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De sport neemt in het maatschappelijk leven een steeds grotere

plaats in. Naarmate de vrije tijd toeneemt, gaan de mensen steeds

meer sport beoeÍenen. Zij willen zich ontspannen en zich gezond

en fit voelen. Zijvinden hierin bovendien gezelligheid en plezier en

de ongedwongen sÍeer voor een goed sociaal kontakt.
S.V. De Hazenkamp ziet het als een duidelijke Íunktie de sportbeoe-
fening in en om Nijmegen zo veel mogelijk te bevorderen.
Het doel is hierbij niet primair gericht op de (sport-)prestatie, maar
in minstens even belangrijke mate op de sportieve rekreatie.
Om een zo groot mogelijke bijdrage te kunnen leveren presenteert

S.V. De Hazenkamp zich als een omni-vereniging, d.w.z. een ver-
eniging waarbinnen gymnastiek en turnen, badminton, honk- en
softbal, en korfbal bedreven worden.
Naast dit direkt op de sporter gerichte programma onderneemt de
vereniging ook de nodige aktiviteiten op het gebied van opleidingen
en cursussen, zoals het op sportieÍ vlak bijscholen van kandidaten
voor CIOS en Academie, te werk stellen en begeleiden van stagiai-
res, en het animeren van cursussen voor vrijwillig kader en leden.
Naast een groot aantal vrijwilligers op het organisatorische vlak
dragen drie in vaste dienst zijnde bevoegde leiders en een tiental
vrijwilligers zorg voor een goede, geregelde en verantwoorde sport-
verenrgrng.
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De volgende leiders zijn bij S.V. De Hazenkamp in dienst:

- Rob Notenboom, gediplomeerd CIOS leider met als specialisatie
turnen. Tevens trainer van de sektie badminton.

- Ton Teunissen, gediplomeerd CIOS leider. Hij heeft tevens een
kaderÍunktie binnen de vereniging.

- Laurens van der Hout, KNGV leider en turnspecialist voor A- B-
en C-turnen.

Naast deze leiders is menig vrijwilliger aktief bij een van de vele
gymnastiek- oÍ turngroepen.

ro, r"rnË"ï

Laurens van der Hout
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De sektie gymnastiek en turnen telt ruim 850 leden en is de grootste
gymnastiekvereniging van Nijmegen. De lessen worden dagelijks
gegeven in meer dan 10 zalen in en om Nijmegen.
Op nationaal en internationaal gebied spreekt S.V. De Hazenkamp
een woordje mee:

- de A-selektie werd in 1981 en 1983 landskampioen

- drie turnsters namen deel aan de wereldkampioenschappen
in 1981 in Moskou: Monique Kaaks, Nicole Winkenius
en Miriam Eigenhuijsen

- in 1983 nam Miriam Eigenhuijsen deel aan de wereldkampioen-
schappen in Boedapest.

- Door het behalen van de landstitel in 1983 ontving SV De Hazen-
kamp de sportprijs van de stad Nijmegen over het jaar 1983.

Miriam Eigenhuijsen
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Jong en oud volgt onze lessen die een overwegend rekreatief
karakter hebben; het plezier in het bewegen staat centraal.
Onze lessen staan open voor:

- kleuters vanaf 3/4 jaar. Met deze kinderen worden allerlei leuke
spelen gedaan en op een speelse manier ontdekken ze wat
allemaal mogelijk is met hun lichaam.

- jongens en meisies vanaf 7 jaar, die vooral veel kunstjes willen
leren op de toestellen als mini-trampoline, balk, lange mat, brug-
ongelijk, etc.

- heren en dames senioren die in een sportieve sÍeer enthousiast
en hard werken aan de conditie.

Specialiteiier,r:
- Lessen waarin de toelatingseisen van

CIOS en Academie worden behan-
deld.

- Turnen voor volwassenen

- Mobile grote trampoline

- Turndemonstraties

- Jazz-gymnastiek
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A-TURNEN
Het paradepaardje van de vereniging.
Zij behaalde de laatste jaren vele opzien-
barende resultaten, met als hoogtepunt
natuurlijk het landskampioenschap in
'1981 en 1983.
Enkele turnsters trainen nationaal in de
A-, B- en C-selektie.

B-TURNEN
Erg enthousiast trainen deze meisjes 2x
per week in de turnzaal aan de Reestraat.
Zij komen enkele malen per jaar uit in
wedstrijden en beoefenen hun sport op
provinciaal niveau.

C-TURNEN
Al vanaf 7 jaar starten de jongste leden van onze vereniging met
het selektie-turnen.
Zij worden geselekteerd uit de gymnastiek groepen en trainen dan
al enkele keren per week.
En natuurlijk hopen ze in de toekomst de prestaties van hun voor-
gangsters te evenaren of zelfs te verbeteren.

Al onze turnlessen worden gegeven in de
turnaccommodatie aan de Reestraat.
Klein, maar wel gezellig en zeer goed
geoutilleerd. We beschikken daar over:

- 3 beklede balken

- 2 spanbruggen

- akrobatiekbaan

- diverse landingsmatten en
trampolines

- veel hulpmaterialen.
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J ozz-Gyo^ncstiek
ln 1983 zijn we gestart met
Jazz-gymnastiek voor met name oudere
jeugdleden en dames.

Àktirit eitem

Wij vinden het belangrijk naast onze
wekelijkse lessen tal van leuke
aktiviteiten te organiseren:

- springwedstrijden

- klubkampioenschap

- speldagen

- kampweekend

- turnweekend

- bezoek Papendal

- turnuitwisseling

- turndemonstraties

- sponsorloop

- St. Nicolaasviering
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ln nauwe samenwerking met de consulent lichamelijke opvoeding
van de gemeente Nijmegen heeft S.V. De Hazenkamp de
organisatie van extra jeugdsport in Nijmegen in handen.

Doe!: kinderen vanaÍ 6 tot14 jaar in een zoveel mogelijkvrije situatie
allerlei spelen laten beoefenen. Vrije situatie wil zeggen:

de kinderen bepalen zelÍ wàt ze spelen
de kinderen bepalen zelf hóe ze spelen

Daardoor houden de kinderen een positieve ervaring over
en kan de extra jeugdsport als tussenstation fungeren tussen school
en sportvereniging.

De leiding: geeft niet zozeer 'leiding' als wel 'begeleiding', niet als
'nu gaan we dit zo doen' ........ maar probeert veel meer te
begeleiden, bepaalde kinderen te stimuleren en andere kinderen
met elkaar tot spelen te laten komen.

De praktijk

- een open huis voor ouders, vriendjes, etc.

- de kinderen zijn mede-verantwoordelijk en zelÍstandig, erwordt
stap voor stap aan gewerkt.

- in de zaal hebben we twee verdelingen:
a. een 'ervaringszaal'
b. een 'sportspelzaal'

ln de ervaringszaal kunnen kinderen allerlei basisbewegingen
oÍ zelÍ ervaren oÍ met hulp leren.

ln de sportspelzaal worden 'sportspelen' klaargelegd zoals
hockey, taÍeltennis, zaalvoetbal, volleybal etc., waarbij kinderen
zelf mogen kiezen wat en hoe ze willen spelen.

Het uiteindelijke doel:

DE KINDEREN MOETEN HET HARDSTIKKE LEUK VINDEN.
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WIE WILER NU NIET EENS EEN BALLETJE OPGOOIEN

Wij toch zeker allemaal.

Honkbal is een Ílitsende sport, waarin het
gooien een belangrijke plaats inneemt.
Maar daarnaast ook het slaan van de bal
en het rennen over de honken.

Velen kennen deze spofien al van schor

1

Pe.anrntbal

Juist voor de kinderen in de basisschool-
leeftijd is er een spel ontwikkeld dat pea-
nutbal heet.
Het is een spel met grote mogelijkheden
en kan gespeeld worden door jongens en
meisjes door elkaar. Door teams van ver-
schillende grootte, op een grasveld, in
een zaal oÍ op een plein. Overal eigenlijk.
En absoluut veilig.
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Èlorrkbal
Anders dan peanutbal, lijkt honkbal uiterst ingewikkeld. Soms is het

spel heel rustig en concentreert alle aandacht zich op de werper
en de slagman. Maar plotseling is er die razendsnelle aktie op de
honken, staat de coach wild misbaar te maken, slaat de scheidsrech-
ter onverstaanbare kreten uit en kan niemand blijkbaar de bal onder
kontrole krijgen. Maar ken je de regels, dan snap je het spel en de
akties van de spelers ook.
Daarom wordt er naast het technische gedeelte ook veel aandacht
besteed aan de spelregels.

Ons veld is gelegen op het sportpark "De Winkelsteegh".

Ondanks dat honk- en softbal typische zomersporten zijn, wordt er
ook in de winter getraind. Dit gebeurt op een aangepaste manier
in een sporthal.

9..f+b..l
Softbal wordt sinds 1951 gespeeld in Ne-
derland door vrouwen en meisjes van alle
leeftijden. De softbalsport is een van de
meest beoeÍende sporten ter wereld.
Concentratie, snelheid, kracht, inzet dat
is softbal......
Helemaalte gek!
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Wat is korÍbal?

Korfbal is een sport voor man en vrouw, jong en oud, voor presta-
tiegerichte mensen en voor pure rekreatie.

De sport wordt het hele jaar door ge-
speeld. Van september tot eind oktober
wordt de eerste helft van de veldkompe-
titie aÍgewerkt. Van begin november tot
eind maart wordt de zaalkompetitie ge-
speeld: lekker warm en niet afhankelijk
van welke weersomstandigheden dan
ook.
Vanaf eind maart wordt dan de veldkom-
petitie weer voortgezet. Dus geen winter-
stop. KorÍbal bij S.V. De Hazenkamp is
er het hele jaar door: van augustus tot
juni.

Korfbal is bij uitstek een teamsport. Er is haast geen plaats voor
mensen, die op de solotoer willen gaan, want één van de belangrijk-
ste regels is dat je NIET mag LOPEN met de bal.
Het is dus een kwestie van uitgekiend samenspel.

Alleen als je vrijstaat mag je op de korÍ schieten. Dat betekent, dat
je dus konstant in beweging moet zijn, om je zo los te maken van
je tegenstander. Dus een goede konditie is een eerste vereiste.

Heeft U belangstelling? Kom gerust kijken of meedoen.
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Zomertraining:
sportvelden kinderdorp Neerbosch

Wintertraining:
sporthal Horstacker

JÉ MO€T AANTALTÉN EO \'ERDSDI6EN
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Wat heb je nodig?

Makkelijk zittende kleding, gymschoenen, een racket en shuttles.
U doet er tevens goed aan een trainingspak aan te schaffen ter
voorkoming van pijnlijke spieren t.g.v. aÍkoeling in de tijd dat er moet
worden gewacht op de volgende speelperiode.

Badmintonschoenen zijn licht en hebben een stroeve zool. Bekende
racket-, en shuttlemerken zijn Carlton en Yonex. Met een racket
van rond de dertig gulden komt de beginner al aardig uit de voeten.
Zowel rackets als shuttles kunnen via de vereniging worden gekocht.

Badminton kan bij de S.V.

- sporthal Hengstdal

- sporthal Elshof

- sporthal lJsbeerstraat

De Hazenkamp gespeeld worden in:
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Ook jeugdige badmintonliefhebbei§
nen bij ons terecht, wekelijks spelen zij
in de leeftijdsgroep tot 13 jaar en 13 jaar
en ouder in de wijk Nijmegen-Oost.
Ook zij doen mee aan de jaarlijkse uitwis-
seling en kunnen competitie spelen.
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Drukkerij Junior Nijmegen




