
Bladgoud

Verenigingsblad nr. 15 - januari 2019



In
ho

ud

3

In
ho

ud

23

9

6

13

Inhoud 3

Voorwoord 5

Selectiekamp 6

Trots op onze turnsters 7

Calisthenics 8

Ouder-kind gym 9

Assistent en trainer 10

Groepsspringen 13

Vakantieturnfoto’s 14

Sportdiëtist Mirjam Bon  17

Pietengym 18

Grote Clubactie 19

Topturnster in beeld 20

Rebus 21

Locaties trainingen 22

Lesrooster 23

Redactie:	 Edwin	Cildavil
	 Gemma	Drohm
	 Nicole	Klein	Nijenhuis
	 Barbara	van	der	Woning
	 	
Contact:		 Nicole	Klein	Nijenhuis
	 (06)	46	18	96	36
	 nicole.kleinnijenhuis@tctwente.com

Internet:	 www.tctwente.com

Tekst	en	foto’s:Edwin	Cildavil
	 Gemma	Drohm
	 Barbara	van	der	Woning
	 Ammelie	Nijhuis
	 Amy	Harink
	 Claudio	Bruggink
	 Amanda	Cildavil
	 Mirjam	Bon
	 Jan	Mulder
	 Sophie	Koetsier-Tanate
	 Nathalie	Kreuger
	 	
Rebus:	 Barbara	van	der	Woning	 	

Opmaak:		 Gemma	Drohm

Colofon

in 



5

Aan	mij	is	gevraagd	om	een	voorwoord	te	schrijven	voor	jullie	verenigingsblad	en	aan	die	
oproep	geef	ik	graag	gehoor.	Want	als	gemeente	zijn	we	nauw	betrokken	geweest	bij	de	
verbouwing	van	jullie	trainingscomplex.

‘Zonder	tegenslag	bestaat	er	geen	overwinning’.	Het	is	een	bekende	uitspraak	in	de	
sportwereld,	maar	deze	uitspraak	is	zeker	ook	van	toepassing	op	de	renovatie	van	Sporthal	‘t	
Weusthag.	Want	het	heeft	heel	wat	doorzettingsvermogen	en	een	lange	adem	gekost	om	de	
sporthal	weer	‘up	to	date’	te	krijgen.	

Maar	het	resultaat	mag	er	zijn.	De	zwarte	gevel	ziet	er	fantastisch	uit	met	de	grote	afbeeldingen	
van	drie	turners	in	paars,	groen	en	blauw.	In	dezelfde	stijl	als	sporthal	Veldwijk,	een	leuk	detail!

En	ook	van	binnen	is	de	sporthal	aangepast	aan	de	eisen	van	deze	tijd.	Zo	zijn	de	kleedruimtes,	
douches	en	toiletten	aangepakt,	evenals	de	entree	en	de	hal.	De	kantine	moet	nog	worden	
verbouwd,	maar	ik	ben	er	van	overtuigd	dat	deze	klus	ook	binnen	afzienbare	tijd	geklaard	gaat	
worden.

Gelukkig	kan	er,	ook	tijdens	werkzaamheden,	volop	worden	geturnd.	En	dat	gebeurt	dan	
ook.	Door	kinderen	die	voor	het	eerst	en	spelenderwijs	kennismaken	met	turnen	en	de	vele	
jeugdleden	die	wekelijks	trainen.	De	breedtesport	komt	goed	aan	bod	bij	TurnCentrum	Twente,	
maar	er	is	ook	volop	aandacht	voor	talentontwikkeling	en	topsport.	Zo	komen	turntalenten	
vanuit	de	regio	graag	naar	TurnCentrum	Twente.	

Deze	editie	van	‘Bladgoud’	staat	weer	vol	met	weetjes	en	nieuwtjes	over	TurnCentrum	Twente	
en	haar	leden.		

Ik	wens	jullie	veel	leesplezier	en	natuurlijk	veel	
succes	bij	alle	sportieve	activiteiten!

Claudio	Bruggink
Wethouder	Sport

‘Zonder tegenslag bestaat er geen overwinning’

Voorwoord
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Deurningerstraat 26B - 7571 BC Oldenzaal - T  0541 532 777
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Vrijdag	29	juni	begon	het	Selectiekamp	van	
de	meiden	van	TurnCentrum	Twente.	Ook	
al	zien	de	dames	elkaar	3	tot	5	keer	in	de	
week,	een	weekend	kamp	is	toch	wel	heel	
anders.	Samen	eten,	slapen	en	spelletjes	doen	
gebeurt	namelijk	niet	tijdens	een	training.	Druk	
giebelend	en	met	gespannen	koppies	kwamen	
de	50	deelnemers	binnen	en	werden	allerlei	
tassen	en	slaapzakken	de	turnhal	ingedragen.	
Na	een	knuffel	van	de	ouders	werd	het	
programma	bekend	gemaakt.

De	vrijdagavond	begon	met	een	bosspel.	De	
Weusthaghal	ligt	aan	het	bos,	dus	de	weg	over	
en	het	avontuur	kon	beginnen.	Later	op	de	
avond	werd	er	een	karaokewedstrijd	gehouden.	
Wie	kan	het	beste	(of	het	hardste)	zingen	of	
“Let	it	go”	van	Frozen	vertolken?	

Zaterdag	ging	de	hele	groep	op	de	fiets	naar	
Avatarz.	Klimmen	kunnen	onze	turnsters	als	de	
beste	en	last	van	hoogtevrees	had	ook	niemand.	
Het	was	alleen	maar:	FUN!

‘s	Avonds	was	er	Bonte	Avond	met	zelfbedachte	
dansjes.	Dat	werkte	bij	heel	veel	op	de	
lachspieren.	Om	te	doen,	maar	ook	om	naar	te	
kijken.	

Na	twee	nachten	slapen	was	er	genoeg	om	op	
te	ruimen.	Nadat	alles	-	nou	alles	-	weer	in	de	
tassen	zat,	was	het	tijd	voor	binnenspelletjes.	
Oei	wat	waren	ze	fanatiek	allemaal.	Na	de	
komst	van	de	ouders	werd	er	gezellig	wat	
gedronken	en	aan	het	eind	van	de	middag	ging	
iedereen	naar	huis.	Leuk	om	elkaar	eens	in	een	
andere	situatie	te	leren	kennen!
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De	trainers	van	de	selectie	reiken	elk	jaar	aan	
het	eind	van	het	wedstrijdseizoen	vijf	bekers	
uit.	Met	alle	selectieturnsters	en	hun	ouders	
wordt	vlak	voor	de	zomervakantie	het	seizoen	
afgesloten	met	een	leuke	activiteit	en	worden	
er	om	verschillende	redenen	turnsters	in	het	
zonnetje	gezet.	Dit	jaar	kregen	de	volgende	
turnsters	uit	handen	van	Geert	de	Wilde	hun	
beker:
•	 Puck	Waanders	kreeg	de	

‘Aanwezigheidbeker’:	zij	heeft	afgelopen	
jaar	geen	enkele	training	gemist.

•	 Puck	Oude	Bekke	kreeg	‘De	één	zwaluw	
maakt	nog	geen	zomer	beker-C	selectie’.	Zij	
kreeg	deze	beker	voor	het	feit	dat	Puck	hard	
werkt,	nooit	klaagt,	positief	is	en	andere	
turnsters	stimuleert	om	beter	te	worden.

•	 De	één	zwaluw	maakt	nog	geen	zomer	
beker	voor	de	B	selectie	ging	naar	Babs	
Fluttert.	Babs	is	altijd	gemotiveerd	en	werkt	
hard,	maar	heeft	niet	zo’n	fijn	seizoen	
gehad.	Deze	prijs	is	dus	een	hart	onder	de	
riem.

•	 De	één	zwaluw	maakt	nog	geen	zomer	
beker	voor	de	A	selectie	ging	naar	Kaitlyn	
Dias.	Zij	kreeg	deze	beker,	omdat	ze	veel	
pech	had.	Ze	brak	haar	arm,	waardoor	ze	
lang	uit	de	roulatie	was	en	niet	mee	kon	
doen	aan	de	1/8	finale.

•	 De	Geert	de	Wilde	trofee	tenslotte	was	
voor	Amelie	Bodegom.	Zij	heeft	vorig	
wedstrijdseizoen	de	beste	prestatie	
geleverd,	door	3e	te	worden	op	het	
Bondskampioenschap	in	de	3e	divisie.

Het	uitreiken	van	de	bekers	is	altijd	een	
bijzonder	moment.	We	zijn	namelijk	hartstikke	
trots	op	onze	turnsters	en	waarderen	het	dat	ze	
zich	zo	inzetten	voor	hun	sport.

Ammelie	Nijhuis

Puck	Waanders

Puck	Oude	Bekke

Babs	Fluttert

Kaitlyn	DiasAmelie	Bodegom
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Nieuwe	lessen	op	dinsdagmorgen	in	de	Weustaghal

Bij	TurnCentrum	Twente	bieden	we	op	verschillende	niveaus	en	leeftijden	goede,	kwalitatieve	
en	volwaardige	gymlessen.	In	de	lessen	voor	de	allerkleinsten,	van	2-4	jaar,	zijn	er	elke	week	
weer	leuke	en	uitdagende	situaties	voor	de	kinderen.	Samen	met	mama,	papa	of	oma	kunnen	de	
kinderen	dan	lekker	bewegen	en	is	er	altijd	een	helpende	hand	in	de	buurt.	De	trots	die	een	kind	
uitstraalt	als	het	iets	alleen	kan,	is	prachtig!

Bij	onze	‘Ouder	Kind-gym’	lessen	beginnen	wij	met	het	oefenen	van	diverse	bewegingen	voor	
jonge	kinderen.	De	grootste	motorische	ontwikkeling	vindt	in	de	eerste	levensjaren	plaats.	Als	
je	van	heel	jongs	af	aan	veel	en	gevarieerd	beweegt,	leer	je	hoe	je	je	lichaam	moet	gebruiken	
en	ontwikkel	je	de	belangrijkste	spiergroepen.	Op	een	speelse	wijze	(niets	moet)	laten	we	de	
kinderen	via	toestellen,	wandrek,	matten,	touwen	en	ander	klein	materiaal	kennis	maken	met:
•	 Rollen	(voorover,	achterover,	om	lengte-as)
•	 Zwaaien	en	hangen
•	 Springen	(verspringen,	dieptespringen)
•	 Klimmen
•	 Gooien,	schoppen	en	vangen
•	 Evenwicht
•	 Rennen	(wenden	en	keren)

Kinderen	van	2-4	jaar	leren	hierbij	ook	allerlei	begrippen	zoals:	over,	op,	achter,	omheen	en	onder.	
Heel	essentieel	voor	de	ontwikkeling!	Een	kind	is	van	nature	beweeglijk	en	wil	graag	de	wereld	
ontdekken.	Kinderen	doen	dat	door	te	doen	en	te	spelen.	Het	liefst	in	hun	eigen	fantasiewereldje.	
Wij	passen	onze	lessen	daar	op	aan.	Met	spelletjes	en	een	liedje	komt	bij	onze	Ouder	Kind-gym	
ook	de	sociale	ontwikkeling	aan	bod.	Samen	spelen	en	zingen	is	heel	belangrijk.	Kinderen	leren	dat	
je	rekening	met	elkaar	moet	houden	en	dat	samen	iets	doen	plezier	oplevert.

Goed	leren	bewegen	leert	een	kind	door	te	doen!	Dus	door	lekker	veel	te	klimmen,	rennen	en	
springen.	Elke	dag	weer.	Thuis,	op	school	en	natuurlijk	ook	bij	TurnCentrum	Twente!

Zien	we	u	met	uw	zoon	of	dochter	op	dinsdag	of	woensdag	bij	ons	in	de	Weusthaghal?	Er	is	nog	
plek	op	de	nieuwe	les	bij	Sophie	en	ook	bij	Barbara.	Zie	ons	rooster	op	pagina	23	of	op	de	website.	
Voor	meer	info	en	opgave	bel	Kristy	Stijnenbosch	(06)	141	61	949.	Tot	gauw!

Ouder-kind gymTurnmix 16+ / Calisthenics

Al bijna een jaar doen er in de les van Turnmix op vrijdagavond ook jonge mannen mee. Niet met 
de les van Nathalie, maar ze trainen in een hoek van de turnhal hun eigen oefeningen. De sport die 
zij beoefenen heet Calisthenics. Deze sport wordt veelal door jongens beoefend, omdat de ‘moves’ 
nogal wat kracht en durf vergen. Aan de rekstok en brug trekken ze zich op en zwaaien ze rond als 
aapjes. Ze moedigen elkaar aan om dingen uit te proberen en hoger te gaan. De sport is ook buiten 
een gymzaal uit te oefenen, denk aan een speeltuin of hekwerk. Maar oefenen is prettig met een 
zachte mat eronder.

•	 De	‘Dynamics’	zijn	bewegingen	die	je	
gebruikt	in	wedstrijden.	Dit	is	het	zo	
genoemde	show	gedeelte,	waarbij	je	veel	
explosiviteit	gebruikt,	zoals	bijvoorbeeld	
de	360	en	shrimpflip.	Hierbij	moet	je	aan	
meerdere	aspecten	tegelijk	denken	om	de	
complete	move	te	kunnen	uitvoeren.	Hoe	
hoger	de	moeilijkheidsgraad,	hoe	meer	
punten	je	krijgt.	Ook	voor	de	creativiteit	van	
de	move.	

Voor	meer	informatie	over	Calisthenics	kun	je	
terecht	op	de	website	van	het	COI	(Calisthenics	
Opleidings	Instituut):	www.hetcoi.nl

De	lessen	Calisthenics	zijn	van	20:00	-	22:00	
uur	op	de	maandag-	en	vrijdagavond	in	de	
Weusthaghal.	De	groep	bestaat	nu	uit	zo’n	7	
fanatieke	jongens.	Ken	je	iemand	die	dit	ook	
wel	zou	aanspreken?	Tip	hem	dan	om	eens	te	
komen	kijken	of	mee	te	doen!
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De	meeste	van	jullie	zullen	deze	sport	nog	niet	
kennen.	Het	is	een	mooie	sport	om	te	zien.	Het	
woord	Calisthenics	komt	van	de	oude	Griekse	
woorden	‘kallos’	en	‘sthenos’,	wat	mooie	kracht	
betekent.

Bij	Calisthenics	maak	je	gebruik	van	je	
eigen	lichaamsgewicht.	Het	is	bedoeld	om	
de	lichaamskracht,	lichaamslevensstijl	en	
flexibiliteit	te	vergroten.	

Binnen	Calisthenics	heb	je	drie	verschillende	
oefeningsgroepen:	Basics,	Statics	en	Dynamics.	
Deze	oefeningen	worden	uitgevoerd	op	een	
rekstok.	
•	 De	‘Basics’	zijn	oefeningen	waarmee	je	

de	calisthenicsles	begint	en	kracht	en	
uithoudingsvermogen	mee	opbouwt.	De	
basis	oefeningen	zijn	bijvoorbeeld	de	pull-
ups,	push-ups,	dips	en	squats.	

•	 De	‘Statics’	zijn	de	geavanceerde	oefeningen	
binnen	deze	sport,	denk	hierbij	aan:	
frontlever,	backlever,	handstand,	planche	en	
de	bekende	humag	flag.
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In onze rubriek assistent en trainer zijn dit keer Amy en Amanda aan de beurt.
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Assistent-trainster Amanda

Hoelang geeft Amy al les bij TurnCentrum 
Twente?
Ongeveer	10	jaar.

Welke leeftijdsgroep vindt Amy het leukst?
Kleuters,	want	ze	heeft	2	kleuter	lessen.

Wat doet Amy nog meer voor de vereniging?
Amy	heeft	voorheen	in	de	activiteitencommissie	
gezeten	en	ze	helpt	nog	steeds	met	enkele	
activiteiten.	Ze	is	ook	druk	geweest	voor	de	
Pietengym,	afgelopen	jaar.

Op welke leeftijd kwam Amy bij TurnCentrum 
Twente ?
Acht	jaartjes	jong	was	Amy	toen	ze	begon	met	
turnen	bij	TurnCentrum	Twente.

Hoelang help je Amy al op de les?
Ik	help	Amy	al	3	jaar.	Hiervoor	hielp	ik	mijn	
vader	bij	de	jongens	les.

Wat doet Amy nog naast het lesgeven?
Amy	studeert	CALO	en	heeft	een	baantje	bij	
PostNL.

Welk toestel vindt Amy het leukst?
Het	luchtkussen,	want	daar	valt	het	meeste	te	
oefenen!

Op welke school zit je en wat wil je later 
worden?
Ik	studeerde	Filiaalmanager	en	heb	dat	vorig	
jaar	afgerond.	Dit	jaar	neem	ik	een	tussenjaar.	
Wat	ik	later	wil	worden?	Ik	heb	nog	geen	idee,	
wel	heb	ik	aan	verschillende	dingen	gedacht	
zoals:	juffrouw	of	iets	voor	mezelf	etc.

Wat is je lievelingseten?
Ik	eet	het	liefst	kip	met	rijst	en	ik	geloof	dat	ik	
dit	vorige	week	voor	het	laatst	heb	gehad.

Heb je broers en zussen?
Ik	heb	2	broers	en	1	zusje.	Levy,	Edwin	en	
Talitha.

Wat gaat Amy doen met de feestdagen?
Amy	gaat	gezellig	Kerst	vieren	met	haar	familie	

en	waarschijnlijk	ook	met	haar	vriend	Stefan.

Hoe heet de vriend van Amy?
De	vriend	van	Amy	heet	Stefan.

Waar gaat Amy het liefst naar toe op vakantie?
Nu	heeft	ze	niks	gepland	staan	volgens	mij.	
Amy	houdt	ervan	om	verschillende	landen	
te	bezoeken.	Amy	is	laatst	naar	Macedonië	
geweest	en	naar	nog	veel	meer	verschillende	
plekken.	

Heb je in november gekeken naar het WK in 
Doha? 
Ja.	Ik	heb	toevallig	de	sportuitzending	gezien	
waarin	Epke	turnde!

Trainster Amy Harink

Hoe lang geef je al les bij TurnCentrum Twente?
Ik	geef	al	12	jaar	les.	Ik	ben	begonnen	als	hulpje	
en	geef	nu	zelfstandig	les.

Welke leeftijdsgroep vind je het leukst?
Oeh,	dat	is	een	lastige	vraag.	Elke	groep	die	ik	
lesgeef	heeft	wat.	De	jongens	zijn	hartstikke	
leuk	en	altijd	een	uitdaging.	De	meisjes	zijn	
echte	kletskousen	wat	ook	weer	wat	heeft.	

Maar	de	kleuters	hebben	wel	een	speciaal	
plekje	in	mijn	hart	gekregen.	Daar	word	ik	altijd	
zo	vrolijk	van!

Wat doe je nog meer binnen TurnCentrum 
Twente?
Ik	zit	ook	nog	in	de	activiteitencommissie,	al	
staat	dat	nu	op	een	wat	lager	pitje.

Op welke leeftijd kwam je bij TurnCentrum 
Twente om zelf te turnen?
Ik	was	8	jaar	toen	ik	ging	turnen.

Hoelang helpt Amanda jouw al?
Ik	denk	dat	Amanda	mij	nu	zeker	5	jaar	helpt,	
maar	misschien	ook	wel	wat	langer.	Ik	ben	heel	
blij	met	haar	:-).

Waar is Amanda goed in?
Amanda	heeft	veel	geduld	en	kan	kinderen	over	
de	lijn	trekken	om	toch	mee	te	doen	met	de	les	
als	ze	even	geen	zin	meer	hebben.	Dan	trekken	
de	kinderen	zich	echt	op	aan	haar.	Ook	tovert	
Amanda	bij	elke	kleuter	wel	een	lach	op	het	
gezicht.	

Op welke school en in welke klas zit Amanda?
Amanda	heeft	nu	een	tussenjaar.	Ze	heeft	haar	
MBO	opleiding	Filiaal	Manager	afgerond.	Ze	wil	
beginnen	aan	een	HBO	opleiding.	

Amy en Amanda

Wat wil ze later worden?
Volgens	mij	weet	ze	zelf	nog	niet	helemaal	wat	
ze	wil	gaan	doen.	Ze	vindt	verschillende	dingen	
leuk.	Maar	ze	heeft	nu	de	tijd	om	er	achter	te	
komen	wat	ze	leuk	vindt.	

Wat is haar lievelingseten?
McDonald’s!!	Daar	is	ze	vaak	te	vinden	:-)

Heeft Amanda broers en zussen?
Ze	heeft	2	broers,	Levy	en	Edwin	en	nog	een	
jongere	zusje	Talitha.

Wat doe jij met Kerst, Amy?
Ik	vier	Kerst	lekker	thuis	met	mijn	ouders,	broer	
en	vriend.	Gezellig	met	ons	allen	lekker	eten	en	
het	gezellig	maken	in	huis.

Hoe heet je vriend en hoe ziet hij er uit?
Mijn	vriend	heet	Stefan	en	is	26	jaar. Hoe ziet hij 
eruit? Blond	haar	en	blauwe	pretoogjes.	

Al vakantieplannen?
Ik	heb	nog	niks	gepland.	We	gaan	het	zien.

Heb je in november gekeken naar het WK in 
Doha? Wat viel je op? 
Ik	heb	het	zeker	gevolgd.	Natuurlijk	heb	ik	Epke	
Zonderland	weer	goud	zien	winnen.	Maar	ook	
de	comeback	van	Simone	Biles,	dat	vind	ik	een	
geweldige	turnster.	Wat	zij	allemaal	kan	met	
zoveel	power!	
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NK Groepsspringen 2018
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Op	zaterdag	8	december	vond	het	NK	Groepsspringen	plaats	in	Hardinxveld	Giessendam.	Onze	
twee	jeugd-teams	hadden	zich	beide	op	drie	onderdelen	geplaatst.	Het	jeugd	B	team	met	Jenna,	
Lise,	Louise,	Fiënne,	Lyssa,	Marit	en	Lynn	hebben	het	heel	goed	gedaan.	Ze	zijn	2e	op	airtrack,	3e	
op	plankoline-kast	en	4e	op	minitrampoline	geworden!
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Eerder,	op	27	opktober	vielen	onze	twee	Jeugd	D	teams	ook	al	in	de	prijzen.	In	Steenwijk	waren	de	
kampioenschappen	voor	de	regio	Oost.	Onze	meiden	werden	1ste	en	3de	op	de	Airtrack.

En	op	20	oktober	werden	de	meiden	
van	het	Junior	C	team	2de	op	de	airtrack	
in	Oldemarkt.	Mooie	resultaten	allemaal	
van	onze	selectieturnsters!

Groepsspringen Jeugd D en Junior C

Het	jeugd	A	team	met	Brooke,	Fenne,	Lynn,	Kaitlyn,	Marly,	Romée,	Summer	en	Lobke	hebben	ook	
heel	goed	gesprongen	en	werden	1e	op	airtrack	en	2e	op	minitrampoline-Pegasus	en	plankoline-
kast.	Als	kers	op	de	taart	hebben	ze	ook	nog	de	Geert	de	Wilde	wisseltrofee	gewonnen	voor	de	
hoogste	score	van	de	ochtend!
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Vakantie-turnfoto’sVakantie-turnfoto’s

Organisatie kamp

In	september	hebben	we	een	oproep	gedaan	om	jullie	leukste	vakantie-turnfoto’s	in	te	sturen.	We	
hebben	veel	reacties	gehad!	In	deze	winterse	editie	van	Bladgoud	dus	een	mooie	zonnige	pagina!

Aniek	oefent	de	handstand

Sam	Berkers

Brooke

Mara	oefent	samen	met	zusje	Vajen	
voor	de	volgende	turnles

Deze	handstand	van	Linde	Jordens	is	gemaakt	
voor	een	shelter	op	voormalig	vliegbasis	Twenthe	
(Technology	Base)	

Lisa	Klein	Nijenhuis,	sinds	maart	
begonnen	met	BasicGym	

Evi	heeft	voor	haar	verjaardag	van	
Opa	een	oefenbalk	gekregen.	Deze	
heeft	haar	Opa	zelf	gemaakt.	

Sanne	Logtenberg	op	de	camping

Jenna	Nijhuis	

Lyssa	op	de	trampoline	in	
haar	eigen	tuin!	

Merel	Damink

Romee	Knoef Va
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In de Weusthag hal heeft Mirjam Bon een praktijk waar ze als sportdiëtist advies geeft aan 
turnsters die daar behoefte aan hebben. Daar wilden we wel eens wat meer van weten.

Hoe ben je bij TCT terecht gekomen?	Via	mijn	
dochter	Carmen.	Toen	ze	nog	maar	6	jaar	was,	
ging	ze	samen	met	Maura	turnen	bij	Jong	
Talent.	Ik	had	over	TCT	gelezen	in	het	Hengelo’s	
weekblad.	Ze	zochten	meisjes	die	graag	op	hun	
hoofd	staan.	

Wat is de reden dat je sportdiëtist bent 
geworden?	Ik	werk	al	27	jaar	als	diëtist	in	een	
algemeen	ziekenhuis	waar	ik	vooral	met	hele	
zieke	mensen	werk.	De	trainers	van	TCT	vroegen	
me	wel	eens	het	een	en	ander	over	voeding	
en	turnen.	Ik	werd	hierdoor	zo	enthousiast	dat	

ik	een	specialisatieopleiding	tot	sportdiëtist	
ben	gaan	volgen.	Een	goede	opleiding	vond	ik	
belangrijk,	want	je	werkt	met	kinderen	in	de	
groei,	die	ook	nog	eens	9	tot	15	uur	per	week	
turnen.	Mijn	werk	als	diëtist	is	nu	beter	in	
balans.	

Waarom is voeding zo belangrijk voor sporters? 
Sporters/turnsters	kunnen	veel	winst	halen	
uit	voeding.	Je	moet	ook	voldoende	eten	om	
spiermassa	te	vergroten	als	turnster	want	als	
je	te	weinig	eet	dan	breek	je	je	spieren	af.	
Voeding	kan	je	prestatie	verbeteren.	Je	hebt	
dan	voldoende	energie	tijdens	de	training	en	
op	wedstrijden,	je	kunt	je	beter	concentreren	
en	je	herstelt	sneller	na	een	training.	Verder	
heb	je	minder	kans	op	klachten	zoals	krampen,	
darmkrampen,	hongerklop	enzovoort.	
Daarnaast	bevordert	het	je	gezondheid	en	heb	
je	minder	kans	op	blessures.	Ook	het	herstel	na	
een	blessure	gaat	sneller.	

Wat kun jij betekenen voor de (selectie) 
turnsters?	Ik	kan	ze	met	hun	voeding	
begeleiden	als	ze	hun	prestatie	in	het	turnen	
willen	verbeteren,	zich	fitter	willen	voelen	en	
als	ze	gezonder	willen	gaan	eten.	Ik	begeleid	
de	turnsters	in	de	turnhal	aansluitend	aan	
een	training,	altijd	samen	met	hun	ouders.	
Ik	kan	hun	huidplooien	meten	om	zo	hun	
lichaamssamenstelling	te	bepalen.	Meestal	
weeg	ik	de	turnsters,	meet	ik	hun	lengte	en	
kunnen	ze	bij	mij	terecht	met	vragen	over	
voeding.

Heb je nog een gouden tip voor onze turnsters?	
Met	name	voor	de	A-selectie	turnsters	adviseer	
ik	in	de	wintermaanden	extra	vitamine	D.	
Zij	trainen	zoveel	uren	dat	ze	minder	buiten	
zijn	en	hierdoor	hebben	ze	een	grote	kans	op	
het	ontwikkelen	een	tekort	aan	vitamine	D.	
Hierdoor	raak	je	sneller	vermoeid.	Halvarine/
margarine	(hier	is	vitamine	D	aan	toegevoegd)	
op	brood	smeren	helpt	ook.	Wie	geen	boter	
lust	zou	ook	het	hele	jaar	door	vitamine	D	
supplementen	(10	mcg	per	dag)	moeten	
gebruiken.	Verder	is	het	belangrijk	om	voor	
de	training	te	eten,	zodat	je	tijdens	de	training	
meer	energie	hebt	en	je	beter	kan	trainen.	Na	
de	training	is	het	belangrijk	als	turnster	een	
herstelvoeding/-maaltijd	te	gebruiken	met	
15	-20	gram	eiwit.	

Nog een gouden tip:	Drink	water	tijdens	
de	training.	Neem	liever	geen	ranja	of	
sportdrankjes	omdat	dit	niet	goed	is	voor	
je	gebit.	Als	je	mag	drinken	van	de	trainers	
neem	dan	een	paar	grote	slokken	achterelkaar.	
Voldoende	drinken	kun	je	oefenen.

Sinds	kort	heeft	Mirjam	ook	een	website	
www.sport-dietist.nl.	Hier	kun	je	veel	informatie	
vinden.	Voor	een	afspraak	met	Mirjam	kun	je	
mailen	naar:	bonsportdietist@gmail.com

Steen & Tegelhandel
Torenlaan	38	-	7559	PJ	Hengelo

Tel.	074-2776079
Fax.	074-2776905

www.devrieshengelo.nl

Enschedesestraat 27 Hengelo • Tel.: 074 - 291 08 00 • ophofvooroogenoor.nl

fashion for the eye...

“Goed eten en drinken is onlosmakelijk verbonden met 
goede sportprestaties! ”
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Dit	is	Liv	Aalders.	Zij	heeft	een	prijs	gewonnen	
met	haar	Pietenkleurplaat.	Piet	‘Marko’	heeft	
haar	tekening	gekozen	als	de	mooiste	van	alle	
kinderen	tot	zes	jaar.	Liv	was	apetrots	en	is	de	
hele	middag	vol	enthousiasme	aan	het	plakken	
geweest.	De	Pietengym	in	zaal	Slangenbeek	
was	weer	een	geweldige	happening.	Ouders	en	
kinderen	hebben	genoten	van	een	uitdagend	
gymparcours	en	heel	veel	pepernoten.	De	
Pietendiploma’s	gingen	met	glimmende	oogjes	
mee	naar	huis.

Bedankt	Amy	en	Fabienne	voor	de	organisatie	
en	natuurlijk	de	dames	van	de	koffie/thee.	We	
hopen	dat	de	Pieten	volgend	jaar	TCT	weer	
komen	bezoeken.	Lief	zijn	dus	allemaal	:-)

Een paar reacties van ouders: 

Wat een leuke sfeer hier!
Wat ziet het er gezellig uit!
Mijn dochter wilde de Pietengym voor geen 
goud missen!
Ze vindt het helemaal geweldig
Wat een leuke actie weer!

Superloten Grote Clubactie
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Lyssa verkocht een superlot aan Via Certus Carlijn verkocht een superlot aan Kamphuis 
Koeriers in Hengelo

Kaitlyn verkocht er een aan Schoonheidssalon 
Beauty Dreams in Almelo

Tijdens	de	Grote	Clubactie	konden	dit	jaar	
ook	‘Superloten’	verkocht	worden:	50	loten	in	
1	keer.	We	zijn	heel	blij	met	de	sponsors	die	
zo’n	lot	gekocht	hebben!	En	natuurlijk	met	de	
enthousiaste	leden	die	dit	hebben	weten	te	
regelen.	Daarom	zetten	we	ze	bij	deze	even	in	
de	spotlights	:-)

natuurlijk ook dank aan alle
andere lotenkopers en -verkopers!

En Marly tenslotte verkocht er een aan 
Installatie Cooperatie Nederland
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Rebus

Hierbij	de	nieuwe	TurnRebus.	Puzzelen	maar...		
Weet	je	de	oplossing?	Stuur	deze	naar	
communicatie@tctwente.com	en	wie	weet	win	
jij	een	prijs!	Succes!
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We	hebben	veel	antwoorden	op	de	rebus	uit	
de	vorige	Bladgoud	binnen	gekregen.	Uit	deze	
inzendingen	hebben	we	een	winnaar	geloot.	
Liselot	Hofhuis,	jij	hebt	een	mooie	TCT	rugzak	
gewonnen!	Gefeliciteerd	en	veel	plezier	ermee.

De	oplossing	van	rebus	18-1	is:	Aanloop,	hupje,	
arabier,	kaats,	halve	draai

Vera van Pol
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Vera	van	Pol	werd	in	juni	2018	Nederlands	
Kampioen	in	de	meerkamp	dames	turnen	in	
Ahoy	Rotterdam.	Ook	in	2013	en	2015	werd	ze	
al	Nederlands	Kampioen	in	de	meerkamp.	

De	25-jarige	turnster	uit	Limburg	zit	sinds	2013	
in	de	Nationale	turnselectie.	In	2016	mocht	ze	
deelnemen	aan	de	Olympische	Spelen	in	Rio	de	
Janeiro.	Al	op	2-jarige	leeftijd	werd	haar	moeder	
geadviseerd	om	haar	op	gym	te	doen,	vanwege	
de	stunts	die	ze	toen	al	uithaalde.	

Vera	heeft	pas	op	latere	leeftijd	de	overstap	
gemaakt	naar	topsport.	Als	jeugdturnster	
maakte	zij	de	stap	naar	een	topturnclub	en	
werden	de	trainingsuren	verder	uitgebreid.	Pas	
als	eerstejaars	junior	ging	ze	in	de	eredivisie	
turnen.	In	2011	maakte	zij	de	overstap	naar	
Turnz	Amsterdam	Gymnastics,	waar	zij	nu	nog	
steeds	traint.	Vera	van	Pol	werd	in	2013	en	in	
2015	Nederlands	kampioen	in	de	meerkamp.	In	
2015	ook	Nederlands	kampioen	op	sprong	en	
vloer.	

Tijdens	het	WK	turnen	in	Glasgow	van	2015	was	
zij	als	reserve	toegevoegd	aan	het	turnteam,	
dat	zich	voor	de	Olympisch	Spelen	van	2016	
rechtstreeks	kwalificeerde.	In	Rio	heeft	het	

team	met	Sanne	en	Lieke	Wevers,	Celine	van	
Gerner,	Eythora	Thorsdottir	en	Vera	van	Pol	
een	fantastische	prestatie	neergezet	door	7e	te	
worden.	Dat	is	knap,	want	nog	nooit	stond	een	
Nederlandse	turnploeg	in	de	landenfinale!

In	juni	2018	pakte	ze	voor	de	derde	keer	de	titel	
in	de	NK	meerkampfinale.	Ze	bleef	met	52,00	
punten	Céline	van	Gerner	(51.733)	en	Tisha	
Volleman	(50,366)	voor.

In	oktober	werd	Vera	met	het	dames	turnteam	
10de	op	het	WK	Turnen	in	Doha,	Qatar.	
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Overzicht recreatielessen 2018-2019

Dag	 	 Locatie		 	 Tijd	 	 	 Hoofdtrainer	 	 J/M

Ouder-kindgym (2-4 jaar)
Dinsdag		 Weusthag	 	 09.30-10.15u	 	 Sophie	Koetsier		 J/M
Woensdag	 Weusthag	 	 09.00-09.45u	 	 Barbara	vd	Woning	 J/M
Woensdag	 Weusthag	 	 09.45-10.30u	 	 Barbara	vd	Woning	 J/M

Kleuter-gym (4-6 jaar)
Vrijdag	 	 Mussenstraat	 	 15:30-16:30u	 	 Amy	Harink	 	 J/M
Zaterdag	 Slangenbeek	 	 10.00-11.00u	 	 Amy	Harink	 	 J/M

Basic-Gym (6-9 jaar)
Dinsdag		 Slangenbeek	 	 15.30-17.00u	 	 Jan	Mulder	 	 M
Donderdag	 Mussenstraat	 	 15.30-17.00u	 	 Jan	Mulder	 	 M
Donderdag	 Slangenbeek	 	 16.00-17.30u	 	 Jamilla	ten	Hove	 M
Vrijdag	 	 Mussenstraat	 	 16.30-18.00u	 	 Fabiënne	Smeets	 M
Vrijdag	 	 Weusthag	 	 15:30-17:00u	 	 Edwin	Cildavil	 	 M
Zaterdag	 Slangenbeek	 	 09.30-11.00u	 	 Iris	van	der	Werf	 M
Zaterdag	 Havezatenlaan	 	 09.00-10.30u	 	 Nikki	Voogtsgeerd	 M
Zaterdag	 J.	vd	Heijdenstraat	 09.30-11.00u	 	 Maron	Tilmans	 	 M
Zaterdag	 Fre	Cohenstraat		 09.00-10.30u	 	 Edwin	en	Ammelie	 M
	
Space-Gym (9-12 jaar)
Woensdag	 Schutzstraat	 	 16.00-17.30u	 	 Amy	Harink	 	 M
Zaterdag	 Slangenbeek	 	 09.30-11.00u	 	 Leonie	en	Yvet	Kroeze	 M
Zaterdag	 Havezatenlaan	 	 10.30-12.00u	 	 Nikki	Voogtsgeerd	 M
Zaterdag	 Slangenbeek	 	 11.00-12.30u	 	 Iris	van	der	Werf	 M
Zaterdag	 J.	vd	Heijdenstraat	 11.00-12.30u	 	 Maron	Tilmans	 	 M
Zaterdag	 Fre	Cohenstraat		 10.30-12.00u	 	 Edwin	en	Ammelie	 M

Tumble&Jump (12-16 jaar)
Vrijdag	 	 Weusthag	 	 17.00-18.30u	 	 Edwin	Cildavil	 	 J/M
Zaterdag	 Slangenbeek	 	 11.00-12.30u	 	 Leonie	en	Yvet	Kroeze	 J/M

Turnmix 16+/Calisthenics
Maandag	(Calisthenics)	Weusthag	 20.00-22.00u	 	 Billy	en	Joshua		 	 D/H
Vrijdag	 	 Weusthag	 	 20.00-22.00u	 	 Nathalie	Kreuger	 D/H

Turn Fit 30+
Woensdag	 Weusthag	 	 10.30-11.30u	 	 Barbara	vd	Woning	 D/H

Jongensturnen (6-12 jaar)
Vrijdag	 	 Mussenstraat	 	 18.00-19.30u	 	 Fabiënne	Smeets	 J
Zaterdag	 Slangenbeek	 	 11.00-12.30u	 	 Amy	Harink	 	 J

Groove Dance (6-8 en 9-14 jaar) 
Dinsdag		 Slangenbeek	 	 17.00-18.00u	 	 Nathalie	Hunter		 6-8	jaar
Dinsdag		 Slangenbeek	 	 18.00-19.00u	 	 Nathalie	Hunter		 9-12	jaar

Tijden	en	lessen	onder	voorbehoud.

Voor	verdere	informatie	kunt	u	bellen:	Kristy	Stijnenbosch		074-2506501
Ook	kunt	u	terecht	op	onze	website	www.tctwente.com

Onze leslocaties
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Sinds	seizoen	2018-2019	geeft	TurnCentrum	Twente	ook	les	
in	het	gymlokaal	aan	de	Fré	Cohenstraat.	Dit	is	de	sportlocatie	
die	gebouwd	is	bij	de	nieuwe	school	in	de	wijk	Medaillon.	
Deze	gezamenlijke	vmbo-school	van	Scholengroep	Carmel	
Hengelo	en	de	Openbare	Scholengemeenschap	Hengelo	heet	
sinds	de	nieuwbouw	C.T.	Stork	College.	De	school	is	vernoemd	
naar	Charles	Theodorus	Stork	(1822-1895),	de	oprichter	van	
machinefabriek	Stork.	Dat	gebeurde	150	jaar	geleden,	een	
bijzondere	mijlpaal.
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