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Betrokkenheid vrijwilligers TurnCentrum Twente altijd weer hartverwarmend!
Mijn naam is Rudie Witbreuk, 48 jaar en afkomstig uit Haaksbergen. Ik ben getrouwd met
Judith en samen hebben we twee dochters: Zoë en Indy. In het dagelijks leven ben ik werkzaam
bij Oude Wesselink Kozijnen en mijn grote hobby was voetballen. Was; want door een
zware knieblessure moest ik helaas stoppen. De sportieve uitdaging zoek ik tegenwoordig in
hardlopen en op de mountainbike.  
Door onze jongste dochter Indy zijn we met de turnsport in aanraking gekomen; eerst in
Haaksbergen en sinds acht jaar in Hengelo. Indy is begonnen met twee keer per week trainen
in de B-selectie tot 6 keer per week in de A-selectie. Zeker in het begin was dit een hele
organisatie binnen het gezin, maar wanneer de eerste resultaten zich aandienen, weet je waar
je het voor doet. Het mooiste is als je je dochter op de wedstrijden ziet genieten van de sport
en tegelijkertijd goed presteert. Want plezier is de belangrijkste basis voor goede prestaties,
een stelling die TurnCentrum Twente hoog in het vaandel heeft staan.
Als lid van de accommodatiecommissie houd
ik me daarnaast bezig met het organiseren
van onze wedstrijden. Het is altijd weer
hartverwarmend om te zien dat TurnCentrum
Twente kan rekenen op de vele enthousiaste
vrijwilligers. Die grote betrokkenheid vind
ik één van de mooiste kenmerken van deze
vereniging. En ja, hoogtepunten kennen we
natuurlijk ook bij TurnCentrum Twente. Eén van
die hoogtepunten was de Nederlandse titel van
onze meiden bij het springen voor groepteams.
Een ander, persoonlijk, hoogtepunt is mijn
verkiezing tot Vrijwilliger van het jaar 2015. Ik
hoop daarmee vooral anderen te stimuleren
door te gaan waar we bij TurnCentrum Twente
mee bezig zijn. En ik hoop nog steeds dat wij de
gewenste turnhal tot onze beschikking krijgen,
zodat TurnCentrum Twente haar turnsters nog
meer kan bieden met betrekking tot trainingen
en wedstrijden. Deze club heeft dat eindelijk
wel eens verdiend!

Rudie Witbreuk

Voorwoord

Vriendelijke sportgroeten,
Rudie Witbreuk
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Recreatiekamp

Recreatiekamp 2016
Nadat het recreatiekamp jaren in Almelo plaats
had gevonden, was het dit jaar in de Vierdeuk in
Goor; aan de rand van het bos op een prachtige
plek in het groen. Ook van binnen zag de
blokhut er gezellig uit met twee zalen.
De ouders moesten buiten afscheid nemen van
hun kind. Dit ging af en toe gepaard met een of  
twee traantjes, maar die waren zo weer weg;
er waren zoveel vriendjes en vriendinnetjes om
mee te spelen! Iedereen kreeg bij binnenkomst
een geel t-shirt met daarop het thema van het
kamp 2016: Olympische Spelen. Carlien heette
iedereen welkom en de sfeer zat er direct al
goed in. Ook heel belangrijk: het bleef droog
ondanks de slechte weersvoorspellingen.
De groep 6-9 jarigen ging na het klaarmaken
van de slaapplaats als eerste naar het bos voor
het avondspel. In groepjes moesten ze de witte
bussen zoeken en proberen de hoogste kaart te
trekken. Als alle Olympische kleuren gevonden
waren, snel terug naar het beginpunt om de
score te tellen. De bussen lagen goed verstopt
tussen wortels, achter struikgewas of boven op
de zandheuvel.

De oudere kinderen deden ondertussen
binnen een kennismakingsspel. Na anderhalf
uur gingen ze wisselen, het was toen al avond
geworden. Met zaklantaarns in de aanslag werd
door de 9-12 jarigen hetzelfde spel gespeeld.
In het donker was dat een stuk spannender. En
wat een geluk, het was nog steeds droog.
Met wat passen en meten lukte het om ieders
luchtbed uit te spreiden en pas na middernacht
werd het stil in de Vierdeuk. Niet voor lang,
want om zeven uur begon het geklets van de
eerste wakkeren al weer. Hup, dan maar eruit
en ontbijten met zijn allen. Natuurlijk hielp
iedereen mee. Gelukkig was er veel leiding
aanwezig. Dan, om echt goed wakker te
worden, werd er door Amy en Edwin een lesje
ochtendgymnastiek gegeven voor iedereen. En
het zonnetje begon zelfs te schijnen.
Op zaterdag werden er de hele dag binnen- en
buitenspelen gedaan. De leiding had allerlei
leuke en gekke spelen bedacht. Daar krijg je
wel honger van en de zelf gebakken patatjes
smaakten dan ook goed! Iedereen genoot van
de gezelligheid en het samen zijn.

Het was NIET leuk ;-)!
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Recreatiekamp 2016
’s Avonds was er een kampvuur en dan eist de
lange dag buiten zijn tol bij veel kinderen; ze zijn
moe. Toen ze voor de tweede keer dat weekend
in hun slaapzak kropen, waren ze zo vertrokken
naar dromenland.
Bij het ontbijt op zondag was iedereen een
beetje stil. Maar na twee, drie boterhammen
kwam de energie weer op gang. Haha, dan alles
opruimen en niet veel later stonden de vaders
en moeders voor de deur.
Het was echt een heeel, heeel leuk kamp!

Kampvuur

Ochtendgymnastiek

Olympische Spelen

Slapen

Olympische Spelen
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Morsink
Twents linnenhuis

de Wets traat 1 Hengelo 074 - 2432752

Binnen onze vereniging weet iedereen
dat wij naast alle recreatielessen en
selectietrainingen, ook regelmatig activiteiten
organiseren voor al onze leden. Volgens ons
is dat dit jaar weer goed gelukt en zullen we
zorgen dat er voor het komende seizoen ook
weer het nodige georganiseerd gaat worden.
Een kleine impressie van het afgelopen jaar:
• een fietstocht
• een filmavond
• een bingoavond
• onderlinge wedstrijden voor onze
recreatieleden
• paaseieren zoeken
• pietenochtend
• turninstuif
• spokentocht
• recreatiekamp
• selectiekamp

Pietenochtend

Verder hebben we ook selectiewedstrijden
georganiseerd in onze eigen turnhal. Wij
wensen al onze leden een geweldig leuk en
sportief nieuw seizoen.

Activiteiten ‘15/’16

Activiteiten seizoen ‘15/’16

Turninstuif

Paaseieren zoeken

Recreatiekamp

Onderlinge wedstrijden

Spokentocht
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Jongensturnen

Jongensturnen
Het belangrijkste aan jongensturnen is dat
jongens zich vrij kunnen voelen om te bewegen.
Wij, Amy en Carlien, hebben allebei een
jongensles: Amy op de zaterdagochtend en
Carlien op de vrijdagavond. Wij vinden het
belangrijk dat er beweging is voor kinderen en
met turnen pak je eigenlijk het hele lichaam
mee. In je les heb je jongens die redelijk gevoel
hebben voor turnen en het ook best goed
kunnen, maar je komt ook jongens tegen die het
alleen al leuk vinden om over de kop te gaan en
kleine dingen te leren.
Een les starten we altijd met een kort spel
en een warming-up waar wat kracht met
bewegingsoefeningetjes gecombineerd worden.
Daarna gaan we op toestellen aan het werk. Dit
kan verschillen van trampoline tot ringen en van
brug gelijk tot een balanceerparcour.

“Ik ben Ryan en ik ben 6 jaar oud.
Ik woon in Oldenzaal en zit op
OBS Tweckeleveld in groep 3.
Ik vind de spelletjes op turnen erg
leuk en het liefste wat ik doe is
over de kop gaan.“
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Alle kinderen probeer je uit te dagen elke keer
een stapje verder te gaan. Een handstand,
radslag, arabier en een salto hoop je ze te
kunnen leren en daar ga je dan ook voor.
Hieronder staan een paar interviews
weergegeven. De jongens zeggen kort iets over
wat ze van turnen vinden. Ze hebben antwoord
gegeven op de volgende vragen:
•
•
•
•
•
•

Hoe heet je?
Hoe oud ben je?
Waar woon je?
Op welke school zit je?
In welke groep zit je?
Wat vind je van turnen?

“Ik ben Javier en ik ben 6 jaar
oud. Ik woon in Hengelo en zit
op de Noodekroon in groep 3. Ik
zit op jongensturnen bij Carlien
en Jamilla. Ik vind turnen leuk,
omdat je gewoon heel veel
beweegt. En ik vind keepen ook
heel leuk.”

“Ik ben Kaan en ik ben 9 jaar oud.
Ik woon in Hengelo en zit op de
Telgenkamp in groep 6. Ik zit op
de les bij Amy, Amanda en Rudy.
Turnen vind ik gewoon leuk; je
maakt er veel vrienden en de
oefeningen zijn ook allemaal leuk.
Het leukste onderdeel wat ik doe
is de dubbeltramp en zwaaien.”

Jongensturnen

Jongensturnen

“Wij zijn Jayden (links) en Jort (rechts) en wij
zijn 11 jaar oud. Jayden woont in Enschede
en zit op de Triangel en Jort woont in
Hengelo en zit op ’t Eimink. Wij vinden het
super vet om salto’s te springen (gehurkt,
gehoekt en gestrekt). De tumblingbaan en
ringen zijn onze favoriete onderdelen.“

“Ik ben Boet en ik ben 7 jaar
oud. Ik woon in Hengelo en zit
op de Titus Brandsma in groep
4. Ik zit op jongensturnen bij
Carlien en Jamilla. Ik vind dat
we altijd hele leuke dingen doen
tijdens de turnles, zoals als een
aap in de touwen hangen.”

“Ik ben Siem en ik ben 8 jaar oud. Ik woon
in Hengelo en zit op de Titus Brandsma in
groep 5. Ik zit op jongensturnen bij Carlien
en Jamilla. Ik vind het spelletje “iemand is
hem, niemand is hem” in de les altijd erg
leuk om te doen. Ook de ringen vind ik leuk
om aan te hangen.”

“Ik ben Christiaan en ik ben 9
jaar oud. Ik woon in Hengelo en
zit op de Sint Jan in groep 5. Ik
zit op jongensturnen bij Carlien
en Jamilla. Ik vind turnen leuk
omdat ik lekker kan bewegen en
rennen.  Mijn favoriete toestel is
de trampoline met het schuine
vlak.”

“Ik ben Silvijn en ik ben 7 jaar
oud. Ik woon in Hengelo en zit op
de Europaschool in groep 3.
Ik vind de trampoline het
allerleukste onderdeel. De
kunstjes die we allemaal doen
zoals de salto vind ik ook super
vet! ”
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Selectiekamo
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Selectiekamp 1 - 3 juli 2016
Het kamp werd dit jaar gehouden in de turnhal.
Op vrijdag kwamen de meesten rond 5 uur op
de fiets bij de turnhal. Alles werd alvast voor het
slapen klaargelegd en de luchtbedden werden
opgeblazen. Voor sommige kleintjes was het
hun eerste kamp, dus in het begin was het
hartstikke spannend. Nadat de bedden klaar
waren gelegd, was het tijd om te knutselen.
We waren in groepjes ingedeeld en en daar
moesten we een leuke poster voor bedenken.

middag was het weer tijd voor onze traditie
“iemand is hem, niemand is hem”. Dit was een
mooie warming-up, want daarna gingen we een
recordspel op de verschillende turntoestellen
doen wat Jan en Nathalie hadden bedacht. Erg
leuk.

De volgende dag werden we vroeg wakker
gemaakt door Carlien, die een leuke ochtenddans had bedacht. Iedereen ging in de pyjama
de vloer op om gezellig mee te dansen. Daarna
was het tijd voor een lekker ontbijtje. In de

‘s Avonds gingen we eerst patat eten en daarna
had Ammelie een erg leuke quiz gemaakt voor
3 categorieën. De kleintjes, de ouderen en de
trainers/ leiding. Daarna was iedereen moe en
was het tijd om naar bed te gaan.

In de middag zijn we in verschillende groepen
naar het Hulsbeek gefietst. De meeste slaagden
erin om niet te verdwalen behalve de groep
van Judith :). Eenmaal aangekomen op het
‘s Avonds gingen we met z’n allen eten.Heerlijke Hulsbeek waren er een paar die in het koude
macaroni met een toetje na. Een deel ging
water zijn gesprongen. Er werd goed voor ons
daarna in de hal twee leuke spellen doen met
gezorgd, want we kregen broodjes knakworst en
Nathalie en Carlien en de andere groep ging
drinken. Toen Carlien en Jan wilden beginnen
naar het bos waar Ammelie en Fabiënne ze
begon het te regenen. Met z’n allen gingen we
opwachtten. Ze hadden een zoekspel bedacht
schuilen onder een klein dakje. Gelukkig stopte
waar we veel lol mee hebben gehad. Toen
de regen ook snel weer en konden we beginnen
wisselen en de andere groep ging het bos in.
aan de spelletjes. Tussendoor kregen we ook
Hierna even uitrusten met chips en lekkere
nog een lijst met verschillende vragen over de
hapjes. Daarna was het bedtijd, maar natuurlijk Olympische Spelen. Nadat alle spelletjes gedaan
eerst een beetje klieren met elkaar voor het
waren gingen we weer op de fiets terug naar
slapen gaan.
Hengelo.

Het was super!

De volgende en laatste dag werden we om half  
9 wakker gemaakt en was er weer een leuke
ochtenddans van Carlien. Toen was het tijd voor
acrobatiek. In groepjes moesten we een leuk
optreden bedenken en Judith en Karin waren de
juryleden. Na de acro organiseerden Nathalie
en Dionne een ‘min-it to win-it spel’ met een
beetje turnen en ook een beetje kracht, wat  
zwaar maar ook heel leuk was. ‘s Middags was

het heerlijk weer en gingen we naar het plein
naast de turnhal. Buiten stond een tafel met
allemaal lekkere dingen en drinken klaar. Toen
de avond aanbrak kwamen langzamerhand de
ouders binnen. De verschillende bekers werden
uitgereikt en er was een mooie afsluiting. Het
was super!
Indy Witbreuk

Selectiekamo

Weusthaghal als kampeerboerderij
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Medailleregen
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Heel veel medailles voor de selectieturnsters van TCT!
Na een geweldige start van het turnseizoen
‘15/’16 tijdens alle groepsspringwedstrijden
hebben onze turnsters individueel ook van
zich laten horen. Met maar liefst 26 gouden,
19 zilveren en 17 bronzen medailles hebben
onze selectieturnsters dit seizoen regionaal
en landelijk laten zien dat TurnCentrum
Twente niet voor niets aanwezig was.
Er waren daarnaast ook nog veel hoge
plaatsingen bij de beste 10.

Het was……. geweldig! Om als vereniging
trots op te zijn!!

Medailleregen

26 x
goud
19 x
zi
17 x lver
bron
s
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Turnboeken

Leestip!
Eind mei 2016 zijn twee turnboeken
verschenen: Sanne turnt zich naar de top en
Sanne gaat voor goud. Heerlijk herkenbare
verhalen voor echte turnfans!
Sanne turnt zich naar de top
Sanne is gek op turnen, en traint in de
selectiegroep. Daar is Naomi stikjaloers op,
en buurjongen Milan vindt het jammer dat
Sanne steeds minder tijd voor hem heeft.
Ondertussen maakt iedereen zich op voor de
grote demonstratie. Maar dan gebeurt er een
ongeluk in de turnzaal…
Sanne gaat voor goud
De turntoestellen van de vereniging zijn nodig
aan vervanging toe. Maar er is geen geld om
een van de mooiste toestellen, de Pegases, aan
te schaffen. Daarom organiseert Sanne met
haar vriendinnen en haar buurjongen Milan,
op wie ze stiekem verliefd is, een braderie. De
opbrengst is voor de aankoop van een Pegases.
Maar dat loopt heel anders dan verwacht…
•
•

Voorzien van kleurrijke omslagen door
niemand minder dan Andrea Kruis.
De schrijfster, Paula van Manen, heeft
jarenlang turnles aan kinderen gegeven.

Prijs:
Omvang:
Formaat:
Leeftijd:
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Beste ouders,

De les duurt twee uur en begint met een
spelvorm. Tijdens de inleiding erna worden
Op dit moment is er weer nieuwe instroom
belangrijke onderdelen geoefend die nodig
mogelijk bij de Jong Talent Twente van
zijn om te kunnen turnen. Vervolgens wordt
TurnCentrum Twente. Voor deze training komen gestructureerd op verschillende toestellen
alle meisjes met de geboortejaren 2009, 2010
geturnd. De kinderen krijgen volop aandacht
en 2011 in aanmerking. Ook meisjes van buiten en veel beurten. Dit alles in een speelse en
TurnCentrum Twente mogen meedoen. De
ontspannen sfeer.
training heeft een open inschrijving.
Doel van de lessen
Vindt uw dochter het leuk om te turnen en
• Uw dochter krijgt de mogelijkheid om
zou ze vaker willen oefenen? Staat ze liever
een echte turnles te volgen in een echte
op haar hoofd dan op haar voeten? Wil zij
turnhal!
kijken of ze geschikt is voor wedstrijdturnen bij • Om te kijken of uw dochter het leuk vindt
Turncentrum Twente? Dan is dit wat voor haar!
en geschikt is om aan wedstrijdturnen te
gaan doen.
Jong Talent Twente bij TurnCentrum Twente
“TurnCentrum Twente” is een aantal jaar
Uw dochter krijgt een proefperiode van drie
geleden met een nieuwe opzet gestart om
maanden. Daarna wordt gezamenlijk met de
het wedstrijdturnen in Hengelo te promoten.
trainsters besloten om wel of niet door te gaan
Zij staat garant voor kwaliteit. De Jong Talent
met de Jong Talent Twente of misschien over
Twente is een geleidelijke opstap naar een van
te stappen naar een van de selecties binnen
de turnselecties die TurnCentrum Twente biedt. TurnCentrum Twente. De overstap en het
De lessen worden gegeven door gediplomeerde aantal trainingen zijn afhankelijk van leeftijd,
leiding.
motivatie, aanleg etc. Dit gaat altijd in overleg
met de ouder(s)!
Proefperiode: Een periode van drie maanden
Wanneer:
Woensdag van 15:00 – 17:00 u Kosten
Locatie:
Turnhal Weusthag aan de
Zie de contributieregeling op onze website. Voor
Uitslagsweg 102 te Hengelo
leden betekent dit per maand € 10,10 extra.
Trainsters:
Ammelie Nijhuis
Turnsters die geen lid zijn van TurnCentrum
Femke Rouwen
Twente dienen lid te worden van de vereniging
Puck Waanders
en voldoen € 19,10 /maand.
Hoe ziet deze les eruit?
De Jong Talent Twente is een les voor meisjes
van 5 - 9 jaar met een meer dan gemiddelde
aanleg voor turnen. Er zijn geen specifieke
eisen om op deze les te komen maar kracht,
lenigheid, behendigheid en coördinatie zijn de
belangrijkste factoren.

Jong Talent

Uitnodiging

Meer informatie over de JTT en selectie is te
vinden op onze website: www.tctwente.com.
Ook kunt u met vragen terecht bij Jan Mulder
(jan.mulder@tctwente.com) of Ammelie Nijhuis
(ammelie.nijhuis@tctwente.com).
Met vriendelijke groet,
Trainers en trainsters TCT
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Olympische Spelen

Turnen op de OS 2016
Het onderdeel Turnen staat vanaf 1896 op
het programma van de Olympische Spelen.
Toen was er nog geen sprake van Ritmische
gymnastiek en Trampolinespringen, welke
pas in het jaar 1984 en 2000 werden
toegevoegd.
De Olympische Spelen vonden dit jaar
plaats in Rio de Janeiro (Brazilië); deze
Spelen waren de 28e Olympische Spelen.
De drie gymnastische onderdelen voor
zowel mannen als vrouwen werden
gehouden van 6 tot 20 augustus. Tijdens
deze Spelen konden er in totaal achttien
gouden medailles gewonnen worden voor
deze drie onderdelen; veertien gouden
medailles voor het onderdeel Toestellen
(meerkamp), twee gouden medailles
voor het onderdeel Ritmische gymnastiek
en nogmaals twee medailles voor het
onderdeel Trampoline.
De volgende onderdelen, voor zowel
mannen als vrouwen, waren te zien zijn bij
de Toestellen en Trampolinespringen:
•
Individuele meerkamp
•
Vloer
•
Rekstok
•
Brug
•
Paardvoltige
•
Sprong
•
Landenteams
•
Trampoline springen

kwalificeren om mee te doen aan de
Olympische Spelen, moest de sporter aan
de volgende eisen voldoen:
• De sporter voldoet aan de
prestatienorm, hiermee wordt bedoeld
dat de sporter heeft aangetoond dat
deze een redelijke kans heeft om bij de
eerste acht van de sport te eindigen.
• De sporter heeft de Nederlandse
nationaliteit.
• De sporter voldoet aan de eisen
van het gedrag, zowel tijdens de
sportbeoefening als daarbuiten.
Kwalificatie voor de Spelen 2016
Vrouwen
De Nederlandse vrouwen wisten tijdens het
WK in oktober 2015 een top acht-klassering
te behalen bij de landenwedstrijd. Hierdoor
was het Nederlands vrouwenteam
rechtstreeks geplaatst voor de Olympische
Spelen van Rio. Door deze prestatie ging
Nederland voor het eerst in 40 jaar met een
vrouwenteam naar de Spelen.
Het Nederlandse vrouwenteam bestond uit:
Eythora Thorsdottir, Vera van Pol, Céline van
Gerner, Lieke Wevers en Sanne Wevers.

Mannen
Tijdens het WK 2015 wisten de Nederlandse
mannen zich niet als team te kwalificeren
voor de Olympische Spelen. Ook werden
er tijdens het WK 2015 geen individuele
Mannen hadden als extra onderdeel ringen, medailles behaald, waardoor ook turners
waar vrouwen als extra onderdeel balk
als Yuri van Gelder en Epke Zonderland zich
hadden. Daarnaast waren er alleen vrouwen nog niet individueel voor de Spelen van Rio
die meededen aan het onderdeel Ritmische de Janeiro wisten te plaatsen.
Gymnastiek, waaraan zij zowel individueel
Tijdens het Test Event in april 2016, werd
als in een landenteam deelnamen.
plaatsing voor Rio voor de Nederlandse
Als een Nederlandse sporter zich wilde
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mannen alsnog een feit. Het Nederlandse
mannenteam werd derde tijdens het Test
Event, waardoor er voor het eerst in de
geschiedenis van de moderne Olympische
Spelen een Nederlands mannenteam
deelneemt aan het Turnen.
Het Nederlandse mannenteam bestond
uit: Epke Zonderland, Jeffrey Wammes,
Frank Rijken, Bart Deurloo, Yuri van Gelder
(deelname eerder beëindigd).
Tijdsverschil
Het was in Rio de Janeiro 5 uur (zomertijd)
vroeger dan in Nederland.
Dat betekende dat de wedstrijden, wat
Nederlandse tijd betreft, ‘s middags
begonnen en pas in de nacht eindigden.
Olympic Zone Barra
Barra was het hart van de Olympische
Spelen. De grootste sportlocatie was in
Barra en ook het Olympic Village, waar de
atleten en begeleiders tijdens de spelen
zouden verblijven, was in Barra gebouwd.
Barra ligt in het westen van de stad.
Omringd door bergen en lagunes en een
van de vele mooie stranden van Rio.
In de 15 sportlocaties van Barra vonden,
in 23 verschillende Olympische en 13
Paralympisch sporten, competities plaats,
waaronder het turnen.

De Olympische Spelen in cijfers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het zijn de 28e Olympische
Zomerspelen
10.500 deelnemende atleten
206 deelnemende landen
42 sporten
2 nieuwe sporten op het
programma: rugby sevens en golf
306 medaille-evenementen,
waarvan 136 vrouwen, 161
mannen, 9 mixed
4 olympische zones: Deodoro,
Maracana, Copacabana, Barra
32 olympische locaties
7,5 miljoen toegangskaarten
11 miljoen maaltijden
34.000 bedden
45.000 vrijwilligers
85.000 contractmedewerkers
6.500 vaste medewerkers

Olympische Spelem

Turnen op de OS 2016
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Olympische Spelen
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Resultaten Turnen OS 2016
Resultaten Turnen
Gezien de vele behaalde resultaten op de Olympische Spelen door het Nederlandse Team
hebben wij besloten het te beperken tot het Turnen.
Zoals natuurlijk bij jullie allen bekend, heeft Sanne Wevers goud behaald op het
individueel meerkamp toestel balk! Een enorme prestatie. Sanne Wevers was de eerste
turnster die voor Nederland goud behaald heeft.
Hieronder nog een kort overzicht per dag welke turner/turnster welke prijs heeft behaald.
Dag Atleet				Toestel				Behaalde plaats
Voorrondes
1
Epke Zonderland
Rekstok mannen
3
Bart Deurloo
Brug mannen
42
Bart Deurloo
Individuele meerkamp
14
Team mannen
Meerkamp
14
Yuri van Gelder
Ringen mannen
8
Bart Deurloo
Paard voltige mannen
36
2
Eythora Thorsdottir
Brug ongelijk vrouwen
21
Lieke Wevers
Vloer vrouwen
27
Sanne Wevers
Balk vrouwen
4
Team vrouwen
Meerkamp
8
Eythora Thorsdottir
Individueel meerkamp
8
Finales
4
Team vrouwen
Meerkamp
7
5
Bart Deurloo
Individueel meerkamp
15
6
Eythora Thorsdottir
Individueel meerkamp
9
10
Sanne Wevers
Balk vrouwen
1
11
Epke Zonderland
Rekstok mannen
7

Wedstrijdsport nu ook met een nieuwe C-selectie
Naast de A en B selectie, die respectievelijk vijfmaal en driemaal per week trainen, is
Turncentrum Twente dit seizoen ook gestart met een nieuwe C-selectie. Om beginnende
turnsters die nog niet zo vaak kunnen of willen trainen toch in de gelegenheid te stellen
in een goed geoutilleerde turnhal te werken is besloten deze nieuwe C-selectie aan het
totale aanbod toe te voegen. Deze meiden gaan twee maal twee uren per week trainen in
turnhal Weusthag.

C-selectie

Nieuw: C-selectie
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We zijn als Bladgoud redactie erg blij met onze vaste adverteerders. Reden om eens nader
kennis te maken met een van hen. Dit keer met het bedrijf We-do-Design.

We-do-Sign

Onze adverteerders
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Puzzelpagina
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Puzzelpagina

Sudoku makkelijk

Sudoku moeilijk

Kleurplaat

Kleurplaat
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Groove Dance
WIJKCENTRUM SLANGENBEEK

ST REE T DANCE KL ASSIEK

HIP-HOP J AZZ- DANCE
M OD ER N

E N ME E R

Dinsdag / 6-9 jaar
Dinsdag / 9-12 jaar

16:30 t/m 17:30 (Kleding: Sportkleding)
18:30 t/m 19:30 (Kleding: Sportkleding)

CONTRIBUTIE

€13,05 p/mnd +GRATIS t-shirt

Wijkcentrum Slangenbeek
Straatburg 5
7559 NM Hengelo
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Ouder-kindgym (2-4 jaar)
Dag		
Locatie			
Woensdag
Weusthag
Woensdag
Weusthag

Tijd			
09.00-09.45u
09.45-10.30u

Hoofdtrainer
Lilian Visscher
Lilian Visscher

Kleuter-gym (4-6 jaar)
Dag		
Locatie			
Tijd			
Vrijdag
Mussenstraat
15:30-16:30u
Zaterdag
Slangenbeek
10.00-11.00u
Zaterdag
Hoge Boekelerweg -Enschede 09.00-10.00u

Hoofdtrainer		
Ammelie Nijhuis
Amy Harink
Joke Roolvink

Leeftijd
4-6 jaar
4-6 jaar
4-6 jaar

Basic-Gym (6-9 jaar)
Dag		
Locatie			
Dinsdag
Slangenbeek
Donderdag
Mussenstraat
Donderdag
Slangenbeek
Vrijdag
Mussenstraat
Zaterdag
Slangenbeek
Zaterdag
Mussenstraat
Zaterdag
Breemarsschool

Tijd			
15.30-17.00u
15.30-17.00u
16.00-17.30u
16.30-18.00u
09.30-11.00u
09.00-10.30u
09.30-11.00u

Hoofdtrainer		
Barbara vd Woning
Jan Mulder
Iris van de Werf
Ammelie Nijhuis
Iris van der Werf
Edwin Cildavil
Maron Tilmans

J/M
M
M
M
M
M
M
M

Space-Gym (9-12 jaar)
Dag		
Locatie			
Donderdag
Schutzstraat
Vrijdag
Schutzstraat
Zaterdag
Slangenbeek
Zaterdag
Mussenstraat
Zaterdag
Slangenbeek
Zaterdag
Breemarsschool

Tijd			
16.00-17.30u
16.30-18.00u
09.30-11.00u
10.30-12.00u
11.00-12.30u
11.00-12.30u

Hoofdtrainer		
Amy Harink
Edwin Cildavil
Leonie Kroeze
Edwin Cildavil
Iris van der Werf
Maron Tilmans

J/M
M
M
M
M
M
M

Tumble&Jump (12-16 jaar)
Dag		
Locatie			
Vrijdag
Schutzstraat
Zaterdag
Slangenbeek

Tijd			
18.00-19.30u
11.00-12.30u

Hoofdtrainer		
Edwin Cildavil
Leonie Kroeze

J/M
J/M
J/M

Turnmix 16+
Dag		
Vrijdag

Locatie			
Weusthag

Tijd			
20.00-22.00u

Hoofdtrainer
Nathalie Kreuger

D/H

Jongensturnen (6-12 jaar)
Dag		
Locatie			
Vrijdag
Mussenstraat
Zaterdag
Slangenbeek

Tijd			
18.00-19.30u
11.00-12.30u

Hoofdtrainer		
Carlien Versteeg
Amy Harink

J/M
J
J

Jazzballet/Groove Dance (6-14 jaar)
Dag		
Locatie			
Dinsdag
Slangenbeek
Dinsdag
Slangenbeek

Tijd			
16.30-17.30u
17.30-18.30u

Hoofdtrainer		
Nicolette Leppers
Nicolette Leppers

Leeftijd
6-9 jaar
9-12 jaar

Lesrooster

Overzicht recreatie-lessen 2016-2017

Voor verdere informatie kunt u bellen: Kristy Stijnenbosch  06-14161949
Ook kunt u terecht op onze website www.tctwente.com
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BLOEDCIRCULATIE
PRESTATIES
SPORTEN
SPIEREN
STIMULEERT EN VERBETERT DE

VERHOOGT EN VERBETERT FYSIEKE

GESCHIKT VOOR ALLE

SNELLER HERSTEL VAN

INNOVATIVE

Meer informatie of direct bestellen

www.scalaeurope.nl

