
GEMEENTE NIJMEGEN

Aan het Bestuur van de Sportveren'iging
De Hazenkamp

P/a de heer M.C. Boogert

Prins Bernhardstraat 41

6521 AB N'ijmegen

Uw brief van Ons kenmerk

u -1772/84
Datum, 9 februari 1984

Geacht Bestuur,

Met genoegen delen wij u mede, dat ons College, op voordracht

van de daartoe ingestelde jury, bij beslu'it van 7 februari 1984,

de Sportprijs van de gemeente N'ijmegen over 1983 heeft toege-
kend aan uw vereniging en met name aan de turnafdel'ing daarvan.

De uitre'iking van de trofee met de daarbij behorende oorkonde

zal plaatsvinden op dinsdag 21 februari a.s. om 20.00 uur in de

Schepenhal van het stadhu'is aan de Burchtstraat. Een definitieve
u'itnodiging voor deze feestelijke bijeenkomst zal u een dezer

dagen bereiken.

t,{ij hopen u op 21 februari a.s. te mogen begroeten.

STADHUIS
Korte Nieuwstraat 6

651í PP Nijmegen
Postbus 91 05,
6500 HG Nijmegen
ïelefoon O80 - 2991 1 1

Doorkiesno.29....
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De Sportprijs Nijmegen, ingesteld door de Raad van deze gemeente in zijn vergadering

van 14 maart 1962, is over het jaar 1983 toegekend aan de

SPORTVERENIGING DE HAZENKAMP

op grond van het door de turnafdeling van deze vereniging behaalde Nederlands
kampioenschap voor dames.

De uitreiking van de wisseltrofee met oorkonde zal geschieden door de wethouder
van Educatie, de heer A.P.M. Aelberts, op dinsdag 21 februari 1984om20.00uur
in de Schepenhal van het Stadhuis aan de Burchtstraat.
Tijdens deze avond zal de heer D. Sol, Coördinator Opleidingen van het Koninklijk
Nederlands Gymnastiek Verbond, een toespraak houden.

Gaarne nodigen wij u uit deze prijsuitreiking bij te wonen. U gelieve daartoe bijgaande

antwoordkaart ingewld aan ons te retourneren.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN,

F.J. Hermsen, burgemeester

Nijmegen, februari 1984 drs. H.J. Bergacker, secretaris



qemeente nu m€q€n

ln zun.vepqÀö€ptnq vÀn 14 mÀàpt r9ó2 B€sloot öe pàÀö ö€p q€m€€nte nrJmeq€n
tot het tnsf,€tlen vÀn ö€ spoRtpngs vàn 0e q€m€€nt€ n6m€qen, B€staÀnö€ utf, €€n
wrsseltpofee en een oopkonöe.

Öoop Bupqem€€sten en w€thouöens vÀn n[m€q€n wepö nrJ resturt ö.ö. z met r9ó2
op qponÖ van het nepaaLöe rn aptrkel 3 vÀn het neqlem€nt op öe spoptpp[s €€n
Jupy B€noemö t€R reoonöelrnq vÀn öe toekenntnq van öeze ppqs.

nL[kens haap nappopf, ö.ö. s fenpuanr rgen nesloot. öeze Jupy f,€ sepaten, öat öe
spoptpp[s voop het Jaap rgsg sehoopöe re wopöen roeqekenö aan öe

spoptveRentqtnq öe hazenkamp
en m€t nàm€ aan öe runnaföel.rnq öaapvan, w€qens h€t sehalen van het neöeptanös
kamprodnschap t9B3 voon öames.
€€pöeRe hoqe pp€stÀtr€s vàn qenoemöe tupnaföetlnq, zoals het neöeptanös kam-
ptoenschap voop öames rn rggr €n öe tweeöe pLÀàts rn r9E2, hessen €veneens tot
öe sesturtvonmrnq omtpent öeze urwenkrezlnq nrJqeönaqen.

öe toekennrnq vàn öe spoptpp[s 1983 rs ovepeenkomstrq het peqtem€nt qeschreö
öoop urtnerkrnq van öe wrsseltpofee met öeze oopkonöe op örnsöaq zr [esnuÀRr r9B4

rn öe schepenhal van h€t staöhuts.

qeöaan c€ nÍJmeq€n
rn heE JàÀp 1984,

öe voopzrc[€P van öe JuPy,
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Nijmegen, 1 februari 1984.

passage molenpoort 5
tel. 080 - 299333

SPORÏPRIJS VOOR DE GEMEENTE Ni v00R tg8l.

JURYRAPPORT.

Volgens. het reglement toetst de jury de prestaties en activiteiten opsportgebied aan de voJ,gende kriteria:
- er moet een belangrijke sportprestatie zijn gereverd
- er moet een bijdrage zijn gereverd aan geionàe sportbeoefening
- Nijmegen moet door een activiteit in de belangstelling zijn qóplaatst
- of verrijkt zijn met een belangrijke sportins[elling óf lebóurtenis.
In de afgelopen jaren is de sportprijs aan verschiLlende organisaties ensporters uitgereikt, die aan één of meerdere van deze kriteiia vol-deden.
Deze prijs viel aFwÍsselend ten deel aan sportbeoefenaren die goede pres-taties leverden en organisaties die spor.tbeoefening bevorderdei of Nijmegenin de belangstelling brachten
De keuze was dit jaar niet gemakkelijk, daar er enerzijds uitstekende pres-taties. zljn geleverd op puur sportief nivo, anderzijds ook prestaties zijn
geweest in het kader van vrijwilliqerswerk die de aàndacht trokken. Ditjaar kiest de jury voor een sportprestatie. Hiermee wil zij niet. de indruk
wekken het vrijwilligerswerk, dat zo bijdraagt aan de 

"por[b"oufening, min-der beLanqrijk te vinden. Integendeel, Àen is er zich terdege van beriust,elke keer bij het bestuderen van het jaaroverzicht, dat upoít nauwelijks
mogelijk zou zijn zonder dat leger van duizenden vrijwilligers die el[e
week in honderden verenigingen hun tijd en kwaliteit-inzet[en om sportbe-
oefening mogelijk te maken. Graag wil de jury hierover dan ook weer haar
waardering uitspreken.
Zij heeFt nu gemeend met haar voordracht t.g.v. een prestatie door een team
ook de vereniging in totaliteit met haar beÀtuurs- en technisch kader teeren' zonder wie het nu met de sportprijs bekroonde resultaat niet mogelijk
geweest zou zijn. De jury heeft unaniem voor de sportprijs lg8l de tuínplóeg
van de sportvereniging de Hazenkamp voorgedragen. De itazénkamp, in l92B opq;-richt, geeft haar bijna 1000 leden de gelegenheid een keur van'sporten te'6e-
oefenen, van badminton tot voetbal, en van honkbal, softbal en korFbal tot
gymnastiek en turnen.
In de turnafdeling is de laatste I0 .iaar gestreefd naar nationaal nivo; detrainingsintensiteit werd opgevoerd naar 4 keer per week en mede dankzij
deskundige trainers werd na korte tijd al resultaat bereikt; verschilleÀde
meisjes werden uitgenodigd voor jeugd-selectie-training. Het nivo werd aLsnel hoger, een sprekend resultaat is de deelname van J Hazenkamp-meisjes
met de nationale ploeg aan de wereldkampioenschappen in Moskou in I9Bl.
Met een team van 5 meisjes werd op nationaal nivo'regelmatig succes ge-
boekt, met als beste prestatie het behalen van de titel rooi damesplóegenin 1981, een 2e plaats in'82 en weer de titel in I9Bl. Het zal iedereànduidelijk zijn dat deze resultaten niet te danken zijn aan zo maar een
paar toevallige goede turnsters. In deze sporttak kan alleen de top wor-
den bereikt na vele jaren intensieve en enthousiaste training, wat veel
vraagt van veel deelneemsters en Ieiding. De behaalde titels-mogen dan
ook gezien worden als kroon op het werk van de turnafdering.
Zonder aan het huidige team tekort te riiillen doen, wil de jury de namen noemen
van diegenen die in het bijzonder aan deze resu-Ltat-,r veel-hebben bijge-
dragen en wel Monique Kaaks, Miriam Eigenhuizen, Nicole Winkenius en de
trainer hlim Zegers.

Met veel genoegen draagt de jury dan ook de turnafdeling van de sportver-
eniging de Hazenkamp voor voor de sportprijs 1981 van dè gemeente Nijmegen.

niftneegs rytstidttitg

RM/ÏB voorzitter, ="{Lt-"t;-
s2-14



BURGEMEESTER VAN NiJMEGEN

Aan het Bestuur van Sportveren'iging

De Hazenkamp

p/a de heer 14.C. Boogert

Prins Bernhardstraat 41

6521 AB N'ijmegen

Nijmegen, 14 februari 1984
v-040/84

Geacht Bestuur,

B'ij deze w'i1 ik u van harte gelukwensen met de toekenning

van de Sportprijs Nijmegen over het jaar 1983 aan uw Sport-
vereniging, op grond van het door de turnafdeling behaalde

Nederlands kamp'ioenschap voor dames.

Helaas ben ik wegens andere verplichtingen, verhinderd de

uitreiking van deze prijs op dinsdag 21 februari a.s., bij
te wonen.

Ik wens u niettemin een ges'laagde avond op 21 februari.

/
DE BURGEMEESTER VAN NIJM'BÉN,

/
,/ t-1/

,/,, L,//,- /1,
F.J. Hermsen



SPORTVERENIGING,Dt Hlz:xrlrF,
NIJMEGEN

Y Nijmegen, Lg-Z-l9Bt

Informatie rlaar aanleiding varr de uitreiking van de sportprijs van de gemeente
Nijmegen op 21 februari 1984.

1. Al-gemeen

Op grond varr d.e prestaties en aktiviteiten op het gebied van het damesturnent
word.t d.e sportprijs van de gemeente Nijmegen uitgereikt aan de sportvereniging
de l{azenkamp.

De vereniging is blij met deze erkenning voor de inzet van de betrokken leden
en het kader.
Tijdens de uitreiking deze avond zal een tien minuten dr:rende demonstratie wor-
den gegeven door de À-selektie van «le c1ub.

De turnafcieling vi-ndt haar basis in de glmnastieksektie, die met + 800 leden
een belangrijke plaats inneemt j-n het stedelijk sportgebelaren. Ongeveer 100
leden van deze sektie nemen deel aan het tr.rrnen in r,redstrijdverband.

De Hazenkamp, opgericht op 2 februari 1928, heeft zich sinds de beginperiode
ontwikkelt tot een veïeniging met + 1.400 leden in totaal.
Aanvankelijk kende men een algemeen lidmaatschap dat toegang gaf tot aIler1ei
vorrlen van sportbeoefening. In d e loop der jaren is gaanCeweg een specialisatie
ontstaan, waardoor Ce vereniging nu a1s zogenaamde omni-vereniging in verschil-
lend.e sekties is onderverdeeld. l{aast turnen en glnnnastiek worden de vo}gende
sporten beoefend: Honkbal, Softbal, Ba.dmintonr Korfbal en voetbal.

Elke sektie heeft een eigen bestuurskomrnissieo Van deze kommissies maalt één
afgevaard,igde deel uit van het hoofdbestuur, dat het algemene beleid voert.

2. Het turnen binneg de Hazen]<amP

Yooral de laatste 10 jaar beweegt het damesturnen binnen de Hazenkamp zich in
opgaande lijn en sinds L979 is er een volledige aansluiting onstaan met het
lanrlelijk niveau.
Vanaf dat jaar hebben llazenkampsters regeLnatig deel uitgemaakt van de nationale
selekties, waarvan de trainingen plaats vinden op het Nationaal sportcentn:m
op Papendal, helaas de enige echte turnakkomodatie in ons land.

0p internationale wedstrijd.en hebben diverse Hazenkampsters ons land vertegen-
woordigd.. Zo bestond. de helft van de Nederlandse ploeg bij de wereldkampioen-
sehappen in Moskou in 1981 uit Hazenkampsters, n.1. Monique Kaaksr Miriarn
Eigenhuijsen en Nicole lnlinkenius. Miria,ro narn ook in 198] deel aan de wereld-
kampioenschapfei in Boed.apest. Sarnen met Tanja van der Schoor, BÍan Koedam,

Deny Verstegen en Monique Thoonen vo::mde bovengenoemde èke"n van de damesploeg.

0p landelijk nÍveau werd.en bij de Nationale dameska.napi-oenschappen de volgende
resultaten behaald.t ín]-979 tweede, 1980 zevende, 1981 eerster 1!82 tweedet
1!8J eerste.
De trainers die een belangrijk a^andeel hadden Ín deze sucsessen waren voornaxne-
lijk Wim Zegers, Deny Verstegen en ehoreogpafe Angelique Zwinkels.



Sinds augustus 198J is de training vart de A- en B selektie groepen in handen
van Lar:rens van der i{out, bondstra-iner van het K.N.G.V., die nauw samenwerkt
met Angelique Zwinkels.

Uit de voldoende groei in de breedte en de gezonde opbouw van de sektie blijkt
dat de doelstellingen, gericht op kontinuÍteit en kwalitej-t in gyianastiek en
turnen, goede j-nvloed heboen op de ontwikkelingen.
3. Problemen

Belangrijke bestuurlijk-e zorgen liggen op het gebied van de akkomodaties en de
financiën.
Hoewel het bestr-rr;r uiterste inspanningen doet om de vereniging op dit niveau
te handhaven, wordt dit niet gemakkelijk gemaakt door het overheidsbeleid, waar-
bij o.a. afbouw van subsj-diëring in de naaste toekomst dreigt en stÍjgende
akkomodatielasten ontstaan.
0p zich is de gymnastiekzaal waaïop de turnafdeling nu is aangewezen reeds een
groot probleem vanwege het ruj-mtegebrek. De zaal aan de Reestraat is zo kl-ein
dat de norrnale ruimte voor vrdje oefeningen er niet in past, terwijl b.v. de
aartloop voor het paardspringen geschiedt door de opengezette deur van cie klee
kamer en de toestelberging!
De toekomstdroom van de turnafdeling is dan ook een ruimte in Nijmegen die
voldoende trainingsmogelijkheden biedt om tot betere resultaten te komen en,
wat het hoogste nÍveau betreft, ook op internationaal niveau vanl!;!.§jjmegen
een woordje mee te blijven sprekenl

D,e Hazenkamp is ervan overtuigd dat een verantwoorde topsportbeoefening, zoals
dat bij de turnafdeling geber:rd, een stimulerende werking heeft op de brede
gXrmnastiekbeoefening door de jeugd.

Het bestuur vertrouwt erop dat ook de gemeentelijke overhej-d daarvan is over-
tuigd en ook in de toekomst in haar beleid ten aanzien van de sportbeoefening
in Nijmegen, met oog op de welzijnsaspekten daarvan, blijk za\ geven.

Verzonden a::n:

Weekblad de Bnr.g Ilr. J.l\.11.1'"T.

Zakenpost
De Geld.erlander l-lr. tsraat
lrlieuwsblaC varr rtlijmegen
Weekend Koerier
ldj-jkblad T::efpunt
ïLijmeegs Dagblad
Dagblad de ïelegraaf

Hoofdbestuur s.v.de Ilazenkarnp
S.C.Kersten
voorzitter
Tolhuis l3-O9, Nijmegen

I.. errkens Cip.-esstraat 1 iii jmeg;en

Postbus 20 65so u itlalden
Lange i{eze}straat 21 iiijmegen
Oranje Singel 12 Nijrnegen

il

'loliruis J406 ltlijmegen
In d-^ Re'r,ouwstr. 28 Nijmegen
v. llroeck-huysenstr. 1J Nijmegen



fr lt b'*,,wn-k"l
t"{il*a,, 

Pr^*,AËr,,ff,,

n /ffi-**
)ry'n')ill

r. !
/

/ ,,,/ $

7,:",'#! ruYt'/," /l

fiQ--(i t^"ci<'vít(7ííu)

È- ,J
qr,/'t(a'os c,



e/-mea?dt /prrr.q-oL f)r*- r,rc,rr OLb)q

fln ilreitt,sre/,

( C) t rt ,,,{"!tut1',t, - ll '- ' "al'\

_ï - + {n+e



_-----_--_

/'(

Í

C [\/-- ),N-v 
I L,v'4

€-

\

----/

".a:7
\ r ^, o-----
\ I I rl'r\ c' L --#-. \-x-'---

,"
l/ - 't'-t I $

2*=

ft;,r'r'T:^



%'^
& L";"''Plt'

§-

J/
'ílLUet-4

b'e,^



''fl.; lL*'A- o"@
'T-0*o Wn''ntu-h'^

, il,t'2\À,vlt,
)

rJ À.1..u"
tf j'''

n\

\' t,.- 'tt" 'ltJ/ | r)L--
/, ) ,r()'.n.,i-i 

lu{ ",} 
(- " tu'rl..L

/
,/,11wt,



'f(,c 
*C1rs-a í;yrr,,.4,.,

&,ncincr .-r) /- +ts- L.crri.trc

-f+-

,/
thcc-(t

/t 'LnuLalLlu-n

ï^fla,.le\.e
Vua"rte L'\€'v-'

J l', rt tr.-, r,
-:' (

)-1 t-',' 1^f, ,'.,o

--

Sxfi1on
'í-^., rr.o.cr.

SrxzÀ§\

Sa\rr"qaixui



ïaf'^rr,r,annn, L'1-r^. Lu*1<*.u-

í*g.' o.cl . S.he...

(-*n'ui»o{

T(1L[
.í A"grZt7t:.tl

R, ,"



l) n'l{''-"-'z €'r,- "{ 9f'' I t

ÍGet,.n.2!Q.A - l^)"-., i', L ..l'



>^>.o\:\(- íO vr.\-=-----
J ?"'

i(--''

/7
11 (lr. '. c.-

rtl llb*')':,

fufCZrrr"/i'<- \, r-r F\oa^vr'-e'--\A-- \

,a'

0 t /1,.-,,.[L-
za'



lrr-Jra{eesbeqo
\è\v.rc^ $s2tbe'e n



Cord."

Zo."dre\q

,
(/ t

)
1' ,----/

('

.,/

ítrfu"

t''nl1 4,','

t' , h (l' ,É,, zr/,/n*-v c' /, il:l^--//o


