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Aan laet be6in warr het seizoera r{'erd afsckreid gerlornen van Ce af,tredende
sekretaresse I'Íevrouw J.FIendriks-Kl-eLnsman;en werd Mewro'.rw J.Eeynort-
Eruíjrrtjes benoend a1s sekretaresse .
Àarr 1.et eínde van h.et sëÍ.zoën vertrokken r.regens verhuiaing Mevrouw
R"Berger a €h ie Ïreer J.v.d.Logt wegenÉ druldee lJerkaaaml.eden.
Iiel-aas is hct nog steecls niet geAukt een voorr:ttter te benoeme.n,
er z4r;. onclerharadeJ-ingerr gaanderdocle iets positiefs kan nog niet rnede-
gedeel-C r+or'den " '

XIeI- za.a aayi het begin voJ-gend seizoen l4evrouw E.!íi'nJ<eniue Íre ons
bestuur !oe-ö::ede-tr , ter versterking van cle techri.oomuríssie .
Ees,ti.lur %aE er aan }.et einde seizoàn '73/74 af.s'woJ-gt uit; 3

S PO P.fl,rEF,5t T I G TI.i G
n. DE rIÀZiÈITr,A-l'{P rr

SEKTTE G-trMlThS?IEI{

i/oorzítter 3

vicevooyzítter
Penntng=cester
fe,h"ra;J-ei"der B

Conrn. bijzos:.dert '
aktj.vj.teiten 3

ZaaLcomrnis s a:i':l s s err :tr Uranus s -Lra:t !
lrr Iíeerb.:rsch Oost;
tl' Reest:r:aat - !rr Fïe:í-de'icl-o emstr. !
rr T?rorbeckestraatrr' Ga'oro Co11ege,
rrr I4o o1c
ll ï'ia ï rra...{'

JÀART0RSLÀG l-g? l/ tgrv t 4 Nov, 
ïsiz*

.lracan{i
I I/acaxtt,,
s de treer S"C Ï{ersten

de tree::'[,I .Zegers

de 1".eer J.Seegers

mevr;Hïtsoone
ríe1rr;I{; Schmidt
melrc.L. Caste1.eyn
vacant
vacant'

I vacant-
3 mevr.M. tsadc traus

I*é§3seD;ffiïn6 gaf grote zorgen . Gestart werd met gg.reg J-eidsrs ( sters )
reet :ree1vulC:ig - soms pLotseLíng.* vertrek ,dus zeér vee]- wLsse].ing;
}.et j-s c1a,l: oolr aarr de b].fjHear ornrerïnoeibare techn.J.eiding te danken
€:eweelst dat aJ-Le hiaten werden opgerruld, en dat op al-l-e vastgestel-de
urerr j-sL alJ.e zaJ.en de L.essen z{jn doorgegaan .
Voor de admi-nístratie gÉf één en anCer ook veèL err orroverzictrteJ-iik
werk o Er trer^cl darr ook besJ.oterr orl a.l tret mogeJ-ijke te doen voor het
kornerrd seizoel.l. 'yaste krer-ckrten aan te. trekken (6én ful-l-time kractrt
en een paar part-time kractrt.*).

ffio voorj;ia= r*r8.*8e huur \ÍaïL ,,aa, Lankforst opg:e,egd ] n"au*,
ÏIet zolr:log J-ang duren eer de sckroof- een rriernr 6T::1.1-okaa1 zou krijgent
men wj-l-cle cle zaal- dus a1J.een lrocr school-gebn-rik trouderr. Ondarrlcs ve1e
pog{.nget-r ís }:.et níet geLukt tret sch.ooltroofd tot andere gedac}rten te
brenger:.* i{et was spijtlgraarrgezien deze ztaL olrs vorig jaar door de Ëe
g'eringe beaetting vee]. geJ-d gekost trad en raet begon goed te draaien.
tsoverrCj-en raoest de kreer PC;otersen onts1agen worden en dàt was jar:rmer,
rlq* vras dén Cer beste leiders.

'D'g'*tr-es-s'ela--A4e-*c!3,='b. .jaar, in de vo].gende zat.en €:egeven 3

I4aandag: s . Uranusstraat en Ttr.orbeckestraat
Dinsdag I ivlalwert en lTeerbosdtr-Oost
lloenschg s liei clebl.oerns traet en Reestraat(" tr*opoJ.ine)
DonCerclag : LÍocdr en Reestraat , T?rorbeckestraat (n,turnen)
Vrijclag e- zaterclag ; T?rorbeckestraat (a;turnen) .
}Iàdat een actíe tussen de Hazenkamp.S,o.S.en Sparta ís misluktrís
l-let k]-eurberu.ur ír:. de Ttrorbeckestra;Lt verwal-lerr .
Door oz-rde=,bezetting tegen het eind wan het seizoen 'rrefiral1en tevens
tret rrreís;esuut' ei: 1 damesuur in cle Reestra.ht .
À trrrreen treeft op dinsCag definilief, kraar iatrek in sporthal- Neerboscl:-*
Oost genoiileslo ï{et rooster orrdergaat een uitbreiCingrcloorCat tlet,
besta:'-nde tlrr:rgroepje hrordt gespJ-it,st in A en E turrten. Enerzijds is
het tu::.len ÍLr: Éïoedkoper gel.rordenrdaar kret ts, turrren zícbzel.f rooet. ber-
talenrandersí;lCs 's.rorden de mindere turrrsters beter opgevangen al-s vooP-
laeen en }r-ala iret il turm.en tëvens worden uítgebreid met meisjesrdie ÏreeL
g:oed Brjn op c-lc glrrnrLessen . E1r. bestaat veeJ-*animo voor het ts trrrnent
ciat irl clít seizoen ís ge].eid cloor de treer E.liTfeuwenler.rizen.
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Le-lë-++g 
r orot'a ',..,sè ].eidsrs (sters )offiï3ïrra g'af grote zorgen . Gostart werd met gg.&g

rret rreel-\rulCig - som§ plotseLíng- vertrek ,clus ?eé\ veeL r.risselingl
tret is c1a5 ooi. r.*i a. Lrriffa*t oiv"tmoeibarè f,sshrreleiding te danken
g.eweest, clart al-le hiaten werden opgewuJ-d, eÏI dat op all-e vastgestel-Ce
rlrere fur alte r,aLert de Aessen z{jn doorgegaan .
ry'oor de adminístratie gp-f één én ander ook veèL err onoverzichteLijk
werk o Er r,re::cl dan ook besloten om al- tret mogel-iike te doen voor h.eË

komend seizoer:r. vaste krachten aan te trekken (66n fuLL-time kracht
en eeÍr. paer part-tírne kraet-te*).
4P-Le8 öïrs
In ?ret voorjaa, ,nr&'§e huur \tata r'a,aL Lankforst op8:euegd ' Reclen!

IIet zori. 1]of,i lang duren eer de s.ohool- een nietrr 6'Yïn.l-okaal zorr krijgen,
men r+il-c1ö cle zaal- dus a].].een vocr sctrool-gebrtrl-k trorrde::'' Ondanks ve].e

\- n"Ët*Ë"À"i" het niet geJ-ukt het sctrooltroàra tot anclere gedachten te
brengen. I{et was spijtigraangezien.deze z:taL ?r: vorig jaar cloor de Èe

geringe ?:eaetting vàe,r"àe1c1-gekost krad en m'et begon goed te draaien'
Boveniien rloest de ?reer Pí;,otersen ontslageÏr worderr en dàt was jammer'

ffi vras édn iiez' -oeste leiders. -

' D.e'*tres-sefl,-é1i:i*-+.ib- -' jaar' ,in cle vol-Se-r-rde zal erl- gegeven 3

Maernclag: 
--*i---Uranrrsstraat en Thorbeckestraat

Dinsdag I ivialwert en }Teerbs5qi:h-Oost
Idoensclerg r ï{eiclebloemstraat en Reestraat (. tr**p91iTt ) ,-

Donderclag.t},Ío<rkenRee-straat,T?rorbeckestraat(ts,turnen,}
vrijrlag en zaterclag ; firorbeckestraat (a;trrrn*n) .
ï{àdat een actie t'u-ssen cle Haaenkar'rP"S'o'S'en Sparta is mislukt':[s
het lcl-euteruulr in de T?rorbeckestrart vervalleÏl I
Door oncle='bezetting; tegen. het eincl wan tret setzoen r"ervall-en tevens
tret raeisjesuu=. en 1 damesuur ín de Reestraait .
À turraen kr.eeÍ't op dinsàag definilief'?raar intrek in sportleal Ne'erboscn--
Oost gelloi?teiL, Iiet troostei orrdergaat een uitbreiCingrcloordat Ï:"et'

bestai-ncle tur-groepie wordti g."ptit*t in' A en B turnen' Enerzijds is
?ret ttrrr:.on 11u goedtr<ope, g.*orAen'rclaar tret B turrren zícltzeLt rnoet' be-
talenrareder^sijcls i.rordèn dà r,lirrderè f,urnsters beter opgevangen a1s \roor-
treen en kan het Ll turrren tevens woz'Cen uítSebreicl met meisiesrdie kreel-

goec zijn gp i1c gïm.]essen . EÍr'bestaat veel-animo voor het ts turnent
dat ín clit sej-zoen is 8eleid d.oor Ce kreer F'ITfeuwenhuízen'
! :LnanolLcÍf
=ffiffifi*ïïr=ancíeej. oogpunt gezíen was clit seízoen %eer gunsti6 .
tr=, is een,!r,o,i,,st"gellraàËtt, van f 763A.L5 en trj-erCoor is"het tekort
va1.1 .\rroegere jaren weggewertct, er bJ-ijft zel-fs f L898.46 over.
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Dj.t resuJ.taat werC gecleeJ-teJ-ijk bereikt d,oor contributieverkrogingr
doctr ook door de vaak rrir:.der bevoegde 1.eidirrg díe noodgedvrota6en
moest 'rrrorden aangenornen en een lagere vergoeding ontving'.r,;. .
Geerr gezonde basis dus etr er werC besloten komem.d seízoen Ce contri-
btlti.e weer te vertrogen, teneínde verzekerd te zijn de J-eidíng eerr
betroorlijke sal.ariërí.ng te bi-eden e

(Opgernerkt dj-ent te vroz'clen , d*t de 1eiding A turnen h.oofdzake1.iik
een onkostenwergoeding ontving. .)

Om de steed.s leoger r'rordea:.de post zaal-tluur enigszins te dru.klcen,
wercl besLoten aan }:et bestuur van de schooL zaal Reestraat toest,em-
raÍng te vragen in de g:5nn.zaaL toestelJ-err varrrrde ï{azenkamp rt te ïlxogeÍ}
pla.atsen I €[ rodoend"e de zaaA voor ons productiever te kuru:err makeg:'.-i{el.:tswaar betekent clit een grote uitgave !gedacht werd aan brug
ongeS.i,jkpe"uenuickrtsbalkrkorte rra.tten en sprinp1arrk . Een l.ening werd
aaragevraagd brj de KIïGV sdeue werd ons toegezeg:d voor een bedrag
va.n f 2§OAr=; van de sch.oo1- r+erd toesterrning gegeveÍl vcor pLaatsing
van toestellen .VoJ-gens onze berekeníng zuJ-len wij erriregevolge de
lagere zaaJ-h.uur de kosten er bÍnnen .,:. twee jaar uÍt hebben .
De toesteLlen zijn aangesctraft lriet behulp van enÍ-ge Leden irr de
zaal gepLaatsf t{jdens de z,omeraracantie . De zaal zal- in }ret nier:.we
§o{aoen gebruikt worden woor gfrm: tur:n- en trarnpoLirl.égroeperr .
A4f,tfÉleÍ_t_*; Wedstrijdkalender r
Gir5nnnastiekgroqren s Op 2) maar.t zzyn 21 groepen :n.aa-r Rheden g:etrokken

- voor de wedstr{jden beg'inrlerrde r:leís jes elr jongens. Zíj sleepten tlree
, erepr{jzen in de wachf,.\' Op J"B rneí werden Sn sportl,:.al l",ieyhorst de verenigingskampioensc.happer

getrouderr en voor kret eerst werd er in ttree graCen gelrerkt,r -
Francie Cl-evers en Ttreo F'rroop werden de verenigirrgskampioeï'reïr.
Tevens ?rebben een aantal jong:ens en rneisjesgroeperr deeJ-gerromeïl aan
de €:eaamenl"ijke }dijmeegse gï/ïn!r.asti-ekdemonstratie .
E*.tgrylen
Idaast de verokarnpioenschappeÍl en de Bè2. g:yrnnastiekd.emonstratie
§amen een aaÍlta]. dee]. aan d.e kringkampíoensctrapperr op I en 22 dec.t73
HeLaas behaal-de nienrand tret kringCipl-oma. *

De oudste turrrgroep woïI een r^leCstfijd tegen St.AntoniusrBeek; de.
jongste groep ver,lootr een wedstrjjd tegen B ï C tseu.nÍngen .
?a,&gïr_en Kningkampioensch.appens
T{jclens de fLnal.e be}raald€ R.I{oppers in de keurgraerC de ecrste pJ-aats;
E.v.d.Logt veroverde in kraar graad eve:reeï]s de eerste g:r:aerCoterr,lijl-
ook tr*ree tweede pJ-aatserr ir.r de wachrt werderr gesJ-eept,
Ëiet seizoen werd geopend rnet eera wedstrijcl tegen ld ? Ii*Àpe].doorrr en
een wedgtrijd teggn Olynrpia FIarder,rrEik err K ? V T\,rente.De eerste r.rerd
géwotu:.eÍr ,nret de 2e we.dstt'tjcl moest e:erroegevl, €:enomeÍr wordennret de 3e*

\- De verbondsweclstrijCen vocr n:eisjes l-3-16 jaar*tradCen kret - /p'L*p-tS.J-
voLg:ende verloop tKring 1" l.{i-ranCa Lleyma.ns ; 2.K.}4onsato i 3.ts"v.cl.Logt
District i 2, Míranda ïieyrnans " Halve trinal-o-: L7. Fíirer.nda Ë.Ieymans
De verbonds'wecl.strijden vooz' meis jes l-O- LZ jaar; Kr5-ng: 3.trFrSXE pLaats,
Dl-stríot : T'[,.IE]--DE p3-aats lFiatal-e c ZtrSDE pLaats een ongekend hog:e
kLasseríng te )eJ-f,zij1-,
De verbondsueistrijcien t'.:.rcls*"ï;n*:"ií::ïà,otl" I(oppers, 

ï;:u"
Sekti.e ?opsport meís jes LA-J-Z indiwidueeJ- 3-
*XIS§!_egl 3 7. SyJ.via ïiiietrea'g iiies§.s l-l-.Sytvia Nieberg ,
Oolr deze prestatie is voor ile l{a.zenkamp urriek .

" Op 6 apri1 werd de turncompetitíe-r.rinnerrd af,gesJ.otenrnadat Sparba
en Esca Arnkrern \^raren teruggeweuen.
FIet seizoerr werd gesJ.oteÍ:. met c-le ver.kaurpioensch.appeia en de
demo::Lstratie &oor de qaz "llijneegse gSrrnnas"i;Íek verenigingen.
VS-rdS_r.- VaÀ-!_ 11-99." Ë*e*-v"*rry*e-1.{e-n -{a"tl g

De ldationale Tracapo].ineka.mpioerrsclrappen te }ïijmegen cloor cle Hazenkamp
werclerr g:eorgarriseerd .
St.1.{ícol-aas vopr tret eerst sinds jaren bi,j oÍrze kJeuteruï'eÉ op bozoek
Ls g:eweesti-(op uitnod.j-gíng lran de- jeugecomuiissíe) r de kJ-euter:s waren
opgetogerr . *

2l- LeCen aan l.et zomerkarlp leebben deeJ-6enomcn o

Varraf -oegilagtf4 een lcaderblad door ofi"ze sektie worclt, ui-tgegewen;het
s^ftnleiin*. AnrÀo^1mo#"i o*an r'q 'l-.ae"Èemri *r^^r 

.l{arl"an 
am 'l arlam 11 4 a Jjrraqa*-



qEFS{}€r& Ëe[}}u;Ce*5- -trUIry-.---:-- vvvl Ë,J'rq!:i ltjEar- sE .sr@:tpre6+velr9! a

.A.ktilElteíteE; Hedstrijdkal-ender .
Gyrrnastiekgrotpen s Op 2) rnaart zíin 21" groepeïl y\aa-r Rheden getrokkeu
voor de. wedstrdjCen beginnende rneís jes, en jongens. Zíj sleepten tvee
eroprijzen in de wachf,.
Op J.B rnef. werclen Ín sportnral l,leyhorst de verenigingskarlpioënsc.krappen
gekrouderr en voor tret eerst vrerd er in twee graCen gier,rerk*r -
Francie C}evers en Ttreo I{x166p l+erden de verenigirrgskan::pioerreIl.
Teverrs l:.ebben een aanta1. jongens en meisjesgroeperr deetr-gerromen a.an
de gezarflerlJ-Íjke Nljmeegse g3rÍnllastÍekdemonstratie .
E .lurrteB
i'|3;st cle rrer.ka6píoensckrappert en de 8èE. g:yrnnastíe}<Cemonstratie
namen ee11 a.ar;.ta]. deel- aan de kringkarapioensch.apperi op I em 22 dec*.t73
lle].aa.s behaal.de niecrand h.et kringCíplorna. -
De oudste tutrrrg.roep won een weCstrijel tegen St.AntonirrsrËeek; de
jongste. groep verlootr eerr wedstz'ijd tegen B Ï C tseu11ir:.9e6 .
A. }{r{r_qn Kr''ingkarnpio ens chappen:
Tt'Ce11sje finaLe betraaLde R.I{oppers in de keurgraaC de ee rsté plaats;
E.v.r] .Logt veroverde in haar graad eveneens de eerste graadote:raÍjI-
ook trree tweede pJ-aartsen ici c-le wactret werden' gesJ-eePt.
ËIet seizoen werd geopend rnet een lredstrijd tegen ld T Ií-Apel-doorm en
een wed.strijd teggn Ol1.mpia FTarderuvijk et'r K T'Y T\rente.De eerste rrerd
gewoïa31en ,met de 2e. Weclstr'1jd moest genoegen €'enoroeÍI worcle6pet c1e 3e'
De verbondswedstrijCen voötr reeís jes 13-16 jaerr-kra.dden tret - /pL"gÏS*"
volg:ende verlooptl{ring 1, i:ti-ranCa Éleyrirans ; 2.K.}'{onsatoi 3.B,v.cl.Logt
Distr:i-ct z 2. Miranda Fieyr:rans " IJa.lve trinal-e-: L7. I'{ireinda I{eSrmans
De verbondswedstríjden voor nei-sjes l-0- LZ jaar; Kri-ng: 3.tr.P.SXB pJ-aats,
Dl_striot : Tï{EEDE p]-aats ;Finartr-e s ZDSDE pJ-aats ee!1 ongekend h.ogë
kJ.asseri.ng te De1fzij.1-'
De verbondsweclstrijclen turnstcrs s Cistrictc Rita Ïioppers, Cet-do

_ ieaLve fina].e c rt rr 18.
Sektie ?opsport llreísies AA-LZ indiviclueel- 3-
ggeS§tSg z T, SyJ-via },lieberg ,Ëq-qg; J.L.Sy1via Nieberg t
Col: deze prestatie is vocr de lïazenkarap ur, iek .
Op 6 apriJ- werd de turncompetitíe-winnerrcl af,gesJ.otenunaclat Sparba
en Esca Arnher:r warerr terrrggewesell .
I-Iet sej.zoen werd €;esloteg:. rret Ce 'Yer.kampioenschappen erl de
demom.stratie 6oor de Ëaz "lTi.jr,reeg§e 

g]rmnastielc verenigirrge4.
vS-Ugp-r* yalË rr-q.g. .tp,--,rr,.-J:p-q1.{e,rt #.g 3

De I'jationa].e Trampo].inekampioenschappen te ÏÍijmegerr door c1e FTazenkanrp
werclen georganiseerd .
St.ï,IicoLaas vqgr ?ret eex'st sínCs jaren bij onze k]euteruren óp bezoek
is geweest-(op uitnodiging van de jeugdcor;rmissj-e), de lcJ-euters warerx.
op6etogerr . -
2l- Leden aan tret zoraer:kamp Ïrebi:en deeJ.genomoïl .
Varraf begingrfk een kaderbJ.acl docr oï1ze sektie worclt r-r.i-tg'egeveilifret
versctrijnt onregeJ-ruatig-err is besternd voor Kader en 1ecien d:Le tLrssetl*
fijds rnecledelirrgen betr.r+edstrijCen ertzf moeten orrtvarrger, Cie niet
tijdí€; in de i{azenkampeÍ' gepJ-a.atst trltrnnen worden .

Ni3inegen', oktober t L974
' s ekre.ta:-èÍ{sqè: J M tJ Bprrnnn-Rz'rriire* iao


