel dit niet inhoudt dat er met die des-
betreffende persoon gespeeld uordt.
Afhankel-ijk van het aantal inschrijvingen zal- er volgens
een poulesysteem of 'volgens het systee.m ItdubbeLe eliminatiefl
( is urinnaars en verliezerseonde) gespeeld uorden.

AANNEMERSBEDRIJF

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

Wanneer
het gaat om: * Onderhoudswerken

* Verbouwingen
Renovatie
Nieuwbouw

*

*



vxijdag
vrij dag
zaterdag

Iedereen speelt in ieder geval minimaal tuee partijen
per spelsoort.
De speeltijden:

zondag

1 8.00-21 .00 uur jeugd enkelsPel
21.00-24.00 uur senioren enkelspel
9.00-19.00 uur jeuqd en senioren, dubbel en

enkelspel
N.B. Iedereen die afleen dubbeL
speelt kan zich om 10.30 u rneLden
bij de uedstrijdleiding.

10.00-20.00 uur jeugd en senioren dubbel en
enkelsp el.

De kosten voor het gehele toernool bedragen I 4r-- voor de
senioren en Í2r50 voor de jeugdspeJ.ers en zijn te voLdoen
bij de aanmelding voor het toernooi.
Een ieder ontvangt bij aanmelding een aandenken.
Tenslotte raden uij een ieder aan zi-eh goed voor te berei-
den op ons toernooi om bfessures te voorkomen.
Veel sukses.

Rob Notenboom

HET EERSTE IS KATVIP]OEN

Allereerst moet i.k me verontschuldigen voor het feit dat
dit pas het eerste berieht is over het eerste team van
dit jaar. Daarom nu een lang verhaal ulaarin het hele ge-
beuren nog eens uordt verteld.
Het voorstellen zal ik niet meer doen, daarvoor is het ue1
een beetje erg laat. De namen verschi.jnen ulel onderaan
dit verslag.
lde uaren ingedeeld in een poule van acht teams, ulaaronder
teams uit Trrlello en Epe; een aardig eindje uieg van huis.
De eerste helft van de kompetitie verliep optimaal. lrJe

behaalden 'l 4 punten uit 7 rrredstrijden. De zrrlaarste klap
kregen ue aan het eind van deze periode te verduren.
Ietje Hubers ging door haar knie en uras voor de rest van
de kompetitie uitgeschakeld. DooD het op onverbeterlijke
rrrijze invaflen. van Irma Kersten, Heidi van lYlaasakker, Lia
van Nispen, Agnes Nieuuleueme, Jeanet Veruloert-Jong,
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Marjan Schutte, Do1ly Janssen en Trudy Peters ulerden ule

toch nog kampioen neL 26 punten uit 14 uedstrijden.
Mijn komplimenten voor de inzet die de dames getoond heb-
ben. Zonder hen u;aren ule. zeker geen kampioen geuorden.
Ter afsfuiting van de kompetitie moesten a1le kampioens-
teams naar Baarn, uaar de teamdistriktskampioenschappen
ulerden gehouden. Ietje deed hieraan -zouaar u,eer meer

0f ue hiervoor nu echt te ztlak ularen, zuLlen ule ulel- nooit
uleten, maar in ieder geval vlogen uie er in de eerste ronde
al uit door toedoen van een zeex sterk team (echt uaarl )
Dus nadat u,e een dik uur gereden en een dik uur gespeeld
hadden, konden u,e uJeer een dik uur naar huis rijden.
ÍYlaar ach, volgend jaar in de eerste klasse en u.rie ueet
hoe het ons dan afgaat!

Dirk van der Zouul
Rob Holtslag
Ietje Hubers van
Assenraad,
Vera Hurrlaë

NIJÍVIEEGSE BADÍVIINTON KAÍVIP]OENSCHAPPEN I86

Op 12 en 13 april 1986 zijn in de Gofferthal en de Noten-
hout de Nijmeegse Badmintonkampioenschappen gespeeld.
Het tuas volgens verrr;aehting uJeer een heel goed en zee.r ple-
zierig evenement uraarbij de ene mooie en spannende rrled-

strijd de andere uledstrijd opvolgde. Het is dit jaar geen

toernooi geuoràen van de grote klubs maar van de kleine en

dan urijs 5.k speciaal naar ÍvlEYH0RSTr DUKENBURG en onze eigen
HAZENKAÍY|P die in totaal vijf eerste en een tuleede plaats
uisten te behalen door hun fantastische spel.
Zeer opvallend ulas de grote opkomst van toeschouulers en
supporters ulat de sfeer van het toernooi ten goede deed
komen.
Dat de Hazenkamp de laatste jaren zo goed speelt is vooral
te danken aan een zeer goede training gegeven door ROB;

bij deze rrlil ik hem namens de kompetitiespelers bedanken
voor zijn inzet. l.rJij hopen dat dit sukses volgend jaar
voortgezet.. zal urorden, uat natuurlijk ook afhangt van de
inzet van de kompetitiespelers.



Hier volgt een overzicht van de geulonnen
kampio enschapp en:
Kfasse 3
Heren enkel
Heren enkel
Dames enkel
Heren dubbel

Dames dubbel

Klasse 2
Heren dubbel

LJ. Thoonen
R. v. lYlaasakker
Hr v. [ïaasakker
M. Follong
lJ. Thoonen
A. Nieuu;eueme
H. v. Maasakker

R. Holtslag
D. v.d. Zoutr.l

titels op deze

1 e plaats
2e plaats
1 e plaats

1 e plaats

1 e plaats

1 e plaats

De Nijmeegse Badmintonkampioenschappen is een toernooi
dat bijzonder geschikt is voor de rekreanten om eens
de sfeer van een toernooi te proeven, uat anders is rr.legge-
legd voor de kompetitiespelers. Als er mensen mochten zijn
die meer over dit toernooi uillen rr;eten, IaaL ze dan hun
vragen stellen aan de kompetitiespelers.Tussen haakjes, ver-
geet niet mee te doen aan onze eÍgen kfubkampioenschappen
op 9-1 0-1 1 mei, dit rr.rordt een nog mooier spektakel.

[vl. Fo1.]-onq

Hallo, hier een klein uoordje van de kompetitiel-eider
over de behaalde resultaten van de afgelopen kompetitie.
UJe begonnen de kompetitie met zes teams, te ueten vijf
gemengde en een heren team.
Van deze zes teams zijn er drie kampioen getuorden n.L.:

team 1 3 R. Ho1ts1ag, D.v.d. Zoutll, V.Hurrtaij, ï.Hubers v.
Assenraad.

team 3: lvl. Kersten, J. Akiharyr lvl. Schutte, L. Polderman.
team 5 ! lJ.Thoonen, Ívlo FoIIong, H. v. Maasakker, T.ldeesjes.

Dit is natuurlijk fantastisch aLs men bedenkt dat ue vorig
jaar ook al groot sukses hadden met vijf promovanten. Een
minpuntje in het geheel is dat het tuleede team, dat met
veel pijn en moeite in de tueede kfasse kon komen nu is
gedegradeerd naar de derde klasse.
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In het totaal hebben u;e a1s het doorgaat volgend jaar de
volgende teams die gereehtigd zijn om te spelen in een ho-
gere klasse aLs de basiskl-asse (ae):
team'l klasse 1, team 2 klasse 2, team 3 klasse S, team 4
krasse 3r team 5 klasse 3, en het herenteam in de herenkl-asse.
Helaas missen r.le hj-erdoor uel- de nodige onderbourrr om eventueel_
klasse-verlies en spelers op te vangen.
De data voor het nieuue seizoen zijn onder
1986: 28-9, 5-10, 12-1A, 19-10, Z-11, g-11,

30-11, 14-12, 21-12.
1987 z 11-1, 18-1, 25-1.
De kompetitie slotdagen zijn ap Z

líat dit jaar zeer bedroevend u.ras, uJaren de i.nvaLsters die
nodig zijn geureest op de kompetitie op gang te houden. Het
uas zelfs zo erg bij de laatste uredstri jden dat i.nval-sters
moesten oppassen dab ze geen vaste speelsters uerden van
een ander team, zodat. ze niet in de knoei kulamen bij de
slottoernooien.
Natuurlijk uerden er ook enkele teams geplaagd door bLes-
sures, maar er zijn veel mensen ingevallen teruijl dat on-
nodig uas. De speeldata zijn minstens een half jaar van te
voren bekend en dan moet je het, als een verplichting zien
ten aanzien van je team, niet voor de Hazenkamp, dat je
zoveel mogelijk komt op de speeldagen en aLleen r.r.regblijft
bij blessures of andere moeilijk te verzetten prob1"r"n,
maar niet aIs je de avond tevoren jezerf zaL zuípt of geen
zin hebt.AIs je aan de kompetitie begint dan moet je je
daar voLl-edig voor inzetten, dan heb je daar al-s team het
meeste plezier van.
Door de kompetitiespelers(sters)is verleden jaar geklaagd
dat er nooit een goede urarming-up rrrErso Nu die uarming_ufi
er is en om 8 uur begint, blijkt dat bij aanvang van de
trai-ning de meeste spelers(sters) pas t,ussen ktr:art over
aeht en harf negen komen, zodat ze de uarming-up niet hoevente doen, terrL:ij1 het voor hun eigen bestuil is. Jammer!
De mensen die volgend jaar ureer kompetitie rrlilLen spelen,of dit jaar voor het eerst u;il-len beginnen kunnen zich in
de zaal opgeven bij Rob Notenboom of bij ondergetekende.

voorbehoud:
16-11, 23-11,

en I maatt.



De volgende kompetitievergadering is ulaarsehijnlijk op

21 mei om acht uur in het klubhuis aan de lrJinke]steeg.
Hierbij ulens ik iedereen sukses op de toernooien en na-
tuurlijk het klubtoernoQi, ons jaarlijks terugkerend eve-
nement, uaar dit jaar een scheiding zal plaats vinden
tussen de kompetitiespelers en de rekreanten in de enkel--
spelen.

wlichel FoLlonc

HALLO I 3

Hier zijn ue dan, de ongeslagen kampioen van de vierde
klasse, namelijk HazenkamP 5.
Dit team met name genoemd: LJilbert, Truus, lv'lichel en Heidi.
De debuterende dames hebben hard gevochten voor het kampioen-
schapo Toch hebben de heren ook r,.reI hun steentje bijqedragen.
[ïaar zonder de hulp van de families Thoonen en van lvlaasakker
zou dit all-es nooit mogelijk zi jn gerrreest, hierbij nogmaals
bedanktt
Helaas kan Truus de kontributie voor het volgend jaar niet
meer opbrengen en zal dus niet meer spelen. Ze heeft met
veel plezier gespeeld en uenst haar teamgenoten heel veel
sukses en natuurlijk de rest ook. Hierbij tuil-Len uij de

andere kampioenen sukses uensen in Baarn. (A en 9 maart).
AIs afsl-uiting van dit al-l-es hebben ulij vieren een gezel'
lige en sportieve avond gehad.

Groet.i es team 5

In verband met de grote
kamper de volgende keer

hoeveelheid copij voor
meer berichten voor de

deze Hazen-
baclminton j eugd.

l^frtr
10



Hoe zich zulke vooroordel-en in een mens nestelen, dat
rr;eet ik ook niet preciesr maar ik heb altijd het idee
gehad dat r-uethouders uelisuaar integer, nadenkend of
zelfs humoristisch kunnen zijn, maar niet sportiefr eer-
der beschoutL:end en in j.eder geval houterig.
Hoe verbazinguekkend en verkrrlikkend u;as dan ook de aan-
blik die Annie Brouuler, uethoudster van ulelzijnr oP za-
terdag 5 april j.1. bood. wlet 6én onovertrefbaar schot
door een met cr6pepapier dichtgeplakte korf opende zij
het nieut.le korfbalveld van de Hazenkamp, een schot dat
veel minder deed denken aan een houterige beambte als
ue1 aan zorn u;at nonchalant spelende maar akelig tref-
zekere korf balroutinier.
Dit doelpunt, voorafgegaan door zorn integere, intel-l-i-
gente en ietuat humoristische speech mag ulel als het
belangrijkste doelpunt in de gesehiedenis van de Hazen-
kamp-korfbalsektie tuorden beschoutrld, tuant ze gaf gestal-
te aan het feit dat ue eindelíjk een eigen veld hebben,
geflankeerd door eigen nog naar nieuuigheid ruikende
kleedlokalen en vergezeld van zouat het mooiste material-en-
hok dat korfbaflend Nederland rijk is.

Ons nieuue ei.gen veld ligt aan de rand van Lindenholt,
een jonge uijk. ltJe hadden er all-es aan gedaan om de uijk-
beu.roners er op te aLtenderen dat de Hazenkamp zich in
Lindenholt ging vestigen en iedereen beleefd uitgeno-
diqd deel te nemen aan het openingsfeest.
Dit in de hoop dat uat LindenhoLtenaren ularm zouden
lopen voor onze kl-ub en haar sport, en dan het liefst
rrrat jeugdige Lindenholtenaren. Het ontbreekt ons ten
enen male aan genoeg jeugdteams en daarmee aan een ste-
vige basis.
In ieder geval zijn er 5 april zowat honderd kinderen
komen kijken en nog urat meer voluassenen. Ze hebben
zieh geamuseerd met aller1ei spelletjes, een rad van
avontuur, een rommelmarktje en uiteraard het buffet.

11.



AI met al een geslaagde opening. Inmiddels is de vel_dkom-
petitie alueer begonnen. Het eerste team heeft de preten-
ties die toch ule.l- aan zotn ni-euur vefd kfeven ujaargemaakt
door de koploper met 11-7 Le vers.l_aan.
Het tuleede team komt uat moeilijker op gang, verlies en
gelijk spel, maar gezien de prestatiee in de eerste helft
van de kompetitie ( na jaar t 85 ) za1 dit uel u.reer goed komen.
Het ulachten is nog op de vervol_makÍng van ons korfbaL-
terrein, namelijk een klubhuisje. De vooruitzichten zijn
goed. Íïisschien valt er binnen afzienbare tijd een nieuu;e
opening te vieren.

John Goessens

Pianostemmer

JAN POUWETS

Kavelpad 1

LEUR

bijWijchen
Tel.08894-12668

Voor bloemen en planten

Groenwoudt
,, Bloemenafdeling"

Zwanenveld Nijmegen en

,, Bloemenhuisje"

Groenwoudt
Zuiderdreef - Wijchen



DATUIÏ

P LAA TS

PRIJS

PROGRATTTVIA

HAZEN-KAMP

:vrijdag 20 juni t/n zondag 22 juní 1986

:Nationaal Sportcentrum papendal
Kampeereentrum trDe Sl-enkn

:Í 50r-- per persoon

:turnen, kampvuur, sport-en spelaktiviteiten
zuemmen, dropping, zaterdagavond natuurlijk
groot feest, les van belgische gasttrainer,
1es van lJim Zegers en nog ueeL andere attrak-
ties.

TNSCHRTJVING:bij een van onderstaande telefoonnummers, of
bij de leiding in de zaal.
Rob van Ligten 085-254760
Tanja v.d, Schoor 090-Zgggg2
Nicole tdinkenius OBO-44Z7S\
trJim Zegers
Rob Notenboom
Ton Teunissen

08897-3227
080-441786
08897-s31 3

SP EC IA LE
ATTRAKT] E :op dit moment uorden pogÍngen ondernomen om

de bekende afrikaanse pereussiegroep,rsabarff
te kontrakteren (kongafs, t,am-tamrsr dansers,
sh otr.l.

I]jEEKEND BELGII

0p vrijdag 4 april vertrok de rrledstrijdploeg van de B_se_l-ektie naar Izegem, een Nijmeegse delegatie met maar r-iefst
18 personen, uaaronder onze juryleden: Sjanie en Toos, onze
chauffeurs: t/il, Jan, Rob, Simon, onze trainers3 Nicoie,Elise, Gert-Jan en de turnsters: Renel_l_e, Simone, I1ona,
Sharon, E11en, Desiree, Hi1da, Tanja.

13



Na de training uerden ule door de burgemeester van Izegem op

het ttstadgehuisrr ontvangen. rs Avonds hadden uJe een feest
uaar ue de Do11y-Dots opvoerden (t'oolly-flopstt). Urbanus,
de grote belg uas ook aanuezig met een l-achu.rekkend optre-
den. Zaterdag gingen u,e samen met D0T0 (de nederLandse he-
renploeg), dà Éode Ster uit lzegem en de Hazenkamp uit Nij-
megen gezellig naar Brugge. Vanuit Brugge gingen'rre naar
Tornhout om de IJslandse ploeg te veruelkomen. De turnsters
moesten vroeg naar bedr maar de leiding heeft tot diep in
de nacht de binnenfanden van Be1gie onveifig gemaakt.
Zondagmiddag begon de uedstrijd in Tornhout. Effen kon
door een bfessure niet meedoen. Simone turnde drie toe-
stel-fen en Renelle turnde alleen de brug. Het bleek dat het
tijdens de balk heel hard ulaaide, haast iedereen viel er af,
behalve Tanja, maar die vond haar handstand zo mooi daL ze
hem ttuee keer deed. Flora (Ilona) deed op de brug prongelijk
expres een buikdraai in haar oefeni-ng, en onze verLiefde
Hilda turnde za goed daL ze zel-fs ons verbaasd l-iet staan
tijdens haar brugoefening.
Buiten f,nze veru,achting ruonnen ue van de Belgische ploeg
de Rode Ster. In het j.ndividuele klassement, nationaLe ploe-
gen van Belgie en IJsland en de verenigingen de Rode Ster
en de Hazenkamp r,lerd Tanja derde.
Bij de helen i'.lerd D0T0 eerste, maar kregen geen beker om-

dat het eigenlijk een interland uas tussen Belgie en lJslando
Daarna kulam het afscheid, uat iedereen erg jammer vond.
Cees (OOT0) stond met turee huilende Belgische meisjes in zijn
armen en Hilda kon geen afscheid nemen van haar Belgische
turner wIARNIX"
Vervolgens vertrokken ue onder luid getoeter naar Nederland.
AI met al ulas. het een GAAF ureekend.
Namens de rrredstrijdploeg van de B

El-l-en en Ifona

K LUB-KAÍïP I OE NSC HAP

Heb je de datum van het jaarlijkse kLubkampi-oenschap aI in
je agenda geschreven? Doe het dan nu: ZONDAC 16:Uruf tSeOI

14



Arenq:

Arena@, producent van's we-
relds meest bekende wedstrijd-
zwemkleding, ?,oÍgt 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 sporten
vereisen dat een perfekte pasvorm
behouden blijft bij een maximale
bewegingsvrijheid. Dankzij haar
ervaring in de produktie van de

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

fuena gym-

iliï"""ï.ï:ïï' oGlto

-

Eennbrrrvedmrens.bh@enmU.

ffiteclriek



GEVRAAGD: BESTUURSLEDEN (tÏlV)

De sektie gymnastiek-en turnen is een bijzonder florerende
tak van sport binnen de omni-vereni.ging De Hazenkamp. De
sektie tert ongeveer 700 l-eden. sinds ruim een half jaar
beschikt de sektie over een eigen turnhal. Binnen de sek-tie uordt met professioneLe leiding geuerkt.
De gymnastiekgroepen (0on l-eden) vormen de basis.uaaruit
de turnsters voor de r.uedstrijdsport (1oo teoen) geselek-
teerd uorden. De gerichte aanpak en begereiding hebben er
toe gereid dat De Hazenkamp sinds vele jaren een toonaan-
gevende vereniging in de Nederl_andse turnuerel_d i.s.
Het bestuur van de sektie bestaat op dit moment uit 5 re-
den met de volgende taakverdeling:

- voorzÍtter
- sekretaris
- penningmeester
- subsidies- kontakten

met de overhei.d
- AC seLektie
- B sel-ektie
- Publiciteit
- Akkommodatie

vakature
Paul Zandvel_d
Frits Beijnon

Ben Duin
trJim Zegers
Rob van Ligten
vakature
vakature

De toenemende uerkzaamheden maken het dringend noodzake-lijk dat er versterking voor het bestuur komt. Het bestuur
vergadert 66nmaa1 per 4 uleken. Gezegd mag uorden dat het
een genoegen is de bestuursvergaderingen bij Le u:onen: de
omgang met elkaar is gebaseerd op overeenstemming over het,te voeren verenigingsbeleid, ulederzijds respekt en a.l_koho-
lische genoegens.
Aan bestuursleden u.rorden geen bijzondere eisen gesteld. lJelis het noodzakelijk dat men nederlands kan spreken en schrij-
VEI'l o

ïs utrl belangstelling geuekt? Laat u dan eens vrijbrijvend
over één van de vakatures in het bestuur voorlichten. paul
Zandveld (oao-ssazs2) zal u graag a1le ger.renste informatie
vers trekk en.
Tensl-otte: gelet op de samenstel-ling van net bestuur gaat
de voorkeur voor vervu.l-ring van bestuursfunkties uit naar
vrouuJen.
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B-TURNSTERS IN LANDELIJKE FINALE PERSOONLIJK KAIVIPIOENSCHAP
IJJEDSTR I JDSP BRT-A

Bij de op 19 april te Oudheusden gehouden vooruedstrijden
om het persoonlijk kampioenschap uedstrijdsport-A hebben
Tanja van der Schoor en Hilda van Beusichem'zich geplaatst
voor de op 14 juni te Beveru:ijk te houden landelijke fÍnafe.
Ondanks een pijnlijke blessure Lurnde Tanja in een knappe
uedstrijd 33.95 punten bij elkaar en urerd daarmee, met een
ruime voorsprong op nummer tuee, eerste in deze vooruedstrijd.
Hilda veroverde met 31,35 punten een goede zevende plaats.
Tanja .u,rerd na haar bal-koefening door de EHB0 naar de eerste
hulp van het dischtsbijzijnde ziekenhuis gebracht, u,aar een
gescheurde spier uerd gekonstateerd. Dat betekent voorlopÍ.g
vier ueken rust. lJe hopen dat Tanja tijdig voor de finale
u.leer is opgeknapt.

OPSPL]TS]NG B-SELEKTIE ÏN DRIE GROEPEN

Door de toename van het aantar turnsters in de B-sel-ektie
zijn ue genoodzaakt van tuee groepen (jongste en oudste B)
naar drie groepen te gaan: 81, 82 en 83. tret deze opsplitsing
uorden'de groepen uat kleiner, tr;aardoor het mogelijk blijft
optimale aandacht aan el-ke turnster te geven.
De nieuue trainingstijden zijn:

B1 tL.toensdag
vrij dag

16.00 - 17.30
17.OO - 18.30

82 dj.nsdag 16. S0 - 18.00
donderdag 18.00 - 19)ZO
zaterdag 9.00 - 10.30

83 dinsdag 18.00 - 19.50
donderdag 16.30 - 18.00

Al1e turnsters hebben over deze r.lijziging individueel be-
richt gehad.

VRIENDSCHAPPELIJKE UJEDSTRIJD Í'IET ST.D]ON]S]US U]T TILBURG

0p tueede Pinksterdag, maandag 19 mei, veruelkomen ue Str
Dionisius uit Tilburg. Dit is een vereniging uaar Nicol-e

17



Jeugdrekeningen
Piek-Íiin Spaarrekening
- openen vanaf 0totll jaar;

- doorspaarmogel ijkheid
tot 18 jaar;

- maximum tegoed f 25.000,-;

- geen opzegtermiin;
- spaarbankboekje oÍ rekening-

aÍschriften;

Piek-Íiin Rekening

Zilvervloot
- openen vanaf 15 tot 21 jaar;

- doorspaarmogelijkheid tot 9 iaar
na openlng;

- maximum inleg f 480,- per iaar;
minimum inleg f 30,'perlaar;

- na minimaal6 spaarjaren een
belasti ngvriie overheidspremie
van 100/o over tegoed plus rente;

Voor ieder
wat wils
Niet alleen voor
de leugd hebben
wijdiverse
mogelijkheden,
bijons kan
iedereen terecht.
Of het nu gaat
om sparen,
betialen,lenen,
vezekeren,- ' hypotheken,

vakantieservice oÍ klu isloketten,met duidelilke handleiding erbii
gratis;

- gaat over in echte bankgiro-
rekening;

- 4 keer ger iaar ie eigen Piek-fijn
Magazine;

onze medewerkers zijn graag
bereid om u de nodige ínformatie
te verstrekken. Over het onder-
werp jeugdsparen hebben wij
natuurlijkook een aparb Íolder.

gelders-utrechtse
o

-
E
I,

spaarbank

- maxtmum
tegoed
Í 25.000,-;

- geen opzeg-
termijn;

- betalen en
sparen tegelijk;

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

- fraaie bankmap



lLJinkenius tijdens haar studie op de KAL0 kontakt mee heeft
gehad. Het dagprogramma bestaat uit: r,.restrijd, zuJemmen en
sluiting in het klubhuis. De organisatie is in handen van
Nicole, teruijl Pauf Zandvel-d de tel-kommissie runt. lJe
hopen dat het mooi r.lleer is, zodat ure in een buitenbad te-
recht kunnen voor het 2ulemmen. Iedereen vanaf deze plaats
een goede uedstrijd en een plezierige dag geuensto

AGTNDA

Géén leseen u.rorden gegeven op!

uoensdag 30 april Koninginnedag
dinsdag 5 mei Bevrijdingsdag
donderdag I mei HemeLvaart
maandag 26 mei Tueede pinksterdag

Einde van de lessen: 27 juní.
Onderling klubkampioenschap: zondag I juni in sporthal

Meijhorst.

TURNHA L

Veel jeugdleden hebben het geld van de sponsorloop aI in-
geleverd. Ívlet name de oudere jeugdleden, veeLal middelbare
schoLieren, zijn door de lange paasvakantie nog niet in
staat qeueest al hun sponsors te benaderen, daar dit vee1a1
leraren zijn.
LJe hopen en veruaehten dit jaar zotn Í 10.000r-- bijeen
te krijgen. Ívlet dit bedrag starten ule de eerste rrleek in mei
met het uitgraven en maken van de val_kuiI. Ue hopen dat
deze nog voor de grote vakantie gereed za1 zijn.
De verdiende prijsjes van de sponsorloop zuLl_en ue uit-
reiken op zondag I juni tijdens de kl_ubkampioenschappen.

bJEDSTRIJDTN A-C TURNEN GRAND PRIX TE CUUK EN DALEN

De eerste tuee Grand Prix rrledstrijden zitten er ope In de
onderbouur (klasse 4, 3 en 2) is Ae deel-name erg groot en
de konkurrentie sterk. Elvira Becks kulam het sterkst naab
voren met een derde en tuleede plaats, Ívlariska petrovic
ulerd tuiee keer vierde.
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Femke Hermens en Cindy Krr;inten komen net iets te kort voor
medailleplaatsen, maar zij turnen technisch erg goed uJaar-
door de prestaties in de toekomst niet uit zulLen blijven.
lYle.lanj.e van Heumen, Hester LJalg en Marion puts kampten a.l-.Len
in Cuyk met blessures, maar in Kampen u;aren zij uel van de
partij. Zíj hebben allen hopelijk de kual-ifikatie voor het
Nederl-ands Kampi.oenschap doorstaan.
Bij de oudere turnsters zijn de goede turntechnieken van
doorslaggevend belang, vandaar dat CarLa Zandveld en Linda
verschuren dit jaar sterker dan voorheen naar voren komen.
In Dafen uerden zij zelfs tueede en vierde.
Susanne Schepers en [Ionique Thoonen gaven elkaar de afgelo-
pen uedstrijden niet veel- toe. Beiden kenden óén heel sterke
u:edstrijddag en als zij zo turnen bij de komende Neder.l-andse
Kampioenschappen dan moet een plaats bij de eerste tien,
misschien zelfs bij de eerste vijf tot de mogeu.jkheden be-
horen.
Jammer genoeg liep Rian Koedam in cuyk een zuare kniebres-
sure opo Aanvankelijk bleek het mee te va.l_len, maar een
uleek na de uledstrijd kreeg zij dan toch te horen dat ze
zes uleken van voet tot heup Ín het gips moeht. Dit rr;ed-
strijdseizoen is voor haar afgesloten, maar LJe u;eten zeket
daL ze er volgend jaar beter dan ooit te volen ueer bij
zal zijnl 3

Ons oudste 1id, Deny verstegen kulam in geen enkele u.red-strijd nog volledig uit de verf maar zij is vastbesLoten
om op de ochtendrrredstrijd tijdens haar Nederlands Kampioenschap
op haar sterkst te turnen en dan moet zelfs tïarja Huyti.ng op-
passen.
VeeI sukses met ju11ie N.K.

LJim Zeqers

RestauranÍ JO's PUB . JO's GOUIITER
Tweede lrYalstraat 165 - 651 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
gaslvrouw

Jan en Marijke v.d. Boom
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Sportbenen... benen naar... van Megen Sport

EXTRA VOORDEEL
Sportartikelen en kleding voor Hazenkampleden

EXTRA VOORDELIG op vertoon van Jïdmaatschapskaart

Van Welderenstraat 23
6511 MB Nijmegen
Telefoon 080-231993

o E/\lrlr{ ulrl,ÍllrEEl
VV Sportartikelen en kleding voor Hazenka

P,nffi;ffi;
GEBR.ZEGERS

Groente en lrult van elgen bdrlf

Oude Du kenburgseweg 28, Nijmegen. Tel. 080-445555

en

-Bijsterhu izenstraat 1 5, Niimegen, Tel. 08897-1 832

25 kg. kleibintjes Í 4.95
1 5 kg. golden

delicious -1 0.--
NOG VOLOP GOUDREINEÏTEN

S N II D E R S '

Gnf,rM0iltlMttfitil

teleíoon 224lgg
postweg 63

t/o Rustoord

erffiffi
TeleÍoon 080 - 7gg?g1
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Speclaalzaak

J. R. van Offeren
Verkoop van o.a.

Oude Kampen
Balmoral
Gorps Dlplomatique en
Diverte lmportsigaren

Hatertsewog624 te|.552123 Nijmegen



INTERNAT]ONAAL TURNTREFFEN

IJsland B-team
5. T. B. Belgi'd
Rode Ster BelgiË
D0T0 Scherpenzeel
De Hazenkamp

Zondag 6 april 1986

Torhout

Be-Lgr- e

Een rit van bijna 300 km., een geu:eldig vriendelijke ont-
vangst door de vereniging de Rode Ster (Izegem, BelqiË),
een vluchtig bezoek aan de gastgezinnenl een officiËle
ontvangst door Burgemeester en Schepenen op het stadhuis
met daarna een diner en feest. Hiermee tr;as de vrijdag om en

kon het ueekend aI niet meer kaPoto
Door de burqemeester u.rerden lovende uoorden gericht aan het
adres van de vereniging de Rode Ster en vooral de Leider
Frank Duhamel die, geholpen door Itvel-e handjesrr, de hele
vereniging lijkt te runnen. Herinneringen uerden aangeboden
door de burgemeester van Izegem, de uethouder van Scherpen-
zeel die met de ploeg van D0T0 lras meegekomen eh Rob van
Li-gten die voor deze gelegenheid een door de burgemeester
qetekend prentenboek van Nijmegen had meegekregen.
Het bijzonder vriendelijk gemeentebel-eid in België, de
turnzaal- u;ordt zes avonden per ueek gratis ter beschikking
gesteld, en de moei}ijke financiële positie van de Neder-
landse verenigingen kuam uitgebreid aan de orde bij een
vtaaggesprek met de pars.
De zaterdag begon met een ontvangst door Burgemeester en
Schepenen op het stadhuj.s van Torhout, kennismaking met de
IJsfandse ploeg en een bezoek aan Brugge en ulerd door som-
migen afgesloten met smoefefen en pintelieren (eten en
drinken ) .
Dat op zondag nog de uedstrijd tegen de Rode Ster, de S.T.B.
(Soeialistische Turnbond) en het B-team van IJsl-and door de
Hazenkamp mej-sjes, of moet ik zeggen dames, uerd geuJonnen

leek bijna bijzaak.
Rob van Ligten vooral namens de turnsters, bedankt voor de
organisatie. Halsreikend zien ue al uit naar de return in
I Js land .

Simon Kerste!,

aaLL



VERDER K]JKEN DAN JE NEUS LANG ÏS

Íïen zegt uel eens: regeren is vooruitzien. Dat klinkt iets
aardiger dan de aanhef van deze tekst, ulaarin zo onvrj-en-
delijk over een belangrijk lichaamsdeel gesproken uordt.
Een vereniging die over langere tijd nog u:il bestaan, moet
nu aI plannen maken. Dit geldt zeker a1s een vereniging
ook nog goede prestaties rr;il leveren. Immers goede prestaties
ontstaan niet zomaar: daar moet je uel iets voor doenl
trJat goede prestaties zijn, is niet zo eenvoudig vast te stel-
J-en; de vereniging zal daarin een keuze moeten maken. Ik om-
schrijf het vanuit de veronderstelling dat het de Hazenkamp
te doen is om rrredstrijdsport te bedrijven (onderscheid met
rekreatie-sportl). Goede prestaties betekent dan het spelen
van honkbaL- en softbal- uedstrijden min of meer voortdurend
op een hoog niveau. Niet a1leen het eerste senioren honkbal-
team speeLt dan in een hoge klasse; alle teams proberen zo
hoog mogelijk te spelen.
Voetbalteams rrrillen ook goede prestaties leveren; zij doen
dit vaak door zeer dure trainers van naam aan te trekken en
goede spelers te kopen. Voor de Hazenkamp is dat onmogelijk.
LJij moeten het van rreigen ktueekrr hebben: langdurig opleiden
van jeugd, goed begeleiden van jeugd- en seniorenteams, enz.
Bij urijze van illustratie turee voorbeelden.
Slaan is é6n van de moeilijkste onderdelen van honk- en soft-
bal; het vraagt koördinatie , snelheid, kracht en een in-
stelling om te ulillen slaan. Kies je voor uledstrijdsport, dan
kun je niet tevreden zijn met een uitspraak als: rrach, als
ze af en toe maar een balletje rakenrr, of rmet vier uÍjd kom
je ook op een honkfl. Integendeel, van het begin af aan moet
veel getraind uorden op slaan: de beueging moet goed aange-
leerd ulorden, ook rrl-eunenrr moet heftig bestreden ulorden.
De slagtraining voor jongeren en ouderen, voor honkballers
en softbalsLers zal er min of meer hetzelfde uj.tzien. Ook in
de totale trainingstijd moet dit tot uitdrukking komen.
De helft van de tijd ben je in de uedstrijd slagploeg, dus
moet je ook de helft van de training aan slaan (en honklopen)
besteden. De variatie in slagtraining is niet zo erg groot;
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spelers en speeLslers moet geleerd uorden dat je het geuoon
vaak en veel moet doen. Aandacht voor de kleine puntjes
(linkerschouder; rechtervoet) is heel erg belangrijk.
Een heel ander voorbeeld: konditietraining.
Ook daar een vergelijking met andere sporten; voetballers,
ulielrenners, marathonlopers moeten een goede algemene kondi-
tie (uithoudingsvermogen) hebben. [Iaar biljarters, dammers,
tafeltennisters en softballers geldt dat hun lijf moet kunnen
uitvoeren uat de sport techniseh en taktisch vraagt. Anders
gezegd: als je snel moe bent, zul je aan het eind van een ued-
strijd minder goed slaan. Bij ilouderert honk- en softbal-l-ers
j-s de ueerstand tegen een aparte konditietraining groot.
Dat zou best kunnen omdat niemand van jongs af aan geuend is
aan het idee dat dit heel belangrijk is. Dit zou ertoe kunnen
leiden dat coaches ook geschoold moeten ulotden in het ver-
zorgen van kondj-tietraining. 0ok is het denkbaar dat coaches
meer oefeningen in hun normale technische trainingen gaan doen,
die een sterk beroep doen op de konditie van spelers en speel-
s ters.

In een kadervergadering moeten ue
dachten uisselen. Andere reakties

hierover maar eens van ge-
zi jn natuurlijk ook u;eIkom.

Peter Frederiks

1r randstad uitzendbureau -.t>
is verhuisd naar Keizer Karelplein 32, Nii

Van de redaktie

Gelieve uul copij voor de Hazenkamper van juni uiterlijk in te
leveren op zondag 25 mei en deze keer niet bij An van der Zuaan
maar bij Ívlarjo casteleijn, Leeuu:straat 33, Nijmegen.Te.: 5s84s5.
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