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Trots op TurnCentrum Twente
Sinds de oprichting van TurnCentrum Twente maken
we al ruim 16 jaar voor meer dan 30 uur per week
gebruik van sporthal Weusthag. Intussen is de
vereniging ongeveer 500 leden rijk en bieden we ook
vele recreatieve lessen aan voor de Hengelose jeugd.

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

De sporthal Weusthag is door de jaren heen
geleidelijk ingericht als permanente turnhal, inclusief
onder andere een valkuil en vrije-oefeningsvloer.
Continu zijn er door de inzet van bevlogen clubleden
grote stappen gemaakt om de ontwikkeling van deze
turnhal te realiseren. Deze betrokkenheid van vele
vrijwilligers heeft er dan ook  zeker voor gezorgd
dat er steeds meer vertrouwen tussen de gemeente
Hengelo en onze club is ontstaan en dat het volledige
beheer van de hal vanaf januari 2017 een feit is. Dit
is een enorme sprong voor TCT wat betekent dat de
sporthal de komende jaren garant zal blijven staan
voor het bewegingsonderwijs verdeeld over de
hele dag. Door goed en constructief overleg met de
gemeente is inmiddels gestart met een grootschalige
renovatie van onder andere kleedruimtes, toilet
voorzieningen, fysioruimte en entree. Deze werkzaamheden, alsmede het plaatsen van
energiezuinige LED verlichting in het sportgedeelte zijn inmiddels voor een groot deel afgerond.
De komende periode tot aan de vakantie zal nu nog worden gebruikt om een energiezuinig dak
en een nieuw verwarmingssysteem door middel van stralingselementen te plaatsen.

Redactie Bladgoud

fashion for the eye...

Voorwoord

Door goed overleg tussen de verschillende commissie binnen de club, de uitvoerende
aannemer en bedrijven zijn we er zelfs in geslaagd om de regiofinale 4e divisie en de onderlinge
wedstijden te organiseren en deze gewoon te laten plaatsvinden. Door de extra inzet en
creativiteit van alle betrokken vrijwilligers is dit enorm goed gelukt en we kunnen dan ook zeer
tevreden terug kijken op de afgelopen maanden.
Ik ben er van overtuigd dat dit hele project binnenkort probleemloos tot een einde zal komen
en dat TurnCentrum Twente hiermee haar ultieme wens ziet uitkomen... Het hebben van een
eigen accommodatie.
Als sluitstuk zal daarnaast in eigen beheer de volledige kantine nog moeten worden aangepakt
om hier ook een goed ingerichte ruimte te hebben welke inherent is aan het beheren
en exploiteren van de turnhal. Hiervoor zijn we inmiddels al gestart met het werven van
enthousiaste vakmensen welke ons kunnen ondersteunen met het realiseren van deze klus.
Ook nu twijfelen we er weer niet aan dat dit een succes gaat worden. Alle extra inzet en goede
ideeën hiervoor stellen we zeker op prijs en we verzoeken u vriendelijk met ons contact op te
nemen indien u een aandeel in deze uitdaging durft aan te nemen.
Kortom, nog steeds trots op TurnCentrum Twente!
Met sportieve groet, Armand Hoogeboom

Steen & Tegelhandel
Torenlaan 38 - 7559 PJ Hengelo
Tel. 074-2776079
Fax. 074-2776905
www.devrieshengelo.nl
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Op 26 maart jl. werden in Turnhal Weusthag
de onderlinge wedstrijden gehouden. Ruim
170 turners en turnsters namen, verdeeld
over drie wedstrijden, deel. Een succesvolle
dag, waarbij ouders, oma’s en opa’s en andere
belangstellenden drie keer zorgden voor een
volle tribune. Verderop in deze Bladgoud vinden
jullie alle winnaars.

Wat vonden de ouders van deze onderlinge
wedstrijden? Eigenlijk was iedereen enthousiast
en roemen zij de gezellige sfeer. Hieronder een
aantal korte interviews met ouders. Opvallend is
dat hun antwoord niet veel afwijkt van dat van
hun kind als je vraagt hoe ze het in de sporthal
vinden…i allemaal,

Ouders Romée Bouwmeester
Vader: “Eeh, het is leuk hier….heel leuk. Goed
georganiseerd allemaal en heel strak. Het is
imponerend om te mee te maken. Het doet een
beetje Amerikaans aan.”
Moeder: “Het ziet er goed uit, heel
indrukwekkend. Romee leeft er al weken naar toe,
ze was heel zenuwachtig. Ze heeft vanochtend
Oma gebeld in verband met het verzetten van de
klok. Ze was bang dat Oma dat zou vergeten en te
laat zou komen. Het is gelukkig goed gegaan.”

Ouders Merijn Hendriks
“Merijn vond het heel spannend, maar de
wedstrijd ging volgens ons goed, het zag er in elk
geval goed uit. Hij keek na elke oefening steeds
naar ons, of we het ook wel gezien hadden. De
hele setting ziet er heel ècht uit, erg officieel
en gediciplineerd. Het is goed georganiseerd
allemaal. Ook gaaf dat er een echte jury is. ”
Zus Pien: “We moesten wel erg vroeg op!”

Ook de kinderen hebben we gevraagd wat ze er van vonden...

Nout Oude Bekke (9 jaar): “Ik heb les van Pien
Meys. De wedstrijd was erg leuk. De Brug ging
het beste, want die weet ik goed uit mijn hoofd.
Of ik het spannend vond? Nee..”

Nienke Schansema en Bente Blijlevens (beiden
13 jaar): “Wij hebben les van Maron. We doen
al resp. voor de 6de en 4de keer mee aan de
Onderlinge Wedstrijden. We hopen dat we iets
hebben gewonnen. Ons favoriete onderdeel?
De ringen, lekker zwaaien!”

Riva Polman (7 jaar): “Ik heb les van Jan. De
wedstrijd was heel leuk, vooral de trampoline,
die was het leukst! In het begin vond ik het wel
spannend, daarna ging het beter. Het rek ging
het allerbeste!”
Ouders Hidde Vlutters
Moeder: “Hidde is vandaag jarig. Hij vond
meedoen aan de wedstrijd belangrijker dan zijn
eigen verjaardag vieren. Zo is hij er mee bezig.
Zijn verjaardag hebben we dan ook vorige week al
gevierd. Ik vind de indeling van de zaal beter dan
vorig jaar.”
Vader: “De sfeer is goed. Dit organiseert
Turncentrum Twente erg leuk voor de kinderen.”
Hidde (nèt 8 jaar) : “Ik ben eigenlijk pas na het
eten echt 8 jaar, want ik ben om 19:00u geboren!”

Ouders Sanne en Nienke Hilverdink
Vader: “Dit is de eerste keer dat Nienke
meedoet aan een wedstrijd. Zowel Sanne als
Nienke vonden het spannend en waren erg
zenuwachtig. Het is als ouder mooi te zien, want
je weet toch niet precies wat ze in de les doen.
Nu zie je ze een keer live!”
Moeder: “Ik vind het heel knap wat ze doen. Ik
doe ze het niet na!”
Ouders Lynn Voorhuis
Moeder: “Turnen is een leuke en intensieve sport.
Lynn doet het graag, ze zit nooit stil. Ze traint nu
negen uur in de week. Ze was de hele week al
zenuwachtig, want ze wil graag alles wat ze kan,
goed laten zien. Mijn man en ik zijn al een tijdje
als vrijwilligers in de weer bij de club. Er is zo veel
te doen en samen alles in orde maken is heel
mooi werk.”
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Onderlinge Wedstrijden

En de kinderen?

Wat vonden de ouders?

Onderlinge Wedstrijden

Ouders Puck Hof
Moeder: “Wat ik er van vind? Het is hier leuk en
gezellig. Er is veel hulp en leiding aanwezig en die
gaan super om met de kinderen. Ik vind het ook
heel goed dat er aandacht wordt gegeven aan
de recreatieve tak van deze sport. En dat in zo’n
mooie entourage! Ik kijk natuurlijk naar mijn eigen
kind, maar het is ook leuk om de grote meiden te
zien turnen.”
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Winnaars Onderlinge Wedstrijden

Winnaars Onderlinge Wedstrijden

Milo Lupé

Daniek Godeke

Eva helder

Rosalie Fluttert

Elisa Eski

Binasa Nurkovic

BasicGym
6-7 jr.
Niveau 16

BasicGym
6-7 jr.
Niveau 16

BasicGym
6-7 jr.
Niveau 16

BasicGym
8-9 jr.
Niveau 16

BasicGym
8-9 jr.
Niveau 16

BasicGym
8-9 jr.
Niveau 16

1e plaats

2e plaats

3e plaats

1e plaats

2e plaats

3e plaats

Cato Stevelink

Feline Fluttert

Pleun Burks

Veronie Ziemink

Anna Lee Ni

Annemae Gessler

BasicGym
6-7 jr.
Niveau 15

BasicGym
6-7 jr.
Niveau 15

BasicGym
6-7 jr.
Niveau 15

BasicGym
8-9 jr.
Niveau 13

BasicGym
8-9 jr.
Niveau 13

BasicGym
8-9 jr.
Niveau 13

1e plaats

2e plaats

3e plaats

1e plaats

2e plaats

3e plaats

Wies Boomkamp

Lisa Pierik

Esmee Landeweer

Maria Serti

BasicGym
6-7 jr.
Niveau 14

BasicGym
6-7 jr.
Niveau 14

BasicGym
6-7 jr.
Niveau 14

BasicGym
8-9 jr.
Niveau 15

1e plaats

1e plaats

2e plaats

1e plaats

Lotte Snuverink

Teddy Bruggeman

BasicGym
6-7 jr.
Niveau 14

BasicGym
8-9 jr.
Niveau 14

3e plaats

1e plaats

Romée
Bouwmeester
BasicGym
8-9 jr.
Niveau 14

Roos van den
Dolder

Mara Frank
BasicGym
8-9 jr.
Niveau 15

BasicGym
8-9 jr.
Niveau 15

3e plaats

2e plaats
Melany Roescher

Manon te Rijdt

Bente Blijlevens

Tumble & Jump
Niveau 20

Tumble & Jump
Niveau 20

Tumble & Jump
Niveau 20

1e plaats

2e plaats

3e plaats

2e plaats

Julia Beverdam

Lef Nabers

Hidde Vlutters

Femke ter Haar

Vera Senger

Nynke Kok

BasicGym
8-9 jr.
Niveau 14

Jongensturnen
Niveau 15

Jongensturnen
Niveau 15

Tumble & Jump
Niveau 21

Tumble & Jump
Niveau 21

Tumble & Jump
Niveau 21

3e plaats

1e plaats

2e plaats

1e plaats

2e plaats

3e plaats

Jeroen Sassen

Silvijn Baum

Mateo Picard

Niek Bron

Luke Brink

Thijmen Kok

Jongensturnen
Niveau 15

Jongensturnen
Niveau 14

Jongensturnen
Niveau 14

Tumble & Jump
Niveau 22

Tumble & Jump
Niveau 22

Tumble & Jump
Niveau 22

3e plaats

1e plaats

2e plaats

1e plaats

2e plaats

3e plaats

Thijs Wevers

Jayden Eisinger

Bas Leusenkamp

Lilian Timmerman

Rianka Blaauw

Amanda Ruano

Jongensturnen
Niveau 14

Jongensturnen
Niveau 13

Jongensturnen
Niveau 13

Space-Gym
Niveau 14

Space-Gym
Niveau 14

Space-Gym
Niveau 14

3e plaats

1e plaats

1e plaats

1e plaats

2e plaats

2e plaats
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Jort Heuvel

Sven van Toor

Max Boekholt

Sabine Vaarhorst

Milly-Jane de Vries

Jongensturnen
Niveau 13

Jongensturnen
Niveau 13

Jongensturnen
Niveau 13

Space-Gym
Niveau 14

Space-Gym
Niveau 13

2e plaats

2e plaats

3e plaats

3e plaats

1e plaats

Jonne van de
Griendt
Space-Gym
Niveau 13
2e plaats
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Ebby Winter

Laura Mosman

Amy Thompson

Space-Gym
Niveau 13

Space-Gym
Niveau 12

Space-Gym
Niveau 12

3e plaats

1e plaats

2e plaats

Madelief Brinkman

Geke Senger

Jildou van Felius

Space-Gym
Niveau 12

Space-Gym
Niveau 11

Space-Gym
Niveau 11

3e plaats

1e plaats

2e plaats

Suze Hovestad

Sanne Reichert

Louise Bodegom

Space-Gym
Niveau 11

Preselectie
Niveau 11

Preselectie
Niveau 11

3e plaats

1e plaats

2e plaats

Marit
Groenewegen
Preselectie
Niveau 11
3e plaats

Romeé Posthuma

Summer Nijland

Preselectie
Niveau 12

Preselectie
Niveau 12

1e plaats

1e plaats

Kaitlyn Dias

Sarah Altin

Marly Michorius

Preselectie
Niveau 12

Preselectie
Niveau 12

Preselectie
Niveau 12

2e plaats

3e plaats

3e plaats
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Van spreekbeurt tot gastles
“Mama, ik moet een spreekbeurt doen over
sport”. “Oké, en waar ga je het over doen
Thomas? Over handbal? Daar kan mama je
namelijk heel veel over vertellen. Jaren heb
ik op heel hoog niveau gespeeld, dus…..zeg
het maar”. “Nee mam, ik wil het over turnen
gaan doen”.  “Uh……oké, dan gaat mama even
bellen met Manon en Femke. Die turnen bij
TurnCentrum Twente en die kunnen je vast
heel veel vertellen over turnen”. Na wat overleg
mocht Thomas een training meekijken om zelf
eens te zien wat het allemaal inhoudt en wat je
moet doen om te turnen op een hoger niveau.
Want dat is wat er gedaan wordt bij TCT.

zich af waar Thomas al die informatie vandaan
zou halen.

De dag van de spreekbeurt: als aanvulling op de
spreekbeurt zijn Manon en Femke mee geweest
naar school om wat basisvormen van turnen
te laten zien. Ook had Thomas turnpakjes mee
genomen en leertjes, magnesium, bekers en
medailles, maar ook had hij nog stukjes uit de
krant over de olympische spelen bij zich. Na zijn
spreekbeurt kreeg hij het mooie cijfer 8,5. En
als toegift op zijn spreekbeurt hebben Manon
en Femke die middag in Delden in de sporthal
een gastgymles gegeven aan de groepen 4, 5, 6,
7 en 8. Tijdens deze les hebben ze verteld over
Thomas (10 jaar) keek zijn ogen uit! “Wat
de warming up en hebben ze deze gedaan met
spannend allemaal wat ze doen”, vertelde
de kinderen. Daarna hebben ze de kinderen
hij later, maar ook vooral interessant om zo
verdeeld in drie groepen. Eén groep ging
eens mee te kijken. Nog nooit had hij het zo
op de lange mat en kleine matjes bezig met
gezien. Tijdens de training heeft Thomas ook
koprollen, handstanden en radslagen. Eén groep
nog het één en ander kunnen vragen aan de
op de trampoline om een streksprongetje,
trainers en turnsters, maar wow! Wat ze toch
een hurksprongetje en een spreidsprong te
allemaal doen tijdens zo’n training! Eenmaal
doen. Eén groep ging op bank en grondbalk
thuis is Thomas bezig gegaan met het uitwerken lopen, vooruit, achterwaarts, op de tenen
van zijn werkstuk/spreekbeurt: hoe is turnen
en balanceren. De groepen draaiden telkens
ontstaan en welke toestellen horen er bij het
door zodat ze allemaal alle onderdelen gedaan
heren turnen of dames turnen? Wat is er
hadden.
allemaal voor nodig om goed te kunnen turnen
en welke hulpmiddelen heb je bij turnen?
Nadien hebben Manon en Femke nog even
laten zien hoe je op de handen kunt lopen
Maar die Sanne Wevers en Epke Zonderland….. en lenig kunt zijn met een boogje of een
wow, die kunnen er wat van! Daar moet ook
loopflikflak; hoe je gebruik moet maken van
wat over verteld worden. Verder nog iets over
de vering van een trampoline en daardoor
wedstrijden en hoe dat gaat. Zo, alles staat op
uiteindelijk een salto of schroef kunt springen,
papier! Manon bellen en vragen of ze wil helpen en hoe je op de balk een radslag en een sprong
om het in PowerPoint te zetten. De meester van kunt doen, ondanks dat die maar zo smal is.
groep 6 vond het heel interessant dat Thomas
Kortom: het was een leerzame en gezellige dag!
een werkstuk over turnen ging maken. Hij vroeg

Spreekbeurt turnen

Winnaars Onderlinge Wedstrijden
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Onze selectieturnsters hebben allemaal meegedaan aan diverse wedstrijden waarmee ze zich op
hun eigen niveau kunnen plaatsen voor uiteindelijk een finale. Een groot aantal van onze turnsters
heeft zich in hun divisie weten te plaatsen voor het Nederlands Kampioenschap of de districsfinale.
NK finale derde divisie
Bij de pupillen II N3 nam Demi Vogt deel aan
het NK, dat op zaterdag 13 mei 2017 voor de 3e
divisie, N3 en Jeugd N4 in Almelo plaatsvond.
Eefje Zwankhuizen had zich helaas niet
gekwalificeerd, maar ze plaatste zich wel samen
met Demi voor de toestelfinale balk die een dag
later plaatsvond. Hier behaalde Demi een 8e en
Eefje een mooie 5e plek. Carmen Baks behaalde
bij de Junioren 1, 3e divisie een 32e plek.
Amelie Bodegom haalde bij categorie Jeugd
N4 een nette 21e plek tijdens de meerkamp.
Ook had Amelie zich tijdens de halve finale
gekwalificeerd voor de toestelfinale brug. Ze
sleepte daar met een mooie oefening brons in
de wacht!
NK finale tweede divisie
In het weekend van zaterdag 20 en zondag 21
mei werd zaterdags het Bondskampioenschap
van de 2e divisie gehouden. Beide vonden
plaats in Alphen aan de Rijn. Emma-Sophie
Merjan en Nathalie Elias mochten uitkomen in
de Jeugd N3, Puck Waanders in de Jeugd II, 2e
divisie en Indy Witbreuk bij de Senioren.
Emma-Sophie heeft een mooie wedstrijd
geturnd en deze werd beloond met een gouden
medaille. Ze mag zich Bondskampioen Jeugd
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N3, 2e divisie noemen. Nathalie heeft in
dezelfde categorie een prima wedstrijd geturnd
en behaalde een 8e plaats. Puck heeft de 28e
plaats behaald en Indy is geëindigd op een
keurige 13e plek.
Op zondag 21 mei 2017 vonden de
toestelfinales plaats. Hiervoor konden de
turnsters zich plaatsen in de halve finale. EmmaSophie mocht dat op 4 toestellen laten zien! Na
een NK is het best zwaar om de volgende dag
weer op 4 toestellen te presteren, maar het is
haar gelukt om 2 bronzen medailles te behalen
op sprong en brug en 4e plaats op balk en vloer!
Nathalie mocht op sprong en balk laten zien
wat ze waard is en het is haar gelukt om een
gouden medaille op balk te behalen! Op sprong
is ze 5e geworden. Puck mocht ook op sprong
deelnemen, waarmee ze een keurige 5e plek te
wist te bemachtigen. Indy maakte op balk een
goede kans op een podiumplek, maar helaas
heeft ze een keer de balk verlaten. Ze behaalde
een nette 8e plek.
NK finale eerste divisie
10 juni was het zover voor Sophie Rietman en
Anne Veenstra, zij hadden zich geplaatst voor
de finale in de categorie Jeugd II, 1e divisie
in Duiven. De concurrentie was sterk en de

Districtsfinales 2017
turnsters waren aan elkaar gewaagd. Sophie
heeft een 23e en Anne een 28e plaats behaald.

Districtsfinale vierde divisie
Tijdens de districtsfinale 4e divisie D1 op 20
mei in Doetinchem werd TurnCentrum Twente
Districtsfinale vijfde divisie
vertegenwoordigd door 8 turnsters. Emily
Dit jaar werd voor het eerst door TCT geturnd
Papenhuyzen turnde een mooie wedstrijd en
in de vijfde divisie. In Rijssen vond op 8 april de behaalde een 4e plaats bij de Pupillen I D1;
Regiofinale 5e divisie plaats. Hiervoor hadden
helaas net geen podiumplek, maar wel een
zeven turnsters van TurnCentrum Twente zich
mooie plek binnen de top 10. Sysa van Hetten
geplaatst. Voor de allerjongste turnsters was het werd 7e in de categorie Pupil II D1. In diezelfde
natuurlijk heel spannend, maar ze lieten zien
categorie behaalde Jillyan Droppers een 10e
wat ze al konden en Lobke Krooshof die in de
plek, Tanja Brunnekreef een 13e en tenslotte
categorie Instap D2 turnt, behaalde een mooie een 18e plek voor Lynouk Bruins. Isa Moes
8e plek. In dezelfde categorie behaalde Nienke
behaalde bij de Jeugd I, D1 een 26e plaats.
Snuverink een 10e plek, Jenna Nijhuis een 17e
Talitha Cildavil en Kim Visschedijk lieten zien
en tenslotte Jessica van Wieren een 23e plek.
wat ze konden in de categorie Jeugd II, 4e divisie
In de categorie Pupil I D2 behaalde Sanne
en turnden beiden een mooie wedstrijd. Ze
Logtenberg een 19e plek. Puck Oude Bekke
hielden de spanning er tot het laatste moment
werd 21e in de categorie Pupil II D2. Lotte de
in. Talitha behaalde uiteindelijk goud, waarmee
Jong Jeugd II, 5e divisie viel helaas net niet
ze de titel van Districtskampioen kreeg. En dat
binnen de top 10, maar behaalde een keurige
op haar 13de verjaardag, dubbel feest dus! Kim
11 plek.
werd met maar een klein verschil ten opzichte
van Talitha 2e, zodat ze de zilveren medaille in
Districtsfinale zesde divisie
ontvangst mocht nemen!
In Nieuwleusen vond op 6 mei de regiofinale
van de 6e divisie plaats. Ike Lammers, die in
Van harte gefeliciteerd dames. Jullie hebben het
de categorie Jeugd I D3 turnt en halverwege
allemaal super gedaan!!!!
het seizoen de overstap maakte van V & K
Haaksbergen naar TurnCentrum Twente,
behaalde onder begeleiding van TurnCentrum
Op de volgende pagina staan alle medaille
Twente goud!! Ze is hiermee Overijssels
winnaars van dit jaar (kwalificatiewedstrijden en
Kampioen geworden. Een mooie start bij onze
finales).
vereniging!

NK Turnen

NK Turnen

NK finales 2017
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Seizoen 2016-2017
17 x
goud
12 x
zi
14 x lver
bron
s

Medailleregen

Medailleregen
14

Veel prijzen voor de selectieturnsters van TCT!
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Het recreatiekamp van TCT 2017 was super
leuk. Geen enkele ouder heeft zijn kind op de
verkeerde locatie gebracht en niemand hoefde
naar huis met heimwee of naar een dokter.
Eigenlijk kon het ook niet mis gaan, want ALLES
zat mee. Twee en halve dag liep het, zoals ze
dat noemen gesmeerd! Dat betekende veel lol,
veel spelen, lekker keten, laat naar bed, samen
ontbijten, lunchen en avondeten, kampvuur en
lekker fanatiek bosspelen doen.
Waarom het zo leuk was:
• We hadden 42 hele leuke jongens en
meisjes
• We hadden 10 (in wisselende
samenstelling) heel geschikte en gezellige
leiding
• We hadden prachtig weer, lees: veel zon en
een heerlijke temperatuur
• We hadden een superlocatie in Almelo: een
oude boerderij met een stuk bos er omheen
• We hadden een gaaf programma en genoeg
tijd om zelf te spelen.
Het draaiboek van het kamp is door de
Kampcommissie 2017 (Edwin Cildavil, Iris
van der Werf, Pien Meijs en Barbara van der
Woning) up to date gemaakt. Dit draaiboek
staat al jaren garant voor een fijn en gezellig
kamp, dus er werd niet te veel veranderd.
De boodschappenlijst werd best lang, want
we wilden de jongens en meisjes lekker
verwennen. Met al die boodschappen, eigen
kampspullen en een krat vol met spelmateriaal
gingen we naar Almelo. Het thema van dit jaar
was Survival, dus we hebben eerst de boerderij
een beetje versierd. Toen kwamen de eerste
kinderen al en iedereen kreeg een klimtouw.
De kampdeelnemers hadden er veel zin in en
wilden direct gaan spelen. Dat ging sommige
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Uitspraken Kamp 2017
• Help. Mijn slaapzak zit niet in mijn tas.
• De eerste nacht kon ik niet goed slapen, de
tweede wel
• Ik heb vier boterhammen met jam gehad
• Waarom moeten we zo vroeg opstaan?
• Een kussengevecht is leuk
• Ik wil verder met onze hut
• Ik mis mijn broertje
• Waarom moeten we zelf afwassen?
• Ik vind het niet eerlijk dat ik ALLES moet
afwassen, ik deed niks.
• Het kampvuur was heel mooi
• Ik heb nog nooit zo’n lekkere marshmallow
gehad.
• We proberen de hele nacht op te blijven
• Ik ben mijn rits kwijt (trekkerdingetje was
verschoven)
• Waar is mijn sok?
• Ik ga nog even naar mijn kamer
• Wij hebben nog een uur vrij spelen, kom!
• Ik wil nog een boterham, met jam graag.
• Mag ik nog melk?
• Zijn jullie tweelingen? Ben jij tweeling met
zij?
• Wij gaan weer winnen, wij zijn goed in dit
spel
• Boet Konijnensnoet, waar ben je?
• Groep Boskampies heeft gewonnen!
• Waarom duurt dit niet een week?
• Ik wil nog een nachtje blijven
• Ik vergeet dat ik nog een papa en mama
heb.
ouders wat te snel, want die hadden nog wat
moeite met afscheid nemen. We hoorden dat
het voor veel meiden en jongens de eerste keer
was. Zonder ouders op kamp en dat is natuurlijk
wel spannend (voor papa en mama)!!

Recreatiekamp 2017
Het kamp was leuk. We gingen er van 28 april tot en met 30 april heen. Vrijdagavond
gingen we als eerste een spelletje doen om elkaar te leren kennen. Daarna kwam
de jongere groep binnen en gingen wij naar buiten. Daar gingen we ons in groepjes
verdelen en gingen we het bos in. We moesten witte bakjes zoek. Daar zaten papieren
in met kleuren en punten. Er waren 5 kleuren rood blauw geel zwart en groen en wie
als eerste alle kleuren had moest naar de juffen toe en dan had dat groepje gewonnen.
Daarna gingen we een spelletje doen wat heel leuk was. De juffen pakten zaklampen
van de kinderen en gingen in het bos. Wij gingen bij het pad beginnen en dan moest je
het bos in en als de juffen of meesters in je ogen schenen moest je naar het begin. Als
je bij Pien was had je een ronde gedaan. Ik was samen met Jeroen als tweede bij Pien.
Toen we naar binnen gingen, gingen we onze pyjama’s aandoen. Daarna gingen we
slapen. De volgende dag gingen we in de avond bij het kampvuur en vertelde een juf een
griezelverhaal. De volgende dag werden we weer om 2 uur opgehaald door onze ouders
en gingen we naar huis.
Geschreven door Pepijn Janssen
De eerste nacht, na de introductiespelen, sliep
de groep t/m 9 jaar héél slecht. Tjonge wat
zijn die lang aan het keten geweest. De leiding
lag er uiteindelijk om 03:00 uur in. Haha en de
tweede nacht deed de groep 9-12 jarigen dat.
Die wilden zelfs de hele nacht opblijven. Daar
hebben we toch maar een stokje voor gestoken.
De trainers ‘moesten’ door die nachtbrakers van
ellende zelf spelletjes doen, toen iedereen naar
bed was, maar nog niet sliep. “30-Seconds”
zorgde voor veel hilariteit, vooral toen Edwin de
Apenheul moest uitbeelden. Ook Leonie kwam
erg grappig uit de hoek toen zij dacht slim te zijn
en een woord ging neuriën. Wij moesten zelfs
zo hard lachen, dat de kinderen naar beneden
kwamen en zeiden dat zij nu niet konden slapen
omdat wij zo veel lawaai maakten…
Na elke maaltijd moest ieder zijn eigen bord,
bestek en mok afwassen. Dit gebeurde buiten
in afwasbakken. Heel handig geregeld, maar
toch geen geliefd klusje van iedereen. Toen

Recreatiekamp

Recreatiekamp

Recreatiekamp groot succes!

een groepje jongens een beetje aan het klieren
was met mayo-flessen (ze gingen ze op elkaar
stapelen en als er vijf op elkaar staan, gaat
dat wiebelen), riep Amy: “Als die stapel valt,
wassen de jongens ALLE borden en bestek af”.
Twee tellen later hadden ze deze grote taak ‘
in the pocket’ . Edwin wilde ze aan het werk
zetten, maar toen riep iedereen dat hij ook een
jongen was, dusss….. hij mocht ook meehelpen.
Ze lieten zich niet kisten die grote en kleine
mannen en hebben heel stoer met hun groepje
voor 50 man staan afwassen! Compliment!
Op elk dagdeel was er een spel gepland, dat
steeds door twee trainers werd begeleid. Zo
was er het kaarten/kleurenspel, schijnspel,
boskwartet, levend stratego en een
survivalparcours. Vooral het schijnspel dat
alleen voor de oudsten was, was een succes.
De jongens en meisjes moeten ‘s avonds dwars
door een donker bos naar een eindpunt sluipen.
Ongezien van boom naar boom, want als de
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bewakers hun zaklamp op je richtten en je
kwam in de schijnwerpers te staan, dan moest
je terug. Lukte het om aan de overkant te
komen dan kreeg je een kruisje op je hand. En
mocht je het nog een keer proberen.
Het kampvuur is altijd bijzonder. Na twee dagen
buiten te hebben gespeeld, kent iedereen
elkaar goed. De jongens en meisjes zijn een
beetje moe. De sfeer rond het vuur is dan
heel gemoedelijk. Lekker dicht bij elkaar op

het bankje, starend in de vlammen en een
marshmallow roosteren. Samen ‘gekke’ liedjes
zingen in een donker bos met alleen het licht
van het vuur. Het lied waar iedereen het hardst
mee meezong was “Chocola met caramel”.
Vraag Boet maar als je het niet kent.
Na soep en brood en een groepsfoto was
zondag om 14:00 uur het kamp afgelopen.
Jammer, wat ging het snel voorbij. Het was
zoooo leuk. Volgend jaar maar weer!

Ik ben Ebby en ik wil jullie iets vertellen over het TCT Turnkamp. Het is daar
superleuk!!!!!!!!! Er is een bos bij (ik weet niet of dat volgend jaar ook is) en daar gingen
we vaak spelletjes doen. Ik ben er al 2x geweest en er is ook een kampvuur. Daar gingen
we marshmallows roosteren. Bij mij ging dat niet zo goed, want mijn stokje stond ineens
in brand. Oeps…. We deden Levend Stratego. En midden in de nacht ging Naut op de gang
yoga doen. Dit was mijn verhaal.
Groetjes Ebby

Vrijwilliger van het jaar
Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde
voor Turncentrum Twente en wij zijn er trots
op dat we binnen onze vereniging over veel
actieve leden, ouders en andere betrokkenen
beschikken. Als blijk van waardering wordt
jaarlijks de ‘Vrijwilliger van het jaar’ gekozen.
Ook dit jaar had het bestuur weer de keuze
uit veel vrijwillgers die de titel verdienen. Al
vrij snel waren de bestuursleden er over eens
dat dit jaar de titel gaat naar Iris van de Werf.
Tijdens de onderlinge wedstrijden op zondag
26 maart werd Iris verrast met de titel, beker en
felicitaties.
Iris wordt als ‘vrijwilliger van het jaar’ geroemd
vanwege haar grote inzet bij zowel het
lesgeven als ook haar grote inzet bij andere
activiteiten binnen de vereniging. Iris geeft
drie recreatielessen in de week en heeft ook
geruime tijd Carlien Versteeg geholpen bij haar
jongens-les. Iris stimuleert de leden om deel
te nemen aan de activiteiten van de vereniging
en is zelf ook altijd aanwezig. Daarnaast
draagt ze ook haar steentje bij in verschillende
commissies en weet ze nog tijd vrij te maken
om zelf te turnen bij de Turnmix 16+. Een
welverdiende titel!

Moordspel

Recreatiekamp

Recreatiekamp 2017

Het Moordspel

Maffiabaas Don Cornette is vermoord! Maar wie, o wie is de moordenaar? Op zaterdag 8
april vond het moordspel plaats en in vijf teams probeerden de kinderen de moordenaar te
ontmaskeren.
Lyssa Middelbos, deelneemster aan het moordYvette Middelbos, moeder van Lyssa speelde
spel vertelt over haar ervaring. “We werden in
één van de verdachten, namelijk Hetty Spagroepjes verdeeld en liepen samen naar het
ghetti. Hetty Spaghetti is interieurverzorgster
en deed erg haar best om zichzelf en de andere bos. Daar moesten wij vragen stellen aan de
verklede mensen. We vroegen of hij of zij Don
personages verdacht te maken. Het werd voor
Cornette had vermoord en of ze hem haatte of
ons allemaal een hilarische avond! De oudjuist aardig vond. Daarna moesten wij verschilers hadden zich mooi verkleed en helemaal
lende opdrachten uitvoeren. Zoals bijvoorbeeld
ingeleefd in hun rol. Er waren veel verdachten,
een radslag of een bruggetje. Dat vond ik heel
zoals o.a. nieuwsgierige buurvrouwen, een
leuk. Ook lagen er aanwijzingen die naar de
eigenzinnige kok, de tuinman, een wc dame
dader zou wijzen, maar dat was best lastig.
met haar dochter, een zwerver, de ouders en
Onderweg kregen wij groene en bruine strepen
dochter van Don en zelfs George Clooney! De
op ons gezicht van twee leger mensen. Dat was
kinderen kwamen met erg slimme vragen en
wel cool. Mijn groepje had de moordenaar goed
opmerkingen. De meerderheid had dan ook al
geraden. Het was heel gezellig!
snel de moordenaar geraden. Na afloop heeft
de moordenaar zich ten overstaan van iedereen
bekend gemaakt en hebben we met elkaar nog Groetjes van Yvette en Lyssa Middelbos
gezellig wat gedronken. Het was een geslaagde
avond, goed georganiseerd en zeker voor herhaling vatbaar!
Daan Timmerman, jongensles Amy Harink,
zaterdagochtend: “Ik vond het erg leuk, vooral dat we
alle verschillende mensen vragen mochten stellen.
‘De leger-mensen’ vond ik vooral leuk, omdat ze ons
gingen schminken. Het was niet heel moeilijk de moord
op te lossen. Het groepje moeders had het fout en dat
vond ik wel grappig. Zij dachten dat het de zwerver
was, maar het was de toiletjuffrouw.”
Nienke Mettinkhof, Space Gym Iris van der Werf,
zaterdagochtend: “Ik vond het moordspel erg leuk. Het
was grappig en ook een beetje eng. De zwerver vond ik
het engst. De mensen uit het leger vond ik het leukst,
omdat ze ons gingen camoufleren. Ik wil de volgende
keer weer meedoen!”
Jeroen Sassen, jongensles Amy Harink,
zaterdagochtend: “Het moordspel was leuk, maar ook
wel een beetje moeilijk. Ik vond de Opa en Oma het
grappigste. Het leukste was dat we moesten raden
en opschrijven wie de moordenaar was en wat het
moordwapen was.”

Iris, van harte gefeliciteerd.
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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 Frank Vonkeman van Franx Hairclub
Even voorstellen
Frank Vonkeman is de eigenaar van Franx
Hairclub, een mooie kapperszaak in hartje
Oldenzaal. Tevens is Frank de vader van
selectieturnsters Flore (C-selectie) en
Dycke (B-selectie): “Sinds 1989 ben ik in dit
prachtige vak werkzaam. Ik ben getrouwd
met Danielle en heb twee prachtige
dochters waar ik apetrots op ben. Ook ben
ik apetrots op mijn ‘geesteskindje’ Franx
Hairclub, mijn eigen salon die al sinds 1994
is gevestigd in Oldenzaal. Vaktechnisch
liggen mijn voorkeuren bij knippen (zowel
dames als heren) en bij de ‘hot towel
shave’. Ik ben gek op het ambachtelijke deel
van mijn vak. Mijn team bestaat uit acht
mensen die allemaal toch wel vakidioot
genoemd mogen worden. We vormen een
team waarbij er genoeg ruimte is voor de
verschillende karakters die er in werken”.
Turntips van Lieke Wevers
De kapperszaak van Frank is dus gevestigd
in het centrum van Oldenzaal. En wat een
geluk voor Flore en Dycke, want niemand
minder dan Sanne en Lieke Wevers komen
geregeld bij Frank in de kapperszaak!
Laatst hebben ze Lieke ontmoet en Lieke
had zelfs nog een goede tip voor de dames.

Deurningerstraat 26B - 7571 BC Oldenzaal - T 0541 532 777
franx@franxhairclub.nl - www.franxhairclub.nl

“Om goed op je handen te kunnen staan,
kun je het beste naar je eigen handen
kijken”. Goed, en zo sta je dus voor je het
weet te turnen in de kapperszaak van je
vader!

Franx Hairclub

Van onze adverteerder

Ben je op zoek naar de beste kapper in
Oldenzaal? Dan moet je bij Franx Hairclub
zijn. Wassen, knippen, stylen en kleuren,
voor dames, heren en kinderen. Ook zonder
afspraak.
Franx Hairclub
Deurningerstraat 26B
7571 BC Oldenzaal
Telefoon: 0541 532 777
E-mail: franx@franxhairclub.nl
www.franxhairclub.nl
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Met de goedkeuring van de kredietaanvraag
voor renovatie van sporthal Weusthag
maken wij een enorme stap in ons nog
jonge bestaan.
TurnCentrum Twente maakt al meer dan
16 jaar gebruik van sporthal Weusthag.
Meer dan 30 trainings- en lesuren per week
vinden er inmiddels in onze turnhal plaats.
TurnCentrum Twente heeft inmiddels zo’n
500 leden en biedt in heel Hengelo een rijk
scala aan lessen aan voor de Hengelose
jeugd. In de afgelopen 16 jaar hebben meer
dan 4000 leden actief aan de verschillende
lessen en trainingen deelgenomen.

het ‘eigen beheer’ van de gehele hal hopen
wij een grote stap te maken. Een gedeelte
van de hal zal overigens beschikbaar
blijven voor het bewegingsonderwijs dat er
overdag plaats vindt.

Eerder dit jaar is begonnen met de
renovatie van de hal. Er is gestart met
de gang, de aanliggende kleedkamers
en toiletten. Inmiddels is dit zo goed als
voltooid en is het de beurt aan de hal
zelf. In de afgelopen meivakantie is de
hal al voorzien van volledig nieuwe led
verlichting. In de komende maanden staat
een energiezuinig dak op de planning.
In de afgelopen periode en ook in de
Sporthal Weusthag waar een groot deel van komende periode hebben we niet altijd de
de hal permanent ingericht is als turnhal,
beschikking gehad over onze ruimten. Met
inclusief valkuil, functioneert als spil in
enige creativiteit hebben we geprobeerd
dit geheel. Doordat een groot aantal van
zoveel mogelijk activiteiten door te laten
onze turnsters op landelijk niveau turnen
gaan.
en daarvoor menig uurtjes in onze turnhal
doorbrengt, is de betrokkenheid van de
Het organiseren van regionale en landelijke
ouders groot. TurnCentrum Twente is
turnwedstrijden wordt een belangrijk
dan ook verzekerd van een groot aantal
doel voor de vereniging. De aangebouwde
vrijwilligers.
kantine zal hiervoor na een grondige
renovatie in ere worden hersteld.
In 2011 werden onze activiteiten inzake
eigen beheer van sporthal Weusthag
Het is nog even doorbijten….., maar na de
opgepikt door toenmalig wethouder
renovatie hebben we dan ook beschikking
Erik Lievers. Na het plotselinge vertrek
over een hal met faciliteiten van deze tijd.
van wethouder Lievers in 2015 zijn de
En dat is zeker de moeite waard.
gesprekken met de huidige wethouder
Claudio Bruggink succesvol voortgezet. Met

Verbouwing

Verbouwing TCT Weusthaghal

23

De turnmix van TurnCentrum Twente neemt
dit jaar deel aan het NK C springen.
Voor het eerst werd dit NK georganiseerd
op twee dagen. De 1e wedstrijd telt
één keer mee in de eindtelling en de
2e wedstrijd telt twee keer mee in de
eindtelling.
De eerste wedstrijd heeft in februari
plaatsgevonden. Ons senioren team bestaat
uit elf turnsters van de turnmixgroep. Voor
de één is het de eerste springwedstrijd en
een ander heeft al wat meer ervaring. Het
was een hele reis. Onze eerste wedstrijd
was namelijk op 11 februari in Bocholtz.
Daar heeft ons team deelgenomen op
vijf toestellen; airtumbling, airtrack,

Rebus

minitrampoline, minitrampoline-tafel en
minitrampoline-pegasus. Zij hebben mooie
sprongen laten zien op de verschillende
toestellen en de eerste tussenstand is
bekend.
De tweede wedstrijd vond plaats op 10
juni in Surhuisterveen. Ook hier hebben de
dames mooie sprongen laten zien.
Uiteindelijk hebben ze de volgende
resultaten behaald:
Airtumbling 7e
Airtrack 6e
Minitrampoline 12e
Minitramp tafel 7e
Minitramp Pegasus 9e

Puzzelpagina

Turnmix

NK C-springen

Weet jij de oplossing van deze rebus?
Mail de oplossing voor 31 juli 2017 naar communicatie@tctwente.com en maak kans op
een leuk prijsje! Vergeet je naam en leeftijd niet te vermelden :-)

BEDANKT!
Namens de activiteitencommissie willen wij alle kinderen, ouders en de leiding bedanken
voor hun aanwezigheid bij één of meerdere georganiseerde activiteiten. Wij kunnen
leuke activiteiten bedenken, maar zonder jullie aanwezigheid wordt het natuurlijk geen
succes. We zien jullie dan ook graag volgend seizoen weer. Fijne vakantie!
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Eythora Thorsdottir is geboren op 10
augustus 1998 in Rotterdam en is dus nog
maar 18 jaar. Zij heeft IJslandse ouders
waardoor zij naast de Nederlandse ook
de IJslandse nationaliteit heeft. Ze heeft
gekozen om voor Nederland uit te komen
tijdens wedstrijden.  Ze is begonnen met
turnen bij GV Animo en ging later naar Pro
Patria in Zoetermeer, nog later is ze bij SV
Pax in Hoofddorp gaan turnen.

Nederlandse team zich plaatste voor de
Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Ze
plaatste zich zelfs voor een balk finale en
werd hierop 8e. Tijdens de Spelen werd ze
in de individuele meerkamp 9e, het hoogst
behaalde van een Nederlandse turnster
ooit. Met het Nederlands landenteam werd
ze 7e.

Tijdens de EK van dit jaar in Roemenië heeft
ze op de balk verrassend zilver gewonnen
Op het EK turnen in 2012 maakte ze deel uit en op vloer pakte ze brons.
van het Nederlandse team bij de junioren
en werd tijdens de individuele meerkamp
10e  en 8e op de balk. Met het Nederlandse
team eindigde ze als 6e. Ook in 2012 werd
ze op het NK voor junioren in Rotterdam
2e in de individuele meerkamp, 2e op de
balk en 1e op de vloer. In de 2013 werd ze
Nationaal Kampioen met uitzondering van
vloer op alle toestellen. Ook deed ze in 2013
mee aan het Europees Jeugd Olympisch
Festival in Utrecht.
Eythora maakte haar debuut bij de senioren
in 2014, maar werd het eerste jaar geplaagd
door een blessure. Een jaar later werkte ze
zichzelf in het Nederlandse team. Tijdens de
World Cup won ze op vloer. Tijdens het EK
in het Franse Montpellier werd ze datzelfde
jaar 12e op de individuele meerkamp. Met
het Nederlandse team werd ze 8e tijdens
het WK turnen in Glasgow, waardoor het

In oktober gaan we haar weer zien op de
WK in Montreal. Al met al een turnster
waarvan we hopelijk nog veel gaan horen.
In haar nog relatief korte carrière heeft ze
laten zien dat ze bij de top van Nederland
hoort!

Overzicht recreatielessen 2016-2017
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			
Vrijdag
Mussenstraat
Zaterdag
Slangenbeek

Tijd			
15:30-16:30u
10.00-11.00u

Hoofdtrainer		
Amy Harink
Amy Harink

Leeftijd
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
Pien Meijs
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
Zaterdag
Slangenbeek
Zaterdag
Mussenstraat
Zaterdag
Slangenbeek
Zaterdag
Breemarsschool

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

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

J/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		
Pien Meijs
Amy Harink

J/M
J
J

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

Tijd			
16.30-17.30u
18.30-19.30u

Hoofdtrainer		
Nicolette Leppers
Nicolette Leppers

Leeftijd
6-9 jaar
9-12 jaar

Lesrooster

Topturnster in beeld

Eythora Thorsdottir

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
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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

