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Beste leden,
Eind vorig jaar is Bladgoud, het verenigingsblad van TurnCentrum Twente, voor het eerst
verschenen. Tijdens de turnwedstrijd van de 3de divisie op 10 december in sporthal Veldwijk, nam
wethouder Erik Lievers het eerste exemplaar in ontvangst. Vol trots heeft de redactie het blad
toen onder haar leden kunnen verspreiden. We hopen dat jullie het allemaal met plezier gelezen
hebben.

Voorwoord

Voorwoord

Voor je ligt de tweede uitgave van Bladgoud. Alweer een nummer boordevol informatie, maar
ook vooral ook leuke dingen om te lezen. We proberen een goede mix te vinden tussen de
recreatiesport, de wedstrijdsport en informatie. Ook proberen we diverse mensen bij het blad te
betrekken door ze bijvoorbeeld stukjes te laten schrijven. Gelukkig is iedereen enthousiast en is
het wederom een prachtig blad geworden. Omdat het bestuur nog geen nieuwe voorzitter heeft,
ben ik als eindredacteur in de pen geklommen om een voorwoord te schrijven.
De reden waarom we een verenigingsblad zijn gaan maken, is omdat we jullie graag bij TCT willen
betrekken. We zijn een ambitieuze en grote vereniging met een harde kern wedstrijdsporters,
maar met een heel groot aantal leden in de recreatiesport. Het aantal contactmomenten met
deze groep is aanzienlijk minder, omdat zij minder vaak in de sporthal aanwezig zijn. Daarom zijn
we vorig jaar gestart met het maandelijks uitgeven van de nieuwsbrief. Bladgoud is een leuke en
vooral ook mooie aanvulling daarop.
We zijn voornemens om Bladgoud twee keer per jaar uit te laten komen. Eén keer voor de
zomervakantie en één keer voor de kerstvakantie. Tot nu toe is het ons gelukt om het blad
kosteloos te laten maken en drukken, dit mede door een aantal enthousiaste vrijwilligers en door
een aantal sponsoren. Dank hiervoor, zonder jullie was het niet mogelijk geweest. Ik wens jullie
veel plezier met het lezen van Bladgoud.
Mocht je suggesties, tips of andere opmerkingen hebben, dan
kun je die mailen naar: communicatie@tctwente.com. Uiteraard
is input voor het volgende blad ook welkom!
Wendy Franke
Eindredactie
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Commissie

De accomodatiecommissie
Voor TurnCentrum Twente zijn een aantal commissies achter de schermen hard aan het werk
om de vereniging draaiende te houden. Dit werk gebeurt allemaal op vrijwillige basis. Het is
goed om te weten wie deze mensen zijn en wat de commissies doen. Daarom in deze uitgave
van Bladgoud een toelichting door Wim Nijhuis over de accommodatiecommissie.
De accommodatiecommissie bestaat al sinds 2001 en heeft het beheer over de materialen en
turntoestellen van de vereniging. In 2002 hebben we met een groep fanatieke ouders van de
selectiemeisjes de vrije oefeningvloer en de tumblingbaan in sporthal Weusthag gebouwd. De
kleedkamers en toiletten zijn toen ook geschilderd. We hebben de opslagruimtes ingericht voor
schoonmaakspullen en opslag van materialen voor demonstraties en activiteiten. In 2004 zijn we
de turnhal verder gaan professionaliseren. We hebben een valkuil uitgegraven en opgebouwd,
zodat de turnsters veilig kunnen landen.
Hoogtepuntje was ook de deelname van TCT aan de opening van de FBK games in 2003 en
2007. Hier zijn we met meer dan 100 vrijwilligers actief geweest. Ook op Koninginnedag is de
accommodatiecommissie actief met het
helpen opbouwen van de materialen. Ieder
jaar geven de selectiemeiden een prachtige
springdemonstratie in de binnenstad van
Hengelo.
Keuring
Tegenwoordig worden alle toestellen gekeurd,
je zou kunnen zeggen een APK voor alle
materialen en toestellen die TCT heeft. Voor
deze keuring moeten soms halsbrekende
toeren worden uitgehaald, zoals in 2010 toen
de saltogordelophanging in de Weusthaghal
moest worden gekeurd. Dit gebeurde met een
hoogwerker bovenin de hal. Spannend, maar
goedgekeurd.
  
Over het onderhoud is jaarlijks contact met
de Gemeente Hengelo. De accommodatiecommissie zorgt ervoor dat alle lessen over de
modernste toestellen kunnen beschikken. We
hebben in het verleden vaak gebruik gemaakt
van de mogelijkheid om met sportsubsidies
van de gemeente moderne materialen aan te
schaffen. Het is jammer, dat deze vorm van
investeringssubsidie is afgeschaft.
In 2013 is er weer een spetterende jubileumuitvoering. Alle toestellen uit de Weusthaghal worden
dan verplaatst naar het Rabotheater. Een gigantische klus die alleen doorgang kan vinden omdat
we vele vrijwilligers hebben.
Samenstelling
Op papier bestaat de accommodatiecommissie uit vijf personen, te weten Gerard Harink, Dinand
Versteeg, Jan ’t Hooft, Henk Janssen en ondergetekende. Echter in de praktijk kunnen we een
beroep doen op vele vaders en moeders. Want als je zonder gestress perfectie wilt nastreven heb
je handen nodig en geen monden.
Namens de accommodatiecommissie
Wim Nijhuis
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In de eerste uitgave van Bladgoud hebben jullie in het voorwoord kunnen lezen hoe trots onze
wethouder Sport, de heer Erik Lievers, is op TurnCentrum Twente. Het bestuur van TCT spreekt
de wethouder regelmatig en ook dan kunnen we zien dat bij begaan is met onze vereniging.
Om jullie ook wat nader kennis met de wethouder te laten maken, hebben we hem een aantal
vragen gesteld.
1. Hoe lang bent u al wethouder in Hengelo?
Ik ben inmiddels ruim 2 jaar wethouder
2. Waarvoor bent u als wethouder
verantwoordelijk?
Ik heb een aantal interne en externe
portefeuilles. Ze ben ik binnen het stadhuis
verantwoordelijk voor het personeel en de ICT.
Buiten het stadhuis ben ik verantwoordelijk
voor onderwijs, (wijk)welzijn, vrijwilligerswerk,
recreatie & toerisme en last but not least; sport
3. Wat is uw passie in sport?
Het alleen maar bezig zijn met je sport, even
aan niets anders denken en de voldoening
daarna zijn voor mij de passie in sport. Ook
dat je zelf telkens weer een beetje je grenzen
verlegd spreek mij aan in het sporten,
4. Wat voor sport beoefent u zelf?
Ik speel tennis en zwem regelmatig

verantwoord verenigen; we willen graag
toe naar sterke sportverenigingen die een
brede maatschappelijke rol willen en kunnen
spelen in hun omgeving. Hierbij willen we ook
partijen als het onderwijs, kinderopvang, (wijk)
welzijnspartners en het bedrijfsleven betrekken.
We willen op zoek gaan naar slimme en
effectieve verbanden die voor alle partijen wat
opleveren.
We gaan dit jaar de gemeentelijke sportnota
actualiseren. Ik nodig jullie van harte uit om met
ons mee te denken over het sportbeleid van de
toekomst!
8. En wat wilt u ons nog meegeven?
Blijf je sportieve ambities nastreven en blijf
zorgen voor een goede sfeer.

8 vragen aan ...

8 vragen aan wethouder Lievers

Erik Lievers
Wethouder gemeente Hengelo

5. Wat vindt u van TurnCentrum Twente?
Het is goed om zo’n ambitieuze sportclub in je
gemeente te hebben. Jullie zijn op een goede
manier met je sport bezig, je ziet het plezier op
het gezicht van de kinderen en de begeleiders/
trainers.
6. Wat betekent u voor onze vereniging?
Als gemeente proberen wij jullie zo goed
mogelijk te faciliteren door zoveel mogelijk
rekening te houden met jullie wensen. We
denken mee om jullie vereniging gezond te
houden.
7. Hoe ziet het sportbeleid er in de toekomst uit
binnen Hengelo?
De gemeente Hengelo heeft als ambitie om
de gezondheid en leefstijl van de bewoners
te bevorderen. Ook streven we naar een
grotere maatschappelijke participatie van
Hengelose bewoners. We willen een goede
sportinfrastructuur behouden en meer
bewoners laten bewegen en sporten op een
wijze die aansluit bij de eigen interesse en
omstandigheid.
In de toekomst willen we meer aandacht
besteden aan het maatschappelijk
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Kamp recreatie

Kamp recreatie 2012
In het weekend van vrijdag 20 april was het de beurt aan kinderen van de recreatiesport om op
kamp te gaan. In totaal hebben ongeveer 60 kinderen en 13 leiding op het terrein van scouting
J.F. Kennedy te Almelo aan het kamp deelgenomen. Het thema was dit jaar griezelkamp en daar
was het programma dan ook op aangepast. Gezelligheid, spanning, vermoeidheid… een kamp
zoals een kamp hoort te zijn.
We begonnen vrijdagavond met kennismakingsspelletjes voor de oudere kinderen
binnen in het hoofdgebouw. In de tussentijd
probeerden de jongere kinderen van het
startpunt naar het eindpunt te komen in het
bos, zonder afgeschenen te worden door
de heksen. De kampioen  is het gelukt om
negen keer het bos door te gaan. Daarna
hebben we gewisseld en hebben de jongere
kinderen elkaars namen geleerd door de
kennismakingsspelletjes en zijn de oudere
kinderen het bos in gegaan. Het was inmiddels
al aardig donker en daardoor extra spannend.
Sytske lukte het om acht keer voorbij de heksen
te komen om zo het eindpunt te bereiken. Super
gedaan! Na wat drinken en iets lekkers gingen
de jongere kinderen naar hun slaapplekken
om lekker te gaan slapen. De oudere kinderen
keken ondertussen nog een film en gingen toen
uiteindelijk ook naar bed. Maar of de oudere
kinderen wel geslapen hebben? Het was in
ieder geval een lange nacht en een vroege
ochtend.
De volgende morgen begonnen we met
ochtendgymnastiek om een beetje wakker te
Jildou van Felius: Ik vond het kamp heel
leuk. Het leukste vond ik het spel wat we op
zondag deden. Boskwartet!”
Evelien Riekert: “De griezelfilm was heel erg
leuk en ik vond het spel in het bos met het
afschijnen heel erg leuk.”
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worden. Daarna gingen we ontbijten met z’n
allen in het hoofdgebouw. Buiten konden we
alles afwassen en daarna mochten we in het
bos spelen. Door het weekend heen zijn er
vele hutten gebouwd, sommige zelfs met een
inrichting.
Roanne Sevensma: “Het afschijnspel was erg
leuk, eigenlijk alle buiten spellen wel zoals
die quiz en ik vond het ook erg leuk dat we
samen gingen eten”.
We hebben ’s ochtends nog een spel gedaan.
Water-spons-vuur, maar dan in het griezelthema. Voor de lunch hebben we iets heel leuks
gedaan, we gingen beschuiten versieren. Je kon
spoken en spinnen maken. Het resultaat was
erg leuk!
Na de lunch konden we weer even verder met
hutten bouwen, spelen in het grote bos of
binnen kleuren en dansen op de dansmat.
’s Middags hebben we weer spelletjes gedaan.
Amy had een Zweeds loopspel gemaakt. We
moesten allemaal vragen beantwoorden, helaas
begon het te regenen en moesten we even naar
binnen. Daar hebben we allemaal spelletjes
gedaan zoals dokter knoop, zakdoekje leggen en
moordenaartje. Ook hebben we een suikerspin
gegeten (met dank aan Matthijs). Gelukkig hield
en snel op met regenen en konden we het spel
buiten nog even afmaken.
’s Avonds na het eten hadden we een heel
grappig avondprogramma met een standbeeld

en bobslee. Een aantal mensen van het bestuur
kwam langs. We zijn nog heel even naar het
kampvuur geweest met popcorn, maar we
waren allemaal zo moe dat we op tijd naar bed
zijn gegaan.
Zondag hebben we voor het ontbijt eerst
onze tassen weer ingepakt. Daarna hebben
we nog twee spellen gedaan. De ene groep
ging boskwartetten. De andere groep ging
een parcours afleggen met onder andere het
springkussen! Na een regenbui hebben we nog
een keer gewisseld. Bij boskwartet worden er
vier gebiedjes afgezet in het bos. Er zijn vier
groepen die vier verschillende voorwerpen
Eline Moes: “Ik vond het kamp leuk! Het
leukste vond ik het spel met de heksen in het
bos.”
Katja van Sark & Fleur Craamer: “Wij vonden
het spel met de heksen die je afschenen het
leukst”.

Linda Jansen: Het spel met de zaklampen
vond ik het leukst! En ook de bonte avond
met dat schuim vond ik leuk!
Bruun Timmers: Ik vond het heel leuk! Dat
spel waarbij we dingen moesten stelen uit
een gebied vond ik het leukst

Kamp recreatie

Maron Tilmans

hebben. Twee kinderen van de groep mogen de
voorwerpen bewaken en de andere kinderen
mogen proberen om bij de andere afgezette
gebieden een voorwerp te stelen. We moesten
proberen om een kwartet te krijgen. Na de
spellen hebben we lekker patat gegeten met
iets er bij en toen was het alweer bijna tijd om
naar huis te gaan.
Ondanks dat er af en toe regen viel, was het
een hartstikke leuk kamp. Wij vonden het voor
herhaling vatbaar, jullie ook?
Namens de kampcommissie,
Maron Tilmans
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Jeffrey Wammes is het boegbeeld van de Nederlandse heren turnsport en inmiddels al jaren
actief op het hoogste niveau. Op 17-jarige leeftijd breekt hij internationaal door. Voor het eerst
in de Nederlandse turngeschiedenis behaalt hij gouden medailles op de onderdelen vloer en
sprong tijdens wereldbekerwedstrijden. Hij is specialist op deze onderdelen. Omdat wij als
turnvereniging natuurlijk supertrots zijn dat Nederland met de wereldtop mee turnt, hebben
we Jeffrey gevraagd een stukje tekst voor Bladgoud aan te leveren en dat heeft hij gedaan.
Wat leuk te zien dat jullie een mooi
verenigingsblad hebben om jullie leden te
informeren. En ik voel me vereerd dat ik een
stukje in jullie blad mag schrijven. Het doet
me altijd goed om te zien dat zoveel meiden
en jongens actief zijn in de turnsport. Zelf ben
ik op 5-jarige leeftijd al begonnen met turnen.
Mijn zus Gabriëlla heeft me eigenlijk een beetje
verslaafd gemaakt aan deze sport. Al gauw was
ook ik niet meer weg te slaan uit de sporthal.
En al dat trainen heeft zijn vruchten inmiddels
wel afgeworpen. Via NK’s en EK’s mocht ik in
december 2004 voor het eerst aantreden in de
grote Wereldbekerfinale in Birmingham, UK.

engeltje op mijn schouder gehad waarschijnlijk!
Dus leden van TCT en lezers van Bladgoud, geef
nooit op. Het zit ons allemaal wel eens tegen,
maar behoud de wil om door te gaan.

Op dit moment train ik vijf dagen in de
week in Den Bosch via de KNGU en met hun
trainers en leiders. Binnen de topsport blijft
het noodzakelijk om hard te blijven trainen.
Mijn stip aan de horizon waren de Olympische
Spelen 2012. Maar helaas liep ik tijdens de
Challenger Cup in Maribor een lichte blessure
op. Epke Zondeland mag Nederland tijdens
de Olympische Spelen vertegenwoordigen. Ik
hoop natuurlijk dat jullie allemaal gaan kijken.
Maar veel trainen en aan veel wedstrijden
Misschien helpt het. Jullie allemaal nog veel
meedoen brengt ook risico’s met zich mee. In
plezier bij TCT en nooit vergeten om ook te
2006 brak ik tijdens de wereldbeker wedstrijden genieten.
in Lyon mijn beide enkels. Toen heb ik echt wel
even in de piepzak gezeten hoor. Daar gaat mijn Sportieve groet van
turncarrière, dacht ik. Maar mijn herstel verliep Jeffrey Wammes
wonder boven wonder heel erg goed. Toch een

Jeffrey Wammes

Jeffrey Wammes
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Jazzballet lessen

Gerinda Schutte
Als eerste zal ik mij even voorstellen. Mijn naam is Gerinda Schutte. Ik ben 26 jaar en woon
samen met mijn vriend in Almelo. Ik geef nu sinds 12 november 2011 de Jazzballet lessen bij
TurnCentrum Twente. Omdat ik nog midden in de opleiding jazzleidster zit, is er voor die lessen
een vervangster als ik cursus heb. De jazzlessen beginnen zaterdag `s ochtends van 9.15 tot
10.15 voor kinderen van 6-8 jaar. En van 10.15 tot 11.15 uur voor kinderen van 8 -11 jaar. De
groepen zijn tot nu toe nog wel klein, maar zeker niet minder gezellig!
Een jazzdansles bestaat uit een inleiding,
lichaamsscholing, danscombinatie en
een afsluiting. De inleiding is bedoeld als
opwarming. Ik sta dan met mijn gezicht
naar de kinderen toe en maak bewegingen
in spiegelbeeld die de kinderen nadoen. De
kinderen kunnen dan via de spiegel zien wat
ze zelf doen! Hiervoor gebruik ik muziek die
bij hun leeftijd past. Ik gebruik veel de muziek
van Keet!, Kinderen voor Kinderen en Top 40.
Bij de lichaamsscholing komt er wel wat meer
bij kijken. Ik kijk daarbij wat er bij hun leeftijd
past en wat ze kunnen. Hiervoor gebruik ik veel
de spiegels. Zo heb ik de kinderen inmiddels
geleerd wat de voetposities zijn en hoe je
naar je lichaam kijkt via de spiegel tijdens de
scholing. De oudste kinderen hebben al geleerd
hoe ze een pirouette moeten maken en een
arabesque. De jongere kinderen leren op dit
moment hoe ze een kaars moeten maken met
hun benen. Het is heel mooi om te zien dat
kinderen in een paar weken al zo snel kunnen
groeien door iets wat ik ze heb aangeleerd. De
danscombinatie is een dans die ik zelf maak
en de kinderen in een aantal weken/maanden
aanleer. Zo ben ik voor beide groepen met een
nieuwe dans bezig tot aan de zomervakantie.
Voor de jongere kinderen gebruik ik nu de

Lijkt u dit leuk voor uw kind, kom dan gerust
eens langs! Voor vragen kunt u mij mailen
of bellen. (tel. 06-3035 8133, Gerinda_
schutte@hotmail.com of Gerinda.schutte@
tctwente.com)
muziek van Djumbo. En voor de oudere groep
de muziek van Bruno Mars. En als laatste de
“afsluiting”. De jazzles sluit ik altijd af met een
geweldig dans/muziek spel. Op dit moment
is televisietikkertje, etalagepoppen en dokter
knoop erg populair.
Naast de jazzlessen bij TCT geef ik nog
jazzballetles bij KEV in Vriezenveen op de
maandagmiddag aan groep 7/8. Zelf krijg ik ook
nog jazzballetles bij KEV van Jennie De Witte.
En ik zit inmiddels alweer 18 jaar op jazzballet,
waarvan 10 jaar in de B selectie 18 jaar en
ouder.
Tijdens de voorronde NK in Waalwijk op 23 april
zijn wij 1ste geworden, waardoor we nu 3de staan
van Nederland. En nu mogen wij meedoen aan
de Nederlands Kampioenschappen in de Ahoy
te Rotterdam. Hier ben ik erg trots op, en kijk
er erg naar uit! Voor zover jazzballet. Naast het
lesgeven en les hebben, werk ik als ambulant
hairstylist. Ik ben zzp-er en heb een eigen
onderneming met Gerinda`s Hairstyle. Hier heb
ik veel plezier in, en doe dit nu inmiddels 6 jaar.
Dansgroetjes van, Gerinda Schutte
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Activiteiten binnen de vereniging
In het afgelopen seizoen heeft de activiteitencommissie voor al onze leden, van jong tot
oud, verschillende activiteiten georganiseerd. Gemerkt hebben wij dat ook dit soort dingen
erg belangrijk zijn binnen een vereniging. Zo hebben we velen van jullie gezien tijdens de
filmavond, de bingoavond, de turninstuiven en de spooktocht. Ook voor de aller kleinste
waren er de pietenochtend, verkleed turnen met carnaval en paaseieren zoeken. Van heel  
veel leden en ouders hebben we leuke reacties gekregen over de activiteiten. Dat maakt
dat we uiteraard ook voor het komende seizoen weer verschillende leuke dingen gaan
organiseren. Na de zomervakantie komen er in ieder geval een filmavond, de turninstuif in
de herfstvakantie en natuurlijk ook de pieten ochtend. In de volgende uitgave van bladgoud
komt een agenda met alle geplande activiteiten.

Jubileum

Aktiviteitencommissie en jubileum

Veel turnplezier en een fijne vakantie namens de activiteitencommissie

12.5 jaar TurnCentrum Twente
Op 7 januari 2013 vieren we het 12,5 jarig bestaan van TurnCentrum Twente. Een datum die
nog ver voor ons ligt, maar die al wel vast in de agenda genoteerd mag worden. Het is een
mijlpaal die we niet ongezien voorbij willen laten gaan.
In de statuten staat dat TurnCentrum Twente
officieel het licht zag op 7 juli 2000. Toen is
bij de notaris de akte van oprichting getekend
door de heren Van Delden, Roerink en
mevrouw De Jonge: de vereniging TurnCentrum
Twente was geboren. Nu ruim 12 jaar later,
zijn we met voorbereidingen bezig om ons
12,5 jarig jubileum te vieren. Hiervoor is een
jubileumcommissie bestaande uit Wilma ‘t
Hooft, Mecida Cildavil, Kristy Hoogeboom,
Wim Nijhuis, Renate en Erwin ter Huurne,
Rudie Witbreuk en Rudy Eisinger, in het leven
geroepen. Zij zijn al enkele maanden bezig om
het jubileum te organiseren. Dit kunnen ze
uiteraard niet alleen, achter de schermen zijn
een groot aantal vrijwilligers hen behulpzaam.

de zomervakantie. Uiteraard gaan we ervan uit
dat zoveel mogelijk papa’s, mama’s, broertjes,
zusjes, opa’s, oma’s, familie en vrienden jullie
allemaal willen zien optreden. Houd voor de
voortgang van de activiteiten rondom het
jubileum ook onze  website in de gaten en
natuurlijk houden we je via de nieuwsbrief op
de hoogte. Wij hebben er in ieder geval al heel
veel zin in deze fantastische belevenis!
Jubileumcommissie

Uitvoering in Rabotheater
Wat in ieder geval op de agenda staat is dat
het jubileum op zaterdag 19 januari met
een uitvoering in het Rabotheater gevierd
gaat worden. Er komt een middag- en een
avondvoorstelling waarbij alle leden hun
kunsten kunnen laten zien. Een hele bijzondere
gebeurtenis die je natuurlijk niet mag missen.
De kaartverkoop voor de voorstellingen start na

13

GOEDKOPER DAN IN DUITSLAND

Strakke opstelling, (verkrijgbaar in 10 kleuren)
compleet met werkblad en spoelbak, rvsgaskookplaat, koeler, oven en rvs schouwkap .

Moderne, rechte opstelling, compleet met werkblad, spoelbak, koel/vries, vw, gaskookplaat en
rvs schouwkap.

Nu compleet €2.400,-

Nu compleet €3.400,-

Ma 13.30-17.30

Di-Do 9.30-17.30 Vr 9.30-21.00
www.weghorstkeukens.nl

Za 9.30-16.00

TurnCentrum Twente bestaat volgend jaar 12,5 jaar. Een mijlpaal! Maar in de beginjaren van
de vereniging was er nog geen eigen turnhal, hier hebben we hard voor moeten strijden. Rob
Kerkhoven vertelt ons hoe het allemaal zo gekomen is.
Het jaar waarin ik TurnCentrum Twente
leerde kennen weet ik niet meer precies,  
waarschijnlijk 1996 of 1997. De beelden van
een heel ambitieuze groep van jongens en
meisjes kan ik mij nog heel goed herinneren.
In de Stadhuishal gaven zij een demonstratie
bij de huldiging van de kampioenen uit onze
stad. Met paardsprongen en oefeningen op
de langemat werd het voor iedereen duidelijk;
hier geven toekomstige kampioenen een pracht
van een demonstratie onder het toeziend
oog van kampioenen uit Hengelo in heel veel
takken van sport. Iedereen was enthousiast en
iedereen begreep ook direct dat er heel wat
trainingsuren besteed waren om dit niveau
te halen. TurnCentrum Twente gaf het eerste
visitekaartje af!
Ik heb altijd graag gesport. Het verbeteren van
je eigen prestaties, steeds werken aan weer
een moeilijker oefening is mij op hele jonge
leeftijd bijgebracht door het hoofd van de
lagere school. In 1948 speelde het Nederlands
voetbalelftal in Londen tegen Engeland. We
zaten met de 3 hoogste klassen rond één radio
bij elkaar in het gymlokaal  te luisteren naar de
verslaggever. Nederland verloor met 6 - 2, maar
mijnheer Koedam leerde ons toen dat je na een
verloren wedstrijd niet chagrijnig moest zijn;
je moest harder gaan trainen en vooral van de
sport blijven houden. Zonder plezier is sport
niet leuk en bereik je ook niet veel.
Misschien ben ik daardoor een groot sportliefhebber geworden en zag ik tijdens jullie
demonstratie in het Stadhuis vooral het plezier
dat jullie beleefden aan je sport. Plezier en heel
serieus met je sport bezig te zijn.

Jullie Jan Mulder en Mecida Cildavil deden mij
denken aan mijnheer Koedam. Zo stimulerend,
zo ondersteund bij moeilijke oefeningen,
waardering geven voor goede sprongen en
bij een foutje op een heel prettige manier
aangeven hoe het de volgende keer beter kan.
Zo leer je van  sport te  houden, meestal voor
de rest van je leven.

Rob Kerkhoven

Hard werken en plezier; de sleutel tot succes!

Na de demonstratie hoorde ik dat er
getraind werd in te kleine gymzaaltjes, met
oefenmateriaal dat niet altijd het beste was.
Mecida en Jan hadden al heel wat gesprekjes bij
de gemeente gevoerd. Zonder resultaat, zonder
uitzicht op verbetering. Hun gedreven verhaal
om die ambitieuze jonge Hengelose turnsters
en turnster betere trainingsfaciliteiten te bieden
werd wel aangehoord maar nog niet beloond.
Toevallig wist ik dat de sporthal Weusthag om
financiële redenen zou worden gesloten en ik
wist ook dat die Weusthaghal eigenlijk perfect
geschikt was en is als turnhal. Dat vertelde ik en
niet aan dovemans oren. Een moeilijke opgave
voor Mecida, Jan en alle anderen die tot de
leiding van TurnCentrum Twente behoorden om
weer met de gemeente te gaan praten.
Maar …. zij wisten uiteindelijk de Weusthaghal
om te toveren tot een pracht van een turnhal.
En daar oefenen jullie nu al heel wat jaartjes.
En hoe! Het niveau is zo gestegen dat nationale
titels werden veroverd en er zeker meer zullen
volgen.
De sleutel tot het succes?
Hard werken, gecombineerd met plezier. Een
vereniging waar trainers en trainsters gesteund
worden door betrokken bestuursleden.
Zo een vereniging is TurnCentrum Twente. Top!
Rob Kerkhoven
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NK groepsspringen
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Organisatie NK groepsspringen op C-niveau
Op zaterdag 9 juni 2012 heeft TurnCentrum Twente het Nederlands kampioenschap
groepsspringen op C-niveau georganiseerd. Het organiseren van wedstrijden is niet nieuw voor
ons, de afgelopen jaren hebben we al vier wedstrijden georganiseerd, zowel op het gebied van
individueel dames turnen als zoals nu het groepsspringen. De organisatie is altijd een hele klus,
er komt veel bij kijken en er zijn veel mensen bij nodig. Maar het is ook een dankbare klus.
Graag neem ik jullie mee in het avontuur van de organisatie.
Het was dit jaar voor het eerst dat we een
wedstrijd voor het groepsspringen in onze
eigen gemeente konden organiseren. Dit kon
in sporthal Veldwijk, een geweldige hal die zich
goed voor dit soort grote evenementen leent.  
Natuurlijk is het hartstikke leuk voor onze eigen
deelnemers dat er een NK dichtbij gehouden
word, want dit geeft de mogelijkheid om veel
bezoek mee te nemen.

zwart en goud. Om 22.30 uur resulteert dit in
een prachtig ingerichte wedstrijdvloer. Hier kan
menig vereniging nog een puntje aan zuigen!

Vrijdagavond
Op de vrijdagavond voor de wedstrijd moet
sporthal Veldwijk ingericht worden als
wedstrijdhal.  Vanuit onze eigen Weusthaghal
wordt een tractor met platte wagen volgepakt
met spullen die nodig zijn om de zaal goed in
te kunnen richten. Bij sporthal Veldwijk wordt
intussen een container met turntoestellen
uitgepakt. Als alles in Veldwijk is aangekomen,
zorgt een tiental vrijwilligers voor het inrichten
van de zaal, terwijl anderen zich inzetten voor
de aankleding van de zaal met mooie glad
gestreken tafelkleedjes, natuurlijk in de kleuren

Indrukwekkend is altijd het openingsmoment.
Dan komen alle verenigingen met hun
verenigingsvlag de vloer op om zich voor te
stellen aan alle aanwezigen. Prachtig om te
zien!

Wedstrijddag
Zaterdagmorgen melden zich om 07.30 uur
de eerste vrijwilligers alweer in de sporthal.
Hier worden  nog even de laatste puntjes op
de i gezet, want straks komen de ruim 550
deelnemers uit het hele land. Bij de ingang
Zoals gezegd kost het organiseren veel tijd. Niet van de sporthal zitten onze ‘caissières’ die de
alleen in het wedstrijdweekend zelf zijn veel
entreegelden innen, achter de jurytafel wordt
vrijwilligers actief, maar ook in de maanden en
de score nauwkeurig bijgehouden en wordt de
weken vooraf wordt er hard gewerkt om alles
muziek verzorgd. De juryleden worden voorzien
tot in de details geregeld te hebben. Ook aan
van drinken en eten, de jurytafels mijn mooi
allerlei ‘kleine’ dingen moet gedacht worden,
aangekleed en voorzien van verse bloemen en
zoals presentjes voor de deelnemers, een
uiteraard snoepjes. De fotograaf staat klaar
bedankje voor alle juryleden en bloemen om de en de toestelcommissie zorgt ervoor dat de
zaal mooi te versieren. Maar er moeten vooral
deelnemers goed en veilig kunnen turnen. Zo
veel vrijwilligers zijn. Als dit er allemaal is dan
is iedereen al hard aan het werk voordat de
kan het beginnen!
wedstrijd begint.

De wedstrijden
Om 09.30 uur kan de wedstrijd beginnen.
Ook van TCT doen er twee teams mee,
vanuit de selectie een jeugd dames team
met meisjes van 8 tot en met 12 jaar en
vanuit de Mix groep een gemengd team van
dames en heren ouder dan 15 jaar. Het is een

spannende dag, de concurrentie is groot,  er
wordt zeer sportief en fanatiek geturnd. Er
vinden twee prijsuitreikingen plaats, een
na het ochtendprogramma en een na het
middagprogramma. In totaal werden er 29
gouden, 21 zilveren en 14 bronzen medailles
uitgereikt.
De prijzen
De prijzen van de middagwedstrijd werden
onder andere door Rob Kerkhoven uitgereikt.
Rob heeft zich enkele jaren terug erg hard
gemaakt binnen de gemeente Hengelo voor
TCT waardoor wij nu de Weusthaghal hebben
kunnen inrichten als turnhal. Hierover lees
je meer op pagina 15 van dit blad. Ook onze
eigen teams hebben goede resultaten gehaald.
Het jeugd C team, dat bestond uit Lotte Oude
Meijers, Susan Render, Nikki Wagenvoort, Lauri
Vermeer, Lobke van Goor, Femke van der Spek,
Guusje Leppers, Julia Smalbil, Carmen Baks en
Maura Koops werd Nederlands Kampioen op
het onderdeel tumbling en haalde een derde
plaats op het toestel plank-kast. Het mix team

bestond uit Floortje Euser, Chloe van Bavel,
Lana Klaver, Tamara Platenkamp, Grabiel Mesut,
Iris Menting, Edwin Cildavil, Daan Nijenhuis,
Mariska van der Paauw, Danice Peters en Frank
de Groot werd maar liefst 2 keer Nederlands
Kampioen en behaalde 2 maal een 2e plaats.
Afsluiting
Na een lange en geslaagde dag voor alle
deelnemers, zat het er om 18.00 uur voor de
vrijwilligers nog niet op. De zaal moest nog weer
worden leeg gehaald, de toestellen weer terug
in de container, alle spullen uit de Weusthaghal
weer terug op de platte kar. Om 21.30 uur
konden we met elkaar terug kijken op een
mooie wedstrijddag! Nogmaals dank aan alle
mensen die meegeholpen hebben om deze dag
tot een succes te maken.

Wedstrijd uitgelicht

Wedstrijd uitgelicht

Al deze prachtige foto’s zijn gemaakt door Jan
Mulder en Renate ter Huurne, op de site staan
er nog veel meer.
Kristy Hoogeboom
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DROHM

DESIGN & MARKETING
www.drohm.nl

Hier kan uw
advertentie de
volgende keer
staan...
Neem contact op met:
promo@tctwente.com

Deurningerstraat 106
Hengelo
074 2916531
www.thijert.nl
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Een middag meekijken tijdens een training van Sanne Wevers, wie wil dat nu niet! Dat is mij
overkomen. En waarom? Dat leg ik zo uit. En voor iedereen die Sanne niet kent: zij turnt mee in
de wereldtop en komt uit Oldenzaal.
Vorig jaar voor kerst hebben we op school
de jaarlijkse sponsorloop gehouden voor een
goede doel. Iedereen doet goed zijn best om
zoveel mogelijk geld op te halen. Maar wat
bleek na inlevering van de sponsorlijsten, ik
had voor het tweede jaar op rij het meeste
opgehaald, maar liefst €161,-. In totaal hebben
we met de onderbouw van Twickel Borne
€5.000 opgehaald. En jawel, daar hebben we
de krant mee gehaald. Met een grote foto werd
het wereldkundig gemaakt. Als dank voor onze
inzet kregen we een cadeaubon. Alleen dat was
al geweldig. Uiteindelijk deden we het voor
de mensen die het zo hard nodig hadden. Alle
beetjes helpen.
Niet veel later kwam mijn mentor, de heer
Kolstee, bij mij dat hij nog een extra verassing
voor mij had. Kolstee is niet alleen mijn mentor,
maar ook één van de gymdocenten van de
onderbouw. Uiteraard is ook hij op de hoogte
van het feit dat ik turn. En dat ik dit inmiddels
niet geheel onverdienstelijk doe in de 4e divisie.
Hij begrijpt als geen ander de drive voor de
sport. Hij wilde mij extra verrassen met een
ontmoeting met Sanne Wevers tijdens een
training. Sanne geeft wel eens bij ons op school
een gymles, dus het lijntje was kort. En Sanne
vond het ook heel leuk als ik een keertje wilde
komen. Uiteraard heb ik mijn zusje Femke
meegenomen, want wanneer zou dat nog eens
gebeuren. Dat wil je samen toch niet missen!
Sanne Wevers traint bij Bosan Ton in Almelo.
Als zij fulltime voor de turnsport gaat (zonder
school) traint ze maar liefst 30 uur in de week.

Sanne heeft helaas opeenvolgend last gehad
van een schouder- , enkel- en rugblessure.
Op dit moment heeft ze nog een aangepast
trainingsschema, maar is weer in opbouw
van haar lichamelijke gesteldheid. Toen we
aankwamen werden we ontvangen door Sanne
en zij heeft ons begeleid naar de speciale
tribune om te kijken. Ook na de drie en half uur
durende training had Sanne nog tijd om wat
vragen te beantwoorden.

Sanne Wevers en Manon

Manon op bezoek bij een training van Sanne

Het was heel indrukwekkend om dit zo mee te
maken. En wat een turnhal! En uiteraard was
Sanne er niet alleen, Wyomi was er ook. En nog
heel veel turntalenten meer. Tjonge, wat valt er
nog te leren… of te dromen van wat er mogelijk
is. Ik heb samen met Femke een super middag
gehad. In één woord WOW! Dit kijken had ik
niet willen missen.
Manon Rouwen
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TCT in de media

In de eerste uitgave van Bladgoud heeft Lilian Visscher een gesprek gehad met toen het
jongste lid, Fenne Wielens. Dit keer heeft Lilian een gesprek gehad met ons oudste lid. En dan
welteverstaan ons oudste nog turnende lid en dat is Carlien Versteeg.
Carlien is begonnen met ouder en kind gym, daarna is ze verder gegaan naar de kleuterles. Toen
ze 6 jaar was begon het ‘echte‘ turnen in de selectie. Zij kon gelijk blijven!!! Dit was toen nog bij
Borne 28, waar Jan en Mecida ook trainers zijn geweest.
In totaal turnt Carlien al 14 jaar en ze heeft aan veel wedstrijden meegedaan. Nu turnt ze nog
twee uur in de week op de vrijdagavond, dit is een 16+ turngroep voor meisjes en jongens die nog
even fijn willen doorturnen. Hier kun je turnen op je eigen niveau. De brug was en is nog altijd
haar favoriete onderdeel.

Oudste lid

Oudste lid

Carlien heeft aan heel veel wedstrijden meegedaan. In totaal heeft ze in haar carrière 21 medailles
behaald. In 2001 is ze twee keer Nederlands Kampioen Individueel springen geweest op de
toestellen lange mat en plank kast. En met het individueel toestelturnen 3de in de categorie Pupil 1
(2002), 3de in de categorie Pupil 2 (2003) en 2de in de categorie Jeugd (2004).
Naast haar opleiding geeft Carlien nu les bij TurnCentrum Twente en traint ze vele jonge talenten.
Ze is met lesgeven begonnen op haar 13de, ze turnde toen zelf nog volop maar één dag in de week
gaf ze les onder begeleiding van de andere trainers. Toen ze 15 was heeft ze allerlei cursussen
gevolgd om haar licentie te halen, deze heeft ze gevolgd bij de KNGU. Dit heeft geresulteerd in het
behalen van haar licentie niveau 3. Carlien vindt het leukst om actief bezig te zijn en te trainen
met de meiden. Ze wil ze graag dingen leren, waardoor ze zich verder ontwikkelen. Er wordt hard
gewerkt, maar de sfeer en lol met elkaar staan zeker bovenaan. Met lesgeven wil ze eigenlijk nog
heel veel dingen doen. Ze heeft net met een groepje trainsters een choreografiecursus afgesloten.
Dit was erg interessant, ze hebben daar veel geleerd. Veel dingen kun je daarvan ook weer
toepassen in de trainingen. Verder wil ze nog de niveau 4 cursus doen, maar voorlopig is ze nog te
druk met haar studie. Tevens wil ze met de meiden werken voor volgend jaar. En het belangrijkste:
plezier houden in het lesgeven en alle kwaliteiten uit een kind willen halen wat er in zit!
Voor wat betreft haar eigen turncarrière wil ze nog wel lekker bezig zijn, maar haar lichaam houdt
haar een beetje tegen. In september vorig jaar heeft ze haar enkels in het gips gehad en daar is ze
nog steeds herstellende van. Binnenkort moet ze een MRI-scan laten maken van haar rechterenkel
en dan ziet ze wel verder. Ondanks verschillende blessures staat ze altijd in de zaal, met of zonder
krukken, met of zonder gips en tape. Ze staat er! Echt super.
Wij hopen haar nog lang als trainster te houden!!
Lilian Visscher

21

Puzzel

Woordzoeker

© Copyright Jules Bodegom

Zoek onderstaande woorden tussen de letters in de woordzoeker.
De overgebleven letters (van links naar rechts en van boven naar beneden)
vormen een zinnetje. Mail dit zinnetje voor 7 september naar
communicatie@tctwente.com en maak kans op een leuk prijsje!

Zoek de woorden:
Bal
Barbecuen
Camper
Camping
Carvan
Duiken
EKvoetbal
Emmer
Frankrijk
IJsje
Italië
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Muggen
Mast
Palm
Parasol
Pomp
Pretpark
Schep
Spanje
Snorkel
Strand
Tent

Vakantie
Vrij
Vissen
Warm
Zandkasteel
Zee
Zomer
Zomerspelen
Zon
Zwemmen

EN STOMERIJ
Wij repareren uw schoenen met orginele materialen
zoals Avang,

Van Lier,
Van Bommel en Greve.

zak honden en/of
kattenvoer
11e zak11honden
en/of
kattenvoer
Vanaf 8 kilo gratis.
voorgratis.
VanafGeld8ook
kilo
kattenbakgrind vanaf 15 kilo.
Geld ook voor
DOBEY HASSELO
DOBEY Hengelose Esch
kattenbakgrind
vanaf
15 kilo.
e

Hans Vonkstraat 17
7558 BN Hengelo
Winkelcentrum Hasselo
Tel 074 2434789

ASSELO

straat 17

Uitslagsweg 95-15
7556 LN Hengelo
Winkelcentrum Hengelose Esch
Tel 074 2566877

Wij verkopen inlegzolen en
onderhoudsartikelen.

dupliceren sleutels,
slijpen scharen en messen.
Wij

Wij slaan drukknopen en jeansknopen
in uw kleding en

Tevens vindt u bij ons naamplaten.

DOBEY Hengelose Esch
Uitslagsweg 95-15

repareren uw tassen.

S.K.N.S. Gecertiﬁceerd
Met uw vakman Marcel de Jong
Chr. Langefeldstraat 44
Tel: 074 - 277 67 36

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

