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COOL, COSY & COMFY

Sander Boschker

OLDENZAAL
Deurningerstraat 39 7571 BA Oldenzaal Tel: (0541) 533 755

Deurningerstraat 106
Hengelo
074 2916531
www.thijert.nl

Beste leden,

Sander Boschker

Na ruim tien jaar is het TurnCentrum Twente uitgegroeid tot een bloeiende
club met veel jeugdleden, actieve vrijwilligers in diverse commissies, kwalitatief
goede trainers en diverse talentvolle leden. Jullie bestuur is voornemens om het
communicatiebeleid binnen de vereniging meer structuur te geven. Een uitwerking
hiervan is het uitgeven van een verenigingsblad.
Ik feliciteer TurnCentrum Twente dan ook van harte met de eerste uitgave van hun
eerste verenigingsblad!
Ik heb begrepen dat de aanleiding voor het blad is om de communicatie met de leden nog verder uit te
breiden en vorm te geven. Heel erg belangrijk! Ik vind het heel goed dat actieve vrijwilligers de inzet en tijd
nemen om dit verenigingsblad te maken. Een eigen verenigingsblad versterkt het verenigingsgevoel en staat
meestal vol met interessante mededelingen, leuk weetjes en foto’s van leden – al dan niet in actie.

Voorwoord

Wethouder en voorzitter

Vanuit mijn functie als wethouder Sport spreek ik geregeld bestuurders, vrijwilligers en leden van allerlei
sportverenigingen in Hengelo. Soms bij evenementen, activiteiten of wedstrijden en soms bij vergaderingen
op een sportlocatie of in het stadhuis. Wat mij telkens opvalt, is dat zij de sport - en hun sport in het
bijzonder - een warm hart toedragen. Sport is emotie en sport is passie. Dat geldt zeker voor het turnen
en dat geldt al helemaal voor de wijze waarop het bestuur, de trainers, de begeleiders en alle andere
vrijwilligers die aan uw vereniging zijn verbonden zich inzetten om het turnen in Hengelo naar een hoog
niveau te tillen.
Als wethouder kan ik daar alleen maar trots op zijn. Daarnaast pakt de vereniging haar maatschappelijke
functie binnen de Hengelose samenleving goed op. Daaruit blijkt wel dat sport en het bijbehorende
verenigingsleven het cement is van onze samenleving. Sport hoort bij een leefbare samenleving en verdient
daarom ook de steun van onze gemeente.
Ik wens u veel leesplezier, maar vooral ook veel plezier bij de actieve en passieve beoefening van de
turnsport en de activiteiten binnen uw turnvereniging!

Erik Lievers
Wethouder

Met veel trots heb ik het hele proces van het tot stand komen van dit verenigingsblad
gevolgd. Een aantal fanatieke dames hebben het toch maar mooi voor elkaar gekregen.
Een mijlpaal voor TCT wil ik de eerste uitgave van “Bladgoud” noemen. Als voorzitter
van het bestuur van TCT ben ik goed op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de
vereniging. In de laatste jaren zie ik een vooruitgang in de communicatie tussen alle
partijen binnen de club en dat bindt elkaar. We krijgen structuur in een aantal zakelijke
aspecten en dat werkt prettig. Ook het bestuur bestaat uit louter vrijwilligers en daar
draait de vereniging op. En ik durf best te zeggen dat onze TCT daar goed op draait,
gelukkig hebben we veel en fantastische vrijwilligers. Als vader van dochter Lushan
die in de A-selectie turnt ben ik onder de indruk van de professionele begeleiding die
ze krijgt. Het is hard werken, maar met veel plezier en dat straalt iedereen uit. Er gebeurt veel achter
de schermen van een vereniging en dat is niet altijd even zichtbaar. Ik hoop dan ook dat Bladgoud jullie
ook een goed beeld geeft van de dagelijkse gang van zaken en dat jullie het met veel plezier gaan lezen.
Inbreng is natuurlijk altijd welkom, dus heb je op- of aanmerkingen, schiet mij dan aan of mail mij.
Samen bereiken we meer. TCT door passie en lef tot veel in staat!!
Lothar Reuvers
Voorzitter
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Commissie en afscheid

De activiteitencommissie
De activiteitencommissie is een groep van enthousiaste ouders en trainers die het op zich hebben genomen
om activiteiten te organiseren voor TCT. Wij vergaderen één á twee keer per jaar om voor een heel seizoen
allerlei leuke activiteiten te bedenken. Elke activiteit wordt dan weer door ons verzorgd; van uitnodiging tot
uitvoering. Uiteraard zijn er naast ons als commissie gelukkig ook heel veel ouders die ons helpen daar waar
nodig.
Wij vinden het belangrijk dat naast het sporten ook andere activiteiten kunnen bijdrage tot een sportieve
en gezellige vereniging. We hopen dat jullie als leden van TCT, van jong tot oud, net zoveel plezier beleven
aan de activiteiten als wij al hebben aan de voorbereidingen en uitvoering. Toch zouden wij het ook leuk
vinden als er ouders vanuit het recreatief turnen/gymen ons willen versterken met ideeën en uitvoering.
Altijd leuk om nieuwe dingen te horen.
Op de activiteiten kalender kunt u zien wat er voor het komende seizoen zoal nog te doen is.
Mecida Cildavil, Kristy Hoogeboom, Erwin te Huurne, Judith Witbreuk, Edith Voogdsgeert, Tosca Nijhuis, Amy Harink, Gonda Peters
en Jozé Rouwen

ACTVITEITENKALENDER 2011 - 2012
TURNCENTRUM TWENTE
Activiteit

Wanneer

Voor wie

Kerstfeest

Zondag 18 december

A en B selectie

Weusthaghal

Bingo

Zaterdag 14 januari

Alle leden

Weusthaghal

Spokentocht

Zaterdag 10 maart

Alle leden

Weusthaghal

Paaseieren zoeken
Zaterdag 7 april
			
			

Voor alle leden t/m 6 jaar
en broertjes en zusjes
t/m 6 jaar

Weusthaghal
en
Weusthagbos

Organisatie NK groepsspringen Zaterdag 9 juni

C-niveau

Kamp
		

Vrijdag 29 juni –
A en B selectie
zondag 1 juli		

Waar

Hengelo
Buurse

Mecida neemt afscheid
Eén van de oprichters van TurnCentrum
Twente neemt na ruim 11 jaar trouwe
dienst op 1 januari 2012 afscheid. Mecida
Cildavil ontzettend bedankt voor alles
wat je voor de vereniging hebt betekend.
Zonder jou was TCT niet geworden waar
we nu staan. Na 20 jaar lesgeven heeft
Mecida ervoor gekozen om andere
uitdagingen te zoeken.
We wensen haar alle goeds!!!
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De onderlinge wedstrijden voor al onze recreatieve leden vonden plaats op zondag 13 november jl. in een
mooi en sfeervolle aangeklede Weusthaghal. Ruim 180 kinderen deden hun uiterste best op de diverse
onderdelen en het publiek keek gespannen toe.
De hal zag er uit alsof er een officiële wedstrijd geturnd werd, de toestellen strak opgesteld, mooi
aangeklede tafels voor de juryleden, keurig voorzien van een bloementje, een tribune, een omroeper en
echte prijsuitreikingen.
Uiteraard worden dit
Sandra Weernink was zondag
soort activiteiten ook heel
bij de Onderlinge Wedstrijd
serieus genomen door
aanwezig om naar haar dochter
de organisatie van de
Robine te kijken. Robine is 7
vereniging.
jaar en turnt sinds september
van dit jaar in de sporthal
De onderlinge wedstrijden
Slangenbeek bij Barbara de
worden één keer per jaar
BasicGym. Ze vond het geweldig
gehouden en zijn voor alle
dat ze al zo gauw aan een echte
jongens en meisjes vanaf
wedstrijd mee mocht doen.
6 jaar van de groepen
Robine keek haar ogen uit in de
BasicGym, SpaceGym,
Weusthaghal en heeft zo goed
Tumble en Jump en
haar best gedaan dat ze een
jongensturnen. Dit keer
eerste prijs heeft gewonnen
deden zo’n 183 kinderen
mee. Het was een gezellige bij de turnsters van niveau 16.
Moeder Sandra is natuurlijk
maar ook spannende dag
apetrots.
voor iedereen. Ieder kon

op eigen niveau en in
zijn of haar eigen leeftijdscategorie alles laten zien wat ze geleerd hadden tijdens de lessen. De kinderen
werden begeleid door hun trainer)s. Er werd onder andere geturnd op de onderdelen sprong, balk/bank,
ringzwaaien, plank/trampoline kast en de brug.

Wedstijd uitgelicht

Onderlinge wedstijden 13 November 2011

Uiteraard was er jury aanwezig om dit alles te bekijken en te waarderen. Ze hadden een zware klus,
want iedereen liet zich van de beste kant zien. Er was veel support van ouders, broertjes en zusjes, maar
ook waren er trotse opa’s en oma’s. De tribune zat afgeladen vol. Dit geheel maakt het een geslaagde
wedstrijddag. Uiteindelijk stonden de beste op het podium en konden zij de medailles in ontvangst nemen.
In totaal werden deze dag 69 prijzen uitgereikt, zoals ieder jaar werd dit gedaan door ons erelid Geert de
Wilde. Voordat de prijzen uitgereikt werden, gaf nog een groepje turnsters uit de selectie een demonstratie.
Zij lieten zien hoe je kunt groeien als je traint en talent hebt. Elk jaar blijkt ook weer dat er zich onder onze
recreatieve leden weer talentjes bevinden die we soms dan ook bij de selectie kunnen verwelkomen.
Ik deed mee aan de turnwedstrijd 2011. Zelf was ik
van de SpaceGym groep. De wedstrijd waar ik aan mee
deed was van 15.00 tot 17.00 uur. Ik zit in niveau 13
en daar ben ik 5de van geworden. De ringen vond ik
het beste gaan van alles en daar had ik ook de meeste
punten: 8,8. Bij de ringen deed ik niveau 12. Vervolgens
ging ik met mijn groepje naar de kast over lengte, en
daar scoorde ik een aantal punten lager dan bij de
ringen: 7,9. Na de kast over lengte ging ik met mijn
groepje naar de kast over breedte. Die oefening vond
ik het moeilijkste van allemaal. Daar scoorde ik een
8,2. Na de kasten ging ik naar de lange mat. Die vond
ik best wel goed gaan. Die oefening die ik daar moest
doen was heel leuk dus scoorde ik daar een 8,3. Het
laatste toestel was de trampoline. Daar scoorde ik een
iets lager cijfer. Een 7,9. uiteindelijk was de uitslag. Dat
vind ik altijd heel erg spannend. Toen kreeg ik te horen
dat ik 5de was geworden. Ik vond het echt een super
leuke wedstrijd! Ik vond het heel erg leuk dat ik dit
mocht schrijven voor het clubblad.
Heel veel groetjes van Julia Selfhout.
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Mijn reis naar China
8

Lushan Reuvers
Van vrijdag 22 april 2011 tot en
met vrijdag 13 mei 2011 ben ik
samen met mijn vader, moeder
en mijn zus Jelin drie weken
naar China geweest om ons
geboorteland een beetje te leren
kennen. Dit was voor mij een hele
bijzondere ervaring die ik graag
met mijn turnvrienden wil delen.

plein bekend geworden door de
studentenprotesten in 1989.

Guangxi. Daar zijn we een paar
dagen geweest en hebben we veel
bekeken en gedaan. We zijn met
de boot over de Li-rivier door de
Kindertehuis van Jelin
Karstgebergten naar Yangshuo
De volgende ochtend zijn we
geweest en hebben in de rivier
naar Changsha in de provincie
Hunan gevlogen. Vanaf Changsha gezwommen. Ook hebben we
moesten we nog 2 uur rijden naar een fietstocht gemaakt door de
ons hotel in de plaats waar Jelin in rijstvelden. Jelin en ik hebben
haar kindertehuis heeft gewoond. een minicursus karakterschrijven
Drie dagen Beijing
‘s Avonds zijn we samen met onze gevolgd. Verder hebben wij daar
Wij zijn vanaf Schiphol eerst naar gids uit eten gegaan. Het eten
Turnschool
Beijing gereisd. Hier zijn we drie
smaakt in deze provincie weer
In Beijing zijn wij naar de turnschool
dagen geweest en hebben we
heel anders en was echt super
gegaan. Hier mochten wij even
best wel veel dingen gezien en
pittig!! Ook moesten wij wel
rondkijken en kregen mijn ouders
gedaan. De muur bij Mutianyu
een beetje om onze gids lachen, een uitgebreide rondleiding. Jelin en
beklommen waar we met een
want hij smakte toch echt wel
ik mochten ook meeturnen. Dit wat
kabelbaan omhoog zijn gegaan en een beetje erg en at ook totaal soms best wel moeilijk, omdat ik soms
een heel stuk op de muur hebben anders dan ons. Wij, maar
niet begreep wat ik moest doen en
gelopen wat soms best wel lastig
vooral mijn ouders, werden best hun maar gewoon nadeed. De meisjes
was omdat de traptreden erg
wel veel aangekeken omdat er
waren wel veel kleiner en deden alles
ongelijk waren en soms best wel
in deze plaats nog maar weinig heel erg netjes. De training was in een
steil. De terugweg zijn we met de Westerse mensen komen.
hele grote hal met meerdere hoge en
rodelbaan weer naar beneden
De volgende morgen gingen
lage balken, bruggen en blokkenkuilen.
gegaan. Daarna zijn wij nog
wij naar Jelin’s kindertehuis.
Ook werd er door een hele groep
naar het Birdsnest (Vogelnest)
We werden eerst in een grote
jongens getraind. In hetzelfde gebouw
geweest. Het Birdsnest is het
vergaderzaal ontvangen en
worden ook kinderen voor pingpong,
stadion waar o.a. de beroemde
mochten later de baby’s en
tennissen, boksen en karate opgeleid
openingsceremonie van de
de iets oudere kinderen en de
en zijn er al veel (oud)leerlingen die
Olympische spelen van 2008
buitenblokken zien. Daarna
aan de Olympische spelen hebben
is gehouden. De volgende dag
gingen we in de stad in een
meegedaan.
hebben wij ‘s ochtends een
restaurant eten met een paar
‘hutongwandeling’ gemaakt. Dit
mensen van het kindertehuis.
was een wandeling door de nog
Toen gingen we weer naar het
oude stadswijken van Beijing
kindertehuis en mochten wij
waar heel veel mensen dicht bij
de andere peuters en nog een
elkaar in één gebouw wonen
paar baby’s bezoeken en gingen
en soms nog gebruik moeten
we bij de oudere gehandicapte
maken van een gezamenlijk toilet kinderen kijken. Die waren
en douchegebouw in de straat.
allemaal sierraden aan het
Tijdens deze wandeling kon je heel maken die ze weer verkochten.
goed zien, hoe de mensen daar
leven en volgens mij best wel arm De laatste dag in Jelin’s
zijn.
provincie gingen we naar de
Mount Heng Shan, dit is één
We zijn naar het Tiananmen (de
van de 5 heilige bergen van China veel met de andere Nederlandse
kinderen in en rondom The
poort van de Hemelse Vrede)
waar we een bijzondere tempel
Giggling Tree gespeeld wat echt
gegaan. Achter de poort van de
met heel veel wierookstokjes
superleuk was. Na deze dagen
Hemelse Vrede ligt de Verboden
en Boeddha’s hebben bekeken
op het platteland zijn wij naar
stad. Via een ondergrondse weg
en een stuk van de berg hebben
zijn wij naar de overkant gelopen beklommen waardoor je een heel Guilin teruggereden waar we op
naar het plein van de Hemelse
mooi uitzicht over de bergen had. de nachttrein naar mijn provincie
Guangdong zijn gestapt.
Vrede. Dit plein is het grootste
plein ter wereld. In het midden
Provincie Guangxi
Kindertehuis Lushan
van dit plein staat het mausoleum De volgende dag moesten we
van Mao Zedong waar hij sinds
vroeg uit bed want we gingen met De volgende morgen gingen wij
1997 opgebaard ligt. Ook is het
de bus naar Guilin in de provincie al vroeg naar mijn kindertehuis.

Mijn reis naar China

Sander Reuvers
Lushan
Boschker
Daar heb ik mijn oude verzorgster
ontmoet die bijna net zo groot
als mij was. We gingen wat
praten en mochten toen kijken
bij de slaap- en speelzaal waar ik
ook heb geslapen en gespeeld.
Samen met mijn zus mocht ik de
door ons meegenomen koekjes
en speelgoeddingetjes uitdelen.
Daarna mocht ik mijn foto-album
laten zien en hebben we met
iedereen foto’s gemaakt. Later
gingen we nog bij een school
kijken. Helaas mochten wij niet
naar binnen, maar je zag wel
allemaal kinderen in een dezelfde
soort trainingspakken met een
rugzak op die ons ook allemaal
bekeken.

Onze Chinese gids smakte echt
tijdens het eten! En papa stapte In
Honk Kong aan de verkeerde kant
de auto in… ze rijden daar links.

Hong Kong
De volgende dag zijn we met de
trein naar HongKong gereisd.
We gingen eerst met de hoge
snelheids trein naar Guangzhou.
Die trein reed 339 km per uur! In
de trein naar Hongkong moesten
wij weer allerlei formulieren
invullen en later bij de douane
allerlei stempels halen omdat
we China gingen verlaten. Toen
we eindelijk bij ons strandhotel
aankwamen gingen we eerst even
alles bekijken en zijn we ‘s avonds
nog gaan zwemmen.
De volgende morgen gingen
we met een pendelbus van het
hotel naar de binnenstad van
Hongkong en stopten we in een
luxe winkelstraat met allemaal
dure merken zoals Prada, Gucci,
D&G, Hermes, Chanel en wou ik
alles wel kopen. De laatste dag
zijn we de hele dag bij het hotel

gebleven en hebben wij ons de
hele dag bij het zwembad en het
strand vermaakt. Tegen de avond
zijn we met de pendelbus naar
het vliegveld gebracht en zijn wij
na een vlucht van 12 uur weer op
Schiphol geland. Hier werden wij
door mijn tante verrast die ons
kwam ophalen zodat we niet meer
met de trein naar huis hoefden en
kwamen zo tegen het einde van
de ochtend weer thuis en was
onze reis helaas echt afgelopen...
Na anderhalve dag thuis mocht
ik weer turnen en had ik nog
maar negen trainingen voor
de finale van de Nederlandse
Kampioenschappen 1ste divisie
in Deventer waar ik 14de ben
geworden!!
Dit was mijn verslag over mijn reis,
groetjes Lushan Reuvers
A-Selectie
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FOOD CENTER
SLANGENBEEK

KORTING SPAREN

OP KLASSE VUURWERK
in samenwerking met:

C1000

TO R E N L A A N 3

H E N G E LO VUURWERK
Kijk op onze site:
H E N G E LO . N L

Spaar...voor meer
Groot Driene
& Hasselo dan 30 kilo straatgeweld!!!
met C1000
zegels
AKTI E 1:

ASSORTI M ENT “Fu”
Tegen inlevering
van 5

C1000

zegels

van 24,50 voor:

€19,50

AKTI E 2:

ASSORTI M ENT “Lu”
Tegen inlevering
van 10

C1000

zegels

van 37,50 voor:

€27,50

K i j k v o o r d e a k t i e v o o r w a a r d e n o p d e s p a a r k a a r t ! o f g a n a a r : w w w. v u u r w e r k h e n g e l o . n l

Steen & Tegelhandel
Torenlaan 38 - 7559 PJ Hengelo
Tel. 074-2776079
Fax. 074-2776905
www.devrieshengelo.nl

TurnCentrum Twente aangesloten bij de KNGU. Bij de KNGU worden
diversie opleidingen aangeboden zoals: opleiding tot assistent,
turntrainer, jury etc. Elders in dit verenigingsblad staat uitgebreide
informatie over de KNGU. In dit stuk wordt verder ingegaan op welke
opleidingen er zijn om uiteindelijk bijvoorbeeld als trainer in de zaal te
staan.
Opleidingsstructuur
Sinds 2006 moeten alle
Nederlandse sportbonden werken
met de uitgangspunten van de
Kwalificatie Structuur Sport (KSS).
Daarbij is het opleidingsaanbod
gemoderniseerd. Binnen KSS zijn
er vijf niveaus te onderscheiden:
1. Assistent
2. Assistent leider
3. Leider
4. Trainer
5. Coach
Bij deze opleiding horen dus ook
examens, zogenaamde ‘proeven
van bekwaam’.

worden ook toetsen afgenomen,
zowel praktisch als theoretisch.
Na het behalen van de stage bij de
vereniging (met de opdrachten)
en de cursusdagen van de KNGU
ontvangen zij hun diploma. Met
dit diploma op zak en de ervaring
die ze rijker zijn, kunnen ze helpen
bij de lessen van TCT.

Sommige assistenten gaan daarna
de opleiding tot Leider (niveau 3)
doen, dit kan vanaf 16 jaar. Ook
deze opleiding kunnen ze doen
bij TCT. Bij niveau 3 wordt meer
zelfstandigheid verwacht van
de cursist. De opleiding wordt
in fasen gegeven. Bij elke fase
De hulpjes op de lessen en
zijn praktijkdagen waarna ook
turnsters van de selectie bij onze
opdrachten uitgevoerd moeten
vereniging worden (meestal) rond worden. De volledige opleiding
hun 14de verjaardag gevraagd
tot Leider neemt ongeveer
of ze een opleiding willen doen.
anderhalf tot twee jaar in beslag.
Bij TCT beginnen we direct bij
Bij het afnemen van zowel het
niveau 2, de Assistent Leider. De
proefexamen als het examen is
cursisten zijn 9 tot 12 weken in
iemand van de KNGU aanwezig.
opleiding. Hierbij zijn ze op de
Na het behalen van KKS niveau 3
zaterdag bij de cursusdagen van
kan er een licentie aangevraagd
de KNGU. De opdrachten die ze
worden, hiermee ben je officieel
elke week moeten doen, worden
train(st)er bij TCT en kan je zelfs
op één van de recreatielessen
een eigen les beginnen binnen de
binnen TCT gegeven. Hier kijkt dan recreatie of opgroeien binnen de
een begeleider met een licentie
selectie als daar je passie meer
(trainer van de les) bij mee. Op de ligt.
KNGU cursusdagen op zaterdag

KKS niveau 4 is gericht op
de wedstrijdsport. Ook deze
opleiding bestaat uit delen:
applicatie turnen niveau 3 (3de,
4de divisie) en applicatie turnen
niveau 4 (1ste, 2de en talenten
divisie). Voor de opleiding tot
trainer ben je ongeveer twee jaar
bezig.
Het grote verschil tussen de
eerste vier niveaus en KKS niveau
5 “coach” is dat je voor coach
gevraagd moet worden door de
KNGU. Tot en met niveau 4 kun je
zelf mee starten. Niveau 5 is meer
als trainsters van het Nederlandse
team.

Opleidingen

Van assistent tot turntrainer

Met het behalen van een diploma
alleen ben je er natuurlijk niet.
Bijscholing is voor trainers erg
belangrijk. Hiermee houd je je
kwaliteit hoog. Bij TCT zijn alle
trainers gediplomeerd en hiermee
onderscheidt TCT zich ten opzichte
van vele andere turnverenigingen.
En dit doen we ook nog eens
allemaal in eigen huis. Wij zijn er
dan ook trots op!!
Dit is nog maar in het kort
geschreven hoe een opleiding te
volgen bij TCT (via de KNGU).
Wil je er nog meer over weten,
surf dan naar:
http://www.kngucampus.nl/
Nathalie Kreuger
Trainer niveau 4
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Jurylid aan het woord
12

Liesbeth Groen
Hallo, TCT-ers. In dit
verenigingsblad wil ik mijzelf
aan jullie voorstellen. Mijn
naam is Liesbeth Groen, ik ben
getrouwd met Hans, moeder van
Eline, juniorturnster bij TCT.
Naast Eline hebben wij nog twee
dochters, Saskia en Renske. Sinds
zes jaar wonen we in Deventer.
Al heel wat jaren ben ik actief in
de turnwereld. Ik ben begonnen
met het lesgeven aan turngroepen
bij de turnvereniging Tenaco in
Rotterdam. Later ben ik mij, naast
het geven van turntrainingen,
gaan verdiepen in het jureren. Elke
turnvereniging heeft juryleden
nodig en moet juryleden leveren
bij bepaalde wedstrijden.
Omdat ik voor TurnCentrum
Twente jureer bij verschillende
wedstrijden, is mij gevraagd
een stukje te schrijven over het
jureren. Het is een vak apart en ik
hoop dat ik het wat verduidelijken
kan.

Wist je dat?
Wanneer de turnster
haar oefening laat zien
aan de jury, schrijft
deze de oefening
mee in een soort
stenoschrift, waarbij bij
elk onderdeel ook direct
genoteerd wordt welke
fouten zijn gemaakt. Zo
kan het jurylid achteraf
de oefening teruglezen
en aangeven hoe hij/zij
tot een bepaalde aftrek
is gekomen.
TIP!
Natuurlijk heeft de
uitstraling van de
turnster en de trainer een
bepaald effect. Wanneer een
oefening niet helemaal verloopt
zoals de turnster dat gewenst
zou hebben, is het verstandig
dit niet direct te laten merken
aan de jury. Ook een negatieve
reactie van een trainer of ouder
kan een verkeerde uitwerking
hebben. Mijn tip is dan ook
“zorg dat je tijdens de wedstrijd
altijd positief bent !”

niveaus (niveau 1 t/m 12),
gekoppeld aan divisies. In welke
divisie een turnster start met
turnen, wordt bepaald door de
trainer van de vereniging. Hij of
zij kijkt wat de mogelijkheden
van de turnster zijn en deelt de
turnster in een bepaalde divisie in.
Bij die divisie hoort dan een NTSBrevet
niveau. Daarna kan de turnster op
Allereerst wil ik zeggen dat ik het
basis van zijn wedstrijdresultaten
jureren ontzettend leuk vind!
promoveren of degraderen, maar
Het is voor mij een hobby naast
in de praktijk blijft de turnster
mijn dagelijks werk als docent.
meestal in dezelfde divisie turnen.
Het is mooi als je turnsters ziet
TCT heeft ervoor gekozen om te
turnelementen voorover en
genieten van hun turnwedstrijd
turnen vanaf de 4de divisie.
achterover uitgevoerd worden” of
en vooral als ze trots zijn op wat
“er moet een saltovorm geturnd
ze allemaal geleerd hebben. Je
D-score, E-score
worden”. Naast de punten die
hoopt als jury dat elke turnster
De jongere turnsters (instap,
verdiend worden met het voldoen
het zo goed mogelijk doet! Om
pupil-1 en pupil-2) krijgen een
aan de samenstellingseisen, wordt
te mogen jureren heb je een
voorgeschreven oefening. Dit
per niveau ook nog een maximaal
jurybrevet nodig. Dit brevet kun
betekent dat zij de oefeningen
aantal geturnde elementen geteld.
je halen bij de KNGU wanneer
op de vier turntoestellen niet zelf De waarde van een element hangt
je een jurycursus volgt. Ik heb
hoeven te bedenken, maar dat
af van de moeilijkheidsgraad.
verschillende jurycursussen
deze per niveau zijn vastgesteld.
Zo ontstaan er verschillen in de
gevolgd en mag nu bijna alle
Voor deze vaste oefening staat
uitgangswaarde, de D-score, van
niveaus van het Nationale Turn
ook een vast aantal punten (de
oefeningen. Volgen jullie me nog?
Systeem (NTS) jureren. Om je
uitgangswaarde van de oefening,
brevet te houden, moet je als
Punten en aftrek
jurylid wel voldoende wedstrijden de D-score). De oudere turnsters
Bij het jureren gaat het om
jureren en daarnaast bijscholingen (jeugd, junior en senior) krijgen
keuze oefenstof. Ze mogen zelf
het geven van punten voor
volgen.
de verschillende oefeningen
uitgevoerde oefeningen. Elke
Divisies, niveaus
samenstellen, maar moeten
oefening is opgebouwd uit
daarbij wel letten op allerlei
verschillende onderdelen of
Ik zal nu proberen het een en
samenstellingseisen. Elk niveau
elementen. Zowel voor de
ander over het jureren uit te
heeft zijn eigen eisen. Een eis
oefening als geheel (D-score)
leggen. In het Nationaal Turn
kan bijvoorbeeld zijn “er moeten
als voor de uitvoering van de
Systeem (NTS) zijn verschillende

oefening (E-score) staat een aantal
punten, dat samen de totale
waarde van de oefening geeft,
de eindscore. Er wordt aftrek
gegeven voor het technisch niet
goed uitvoeren van elementen en
voor foutjes als wankelingen, extra
stappen bij landingen, vallen,
enzovoorts. Daarnaast wordt ook
gekeken naar de opbouw en de
choreografie van de oefening.
Ook hier moet een oefening
aan bepaalde eisen voldoen. De
aftrek gaat af van het vaste aantal
punten dat voor de uitvoering van
de oefening gegeven wordt en
geeft de E-score weer.

Jureren doe je niet alleen
Op het scorebord bij wedstrijden
wordt vaak de D-score getoond
en de eindscore, het cijfer
dat gegeven is door de jury.
Het is voor de jury vaak een
heel gereken en soms worden
daarbij ook foutjes gemaakt.
Gelukkig beoordeelt een jurylid
zelden alleen een oefening. Bij
belangrijke wedstrijden zitten er
soms zelfs drie of meer juryleden.
Juryleden mogen onderling niet
te grote verschillen hebben bij de
beoordeling van een turnster en
moeten het in elk geval onderling
eens zijn over de uitgangswaarde

van de oefening, de D-score. Het
is belangrijk dat de trainer zelf
ook goed weet wat de oefening
van de turnster is en de mogelijke
uitgangswaarde. Na afloop kan
de trainer navraag doen bij de
hoofdjury over de beoordeling van
de oefening. Als jurylid moet je
antwoord kunnen geven op vragen
van trainers en je moet kunnen
uitleggen hoe je tot een bepaalde
beoordeling bent gekomen.
Een goed jurylid laat zich niet
beïnvloeden en is onpartijdig.

KNGU

Angela Nijland

Angela Nijland van de KNGU
Als geen ander is Angela Nijland betrokken bij turnen. Dochter Esmee turnde altijd bij TCT, maar helaas
vanwege een blessure gestopt. Ze helpt nog wel bij de begeleiding van de Jong Talent training. Iets wat
Angela zelf ook naast en na haar eigen turncarrière samen met Jan Mulder heeft gedaan. Ruim vier jaar
geleden is Angela door Mecida en ons erelid Geert de Wilde gevraagd of ze een functie bij de KNGU
(Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) wilde vervullen. Dit heeft ze gedaan en ze zit nu bij Technische
Commissie, productgroep groepsspringen van de KNGU.
De KNGU is verdeeld in vijf districten met een eigen district servicepunt. Het overkoepelende orgaan zit
in Beekbergen, vanwaar het bondsbestuur te werk gaat. Elke zes weken wordt er door de commissies
vergaderd in het bondsbureau van de KNGU. Binnen het bondsbestuur zijn voor elke discipline consulenten
aangesteld die ook weer terugkoppelen wat er zoal speelt binnen zijn of haar afdeling van het turnen. In de
vergaderingen wordt onder andere gesproken over beleidsplannen, vragen vanuit verenigingen, begeleiding
voor het organiseren van wedstrijden e.d.
Angela is er vanuit de technische commissie (bijna) altijd bij de landelijke wedstrijden groepsspringen. De
commissie schrijft voor deze wedstrijden juryleden aan. Deze zijn speciaal geschoold voor het beoordelen
van groepspringen. Angela is ook nauw betrokken bij de bijscholing van de juryleden. De KNGU organiseert
landelijke groepspring wedstrijden op het niveau A, B en C. Angela is een vertrouwd gezicht achter de tafel
van de technische commissie, ook haar stem is vertrouwd en duidelijk. Een gewaardeerde plek van een TCTer binnen de KNGU.
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Zoals velen van jullie waarschijnlijk
al weten heeft TurnCentrum
Twente een erelid en dat is Geert
de Wilde. In de nieuwsbrief van
november heeft Geert zich al aan
jullie voorgesteld. Speciaal voor
het verenigingsblad heeft Nienke
Visscher een interview gehouden
met ons erelid. Nienke en Geert
bedankt!
Geert is geboren in op 30 juli 1936
te Enschede, toen hij 23 jaar was
is hij getrouwd met Jannie.
Zijn turncarrière begon hij op
z’n 5de jaar bij Hercules Hebe in
Enschede, uiteindelijk heeft hij
tot z’n 24ste jaar doorgeturnd.
Tijdens deze carrière heeft hij
alle kampioenschappen van
Twente gehaald en uiteindelijk is
hij in 1954 vierde van Nederland
geworden. Daarna ging hij volop
lesgegeven bij vele verenigingen.
Geert is vanaf de oprichting
bij TurnCentrum Twente
betrokken geweest. Vanuit de
KNGB (Koninklijke Nederlandse
Gymnastiek Bond) en de KNGU
(Koninklijke Nederlandse
Gymnastiekbond), is hij als
wedstrijdleider en voorzitter
van de technische commissie
binnengekomen. Van daaruit had
hij veel contact met Jan Mulder,

inzake de inschrijvingen van
vele springwedstrijden.
Sander
BoschkerDit was het begin
van wat uiteindelijk heeft uitgemond tot erelidmaatschap, daar is de
band met Jan begonnen. Daarnaast heeft hij vele adviesfuncties en
verschillende diensten verleend onder andere als wedstrijdleider.
Tijdens het vijfjarige jubileum in de schouwburg sprak de voorzitter
trots: “dat ze een goed bestuur hadden, goede leiding en een groeiend
ledenaantal en zelfs al een erelid en dat is: Geert de Wilde die daar
achterin de zaal zit..”. Blij verast en omringd door vele turnsters liet hij
alle aandacht over zich heen komen.

Erelid

Geert de Wilde

Daarna zijn er speciaal voor ons erelid twee trofeeën in het leven
geroepen:
1.
2.

Op de landelijke wedstrijden groepsspringen kun je bij de finale
voor de Jeugd t/m 12 jaar een Geert de Wilde Trofee winnen
wanneer je als ploeg de hoogste dagscore behaalt
Bij de afsluiting van het seizoen van TCT kun je de Geert de Wilde
wisselbokaal winnen wanneer je bij TCT de beste turnprestatie in
het afgelopen seizoen heb behaald.

Geert heeft vele leuke herinneringen aan TurnCentrumTwente
Hengelo. Vooral de fijne en gemoedelijke samenwerking met alle
trainsters spreekt hem erg aan. Fijne herinneringen aan alle turnsters
en oud turnsters heeft hij, er van zijn hand vele appels en mandarijnen
verdeeld voor de goede prestaties tijdens de wedstrijden. Mooi om te
zien is dat er tijdens een vergadering door Geert het idee is geopperd
om een training op de te zetten voor oud turnsters. En dit ook
gerealiseerd is op de vrijdagavond.
TurnCentrum Twente betekend voor Geert wederzijdse waardering,
veel plezier en vrolijkheid. Het erelidmaatschap betekent veel voor
hem. Bij vele verenigingen heeft hij gelopen als wedstrijdleider en hij
is overal van harte welkom, maar zijn trots gaat uit naar TCT zijn club,
waar hij als erelid van is …..
Bij Geert de Wilde komt
turnen nog steeds op
de eerste plaats. Dit
was destijds bij zijn
huwelijksaanzoek ook zo:
“Lieve Jannie ik wil graag
met je trouwen maar het
turnen komt op de eerste
plaats”…. Op 23 december
aanstaande wensen ze hun
52 jarige huwelijk
te vieren.

“Het is een levensweg en deze weg had ik niet willen
missen. Een leven zonder turnen is ondenkbaar!!”
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Medische begeleiding
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Marcel Kramer
Een belangrijk onderdeel van de sport is gezondheid. Medische
begeleiding is niet alleen belangrijk bij dreigende of bestaande
blessures, maar juist bij het voorkomen ervan. TurnCentrum Twente
heeft met Marcel Kramer afspraken gemaakt voor de medische
begeleiding voor de turnsters van de selectie. Hiervoor is een
inloophalfuurtje in het leven geroepen. De selectieturnsters hebben
een verplicht abonnement voor deze medische begeleiding. We
hebben Marcel gevraagd om in dit verenigingblad meer over zichzelf
te vertellen.
Hallo sportvriendinnen/vrienden,
mijn naam is Marcel Kramer en ik
ben 48 jaar oud. Ik ben getrouwd
met Silvia en vader van Amber(15
jaar) en Esmee(13 jaar) en Djara
de hond (9 jaar). Sinds 1987 ben
ik Fysiotherapeut en daarnaast
heb ik een opleiding manuele
therapie gedaan. In 2004 ben
ik afgestudeerd aan de 5 jarige
opleiding “ College Sutherland”
en sindsdien ben ik in Hengelo
werkzaam als Osteopaat.
Na een ontmoeting met Mecida
Cildavil op een feest van een
gemeenschappelijke vriend,
werd mij gevraagd of ik één keer
per week de dames en heer van
TCT op het medische vlak kon
begeleiden/adviseren etc. Op dat
moment was ik net gestart met
een opleiding Osteopathie en
Sport. Het begeleiden/adviseren
sloot ook perfect aan bij de studie
die ik volgde.
Zelf ben ik op het sportieve vlak

met name bezig geweest met
voetbal en tae kwon do. Ik speel
nu nog steeds iedere zondag een
potje voetbal en ik squash nog,
maar dat is puur recreatief. Ik
vind sport/bewegen nog steeds
erg belangrijk en heb veel respect
gekregen voor mensen die zoveel
tijd in hun sport steken om een
bepaald doel te bereiken.
In mijn praktijk heb ik een aantal
topsporters in behandeling met
als doel om ze osteopathisch
in balans te krijgen, waardoor
hun prestaties verbeteren. Met
osteopathisch bedoel ik dus niet
alleen spieren en gewrichten,
maar ook organen en zenuwen.
Het is mijn bedoeling om
de turndames en heer niet
alleen met blessurepreventie/
revalidatieoefeningen bezig te
laten zijn, maar met name ook op
het osteopathische vlak (vertering,
voeding, ontspanning, ademhaling
etc.) wat bij te leren.

Tenslotte wil ik nog een belangrijk
aspect kwijt. Ik heb al heel wat
verenigingen van ‘binnenuit’
gezien maar de bereidwilligheid
van ouders, train(st)ers en andere
vrijwilligers binnen TCT daar maak
ik een diepe buiging voor. Deze
inzet, energie die de vrijwilligers
er wekelijks insteken maakt mij
een gelukkig mens en geeft mij
ook veel voldoening bij dit werk.
Ik heb er in ieder geval op dit
moment veel plezier in.
Ik wens jullie een sportief, maar
met name een plezierig en gezond
turnjaar toe. En op de website
van TCT www.tctwente.com staat
meer informatie over medische
begeleiding. Lees de info maar
eens door.
Vriendelijke groet,
Marcel Kramer
www.osteopathie-praktijk-hengelo.nl

Hoi! Mijn naam is Floortje Euser, ik ben .. jaar en in 1989 woonde ik in Den Haag. In het gymlokaal van de
Vliermeent zag je mij op klauterbanen. En ook met krokodillen die je voeten willen opeten en een slang die
mij achterna zat, wist ik wel raad! Een tijdje later verhuisden we naar Halsteren. Met de sporthal vlak voor
de deur was de keuze snel gemaakt, mijn zusje en ik wilden op gymnastiek bij Genie. Steeds kwam ik een
groep hoger. Toen ik 8 jaar was, vond ik de koprol achteruit nog b est moeilijk. Maar toen ik 10 jaar was,
mocht ik meedoen met grote meiden van 15 en 16 jaar. Heel snel leerde ik toen overslagen, radslagen op
balk en salto’s maken. Ook deed ik regelmatig mee aan groepssspring- en turnwedstrijden in Zeeland. Ik
vond het superleuk!
Toen ik naar de middelbare school ging, ging ik naar een gymzaal die
En ikzelf? Ik turn nog steeds en wil
dichter bij mijn school in Bergen op Zoom was. Uit school was het
nog niet stoppen. Ik heb weleens
een uur wachten tot mijn les. Wachten is natuurlijk saai, dus ik ging
geprobeerd een alternatief te
helpen bij de groep ervoor (meisjes 9-12 jaar). Ook werd ik lid van de
vinden, maar niets is zo veelzijdig
springgroep. Niet veel later werd ik ook gevraagd om te helpen bij
als het turnen en springen. Ik
andere lessen. Zo ging ik steeds meer turnen en meer helpen. Alle LOS kan hier balanceren, dubbelsalto
oefenstof (wat is LOS oefenstof…) kende ik op een gegeven moment
springen, zwaaien aan de ringen
uit mijn hoofd (best makkelijk voor mijn trainster, want die had er wat en flikflakken maken op de lange
meer moeite mee).
mat. Ik leer nog steeds bij en doe
regelmatig mee aan wedstrijden.
In 2003 koos ik voor de studie Civiele Techniek (weg en
Sinds vorig jaar is er bij TCT
waterbouwkunde). Deze studie
16+groep en daar train
was helemaal in Enschede, dus
ik nu ook. Af en toe heb
ging ik daar wonen. Snel werd ik
ik nu wel blessures, dat
lid van studententurnvereniging
is erg balen. Toch hoop
Linea Recta. Na een jaar miste
ik nog een tijdje door te
ik het lesgeven en ging ik op
gaan met turnen!
zoek naar een club in Enschede.
Naast turnen en lesgeven
Helaas had niemand mij nodig.
vind ik ook een heleboel
In Hengelo heb ik een tijdje bij
andere dingen leuk en
een andere club ingevallen, maar
dat is soms best lastig
daar kon ik geen trainersdiploma
als er maar 24 uur in
halen.
een dag zitten. Turnen,
lesgeven, muziek maken
In 2005 werd onze sporthal
(zingen en fluitspelen),
verbouwd en mochten we een
puzzelen, bordspellen
half jaar turnen in de hal van TCT.
spelen, schaatsen op de
Daar kwam ik Jan Mulder tegen
ijsbaan, commissiewerk
die vroeg of er mensen waren die
en websites bijhouden:
wilden lesgeven. Dat wilde ik heel
het is echt soms zoeken
graag! Zo kwam ik bij TCT terecht.
naar tijd. En langzaamaan
Na een jaartje helpen bij de
komt ook aan mijn studie
BasicGym en het behalen van mijn
komt een einde. Wat ik
diploma nam ik de SpaceGym van
daarna ga doen, weet
Chantal over. Deze groep groeide
ik nog niet precies. De
uit zijn jasje en er kwamen al snel lessen bij. Ik ging ook helpen bij de
kans is groot dat dit niet in Twente
Jong Talent en toen dit een permanente groep werd, was ik er 1,5 jaar is, want mijn vriend werkt in
trainster. Lesgeven kost tijd, maar het geeft je ook heel veel terug. Ik
Gouda. Maar eerst afstuderen! Ik
vind het superleuk om kinderen nieuwe dingen te leren en te zien dat
studeer af op energieverbruik bij
ze met een grote glimlach weer naar huis gaan. Elke les probeer ik
tien basisscholen in de gemeente
weer nieuwe uitdagingen te zoeken en geven aan de kinderen.
Tubbergen. Straks hoop ik wel in
mijn beroep techniek en onderwijs
Op dit moment geef ik via het Special Heroes project nu ook les aan
te combineren. Want beide blijven
kinderen in het voortgezet speciaal onderwijs. Dit is een hele nieuwe
trekken.
uitdaging maar ook weer erg leuk. In zes lessen probeer ik leerlingen
van het Korhoen enthousiast te maken voor het turnen en sporten in
Heel veel turngroetjes van Floortje Euser
het algemeen. Bij de ene groep ben ik bezig met salto oefenen en de
andere groep laat ik kennismaken met allerlei toestellen.

Trainster aan het woord

Flootje Euser
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Onze vereniging heeft ongeveer 450 leden, waarvan de meeste recreatiesport beoefenen. Slecht een
klein aantal turnsters zit in de selectie en doet dus aan wedstrijdsport. Maar wat biedt TCT eigenlijk aan
recreatiesport? Tijd om daar eens meer inzicht in te geven. Op deze en de volgende twee pagina’s lees je
er alles over.
In de recreatiegroepen maken jongens en meisjes op een sportieve manier kennis met de grondvormen van
bewegen. Op een speelse wijze besteden wij aandacht aan de basistechnieken van turnen. De kinderen zijn
in groepsverband op een creatieve manier bezig met lichaamsbeweging. Voor verschillende leeftijdsgroepen
biedt TCT lessen aan.
Ouder-kindgym
PeuterGym is speciaal bedoeld voor de peuter van twee tot vier jaar, die samen met papa, mamma of opa
en oma, lekker wil gymmen in een “echte” gymzaal. Wat thuis niet altijd mag of kan is wel mogelijk in de
gymzaal. Klimmen, klauteren, springen, rollen of spelen met ballen, blokken of pittenzakken. Voor ouders
is de gymzaal een ideale plek om met hun peuter bewegingservaring op te doen, spelenderwijs worden
hier verschillende bewegingssituaties aangeboden, waardoor ze geprikkeld worden om te bewegen. Dit kan
allemaal in de gymzaal, het lijkt wel een overdekte speeltuin.
Gymles en de opvoeding
De gymles kan worden gezien als een schakel in de opvoeding die niet mag ontbreken. Uw kind leert tijdens
deze lessen ondermeer hoe kleine opdrachten uitgevoerd moeten worden. Daarnaast komen het inschatten
van afstand, diepte, hoogte en verte aan de orde. In de ontmoeting met andere kinderen leert de peuter
dat je rekening met elkaar moet houden en dat je op je beurt moet wachten. Daar komen dan ook nog
andere dingen bij, zoals het samen zingen in de kring. Samen bewegen verstevigt het contact tussen u en
uw peuter alleen maar en geeft uw kind meer zelfvertrouwen.

Recreatief turnen

Recreatief turnen bij TurnCentrum Twente

Rol van ouder of begeleider
Als begeleider kunt u uw kind daarbij helpen. Door bijvoorbeeld bepaalde dingen voor te doen. Dat wil
natuurlijk niet zeggen dat u zelf ook moet klimmen en klauteren. Maar aanmoedigen, stimuleren en
ondersteunen, daar waar nodig is. Dat zet uw kind voldoende aan tot bewegen. De meeste peuters kijken
eerst “de kat uit de boom” vooral bij kringspelletjes waarbij het contact nogal dichtbij komt, maar na een
tijdje gaan ze vanzelf meedoen. De kinderen stimuleren elkaar ook stimuleren.
Kleutergym
Kleuters (4 t/m 6 jaar) hebben plezier in bewegen. Elke stoeprand, bank of iets dergelijks nodigt hen uit
om te bewegen, te spelen en te ontdekken. De kleuter maakt een enorme ontwikkeling door, waarbij
deze drang tot bewegen erg belangrijk is. Helaas hebben kinderen vaak te weinig ruimte om optimaal te
kunnen bewegen of worden ze geremd door angstige ouders. Bij kleutergymnastiek proberen wij aan de
bewegingsbehoeften van elke kleuter te voldoen.
Elk kind is anders; het ene kind is bang om over kop te gaan, het andere kind heeft hoogtevrees en
weer een ander kent geen vrees. Bij kleutergymnastiek worden situaties geboden die passen bij de
kinderen en die elk kind op zijn eigen niveau kan beleven en waarop elk kind zich op zijn eigen tempo
en mogelijkheden ontwikkelt. Daarbij proberen wij als leiding het kind te stimuleren steeds een stapje
verder te gaan. Er wordt steeds uitgegaan van de belevingswereld van het kind. Elke gymles ziet er weer
anders uit. En de meeste kinderen hebben er veel plezier in. Of het nu een soepel of een minder soepel
kind is, wij houden er rekening mee, want kleutergym is er voor alle kleuters.
Hoe ziet een les eruit:
1. Inleiding: dit kan zijn een actief spel of bewegen op muziek.
2. Klein materiaal: de kinderen ervaren het spelen met ballen, hoepels,ringen, blokken, pittenzakjes
enz. Ook krijgen zij gerichte opdrachten.
3. Toestelkern: er staan een aantal toestelsituaties waarmee de kinderen de volgende
bewegingsvormen leren: duikelen, steunspringen, balanceren, ver-/ hoogspringen, diepspringen,
klauteren, rollen, zwaaien, slingeren, schommelen, klimmen
4. Slot: afhankelijk van de inleiding wordt hier een dansje o.i.d. op muziek gedaan, of een spelletje
(tikspel, kringspel, stiltespel).

19

Recreatief turnen

Recreatief turnen bij TurnCentrum Twente
BasicGym
Voor meisjes in de leeftijdsgroep van 6-9 jaar bieden wij
BasicGym lessen aan. Tijdens deze lessen van anderhalf uur
besteden we in speelse vormen vooral aandacht aan de
voorwaarden van het turnen. Kracht, lenigheid, coördinatie en
houding worden in allerlei uitdagende situaties ontwikkeld.
De lessen beginnen met een (tik)spel en enkele oefeningetjes
om de voorwaarden te oefenen en te ontwikkelen. Daarna
komen diverse toestel- en oefensituaties aan bod. Er wordt
gebruik gemaakt van standaard toestellen als ongelijke
brug, trampoline, balk, kast, lange mat en ringen. Maar ook
trampoline met een schuin vlak, bokspringen, touwzwaaien,
plankspringen en soms een luchttumbling (groot luchtkussen)
ontbreken niet.
Er wordt geturnd in vrij grote groepen, maar dan wel
onderverdeeld over vier of vijf situaties. Er is veel begeleiding aanwezig. Op deze wijze krijgt elk kind veel
aandacht. Centraal staan het plezier in bewegen en de beleving. De les wordt meestal afgesloten met een
spel. Na de les zien we de kinderen met een vrolijk gezicht naar huis toe gaan.
Voor kinderen met wat meer aanleg en ambitie is er de mogelijkheid om door te stromen naar het
selectieturnen. Dit geschiedt via de Jong Talent Training, waarbij de kinderen kunnen kijken of het
wedstrijdturnen wat voor hen is. Deze lessen worden meerdere keren per jaar gegeven. Uitnodigingen
hiervoor worden via de leiding verschaft, maar u kunt ook uw dochter zelf opgeven.
SpaceGym
Voor meisjes in de leeftijdsgroep 9-12 jaar
bieden wij SpaceGym aan. Dit zijn lessen
van anderhalf uur. In eerste instantie komt
opnieuw de voorwaardentraining (kracht,
lenigheid, coördinatie en behendigheid) aan
bod.
De warming-up begint vaak met een (tik)
spel en daarna een aantal oefeningen om de
voorwaarden te oefenen. Maar we doen ook
wel eens een estafette, balspel of rondjes
lopen met oefeningetjes tussendoor.
Tijdens de kern van de les komen vooral
de thema’s springen en zwaaien aan bod.
De balk en brug zie je dus niet zo vaak. We
werken tijdens de lessen aan het ervaren
van “de derde dimensie” en het “over de kop
gaan”. We doen dit door de thema’s springen,
zwaaien en balanceren in allerlei uitdagende
en spannende situaties aan te bieden. Denk
daarbij aan een verhoogd vlak voor een salto,
een overslagbaantje, een dubbele minitramp,
trapezestok of een luchttumbling.
Natuurlijk maken we ook veelvuldig gebruik
van een minitrampoline, ringen, kast en lange
mat. Het plezier in het bewegen staat tijdens
de lessen centraal. Ook bij deze lessen wordt
in vrij grote groepen geturnd. Per les worden
diverse toestelsituaties opgebouwd waarop
de kinderen kunnen oefenen. Alle lessen
worden gegeven door gediplomeerde leiding
en assistenten.

20

Jongensturnen
Voor jongens die de kleuterleeftijd ontgroeid zijn
bieden wij Jongensturnen aan. Jongens van 6-12 jaar
kunnen op deze wekelijkse les terecht. De lessen
duren elk anderhalf uur. Net als bij de meisjesgroepen
wordt er middels speelse vormen aandacht besteed
aan de voorwaarden van het turnen. Kracht,
coördinatie en houding worden in allerlei uitdagende
situaties ontwikkeld. Dit natuurlijk wel aangepast op
de doelgroep: jongens.
De lessen beginnen met een spel of hardlopen als
warming-up. Ook een estafette is mogelijk. Daarna
worden wat oefeningen om de voorwaarden te
ontwikkelen. Kracht is voor jongens bijvoorbeeld een
belangrijk onderdeel in het turnen. Hiermee worden
de spieren sterker gemaakt.
Daarna volgt de kern van de les. Er worden
verschillende toestelsituaties opgebouwd waarop
de jongens aan de slag gaan. Er wordt gewerkt met
echte “jongenstoestellen”. Dit zijn met name brug
met gelijke liggers, lange mat, ringen, rekstok en
minitrampoline. Daarnaast wordt natuurlijk ook
wel eens gebruik gemaakt van andere toestellen
zoals touwen, trapeze, schuin vlak, kastspringen en
soms een luchttumbling. Alle oefeningen worden
afgestemd op het niveau en leeftijd van de jongens.
De jongens worden uitgedaagd om hun grenzen te
verleggen en nieuwe onderdelen te leren. Maar ook
hier staat het plezier centraal. De jongens moeten
met een tevreden gevoel naar huis gaan.

Tumble&Jump
Ben je de basisschool al (bijna) ontgroeid en vind je springen
helemaal het einde? Turn je al, maar wil je liever geen
balk, rekstok of brug meer doen? Wil je wel iets meer dan
gymnastiek alleen? Dan bieden wij jou de Tumble&Jump
les aan! Jongens en meiden in de leeftijd van (ruim) 11 tot
16 jaar leven zich uit op allerlei springtoestellen. Naast de
basiselementen die onmisbaar zijn in het turnen, besteden
we veel aandacht aan de trampoline, kastspringen en lange
mat. Van radslag tot salto en overslag, alle vormen komen bij
ons aan bod.
De lessen duren elke week anderhalf uur. We beginnen altijd
met een warming-up, waarna we op meerdere toestellen
nieuwe turnelementen gaan oefenen of oude oefeningen
herhalen. Alles natuurlijk afgestemd op de doelgroep. Een
balspel op zijn tijd en wat gezelligheid ontbreekt natuurlijk
niet.
Springen is snel, dynamisch en natuurlijk een spektakel.
Niveau maakt niet uit, we bieden veel aandacht aan het
ontwikkelen van techniek en nieuwe sprongen. Of dit nu
een salto, koprol, radslag of flikflak is. Met behulp van

minitrampoline, springplank en veel
verschillende toestelsituaties besteden we
veel aandacht aan het leren van allerlei
saltovormen, draaien, handstanden,
overslagen en veel andere makkelijke en
moeilijke turnelementen.
Jazzballet
Kan jij ook niet stil zitten als je de muziek
hoort? Dan is jazzballet ook iets voor
jou! Swingende muziek nodigt uit om te
bewegen. Dansen doe je samen, in een
groep. Je leert van anderen door goed
naar elkaar te kijken. Samen dansen is
uitnodigend en gezellig! Voor kinderen
in de leeftijd vanaf 6 jaar bieden wij drie
lessen Jazzballet aan. Er is een groep voor
kinderen van 6-8 jaar, 8-12 jaar en een voor
kinderen van 12 jaar en ouder. De lessen
worden allen gegeven in de ‘balletzaal’ van
wijkcentrum Slangenbeek (bij de sporthal).
Alle lessen duren een uur.

Jongste lid

Recreatief turnen bij TurnCentrum Twente

Jongste lid
In deze rubriek willen we iedere keer een
verhaal vertellen over een bijzonder lid.
Bijvoorbeeld het jongste of oudste lid, of
het gezin met de meeste leden. In dit eerste
verenigingsblad hebben we een leuk gesprek
gehad met het jongste lid en haar moeder.
Het jongste lid is twee jaar, ze heet Fenne
Wielens en ze komt elke woensdagochtend
met veel plezier samen met haar moeder Els
naar de ouder en kindgym in sporthal aan de
Weusthag te Hengelo. Daar gaan ze samen met
andere kinderen klimmen, klauteren, zingen,
dansen en met de bal spelen.
In de krant zag Els een advertentie van
TurnCentrum Twente. Haar schoonzusje zat
reeds op de ouder en kindgym. Het leek haar
leuk om samen met haar dochter een uurtje
in de week gezellig te sporten. Sinds afgelopen
september zitten Els en Fenne op de les.
Fenne vindt het erg leuk om met de bal te
spelen, maar over het klimmen en klauteren
is ze ook erg enthousiast. Moeder Els vindt
de les afwisselend, uitdagend en gezellig. Als
we Fenne vragen wat ze van turnen vindt,
antwoordt ze: “Leuk, wanneer gaan we weer
naar de gym?”
Lilian Visscher
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Puzzel

K
N
E
E
T
T
B
E
K
E
R
K
A
S
T
S
P
R
O
N
G

B
L
L
N
R
W
T
U
R
N
P
A
K
J
E
G
T
E
S
T
L

R
A
L
I
M
A
T
S
P
O
N
S
O
R
S
N
U
K
A
F
E

actie
bal
balk
banken
basic gym
beker
brug
club
EK
foto
fysiotherapeut
gym
gymkleren
gymzaal
jong talent
jubileum

U
N
I
L
V
L
O
E
R
M
U
Z
I
E
K
I
M
R
P
Y
F

PUZZEL TCT
G
G
A
O
J
O
N
G
T
A
L
E
N
T
T
D
B
I
D
S
A

S
E
D
P
U
T
E
T
R
A
I
N
E
R
S
I
L
N
J
I
T

E
M
E
M
M
O
T
F
Z
L
N
E
D
E
L
E
I
G
I
O
J

L
A
M
A
R
P
U
E
K
W
O
U
G
N
K
L
N
E
R
T
U

jury
kast
KNGU
lange mat
leden
leertjes
leiding
lessen
logo
magnesium
mat
medaille
NK
pegasus
plank
publiek

E
T
T
R
E
N
R
I
D
L
E
G
G
T
O
B
G
N
T
H
R

C
T
U
T
O
E
N
T
D
K
A
E
O
Y
A
T
A
E
S
E
Y

T
R
R
T
L
R
S
A
J
J
A
B
T
N
M
P
O
L
D
R
C

I
A
N
O
V
E
C
E
I
U
O
P
K
B
E
Z
E
U
E
A
L

E
I
H
P
M
L
H
R
R
B
R
E
S
I
A
L
A
L
W
P
U

recreatief
ringen
selectie
slaufjes
spel
sponsors
sprong
tafel
tape
tct
top
topsport
touwen
trainen
trainers
trainingspak

S
N
A
S
A
K
O
C
T
I
N
S
T
G
E
N
P
A
P
E
B

L
E
L
P
G
M
E
E
S
L
P
C
I
E
N
U
D
L
L
U
N

A
N
U
O
N
Y
N
R
D
E
A
S
R
E
B
I
A
J
N
T
T

U
T
R
R
E
G
T
M
E
U
A
T
S
L
T
N
N
I
E
A
V

F
F
N
T
S
L
J
Y
W
M
J
S
I
E
K
V
E
I
S
S
L

J
O
C
E
I
E
E
G
O
E
E
E
T
U
R
N
E
N
A
A
A

E
T
C
K
U
N
S
P
S
L
K
B
A
S
I
C
G
Y
M
R
G

trampoline
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tumbling
turnen
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turnschoentjes
vlag
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wedstrijd
wedstrijdpas
WK
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Met de overgebleven letters (van links naar rechts en van boven naar beneden) kun je een zin maken. Mail
deze zin voor 15 januari 2012 naar communicatie@tctwente.com. Uit de juiste inzendingen wordt een winnaar
gekozen. De winnaar wordt in de nieuwsbrief van januari bekend gemaakt. Veel puzzelplezier!!
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EN STOMERIJ
Wij repareren uw schoenen met orginele materialen
zoals Avang,

Van Lier,
Van Bommel en Greve.
Wij verkopen inlegzolen en
onderhoudsartikelen.

dupliceren sleutels,
slijpen scharen en messen.
Wij

Wij slaan drukknopen en jeansknopen

C1000 Boddeman
Uitslagsweg 95-1
7556 LN Hengelo
Telefoonnummer: 074-2555480

in uw kleding en

repareren uw tassen.

Tevens vindt u bij ons naamplaten.
S.K.N.S. Gecertiﬁceerd
Met uw vakman Marcel de Jong
Chr. Langefeldstraat 44
Tel: 074 - 277 67 36
(naast Slagerij Jan Pots, tegenover de Aldi)

VERBETERT UW FYSIEKE PRESTATIES
VERBETERT UW BLOEDCIRCULATIE
BESTRIJDEN VAN CELLULITE

SPORTS
LINE
Meer informatie of direct bestellen:

www.scalaeurope.nl

