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fashion for the eye...

Beste lezers,
Voor jullie ligt alweer de december-editie van Bladgoud. Met ook dit keer weer veel leuke
artikelen, zoals een terugblik op de Pietengym, er komen een trainer en zijn assistenten aan het
woord, krijg je een kijkje achter de schermen bij de organisatie van de wedstrijden, tonen we
het vernieuwde lesrooster en is er natuurlijk weer een leuke uitdagende puzzel.
Terwijl we het jaar 2019 bijna afsluiten, staat 2020 ons al op te wachten. Er is veel gebeurd
in 2019. Zo begonnen eind augustus alle recreatie- en selectielessen weer.  Zijn er leuke
activiteiten georganiseerd, zoals de turninstuif, filmavond en de pietengym. Is de Groove Dance
uitgebreid met een extra les. En in oktober was er de vrijwilligersavond, een gezellige avond om
alle vrijwilligers van de vereniging te bedanken. Vanuit het Rabofonds Centraal Twente heeft
TurnCentrum Twente een financiële bijdrage ontvangen voor verbouwing van de kantine. Op de
vrijwilligersavond hebben wij de cheque hiervoor ontvangen van de Rabobank.

Voorwoord

Voorwoord

De selectieturnsters hebben hun groepsspringwedstrijden al gehad en ook zijn de
eerste individuele wedstrijden al geweest. En heel leuk nieuws: Twee trainsters zijn met
zwangerschapsverlof gegaan en inmiddels ook allebei bevallen. Nathalie Kreuger is moeder
geworden van een zoontje, Rens en Carlien Versteeg van een dochter, Loïs.

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

Zowel in 2019 als in 2020 organiseert TurnCentrum Twente regionale en landelijke wedstrijden
voor de KNGU. Deze organiseren we in onze eigen turnhal. De eerste wedstrijd vond eind
november plaats. We kijken terug op een geslaagde dag! Het organiseren van een wedstrijd
in ‘eigen huis’ is toch altijd weer een hele klus,. In deze editie van Bladgoud vertelt Nicole
Veldkamp je daar meer over.
De accommodatiecommissie is altijd een belangrijke ondersteuning bij de organisatie van de
wedstrijden. Zij nemen de verantwoordelijkheid voor de op- en afbouw van alle toestellen en
ondersteunen tijdens de wedstrijd zelf. In deze commissie is extra hulp altijd van harte welkom,
het liefst (sterke) vaders. Dus mocht je hier wat in kunnen betekenen, neem dan contact op met
het bestuur.
Een goed jaar om af te sluiten en met veel zin kijken we alweer uit naar het nieuwe jaar. Wij
wensen jullie allemaal hele fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.
Namens het bestuur en de communicatiecommissie van TurnCentrum Twente,
Edwin Cildavil

Hele fijne feestdagen
en een sportief 2020!

Steen & Tegelhandel
Torenlaan 38 - 7559 PJ Hengelo
Tel. 074-2776079
Fax. 074-2776905
www.devrieshengelo.nl
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Irene Aanstoot is het afgelopen half jaar druk bezig geweest met het regelen en bestellen van
nieuwe trainingspakken voor TurnCentrum Twente. Allemaal in hetzelfde pak voor een uniforme
uitstraling, dat is de gedachte. In gesprek met Irene….
Wat was de aanleiding om nieuwe
trainingspakken te bestellen? De oude
trainingspakken waren al een paar jaar oud
en werden voor veel turnsters te klein. De
aanschaf van een turnpakje brengt voor ouders
veel kosten met zich mee. We wilden dan ook
proberen om de kosten voor het trainingspak
via een sponsor te financieren. En dat is de
vereniging gelukt!
Om hoeveel pakken gaat het eigenlijk? Het gaat
om ongeveer 95 trainingspakken. De turnsters
van de A/B/C-selectie, alle trainers (van de
selectie en de recreatielessen) en de vrijwilligers
van de accommodatiecommissie. Deze laatste
groep is namelijk ook in de zaal actief tijdens
de evenementen die georganiseerd worden
door TurnCentrum Twente. We houden ook een
aantal trainingspakken op reserve voor als er
zich nieuwe leden melden.
Worden het weer Adidas pakken en hoe zien
ze eruit? In het voortraject hebben we met
trainers, bestuur en de sponsor verschillende
pakken bekeken van de merken Reece, Hummel,
Osaka en Adidas.
Belangrijke uitgangspunten voor ons waren:
• dat de trainingspakken voor teams geleverd
kunnen worden.
• dat de pakken nog drie jaar in het
assortiment zitten (leverbaar blijven).

•
•
•

de kwaliteit, prijs, pasvorm en de uitstraling
heeft het pak een groot zichtbaar merklogo
op het jack en/of broek of juist een mooi
klein en compact teken?
kun je kiezen voor verschillende maten van
broek en jack?

Er bleven voor ons twee merken over en deze
zijn door de trainers gepast. Uiteindelijk is dus
toch weer gekozen voor Adidas. Dit pak was
gewoon het mooiste!
Wie sponsort de pakken? Ben Nieuwe Weme
sponsort de pakken. Daar zijn we heel
blij mee. Ben is eigenaar van de Nieuwe
Weme Groep, een bedrijf gericht op o.a.
afvalwatertechnologie. Zijn dochter Brooke (9
jaar) turnt in de A-selectie. De NieuweWeme
Groep bestaat uit een aantal bedrijven, die
ieder voor zich complete producten kunnen
ontwikkelen, engineeren, produceren,
distribueren en indien gewenst, waar ook ter
wereld in bedrijf stellen.
Komt het logo van TurnCentrum Twente op de
pakken te staan? Ja, het logo van TurnCentrum
Twente komt op de voorkant te staan. Op
de achterkant komt de bedrijfsnaam van de
sponsor: Nieuwe Weme.
Verliep het proces goed en/of ging er nog

Adidas it was… and Adidas it is!
wat mis? Het was een langdurig proces van
meerdere overlegmomenten met het bedrijf ’t
Hoen, de leverancier van de trainingspakken.
Afstemming over welke teamkleding interessant
is voor onze vereniging, uit welke kleuren we
kunnen kiezen, welk materiaal geschikt is en
welk trainingspak een geschikte pasvorm voor
zowel kinderen als volwassenen en mannen
en vrouwen heeft? Daarnaast moesten er
afspraken worden gemaakt over drukwerk en
logo’s. Dit proces verliep prima. Uiteindelijk
beslis je samen hoe het trainingspak er het er
mooist uit komt te zien.
De eerste passessie hebben we met een klein
groepje turnsters gedaan, zodat we konden
ervaren hoe de maatvoering valt. Samen
met de trainsters hebben we een inschatting
voor iedereen gemaakt en een voorlopige
reservering geplaatst, zodat er een grote
bulkvoorraad bij de leverancier binnengehaald
kon worden.  In augustus is er voor iedereen

een passessie geweest en daarna zijn de
definitieve bestellingen geplaatst. Hier ging nog
wel iets mis. Er werden 19 trainingspakken in
een verkeerde maat geleverd. Deze moesten
weer terug en dan moet je toch een paar
weken wachten op de nieuwe levering. Medio
november was alles binnen en eind november
heeft iedereen dan ook zijn/haar trainingspak in
ontvangst kunnen nemen. De trainingspakken
worden in bruikleen gesteld. De komende
drie seizoenen schitteren we bij TurnCentrum
Twente allemaal in de mooie nieuwe
trainingspakken van sponsor Ben Nieuwe
Weme.

Nieuwe turnpakjes

Nieuwe turnpakjes

Nieuwe trainingspakken

Nieuwe Trainingspakken

Turnpakje met gouden manen
Uitstraling is heel belangrijk!
Interview met Kristy Stijnenbosch
Wat is de aanleiding om nieuwe turnpakjes te
bestellen? Na elke drie seizoenen kiezen we
als TurnCentrum Twente een nieuw pakje. Dit  
omdat een turnpakje na die periode niet meer
bij te bestellen is. Voor bijvoorbeeld nieuwe
selectiemeisjes of als iemand eruit is gegroeid.

wedstrijd. Passen kan pas na de zomervakantie,
omdat de turnsters in de zomervakantie harder
groeien, omdat ze dan minder trainen. Soms
zijn ze na de zomer ineens 2 cm groter!

Hoeveel pakjes zijn er dit jaar besteld? In totaal
75 stuks van verschillende maten. We hebben
daarnaast nog 10 extra van elke maat 1 besteld,
zodat we wat op voorraad hebben. Er is direct
na de zomervakantie een passessie geweest.
De meisjes komen dan de proefpakjes passen
en de maat wordt bepaald. Dit is best lastig.
Het pakje moet iets ruim besteld worden, maar
mag niet van de schouders afzakken tijdens een

Hoe ben je tot dit model gekomen? We hebben
een turnpakjescommissie van TCT-ers: Nathalie,
Dionne, Nikki en ikzelf. We bekijken met zijn
vieren webshops, pakjes op wedstrijden van
andere verenigingen, folders en stellen ons voor
hoe het eruit zal zien in onze clubkleuren: zwart
met goud en evt. wit! Dit is een moeilijke combi,
want het kan heel donker overkomen. We
willen natuurlijk een fris en stralend turnpakje!

Hoe gaat het als een meisje uit het turnpakje is
gegroeid binnen die drie jaar? Vaak hebben we
Waar bestaat een set uit en hoeveel kost het?
nog een pakje een maat groter op voorraad. We
Een set bestaat uit een turnpakje, een kort
houden ook een 2e-hands lijst bij. Daar staan
broekje en een scrunch (haarwikkel). De sport- pakjes op  waar iemand is uit gegroeid. Die
kleding wordt eigendom van het selectielid.
worden onderling doorgeschoven. Zo schuiven
Prijzen van het huidige setje zijn rond de €150,-. heel wat pakjes in die drie jaar door naar een
De set dragen ze dan ongeveer 3 seizoenen.
ander selectielid.
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We hebben voor het eerst een geheel lycra
pakje gekozen. In de vorige jaren hadden we
velours stof. Lycra zit toch wat anders dan
velours dus het is even afwachten hoe dat gaat
bevallen. Het model is wel erg mooi. Meestal
laten we een proefpakje maken, maar van dit
model was er al een pakje in bijna de goede
kleuren. Zo konden we al goed inschatten hoe
het eruit zou komen te zien en hebben we dit
keer dus geen proefpakje laten maken.

Gaat er wel eens wat mis? Gelukkig niet. Er
is een keer een nalevering binnen gekomen
die van de verkeerde stof was gemaakt. In het
laatste jaar bijbestellen is lastig. Je moet er vijf
afnemen en die raken we vaak niet meer kwijt.
Daarom gaan we dan vaak een oud-turnster
benaderen of die haar pakje wil verkopen of
uitlenen.

Welke pakjes hebben jullie allemaal al gehad?
Heb je daar nog foto’s van? Ik denk dat dit het
Wanneer komen ze? De nieuwe pakjes zijn eind 5e of 6e pakje is sinds de oprichting van de
november binnen gekomen en inmiddels aan de vereniging. Ik heb nog wel wat foto’s. Ik ga eens
turnsters uitgereikt. De eerste wedstrijden zijn
voor je zoeken!
er ook al in geturnd.

Ouder-kind gym uitspraken
Ik ben twee en zeg …. JA tegen gym
Wat is er zo leuk bij Apie Papie en juf Barbara op de
Ouder-Kindgym?
Liv - Het tentje waar je door kan klimmen
Gijs - Touw zwaaien, vooral als de krokodil eronder ligt
Lynn - De wip-wap vind ik leuk
Lieke - Springen van de hoge mat en klimmen
Rana - De trampoline
Luuk - Touw trekken met papa
Mees -  De glijbaan
Isabeau - Ik ben een tijger, ik vind rennen mooi
Quin - De schommel en de wip wap
Linn - Zwaaien en hangen en liedjes zingen
Djay - Springen van de planken
Saar - Koprol en springen
Luka - Zwemmen op de mat
Loïs - Alles is leuk

Ouder-kind

Turnpakje

Nieuwe turnpakjes

Samen met papa of mama kan ik alles aan
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Eerste wedstrijdpakje (2003)

2006-2009

2009-2012

2013-2015

2016-2019

De nieuwe pakjes!

Hoe beleven ouders het gymuurtje met hun kind?
Moeder Linn - Het contact met je kind, een uur lang is
mooi. Het is quality time! Je ziet hoe blij ze ervan wordt
en dat doet je goed.
Ouders Loïs - Er zijn veel uitdagende situaties.
Moeder Lola - Het is heel gezellig in de les.
Moeder Quin - Het is heerlijk dat mijn zoon zijn energie
kwijt kan.
Vader Luka - Mijn zoon kan lekker bewegen in een veilige
omgeving.
Moeder Saar - Je hebt alle aandacht voor je kind. Je bent
alleen maar bezig met spelen en bewegen.
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...bij een wedstrijd

Het wedstrijdseizoen is gestart
De meeste turnsters hebben hun eerste wedstrijd gehad, de kop is er af!
’s Ochtends vroeg op tijd in de auto, op weg naar de wedstrijd. In de auto bouwt de spanning wat
op. Zijn er veel toeschouwers, ben ik in vorm en hoe zou de zaal eruitzien? Hoe leuk is het dan als je
een keer niet zo ver in de auto hoeft, dat je precies weet waar je turnt, dat je de toestellen haarfijn
kent en dat familie, vrienden, bekenden makkelijk kunnen komen kijken. Dat is een van de redenen
waarom we ook wedstrijden in onze eigen zaal organiseren.
Ladyspeaker
En wat komt er nou allemaal kijken bij het
organiseren van zo’n wedstrijd? Mij is gevraagd
of ik hier wat over kan vertellen. Nu heb ik nog
maar net één wedstrijdseizoen achter de rug als
‘ ladyspeaker’. Ik hoor jullie denken, als wat….,‘
ladyspeaker’? Nou, dat betekent gewoon dat ik
door de microfoon mag praten en de turnsters
en toeschouwers door de dag heen mag leiden.
Maar bij het organiseren komt veel meer kijken
en dat probeer ik wat toe te lichten.
Voorbereiding
In de weken voorafgaand aan de wedstrijd
merken de turnsters en ouders al dat er een
wedstrijd aan zit te komen. Er wordt namelijk
voor allerlei zaken hulp gevraagd. Wie wil de
kassa of informatiebalie bemannen? Wie wil
bardienst draaien? Schoonmakers gezocht!  
Zo maken we ook enkele dagen voor de
wedstrijd ballonnenpilaren/bogen. Vaak vindt
dit tijdens een training plaats in de kantine.
Ook proberen we dan de kleedjes voor de
jurytafels, die hiervoor al zijn gewassen, te
strijken. Alles leggen we zo netjes mogelijk
klaar zodat we de avond voorafgaand aan
de wedstrijd alles op de plek kunnen leggen.
Maar daarvoor moet de turnzaal eerst
ingericht worden in de wedstrijdopstelling.
Donderdagavond, voorafgaand aan de
wedstrijd, starten we hiermee. Gelukkig hebben
we hierbij hulp van een aantal sterke mannen
en vrouwen. En ook de turnsters helpen na
de donderdagavondtraining mee. Vrijdags
na de training zetten we de puntjes op de i.
Enkele toestellen worden nog opgebouwd of
verplaatst. Ondertussen wordt de zaal helemaal
aangekleed. Grote zwarte kleden bedekken de
muren, jurytafels en stoelen worden op de plek
gezet, voorzien van kleedjes en bloemetjes,
de tribunes komen tevoorschijn. Terwijl we
allemaal druk bezig zijn, hoor je de stofzuigers
en zie je mensen dweilen. Rond 22.00 uur ziet
de zaal er netjes, schoon en verzorgd uit.

Ik ben Nicole Veldkamp en woon met mijn man en onze twee
kinderen in Haaksbergen. Nadat onze dochter, Fiënne, 2 jaar
geturnd heeft in Haaksbergen is ze in 2018 gestart in de B-selectie
bij TurnCentrum Twente. De turnwereld is mij niet geheel
onbekend, omdat ik vroeger zelf ook heb geturnd. Ik vind het dan
ook super leuk om nu weer betrokken te zijn bij de turnsport en de
vereniging te helpen.

kantine te goed doen aan wat lekkers. Hiervoor turnsters en publiek zijn verdwenen. Gelukkig
zijn natuurlijk ook de nodige inkopen gedaan en komen er weer wat hulptroepen, want we
voorbereidingen getroffen.
gaan pas naar huis als de hele zaal weer in de
trainingsopstelling is. Zo kunnen onze turnsters
De eerste wedstrijd start, de muziek gaat aan,
de volgende dag weer ‘gewoon’ trainen.
de opmars met de turnsters en hulpmeisjes,
een welkomswoordje. De mannen van de
En rond een uur of 10 ’s avonds zit ik heerlijk
‘materialencommissie’ staan paraat om zo
met de beentjes omhoog op de bank, na te
nodig materialen te verplaatsen. De turnsters
genieten van een super, leuke dag. Ondertussen
doen hun uiterste best, juryleden zijn alert.
bedenk ik alweer of er nog ballonen besteld
Ondertussen houden we een oogje in het zeil.
moeten worden en wanneer de kleedjes
Loopt alles volgens planning en voorspoedig?
weer schoon en gestreken moeten zijn. Wat
Je merkt er niets van, maar in de loop van de
dit seizoen organiseren we maar liefst 7
dag is er een ‘wisseling van de wacht’. Voor een wedstrijden. Maar wat voelt het goed om met
aantal ouders/turnsters zit het erop en nieuwe iedereen zo’n mooie dag te organiseren. We
hulptroepen voor de kassa, informatiebalie en
doen er alles aan, zodat turnsters, juryleden en
bar stromen binnen.
publiek graag naar TCT komen en zich welkom
voelen!
Tegen een uur of 6 bedanken we iedereen voor
hun komst en hopen we dat iedereen terug
Enne, kun je wat tijd vrijmaken en ons hiermee
kan kijken op een mooie dag. De zaal oogt leeg, helpen? Neem vooral contact met ons op :-)

Wedstrijdorganisatie

Wedstrijdorganisatie
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Achter de schermen...

De wedstrijddag
De wedstrijddag is aangebroken. Rond 7.00
uur zijn de eersten al in de zaal. Na een kopje
koffie checken we de laatste dingen. Doet
de microfoon het en, niet onbelangrijk, is
de muziek goed. Ondertussen stromen de
‘hulpmeisjes’ binnen. Turnsters die mogen
helpen om de wedstrijdturnsters te begeleiden
van het ene naar het andere toestel. De
vrijwilligers voor de kassa en informatiebalie
zoeken hun plekje, de ehbo komt binnen en de
juryleden worden ontvangen met een heerlijke
kop koffie. De catering is weer goed geregeld en
gelukkig staan er weer enthousiaste bardames
klaar. De vrijwilligers worden voorzien van eten
en drinken. Het publiek kan zich in de mooie
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Trainer versus hulptrainer, deze keer Edwin Cildavil, met zijn twee assistenttrainsters Talitha Cildavil
en Puck Oude Bekke. Edwin is naast trainer bij Tumble & Jump en Basic Gym ook bestuurslid
(secretaris) en lid van de communicatiecommissie. Hij zit onder andere in de redactie van
Bladgoud. Talitha en Puck zijn beiden naast assistent trainster ook turnster in de B-selectie. En wat
leuk is: Talitha is ook nog eens het jongere zusje van Edwin!

Edwin en Talitha
Assistent-trainer Talitha

Hoe lang geeft Edwin al les bij TurnCentrum
Twente?
Edwin is bij Jan begonnen als assistent en dat is
ongeveer 12 jaar geleden, dus ik denk 12 jaar.
Welke leeftijdsgroep vindt hij het leukst en
waarom?
Edwin vindt denk ik de Basic Gym een hele
leuke groep, omdat het een grote groep is en de
kinderen veel plezier in het turnen hebben.
Hoeveel uur is Edwin met de vereniging bezig
per week, ongeveer? En jij?
Edwin geeft op vrijdag twee groepen les. Die
duren per les anderhalf uur, dus geeft hij drie
uur les en daarnaast zit hij ook in het bestuur.
Zelf train ik 3 keer in de week, per training 3 uur.
En ik geef op vrijdag anderhalf uur les, dus in
totaal 10,5 uur per week.
Naar welk land is Edwin op stage geweest voor
zijn studie. Heeft hij daar nog wat bijzonders
meegemaakt?
Edwin heeft een half jaar stage gelopen in SintMaarten en vond alles daar wel bijzonder.
Wat is de lievelingskleur van Edwin?
Zwart. Maar officieel is zwart geen kleur, dus
dan rood.
Hoe is het om samen met je broer de les te
doen?
Leuk, vooral omdat de kinderen niet
verwachten dat ik het zusje van Edwin ben.
In welk opzicht is je broer in de les anders dan in
de thuissituatie?
Thuis is hij soms eigenwijs en tijdens het
lesgeven niet.
Hoe ben jij bij TCT terecht gekomen?
Mijn vader gaf les  aan een jongensgroep in de
Slangenbeek en toen reed ik mee om daar ook
te gaan turnen.
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Welk opleiding doe jij dit jaar?
Ik doe Havo en zit in het 4e jaar.
Wat wil je later worden? Vertel eens…
Op dit moment zit ik erover na te denken om
hierna de PABO opleiding te gaan volgen.
Wat vind je leuk aan het assisteren bij de Basic
Gym?
Ik vind het heel leuk om te zien hoe de kinderen
plezier hebben in het turnen en om ze nieuwe
dingen te leren.

Trainer Edwin

Hoe lang geef je al les bij TurnCentrum Twente?
Ik ben in 2008 begonnen met het assisteren van
een les en ik geef sinds 2013 zelfstandig les.
Welke leeftijdsgroep vind je het leukste en
waarom?
Alle categorieën wel! Basic Gym (6 tot 9 jaar)
spreekt me aan, omdat de dames nog zo jong
zijn en je ze veel kan leren. Maar de Tumble &
Jump (12-16 jaar) is ook erg leuk, omdat zij juist
wat ouder zijn!

Assistent en trainer
In de les is ze wat rustiger. Talitha praat thuis
Hoeveel uur ben je per week bezig met TCT?
Ik geef 3 uur per week les. Daarnaast doe ik nog veel meer.
andere taken voor de vereniging wat heel divers
Hoe is Talitha bij de club gekomen?
is, ook in uren wat ik daaraan besteed.
Via Mecida. Zij gaf altijd les bij de selectie van
Waar ben je op stage geweest voor je studie en TCT en ze stimuleerde Talitha altijd om ook
te gaan turnen. Zij is ooit bij de Basic Gym
hoe was dat?
begonnen. Welke weet ik even niet meer. Ik
Sint Maarten! Dit was een supergave ervaring.
dacht in de Slangenbeek. Ze is al heel gauw
Heel andere wereld daar. Hele andere cultuur
doorgestroomd naar de Jong Talent en toen
en ik heb daar ook heel veel geleerd. En oh
naar de B-Selectie.
ja, het is daar (bijna) altijd lekker weer. Stukje
paradijs op aarde.
Welke opleiding doet Talitha?
Talitha doet havo. Ze zit in het 4e jaar op
Wat is jouw lievelingskleur?
Lyceum de Grundel.
Ik heb eigenlijk niet echt een lievelingskleur,
maar als ik moest kiezen blauw.
Wat wil je zus later worden?
Basisschooljuf.
Hoe is het om samen met je zusje de les te
doen?
Wat vindt Talitha mooi aan het helpen bij de
Heel leuk! Ik denk trouwens dat heel veel
kinderen niet eens weten dat Talitha mijn zusje Basic Gym?
Talitha vindt het leuk om de kinderen bezig te
is. Ik heb de kinderen dit nooit verteld.
houden en wat ze zelf kan aan turnen ook aan
de kinderen te leren.
In welk opzicht is je zus in de les anders dan in
de thuissituatie?

Edwin en Puck
Assistent-trainer Puck

Hoe lang help je al bij de Basic Gym? Door wie
ben je gevraagd om op de les te assisteren?
Ik werd door Edwin gevraagd om te helpen
bij de Basic Gym en daar help ik nu ongeveer
anderhalf jaar.

Assistent en trainer

Assistent en trainer

Assistent en trainer

Noem drie positieve punten op van Edwin.
Edwin is heel erg enthousiast. Is altijd vrolijk
en geeft gevarieerde lessen waarmee hij de
kinderen vermaakt.
Op welke school en welke klas zit je?
Ik zit op Lyceum de Grundel, 2e klas.
Heb je al een idee wat je later wilt worden?
Ik wil later iets doen in de medische richting,
maar ik weet nog niet precies wat.
Wat is je lievelingsvakantieland?
Mijn lievelingsvakantieland is Italië
Hoeveel broers en zussen heeft Edwin?
Edwin heeft een broer en twee zusjes.
Naar wat voor soort baan is Edwin op zoek als
hij zijn diploma heeft? Weet je wat hij studeert?
Edwin doet de opleiding Facility Management
HBO, maar ik heb eigenlijk geen idee naar wat
voor baan Edwin op zoek is als hij zijn opleiding
heeft afgerond.
Wat vindt Edwin leuk aan lesgeven? Noem een
voorbeeld.
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Pietengym

Edwin vindt het leuk om de kinderen te
motiveren en ze iets te leren. Hij geeft
bijvoorbeeld goede en leerzame tips en tops.

Naar welk land gaat Puck graag op vakantie?
Weet niet of ze echt een lievelingsland heeft,
maar ze is laatst nog naar Turkije geweest.

De Pietengym in zaal Slangenbeek was weer een geweldige happening. Ouders en kinderen
hebben genoten van een uitdagend gymparcours en heel veel pepernoten. De Pietendiploma’s
gingen met glimmende oogjes mee naar huis.

Zou jij later zelf les willen geven? Wat vind je
leuk aan het assisteren?
Ik zou het heel leuk vinden om later les te
geven, want ik vind het leuk om kinderen
dingen te leren. En ik vind het leuk om te zien
dat de kinderen veel plezier hebben in het
turnen.

Hoeveel broertjes en zusjes heeft Puck?
Puck heeft 1 broertje en 2 zussen

Activiteitencommissie, bedankt voor de organisatie! We hopen dat de Pieten volgend jaar TCT
weer komen bezoeken. Lief zijn dus allemaal :-)

Kan Edwin nog drie volle tellen in handstand
staan? Welk antwoord zal hij zelf hierop geven?
Ik denk dat Edwin niet meer drie tellen in
handstand kan staan. Edwin zou zelf zeggen dat
hij het niet meer alleen kan, maar misschien
nog wel tegen de muur.
Wat is je lievelingseten en wanneer eet je dat?
Ik vind eigenlijk wel heel veel dingen lekker,
maar als ik dan toch moet kiezen. Kies ik voor
Burritos.

Trainer Edwin

Hoe lang helpt Puck al bij de Basic Gym?
Puck helpt nu ongeveer een jaar op mijn les.
Noem drie positieve punten op van Puck.
Puck is erg duidelijk, leuk met de kinderen en
heel slim!
Op welke school en welke klas zit Puck?
Puck zit in 2 gymnasium op Lyceum de Grundel.

Edwin, wat wil jij later graag voor functie
uitoefenen?
Ik heb nog niet echt een functie waarvan ik
denk: dat wil ik gaan doen. Ik werk nu 20 uur bij
Saxion en dat is een hele leuke baan.
Wat is jouw drijfveer om les te geven?
Ik vind het leuk om de kinderen wat te leren.
Het lesgeven heeft mij ook heel veel geleerd in
mijn persoonlijke ontwikkeling. Dat alles samen
maakt het lesgeven heel leuk.

Pietengym

Assistent en trainer

Assistent en trainer

En om in het Bestuur van de vereniging plaats te
nemen?
Ik wilde graag wat extra’s betekenen voor de
vereniging. Mijn opleiding draait natuurlijk om
het organisatorische spil zijn van een bedrijf/
organisatie. Waarom zou ik dat dan niet doen
voor de vereniging waar ik lesgeef?
Kun jij nog drie volle tellen in handstand staan
zonder om te vallen?
Poeh, ik heb al sinds mijn 18e niet meer
geturnd. Ik denk dat 3 tellen nog wel moet
lukken.

Wat is het lievelingseten van Puck?
Puck is denk ik geen lastige eter, maar ik denk
Wat wil Puck later worden? Turntrainster! Dit
dat ze Italiaans eten heel lekker vindt. Een pasta
riep Puck al toen ik haar nog lesgaf. Daarom heb of pizza. En anders patat. Dat vindt iedereen
ik haar ook gevraagd mij te helpen op de les.
lekker toch?
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Elk jaar wordt aan het einde van het jaar (vlak voor de zomervakantie) met de selectieturnsters,
hun ouders en de trainers, het seizoen feestelijk afgesloten. Met een activiteit die georganiseerd
wordt door een aantal ouders en een barbecue. Dit jaar gingen we in groepjes klootschieten in
het Weusthagbos. Het leverde soms spannende en hilarische momenten op, waarbij de kloot in
de brandnetels verdween of in de sloot. Gelukkig hadden we voor deze momenten harkjes mee,
speciaal gemaakt door een hele lieve opa!
Na afloop gingen we heerlijk barbecuen en tegelijkertijd konden de fanatieke voetbalfans kijken
naar de WK finale van onze Oranje Leeuwinnen.

We hebben als communicatiecommissie aan Jan Mulder (onze hoofdtrainer) gevraagd om voor
Bladgoud eens wat meer achtergrondinformatie over verschillende turntermen en toestellen
te geven. En we hadden natuurlijk kunnen weten dat Jan dan niet over 1 nacht ijs gaat... We
kregen een heel uitgebreid en zeer interessant verhaal over Minitrampoline springen van hem
aangeleverd. Je vindt op deze pagina een klein stukje uit dit artikel (samengevat). Het gehele
artikel zullen we plaatsen op onze website www.tctwente.com.
Allereerst: minitrampoline springen en de hurksalto in het bijzonder hoog scoort op de lijst van  
ernstige gymnastiekongevallen. Ieder die in zijn
les aandacht besteed aan deze spectaculaire
vorm van bewegen dient zich telkens weer te
overtuigen dat de factoren:
• materiaal,
• techniek,
• tactiek of methodiek,
• fysieke voorbereiding en
• sfeer punctueel verzorgd zijn.
Hulpverlenen en beveiliging horen in dit verband onder tactiek thuis. Wat de ‘fysieke’ factor
betreft speelt met name de vormspanning een
sleutelrol in dit geheel. Daarom willen we hier
eerst verder op in gaan.
Vormspanning
“Span je billen”, “Strek je armen”, “Sluit je
benen” hoort men vaak tijdens het springen.
Op het juiste moment goed spannen is een
noodzaak bij goed (leren) springen. Roepen van
“Spannen”, terwijl de leerling geen weet heeft
van wat, hoe en waar hij zich moet spannen
heeft geen zin. Spannen moet men vanaf het
begin leren en ‘voelen’. Pas later worden de effecten daarvan zichtbaar.

Turnsters in het zonnetje
De trainers van de selectie reiken elk jaar aan het eind van het wedstrijdseizoen een aantal
bekers uit. Tijdens de seizoensafsluiting worden er om verschillende redenen turnsters in
het zonnetje gezet. Dit jaar kregen de volgende turnsters een beker:
• Laura Mosman kreeg ‘De één zwaluw maakt nog geen zomer beker-C selectie’.
• De één zwaluw maakt nog geen zomer beker voor de B selectie ging naar Fiënne
Veldkamp
• De één zwaluw maakt nog geen zomer beker voor de A selectie ging naar Anne
Veenstra
• De Geert de Wilde trofee was voor Nathalie Elias, die de beste wedstrijdprestatie van
het vorige seizoen heeft neergezet in de tweede divisie.
Het uitreiken van de bekers is altijd een bijzonder moment. We zijn namelijk hartstikke trots
op onze turnsters en waarderen het dat ze zich zo inzetten voor hun sport.
Ammelie Nijhuis
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Minitrampoline springen

veiliger bewegen en worden vele onnodige blessures voorkomen.
4. Reactiekracht. Door het onder spanning
oprekken van spieren (ook wel voorspanning
genoemd), vergroot men de reactiekracht. Dit is
te vergelijken met het opspannen van een boog.
5. Lijnenspel. Door spanning ontstaat een fraai
‘lijnenspel’. Een train(st)er let bij het aanleren
en/of verbeteren van bewegingen op de juiste
lijnen (hoekverhoudingen) in een beweging.

Enkele zinvolle oefeningen.
Individueel:
• Ligsteun met ingetrokken buik, bolle rug en
gesloten hakken. Van deze bolle houding
via een rechte houding gaan naar een licht
holle houding.
Wat is spannen?
• Kaarsstand met rechte heup, knieën en
Spannen is het aanspannen van spieren,
voetspanning.
waardoor de beweeglijkheid van één of meer
• Langzit en hoekzit afwisselen met
gewrichten op een zelf bepaald moment bewust
voethouding doorgestrekt en ‘omhoog’
‘geblokkeerd’ wordt. Door goed te spannen
getrokken.
kan men een gewricht in een bepaalde positie
Met partner:
vastzetten. Hierdoor neemt het lichaam een
• Ligsteun met enige druk op schouders en/of
specifieke vorm aan, vandaar dat men beter het
onderrug.
woord vormspanning kan gebruiken.
• Husselen in kaarshouding.
Waarom is vormspanning noodzakelijk?
Goede vormspanning levert de volgende
voordelen op:
1. Kaatskracht. Door op het juiste moment te
spannen neemt de kaatskracht van het lichaam
toe. Het lichaam is te vergelijken met een hard
opgepompte bal: de harde bal heeft meer kaatskracht en elasticiteit en stuit dus veel hoger.
2. Stabiliteit. Door spanning neemt de stabiliteit
van het lichaam toe. Turngoeroe Dick Sol kwam
altijd met het voorbeeld ‘gekookt en rauw ei’
aan om deze wijsheid ‘aan te tonen’.
3. Veiligheid. Door goede spanning kan men

Turntoestellen achtergrond

Seizoensafsluiting

Seizoensafsluiting

Samenvatting vormspanning
Door van begin af aan de leerlingen bewust kennis te laten maken met het begrip vormspanning zal het leerproces bij het aanleren en verbeteren van vele technieken versneld worden.
Door vormspanning krijgt men:
• meer kaatskracht
• meer stabiliteit/beter evenwicht - meer
reactiekracht
• betere veiligheid (corsetfunktie) - een beter
lijnenspel
Jan Mulder, Hengelo 28 november 2019
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Vakantie-turnfoto’s

Vlak na de zomer hebben we weer een oproep gedaan om jullie leukste vakantie-turnfoto’s in te
sturen. Bedankt voor alle leuke reacties! In deze winterse editie van Bladgoud dus weer een mooie
zonnige pagina!

Zweefstand in de speeltuin bij Liverdun
Faye op het strand van Texel

Tess in de Ardeche

Vakantieturnen

Vakantieturnen

Vakantie-turnfoto’s

In Praag

Lyssa tijdens de bruiloft van Dionne en Wouter

Nienke in Katwijk aan Zee

Maaike in Valkenburg

Linde op het strand van
Terschelling

Marly in een piratengrot in
Kroatie

Aniek thuis in Haaksbergen
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Emma-Sophie in Egypte

Emma Schotmeijer

Nathalie in Egypte
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Groepsspringen 2019

Voor sportverenigingen, klein of groot, is
sponsoring een belangrijke inkomstenbron. Net
zo goed als vrijwilligers zijn er ook sponsoren
nodig om de vereniging actief te houden. De
financiële middelen die gegenereerd worden
door sponsoring, geven ons de mogelijkheid om
goed onderhoud te plegen, materialen aan te
schaffen, trainers op te leiden en activiteiten te
organiseren.

Elk jaar doet TC Twente mee met een paar teams aan het NK groepsspringen. Turnen is normaal
gesproken een individuele sport, dus om als team mee te doen aan dit soort wedstrijden is een
leuke afwisseling. De teams komen uit in verschillende leeftijdscategorieën en niveau’s. Dit jaar
deden er maar liefst 6 teams mee, met meisjes uit de A, B en C selectie.

TurnCentrum Twente wil zich continue verder
professionaliseren. Talent moet zich kunnen
blijven ontwikkelen! En om dit te kunnen
blijven doen, zijn wij op zoek naar partners.
Wij bieden een aantal sponsormogelijkheden.
Vanaf het sponsoren van, reclamebord tot aan
het hoofdsponsorschap. Onze sponsorbrochure
krijgt binnenkort een update, maar jij kan ook
nu al helpen!

Op 2 november, eveneens in Nieuwleusen, plaatste zich het Jeugd B team voor 3 toestellen en
het Jeugd A team voor 4 toestellen voor het NK in Gulpen. Een week later, op 9 november konden
onze twee Junior B teams zich in Spijkenisse proberen te plaatsen voor het NK. Allebei de teams
hebben zich voor alle 5 de toestellen geplaatst in een breed wedstrijdveld, heel knap! Het NK vond
plaats op 7 december in Gulpen. Dat is net na de deadline voor dit blad.... Kijk maar eens op onze
Facebookpagina voor de uitslag!
  

Wij komen graag met ondernemers in gesprek
en tips daarvoor zijn dan ook erg welkom. Dus

Op 27 oktober streden een jeugd C en een Jeugd D team in Nieuwleusen voor de kampioenschapppen in de regio Oost. Voor een aantal meisjes was dit hun eerste wedstrijd. Beide teams
hebben op 4 toestellen gesprongen, en dit erg goed gedaan. De meiden van het D team hebben
zelfs 2 prijzen gewonnen. Ze zijn zowel op de airtrack als op de trampoline kast 3e geworden !

ken jij een ondernemer? Vertel hem over onze
mooie vereniging en de sponsormogelijkheden.
En vergeet ons niet te tippen! Dit kan eenvoudig
door een mailtje te sturen naar
secretariaat@tctwente.com.

Sponsormogelijkheden
Sponsorbord in Turnhal
Pakket voor € 250,- per jaar (3-jarig contract)
• plaatsen van een full-colour sponsorbord (290x100cm) aan de lange zijde van de turnhal,
tegenover de tribunewand
• logovermelding op homepage website, met een link naar eigen bedrijfspagina
• 1x redactioneel artikel in het clubblad Bladgoud

Jeugd D team

Jeugd C team

Jeugd B team

Jeugd A team

Clubblad Bladgoud
Pakket voor een jaar adverteren in Bladgoud. Oplage 500 stuks, komt 2x keer per jaar uit (zomer/
winter)
• Plaatsen van een full-colour advertentie
• 1x redactioneel artikel in het clubblad Bladgoud
• Hele pagina (A4) € 200,00 (€ 400,00 per jaar)
• Halve pagina (A5) € 80,00 (€ 160,00 per jaar)
• Kwart pagina (A6) € 45,00   (€ 90,00 per jaar)
Er zijn nog tal van andere mogelijkheden. Denk aan naamsvermelding tijdens demonstraties,  
naamgeving vereniging, website etc. We staan open voor andere initiatieven. Heb jij zelf een
idee? Laat het weten!
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Junior B team - 1

Junior B team - 2

NK Groepsspringen

Sponsoren gezocht

Pssst...! Sponsoren gezocht
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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!

Overzicht recreatielessen 2019-2020
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)
Zaterdag
Slangenbeek

10.00-11.00u

Amy Harink

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
Ammelie Nijhuis
Edwin Cildavil
Iris van der Werf
Nikki Voogtsgeerd
Jamilla ten Hove

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
Jill Coopman
Nikki Voogtsgeerd
Iris van der Werf
Jamilla ten Hove

M
M
M
M
M

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

17.00-18.30u
11.00-12.30u

Edwin Cildavil
Jill Coopman

J/M
J/M

Turnmix 16+
Donderdag

Weusthag

20.00-22.00u

Rosan Krikke

D/H

Turn Fit 30+
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

Jamilla ten Hove
Amy Harink

J
J

Groove Dance
Dinsdag
Slangenbeek
Dinsdag
Slangenbeek
Dinsdag
Slangenbeek

16.00-17.00u
17.00-18.00u
18:00-19:00u

Nathalie Hunter
Nathalie Hunter
Nathalie Hunter

6-8 jaar
9-12 jaar
12 jaar e.o.

Lesrooster

Puzzelpagina

Rebus

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
De oplossing van de vorige rebus was:‘Hoek zit drie
seconden vast houden spreiden sluiten en opstaan’
Nienke Snuverink is de winnaar van de rebus in
Bladgoud 16. Zij is door loting geselecteerd uit alle
goede inzendingen. Gefeliciteerd Nienke!
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PREMIUM - BUDGET - CARNAVAL & KANT EN KLARE PRODUCTEN

@bontshop.nl

/BontshopNL

