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Beste	leden,

Ik	mag	dit	keer	het	voorwoord	schrijven	voor	deze	alweer	4e	
uitgave	van	ons	prachtige	verenigingsblad	Bladgoud.

Reeds	meer	dan	5½		jaar	geleden	zijn	wij	in	aanraking	gekomen	
met	TurnCentrum	Twente	en	sindsdien	maakt	het	een	belangrijk	
deel	uit	van	ons	leven.	Eerst	met	onze	oudste	dochter	Nienke	
en	later	ook	onze	jongste	dochter	Linde.	Beide	draaien	vele	
trainingsuren	en	zodoende	zijn	wij	één	van	de	vele	ouders	die	
bijna	dagelijks	richting	de	Weusthag	rijden.	En	net	als	de	overige	
ouders	schikken	we	ons	hierin	omdat	onze	dochters	zoveel	
plezier	en	uitdagingen	beleven	met	alle	andere	turnsters	en	
train(st)ers.	Het	is	fantastisch	om	te	zien	hoe	de	jongste	tot	en	
met	de	oudste	meiden	met	elkaar	omgaan!

Daarnaast	hebben	we	als	ouders	nogal	eens	wat	wachttijden	zodat	ook	bij	de	entree	van	de	
Weusthaghal	het	vaak	gezellig	vertoeven	is,	zeker	nu	het	weer	weer	zonniger	wordt.	Hier	
worden	dan	ook	de	meeste	vrijwilligers	gecharterd	voor	een	groot	scala	aan	werkzaamheden	en	
evenementen	binnen	de	vereniging.	Ook	ik	ben	destijds	enkele	keren	benaderd	en	ben	nu	alweer	
ruim	4	jaar	penningmeester	en	sinds	maart	2012	“tijdelijk”	interim	voorzitter…

Hoezeer	TCT	een	(h)echte	vereniging	is	blijkt	wel	uit	het	succes	van	de	groots	opgezette	
jubileumuitvoering	in	het	Rabotheater	op	19	januari	2013.	Hier	werden	talloze	uitvoeringen	
opgevoerd	door	alle	recreatie-	en	selectiegroepen	binnen	TCT.	Voor	al	deze	groepen	verzorgt	TCT	
lessen	verspreid	over	een	zevental	locaties	in	Hengelo	en	1	locatie	in	Enschede.	Samengebracht	
in	het	Rabotheater	na	vele	maanden	van	voorbereidingen	en	trainingen,	kwamen	de	vele	
inspanningen	van	alle	jongens	en	meiden,	trainers,	begeleiders	en	meer	dan	100	vrijwilligers	in	2	
geweldige	shows	tot	uiting.	Een	korte	terugblik	vinden	jullie	verderop	in	deze	uitgave.

Zoals	een	ieder	waarschijnlijk	wel	weet,	staat	TCT	voor	kwalitatief	hoogwaardige	en	veilige	lessen	
zowel	met	betrekking	tot	het	gebruikte	materiaal	als	tot	de	inzet	van	gekwalificeerde	train(st)ers	
en	begeleid(st)ers.	Vooral	het	continu	op	peil	houden	van	een	kwalitatief	goed	trainersbestand	is	
een	probleem	waar	vele	verenigingen	mee	te	kampen	hebben.	Wij	zijn	als	TCT	dan	ook	erg	trots	
op	het	feit	dat	er	zoveel	leden	zijn	die	jaarlijks	gebruik	maken	van	de	door	TCT	ter	beschikking	
gestelde	opleidingsmogelijkheden	bij	de	KNGU.	Meerdere	jongens	en	meiden	geven	nu	al	les	of	
begeleiden	bij	diverse	recreatiegroepen	en	bij	de	selecties.	

Verderop	in	Bladgoud	vinden	jullie	de	prachtige	prestaties	van	onze	turnsters	op	de	Nederlandse	
Kampioenschappen,	maar	minstens	zo	goed	en	met	grote	waardering	hebben	we	de	begeleiding	
gezien.	Dit	waren	meiden	uit	onze	eigen	geledingen	die	nu	op	het	hoogste	trainersniveau	
acteerden	en	zich	hartstikke	goed	staande	hielden	tussen	de	“oude	rotten”	die	er	al	jaren	
rondlopen.	

Tot	slot	wilde	ik	nog	even	terugkomen	op	24	mei	j.l.	Op	deze	avond	ontving	Wim	Nijhuis	een	
koninklijke	onderscheiding	en	werd	benoemd	tot	lid	in	de	Orde	van	Oranje-Nassau	voor	zijn	vele	
vrijwillige	activiteiten	in	het	verenigingsleven.	Eén	ervan	is	TCT	en	zolang	ik	hier	al	loop,	zolang	
zie	ik	Wim	al	in	de	weer	met	de	toestellen,	de	accommodaties	en	de	communicatie	met	de	
Gemeente.	Beste	Wim,	nogmaals	van	harte	gefeliciteerd	met	deze	mooie	en	meer	dan	verdiende	
onderscheiding!	Ik	hoop	dat	we	nog	vele	jaren	van	je	humor,	prettige	gezelschap	en	expertise	
kunnen	genieten.

Ik	wens	iedereen	veel	leesplezier	met	deze	editie	van	Bladgoud	en	tevens	alvast	een	fijne	en	
zonnige	vakantie.

Jacco	Visscher
Voorzitter	TCT
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De uitvoering ligt al weer enige tijd achter ons, maar de herinneringen staan nog vers in ons 
geheugen. Zaterdag 19 januari 2013 was TurnCentrum Twente in het Hengelose Rabotheater in 
beweging om stil te staan bij haar 12,5 jarig bestaan.

De	voorbereidingen	voor	het	jubileum	zijn	medio	
2010(!)	opgestart	en	begin	2012	kregen	ideeën	
meer	en	meer	vorm	om	uiteindelijk	zichtbaar	
uitgewerkt	te	kunnen	worden.		De	leden	van	de	
jubileumcommissie	wisten	niet	alleen	elkaar,	maar	
ook	vele	anderen	te	inspireren	en	te	motiveren	
om		de	uitvoering	tot	een	overweldigend	succes	te	
maken.

Vele	handen	hebben	meegewerkt	om	rekwisieten,	
kleding	en	overige	zaken	beschikbaar	te	krijgen;	om	
niet	alleen	stil	te	staan	bij	het	jubileum	maar	ook	
het	hart	van	de	vereniging	te	ondersteunen	bij	het	
realiseren	van	een	meer	onderscheidende	positie	op	het	regionale	sportpodium.	

Zoals	ook	bij	professionele	theaterproducties	zijn	de	benodigde	materialen	vrijdagavond	
18	januari	met	een	heuse	truck	met	oplegger	bij	het	Rabotheater	in	Hengelo	afgeleverd.	Een	grote	
groep	vrijwilligers	had	de	oplegger	eerder	op	de	avond	gevuld	om	aansluitend	vrijdagavond	en	
zaterdagmorgen	alles	volgens	het	draaiboek	in	de	coulissen	op	te	stellen.

De	sfeer	en	saamhorigheid	liet	zaterdag	19	januari	TurnCentrum	Twente	stralen	als	een	grote	
familie.		Het	publiek	werd	tijdens	een	middag-	en	avondvoorstelling	telkens	gedurende	een	drie	
uur	durende	onvergetelijke	show	getrakteerd	op	niet	alledaagse	beelden	van	jeugd	in	beweging.	
Met	een	spectaculaire	openingsact	werd	gelijk	een	statement	gemaakt.

Met	de	goede	recensies	die	TurnCentrum	Twente	na	de	jubileumuitvoering	mocht	ontvangen,	kan	
iedereen	terugkijken	op	een	geslaagde	jubileumuitvoering.

Jan	van	Goor

Wist U dat... 

*	voor	het	organiseren	van	het	jubileum	ongeveer	120	vrijwilligers	bezig	zijn	geweest?	
*	dat	hiervan	al	een	aantal	ruim	een	jaar	van	te	voren	om	de	tafel	is	gegaan	om	van	alles	te			
			bedenken;
*	dat	er	heel	veel	vaders	hebben	geholpen	bij	het	vervoeren	en	verplaatsen	van	alle	
			toestellen	en	matten;	
*	dat	alle	trainers	heel	veel	werk	hebben	gehad	met	het	bedenken	van	hun	uitvoering;	
*	dat	ze	hiervoor	weken	samen	met	de	kinderen	voor	getraind	hebben;
*	dat	de	prachtige	kleding	genaaid	is	door	paar	moeders;
*	dat	de	dames	van	de	kaartverkoop	ook	enorm	veel	werk	hebben	gehad	met	het	zoeken	van	
			een	plaatsje	voor	iedereen	in	het	Rabotheater;
*	dat	de	groep	acro	meisjes	van	de	opening	tijdens	de	uitvoering	dit	bijna	allemaal	nog	nooit		
			eerder	hebben	gedaan,	en	hiervoor	dus	weken	extra	(buiten	de	normale	trainingsuren)	
			voor	hebben	getraind;
*	dat	we	dit	allemaal	voor	de	kinderen	van	de	vereniging	hebben	gedaan,......	zoals	Jan	het	
			zegt:	“hier	doen	we	het	voor!!!”
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TurnCentrum Twente heeft 2x goud, 1x zilver en 2x brons gehaald bij het Nederlandse 
Kampioenschap Turnen. Op zaterdag 1 en zondag 2 juni j.l. hebben turnsters van onze 
vereniging meegedaan aan de finale van het Nederlandse Kampioenschap Turnen 2013 in 
Hoogwoud (NH).

Sommige	van	de	meiden	moesten	al	vroeg	
op	pad,	want	ze	werden	rond	de	klok	van	half	
negen	al	verwacht.	De	overige	konden	zich	
gelukkig	wat	later	melden.	Het	is	namelijk	een	
behoorlijk	eind	rijden	en	het	weer	was	niet	zo	
bijzonder,	maar	iedereen	was	erg	enthousiast.	
Ze	hadden	ook	maandenlang	getraind	voor	dit	
kampioenschap	en	het	resultaat	mocht	er	dan	
ook	zijn:		

Resultaten N1/ 1ste divisie NK meerkamp
De	negenjarige	Linde	Visscher	(Instap	N1)	en	
de	nog	net	veertienjarige	Eline	Groen	(Junior)	
hebben	op	zaterdag	1	juni	beiden	brons	behaald	
tijdens	deze	kampioenschappen.

Daarnaast	werden	Shelly	Henson	22ste	in	de	
categorie	Instap	N1,	Lobke	van	Goor	12de	in	
de	categorie	Pupil	2,	Indy	Witbreuk	4de	in	de	
categorie	Jeugd	1	N1,	Yara	ter	Huurne	18de	in	

de	categorie	Jeugd,	Nienke	Visscher	27ste		in	
de	categorie	Junior	en	Amy	Harink	16de		in	de	
categorie	Senior.

Resultaten 1ste divisie NK toestelfinale 
Vanwege	hun	goede	prestaties	in	de	voorrondes	
naar	het	NK	mochten	twee	turnsters	van	
TurnCentrum	Twente	deelnemen	aan	de	NK	
toestelfinale	in	de	1ste	divisie,	en	die	vond	
plaats	op	zondag	2	juni.	Hierbij	behaalde	Eline	
Groen	een	gouden	medaille	op	het	onderdeel	
balk	en	Yara	ter	Huurne	goud	op	de	brug,	zilver	
met	de	vloeroefening	en	9de	op	de	balk.	

Kortom,	we	kunnen	terugkijken	op	een	
geslaagde,	maar	ook	heel	gezellige	dag.

Van	harte	gefeliciteerd	dames….jullie	hebben	
het	super	gedaan!	

Eline	Groen:	goud	op	de	balk	en	
brons	op	de	meerkamp

Yara	ter	Huurne:	goud	op	de	brug	
en	zilver	op	de	vloeroefening

Linde	Visscher:	brons	op	de	
meerkamp
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Op 5 augustus 2012 zijn wij aan onze grote reis begonnen. Erg leuk vond ik het dat ik op de 
turnles, voordat ik weg ging, een kaartje kreeg met alle namen van mijn lesgenoten erop. Aan 
die kaart hingen ook nog twee gelukspoppetjes!

Het	eerste	land	dat	wij	bezochten,	was	
Indonesie.	Een	land	dat	uit	17.508	eilanden	
bestaat.	Ons	eerste	eiland	was	Bali.	Wat	
ons	meteen	opviel	was	de	vriendelijkheid	
en	gastvrijheid	van	de	mensen.	En	dat	gold	
ook	voor	de	eilanden	Lombok	en	Java.	Het	
was	echter	moeilijk	kamperen	in	Indonesie;	
daarom	logeerden	wij	in	hotels.	Indonesie	staat	
bekend	om	zijn	groene	regenwouden;	alles	is	er	
kleurrijk	en	de	temperatuur	was	precies	goed.	

Na	zes	weken	vlogen	we	naar	Sydney,	Australië.	
Daar	hebben	we	volop	gekampeerd.	Het	
opvallende	in	Australie	waren	de	dieren,	zoals	
bijvoorbeeld	koala’s,	kangeroe’s,	cookaburra’s	
en	walvissen.	Wij	hebben	veel	parken	bezocht	
en	tochten	gemaakt,	vooral	om	te	genieten	
van	de	dieren.	In	Australie	zijn	wij	langs	de	
oostkant	gereisd	met	de	bus.	We	kwamen	er	zo	
nu	en	dan	Nederlanders	tegen	en	dat	was	erg	
leuk;	vooral	als	er	kinderen	bij	waren	van	onze	
leeftijd.	
Na	tien	weken	vlogen	we	naar	Nieuw-Zeeland.	
We	landden	in	Auckland	op	het	noordeiland.	
Nieuw-Zeeland	bestaat	nl.	uit	twee	eilanden.
In	Auckland	waren	veel	wolkenkrabbers	en	

het	was	een	drukke	stad.	Als	je	echter	op	
minder	toeristische	plekken	kwam,	was	er	
heel	veel	natuurgebied.	Nieuw-Zeeland	heeft	
erg	mooie	bergen,	veel	schapen	en	prachtige	
wandelgebieden.	Wij	hebben	daar	veel	
gewandeld,	zoals	bijvoorbeeld	de	Tongariro	
Crossing,	gelegen	in	vulkanisch	gebied.	Het	was	
een	ontzettend	zware	tocht.	Maar	zoooooo	
mooi;	om	nooit	te	vergeten.	Zelf	vond	ik	Nieuw-
Zeeland	het	mooiste	land	van	alle	landen	die	ik	
bezocht	heb.

Na	zes	weken	vlogen	we	naar	Hawaii.	Hawaii	
staat	eigenlijk	bekend	om	de	Hawaiiaanse	
dans,	en	ook	om	het	surfen;	dat	kan	daar	nl.	
heel	goed.	Elke	avond	zie	je	daar	een	prachtige	
zonsondergang;	het	is	een	heel	mooi	eiland.

Na	tien	dagen	vlogen	we	naar	Hollywood.	Deze	
stad	staat	eigenlijk	bekend	om	alle	beroemde	
sterren	die	er	wonen.	Wij	zijn	in	Beverly	Hills	
geweest	en	er	waren	me	toch	enorme	huizen!!	
Ook	hebben	alle	sterren	daar	een	zonnebril	op	
om	niet	herkend	te	worden.	Misschien	daardoor	
hebben	wij	ze	niet	gezien;	maar	de	kans	was	
natuurlijk	ook	wel	heeeeeel	klein.

Ik	vond	het	ook	zo	fijn	dat	ik	
via	skype	en	mailtjes	contact	
kon	houden	met	Leonie,	
mijn	trainster,	en	met	mijn	
vriendinnetjes	op	school,	
waarvan	er	ook	een	paar	
turnen	bij	TCT.	Zo	kon	ik	laten	
weten	wat	ik	allemaal	heb	
gedaan	en	gezien.	Toen	ik	
terug	kwam,	ben	ik	meteen	
de	volgende	zaterdag	weer	
gaan	turnen	en	kon	ik	nog	
veel	meer	vertellen.

De	reis	was	PRACHTIG!
	
Maaike	Leerssen
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Na	een	paar	jaar	moest	de	topsportafdeling	
bij	Quick	ophouden.	We	moesten	naar	een	
andere	locatie	zoeken,	maar	er	was	niks	
beschikbaar.	Toen	hebben	we	TCT	Hengelo	
getroffen	en	dankzij	hun	mochten	we	tijdelijk	
in	hun	zaal	meetrainen!	Ik	vond	het	een	leuke	
club	met	prima	toestellen	en	omstandigheden.	
We	hebben	ruim	2	jaar	getraind	en	enkele	
wedstrijden	geturnd.	Mijn	goede	prestaties	
en	de	goede	band	met	elkaar	motiveerden	
mij	ermee	door	te	gaan.	We	hadden	er	goede	
tijden	en	persoonlijk	heb	ik	daar	veel	geleerd.	
Ondanks	dat	we	geen	eigen	zaal	hadden,	veel	
gereisd	hebben	naar	Hengelo,	Duitsland	en	
Nijverdal,	waren	we	toch	erg	op	ons	gemak	bij	
TCT.	

Na	een	paar	jaar	kreeg	TON	een	nieuwe	zaal	
van	de	gemeente	Oldenzaal	om	te	verbouwen.	
Het	was	niet	de	beste	zaal	maar	het	was	beter	
dan	niks.	Deze	zaal	in	Oldenzaal,	eigenlijk	was	
het	een	oude	autogarage,	werd	omgebouwd	
tot	een	topturnhal.	We	hadden	daar	geen	

airconditioning,	altijd	de	grote	garagedeur	open	
in	de	zomer	voor	wat	koeling	of	we	pasten	
onze	trainingen	wat	aan	om	niet	oververhit	
te	raken.	Voor	de	winter	hadden	we	wel	een	
grote	verwarming/blazer.	We	zaten	5	jaar	in	
deze	zaal,	waar	we	echt	een	toptijd	hebben	
gehad.	We	lieten	ons	niet	tegenhouden	door	de	
omstandigheden	en	dat	heeft	ons	misschien	wel	
sterker	gemaakt	en	meer	wilskracht	opgeleverd.	
Op	de	wedstrijden	EK’s	en	WK’s	waren	we	top	
en	zat	er	telkens	wel	minimaal	één	van	ons	in	
het	team.	Ondanks	dat	ik	maar	met	18	meter	
aanloop	bij	sprong	kon	oefenen	in	deze	hal,	heb	
ik	veel	geleerd.

Na	5	jaar	kreeg	TON	een	aanbod	om	met	de	
club	in	het	nieuwe	topsportcomplex	IISPA	
Almelo	te	komen.	IISPA	betekent	Indoor	
International	Sport	Almelo.	In	de	zomer	van	
2010	konden	we	dan	eindelijk	onze	nieuwe	
topsportcomplex	bezoeken	en	kijken	hoe	het	
eruit	zag.	IISPA	was	een	nieuw	gebouw,	dus	we	
hebben	meegemaakt	hoe	onze	zaal	gebouwd	

Mijn naam is Wyomi Masela, ik ben nu 19 jaar oud en zit vanaf mijn 7e al op turnen. Het begon 
voor mij bij Quick Oldenzaal. Mike Steggink was hier nog mijn trainer, en af en toe begeleidde 
Vincent Wevers mij ook. Ik ben door mijn zus, Tahnee Masela, begonnen met turnen, ik vond 
het eerst eigenlijk niks, maar na één keer meedoen was het voor mij als snel leuk. Ik begon eerst 
met een paar uur trainen per week. Rond mijn 8e/9e ging ik al wat meer uren trainen en ook 
wat wedstrijdjes turnen.
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werd.	Rond	september	2010	konden	we	erin.	
Jammer	genoeg	sloot	ik	vlak	voordat	we	IISPA	
in	gingen	het	niet	goed	af.	Op	het	moment	dat	
ik	te	horen	kreeg	dat	ik	in	het	WK	team	2010	
zat,	blesseerde	ik	op	diezelfde	dag	nog	mijn	
ellebogen.	Dat	vond	ik	echt	heel	erg	want	ik	was	
fit	en	klaar	voor	het	WK	dat	in	Rotterdam	werd	
gehouden.	Ik	heb	dus	mijn	eerste	trainingen	
in	de	nieuwe	IISPA	niet	kunnen	beginnen	zoals	
ik	wilde.	Maar	na	een	half	jaar	mocht	ik	de	
ellebogen	weer	een	beetje	belasten	en	kon	ik	
weer	normaal	trainen	voor	mijn	volgende	doel.	

Ik	heb	veel	dingen	meegemaakt,	veel	moeten	
laten	zitten	en	hard	moeten	werken	voor	wat	
ik	behaald	heb.	In	2007	heb	ik	mijn	eerste	
echte	grote	evenement	geturnd	en	dat	was	
de	European	Youth	Olympic	Festival	(EYOF)	
in	Belgrado.	Marrit	Ewald,	Anne	Tritten	en	ik	
werden	hier	met	het	team	tweede,	en	dat	was	
een	super	resultaat	voor	ons.	Persoonlijk	had	
ik	een	zeer	goede	meerkamp	geturnd	en	ik	
mocht	deelnemen	aan	mijn	eerste	finale	op	
sprong.	In	2008	mocht	ik	deelnemen	aan	mijn	
eerste	Jeugd	Europese	Kampioenschappen	
in	Clermont-Ferrand.	We	werden	3e	met	het	
team,	en	dat	was	wederom	een	superprestatie.	
Ik	denk	zelfs,	historisch	gezien,	voor	Nederland	
het	beste	resultaat	tot	nu	toe.	In	januari	2008	
ben	ik	ook	nog	naar	Amerika	geweest	voor	
een	twee	weken	lange	stage	in	de	WOGA	zaal	
waar	Nastia	Liukin	traint.	We	zijn	ook	nog	in	
de	zaal	van	Carly	Pattinson	geweest	om	daar	
te	trainen.	Dus	we	hebben	twee	Olympische	
goud	Allrounders	meegemaakt,	en	dat	voelde	
toch	wel	speciaal.	In	2009	mocht	ik	mijn	eerste	

Senior	Europese	Kampioenschappen	turnen	in	
Milaan.	De	kwalificatiedag	ging	goed!	Ik	had	
me	als	8e	gekwalificeerd	voor	de	meerkamp	
finale:	ontzettend	blij	en	tevreden.	Ook	had	ik	
een	sprong	finale.	Ik	werd	op	sprong	7e.	In	2010	
heb	ik	weer	een	EK	geturnd	in	Birmingham.	Dit	
was	met	het	team.	We	werden	9e	in	de	finale.	
Jammer	genoeg	heb	ik	dus	de	WK	moeten	
missen	eind	2010.	Maar	in	2011	stond	ik	alweer	
op	een	WK	in	Tokio.	We	werden	hier	13e	met	
het	team,	en	hadden	ons	gekwalificeerd	voor	
het	Testevent	(Olympische	Team	Kwalificatie).	In	
2012	heb	ik	weer	een	EK	geturnd	en	werd	ik	6e	
op	sprong.	Eind	2011	en	begin	2012	waren	we	
op	stage	in	Frankrijk	en	op	het	einde	in	Londen.	
Op	het	Testevent	hebben	we	het	niet	gehaald	
om	met	het	team	ons	te	kwalificeren	voor	de	
Olympische	Spelen.	Van	de	8	mochten	de	beste	
4	door	en	wij	waren	8e	geworden.	We	hadden	
ook	niet	ons	sterkste	team.	We	moesten	2	
debutanten	meenemen.	Maar	persoonlijk	had	
ik	me	wel	gekwalificeerd	voor	de	OS	via	Sprong.	
Ik	werd	3e	op	dit	toestel	en	had	het	totaal	niet	
verwacht.	Vanaf	toen	begon	mijn	avontuur	naar	
de	Olympische	Spelen.	

Al	snel	werd	mijn	droom	verbroken	door	een	
paar	rechtszaken	en	brieven.	Na	een	lange	en	
zware	periode	had	de	KNGU	toch	voor	Celine	
gekozen.	We	kregen	nog	2	a	3	testmomenten	
om	ons	te	bewijzen.	Maar	Celine	was	net	wat	
beter	dan	ik.	En	toen	mocht	Celine	naar	de	
OS.	Het	was	een	nare	periode	voor	mij	en	
voelde	me	niet	goed.	Ik	heb	na	de	OS	vakantie	
genomen,	ca.	3/4	weken	en	alles	laten	bezinken.	
Vervolgens	moest	ik	me	weer	opnieuw	opladen	
voor	de	volgende	cyclus	voor	4	jaar,	maar	dat	is	
toch	wel	best	lang	als	je	erover	nadenkt.	Maar	
na	mijn	vakantie	ging	ik	er	weer	vol	voor.	Ik	heb	
goed	doorgetraind	en	hard	gewerkt	aan	mijn	
programma,	ook	al	had	ik	een	hardnekkige	
overbelasting	van	mijn	voet.

Eind	april	kreeg	ik	als	‘vergoeding’	van	de	KNGU	
een	buitenlandse	stage	van	3	weken.	Ze	hadden	
een	plek	voor	mij	in	Canada	gevonden	in	Sarnia,	
Ontario.	Dat	ligt	aan	de	Amerikaanse	grens,	en	
ik	train	nu	bij	Dave	en	Liz	Brubaker.	Dit	zijn	de	
coaches	van	de	Olympische	turnster	Dominique	
Pegg.	Ik	heb	hier	een	ontzettende	leuke	tijd	en	
ik	geniet	van	hun	gastvrijheid,	Canada	en	een	
nieuwe	turnuitdaging.

Groetjes,	Wyomi
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concurrenten	en	wilden	allebei	als	hoogste	
eindigen.	Gelukkig	waren	we	redelijk	aan	elkaar	
gewaagd	en	hebben	we	elkaar	vaak	afgewisseld	
in	wie	er	beter	was.	In	1998	hebben	we	het	zelfs	
gepresteerd	om	op	het	NK	precies	evenveel	
punten	te	halen	en	op	een	gedeelde	4e	plaats	te	
eindigen!	

Naast	het	turnen	zijn	we	in	2002	begonnen	met	
lesgeven	en	dat	doen	we	nu	nog	steeds	met	
veel	plezier.	We	vinden	het	erg	leuk	om	al	deze	
enthousiaste	kinderen	te	leren	turnen	en	plezier	
te	zien	hebben	in	de	sport.	Sinds	september	
2012	geven	we	samen	les	in	de	Slangenbeek	
omdat	we	allebei	inmiddels	in	Nijmegen	bezig	

zijn	met	een	promotie-
onderzoek.	Op	deze	manier	
kunnen	we	toch	blijven	
lesgeven,	maar	kan	een	van	
ons	wel	zo	af	en	toe	eens	
een	weekend	in	Nijmegen	
blijven.	

Het	hoogtepunt	dit	
jaar	was	natuurlijk	de	
jubileumuitvoering	in	het	
Rabotheater.	Alleen	al	

de	voorbereiding	was	erg	leuk.	Alle	kinderen	
waren	erg	enthousiast	en	hebben	fanatiek	
geoefend.	Op	de	dag	zelf	was	natuurlijk	nog	wel	
even	spannend:	“zal	alles	net	zo	goed	gaan	als	
tijdens	het	oefenen”?	De	kinderen	waren	wel	
een	beetje	zenuwachtig	(en	wij	stiekem	ook),	
maar	alles	ging	erg	goed	en	het	zag	er	volgens	
het	publiek	erg	leuk	uit.	Ook	van	de	rest	van	de	
uitvoering	hebben	we	erg	genoten,	alles	was	
tip-top	geregeld	en	iedereen	had	erg	leuke	en	
originele	optredens	bedacht.	Kortom,	op	naar	
het	volgende	jubileum!

Groetjes,
Leonie	en	Yvet	Kroeze

Leonie en Yvet Kroeze

Wij zijn Leonie en Yvet Kroeze, komen uit Borne en zijn allebei 27 jaar oud... Je raadt het al: een 
tweeling. We zijn allebei begonnen met turnen in Borne toen we 8 jaar oud waren en mochten 
al snel doorstromen naar de jong talent training en later naar de selectie.	

De	trainers	vonden	het	vooral	vroeger	erg	
lastig	om	ons	uit	elkaar	te	houden,	daarom	
droegen	we	meestal	een	T-shirt	waar	onze	
naam	op	stond.	Maar	na	vele	uren	samen	in	de	
turnzaal	te	hebben	gestaan,	konden	de	meeste	
trainers	ons	wel	uit	elkaar	houden....	alhoewel	
sommigen	hebben	het	nooit	geleerd	en	hielden	
het	bij	"Kroeze"	(...he	Jeroen?).

Toen	de	train(st)ers	uit	Borne	een	nieuwe	
turnvereniging	gingen	opstarten	in	Hengelo,	nl.	
TurnCentrum	Twente,	zijn	wij	met	een	aantal	
turnsters	meegegaan	naar	Hengelo.	Vanaf	de	
oprichting	van	TurnCentrum	Twente	zijn	we	dus	
al	van	de	partij	en	hebben	we	veel	leuke	dingen	

meegemaakt	bij	de	vereniging.	Tot	en	met	2008	
hebben	we	zelf	wedstrijden	geturnd,	zowel	
individueel	toestelturnen	als	groepsspringen.	
Met	springwedstrijden	deden	we	altijd	met	het	
team	mee	op	het	hoogste	niveau,	en	hebben	
we	heel	wat	mooie	prijzen	weten	te	winnen,	
waardoor	we	in	2006	ook	zijn	uitgeroepen	tot	
sportploeg	van	Hengelo.	

Met	de	individuele	wedstrijden	hebben	we	ook	
aardig	wat	Nederlandse	kampioenschappen	
mogen	turnen.	Het	was	voor	ons	heel	gewoon	
om	op	wedstrijden	tegen	elkaar	te	turnen,	
maar	we	waren	natuurlijk	ook	wel	een	beetje	

Yvet Leonie

Nog	een	paar	weetjes:
•		Yvets	beste	toestel	was	brug	en	van	Leonie	balk.
•		Yvet	moest	het	meer	hebben	van	durf	en	Leonie	van	netheid.
•		Yvet	schroeft	linksom,	Leonie	rechtsom.
•		Yvets	mooiste	turnmoment	was	de	eerste	plaats	op	het	NK	
				clubteams	in	1998	en	van	Leonie	de	behaalde	medaille	tijdens	
				de	toestelfinale	balk	in	2004.

Tu
rn

tw
e

e
lin

g



13

Special gymnastic day

Zondag 28 april werd voor het eerst de 
"special gymnastic day" georganiseerd. De 
samenwerking tussen de KNGU, Stichting 
MEE, BosanTon en sportbedrijf Almelo 
heeft geresulteerd in een enorm leuke en 
sportieve ervaring voor veel kinderen met een 
beperking.

Het	is	mooi	om	kinderen	van	alle	leeftijden,	
en	met	verschil	van	kunnen,	samen	te	laten	
sporten.Goed	begeleid	door	veel	vrijwilligers	
gingen	de	kinderen	in	kleine	groepjes	aan	de	
slag	op	de	verschillende	toestellen.	Het	ging	
van	over	de	balk	lopen	en	dan	ook	nog	over	een	
een	stapel	blokjes	stappen,	tot	springen	in	een	
supergrote	trampoline.	Ze	mochten	zelfs,	met	
hulp,	een	salto	springen	en	dan	landen	in	een	
grote	bak	met	schuimblokken,	gaaf	hoor!!

Ook	was	er	tussendoor	gelegenheid	om	wat	
te	drinken;	overal	was	aan	gedacht.	De	EHBO	
die	aanwezig	was,	heeft	gelukkig	niets	hoeven	
doen;	maar	ook	daar	was	aan	gedacht.	Een	van	
de	topturnsters	van	Nederland,	Sanne	Wevers,	
liet	nog	wat	zien	aan	de	éénlegger.	Knap	hoor.	
Maar	daar	zitten	dan	ook	héél	veel	uren	en	
jaren	trainen	in.	Ook	liet	Frank,	een	van	de	
turners,	nog	een	knap	staaltje	zien	op	de	vloer.	
Geweldig!

Al	met	al	zijn	het	grote	voorbeelden,	iets	wat	
voor	maar	weinigen	weggelegd	is.	Wat	deze	
groep	kinderen	wel	geleerd	wordt	en	ze	dus	
inmiddels	wel	weten,	is	dat	je	ondanks	een	
beperking	veel	kunt	bereiken.	De	basis	van	
bewegen	en	jezelf	uitdagen	om	wat	proberen	
te	doen,	iets	wat	je	misschien	niet	dacht	te	
kunnen,	is	deze	dag	in	ieder	geval	bereikt.

Al	met	al	een	geweldige	ervaring	voor	de	
kinderen	en	voor	alle	begeleiding.	Na	het	
krijgen	van	een	tasje	met	een	verrassing	werd	
dan	ook	beloofd	dat	er	volgend	jaar	weer	zo'n	
dag	zal	zijn.
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Trainer aan het woord...
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Mijn naam is Maartje, trainster bij TurnCentrum Twente, getrouwd met Laurens en sinds een 
half jaar de moeder van onze tweeling, Lot en Mees. Mij is gevraagd om voor deze editie van 
ons geweldige clubblad Bladgoud iets over mijzelf te vertellen. Tjonge, daar vraag je me wat. 
Waar begin je dan? Bij het begin, zo heb ik maar besloten. 

Ruim	dertig	jaar	geleden	ben	ik	als	middelste	
tussen	twee	broers	in	Borne	geboren.	
Daar	heb	ik	ook	het	grootste	gedeelte	van	
mijn	leven	gewoond.	Na		uitstapjes	naar	
Amsterdam	en	Utrecht	woon	ik	sinds	2005	
in	Enschede.	Die	uitstapjes	maakte	ik	voor	
mijn	studie.	Na	het	HAVO	heb	ik	een	HBO-
studie	Psychodiagnostisch	Werk	in	Deventer	
gedaan,	gevolgd	door	de	studie	Pedagogiek	
in	Utrecht.	Na	een	aantal	jaren	werkzaam	
te	zijn	geweest	als	orthopedagoog,	heb	ik	
een	postdoctorale	studie	opgepakt.	Nu	mag	
ik	me	alweer	anderhalf	jaar	GZ-psycholoog	
noemen,	met	een	specialisatie	op	het	gebied	
van	kinderen	en	jeugdigen.	Dit	houdt	onder	
andere	in	dat	ik	kinderen	die	ergens	mee	zitten,	
probeer	te	helpen	om	zich	fijner	te	voelen.	Dat	
kan	van	alles	zijn:	bijvoorbeeld	ergens	bang	
voor	zijn,	gepest	worden,	moeite	hebben	met	
concentreren/rekenen/lezen	of	kinderen	die	het	
lastig	vinden	om	vrienden	te	maken.	Het	bezig	
zijn	met	kinderen	loopt	als	een	rode	draad	door	
mijn	leven.	Niet	voor	niets	heb	ik	ontzettend	
veel	plezier	aan	het	lesgeven	bij	TurnCentrum	
Twente.	

Jarenlang	heb	ik	zelf	geturnd.	Als	kleutertje	
begonnen	bij	Borne	‘28.	Via	de	recreatielessen,	
voorselectie	en	jong	talent,	doorgestroomd	
naar	de	selectie.	Hoewel	Jan	Mulder	destijds	
even	heeft	getwijfeld	of	doorstroming	naar	de	
Jong	Talent	passend	voor	mij	zou	zijn,	heeft	hij	
me	toch	toegelaten.	Ik	denk	niet	dat	hij	er	ooit	
spijt	van	heeft	gehad.	Maar	om	het	zeker	te	
weten,	zul	je	hem	dat	zelf	moeten	vragen.	Mijn	
kracht,	lef,	discipline	en	gedrevenheid	hebben	
me,	denk	ik,	binnen	het	turnen	zover	gebracht.	
Op	het	hoogste	niveau	van	het	individueel	
turnen	kon	ik	niet	meekomen,	maar	ik	ben	altijd	
een	leuke	middenmoter	geweest.	Rond	mijn	

veertiende	er	toch	maar	even	tussenuit.	Op	
ontdekkingstocht...	wat	is	er	nog	meer	buiten	
de	turnwereld?	Niets	wat	me	boeien	kon,	want	
na	een	paar	jaar	kwam	ik	met	rasse	schreden	
terug	bij	Borne	‘28.	Individueel	turnen	heb	ik	
nooit	meer	opgepakt,	maar	groepsspringen	
heb	ik	nog	lang	gedaan.	Eerst	bij	Borne’28,	later	
bij	het	TurnCentrum.	Samen	met	Jan	Mulder,	
Mecida	Cildavil	en	een	select	groepje	turnsters	
en	hun	ouders	ben	ik	naar	Hengelo	gegaan	
en	heb	de	oprichting	van	het	TurnCentrum	
meegemaakt.	Ook	daar	heb	ik	nog	jarenlang	
met	plezier	geturnd.	Wat	een	geweldig	tijd	
is	dat	geweest	en	wat	enorm	veel	(eerste)	
prijzen	hebben	we	in	de	wacht	gesleept.	Met	
weemoed	kan	ik	terugdenken	aan	de	positieve	
sfeer	tijdens	de	trainingen	en	de	wedstrijden.	
De	gezelligheid,	maar	ook	het	harde	werken	om	
onze	doelen	te	behalen.	Trots	kan	ik	zijn	op	de	
prestaties	die	we	samen	hebben	neergezet.	

Na	wat	wikken	en	wegen	ben	ik	inmiddels	al	
weer	heel	wat	jaartjes	geleden	begonnen	aan	

de	cursus	om	les	te	geven.	
Een	logische	vervolgstap	
in	mijn	turncarrière.	Met	
een	Tumble&Jumples	in	de	
gymzaal	aan	de	Merelweg	
ben	ik	begonnen.	Heel	klein	
en	rustig,	met	een	paar	
leden.	De	overstap	naar	de	
Slangenbeek	maakte	dat	de	
lessen	wat	drukker	werden.	



15

en	grenzen	te	verleggen.	Waarbij	we	van	
sommigen	afscheid	nemen	als	ze	doorstromen	
naar	de	Jong	Talent	en	we	hun	vervolgens	terug	
zien	in	de	wedstrijdgroepen.	Dan	ben	je	toch	

trots	dat	je	daar	een	bijdrage	
aan	hebt	kunnen	leveren.	
Nog	altijd	ga	ik	met	veel	
plezier	elke	week	naar	de	
zaal	toe.	Dat	ik	het	lesgeven	
nog	steeds	zo	leuk	vind,	
heb	ik	wel	gemerkt	nadat	ik	
er	de	afgelopen	maanden	
noodzakelijkerwijs	even	
tussenuit	ben	geweest.

Iets	eerder	dan	gepland,	en	
zonder	afscheid	te	kunnen	
nemen	van	alle	jongens	
en	meiden,	moest	ik	mijn	
zwangerschapsverlof	inluiden.	
Gelukkig	had	iedereen	hier	
begrip	voor	en	heeft	Marieke	
de	lessen	in	goede	banen	

kunnen	leiden.	In	de	tussentijd	kon	ik	in	alle	rust	
mijn	zwangerschap	uitzitten	en	bevallen	van	
onze	geweldige	TCT-leden	in	spé.	Inmiddels	zijn	
Lot	en	Mees	al	weer	een	half	jaar	oud	en	maken	
ze	het	geweldig	goed.	Ze	oefenen	hard	om	te	
rollebollen	over	het	speelkleed	en	hun	spieren	
te	versterken	om	straks	hun	turnkunsten	te	
kunnen	laten	zien.	Het	zit	hun	duidelijk	in	de	
genen	;).	

Graag	maak	ik	nog	even	van	deze	gelegenheid	
gebruik	om	Marieke,	het	bestuur	van	TCT,	
Barbara	en	de	ouders	en	kinderen	in	het	
bijzonder,	te	bedanken	voor	hun	steun,	begrip	
en	geduld	met	mij	de	afgelopen	maanden.	Het	
voelt	goed	om	terug	te	zijn	in	de	vereniging!

Groeten,
Maartje	Bezoen-Jansink

Maartje

Een	toples	om	te	geven;	die	doelgroep	(12-16	
jaar)	ligt	me	wel.	Toen	in	de	Slangenbeek	de	
kleuterlessen	overgenomen	moesten	worden,	
heb	ik	geen	moment	getwijfeld.	Ook	deze	jonge	

kinderen,	aan	het	begin	van	hun	turnloopbaan,	
voorbereiden	op	het	echte	werk	leek	mij	een	
geweldige	uitdaging.	Zo	gaf	ik,	voor	mijn	gevoel,	
les	aan	de	uitersten	van	de	vereniging.	Door	
mijn	opleiding	heb	ik	de	Tumble&Jumples	
moeten	afstoten.	Dat	was	niet	langer	te	
combineren.	Leonie	Kroeze	heeft	de	les	vol	
enthousiasme	overgenomen	en	verder	laten	
groeien.	Een	hoop	vrijwilligers	worden	in	deze	
les	geboren.	De	kleuterlessen	ben	ik	wel	blijven	
draaien.	Elke	zaterdag	naar	Hengelo	om,	in	de	
hoogtijdagen,	zo’n	2x	28	kinderen	te	vermaken.	
Samen	met	destijds	mijn	twee	trouwe	hulpjes	
Sharon	en	Sophie.	

Na	het	afronden	van	mijn	opleiding	was	ik	toe	
aan	wat	nieuws.	Een	nieuwe	uitdaging	vond	
ik	in	het	opzetten	van	twee	nieuwe	lessen	in	
Enschede.	Oktober	2011	ben	ik	daarmee	van	
start	gegaan.	Het	kostte	wat	tijd	en	energie,	
maar	binnen	een	jaar	is	de	Basicgym-les	
uitgegroeid	naar	ruim	20	leden.	De	kleuterles	
had	wat	meer	tijd	nodig.	Op	dit	moment	mag	
ik	elke	week	10	kleuters	welkom	heten.	Samen	
met	Eline,	mijn	vaste	hulp,	maken	we	er	elke	
week	een	leerzame,	sportieve,	maar	bovenal	
gezellige	ochtend	van.	Volgens	mij	slagen	we	
daar	aardig	in,	want	over	het	algemeen	krijgen	
we	positieve	reacties	van	alle	jongens,	meiden	
en	hun	ouders.	Het	blijft	een	verdienste	en	
heel	speciaal	om	iedereen	op	eigen	niveau	te	
laten	turnen,	net	een	stapje	verder	te	krijgen	
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www.weghorstkeukens.nl

Strakke opstelling, (verkrijgbaar in 10 kleuren)

compleet met werkblad en spoelbak, rvs-

gaskookplaat, koeler, oven en rvs schouwkap .

Nu compleet €2.400,-

Moderne, rechte opstelling, compleet met werk-

blad, spoelbak, koel/vries, vw, gaskookplaat en

rvs schouwkap.

Nu compleet €3.400,-

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

fashion for the eye...
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Activiteiten 2012-2013
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Het afgelopen jaar hebben we veel van onze leden gezien bij alle activiteiten. Ook het komende 
seizoen gaan we vanuit de activiteitencommissie weer leuke dingen voor jullie organiseren. 
Zoals gebruikelijk komen er weer een filmavond, turninstuiven in sporthal Slangenbeek, 
pietenochtend, paaseieren zoeken, bingo en misschien wel weer een spooktocht of een 
vossenjacht. Wellicht wordt er nog wel weer iets nieuws bedacht. In de onderstaande stukjes 
korte impressies van een aantal activiteiten van afgelopen jaar. 

Pietenochtend
1	december	was	het	dan	zover:	de	
pietenochtend!	De	juffen	hadden	allerlei	
toestellen	opgezet	waar	de	kinderen	lekker	op	
konden	spelen.	De	kinderen	waren	een	beetje	
zenuwachtig	want	de	zwarte	pieten	zouden	
komen.	Eindelijk	kwamen	de	zwarte	pieten!	
De	kinderen	konden	allemaal	laten	zien	wat	
ze	hadden	geoefend.	En	de	pieten	probeerde	
het	een	beetje	na	te	doen.	Uiteindelijk	kregen	
de	kinderen	een	mooi	pietendiploma,	omdat	
de	zwarte	pieten	vonden	dat	de	kinderen	het	
zo	goed	deden.	Al	met	al	een	zeer	geslaagde	
pietenochtend	!!	
Sharren Pisano ( juf )

Turninstuif
In	de	voorjaarsvakantie	zijn	mijn	zoon	Tomàs	
(6	jaar)	en	zijn	vriendje	Max	(6	jaar)	naar	de	
turninstuif	geweest.	Bij	binnenkomst	werden	
ze	al	enthousiast.	De	opzet	nodigde	uit	tot	
bewegen.	Ik	ben	zelf	even	blijven	kijken.	Ze	
mochten	op	de	grote	schommel	zitten	en	
lekker	heen	en	weer	schommelen.	Er	was	veel	
begeleiding	aanwezig,	dat	gaf	mij	een	veilig	
gevoel.	Na	een	uurtje	lekker	bewegen,	kwamen	
ze	voldaan	terug.
Monique Engberink

Paaseieren zoeken
Zaterdag	30	maart	j.l.	was	het	eindelijk	zover.	
Boet	zijn	gymnastiek	op	zaterdagochtend	bij	
juf	Ammelie	ging	niet	door	want	we	gingen	
paaseieren	zoeken.	Na	alle	enthousiaste	
verhalen	van	ouders	over	dit	fenomeen	
konden	we	niet	wachten	tot	het	zover	was.	
Driehonderd	(!)	eieren	waren	er	verstopt	en	
drie	gouden	eieren.	Het	lint	ging	aan	de	kant	
en	alle	kinderen	vlogen	naar	een	paasei	wat	
ze	al	gezien	hadden.	Inleveren	bij	moeder	
1,	2	of	3,	je	naam	doorgeven	en	op	naar	het	
volgende	ei.	Het	duurde	niet	lang	voordat	
alle	eieren	gevonden	waren.	Daarna	weer	
in	optocht	naar	de	Weusthaghal,	waar	de	
winnaars	bekend	werden	gemaakt.	Zij	kregen	
een	prachtige	paashaas.	Onze	eerste	keer	was	
een	succes.	Helaas,	niet	in	de	prijzen	gevallen,	

een	paar	traantjes	bij	Boet,	maar	na	een	snel	
bezoek	aan	de	nabije	Aldi	was	het	helemaal	
geslaagd.	Volgend	jaar	zijn	we	er	zeker	weer	bij.	
Organisatie,	bedankt!
Claudia Bleijlevens
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1.  Wat is jou historie binnen TCT?
Toen	we	in	Hengelo	zijn	gestart,	zat	ik	zelf	nog	
bij	de	selectie	en	trainde	ook	nog.	Ik	heb	toen	
de	eerste	recreatielessen	opgezet,	samen	met	
nog	een	paar	anderen.	Ik	ken	Jan	en	Mecida	
dus	al	van	voor	het	Hengelose	avontuur	vanuit	
Borne.	
Mijn	lessen	waren	aan	de	Schutzstraat	en	dat	
waren	ook	de	eerste	recreatielessen.	Inmiddels	
is	dat	al	meer	dan	12,5	jaar	geleden.	Ik	heb	
tot	mijn	27e	bij	de	selectie	geturnd	en	ben	
toen	gestopt.	Ik	ben	nog	wel	doorgegaan	
met	lesgeven	tot	3	jaar	geleden,	want	ik	ging	
een	extra	opleiding	volgen	en	had	geen	tijd	
meer.	Ik	heb	altijd	met	heel	veel	plezier	de	
recreatielessen	gegeven,	de	Kleutergym	en	
Basic	Gym.	Vanaf	het	moment	dat	ik	gestopt	
ben,	heb	ik	de	taak	van	vertrouwenspersoon	
op	me	genomen.	Dit	is	nu	nog	het	enige	wat	ik	
binnen	de	vereniging	doe,	want	ik	kan	die	niet	
helemaal	loslaten.	Het	is	een	taak	die	me	niet	zo	
veel	tijd	kost	maar	me	nog	wel	verbindt	met	de	
vereniging.	

2.  Wat doe je binnen TCT?
Ik	heb	dus	altijd	zelf	geturnd,	lesgegeven	en,	
zoals	ik	al	aangaf,	ben	ik	nu	vertrouwenspersoon	
binnen	Turncentrum	Twente.	

3.  Wat houdt een vertrouwenspersoon precies 
in?
Dat	houdt	eigenlijk	in	dat	kinderen	tijdens	de	
lessen,	of	het	nou	bij	de	selectie	of	recreatie	
is,	op	enig	gebied	moeilijkheden	ervaren,	wat	
niet	met	de	trainer	of	trainster	zelf	opgelost	
kan	worden.	Dit	omdat	het	bijvoorbeeld	de	
trainer	of	trainster	zelf	betreft	of	er	problemen	
binnen	de	les	spelen	die	de	trainer	zelf	niet	
kan	oplossen.	Ze	kunnen	dan	contact	met	
mij	opnemen	en	ik	kan	dan	een	gesprek	met	
ze	aangaan,	met	ze	meedenken	en	soms	
bemiddelen.	Ik	ben	in	het	dagelijks	leven	
psycholoog;	een	vertrouwenspersoon	is	geen	
psycholoog,	dus	ik	ga	geen	problemen	voor	ze	
oplossen	maar	probeer	mee	te	denken	of	te	
bemiddelen/doorverwijzen	naar	professionele	
hulpverlening	indien	nodig.	Ik	denk	wel	dat	het	
vooral	belangrijk	is,	dat	problemen	eerst	bij	de	
trainer	of	trainster	aangekaart		worden	en	dat	
ze	niet	voor	elk	wisselwasje	mij	moeten	bellen.	

Ik ben Wheena Visschedijk, inmiddels Visschedijk-’t Hooft. Ik woon in Borne en ben ruim een 
maand geleden getrouwd. Ik ben al vanaf de oprichting betrokken bij TurnCentrum Twente, 
toen nog TurnCentrum Hengelo. 

4.  Wat heeft het turnen jou gebracht?
Goeie	vraag,	ik	denk	dat	turnen	heel	veel	
invloed	heeft	gehad	op	hoe	ik	mij	heb	
ontwikkeld	en	wie	ik	nu	ben.	Ik	denk	dat	
het	vooral	heeft	gezorgd	dat	ik	heel	veel	
doorzettingsvermogen	heb	en	niet	zomaar	
opgeef,	want	je	leert	gewoon	om	sterk	te	zijn	
en	als	je	wat	wil	bereiken	dat	je	ervoor	moet	
knokken.	Dus	dat	heb	ik	zeker	wel	geleerd!	
Het	heeft	mij	in	mijn	turntijd	nog	heel	veel	
sociale	contacten	opgeleverd,	want	ik	had	veel	
vriendinnen	bij	de	selectie	en	dat	we	toen	al	
veel	activiteiten	deden	buiten	het	turnen	om,	
zoals	op	kamp	gaan,	dat	was	gewoon	heel	erg	
leuk!

5.  Hoe heb je het jubileum ervaren?
Heel	bijzonder!	Ik	vond	het	heel	bijzonder	dat	
ik	gevraagd	ben	om	de	presentatie	te	doen.	Ik	
had	ook	heel	enthousiast		“ja”	gezegd,	terwijl	
ik	mij	niet	echt	gerealiseerd	had	wat	het	
precies	zou	inhouden.	Ik	heb	het	verhaal	van	
tevoren	goed	doorgelezen	en	geprobeerd	erin	
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te	stampen.	Toen	ik	daar	op	het	podium	stond,	
dacht	ik	wel	even	:	“Oohh,	slik,	ik	sta	hier	straks	
gewoon	te	praten	voor	een	hele	grote	groep	
mensen”,	maar	uiteindelijk	was	het	minder	eng	
dan	ik	dacht.	Het	was	eigenlijk	heel	erg	leuk!	
Het	grappige	was	gewoon	dat	ik	nu	voor	het	
eerst	vanuit	de	coulissen	alle	andere	groepen	
heb	zien	optreden,	want	de	vorige	keer	deed	ik	
natuurlijk	zelf	mee	en	was	ik	trainster	van	een	
groep	die	meedeed.	Ik	vond	dat	het	heel	mooi	
georganiseerd	was!	Het	was	ook	echt	heel	leuk	
voor	de	kinderen	om	mee	te	doen,	het	was	
volgens	mij	echt	een	feest	en	leuk	om	naar	te	
kijken!	Echt	mooi!

6.  Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik	ben	kinder-	en	jeugdpsycholoog	en	werk	
bij	Mediant.	Daar	begeleidt	of	behandel	ik	
kinderen	en	ouders,	wanneer	er	sprake	is	van	
psychische	problemen	bij	kinderen.	Ik	ben	
29	maart	j.l.	getrouwd	en	woon	nu,	samen	
met	mijn	man,	sinds	2	jaar	in	Borne	wat	me	
heel	goed	bevalt.	Ik	ben	net	terug	van	mijn	
huwelijksreis	naar	Costa	Rica.	Wij	houden	ook	
heel	erg	van	reizen.	Ik	ben	al	in	de	verre	landen	
geweest,	zoals	Vietnam,	Tanzania	en	nu	dus	
Costa	Rica.

7.  Doe je nog aan een sport?
Ja,	Ik	ga	nu	heel	trouw	naar	de	sportschool,	
meestal	1x	in	de	week,	waar	ik	groepslessen	
volg	van	Body	Combat.	Heel	stiekem	denk	ik	
er	nog	wel	eens	aan	om	er	een	turnlesje	bij	te	
pakken.	

8.  Zien we je nog een keer bij de Turnmix?
Mijn	zusje	zit	nu	bij	de	Turnmix,	ik	ben	al	
een	keer	wezen	kijken	en	heb	stiekem	mee	
gesprongen,	maar	de	vrijdagavond	en	het	
tijdstip	komen	me	gewoon	niet	zo	goed	uit.	Het	
is	zo	laat	en	dat	is	echt	zo’n	dag	dat	je	even	met	
vrienden	afspreekt.	Dat	doe	ik	doordeweeks	
niet	zo	vaak,	want	dan	moet	je	toch	op	tijd	gaan	
slapen	aangezien	ik	gewoon	werk.	Dus,	het	zit	
nog	wel	in	mijn	achterhoofd	of	ik	misschien	een	
keer	bij	die	Turnmix	kom	kijken,	maar	voorlopig	
nog	niet.

9.  Wat wil je ons meegeven?
Turncentrum	Twente	is	echt	een	hele	bijzondere	
vereniging,	in	die	zin	dat	er	heel	veel	mensen	
bij	betrokken	zijn	en	er	zoveel	vrijwilligers	zijn,	
die	allemaal	een	steentje	bijdragen.	Er	wordt	
veel	georganiseerd	en	het	is	gewoon	veel	meer	
dan	alleen	turnen.	Het	is	voor	de	kinderen	ook	
ontzettend	leuk	dat	ze	aan	sport	doen,	gym/
turnen	is	gewoon	een	goede	basis	voor	alles.	
Stel	nou	je	hebt	aanleg	en	je	kunt	door	naar	de	
selectie,	dat	is	toch	hartstikke	leuk!	Dus	ik	zou	
zeggen	ga	lekker	door	met	turnen	of	dansen,	
dat	doen	we	ook	nog	bij	TCT.	Blijf	in	beweging!	
Als	je	echt	graag	iets	wilt	en	je	werkt	er	hard	
voor,	dan	kom	je	er	wel!

Groet,
Wheena
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Altijd	op	de	hoogte	blijven	van	het	laatste	nieuws	over	TurnCentrum	
twente?	Volg	ons	dan	op	Twitter	of	wordt	vrienden	op	Facebook.

www.facebook.com/turncentrum.twente
www.twitter.com/tctwentehengelo



Steen & Tegelhandel
Torenlaan	38	-	7559	PJ	Hengelo

Tel.	074-2776079
Fax.	074-2776905

www.devrieshengelo.nl

EN STOMERIJ

Wij repareren uw schoenen met orginele materialen 

zoals Avang, Van Lier, 

Van Bommel en Greve.

Wij verkopen inlegzolen en 
onderhoudsartikelen.

Wij dupliceren sleutels, 

slijpen scharen en messen.

Wij slaan drukknopen en jeansknopen 

in uw kleding en repareren uw tassen.

Tevens vindt u bij ons naamplaten.

S.K.N.S. Gecertifi ceerd
Met uw vakman Marcel de Jong

Chr. Langefeldstraat 44
Tel: 074 - 277 67 36

&

DESIGN & MARKETING
DROHM&

Grafisch Ontwerpen  

www.drohm.nl

Marketing advies

Communicatie

Huisstijl

Websites
Logo’s

Folders

Social media

Posters

Boeken

Webdesign

Advertenties

Bedrijfsfilms PR

Drukwerk

Persberichten
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Winnaars vorige puzzels
Bladgoud	1:	Iris	Leeuwerink
Bladgoud	2:	Marisha	Dasselaar
Bladgoud	3:	Erin	Cleine

Heb	jij	deze	rebus	op	kunnen	lossen?	Stuur	dan	je	antwoord	vóór	13	augustus	a.s.	
naar	communicatie@tctwente.com	en	maak	kans	op	een	leuke	prijs!	
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Na een artikel in de eerste editie van Bladgoud over het Groepsspringen, gaan wij jullie 
voortaan in elke editie van Bladgoud een van de productgroepen turnen uitleggen. Er zijn 
namelijk verschillende soorten turnen, zoals Turnen Dames, Turnen Heren, Groepsspringen, 
Rhönradturnen en nog een aantal soorten. We willen jullie kennis laten maken met al deze 
turnvormen. Zo kunnen jullie in deze editie van Bladgoud alles lezen over het ‘Turnen Dames’. 
Ieder	meisje	kan	meedoen	aan	turnen.	Je	
hoeft	nog	geen	ster	te	zijn	in	het	turnen,	als	
je	er	maar	plezier	in	hebt.	Als	je	goed	oefent	
en	goed	meedoet	en	ervoor	gaat,	kun	je	dat	
wel	worden!	Er	zijn	twee	stromingen	voor	
het	turnen	dames,	het	recreatieturnen	en	het	
wedstrijdturnen.	Je	kunt	altijd	meedoen	aan	
wedstrijden,	of	je	nou	recreatief	traint	of	in	de	
selectie	zit.	Als	je	recreatief	traint	heb	je	altijd	
de	onderlinge	wedstrijden	van	de	vereniging	en	
als	je	in	de	selectie	zit,	heb	je	wedstrijden	op	
plaatselijk,	regionaal	of	landelijk	niveau.	In	deze	
wedstrijden	turn	je	altijd	4	toestellen:	sprong,	
brug	ongelijk,	(evenwichts)balk	en	vloer.

Sprong 
Bij	sprong	spring	je	met	behulp	van	een	
plank	over	een	Pegasus	(en	Instap	nog	over	
een	kast).		Een	sprong	moet	snel	en	met	veel	
kracht	uitgevoerd	worden.	Na	een	aanloop	en	
krachtige	afzet	op	de	plank	spring	je	in	enkele	
seconden	over	het	toestel.	Na	je	sprong	te	
hebben	uitgevoerd	moet	je	natuurlijk	ook	nog	
netjes	tot	stilstand	komen,	dat	valt	niet	altijd	
mee!

Brug ongelijk 
Bij	brug	ongelijk	is	één	ding	erg	belangrijk,	
namelijk	je	armspieren.	Brug	ongelijk	doe	je	
grotendeels	met	je	armen.	De	bewegingen	
moeten	goed	op	elkaar	afgestemd	zijn.	Vele	
basisbewegingen	zijn	dan	ook	zwaaien,	hangen	
en	steunen.	Verder	is	nog	erg	belangrijk	dat	je	
de	rest	van	je	lichaam,	vooral	je	benen,	goed	
beheerst	door	goed	spanning	te	houden.	Dat	
maakt	het	zwaaien	veel	makkelijker	aan	de	brug	
ongelijk.

Evenwichtsbalk 
Evenwichtsbalk,	vaak	een	van	de	meest	
nauwkeurige	onderdelen	in	het	turnen,	vaak	
ook	een	lastig	onderdeel.	Een	evenwichtsbalk	
is	ongeveer	10	centimeter	breed.	Het	valt	dan	
ook	niet	mee	om	daar	allemaal	oefeningen	op	
te	doen.	Eerst	begin	je	natuurlijk	met	allerlei	
loopvormen.	Als	je	dan	wat	verder	gaat	dan	
oefen	je	eerst	de	oefeningen	op	de	gewone	
vloer.	Als	dat	heel	goed	gaat,	oefen	je	het	op	de	
balk.	Vaak	zijn	er	in	de	meeste	turnhallen	ook	
lage	balken	die	gewoon	op	de	vloer	staan,	daar	

wordt	het	eerst	nog	op	geoefend.	Daarna	kan	
je	het	ook	nog	op	de	hoge	balk	doen.	Bij	het	
werken	op	de	evenwichtsbalk	is	het	belangrijk	
de	juiste	bewegingen	te	maken.

Vloer
Bij	de	vrije	oefening	werk	je	op	een	langemat	
of	een	vloer	van	12	bij	12	meter.	Het	is	een	mix	
van	turnen,	dans	en	acrobatiek	op	een	grote	
vloer	of	langemat.	De	muziek	is	dan	ook	heel	
erg	belangrijk.	De	bewegingen	moeten	dan	ook	
op	de	maat	van	de	muziek	gaan.	De	bewegingen	
zijn	dan	ook	erg	afwisselend,	je	gaat	van	snel	
naar	langzaam,	je	maakt	hoge	en	lage	sprongen,	
je	springt	ver	weg	en	dichtbij.	Verder	heb	je	
ook	veel	lenigheids-	en	balansoefeningen	in	de	
vloeroefeningen.	Oefeningen	die	je	bij	sprong	
over	toestellen	springt,	zie	je	ook	vaak	terug	in	
de	oefeningen	op	vloer,	daar	doe	je	dezelfde	
sprongen	maar	dan	op	de	vlakke	vloer	in	
plaats	van	over	een	toestel.	Als	je	het	eenmaal	
onder	de	knie	hebt,	kom	je	er	zelf	achter	waar	
je	zelf	het	best	in	bent	en	bouw	je	je	eigen	
vloeroefeningen	op.

Edwin	Cildavil
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Beste	TurnCentrum	Twente-leden,

Help ons aan meer inkomsten. 

Zoals	jullie	misschien	weten	is	onze	vereniging	aangesloten	bij	SponsorKliks.	Via	deze	weg	wordt	
onze	vereniging	door	de	leden	gratis	gesponsord.	Toch	hebben	wij	het	idee	dat	er	veel	meer	
inkomsten	mogelijk	zijn	dan	tot	nu	toe.	Want	als	ieder	lid,	supporter,	familielid	of	vriend	van	onze	
vereniging,	voordat	zij	een	webwinkel	bezoeken,	naar	onze	website	gaat	wordt	het	bedrag	hoger.	

Op	onze	website	staat	een	banner	van	SponsorKliks.	Door	op	deze	banner	te	klikken	verschijnt	
een	overzicht	van	tientallen	webwinkels,	waaronder	Bol.com,	Wehkamp	en	Zalando.	Elke	aankoop	
bij	een	van	deze	bedrijven	levert	onze	vereniging	een	commissie	op	terwijl	je	zelf	dezelfde	prijs	
betaalt,	het	kost	je	dus	niets	extra.	

Doe	hetzelfde	als	je	uit	eten	gaat	of	een	pizza	wilt	laten	bezorgen.	Via	onze	webpagina	op	
SponsorKliks	kan	je	terecht	bij	4500	restaurants	waarbij	elke	bestelling	of	reservering	de	
verenigingskas	geld	oplevert.
Zo	is	sponsoren	niet	alleen	heel	gemakkelijk	maar	nog	lekker	ook!	

Alvast	bedankt	namens	TurnCentrum	Twente
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TSOefenstof NTS 2013

Nieuwe oefenstof NTS 2013
Bij alle sporten heb je wel te maken met blessures, dus ook bij het turnen. Bij turnen zijn veel 
high impact momenten, zowel in trainingsverband als wedstrijdverband. Dit kan veel blessures 
met zich mee brengen op een al te jonge leeftijd.

Wat	is	een	high	impact	moment	bij	het	turnen?
De	harde	landingen	op	turnonderdelen	op	de	
mat	of	balk.	De	harde	afzetten	bij	sprong	en	
vloer	met	de	diverse	acrobatische	onderdelen.

In	de	loop	der	jaren	is	er	veel	wetenschappelijk	
onderzoek	verricht	naar	turnblessures.
Bij	het	KNGU	(Koninklijke	Nederlandse	
Gymnastiek	Unie)	Turnen	Dames	zijn	ze	na	
verschillende	onderzoeken	tot	een	nieuw	doel	
gekomen:	‘Het	komen	tot	een	verantwoordt	
curriculum	voor	het	opleiden	van	(top)turnsters’	
en	dus	het	vertalen	van	dit	curriculum	naar	de	
nieuwe	verplichte	oefenstof,	die	de	jongere	
turnsters	van	de	selectie	krijgen.

De	belangrijkste	maatregelen	ter	blessure	
preventie	zijn:
●			Minder	high	impact	momenten
Forse	high	impact	reducties	zijn	mogelijk	door	
materiaalaanpassingen.	Zoals	het	werken	met	
trampolines,	zachte	matten	etc.

●			Goede	fysieke	voorbereiding
De	fysieke	voorbereiding	is	veel	lenigheid	in	
symmetrie	&	krachtvormpjes.	Dit	alles	wordt	
ook	verwerkt	in	de	choreografieën	van	de	
oefeningen.
●			Goede	technische	scholing
Zuiverheid	van	de	techniek:	de	oefenstof	is	
gericht	op	minder	moeilijke	elementen	die	juist	
zuiver	uitgevoerd	moeten	worden.	Verplichte	
oefenstof	is	uitgebreid	naar	4	jaar	i.p.v.	3	jaar.

Afgelopen	seizoen	is	de	nieuwe	oefenstof	hier	
met	enkele	categorieën	al	getest.	Komend	
seizoen	zal	dit	voor	alle	selectie-turnsters	
gelden.	Zij	gaan	dan	allemaal	werken	met	de	
nieuwe	oefenstof.
In	de	trainingen	werken	wij	al	veel	met	softe	
situaties	om	het	blessureleed	bij	turnsters	
te	verminderen.	Dit	ligt	ook	in	de	goede	lijn	
naar	de	oefenstof	en	leerlijnen	die	het	KNGU	
opnieuw	heeft	opgezet.

Nathalie	Kreuger
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