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De Hazenkamp

Hetbestuur aan Gymnastiek- en Turnaereni§ng De Hazenkamp

nodi§ u aan hnrte uit aoor de fficiële opening aan het

ruRNCE .ryRUMNIJMEGEN.

De opening zal op zaterdag 24 oktober 1998 om 15.30 uur
worden oerricht door burguneester mr E. d'Hondt.

Wij ontaangen onze gasten oanaf L5.0A uur.

Na het ot't'iciële gedeelte is er gelegenheid om genietend aan

een hnpje en een drankje het Turncentrum in bedijf te zien.

Bestuur Cymnastiek- en Turnoerenigtng De Hazenkamp

cafuautip:

uw bijdrage ml worden benut aoor een kunststuk, dat in de entree oan het turncentrum ml worden geplnatst



BR-ffir*po-K1 sporti
Officiële opening nieurne frccomodatie De L'

'De beste tumhal va
):or John van Enckevort
\-IJ!ÍEGEN - Boris Orlow, de Russische trainer v-an- gym-
nastiek- en turnvereniging De Hazenkamp, is de hele we-
reld over geweest in zifn turncarrière. Nu vindt hij 4.Tigen
turnhal in"de Ploegstràat de mooiste van allemaal. "De hal
van Dvnamo in Móskou, miin eigen oude club, is veel gro-
ter. Míar sroter is niet attiid hooiet " Aanstaand weekeinde
r,r-ordt de iieuwe hal officíeel geopend.

De nieuwe turnhal aan de
Ploegstraat wordt verwarmd
lJrrr €efl vrolilk najaarszonne-
;ie. Die sfeer bliift ook binnen
t ehouden, waar de kleuren-
combinatie rood en geel over-
heerst en een vijftal'turnsters
aan het trainen is.
Hei is ook een zaal om vrolijk
r.-an te worden, groot en over-
Tichteliik. Trainer Boris Orlow
È dan-ook erg tevreden met
de nieuwe accommodatie. Op
Papendal, waar hij tot voor
kort trainde, had hii moeite
om het overzicht te behouden.
Hij moest continu van het ene
naar het andere toestel ren-
nen. Nu staat hij vergenoegd
op z'n eigen plekje tussen de
toestellen. Van hieruit kan hij
elke turnster goed in de gaten
houden. "lk kan zelfs het keu-
kentje zien, om te kijken of de
koffie al klaar is", zo grapthij.

Wereldtop
Door de komst van de turnhal
in Nijmegen heeft sportcen-
lrum Papendal zelfs besloten
om haar eigen hal voor ander
sporters te gaan gebruiken.
"Dat betekent dat hier bijvoor-
beeld ook de Nederlandse
kampioen bij de mannen, Ru-
fus Ruth, een paar keer per
u,eek komt trainen. In Neder-
land kent deze hal z'n gelijke
niet", weet Wim Zegers, tech'
nisch coördinator bij De Ha-
zenkamp.
"Daarbuiten ook niet", voegt
Orlow toe. "Die van mijn oude
club, Dynamo uit Moskou, is

misschien wel twee keer zo
groot. Maar deze is veel mooi-
èr en beter." Zokan Orlow op-
timaal verder bouwen aan ziin
topteam, dat deze zomer op
de World Youth Games zeer
verrassend vijfde werd. Ze-
gers: "Terwijl de hele wereld-
fop aanwezig was, op China
na. Ik heb Boris nog nooit zo
trots gezien."
Die stljgende lijn moet worden
vastgehouden tot het volgen-
de wereldkampioenschap in
China. Door de ideaie
trainingsomstand igheden
denkt Orlow, die tevens
bondscoach is, daarin te kun-
nen slagen.
Omdat-met de komst van de
nieuwe zaal ook alle materia-
len van de turnvereniging
werden vervangen/ was De
Hazenkamp onmiddellijk
voorzien vàn het beste van het
beste. Dat was duur, maar de
vereniging kreeg hulp. De
nieuwe turnhal wordt name-
liik als uniek beschouwd. Dat
betekent dat fabrikanten er
goede sier mee willen maken.
Zegers. "Twee Íirma's wilden
dol-graag hun naam afffiche-
ren met onze hal. Dat is na-
tuurlijk mooi, want dan gaat
de prijs flink omlaag."

Opleving
Lopend op de nieuwe, twintig
ceritimetei dikke, matten zak

ie er bijna doorheen. "Op 7 ia-
nuari van dit jaar is internatio-
naal de dikte van de matten
verhoogt van twaalf naar

twintig centimeter", vertelt
Zegers.
Het materiaal is niet alleen
mooi, maar heeft ook voor de
A-turnsters (de internationale
groep) een groot voordeel. Als
jè twaalf centimeter g9we1d
bent ben je nu nog sneller bij
de grond, waardoor je een
sprong niet helemaal kunt af-
maken. Hierdoor moet je net
nog een stapje maken en kom
je hiet meteen tot stilstand.
Oefenen op matten van twin-
tig centimèter dikte is dus een
groot voordeel.'

Ook hangt de hal vol met gor- nen li
deltjes wlaraan je alle kanten De n
op kunnen draaien, een eigen dogr
vinding van Orlow. gebn
Het niàuwe materiaal zorgtbii bond
de hele vereniging (meer dan Colle
750 leden) voor een opleving. Sraa(
Zegers krijgt als technisch coö- zicht'
rdilnator vóortdurend aanvra- gyml
gen voor extra trainingsuren. voor(

'Iedereen is heel enthousiast, uitva
tot aan de recreanten willen ze vrij I
nu allemaal dolgraag trainen. 's mc
Gelukkie hebben we zoveel Iater
organisa"tie-ervaring dat we ie- Maat
deïeen aan hun trékken kun- tiid I
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nngt de hal vol met gor-
b waaraan le alle kanten
innen draaíen, een eigen
Eg van Orlow.
ieuwe materiaal zorgt bij
[e vereniging (meer dan
pen) voor een opleving.
[s krijgt als technisch coö-
Íor voortdurend aanvra-

nen laten komen."
De nieuwe turnhal zal enkel
door De Hazenkamp worden
gebruikt. Zegers is zelf ver-
bonden aan het Lindenholt
College en ziet de bezettings-
graad, bijvoorbeeld ten op-
zichte van een gemiddeld
gymlokaal, duidelijk in het
voordeel van De Hazenkamp
uitvallen: "Overdag is het hier
vrij rustig. De A-groep traint
's morgens van acht tot tien en
later op de dag nog een keer.
Maar ''s avonds is het hier al-
tijd bezet. In totaal meer dan

2000 uur per jaar, dat is erg
veel."

Aandacht
Zegers ("goed kader is de eer-
ste stap op weg naar'succes")
is'uitermate blij met Orlow, en
de turnsters lopen met hem
weg. Orlov cómbineert een
enorme vakkennis aan veel
humor, waardoor de jonge
turnsters, die op een NK ge-
woon.concurrenten zijn, goed
met elkaar blijven omgaan. "
Hij moet af en toe op eieren lo-

per", erkent Zegers. "De
meisjes houden heel goed in
de gaten of ze misschien meer
of minder aandacht van hem
krijgen en of ze net zo vaak
aan een toestel mogen oefe-
nen. Maar dat gaat hem moei-
teloos af."
In de praktijk wordt er al
sinds de zomer in de nieuwe
hal getraind, terwijl de ope-
ning nu pas plaatsvindt.
"Maar dat hoort za", stelt Ze-
gers. "Eerst moet het z'n eigen
plek krijgen, daarna kun je er
een feestje omheen bouwen.'f
Dat feestje begint op zaterdag
24 oktober om half vier, als
burgemeester D'Hondt de
turnhal officieel opent. Op
zondagmiddag 25 oktober or-
ganiseert De Hazenkamp van
12.30 tot 16.00,uur een Open
Dag, waarbij iedereen een
kijkje kan nemen of zelfs een
halÍ uurtje meedoen.
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ZONDAG 25 OK'

íe klasse E, 'i

Arnhemse Boys

Achilles'12.
2e klasse l,
DVC',26.
tle klasse E,

dracht'30-Blaun
5e klasse E,

SVO.

5e klasse F, Í{
vo.
6e klasse G, 1,

AVIOS-Olympia;
Boys; Astrantia-
6e klasse H,

Orion.

ZATERDAG 24 C

2e klasse l, 1

Dronten; Harfse

3e klasse An 1,

tert (15.00

Sparta'57.
4e klasse A, í
SCH; Wagenir
uur); EMM-Orr

uur).

NUMEGEN
balclub Pink
megen heeft
we leden. D
den iedere
27.45-23.30u
hal Onder de
Pink Panther
teams deel a

nale homocr
bal, op vij
Utrecht. Daa
verse toerno
club meedoe
Vries (dames
of Mark D
3607911.

de recreanten willen ze

kig hebben we zoveel
isatie-ervaring dat we ie-

aan hun trekken kun-


