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Beste leden,
Voor je ligt de zomereditie van Bladgoud. Dat betekent dat het turnseizoen alweer bijna voorbij
is. Met nog slechts een paar weken trainen te gaan, blikken we graag terug op wederom een
mooi, gezellig en sportief turnseizoen.
Tijdens dit schrijven is de Weustdag net achter de rug. Een prachtige zonnige dag, waarop
turnsters, vrijwilligers en bezoekers zich uitstekend hebben vermaakt.
Er is ook dit seizoen weer met veel enthousiasme getraind op de vele locaties in Hengelo.
Door meisjes en jongens! Jong en oud! Naast de ouder- en kindgym, kleutergym, BasicGym,
SpaceGym, jongensturnen, Tumble & Jump, Turnmix, TurnFit, de selectiegroepen, JongTalent
en Groove Dance, is er ook een Calisthenics groep gestart. Calisthenics was voor een paar jaar
geleden een grote rage in Amerika en wordt in Nederland ook steeds populairder. We zijn er
dan ook trots op ook deze ‘tak van sport’ binnen de vereniging te hebben. In deze Bladgoud
lees je meer over deze uitdagende sport.

Voorwoord

Voorwoord

Op sportief gebied heeft TurnCentrum Twente het ook goed gedaan! Na weken van intensief
oefenen konden de turnsters op zondag 31 maart dan eindelijk hun oefeningen op de
Onderlinge Wedstrijden aan het publiek tonen. In verschillende wedstrijden, waarbij de turnhal
telkens vol zat, turnden de recreatieleden een mooie oefening. Het was een erg leuke dag en in
deze editie lees je ook daar meer over.
Ook met onze selectieturnsters kunnen we terugkijken op een geslaagd seizoen. Zowel op
regionaal als op landelijk niveau zijn erg goede prestaties geleverd en mooie prijzen gewonnen.
En ook bij het NK groepsspringen zijn er Nederlandse titels in de wacht gesleept. Knap gedaan!
Net als voorgaande seizoenen kende ook dit seizoen weer veel leuke doe-activiteiten. We
hebben veel leden mogen ontmoeten bij o.a. de Bingo, filmavond, paaseieren zoeken,
turninstuif, Weustdag en op het kamp. De commissies denken alweer na over het komende
seizoen en uiteraard hopen we jullie dan ook allemaal weer te zien bij de activiteiten.
We danken iedereen voor de inzet.
Een hele fijne vakantie, geniet ervan!
Het bestuur
Birsel, Jan, Jacco, Edwin, Nicole
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‘Een hele fijne vakantie, geniet ervan!’
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Recreatiekamp

Recreatiekamp

Recreatiekamp Almelo

Thema: Scouting

Het klinkt heel logisch, maar toch hebben we nog nooit eerder een kamp binnen TurnCentrum
Twente gehad met het thema ‘Scouting’. In de afgelopen jaren zijn al veel thema’s voorbij
gekomen, zoals ‘Rond de Wereld’, ‘Griezel-kamp’, ‘Survival’, ‘Olympische Spelen’, ‘Disney’ en een
‘Circus-kamp’. Met grote weekendtassen vol met spullen kwamen de kinderen vrijdag 3 mei naar
het scoutinggebouw van John F. Kennedy in Almelo. Er zat echt van alles in die grote tassen, maar
dat je dan juist je pyjama vergeet kan gebeuren. Op kamp maken we nergens een probleem van en
lossen we alles samen op. Nu betekende dat: gewoon slapen in een T-shirt.
De leiding maakt vooraf een draaiboek en
probeert de spelletjes van het kampweekend
aan te passen aan het thema. De kinderen
hebben dit jaar de Welpengroet geleerd. Scouts
groeten elkaar op een bijzondere wijze, op een
wolven manier.
  
De welpengroet
Je houdt je rechterhand naast je hoofd. Je
vingers stellen de oren van de wolf voor, die
gespitst zijn om te luisteren. Tegelijk leg je je
duim op je ringvinger. Je duim is dan het puntje
van de wolvensnuit.

Wereldwijd schudden scouts en gidsen elkaar
de linkerhand, met de pink omlaag, zodat je
elkaars pinken en duimen inhaakt. Waarom
juist de linkerhand? Dat is bedacht door
Lord Baden-Powell. Dat is de man die met
Scouting is begonnen. Hij bezocht eens een
indianenstam. Daar zag hij dat de indianen
elkaar de linkerhand gaven. Hij vroeg waarom

ze dat deden. De indianen antwoordden:
‘Omdat die hand het dichtst bij het hart zit
en wij in die hand nooit een wapen dragen.’
Baden-Powell vond dat zo’n mooi gebruik dat
hij het voor de Scouting heeft overgenomen.
De dapperste Ashanti in Afrika gaven elkaar
ook een linkerhand. Je moest daarvoor redelijk
koelbloedig zijn, want dan moest je je schild
even neerleggen.
“Yalahi”
Dan is er nog een gebruik binnen de scouting
wat we met de kinderen hebben gedaan. Dat is

de Yalahi. Wanneer deze kreet klinkt, gaan de
kinderen zitten als een welp. Gehurkt met twee
vingers van beide handen tussen de benen op
de grond en ondertussen roepen ze in koor de
Akela na:
Akela wij doen ons best!
Djib djib djip djib
Wij dob dob dob dob
Woef!”
Akela: ‘Yalahi’
Welpen: Springen op en huilen mee
“Whoeoeoeo”

er prachtig uit. Als begroeting gingen ze ook
de speciale handdruk doen met hun vader en
moeder.  
De scherpe wolvenoren van de leiding hoorden
dit weekend van alles. Via speciale codering lees
je het hier op schrift.
Dag 1
• Het is leuk hier!
• Oh ja, eindelijk krijgen we chips.
• Hoe laat is het? Oh echt? Dan had ik al lang
in bed moeten liggen.
• Vraag: Wie is de persoon die hoort bij
deze omschrijving? Lievelingskleur groen,
lievelingseten garnaal, leeftijd 53? Ja,
duidelijk hoor. De kinderen wijzen naar….
Yvet. Haha, had Barbara moeten zijn.
• Robin moet Boet aftikken voordat hij een
nieuwe naam kan roepen, maar hij weet het
zo snel niet en roept: “Eeehh…………..Jezus!”
Robin wijst naar de afbeelding van man met
een doornenkroon boven de open haard en
zegt tegen hem: Jij bent!

Dj(i)b = Doe Je Best
Dob = Doen Ons Best

De leiding wordt ook afgeluisterd wanneer zij ‘s
avonds een spelletje doen
• Noem een provincie. Amy weet het:
Gedurende het weekend hebben we
Lelystad!
meermalen de Welpengroet en de Yalahi
• Barbara weet heel goed hoe je een
geoefend. Toen alle ouders zondag aanwezig
snottebel moet uitbeelden.
waren om de kinderen weer op te halen hebben • Jens heeft de gulden niet meegemaakt, hij
we het nog een keer samen gedaan. Dat zag
is van 2002!

6

7

•
•
•
•

Hoe heet het land boven Nederland? Juist,
ja… België.
Iris na een glaasje wijn: Suske en Wikske.
Juliette wil nog even een Suduko maken.
Het draaiboek moet worden aangepast,
want de leiding gaat pas om 02:00 uur
slapen.

•
•

Oh, die kipkluifjes zijn heerlijk.
De opdracht om precies een minuut stil
te zijn (met 10 seconden +/-) hadden alle
groepen goed!

Dag 3
• Een van die wintersporters gisteren leek
heel erg op Maron.
Dag 2
• De groene ranja is echt groen. Dat had ik
• Afwassen? Moet dat?
niet gedacht.
• Renske vindt vooral het slapen heel leuk.
• We hebben wel geluk met het weer.
• Oh, lekker een appel
• Wij maken net als vorig jaar een hut, kom je
• Dit is echt een mooi plekje. Vooral het
kijken?
uitzicht. (kind van 7 jaar)
• Het leukste was de yoga-challange en
• Mirjam: “Om three A.M. waren wij nog op!”
kunstjes doen op de mat.
(echt niet)
•
Evaluatie
In de eerste les na het kamp vroegen we aan we de kinderen die mee zijn geweest: “Wat was
het meest bijzonder aan kamp?”
• Florien: In het bos spelen. Ik heb daar dingen gezocht.
• Tess: Het spel met de gekleurde kaartjes.
• Kaya: spelletjes doen, met de kaartjes die je in het bos moest zoeken van de Regenboog.
• Vajén: De verklede meneren vond ik leuk, dat je met je neus de sinaasappels moest duwen.
• Veronie: Het schijnspel.
• Demi: Het kampvuur.
• Dennis: Het kussengevecht met Chris was leuk. Verder bleef ik heel lang op met Demi. Het
afschijnspel was het allerleukst. Ja, ik ga weer mee op kamp.
• Wiebe Teun: Ik vond het spelletje met de drie kaartjes het leukst. Met die blauwe, rode en
gele. Ik zou volgend jaar zo weer mee gaan, maar dan moet ik wel een ander luchtbed.
• Sam: Ik denk het afschijnspel. Wat ik ook heel leuk vond waren de speciale gasten van de
Bobslee. Ik moet er nog om lachen. Als het kan ga ik meteen weer mee op kamp!

Calisthenics
Op maandag- en vrijdagavond zijn er heren
in de turnhal! Ze zijn in sportkleren, hangen
aan de rekstok en zien er heel gespierd uit.
Toch zijn ze niet aan het turnen. Zij beoefenen
Calisthenics. Nooit van gehoord? Dan kan
kloppen. Deze sport is nog redelijk onbekend.
Als je het in Google opzoekt, vind je de
volgende informatie:
Calisthenics is een vorm van oefening
die bestaat uit een verscheidenheid aan
bewegingen die grote spiergroepen uitoefenen,
zoals hardlopen, staan, grijpen, duwen, etc.
Deze oefeningen worden vaak ritmisch en met
minimale uitrusting uitgevoerd, als oefeningen
met lichaamsgewicht. Wikipedia (Engels)
De groep, die uit ongeveer zeven mannen
bestaat, is tijdens de les bezig met

krachttraining van armen/buik/benen,
onderdeeltjes oefenen en nieuwe dingen
uitproberen. Ze maken salto’s en handstanden.
Het is een mix tussen turnen, freerunning,
paaldansen en acrobatiek. Heel intensief dus.
Het vergt lenigheid, kracht en lef.
Sinds twee jaar zijn de heren lid van
TurnCentrum Twente en trainen ze in de
Weusthaghal. Op vrijdag samen met de
dames van de Turnmix. Dit heeft inmiddels
zijn vruchten afgeworpen, want Billy Kroes is
gekwalificeerd voor de NK Freestyle. Dit worden
de eerste Nederlandse Freestyle wedstrijden
voor Calisthenics en ze worden gehouden op 6
juli 2019. Heel spannend dus hoe dat zal gaan.
Billy, alvast veel succes!

Calisthenics

Recreatiekamp
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Trainer versus hulptrainer, deze keer Yvet Kroeze met Femke ter Haar en Leonie Kroeze met Jens
Scheurink.
Binnen de trainers van TurnCentrum Twente is de tweeling Leonie en Yvet heel bijzonder. Ze
hebben samen in de selectie getraind en daarna, tijdens hun studiejaren, altijd samen les gegeven.
Zelfs nu ze werken in Nijmegen komen ze het weekend naar ‘thuis-thuis’ om de zaterdagles in
de Slangenbeek te doen. De meiden van de Spacegym en Tumble & Jump zijn daar heel blij mee.
De lessen zijn goed bezet. Naast Leonie en Yvet lopen er twee hulptrainers die ook zelf turnen of
hebben geturnd. De vragen én antwoorden over hoe goed zij elkaar kennen, na al die zaterdagen
samen, vind je hieronder.

Leonie en Jens
Assistent-trainer Jens
Op welke leeftijd ben je lid geworden? Ik denk
dat ik een jaar of zeven was.
Op welke les? Ik begon bij jongens turnen op de
vrijdagavond. Toen gaven Tim en Timor nog les.
Hoe reageerde je toen je werd gevraagd om te
komen helpen? Ik vond het heel erg leuk, want
ik wilde stoppen met turnen. Op deze manier
ben ik nog steeds verbonden met de club, op
een hele leuke manier! Eerlijk gezegd wou ik het
die les ook al vragen, maar Leonie was mij voor.
Welke opleiding doe je? Ik zit momenteel in 4
HAVO op Lyceum de Grundel.
Wat is je grootste hobby? Mijn grootste hobby
is muziek, ik speel saxofoon.
Op welke leeftijd is Leonie begonnen met
turnen? Oeii, ik zou het niet weten. Ik denk dat
ze een jaar of 5 was toen ze begon met turnen.
Kun jij vijf namen noemen van trainers van TCT
(buiten Leonie en Yvet)? Maron Tilmans, Amy
Harink, Iris Nijboer, Iris van der Werf en Carlien
Versteeg.
Vond Leonie iets heel eng, een bepaald
onderdeel van het turnen? Niet dat ik weet.
Is Leonie wel eens geblesseerd geweest? Wat
had ze dan? Leonie is wel geblesseerd geweest,
maar ik kan me alleen niet herinneren waaraan.

Hoe vaak is Leonie mee geweest op kamp?
Volgens mij is Leonie al wel meer dan tien keer
mee geweest op kamp.
Wat vond jij het leukst van kamp 2019? Het
kampvuur op de zaterdagavond. Er hing een
hele leuke sfeer en we aten natuurlijk heerlijke
marshmallows.
Hoe zie je het verschil tussen Leonie en Yvet?
Hun ogen zijn anders, daaraan zie ik het vooral.
Maar naarmate je ze langer kent, raak je
eigenlijk vrijwel nooit meer in de war.
Wat is je lievelingseten? Mijn lievelingseten is
sushi en dan vooral de sushi met avocado en
zalm.
Wat is het grappigste wat je ooit tijdens de les
hebt meegemaakt? Leonie en ik verstonden
ooit een kind verkeerd wat tot een erg grappig
misverstand leidde.
Naar welk land gaat Leonie het liefst op
vakantie? Volgens mij gaat Leonie het liefst naar
Griekenland op vakantie.
Wat voor werk doet Leonie? Leonie werkt in
Nijmegen in een laboratorium.

Trainster Leonie Kroeze
Op welke leeftijd is Jens lid geworden van TCT?
Hij is volgens mij begonnen bij de jongensles,
dus ik gok……8 jaar?
Bij welke les? Jongensles op de vrijdag.

Waar ben jij het meest trots op wat je ooit kon
bij turnen? Ik denk dat ik het meest trots ben op Waarom heb je hem gevraagd om te komen
helpen? Toen hij had besloten om te stoppen
de dubbele salto.
met turnen gaf hij zelf aan dat hij nog wel heel
graag bij de vereniging betrokken wou blijven;
Kan Leonie nog de spagaat? Die kan ze nog
hij zat te denken aan mee op kamp als leiding
steeds ja.
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Assistent en trainer
(ja toen leek hem dat al geweldig) en eventueel
helpen met lesgeven. Dat horen we natuurlijk
graag dus hebben we hem direct gevraagd om
bij onze beide lessen te komen helpen.

je? Ik heb 1 keer mijn enkel gebroken, verder
gelukkig geen grote blessures.

Welke opleiding doet Jens? HAVO en hij wil
daarna waarschijnlijk PABO gaan doen.

Op welk onderdeel ben je het meest trots dat
je dat hebt gekund? Poeh goeie vraag…ik denk
mijn afsprong van balk: Loopflikflak gevolgd
door streksalto met hele schroef af.

Wat is de grootste hobby van Jens? MUZIEK!!!
Hij speelt saxofoon.

Kun je de spagaat nog? Rechts nog wel! :) Links
en midden lukt niet meer vrees ik.

Hoe oud was je toen je zelf begon met turnen?
8 jaar denk ik…of misschien al wel 9. In ieder
geval was ik al vrij ‘oud’ toen ik begon.

Hoe vaak ben je mee geweest op kamp? Volgens
mij alle jaren dat er kamp was. Dat is inmiddels
zeker meer dan 10x.

Al snel mocht je naar de selectie. Hoe heetten
de trainers die er toen waren? Dat was nog bij
Borne’28. De trainers waren toen Jan, Mika,
Edwin en Mecida.

Wat vond Jens het leukst op kamp 2019? Ik denk
de avondspellen in het bos…(en 30 seconds met
de leiding als de kinderen al in bed lagen).

Had je angst voor een bepaald onderdeel van
turnen? Welk? Hoe ouder ik werd, hoe meer
ik ging nadenken: ineens werd ik bang dat ik
overal in zou gaan schroeven…waardoor ik
vooral dubbele salto’s eng ging vinden.
Ben je wel eens geblesseerd geweest? Wat had

Omschrijf Jens met drie woorden. Sociaal,
gedreven, sympathiek.
Wat is het lievelingseten van Jens? McDonald’s
:P
Vertel eens een leuke anekdote van tijdens
een les? Hij wou een keer een weggerolde bal
ophalen en toen hij er
naartoe jogde, struikelde hij
over z’n eigen benen….plat
op de grond. Dat vonden
de kinderen erg grappig.
Gelukkig kon hij er zelf ook
om lachen!

Assistent en trainer

Assistent en trainer

Assistent en trainer

Wat is je favoriete
vakantieland? Een zonnige
bestemming die niet te ver
vliegen is: bijv Spaanse of
Griekse eilanden.
Met welk onderzoek
ben je momenteel bezig
in Nijmegen? Ik werk
op het laboratorium
pathologie, waar ik met
name betrokken ben bij
de analyse van DNA in
tumoren. We bepalen de
foutjes in het DNA, op
basis hiervan kunnen de
artsen het type kanker
en de meest geschikte
behandeling bepalen.
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Yvet en Femke
Assistent-trainer Femke

gezelligheid dan voor het turnen zelf.

Op welke leeftijd ben je bij TCT gekomen?
Toen ik 9 was.

Wil je later ook iets doen met lesgeven? Nee,
dat denk ik niet. Maar ik vind het als hulpje wel
heel leuk.

Op welke les zat je toen? De dinsdagmiddag les
bij Barbara.
Heb je aan een wedstrijd mee gedaan? Zo ja
welke? Ja, de Onderlinge Wedstrijden van
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018.
Op welke leeftijd is Yvet begonnen met turnen?
Ik denk met 7 jaar.
Kun jij vijf namen noemen van trainers van TCT
(buiten Leonie en Yvet)? Iris, Maron, Barbara,
Amy, Ibrahim.
Vond Yvet iets heel eng, een bepaald onderdeel
van het turnen? Ik denk de bok.

Wat is het grappigste wat je ooit tijdens de
les hebt meegemaakt? Bij de salto op de
dubbeltramp had ik te veel vaart en vloog ik
door, Ik landde op mijn buik achter de mat.
Naar welk land gaat Yvet het liefst op vakantie?
Een warm, zonnig land waar ze lekker kan
ontspannen en waar toch wel wat te doen is.
Dan ga ik voor Griekenland.
Wat voor werk doet Yvet? Manager bij de
afdeling Kindergeneeskunde.
Hoe zie je het verschil tussen Leonie en Yvet? Als
je ze heel lang kent, dan haal je ze zo uit elkaar.
Er is niet een verschil dat je zo kan herkennen.

Is Yvet wel eens geblesseerd geweest? Wat had
ze dan? Ze heeft nu een blessure aan haar
schouder en die mag ze niet te veel belasten.

Trainster Yvet Kroeze

Waar ben jij het meest trots op wat je ooit kon
bij turnen? Een zwaai aan de ringen. Ik weet
niet hoe het heet want volgens mij is er geen
naam voor. Maar het was met anderhalve draai
en een vouwhang. Ik was hier trots op omdat ik
ring zwaaien erg leuk vind en er iets nieuws was
wat lukte.

Op welke les zat ze toen? Op een basicgymles in
de Slangenbeek. De dinsdagles van Barbara gok
ik?

Kan Yvet nog de spagaat? Ja.
Wie heeft jou gevraagd om te komen helpen?
Leonie.
Moest je erover nadenken of wilde je het altijd
al? Vertel. Ik wilde het altijd al, omdat ik het
heel leuk vind om met kinderen te werken
en om ze iets te leren. Ik vind het mooi om te
kunnen helpen met dingen.

Op welke leeftijd is Femke lid geworden? Ik denk
rond 6 jaar.

Assistent en trainer
kruisband gescheurd met de dubbele schroef op Welke school doet Femke? Ik weet dat ze 3
vloer.
mavo doet, maar op welke school ben ik even
vergeten. Hierna wil ze iets met kinderen gaan
Op welk onderdeel, wat je goed kon, ben je het doen.
meest trots? Loopflikflak loopsalto op balk en
reus hele draai aan de 1-ligger.
Vertel eens een leuke anekdote van tijdens een
les? Femke heeft bij dubbeltramp uit aanloop
Kun je de spagaat nog? Ja, maar niet meer zo
een keer een hele mooie hoge salto gemaakt
makkelijk als vroeger. Na goed opwarmen lukt
tot buiklig. Dat was toen even schrikken, maar
links en rechts nog wel, maar de middenspagaat ze kan er nu wel om lachen en zegt als we
echt niet meer.
dit onderdeel doen dan vaak ‘ik trakteer de
volgende les wel hoor, als ik de salto hier maar
Waarom heb je Femke gekozen om te komen
niet hoef te doen!’
helpen bij de les? Ze is heel leuk met kinderen
en is een serieus meisje die goed oplet en
Wat is je favoriete vakantieland? Ehmmm, ik
dingen snel oppikt.
heb niet echt een favoriet land, maar in ieder
geval een land met veel zon en het liefst ook
Hoe reageerde ze? Ze vond het meteen leuk.
mooie natuur. Bijvoorbeeld Griekenland of
Kroatië.
Wat vindt Femke leuk aan het helpen? Ik denk
vooral het contact met de kinderen.
Met welk onderzoek ben je momenteel bezig
in Nijmegen? Ik werk op het Radboud Amalia
Waarom is Femke gestopt met turnen? Femke
kinderziekenhuis. Op dit moment ben ik vooral
turnt nu nog bij de Tumble & Jump, maar gaat
betrokken bij enkele onderzoeken naar nieuwe
eind van dit seizoen stoppen. Ik denk dat ze
medicijnen voor kinderen met een nierziekte.
vooral gaat stoppen, omdat ze sommige dingen
wat eng vindt en er hierdoor niet meer zoveel
Omschrijf Femke met drie woorden. Lief, rustig,
plezier in heeft.
sociaal.

Assistent en trainer

Assistent en trainer

Assistent en trainer

Heeft ze ooit aan wedstrijden mee gedaan?
Zo ja welke? Ja, aan meerdere onderlinge
wedstrijden en dat deed ze altijd erg goed. Ze
turnt vooral heel mooi en netjes!
Hoe oud was je toen je zelf begon met turnen?
Volgens mij op mijn 8ste of 9de, wat eigenlijk
best redelijk oud is voor turnen.
Al snel mocht je naar de selectie. Hoe heetten
de trainers die er toen waren? Dit was nog bij
Borne’28. Dit waren Jan, Mecida, Mika, Edwin
en Ilone.

Wat vind je leuk aan het helpen bij de les? Het
omgaan met de kinderen en de gezelligheid. De Had je angst voor een bepaald onderdeel van
kinderen leren iets en zijn daar enthousiast over turnen? Welke? Na mijn kruisband blessure was
ik bang voor alle harde landingen.
en trots op.  
Waarom ben je gestopt met zelf turnen? Ik vond Ben je wel eens geblesseerd geweest? Wat
het minder leuk worden en was er meer voor de had je? Ja, ik heb op mijn 15de mijn voorste

12

13

Tijdens de Onderlinge Wedstrijden van TurnCentrum Twente op zondag 31 maart jl. is de jaarlijkse
Vrijwilligers van het Jaar-prijs uitgereikt. Dit jaar aan Erwin Voorhuis. Hieronder een kort interview
met de ‘Vrijwilliger van het Jaar 2019’.
Wil je je even kort voorstellen?
Ik ben Erwin Voorhuis. De vader van Lynn
Voorhuis. Ik ben inmiddels 40 jaar oud. Ik heb
een eigen bedrijfje. Ik vind het erg leuk dat Lynn
hier zoveel uren kan turnen. Daarom interesseer
ik mij ook een beetje in de vereniging en steek
ik graag mijn handen uit hier. Ik wil ook graag
meer mensen leren kennen. Omdat mijn
dochter hier zoveel aanwezig is, wil ik graag
weten hoe de vereniging in elkaar steekt.
Wat heb je allemaal gedaan en wat doe je voor
de vereniging?
Ik zit in de wedstrijdaccommodatiecommissie
en help met de wedstrijden die TurnCentrum
Twente organiseert alsook de Onderlinge
Wedstrijden. Denk daarbij aan het ombouwen
van de hal van trainingshal naar wedstrijdhal,
maar ook activiteiten buiten de wedstrijden
om. Zo help ik ook vaak met het vervoer van
materialen en het klaar zetten van materialen
bij andere activiteiten, zoals bijv. met
Koningsdag. Voetbalwedstrijden kijken met de
trainers en bier drinken, hoort er natuurlijk ook
bij!
Aan de verbouw van de kantine heb ik ook
het een en ander aan bij kunnen dragen. De
dingen die ik kan, omtrent klussen, heb ik
aan meegewerkt. De dingen die je kan doen,
waarom zou je het niet doen?

Hoe ben je bij TurnCentrum Twente
terechtgekomen?
Dat komt door Rudie Witbreuk. Rudie was
al betrokken vanwege zijn dochter, Indy.
Toen ik hier net kwam met Lynn heeft Rudie
mij gevraagd een keer te helpen met het
ombouwen van de hal voor de wedstrijden.
Het ging toen om het podium opzetten en
ophangen van de doeken. Rudie kende ik al
dus dan is de drempel ook niet zo hoog. Je
voelt je hier sowieso erg thuis. Iedereen is blij
en enthousiast dus dat zit dan natuurlijk erg
mee. Maar helemaal het begin is natuurlijk
vanwege mijn dochter. Ze turnde eerst ergens
anders en we hebben de switch gemaakt naar
TurnCentrum Twente. Ze is begonnen op de
Basic Gym op zaterdag in de Slangenbeek. Daar
bleek dat ze potentie had en ze vond het ook
erg leuk. Ze is toen naar de Jong Talent gegaan
en mocht al snel door naar de A-selectie waar
ze nu 15 uur per week traint.
Wat is voor jou de drijfveer om elke keer te
komen helpen?
Als niemand dat doet, dan gebeurt er niets.
Ik vind het ook leuk de vereniging te leren
kennen. Hoe steekt het hier in elkaar? Dat kan
je alleen maar achter komen door hier te zijn.
De kantine, in de oorspronkelijke staat, was niet
uitnodigend om te gaan zitten. Als je daar niks

Kantine is af!
aan doet wordt het niet wat. Wat ik dan kan
bijdragen, doe ik graag. Met elkaar werken is
ook erg leuk. Rudie is erg handig, René wil ook
altijd wat doen en Armand die helpt. Samen
kom je er dan wel.
Hoe was het moment voor jou, toen je de
Vrijwilligersprijs kreeg, zag je het aankomen?
Je weet dat die prijs er is, maar daar doe je
het natuurlijk niet voor. Dat is natuurlijk leuk,
een stuk waardering. Zo lang loop ik nog niet
bij de vereniging. Het is een mooi idee, maar
ik zag het niet aankomen. Het was echt een
verrassing. Er zijn zoveel mensen die ook veel
doen voor de vereniging dus dan verwacht je
het ook niet zo snel. Ik weet ook eigenlijk niet
wie de prijs al hebben gehad in het verleden.

Kantine

Vrijwilliger van het jaar
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Vrijwilliger van het jaar 2019

Heb jij nog een boodschap voor andere ouders/
vrijwilligers?
Bied je aan. Vraag of er wat de doen is binnen
de vereniging. Veel ouders hebben verborgen
talenten en zijn ergens goed in. Dat laten ze
gewoon niet altijd zien. Kan je iets heel goed,
bijvoorbeeld mensen ontvangen? Help dan
tijdens activiteiten en wedstrijden met het
ontvangst. Schoonmaken moet ook altijd
gebeuren. Wat voor moeite is het om een keer
te komen helpen? We hebben ook meegemaakt
dat een vader niet kon komen helpen, maar dat
toen de broer van de turnster kwam helpen. Dat
vind ik erg mooi om te zien.
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Op zondag 16 juni 2019 vond de jaarlijkse
WeustDag plaats. Stadspark Weusthag is een
mooi park en er is ook nog eens heel veel te
doen. Naast onze eigen vereniging zijn er nog
meer verenigingen actief. Tijdens de Weustdag
openden de verenigingen hun deuren zodat
bezoekers een kijkje konden nemen, maar
ook mee konden doen. Je kon bijvoorbeeld
skeeleren, paardrijden, de prachtige flora
en fauna bewonderen, meedoen aan een
scoutingactiviteit of de dieren aaien van
Kinderboerderij ‘t Weusthag. Onze turnhal
was geopend voor een turninstuif. Hier werd

enthousiast gebruik van gemaakt en met rode
blosjes op de wangen verlieten de kinderen
de turnhal weer. Op de parkeerplaats kon
een terrasje worden gepakt en gaven onze
selectieturnsters een aantal demonstraties.
Er waren heerlijke versnaperingen te koop
en kinderen konden knutselen of zich laten
schminken. Geregeld zagen we vanaf de
parkeerplaats treintje Bello voorbij rijden. Bello
reed de hele dag gratis langs alle verenigingen,
zodat bezoekers zonder al te veel kilometers te
lopen toch overal een kijkje konden nemen. Het
was een zonnige en geslaagde dag!

JumpXL-uitje met de SpaceGym
De groep SpaceGym van Leonie en Yvet had de
meeste loten verkocht voor de Grote Clubactie.
Als beloning mochten ze met de hele groep
naar JumpXL. Een datum prikken was nog een
hele uitdaging met zo’n grote groep, maar
het is gelukt. Op 25 mei was het zover! Na
de reguliere zaterdagtraining (1,5 uur) in de

Slangenbeek zijn zij met z’n allen naar JumpXL
gegaan. Het was super. De meiden hebben veel
nieuwe dingen geleerd, zoals salto’s achterover,
arabier flikflakken en zelfs een arabier flikflak
salto. Ze hebben ook nog allerlei spelletjes
gedaan. Het uur ging helaas snel voorbij, maar
het was erg gezellig en een heel geslaagd uitje!

JumpXL

Weustdag

Weustdag 2019

Oproep: vakantie-turnfoto’s
We gaan weer een heerlijk lange zomervakantie tegemoet! We zouden het leuk vinden om na de
vakantie jullie mooiste vakantie-turnfoto’s in Bladgoud te plaatsen. Dus heb je een leuke turnfoto
op een mooie plek gemaakt, of gewoon hier in de buurt: stuur deze op naar:
communicatie@tctwente.com. Hier vast twee foto’s ter inspiratie!
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fashion for the eye...

De tribunes staan klaar, de ballonnen met de kleuren van TurnCentrum Twente, zwart en goud,
hangen aan de palen. De jurytafels zijn bezet en de toestellen staan keurig op hun plek. De muziek
gaat aan en tientallen meisjes en jongens komen in een lange rij opmarcheren. Het publiek ziet
stralende gezichten, maar ook hele geconcentreerde blikken en hier en daar een zenuwachtig
lachje. De Onderlinge Wedstrijden gaan beginnen. Wekenlang is er op de les geoefend voor deze
belangrijke dag. Zondag 31 maart, de dag waarop alle kinderen mogen laten zien wat ze kunnen!

Wedstrijd 1

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

Reacties vanuit het publiek
• We zitten hier nu voor onze dochter, straks
moet onze zoon ook nog. Dus voor ons een
lange zit vandaag. Maar we vinden het erg
leuk. Lucas had vorig jaar goud, dus we
zijn benieuwd hoe het dit jaar zal gaan. Als
ze het maar naar hun zin hebben. Lucas
reageert: ‘Ik doe gewoon mijn best, meer
kan ik niet doen. Ik doe nu wel een niveau
hoger’.
• Het is een echte wedstrijd in een relaxte
sfeer. Het is voor ons de eerste keer. We
vinden het heel erg leuk om te zien.
• De zaal is mooi aangekleed en opgezet. De
kinderen doen zo hun best, prachtig om te
zien.
• Bent u ook publiek? Nee, ik ben de Opa.
• Liselotte deed het goed. Ze moet leren
het rustig aan te doen en nu gaat het veel
netter.
Reactie vanuit de kinderen
• Hebben jullie zin om mee te doen???
Jaaaaaa!!!
• Brecht: ‘Ik heb geen zenuwen, ik heb ook
geen extra voorbereidingen gedaan. Ik heb
er gewoon zin in’.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Swen: ‘Ik verwacht dat trampoline-kast
het beste zal gaan. De zenuwen vallen best
mee. Mijn vader en moeder zitten op de
tribune’.
Sarah: ‘Ik loop mee met het bordje en dat
vind ik leuk om te doen’.
Zoë: ‘Het gaat goed, alles gaat goed. Ik vind
het leuk om aan wedstrijden mee te doen’.
Quinty: ‘Ik vind het leuk om een medaille te
winnen’.
Evi: ‘Ik vond de brug het leukste, daar waar
je vieze handen van krijgt’.
Sofie: ‘De koprol was het leukste’.
Yinte: ‘Mijn ouders gingen zwaaien en
staken een duim omhoog. Toen kon ik het
heel goed’.
Quinty R: ‘De trampoline lukte heel goed. Ik
had wel kriebels in de buik bij het oplopen
op muziek’.
Vajen: ‘Vooral de brug vond ik leuk. Ik heb
heel goed mijn best gedaan, dus ik denk dat
ik een prijs heb’.
Jill: ‘Mijn zusje ging de hele tijd naar mij
schreeuwen, omdat ik naar haar had
moeten zwaaien’.

Onderlinge wedstrijden

Onderlinge wedstrijden

Steen & Tegelhandel
Torenlaan 38 - 7559 PJ Hengelo
Tel. 074-2776079
Fax. 074-2776905
www.devrieshengelo.nl
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Wedstrijd 2
Reacties vanuit het publiek
• Amy was thuis ook aan het oefenen. Ze
had dingen die ze nog wilde oefenen in een
schriftje opgeschreven. Ze was erg met de
wedstrijd bezig.
• Mijn dochter was zo blij met haar
mooie cijfers en achtste plaats, dat ze
moest huilen. Jullie hebben het mooi
georganiseerd.
• De wedstrijd duurt wel lang.
• We zijn voor de eerste keer. We genieten
van alles wat we zien.
• Het zou mooi zijn als ook aangegeven werd
in welke baan je kind moet turnen. Dan kun
je daar gaan zitten.
• Het is volle bak!

Onderlinge wedstrijden

Wedstrijd 3
Reacties vanuit de kinderen
• Riva: ‘Ik vind het hier mooi, omdat er
muziek is en een jury. Het is leuk en
gezellig’.
• Bente: ‘Ik ben altijd derde…. En nu weer!!’
• Rana: ‘Je doet leuke dingen samen en bent
actief. Daarom vind ik het een leuke dag’.
• Lorena: “Iedereen gaat voor je klappen, dat
vind ik leuk’.
• Amalia: ‘Je krijgt veel aandacht vandaag en
je kunt prijzen winnen!’
• Nine: ‘Mijn loopsprong  ging gelukkig goed’.
• Hailey: ‘Mijn balk ging helemaal goed’.
• Kaja: ‘De kruispas vond ik in het begin
moeilijk, maar nu is die makkelijk’.
• Gulistan: ‘Ik zit er nog maar kort bij. Eerst
moest ik wel wennen, maar nu ken ik alle
oefeningen al’.
• Nina: ‘De handstand ging gelukkig goed’.

Reacties vanuit het publiek
• Wij zijn opa en oma en komen al voor het
derde jaar. Het blijft erg leuk om te zien. Het
is prima georganiseerd. De volgende keer
neem ik wel een kussen mee, want ik kan
slecht zitten op deze tribune.
• Wat ze doen is heel knap, ik doe het ze niet
na!

Reacties vanuit de kinderen
• Chris: ‘Gisterenavond in bad heb ik alle
oefeningen nog even doorgedacht. Het ging
goed’.
• Koen: ‘Ik was zenuwachtig toen ik op
de muziek moest oplopen, maar nu het
begonnen is, is het over’.
• ?: ‘Het is mijn eerste wedstrijd, ik vind het
heeel spannend’.
• Jessica: ‘Ik vind het leuk, iedereen mag mee
doen. Het is spannend, omdat je cijfers
krijgt’.
• Isabelle: ‘De bank ging beter dan de kast. Ik
vind het fijn dat papa, mama, opa en oma
kijken, want dan gaat het beter’.
• Eline: ‘De handstand platval ging goed,
eigenlijk ging alles goed’.
• Yara: ‘Ik bleef lang stil staan in de handstand
en toen viel ik toch door. Dat vond ik wel
grappig’.

Onderlinge wedstrijden

Onderlinge wedstrijden
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De prijswinnaars

Iedereen heeft enorm zijn of haar best gedaan! Maar er kunnen er natuurlijk maar een paar
winnen. Wanneer er veel deelnemers van een bepaald niveau zijn, dan zijn er ook meer medailles
te verdienen. Op de volgende pagina’s staan alle winnaars van een medaille! Gefeliciteerd!
Basic Gym, Niveau 14, 6-7 jarigen
1
Lana Berg
2
Liselotte Oude Luttikhuis
3
Mikayla Vernimmen
4
Ava de Boer
Basic Gym, Niveau 15, 6-7 jarigen
1
Carlijn Kamphuis
2
Maylynn Posthuma
3
Carlijn van Beek
4
Jill van Meijel
5
Leona Mutlu
5
Sofie Zengerink
6
Nina Dorrestijn
Basic Gym, Niveau 16, 6-7 jarigen
1
Charlotte Streutker
2
Florien te Riet
3
Quinty Michorius
3
Elza Leuveld
4
Noï Piris
5
Eva Youssef
6
Mulia Sahebdien
Tumble & Jump, Niveau 20
1
Jort Heuvel
2
Sven Van Toor
3
Bente Blijlevens
Tumble & Jump, Niveau 21
1
Annemijn Schurer
2
Karlijn Vincent
3
Giavana Leushuis

Basic Gym, niveau 15, 8-9 jarigen
1
Lorena Reimerink
2
Maria Serti
3
Kayden Bijker
3
Nine Leuveld
4
Emilia Meere
4
Amalia Chukri
6
Nina van Houten
7
Hailey Liukyniuk
8
Megan van den Berg
Basic Gym, niveau 16, 8-9 jarigen
1
Aimee Keizer
2
Mirjam Hashisho
3
Pien van Dijk
4
Famke Bul
4
Nobel Watson
5
Soman Barikzay
6
Danique Wilbrink
6
Helena Altin
Space Gym, niveau 11
1
Amy Thompson
2
Veronie Ziemerink
3
Bo Valkenaar
Space Gym, niveau 12
1
Silke Bruggeman
2
Jonne van de Griendt
3
Sara Kaya
4
Annemarel Otte
5
Demi Wijnreder

Space Gym, niveau 13
1
Noa Goosen
2
Zoë Potman
3
Carlijn van Meerveld
4
Bregje de Roo
Space Gym, niveau 14
1
Jaidy Spijkerman
2
Eva oude Luttikhuis
3
Lily Nijland
4
Amanda Ruano

Basic Gym, Niveau 16, 6-7 jarigen

Jongens, Niveau 15

Basic Gym, Niveau 15, 6-7 jarigen

Basic Gym, Niveau 15, 8-9 jarigen

Space Gym, Niveau 12

Space Gym, Niveau 14

Space Gym, Niveau 11

Tumble & Jump, Niveau 21

Jongens, niveau 13
1
Thijs Wevers
2
Dennis van de Griek
3
Lucas Zengerink
Jongens, niveau 14
1
Kiyan Mavu
2
Gijs Hoogeboom
3
Dilaan Hamawandi
4
Brent Kamminga
Jongens, niveau 15
1
Chris Pierik
2
Koen Hulsink
3
Niek Janssen

Onderlinge wedstrijden
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Tumble & Jump, Niveau 22
1
Joelle Hüve
Basic Gym, niveau 13, 8-9 jarigen
1
Annemae Gessler
2
Bente van de Ven
3
Julia Mosman
Basic Gym, niveau 14, 8-9 jarigen
1
Lune Rijsman
2
Cato Stevelink
3
Evi ten Doeschot
4
Lisa Klein Nijenhuis
5
Tess van der Velden
6
Avalon Hemmekam
7
Dieuwertje Smit
8
Miley Vonder
8
Sahar Sinasi
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Basic Gym, niveau 14, 8-9 jarigen

Basic Gym, niveau 14, 8-9 jarigen
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Sponsoren Weusthaghal
In de Weusthaghal hangen sinds kort
sponsorborden. We zijn uiteraard heel blij
met deze sponsoren! De borden zijn tijdens
de vele wedstrijden die TurnCentrum Twente
jaarlijks organiseert goed zichtbaar voor het
publiek. Dankzij sponsoren kunnen we net dat
beetje extra doen als vereniging, zoals het laten

Basic Gym, Niveau 13, 8-9 jarigen

Tumble & Jump, Niveau 20

Jongens, Niveau 13

Jongens, Niveau 14

Basic Gym, Niveau 16, 8-9 jarigen

Space Gym, Niveau 13

Tumble & Jump, Niveau 22

Basic Gym, Niveau 14, 6-7 jarigen

•
•
•
•
•
•
•
•

Bontshop.nl
123ondermode.nl
Installatie cooperatie Nederland
Staalbouw Ter Huurne
Bouwbedrijf Wijlens bv
Küchensale.com
Meubelmaatwerksite.nl
Nieuwe Weme

drukken van dit blad :-).
Heeft u, uw bedrijf, of het bedrijf waar u werkt
interesse in een advertentie in dit blad en/of
een bord in de hal, neem dan contact op. Er zijn
verschillende mogelijkheden, voor verrassend
schappelijke prijzen!

Sponsorborden

Onderlinge wedstrijden
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Zin om te puzzelen? De nieuwe rebus staat
hieronder. Deze rebus heeft weer een
turnonderwerp. Ze worden speciaal voor
Bladgoud gemaakt. Schrijf de rebus op een

papiertje om zeker te weten dat je alle
plaatjes hebt gehad en zend hem daarna naar
communicatie@tctwente.com. Wie weet win jij
een prijs!

De oplossing van de vorige rebus was: Een blaar
in mijn hand door een zwaai aan de brug.
Noé van Zwieten is de winnaar van de rebus in
Bladgoud 15. Zij is door loting geselecteerd uit
alle goede inzendingen. Noé krijgt in de les van
Edwin een cadeautje. Gefeliciteerd.
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Overzicht recreatielessen 2019-2020
Dag

Locatie

Tijd

Hoofdtrainer

J/M

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

09.30-10.15u
09.00-09.45u
09.45-10.30u

Sophie Koetsier
Barbara vd Woning
Barbara vd Woning

J/M
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
Havezatenlaan
Zaterdag
J. vd Heijdenstraat

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

Jill Coopman
Jan Mulder
Jill Coopman

M
M
M
M
M
M
M
M

Space-Gym (9-12 jaar)
Woensdag
Schutzstraat
Zaterdag
Slangenbeek
Zaterdag
Havezatenlaan
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

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

17.00-18.30u
11.00-12.30u

Edwin Cildavil

J/M
J/M

Turnmix 16+/Calisthenics
Maandag
Weusthag
Vrijdag
Weusthag

20.00-22.00u
20.00-22.00u

Billy en Joshua
Nathalie Kreuger

D/H
D/H

Turn Fit 30+
Woensdag

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

Amy Harink

J
J

Groove Dance (6-8 en 9-14 jaar)
Dinsdag
Slangenbeek
Dinsdag
Slangenbeek

17.00-18.00u
18.00-19.00u

Nathalie Hunter
Nathalie Hunter

6-8 jaar
9-12 jaar

Weusthag

Edwin Cildavil
Nikki Voogtsgeerd

Nikki Voogtsgeerd

Lesrooster

Puzzelpagina

Rebus

M
M
M
M
M

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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PREMIUM - BUDGET - CARNAVAL & KANT EN KLARE PRODUCTEN

@bontshop.nl

/BontshopNL

