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Manouk doet een spreidhoeksteun op het grenspaaltje
van Polen en Tsjechië met in elk land 1 been, bovenop
de hoogste berg van Tsjechië, de “Sněžka”.
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We naderen alweer de laatste weken van het jaar. Een jaar waarin we vol trots kunnen
terugkijken op veel turnplezier, mooie wedstrijdprestaties van de selectieturnsters, goed
georganiseerde wedstrijden in onze turnhal, geslaagde activiteiten voor alle leden en niet te
vergeten de verbouwing van turnhal Weusthag.
De Weusthaghal heeft afgelopen jaar een complete metamorfose ondergaan. Een jaar waarin
veel werk is verzet, maar het resultaat mag er zijn. Zowel binnen als buiten heeft de turnhal
een mooie eigen identiteit gekregen. Het zal jullie vast niet zijn ontgaan, dat aan de buitenzijde
van de turnhal een waar kunstwerk prijkt. Het was mooi te zien hoe een grove schets, gestaag
veranderde in de prachtige muurschildering. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de
verbouw van de kantine. Veel werk is al verzet en we zijn dan ook trots op de vrijwilligers die
hier hun steentje aan bijdragen.
Voor je ligt alweer de 13e Bladgoud. Een mooi magazine met nieuws, leuke weetjes en een
rebus. In deze nieuwe editie nemen we je dan ook weer mee in de diverse activiteiten van
TurnCentrum Twente. De redactie voor Bladgoud en de nieuwsbrief wordt gevormd door de
communicatiecommissie van TurnCentrum Twente. Afgelopen jaar hebben zich hierin enkele
personele wijzigingen voorgedaan. Zo heeft Carin Veenstra eerder dit jaar afscheid genomen
en heeft Jozé Rouwen ons onlangs aangegeven dat ze eind dit jaar zal stoppen als commissielid.
Altijd jammer afscheid te moeten nemen, maar dankbaar voor hun inzet in de afgelopen jaren.
Carin en Jozé, bedankt! Inmiddels hebben we wel een nieuw lid mogen verwelkomen, namelijk
Nicole Klein Nijenhuis.
Wij wensen jullie gezellige feestdagen en alvast een sportief 2018. Veel leesplezier!

Redactie Bladgoud

Voorwoord

Groetjes van de redactie:
Edwin Cildavil, Gemma Drohm, Nicole Klein Nijenhuis, Barbara van der Woning en Jozé Rouwen.
(Op de foto staat ook Kristy Stijnenbosch. Zij zit niet in de redactie van Bladgoud, maar wel in
de communicatiecommissie)

Deurningerstraat 26B - 7571 BC Oldenzaal - T 0541 532 777
franx@franxhairclub.nl - www.franxhairclub.nl
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Welk nieuw item kunnen we inbrengen voor Bladgoud? De redactiecommissie riep hiervoor de hulp
in van de trainers van de vereniging. Maron kwam met een goed idee om de schijnwerpers een
keer te richten op de ‘hulpjes’. Dat vonden we een goed idee. We willen de samenwerking tussen
trainers en de assistent-trainers van de verschillende lessen benadrukken. Er is daarom gekozen
voor een vraag-antwoord lijstje die beiden afzonderlijk moesten invullen.
In deze Bladgoud leren jullie op deze manier twee koppels nader kennen: Iris van der Werf & Iris
Nijboer en Ammelie Nijhuis & Maura Koops.
De assistent-trainers zijn erg belangrijk voor de club. Zij zorgen ervoor dat de trainer meer en
intensiever aandacht kan geven aan een meisje of jongen, om hem net even wat langer alleen te
kunnen helpen. Daardoor leren ze een bepaalde oefening sneller en beter.

Iris Nijboer en Iris van der Werf
Assistent-trainer Iris Nijboer: Basic Gym

Welk onderdeel vind je het leukst van de les?
En waarom? Het leukste vind ik de groepjes
Wanneer en hoe werd je gevraagd? In augustus begeleiden. De kinderen steeds beter zien
2013 werd ik voorgesteld als “hulpje” (assistent- worden en de verhalen die ze je vertellen.
trainer) bij de zaterdagochtendles van Iris. Dit
door mijn toenmalige trainsters, Leonie en Yvet. Weet je naar welke school/werk Iris gaat/doet?
Ja, Iris volgt de opleiding HBO Bedrijfseconomie
Was het je wens om assistent-trainer te
op het Saxion. Hiernaast doet ze nog haar preworden? Toen ik klein was en net begon met
master Finance op de Universiteit van Tilburg.
turnen keek ik tegen de assistent-trainers op.
Ik dacht altijd dat je daar selectieniveau voor
Hoe oud is Iris? Iris is 20 jaar jong.
moest hebben en dat ik daarvoor dus ook niet
in aanmerking zou komen. Gelukkig is dat niet
Wat is het favoriete vakantieland van Iris? Het
zo en help ik nu met veel plezier.
favoriete vakantieland van Iris is denk ik Costa
Rica. Ze wil daar met haar zusje graag naar toe.
Hoe geeft Iris les? Iris geeft met veel passie les.
De kinderen weten wat ze aan haar hebben.
Hoe gaat de samenwerking? De samenwerking
Het is duidelijk wat ze wel en juist absoluut niet is de afgelopen jaren steeds beter geworden.
kunnen doen tijdens de les. Zij vindt turnen
We zijn goed op elkaar ingespeeld. We kennen
zelf geweldig en geeft deze passie door aan de
elkaar steeds beter en weten snel wat de ander
kinderen, waardoor haar lessen super vol zitten. bedoelt.

Assistent en trainer
Mag je ook zelfstandig dingen doen? En
wat dan? Wanneer Iris nog bezig is met
een evaluatie van de eerste les of nog met
een ouder staat te praten, begin ik met
het opstarten van de tweede les. Zoals de
aanwezigheid, een beginspel en soms ook de
warming-up.
Wat is het leukst dat je in de les hebt
meegemaakt? Dat we in de Weusthaghal les
hebben gegeven. De kinderen keken hun ogen
uit en samen met de andere “hulpjes” werd het
een groot succes!
Trainer Iris van der Werf, Basic Gym
Wat verwacht je van een assistent-trainer? Ik
verwacht van een assistent-trainer dat ze in
ieder geval basiskennis hebben van turnen en
daarnaast goed kunnen omgaan met kinderen.
En altijd vol enthousiasme in de zaal staan.
Waarom koos je Iris om te helpen? Iris helpt mij
al vanaf het begin dat ik de zaterdaglessen heb
gekregen. Op aanrader van Leonie en Yvet heb
ik Iris gevraagd om mij te assisteren en daar ben
ik nog steeds erg blij mee!
Hoe doet Iris het? Het is altijd erg gezellig, maar
er wordt wel hard gewerkt binnen het groepje.
Ook geeft zij vaak de warming-up van de Space
Gym.

Weet je naar welke school Iris gaat? Ze zit
momenteel op het ROC in Enschede en volgt de
studie administratief medewerker.
Hoe oud is Iris? Ze is bijna 19 jaar.
Wat is het favoriete vakantieland van Iris?
Momenteel denk ik België, aangezien haar
vriend in de buurt van Gent woont.
Hoe gaat de samenwerking? Altijd goed! We
hebben aan een half woord genoeg!
Bereid je elke les helemaal voor? Nu moet ik iets
opbiechten… Ik bereid de lessen pas voor op de
fiets als ik naar de sporthal ga, misschien nog
een puntje om aan te werken.  
Wat is het leukst dat je met Iris hebt
meegemaakt? Dat de kinderen nog steeds
geloven dat wij zussen zijn met dezelfde naam.
Wij vertellen ze dat het echt zo is en dat onze
ouders Iris gewoon een hele mooie naam
vonden... haha.

Maura Koops en Ammelie Nijhuis
Assistent-trainer Maura Koops: C-, pre- en
A-selectie
Wanneer en hoe werd je gevraagd? Ik ben twee
jaar geleden door Carmen gevraagd of ik een
keertje wilde invallen en toen ben ik het blijven
doen.
Was het je wens om assistent-trainer te
worden? Voordat ik gevraagd werd had ik daar
nog niet over nagedacht, maar nu ik het doe,
vind ik het hartstikke leuk.
Hoe geeft Ammelie les? Ammelie geeft goed en
fijn les. Ze geeft ook veel tips om het nog beter
te doen.
Welk onderdeel vind je het leukst van de les,
waarom? Balk. Ik vind het leuk de meisjes op de
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Wat zou je nog adviseren aan Iris? Ik hoop
dat ze nog een keer mag starten met de
niveau 2-cursus, zodat ze meer inzicht krijgt in
lesgeven.

Assistent en trainer

Assistent en trainer

Assistent en trainer

balk wat nieuws te leren. Ik ben zelf bang op de
balk en ik wil die meisjes zo helpen dat zij geen
angst hebben net als ik.
Weet je naar welke school/werk Ammelie gaat/
doet? Ammelie werkt volgens mij als invaljuf op
een basisschool.
Hoe oud is Ammelie? Ammelie is volgens mij 24
jaar.
Wat is het favoriete vakantieland van Ammelie?
Frankrijk.
Hoe gaat de samenwerking? Onze
samenwerking gaat goed. Soms geeft Ammelie
mij nog wat tips hoe ik iets wat beter kan
aanpakken.
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Mag je ook zelfstandig dingen doen, wat?
Ja, bij de C-selectie verzorgt iedereen van de
trainsters/hulptrainsters een eigen onderdeel
en dan mag ik dus ook een onderdeel
zelfstandig doen.
AUTOBELETTERING
AUTOBELETTERINGGEVELBELETTERING
GEVELBELETTERINGBEDRIJFSKLEDING
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FULL
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PROJECTEN

3D 3D
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LETTERS

Wat is het leukst dat je in de les hebt
meegemaakt? Dat ik de meisjes wat nieuws
heb geleerd en dat ze dat dan helemaal alleen
kunnen.
Trainer Ammelie Nijhuis, C-selectie
Wat verwacht je van een assistent-trainer? Dat
ze enthousiast en fanatiek is in het lesgeven.
Waarom koos je Maura om te helpen? Maura
vindt het leuk om de turnsters nieuwe dingen te
leren.
Hoe doet Maura het? Maura helpt ons elke
vrijdag mee met de C + PRE + A selectie. Ze
doet dit met veel plezier en ze bedenkt leuke
opdrachtjes.

David
DavidRicardostraat
Ricardostraat9-5
9-5- -Hengelo
Hengelo- -074-3574993
074-3574993- -info@we-do-sign.nl
info@we-do-sign.nl- -www.we-do-sign.nl
www.we-do-sign.nl

Wat zou je nog adviseren aan Maura? Als jij
fanatiek bent, worden de turnsters dat ook!

Assistent en trainer

Assistent en trainer

Weet je naar welke school Maura gaat? Maura
zit op Lyceum de Grundel.
Hoe oud is Maura? Maura is 14 jaar.
Wat is het favoriete vakantieland van Maura? Ik
gok op Frankrijk.
Hoe gaat de samenwerking? Het is altijd gezellig
met Maura. Ze wil de turnsters graag wat leren
en ze staat open voor tips als wij die haar geven.
Bereid je elke les helemaal voor? We gaan nu
weer richting de wedstrijden, dus dan worden
er veel oefeningen gedraaid met tussendoor tijd
voor ontspanning en nieuwe onderdelen leren.
Wat is het leukst dat je met Maura hebt
meegemaakt? Maura gaf een opdracht op de
airtrack: Maak een hup overslag en land met
je voeten op het blauwe matje. De turnsters
zijn alleen gewend om met hun handen op
het matje te landen. Dus dit zorgde voor veel
hilariteit.
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Turninstuif

Laten zien wat er allemaal kan op het gebied van klimmen, springen, evenwicht en rollen, dat is de
bedoeling van onze Turninstuif. Alle toestellen worden uit de berging gehaald en de sporthal wordt
omgetoverd tot een grote uitdagende turnzaal.

Tijd tot de Turninstuif

Acties tot aan evenement

Vier weken

•

Sporthal Slangenbeek reserveren bij de gemeente.

We organiseren dit al jaren in sporthal
Slangenbeek en daar komen altijd veel kinderen
op af. Leden met hun buurmeisje of nichtje
en kinderen uit de wijk, waarvan de ouders
de uitnodiging hebben zien hangen. Vaak zijn
ouders verrast dat het zo goed georganiseerd
is. De kinderen krijgen aan het einde van
de Turninstuif een demonstratie van de
selectiemeisjes te zien. En dit jaar zelfs ook een
optreden van de meiden van Groove Dance.
Dat vinden ze erg indrukwekkend. TurnCentrum
Twente hoopt op deze manier nog meer
kinderen enthousiast te maken voor turnen.

Drie weken

•

Overleg met Lotte of zij een demonstratie kan geven met haar
groep Groove Dance.
Uitnodiging opmaken.
Reclame maken, zowel online als fysiek. Folder kopiëren om uit
te delen in de lessen. Zodat leden (en/of ouders) dit op kunnen
hangen op scholen en verenigingen.
Activiteitencommissie vragen of zij de catering willen verzorgen.
Er is namelijk altijd een beker ranja en een snoepzakje voor
de kinderen. En koffie voor Jan zelf natuurlijk! Misschien ook
broodjes voor na die tijd?
Zaalindeling maken, welke materialen hebben we tot onze
beschikking?
Mail naar de leiding met vraag wie er allemaal aanwezig kan zijn.
De activiteitencommissie vragen een kleurplaat te verzorgen.
Zit de microfoon (met extra batterij) bij de muziekinstallatie? Wie
heeft een verlengsnoer?
Informeren dames die de ontvangst verzorgen: denken zij aan
het innen van het entreegeld (slechts één Euro)? En houden ze
bij hoeveel kinderen er zijn?
Fototoestel mee, oh nee kan ook wel met de mobiel. Want er
moeten natuurlijk foto’s gemaakt worden gemaakt voor een
registratie op de website en social media.  
Nog even een app naar leiding wie de sleutels van de hal heeft.
Om 08:00 uur aanwezig. Waarna er direct de handen uit de
mouwen wordt gestoken en alle toestellen klaar worden gezet.
Vooral het touw in het wandrek is altijd een lastige.
Leiding en assistenten instrueren hoe zij bij het betreffende
toestel de kinderen moeten begeleiden.
En… direct maar even foto’s maken van eventuele kapotte
toestellen om na afloop de gemeente daarover te informeren.

Jan Mulder is de initiator van de Turninstuif.
Hij organiseert al vele jaren, twee keer per jaar
dit mooie evenement. Daarvoor moet hij best
veel doen en regelen? Dat begint al vier weken
van te voren. Op de volgende pagina geven we
je een inkijkje van wat dit voor Jan allemaal
inhoudt.

•
•
•

Twee weken

•

Een week

•
•
•
•

“Dit is de mooiste speeltuin die ik ooit heb gezien”
Joep, geen lid van TCT
Wat vonden de kinderen het leukste?
Aron: de grote trampoline
Dina: de klimwand
Joy: het luchtkussen
Jelle: de hobbelbobbelbaan
Tias: de grote schommel
Vanessa: de dubbeltramp
Lisa: ALLES
Quinty: de schommel
Quinty Michorius: de wipwap
Antonie: de grote trampoline
Saar: het touwklimmen
Tych: schuine vlak met trampoline

Twee dagen

•

Dag zelf

•
•

Uur vantevoren

•
•

Turninstuif

Turninstuif

Turninstuif: visitekaartje van TCT

Aanvang groep 3-6 jarigen
•
•
•
•

Startsein geven voor de Turninstuif.
Koffie drinken en rondkijken en vooral GENIETEN!
Foto’s maken. Niet vergeten direct een berichtje op Facebook en
Twitter te zetten.
Aan het einde van de instuif de selectiemeisjes laten springen op
de tumblingbaan en daarbij een kleine toelichting geven.

Aanvang groep 6-11 jarigen
•

In de kerstvakantie en voorjaarsvakantie zal er ook weer een Turninstuif georganiseerd worden.
Daar ben jij toch ook bij? Zet alvast in je agenda: donderdag 4 januari 2018 (Weusthaghal) en
donderdag 1 maart 2018 (sporthal Slangenbeek).
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Einde

•
•
•
•
•
•
•

Tweede groep begint. Maar weer een bakkie troost en vooral
weer GENIETEN, want de opkomst is groot!
Lekker broodje eten van Judith.
Foto’s maken en beetje rondlopen.
Genieten en praatje maken hier… en daar.
Kijken naar de demo van Groove Dance.
Bakje koffie en praatje maken met Kristy.
Begeleiden van tweede demo-rondje van de selectiemeisjes.
Samen opruimen. Tjonge dat ging toch weer snel voorbij. Is er
nog een broodje?
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Door Barbara van der Woning
Na het eerste optreden van de groep van Lotte tijdens de Turninstuif in de Slangenbeek, vuur ik
wat vragen op Lotte af. Ze is heel tevreden over haar meisjes. “Ze deden het heel goed”, zegt ze
trots. “Het gaf ze een kick”.
Hoe lang zit je al op dansen?
IK ben op mijn vierde bij Crea gaan dansen. Mijn
moeder danste veel, zij gaf mij als klein meisje
op. Eerst deed ik klassiek, maar na een tijdje
wilde ik al snel modern en hiphop erbij doen.
Dit vond ik zo leuk dat ik zo veel mogelijk lessen
hiervan wilde volgen. Ik dans ongeveer 10 uur
per week.

Huh? Bij de wereldkampioenschappen hoger
geëindigd dan op de Europese?
Ja dat klinkt gek hè? Maar dansen is een jurysport. Dus het ligt ook aan de mensen die je
beoordelen en wat hun voorkeur is. Aan de
WK doen meer dansers mee, wat betekent dat
je vaker mag dansen op het podium, zodat de
jury de beste keuze kan maken. Steeds zijn er
afvallers en gaan deelnemers door. Met meer
deelnemers heb je daardoor vaker een moment
waarin je kunt shinen.

Wat was je mooiste outfit waarin je hebt
opgetreden?
Ik heb meestal basic sportkleren aan. Ik ben
niet zo glamorous, niet in kleding en ook niet in
make-up. Met een optreden heb ik een legging
en een t-shirt aan. Het gaat om het dansen; niet
om de kleding.

Wat vind je leuk aan het lesgeven?
De kinderen geven me energie. Hoe ze
bewegen, hoe ze doen, gewoon hoe ze zijn. Je
merkt tijdens het lesgeven hoe onbevangen ze
zijn. Dat vind ik mooi.

Wat ga je volgend jaar doen?
Ik wil graag weer meedoen aan de NK en de WK
en daarnaast veel andere wedstrijden dansen.
In het nieuwe seizoen ga ik auditie doen voor de
Dansopleiding. Maar eerst slagen voor school!
Ik wil later graag in een musical spelen of iets
presenteren.

Wat wil je de kinderen die je lesgeeft
meegeven?
Dansen is genieten en plezier hebben. Het geeft Hoe ben je op de naam Groove Dance gekomen?
niet als je fouten maakt.
Het is een brede naam, daar passen veel
danssoorten onder.  Ze zeggen wel eens: “Feel
Hoe kom je aan inspiratie om een dans te
the groove”. Daar komt het vandaan, het is een
maken?
soort ‘vibe’.
Als ik naar muziek luister, dan ga ik bewegen,
dan komen de bewegingen vanzelf. Vaak voel ik Dankjewel Lotte, je staat lekker positief in het
een verhaal of een situatie. Ik bouw dat uit tot
leven. Is er ook iets waar je een hekel aan hebt?
een thema. Bijvoorbeeld dat je in de metro bent Ja, aan regen! Daar word ik chagrijnig van: je
waar het heel druk is, dat je dan telkens aan de wordt nat en je haar zit niet :-0
kant moet voor de vele mensen. Met andere
muziek waan ik me op een mooi eiland en daar
horen dan weer hele andere bewegingen bij.

Wat heb je bereikt?
Ik ben eerste geworden bij NK Streetdance,
vijfde bij de Europese Kampioenschappen en
tweede bij de Wereld Kampioenschappen.
Samen met mijn team ben ik 3e geworden op
het NK en 5e op het WK.

Ben je zenuwachtig als je moet optreden?
Ja, maar het wordt wel minder. Ik probeer mijn
zenuwen om te zetten in energie. Ik zeg tegen
mezelf dat ik vooral moet genieten van het
moment. Ik doe mijn uiterste best en meer kan
ik niet doen. Dan zie ik wel wat er uit komt. Met
het team hebben we nog wel een pep-talk om
de energie op te krikken.

Groove Dance

Trainer aan het woord

Trainer aan het woord

Interview met Lotte leppers

Mijn levensmotto?
Je moet doen wat je leuk vindt!
Hoe kwam je binnen bij TurnCentrum Twente?
Mijn zusje turnde bij TCT en mijn moeder gaf
dansles. Ik ging vaak met haar mee en deed ook
wel eens een dansje met de kinderen.
Vorig jaar ben ik gevraagd zelf de lessen te
geven.

Groove dance
Ben je tussen de 6 en 12 jaar? En lijkt je dit leuk? Kom een keer meedoen!
We trainen elke dinsdagmiddag van 16:00 tot 17:30 uur in sporthal Slangenbeek
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Sinds 4 oktober 2017 heeft TurnCentrum
Twente er een nieuwe groep bij. Dames van
35 jaar en ouder kunnen op woensdagmorgen
turnen in de Weusthaghal. Het eerste half
uur wordt er aan de conditie gewerkt. Eerst
rennen en springen door de zaal en over de
tumblingbaan met diverse opdrachten. Daarna
een kwartier werken aan kracht, lenigheid en de
buikspieren.
Het leukste onderdeel van de les is toch
eigenlijk wel als de groepjes naar de toestellen
gaan: brug, vloer, balk of trampoline. De dames
gaan enthousiast aan de slag. Ze doen alles
wat ze vroeger ook deden, maar nu dan iets
rustiger. Angela: “Mijn hoofd weet nog hoe een
beweging moet, maar het lijf wil niet meer zo”.
Dat blijkt bij meer deelnemers, na vier lessen,
de conclusie. Veel spierpijn in de schouders,
buik en benen moe(s)t worden geïncasseerd.
Polsen en enkels werken vaak ook niet echt
meer mee. Maar de lol zegeviert: “Ik kan het
nog, dit voelt net als toen.” En andere leuke

Turnen voor 35+ ers

reacties zoals: “Wat is dit leuk om te doen” of
“Mijn dochter vindt het prachtig dat ik ook op
turnen zit, ze vindt het echt iets voor mij” en
“Het komt allemaal weer naar boven, super
leuk!”. Als afsluiting doen we aan het einde van
de les, voor de groepsvorming, een kort spel of
andere gekke actie. “Maar eigenlijk is dat niet
nodig, want het is nu al een gezellige groep”,
aldus Barbara van der Woning. “De sfeer is
prima.”
Veel van de Turn Fit leden hebben een
turnachtergrond. Ze hebben als meisje zelf
geturnd op een vereniging of op school.
Sommigen hebben dit ook niet, maar vinden de
combinatie van conditietraining en toestellen
gewoon heel leuk om te doen. Dat kan
natuurlijk ook. Je bepaalt zelf welke oefeningen
je doet en wat je aan kunt. Word je duizelig
van een koprol, dan zijn er genoeg andere
oefeningen. De eerste salto’s zijn inmiddels
gesprongen en de handstanden worden al
stabieler. En dat voelt zo lekker!

Nieuwe lessen

Nieuwe lessen

Turn Fit

Mayke Weegerink: “Dit voelt niet als sporten, dit is fun!”

Hoe het begon…
“Zou jij er iets voor voelen om een les voor ouderen op te zetten?”, dat was de vraag
die Irene Aanstoot in de eerste trainersvergadering van het nieuwe seizoen stelde aan
Barbara van der Woning. “Ik zag mij in eerste instantie niet werken met een groepje
dames die armen zwaaiend en stappend op de plaats tegenover mij zouden staan”, zegt
Barbara van der Woning. “Olga Commandeur verdient er een aardig zakcentje mee, maar
dat voelde voor mij niet als een uitdaging. Dus ik zei: Hm, nee. Als ik dat wil, dan moeten
ze ook nog wat kunnen. En daarop haakte Carlien in en zei dat ze van een aantal moeders
van de selectiemeiden had gehoord, dat zij ook wel eens op de trampoline willen springen
of op de balk willen staan. We hebben er die middag niet meer over gesproken, maar
het zaadje had bij mij wel wortel geschoten. Twee weken later heb ik in tien minuten de
wervingstekst geschreven en een schema gemaakt met de vier ballen: Power Stretch,
Social Gym, Be Moving en Twist & Jump. Na even puzzelen kwam ik op een mooie naam:
‘Turn Fit voor 35+’. En ik beleef er veel plezier aan!”, aldus Barbara van der Woning.

Lijkt je dit ook leuk?
Kom gezellig een keer vrijblijvend meedoen!
We trainen elke woensdagochtend van 10:30 tot 11:30 uur in Turnhal de Weusthag.
De eerste drie lessen zijn altijd gratis.
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Turnen tijdens de zomervakantie

Afgelopen zomer vroegen we op onze Facebookpagina om foto’s te delen van de turncapriolen die
jullie uithalen tijdens de vakantie. We hebben heel veel leuke foto’s gekregen, waarvan jullie hier
een selectie zien!
Het adres van onze Facebookpagina is: www.facebook.com/ turncentrum.twente

Teddy Bruggeman leert broer en zus een handstand
aan de Costa Brava.

Aniek doet de ‘boom’handstand in
Drenthe.
Het turnen gaat in kroatie zekers door (Lynn, Indy
Witbreuk en Nikki Voogtsgeerd).

Vakantiefoto’s

Vakantiefoto’s

Turnen tijdens de zomervakantie

Lynn met haar moeder, gewoon in Hengelo aan de
Sabastraat.

Marit bij het Wagejotmeer op Texel

Fay met een mooie spagaat in het zand
van Serignan Plage (Zuid-Frankrijk).

Juul doet een handstand op camping
Le Pianacce in Toscane Italië.
Clarissa Khouri was op Camping de
Molenhof deze zomer!
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Katinka van der Meij in actie op Times Square in
Manhattan in New York.

Mara de Jong stuurde deze actiefoto
vanuit Volendam.

Puck Waanders maakt wel een hele
bijzondere handstand in Kroatië

Het turnen gaat gewoon door op Kreta
voor Flore en Dycke Vonkeman.
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Nieuwe lessen gestart - locatie Weusthag

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

Basic Gym
Sporthal Weusthag
Elke vrijdag van 15:30 uur t/m 17:00 uur
Voor meisjes van 6 t/m 9 jaar

Tumble & Jump
Sporthal Weusthag
Elke vrijdag van 17:00 uur t/m 18:30 uur
Voor jongens en meisjes van 12 t/m 16 jaar

Er wordt geprobeerd elke
maand een les te organiseren
in de permanent ingerichte
turnhal!

Lijkt je dit ook leuk?
Emma-Sophie verkocht twee superloten. Eén aan
Restaurant Het Middelpunt in Enschede...

Kom vrijblijvend een lesje meedraaien!
Eerste maand is altijd gratis!

... en één aan Pizzaria Santa Maria in Weerselo!

Wedstrijdturnen

Grote club actie

Dank voor het kopen van een superlot!

Uitleg wedstrijden
Springwedstrijden, clubteams, individuele
wedstrijden, eerste plaatsingswedstrijden,
tweede plaatsingswedstrijden… Er zijn veel
verschillende typen wedstrijden. Maar waar kan
je nu vinden wanneer je een wedstrijd hebt? In
dit artikel een korte uitleg.
De actuele wedstrijdkalender staat op de
website van TurnCentrum Twente.
Ammelie wist Vishandel Beekman in Hengelo een
superlot te verkopen

Lisa verkocht een superlot aan Kamphuis Koeriers
in Hengelo

natuurlijk ook dank aan alle
andere lotenkopers en -verkopers!
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1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Ga naar www.tctwente.com
Kies in de menubalk voor ‘Wedstrijdsport”
Klik op “Wedstrijdkalender”
Kijk in het overzicht naar de divisie, waarin
jij of uw dochter turnt en vind daar de
wedstrijddagen van jezelf of uw dochter.
Stap 5: Via de website van de KNGU, http://
oost.kngu.nl  (regionale wedstrijden) en
kngu.nl (landelijke wedstrijden) vind je
meer informatie over de wedstrijd. Kies
voor één van de bovengenoemde websites.
Stap 6: Selecteer bij ‘Week”, de week
waarin de wedstrijd wordt georganiseerd.
Stap 7: Klik op de betreffende wedstrijd
Stap 8: Bij “Algemeen” staat de
wedstrijdinformatie en vind je op welk
dagdeel de wedstrijd plaatsvindt. Hier vind
je ook informatie over de groepsindeling
met een overzicht van de toestellen.

www.tctwente.com/wedstrijdsport/wedstrijdkalender/

www.oost.kngu.nl/nl/Wedstrijden/agenda
www.wedstrijden.kngu.nl/
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fashion for the eye...

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 Robert de Vries, eigenaar van De Vries
Steen & Tegelhandel. Al vanaf Bladgoud nummer 1 een trouwe adverteerder!
De Vries Steen & Tegelhandel is een
tegelleverancier met een groot assortiment
tuintegels, sierbestrating, siersteen &
siergrond, muur & stapel-elementen,
tuinhout & composite en wand- en
vloertegels.

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

tegenover. Op die manier dragen wij een
steentje bij aan de sport in Hengelo.”, zegt
Robert de Vries.

Ben je op zoek naar stenen of tegels, dan
adviseert het team van De Vries Steen &
Tegelhandel u graag in de showroom aan
de Torenlaan 38 in Hengelo. Wij hebben
In tegenstelling tot vroeger is er in de
een groot assortiment, waar vast ook
tuinaankleding minder sprake van trends.
iets van uw smaak bij zit. We leveren
“In het verleden waren er eveneens als in
de kleding, echte modetrends te bespeuren. producten van verschillende kwalitatief
Maar er is veel veranderd” merkt Robert de hoogstaande merken. Nieuwsgiering? Neem
Vries, eigenaar van de Steen & Tegelhandel. alvast een kijkje op onze website: www.
“We zien nu eigenlijk dat trends weer in
devrieshengelo.nl.
mindere mate worden gevolgd. Mensen
kiezen vooral volgens hun eigen smaak”.
Wij wensen jullie nog veel turnplezier en
En dat vindt Robert de Vries wel een goede succes met de komende wedstrijden!
beweging. “Kiezen wat je mooi vindt,
eigenlijk net als ‘doen wat je leuk vindt’. En Robert de Vries
dat geldt natuurlijk ook in de sportwereld.
De Vries Steen & Tegelhandel
Zelf ben ik niet, door bijvoorbeeld dochters Torenlaan 38
of andere bekenden, verbonden aan
7559 PJ  Hengelo
TurnCentrum Twente. Maar toen ik de vraag Telefoon: (074) 277 60 79
om een kreeg in Bladgoud te adverteren,
E-mail: info@devrieshengelo.nl
stond ik daar eigenlijk direct positief
www.devrieshengelo.nl

“We dragen graag ‘een steentje bij’ aan de sport in Hengelo!”

De Vries Steen & Tegelhandel

Van onze adverteerder

Steen & Tegelhandel
Torenlaan 38 - 7559 PJ Hengelo
Tel. 074-2776079
Fax. 074-2776905
www.devrieshengelo.nl
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De eerste springwedstrijden van het seizoen voor TurnCentrum Twente. In Nieuwleusen
kwamen drie springgroepen in actie. Voor een aantal van onze jonge turnsters was het
de eerste wedstrijd ooit. Spannend, maar ook een hele leuke ervaring. Er is erg goed
gesprongen. Het resulteerde namelijk in een dag met veel prijzen. Van harte gefeliciteerd
allemaal!
Op zaterdag 28 oktober was het zover.
Voor de E en D meiden was het hun eerste
springwedstrijd van dit seizoen.
’s Ochtends vroeg begonnen de meisjes
E aan hun wedstrijd in Nieuwleusen. Het
team bestond uit: Jenna Nijhuis, Britte
van het Bolscher, Nienke Snuverink, Dycke
Vonkeman, Lisa Smit en Sarah Altin.’
Ze namen deel aan de toestellen Minitramp
en Airtrack. Het ging heel erg goed op beide
toestellen en dit resulteerde in 2 prijzen.
Een mooie 2e prijs op de Airtrack en een 3e
prijs op Minitramp. Goed gedaan dames.

Posthuma, Katinka van der Meij, Summer
Nijland en Lobke Krooshof. Team 3 bestond
uit: Flore Vonkeman, Marit Groenewegen,
Shania Bakker, Jessica van Wieren, Lyssa
Middelbos, Laura Mosman en Sanne
Logtenberg. Puck oude Bekke is helaas
geblesseerd uitgevallen.

De meiden namen deel op twee toestellen,
namelijk Minitramp en Airtrack. We
merkten weinig van de zenuwen, want ze
hebben erg goed gesprongen. En wat waren
ze blij toen ze het podium op mochten
lopen. Team 3 heeft op de Airtrack een 3e
‘s Middags namen twee teams deel bij
prijs weten te behalen en op Minitramp zijn
de D lijn. Team 2 bestond uit: Fenne
ze op een keurige 5e plaats geëindigd.
Hoogeboom, Anna Lee Ni, Marly Michorius, Team 2 heeft op Minitramp een 2e prijs
Sanne Reichart, Lynn Voorhuis, Romée
behaald en op de Airtrack een vette 1e prijs.

Groepsspringen

Springwedstrijd D- en E-meiden
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Rebus

Zaterdag 2 december jl. was het weer
zo ver. De jaarlijkse Pietengym van
Turncentrum Twente! Een gezamenlijke
les met eerst van 9.00 uur tot 10.00 uur
de Ouder&Kind-gym en Kleuters. Met een
opkomst van bijna 30 kinderen was het
een erg geslaagde les. En wat was het weer
een verrassing: hoeveel Pieten zouden er
dit keer komen en namen ze Sinterklaas dit
keer mee, of had Sinterklaas het te druk?

schoorsteen te maken. Ze konden over het
dak lopen en oefenen om te balanceren,
want dat is natuurlijk erg belangrijk om te
oefenen, vooral zo hoog in de lucht. Rond
9:30 uur kwamen ze binnenrennen: maar
liefst vier zwarte Pieten. En wat was het
een vrolijke boel! Ter afsluiting werden de
pietendiploma’s uitgereikt.
Ook de tweede les, voor de wat grotere
kinderen, was een groot succes! Maar liefst
90 kinderen kwamen naar de Slangenbeek
Om 9.00 werd er begonnen met een
om hun Pietendiploma te halen. De
korte warming-up, daarna gingen we in
Pieten kwamen ook tijdens deze les weer
groepjes verder over de verschillende
binnenstormen. Ook deze kinderen hebben
pietenonderdelen. Zo konden de kinderen
samen met de Pieten de verschillende
het dak beklimmen en een pakje door de
oefeningen gedaan en kregen na afloop een
schoorsteen gooien, om daarna van het dak pietendiploma uitgereikt. Het was weer een
af te glijden en een mooie koprol door de
hele gezellige ochtend!

Puzzelpagina

Activiteiten

Pietengym

De rebus in de vorige Bladgoud is goed
opgelost door Zara Berning. Zij heeft via
Pien een mooie TCT rugtas gekregen en
daar was ze heel blij mee.

Filmavond
Zaterdag 7 oktober jl. was er de jaarlijkse
filmavond bij Turncentrum Twente. Wat
lekkers erbij en gezellig samen naar een
film kijken. Ieder jaar weer een succes. De
opkomst was dan ook enorm! Maar liefst
140 kinderen kwamen naar de eerste film.
Deze film, voor kinderen van 6 t/m 12 jaar
begon om 18.30 uur en eindigde om 20.00
uur. De tweede film, voor kinderen vanaf 10
jaar begon om 20.30 uur eindigde om 22.00
uur.

Weet jij de oplossing van de nieuwe
rebus?  Stuur je antwoord voor 31
december 2017 naar:
communicatie@tctwente.com en wie
weet word jij op je eigen les met een
cadeau verrast!

De grote vraag was natuurlijk: ‘Welke film
draait er vanavond?’ De jongste groep heeft
‘The Scroods’ gekeken. En de tweede groep,
kinderen vanaf 10 jaar, hebben ‘Free Willy’
gekeken. Wat een spannende film was dat!
Het was een erg gezellige avond en hopelijk
wordt het volgend jaar weer zo’n succes.
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Bart Deurloo, geboren op 23 februari
1991 in Ridderkerk, is één van Nederlands
succesvolle heren turners. Ooit begonnen
bij gymnastiekvereniging O&O Zwijndrecht
en sinds 2009 turnt hij internationaal.

zijn titel als Nederlands kampioen op de
meerkamp helaas niet verdedigen. Hij
moest het na vier onderdelen opgeven.
Tijdens de Olympische Spelen 2016 in Rio
de Janeiro heeft Bart als eerste Nederlander
de olympische meerkampfinale behaald,
waar hij als vijftiende eindigde. Dit jaar won
hij tijdens het WK nog een bronzen medaille
op de rekstok.

In 2009 deed hij mee aan het WK
meerkamp maar miste net een plek
in de finale. In 2010 kwalificeerde hij
zich voor het eerst voor een Europees
kampioenschap. Hij maakte toen onderdeel Bart is nog steeds groeiende in zijn kunnen.
uit van het Nederlands heren turnteam. Het Wij zijn benieuwd wat hij ons de komende
team kwam in de kwalificaties tot een elfde jaren nog laat zien!  
plek.
Een jaar later wist Bart zich op de Europese
kampioenschappen te kwalificeren voor
het onderdeel meerkamp. Hij werd toen
veertiende in de finale. Helaas kwam hij
later dat jaar niet meer in actie op het WK,
omdat hij kampte met een handblessure.
In 2012 werd Bart voor het eerst
Nederlands kampioen op de meerkamp. En
in 2013 werd hij Nederlands kampioen op
het onderdeel Voltigepaard en behaalde
hij ook de tweede plek op het onderdeel
ringen. Door een knieblessure kon hij

Overzicht recreatielessen 2017-2018
Dag

Locatie

Tijd

Hoofdtrainer

J/M

Ouder-kindgym (2-4 jaar)
Woensdag
Weusthag
Woensdag
Weusthag

09.00-09.45u
09.45-10.30u

Barbara vd Woning
Barbara vd Woning

J/M
J/M

Kleuter-gym (4-6 jaar)
Vrijdag
Mussenstraat
Zaterdag
Slangenbeek

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

Amy Harink
Amy Harink

J/M
J/M

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

15.30-17.00u
15.30-17.00u
16.00-17.30u
16.30-18.00u
15:30-17:00u
09.30-11.00u
09.00-10.30u
09.30-11.00u

Barbara vd Woning
Jan Mulder
Fabiënne Smeets
Fabiënne Smeets
Edwin Cildavil
Iris van der Werf
Pien Meijs
Maron Tilmans

M
M
M
M
M
M
M
M

Space-Gym (9-12 jaar)
Donderdag
Schutzstraat
Zaterdag
Slangenbeek
Zaterdag
Mussenstraat
Zaterdag
Slangenbeek
Zaterdag
J.vd Heijdenstraat

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

Amy Harink
Leonie Kroeze
Pien Meijs
Iris van der Werf
Maron Tilmans

M
M
M
M
M

Tumble&Jump (12-16 jaar)
Vrijdag
Weusthag
Zaterdag
Slangenbeek

17.00-18.30u
11.00-12.30u

Edwin Cildavil
Leonie Kroeze

J/M
J/M

Turnmix 16+
Vrijdag

Weusthag

20.00-22.00u

Nathalie Kreuger

D/H

Turn Fit 35+
Woensdag

Weusthag

10.30-11.30u

Barbara vd Woning

D/H

Jongensturnen (6-12 jaar)
Vrijdag
Mussenstraat
Zaterdag
Slangenbeek

18.00-19.30u
11.00-12.30u

Fabiënne Smeets
Amy Harink

J
J

Groove Dance (6-12 jaar)
Dinsdag
Slangenbeek

16.00-17.30u

Lotte Leppers

M

Lesrooster

Topturner in beeld

Bart Deurloo

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

