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Beste Bladgoudlezers,
Wij beschouwen het als een grote eer het voorwoord te mogen schrijven in deze al weer vijfde
uitgave van ons verenigingsblad.
Als oprichters van onze vereniging, nu al weer ruim dertien jaar geleden, weten wij ons van het
begin af aan gesteund door een grote schare aan vrijwilligers met lef, vakmanschap en ambitie.
Aanvankelijk betrof dit enkel een aantal bereidwillige ouders van turn(st)ers die het eerste bestuur
wel wilden ‘’bemannen’’. Langzamerhand echter vormden zich tal van goed bezette commissies
die de lessen en verdere activiteiten van  TurnCentrum Twente gingen ondersteunen. Zo werd
onlangs de ‘’wedstrijdcommissie’’ opgericht die het organiseren van regionale en nationale turnen groepsspringwedstrijden gaat activeren. Overbodig om te vermelden dat meerdere van deze
enthousiaste mensen tot onze vaste vriendenkring zijn gaan behoren.

Voorwoord

Voorwoord

De vereniging TurnCentrum Twente heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld tot een
middelgrote turnvereniging in Hengelo met een kleine jazzafdeling en ook enkele lessen in
Enschede. Het ledenaantal is gestaag gegroeid naar 460, vooral jeugdige, actievelingen die we
onlangs op de ‘’Onderlinge Wedstrijden’’ hebben kunnen bewonderen in turnhal ‘t Weusthag.  
Met steun van alle commissies, vrijwilligers en train(st)ers werden de vier turnwedstrijden
afgewerkt als betrof het een Nederlands Kampioenschap Turnen met alles erop en eraan. Het in
grote getallen opgekomen publiek, maar natuurlijk ook wij zelf, hebben hier volop van genoten.
Uiteindelijk doen wij het allemaal voor deze enthousiaste turners en turnsters.
Natuurlijk mag onze semipermanent ingerichte turnhal ‘t Weusthag in dit rijtje niet ontbreken.
Van begin af aan vormde deze accommodatie de spil waarom alles draaide; de thuishaven voor
ruim vijftig wedstrijdturnsters die regionaal en nationaal turnen en springen en hier menig
uurtje doorbrengen. Maar verder ook de accommodatie voor allerlei activiteiten en een sociale
ontmoetingsplaats voor de jeugd en het bestuurlijk en technisch kader van de vereniging.
Wensen en doelen op de korte termijn hebben
wij natuurlijk ook. Het zou goed zijn na dertien
jaar dat de turnhal een meer permanent
karakter zou kunnen krijgen. Opbouw en
afbouw van toestellen, zoals die nu elke dag
plaats vindt, trekt een enorme wissel op
het technisch kader en de kwaliteit van de
toestellen en materialen. Daarnaast zou een
ontmoetingsruimte c.q. kantine voor onze
leden nieuwe kansen bieden voor een meer
prominentere rol van TurnCentrum Twente
in de maatschappelijke sfeer. Wij denken
namelijk dat daar in de toekomst voor ons nog
een veel grotere rol is weg gelegd.
Wij wensen jullie veel leesplezier toe met deze
editie van Bladgoud.
Mecida Cildavil en Jan Mulder
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Spooktocht

Spooktocht
Al enkele jaren organiseert de activiteitencommissie van TCT een spooktocht. Ook dit jaar was
het 9 november jl. weer zover.
De voorbereiding
Na lang denken had de activiteitencommissie
een thema voor de spooktocht bedacht. Het
werd “Kamer 13”, over een hotelkamer waar
niemand levend vandaan komt… We konden
met de uitwerking beginnen. Bij het verhaal
hoorden 15 deuren. Waar haal je die vandaan!?
Ze waren zowaar binnen enkele dagen al
geregeld. We konden verder met het regelen
van kleding, maskers en versiering. Met wat
rondvragen bij o.a. de ouders van de A en B
selectie, de oudere turnsters en leiding van de
vereniging, hadden we al gauw zo’n 25 spoken.
Vele vrijwilligers kwamen helpen, wat echt
super is. Er werden sleutels van labels voorzien.
Er werd een formulier gemaakt voor de
oplossing. Er werd een grandioze ingang voor
het hotel gemaakt. Er werden snoepzakjes
gemaakt en boodschappen gedaan. De zaal
werd versierd met slingers en griezelattributen
en de airtumbling werd opgeblazen. In de zaal
werden er broodjes met koffie en thee gemaakt
voor al onze hulpen.
De dag van de Spooktocht
Vanaf half 3 was er al actie in en om de
Weusthaghal. Vanaf half 7 kwamen de kinderen
en hun ouders. Wat geweldig dat er ondanks
de slechte weersvoorspelling zoveel kinderen
waren. Maar liefst 86 kinderen en daarbij veel
ouders kwamen naar de Weusthaghal. Na het
indelen van de groepen, kwamen de spoken
dwars door de zaal om alvast te laten zien wat
de kinderen te wachten stond. Brrrrr, dat was al
best spannend! En dan nog het bos!
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Het griezelhotel…
Het verhaal over kamer 13 werd verteld.
Vervolgens gingen de groepen één voor één
het bos in. Op zoek naar de deuren met de
daarbij horende spoken. Bij elke deur hoorde
een sleutel voorzien van label met letter. En
die kamer 13....... spannend!! Geen sleutel
maar natuurlijk wel een paar spoken. Wat
een kanjers zijn al die kinderen. Bijna allemaal
hebben ze de tocht uitgelopen, terwijl het toch
echt wel heel spannend was. Terug in de hal
kregen alle kinderen een bekertje drinken en
chips, en was er lekkere koffie voor de ouders.
Om vervolgens met de gevonden letters de
oplossing uit te puzzelen. Op de de airtumbling
konden de kinderen nog even lekker warm
springen. Uiteindelijk werd de oplossing
verteld. Alle groepen hadden het goed: “Het
Griezelhotel”. We hebben veel leuke reacties
gehad, maar veel kinderen vonden het vooral
héél spannend. Maar dat hoort natuurlijk ook
bij een spooktocht.
Bedankt dat jullie er waren. Bedankt voor alle
spontane hulp van de vrijwilligers. Wat hebben
we een fantastische vereniging. Hopelijk zien we
jullie allemaal weer een volgende keer!
Namens de activiteitencommissie.
Angelique Keukens (Space gym Edwin):
Eerst vond ik het spannend en moest ik een
beetje huilen, maar op het eind vond ik het
grappig!

Spooktocht

Moeder Marleen en Rosan Nijhof (Space gym Edwin):
Het was erg leuk. Ik loop al heel wat jaren mee bij TCT met mijn
3 dochters en vind het elke keer weer leuk om te zien dat alles
zo goed is georganiseerd en met zoveel vrijwilligers.

Linde Visscher (Selectie):
We vonden het begin eng. We durfden niet naar binnen omdat
we niet wisten wat er achter de ingang zat.
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Groepsspringen

Topprestaties Groepsspringen
Afgelopen maand hebben er een aantal springwedstrijden plaatsgevonden: Groepsspringen
voor de regio Noord. De meiden van de selectie deden op verschillende niveau’s mee en hebben
topprestaties geleverd!
Op 2 november vonden de kwalificatiewedstrijden van het groepsspringen regio Noord
voor het NK plaats. Ons jeugd A team (t/m 12
jaar) bestond uit Anne Veenstra, Linde Visscher,
Shelly Henson, Sophie Rietman, Isabella Marini,
Guusje Leppers, Femke van der Spek en Lobke
van Goor. Voor de meesten was het de eerste
keer dat ze op dit niveau meededen. Spannend
dus. De jeugd turnt tijdens het groepspringen
op 4 toestellen: trampoline/Pegasus, plank/kast,
de tumbling en de trampoline.
De spanning was van de gezichtjes af te lezen.
Ze deden het super! Directe plaatsing op 3
toestellen en alleen op trampoline kwamen ze
iets te kort. Kans om alsnog geplaatst te worden
is nog steeds aanwezig, afhankelijk wat er in
de andere plaatsingswedstrijden in het land
gebeurt. Maar ze zijn er bij op 14-12-’13 in
Hengelo tijdens het NK.

Het team van de junioren A (10 t/m 16 jaar)
bestond uit Kaylee Eisinger, Indy Witbreuk,
Femke Rouwen, Nikki Voogtsgeerd, Yara ter
Huurne, Sietske van Goor, Fabienne Smeets
en Nienke Visscher. De junioren A deden
mee op 5 onderdelen: trampoline/Pegasus,
plank/Pegasus, trampoline/tafel, trampoline
en tenslotte de tumbling. De uitslag kwam
na enige tijd: De junioren A hebben zich op
alle onderdelen als 1e geplaatst met een
monsterscore van 31.45 op tumbling! Op naar
Surhuisterveen voor het NK op 8-2-’14.
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Op 9 november was ons jonge jeugd D-team
aan de beurt: Manouk Sanders, Amelie
Bodegom, Maureen Memelink, Jip ter Braak,
Talitha Cildavil en Kim Visschedijk. De jeugd
D springt Plankoline-Kast, lange mat, kastminitramp en minitramp-kast. Het was super
spannend, want voor de meeste meisjes
was dit hun allereerste wedstrijd. Maar met
een geweldig resultaat, een 2e plek op de
Lange Mat. Wat waren ze ongelofelijk trots
en natuurlijk de trainsters ook. Goed gedaan
meiden!

Op zaterdag 16 november was er nog het regio
groepsspringen voor ons jeugd B/C team in
Ommen. Dit team bestond uit Emma-Sophie
Merjan, Nathalie Elias, Babs Fluttert, Puck
Waanders, Maura Koops, Lisette Esveldt, Kalea
Mensing, Noel Siemerink en Lauri Vermeer.
De toestellen die deze meisjes turnden zijn: de
trampoline Pegasus, tumbling, plankoline kast
en de trampoline. Op plankoline kast (C-lijn)
werd de eerste plaats bereikt en een derde
plek op tumbling (B-lijn). Zeker om trots op te
zijn, aangezien de concurrentie op deze niveaus
groot is. Verder hadden ze een 7e plek op
Minitramp Pegasus (C lijn) en een 4e plek op
Minitramp (B lijn).

NK Airtumbling
Op zaterdag 23 november
was het NK airtumbling voor
onze jeugd A en junioren
A. Ook werd er individueel
gestreden voor de titel
Nederlands Kampioen
onder de jeugd, junioren
en senioren. Tevens werd
er gestreden voor het NK
clubteam springen.
Een drukke maar succesvolle
dag in Middelburg. Op het
onderdeel airtumbling
werden beide teams
Nederlands Kampioen.
Individueel deden de dames
het ook niet slecht. Met een bronzen medaille
voor Sietske van Goor, en een vierde plek voor
Fabiënne Smeets werd een visitekaartje af
gegeven. De rest van de dames volgde er kort
achteraan. TurnCentrum Twente draait mee in
de top.
Bij het NK clubteams bleef het spannend tot
het laatste onderdeel. De junioren A hebben
gestreden voor een podium plek. Dit werd
beloond. Na een hertelling van alle punten
bleken onze dames net naast de eerste plaats
te grijpen. Met maar een héél klein verschil
werden ze beloond met een prachtige 2e plaats.

TurnCentrum Twente is op het moment van ter
perse gaan van deze editie van Bladgoud al in
volle voorbereiding voor het NK groepsspringen
voor de Jeugdteams t/m 12 jaar en het NK
individueel springen dat op 14 december
2013 wordt gehouden in sporthal Veldwijk te
Hengelo. Hopelijk dat we ook dan weer mooie
prestaties kunnen neerzetten in ‘eigen huis’. Op
de website kunt u de resultaten volgen.

Groepsspringen

Topprestaties Groepsspringen
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Céline van Gerner
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Topturnster Céline van Gerner
De meeste van jullie zullen Céline van Gerner (18 jaar) kennen van de Olympische Spelen 2012
in London. Daar werd zij verrassend 12e op de meerkamp turnen dames. Ze leverde daarmee
de beste prestatie van een Nederlandse turnster ooit op de Olympische Spelen. Een echte
topprestatie dus! We zijn er dan ook heel trots op dat Céline voor Bladgoud een paar vragen wil
beantwoorden.
Wanneer ben je begonnen met turnen?
‘Op mijn zevende ging ik op gymnastiek, omdat
ik gym op school altijd heel leuk vond. Dat werd
al snel turnen. Ik woon in Emmeloord, maar
na een tijdje ging ik ook trainen in Kampen
en later in Heerenveen, steeds op een hoger
niveau. Vanaf mijn tiende train ik alleen nog in
Heerenveen. Ik begon met negen uur per week.
Dat werd aan het einde van de basisschool al
21 uur per week en inmiddels is het 32 uur per
week.’
Hoe combineer je dat met school?
‘Op de basisschool trainde ik elke middag na
schooltijd. Op de middelbare school kwam
ik in een speciaal topsportprogramma. De
eerste drie jaar volgde ik gewoon lessen. Om
kwart voor zeven ’s ochtends ging ik thuis weg
en werd ik naar de training gebracht. Daarna
fietste ik naar school, daar deed ik de lessen,
vervolgens ging ik weer naar de training en
was dan zo rond zeven uur ’s avonds weer
thuis. Meteen na GTST ging ik naar bed en de
volgende dag was het weer hetzelfde. Vanaf
de vierde klas zat ik op de talentenacademie.
Dat betekent dat ik geen lessen in een groep

meer volgde, maar veel zelfstudie deed onder
begeleiding van een studiecoach. Verder kon ik
vakdocenten inschakelen als dat nodig was. Ik
ben afgelopen jaar geslaagd voor mijn Havodiploma.’
Hoe belangrijk vind je school?
‘School is heel belangrijk, maar voor mij staat
nu al een hele tijd turnen op nummer één. Als
ik met turnen belangrijke toernooien had, dan
was mijn schoolaandacht niet groot. Op school
kenden ze mij goed en ze wisten dat forceren
dan geen zin had. Maar als er even niks was met
turnen, zoals vorig jaar na het WK, dan ging ik
op school ineens heel snel vooruit.’
Hoe komt het denk je dat jij de top gehaald
hebt en de leeftijdsgenoten, waar je vroeger
mee begon, niet?
‘Ik denk dat ik door heb kunnen gaan doordat
ik mentaal en fysiek goed in elkaar zit. Als ik
bijvoorbeeld een blessure heb, dan focus ik
me op de dingen die ik wel kan trainen. Bij
een beenblessure kun je bijvoorbeeld wel
krachttraining doen en daar kun je dan later
weer voordeel van hebben. Toen ik mijn voet

gebroken had, heb ik wel doorgetraind op de
brug en ben daardoor beter geworden op dat
toestel.’
Heb je altijd al van de Olympische Spelen
gedroomd?
‘Ik denk al sinds ik in groep 6 zat. Dat jaar was
het EK in Amsterdam en daar zag ik Svetlana
Khorkina, een Russische die twee keer
Olympisch kampioen is geweest. Dat vond ik
echt heel gaaf. Zelf ging ik in 2009 naar het
Europees Jeugd Olympisch Festival (EJOF). Daar
won ik drie keer brons. Sindsdien zat Londen
echt in mijn hoofd.’

Hoe is het met je gegaan na de Olympische
Spelen?
‘Ik ging snel weer aan de slag met trainen in
Heerenveen. Achteraf denk ik een beetje te
snel. Ik kreeg een blessure: scheurde mijn
enkelbanden af. Toen merkte ik pas hoe leeg
ik was. Mijn lichaam was moe, emotioneel
was ik moe. Het kwam er toen allemaal uit.
Ik had echt even een break nodig. Toen ik
eenmaal uitgerust was besefte ik dat ik nog
niet alles had laten zien wat ik kan. Tijdens
de NK in juni van dit jaar werd ik tweede op
de meerkamp, een bevestiging dat ik toch
weer op de goede weg zat. Helaas moest ik
afgelopen juli onder het mes in verband met
een gebroken voetwortelbeentje. De ingreep is
goed verlopen, maar hierdoor miste ik wel het
WK in Antwerpen.’   
Wat is je volgende doel?
‘Ik ben vastbesloten om er in 2016 op de
Olympische Spelen in Rio de Janeiro weer bij te
zijn!’

Céline van Gerner

Topturnster Céline van Gerner

Agenda activiteiten seizoen 2013/2014
TCT barst zoals elk jaar weer van de activiteiten. In onderstaand
overzicht de activiteiten die dit jaar nog komen. Zet maar vast in
jullie agenda!
•
•
•
•
•

1 februari 2014
27 februari 2014
22 maart 2014
19 april 2014
2-4-mei 2014

Bingo
Gyminstuif
Vossenjacht
Paaseieren zoeken
Kamp recreatie
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Like ons op Facebook

topsportoldenzaal.nl
Deurningerstraat 39
Oldenzaal
0541-533755

Naast de uurtjes die je bij TCT turnt, wordt er ook thuis en op vakantie flink door geturnd. Op
het strand of grasveldje, op de bank of op bed, in klimrekken en op trampolines worden de
mooiste kapriolen uitgehaald. En sommige van jullie staan meer op hun handen dan op hun
voeten weten wij uit ervaring…. In de nieuwsbrief hebben we een oproep gedaan om je leukste
turnfoto in te sturen. Op deze pagina enkele reacties.

Anne Veenstra op een
springkussen in Oostenrijk.

Ik las in de nieuwsbrief over de leukste turnfoto’s en dacht
meteen aan mijn ‘optreden’ in Berlijn deze zomer. Die dag/
avond waren we door Berlijn aan het wandelen (dus had ik
mijn wandelschoenen nog aan) en ‘s avonds keken we naar
een show van vier jongens die heel goed konden dansen en
turnen. Na hun show deed ik een paar turnmoves en kreeg
spontaan een applaus van die jongens. Hoe cool is dat?!
Ik mocht zelfs op de foto met die jongens!
Kim Reimerink (Basic Gym; zaterdag)

Je leukste turnfoto

Je leukste turnfoto

Yara ter Huurne tijdens de
herfstvakantie in Turkije.

Manon Rouwen haalt stunts uit
op een klimrek.

Amelie Bodegom gebruikt de
zeilboot als turntoestel.

Erin is altijd en overal
bezig met turnen. Achter
het huis, op het grasveld,
zelfs in haar pyjama!
Haar verjaardagstaart
heeft ze zelf ontworpen,
met een foto van haarzelf
in haar nieuwe turnpakje!
Marlies Cleine (moeder
van Erin Cleine)
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Vrijwilliger van het jaar
14

Vrijwilliger van het jaar
Ieder jaar wordt bij de Onderlinge Wedstrijden de Vrijwilliger van het Jaar gekozen. Dit jaar
is dat geworden: Edwin Cildavil. Edwin is 17 jaar, zit in het 5e jaar van de havo op Lyceum de
Grundel en gaat dit schooljaar dus eindexamen doen.
Buitenschools is hij veel bezig met allerlei
activiteiten binnen onze vereniging. Zo is
hij in 2008 begonnen Jan Mulder op de
donderdag te assisteren bij een recreatieles
aan de Mussenstraat. Hij vond dit zo leuk om te
doen, dat hij al vrij snel de cursus Gymnastiek
Assistent Leider Niveau 2 is gaan doen en nu
bezig is met de cursus Gymnastiekleider Niveau
3 in Rijssen, die hij ook bijna afgerond heeft.
In 2010 is hij bij nog twee lessen op de zaterdag
gaan assisteren, bij een Basic Gym en een
Space Gym les van Maron Tilmans. Toen er in
2013, aan het begin van dit turnseizoen, lessen
vrijkwamen omdat er een trainster gestopt was,
heeft hij de stoute schoenen aangetrokken en
de vereniging dus alom bekend en je moet niet
deze taak op zich genomen. En dit doet hij met raar staan te kijken als hij je ineens benadert
veel plezier!
voor een interview of input voor een artikel.
Sinds de zomervakantie assisteert hij ook op
de zondagmorgen bij de A-selectie. Zo kan
hij zich mooi oriënteren op een eventuele
trainerscarrière.
Daarnaast is Edwin ook nog lid van de
communicatiecommissie en schrijft hij artikelen
voor de Nieuwsbrief en ons verenigingsblad
Bladgoud. Hij is door zijn enthousiasme binnen

En natuurlijk niet te vergeten: hij turnt zelf nog
op de vrijdagavond bij de Turnmix (16+).
Kortom: hij is een bezige bij die altijd in de weer
is voor en met onze turnvereniging!
Namens iedereen willen we je bedanken voor je
inzet en nogmaals:
Edwin heel erg bedankt !!

De onderlinge wedstrijden voor al onze recreatieve leden vonden plaats op zondag 13 oktober
2013 jl.
De hal zag er, zoals altijd, weer geweldig uit:
heel gezellig aangekleed, de toestellen strak
opgesteld, mooi aangeklede tafels voor de
juryleden, een tribune, een omroeper en echte
prijsuitreikingen. Kortom: alsof er een officiële
wedstrijd werd geturnd. Het moge duidelijk zijn,
dat de organisatoren hier heel druk mee zijn
geweest.
De onderlinge wedstrijden zijn voor alle
jongens en meisjes vanaf 6 jaar van de
groepen BasicGym, SpaceGym, Tumble &
Jump en jongensturnen. Normaal gesproken
worden de onderlinge wedstrijden één
keer per jaar gehouden, maar afgelopen
jaar zijn we als vereniging druk geweest
met de voorbereidingen voor de 12,5 jarige
jubileumuitvoering die gehouden is op 19
januari jl. en wat een groot succes is geworden.  
Vandaar dat we een jaartje overgeslagen
hebben.

Dit keer deden er zo’n 200 kinderen mee. Het
was een gezellige, maar ook een spannende dag
voor iedereen. Alle jongelui konden op eigen
niveau en in zijn of haar eigen leeftijdscategorie
laten zien wat ze geleerd hadden tijdens de
lessen. Ze zijn wekenlang bezig geweest met
oefenen en werden tijdens deze dag begeleid
door hun eigen trainer(s). Er werd onder andere
geturnd op de onderdelen sprong, balk/bank,
ringzwaaien, plank/trampoline kast en de brug.

Uiteraard was er jury aanwezig om dit alles
te bekijken en te waarderen. Die had een
zware klus, want iedereen liet zich van zijn/
haar beste kant zien. De tribune zat afgeladen
vol met ouders, broertjes en zusjes, maar ook
met trotse opa’s en oma’s. Dus aan support
was er ook dit jaar geen gebrek. In totaal
werden er deze dag 73 prijzen uitgereikt,
waarvan 58 podiumplaatsen. Al met al kan
iedereen terugkijken op een
heel geslaagde, maar ook
gezellige dag. Elk jaar blijkt
Barbara van der Woning (trainer BasicGym): “Na het laatste toestel
ook weer dat er zich onder
vertelde ik dat het bijna was afgelopen. Kyona Fokkink reageerde
onze recreatieve leden weer
hierop: Ik wil nog een keer, ik vind het zo leuk!”
talentjes bevinden, die we
soms dan ook bij de selectie
kunnen verwelkomen.
Sascha en Yvette (ouders Silke Leuftink): “Complimenten voor de
organisatie van de turnwedstrijden! Het zag er zo mooi en ‘echt’
Op de volgende pagina’s
uit! Met leuke details als de witte rozen op iedere jurytafel. Super
staan alle winnaars van de
gedaan. Jullie hadden er echt werk van gemaakt. Dat kon je goed
plaatsen 1 t/m 3!
zien... We vonden het leuk om het allemaal eens te kunnen zien”.

Onderlinge wedstrijden

Onderlinge wedstrijden
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Winnaars onderlinge wedstrijden
Ik ben Jip Meijs en ik
ben 10 jaar. Ik zit op
de Space Gym van
Anne op de Zaterdag
in de Slangenbeek.
Ik turn al 5 jaar. Het
leukst vond ik de
mini-trampoline en
de kast in de breedte.

Ik ben Marit van het
Bolscher en ben 8
jaar. Ik zit op de Basic
Gym van Maron en
turn nu ongeveer 2
jaar. De brug vind ik
het allerleukste om
te doen.

Ik ben Marlotte
Geerdink en ben 6
jaar. Ik turn sinds
april bij de Basic Gym
en vond de lange mat
tijdens de wedstrijd
het leukst

Ik ben Sanne
Arendshorst en ik
ben 6 jaar. Ik zit op
de les van Ammelie
en turn pas sinds de
zomervakantie. Ik
vond het vandaag
heel erg leuk. Het
leukste toestel vind ik
de brug.

Ik heet Ana Rita
Wubben en ik ben 7
jaar. Ik zit op de les
bij Amy en turn sinds
1- 1,5 jaar. De brug
vind ik het allerleukste om te doen.

Ik ben Emma Oostrik
en ben 11 jaar. Ik
turn al 3 of 4 jaar. De
ringen vond ik het
leukst. Niet verwacht
dat ik een prijs zou
winnen. Ik laat mijn
medaille nu aan mijn
vader en moeder
zien.

Mijn naam is Manon
te Rijdt en ben 11
jaar. Ik turn vanaf
mijn 4e (bij juffrouw
Denise), dus turn al
7 jaar. Vond het vandaag wel een klein
beetje spannend,
maar ook gezellig!

Ik ben Julia Kerkdijk
en ben 8 jaar. Ik turn
op de donderdag
bij Amy. Ik turn nog
niet zo heel lang, pas
vanaf de zomer. Vond
de trampoline en
de brug het leukste
vandaag.
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Ik ben Melany Roescher en ben 10 jaar
oud. Ik had wel een
beetje buikpijn van
de zenuwen, maar
toen ik begon was
het over. Had niet
verwacht dat ik 1e
zou worden.
Wij zijn Vera en Geke
Senger. Ik (Vera dus)
ben 10 jaar en Geke
is 8. We zitten alletwee op de Space
Gym (op de zaterdag
bij Leonie) en we
zijn begonnen met
turnen toen we 6
waren.

Ik ben Shania Harkhoe en ben 8 jaar. Ik
turn (Basic Gym) nog
niet zo heel lang, pas
sinds de zomer. Vond
het een leuke dag!

Noortje Schothuis is
mijn naam en turn
vanaf mijn 6e bij de
Basic Gym. Ik vond
het erg leuk! Vooral
de trampoline.

Mijn naam is Julia
Dirks en ik ben 7 jaar.
Ik turn op de zaterdagochtend bij Anne
(Basic Gym) en turn
ongeveer 2 jaar. Het
allerleukste vond ik
vandaag de trampoline.

Ik ben Ilse Linnenbank en ben 8 jaar
oud. Ik turn al 2
jaar bij Maron op
de zaterdagmorgen
(Basic Gym). De brug
vind ik het leukst om
te doen.

Mijn naam is Ajla
Nurkovic. Ik ben negen jaar en zit bij Maron op de Basic Gym
(zaterdagochtend).
Ik turn al 2 jaar en
ik vond het vandaag
heel erg leuk.  

Mijn naam is Iris
Leeuwerink en ik ben
13 jaar. Ik turn bij
Anne (Tumble&Jump)
en zit al 9 jaar op
turnen. Ringzwaaien
vond ik het leukst.  

Giulia Manigrasso
is mijn naam en ik
ben 7 jaar. Ik turn
nog niet zo lang, pas
sinds de zomervakantie. Bij Edwin op
de zaterdagochtend
(Basic Gym) Ik vond
de trampoline het
leukst.

Ik ben Anne van
Ditzhuizen en ben 10
jaar. Ik zit bij Maron
op de Basic Gym (zaterdag). Ik turn vanaf
mijn 4e en ben begonnen bij Wheena.
Vond de kast met
hindernis het leukste.
om te doen.

Ik ben Pien Borghuis
en ik ben 13 jaar. Ik
turn ongeveer 2 jaar  
bij de Tumble&Jump
en de hoeksprong,
streksprong 1/2 draai
op de trampoline
vond ik het leukst.

Ik ben Pien Meijs
en ik ben 14 jaar. Ik
zit op de Basic Gym
(zaterdagochtend)
bij Maron. Ik turn al
9 jaar. De lange mat
met dubbele tramp
vond ik het leukste
om te doen.
Mijn naam is Rosalie
Borghuis en ben 7
jaar. Ik zit bij Marjolein op les en turn
nu ongeveer een
jaar, denk ik. Vond
het vandaag wel een
beetje spannend.
Ringen vond ik het
leukst.

Mijn naam is Dion
Brinkerink. Ik ben 9
jaar en zit bij Carlien
in de groep op de
vrijdag. Vond het wel
een beetje spannend
vandaag. De brug
(pinguin en zwaai)
vond ik het leukst.

Nina Luisman is mijn
naam en ben 7 jaar.
Turn al een hele tijd
bij de Basic Gym.
Vond alles leuk vandaag, maar de lange
mat toch wel het
leukste.
Ik ben Melvin Leushuis en ik ben 12 jaar.
Ik zit sinds 2 jaar op
de les Tumble&Jump.
De ringen vind ik het
leukst om te doen,
maar daar was ik
tijdens de wedstrijd
niet het beste in.

Winnaars onderlinge wedstrijden
Ik ben Tessa Vloon
en ben 12 jaar oud.
Ik turn op de Tumble
& Jump van Leonie
op zaterdagochtend.
Ik turn al 8 jaar. Het
leukste toestel was
de salto en hoeksalto
op trampoline.

Mijn naam is LisahEsmee Brink en ben
14 jaar. Ik zit op de
Tumble & Jump op
de vrijdag van Anne.
Ik turn al 6 jaar en ik
vond minitrampoline
het leukst!
Mijn naam is Jayden
Eisinger en ik ben 8
jaar. Ik zit op de jongensles van Ibrahim
op zaterdag en ik
turn al een jaar. Het
leukste toestel was
ringen.

Ik ben Cira van der
Sommen en ik ben 7
jaar. Ik zit op de les
van Ammelie op zaterdagochtend en ik
vond de wedstrijden
erg leuk.

Mijn naam is Bente
Blijlevens en ik ben
10 jaar. Ik zit op
de zaterdagles van
Maron en ik turn nog
maar 2/3 maanden.
Ik had niet verwacht
dat ik 3e zou worden
en de ringen waren
het leukst!

Ik heet Nour Ellouzi,
ik ben 10 jaar. Ik zit
op de Space Gym
van Anne en ik turn
al 5 jaar. Ik vond kast
breedte en minitrampoline het leukst. Het
was een gezellige
dag!
Ik ben Juul Nabers
en ben 6 jaar. Ik zit
op de Basic Gym van
Amy en ik turn al
bijna 2 jaar. Ik vond
de oefeningen op de
banken het leukst!

Ik heet Ray Zengerink en ik zit op de
Tumble & Jump van
Leonie en Yvet. Ik
turn al 4 jaar. Ik vond
de ringen het leukst!

Mijn naam is Cheyenne Bandhoe, ik zit
op de donderdagles
van Amy in de Slangenbeek Ik turn al
1,5 jaar en ik kon aan
papa en mama laten
zien wat ik geleerd
had! Brug was het
leukst!

Mijn naam is Senna
Zweers, ik ben 7 jaar.
Ik zit op de les van
Maartje in Enschede.
Ik turn al ongeveer
een jaar. Brug was
het leukste toestel
en verder waren de
wedstrijden super!
Ik ben Jerom Kamp
en ben 9 jaar. Ik zit
op de jongensles
van Carlien op de
vrijdagavond en ik
turn nog maar sinds
de zomervakantie.
Lange mat was het
leukste toestel!

Ik ben Meike Vincent
en ik zit op de
zaterdagles van
Edwin. Ik turn sinds
de zomervakantie en
en vond de wedstrijden erg spannend.
Brug was het leukst!
Ik ben Maike Leerssen en ben 11 jaar. Ik
zit op de Space Gym
van Leonie en Yvet
op zaterdagochtend
en ik turn al 2 jaar.
Het leukste waren de
oefeningen aan de
ringen.

Mijn naam is Marloes
Kuipers en ik ben
9 jaar. Ik zit op de
Space Gym van Marjolein op donderdag
en ik turn al 3 jaar. Ik
vond de wedstrijden
leuk maar ook wel
spannend.

Ik heet Naomi Taken
en ben 10 jaar oud. Ik
zit op de Space Gym
les van Maron op
zaterdagochtend en
turn al 6 jaar. Ik vond
de ringen het leukst.

Mijn naam is Femke
Brouwer en ik heb
les van Barbara op de
dinsdag. Ik turn al 2
jaar en brug was het
leukste toestel! Het
was erg leuk om mee
te doen!

Ik heet Noa Koops,
ik ben 7 jaar en turn
op de dinsdagles van
Barbara. De
wedstrijden waren
erg leuk en de
oefeningen op de
banken waren het
leukst.

Mijn naam is Maud
Stroeve, ik ben 7 jaar
en zit op de les van
Anne. Ik turn nog
niet zo lang, sinds na
de zomervakantie. De
wedstrijden waren
erg leuk en spannend!
Ik heet Selena Tomika
en ik ben 8 jaar. Ik
zit op de Basic Gym
sinds een jaar of 3. Ik
vond het vandaag erg
leuk, vooral balk en
trampoline.

Mijn naam is Dion
Filippo en ik ben
10 jaar. Ik turn op
de jongensles van
Carlien op vrijdag en
doe dit al sinds de
zomervakantie. De
wedstrijden waren
erg gaaf en de ringen
het leukst!

Ik heet Mateo Picard
en ben 7 jaar. Ik zit
op de jongensles van
zaterdag en ik turn
al 3 jaar. Het leukste toestel was de
ringen.

Ik heet Luuk Filippo,
ben 9 jaar en zit op
de jongensles van
Carlien. Ik turn sinds
de zomer en vond
de wedstrijden erg
leuk. Ringen was het
gaafst!
Mijn naam is Erin
Cleine en ik ben 6
jaar. Ik zit op de les
van Amy en turn nu
al bijna 1 jaar. Brug
was het mooiste
toestel.

Mijn naam is Sven
van Toor en ik ben 8
jaar. Ik zit op de zaterdagles van Ibrahim
en ik turn al 1,5 jaar.
Het was een gave dag
en trampoline was
het gaafste toestel.
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Ik heet Seb Dijkmans
en ik ben 6 jaar. Ik zit
op de jongensles op
zaterdag in de
Slangenbeek. Ik turn
al ongeveer een half
jaartje. De ringen
waren het leukst.
Ik heet Sarah
Cildavur, ik ben 7 jaar
oud en ik zit bij juf
Amy op de donderdag. Ik turn nog
niet zo lang. Banken
waren het allerleukste
toestel!

Mijn naam is
Angelique Keukens en
ik ben 8 jaar. Ik turn al
3 jaar en ik zit op de
Space Gym van Edwin
op zaterdag. Ringen
was mijn favoriete
toestel.

Ik ben Jort Heuvel en
ik ben 8 jaar. Ik zit op
de zaterdagles in
Slangenbeek en ik
turn al ongeveer 1,5
jaar. De wedstrijden
waren best spannend!
Ik ben Katja van Sark,
ik ben 12 jaar en ik zit
op de Tumble & Jump
les van Leonie & Yvet.
Ik denk dat ik ongeveer 4 jaar al turn, ik
vond trampoline het
leukste toestel maar
dat ging ook het best!

Ik ben Danique Elbertsen en ben 14 jaar. Ik
zit op de Tumble &
Jump van Leonie op
de zaterdag. Ik vond
de wedstrijden een
geweldige ervaring!

Ik heet Jade Hietbrink
en ben 8 jaar. Ik zit op
de les van Maron op
de zaterdagochtend.
Ik turn al een jaar.
Brug was het leukste
toestel!
Ik heet Madelief
Brinkman. Ik ben 7
jaar. Ik zit op de les
van Amy op donderdag en vond het een
leuke dag!

TCT Gadgets
Graag willen wij jullie allemaal nog even laten weten dat Turncentrum Twente allerlei leuke
artikelen heeft, zoals t-shirts, petjes, polsbandjes, tassen en pennen. Mocht je t-shirt te klein
zijn, kan je bijvoorbeeld een nieuw t-shirt bij ons kopen. Zo kun je ook nog voor allerlei andere
artikelen bij ons terecht.
T-shirt maat 92 t/m 164
T-shirt maat S t/m XL
Petje
Polsbandjes
Tas
Pen

€ 10,€ 10,€ 5,€ 6,€ 12,50
€ 1,-

T-shirts  € 10,Polsbandjes  € 6,-

Tas

€ 12,50

TCT Gadgets

Mijn naam is Danique
Brendel en ik ben 7
jaar. Ik turn al 2 jaar
en de wedstrijden
waren erg leuk, ik heb
zelfs nog een prijs
gewonnen. Brug was
het leukste toestel.

Petje  € 5,-

Heeft je interesse in een van deze artikelen? Neem dan gerust contact op met de trainer/trainster
van je kind of met Kristy Hoogeboom (Kristy.Hoogeboom@tctwente.com, tel. 074 2506501)
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Boeken

Grafisch Ontwerpen
Folders

Advertenties

&

Posters

Social media
Websites

Logo’s

Bedrijfsfilms

PR

Marketing advies
Drukwerk

&

Webdesign

DROHM

DESIGN & MARKETING

www.drohm.nl

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

Van Lier,
Van Bommel en Greve.
Wij verkopen inlegzolen en
onderhoudsartikelen.

dupliceren sleutels,
slijpen scharen en messen.
Wij

Wij slaan drukknopen en jeansknopen
in uw kleding en

repareren uw tassen.

Tevens vindt u bij ons naamplaten.
S.K.N.S. Gecertiﬁceerd
Met uw vakman Marcel de Jong
Chr. Langefeldstraat 44
Tel: 074 - 277 67 36

Steen & Tegelhandel
Torenlaan 38 - 7559 PJ Hengelo
Tel. 074-2776079
Fax. 074-2776905
www.devrieshengelo.nl

Puzzel

Puzzelpagina

Horizontaal:
2)   2 leggers op gelijke hoogte
3)   Een achterwaartse hele draai met afzet met
       beide handen van de vloer
6)   Hoe heet de oefening waarbij je geheel
       ondersteboven op je handen staat
8)   Turntoestel, bestaande uit verschillende
       houten elementen die op elkaar worden
       gestapeld
9)   Afkorting TurnCentrum Twente
12) Welke turnonderdeel hoort in dit rijtje niet
       thuis: vrije oefening, sprong,
       evenwichtsbalk, ringen, brug ongelijk
13) Afkorting onderlinge wedstrijden
14) Hoe heet het verenigingsblad van onze
       vereniging
15) Hangstand aan de ringen met holle rug en
       de voeten eveneens in de ringen

Verticaal:
1)   Een 26 meter lange verende baan
4)   TurnCentrum Twente is behalve in Hengelo
       ook nog actief in een andere plaats
5)   Het beëindigen van een oefening door van
       een toestel met een sprong naar beneden te
       komen
7)   Een strak vel waar je op kan springen en
       capriolen op kan uithalen
10) Koprol in de lucht
11) Welke kleur heeft het logo van TurnCentrum
       Twente?
16) Wat is de voornaam van de huidige
       Olympisch en wereldkampioen aan de
       rekstok?
17) Een vrije manier van dansen die qua
       structuur lijkt op ballet, maar is gebaseerd
       op populaire muziek

Heb jij het kruiswoordraadsel op kunnen lossen? Stuur dan je antwoord vóór 12 januari a.s. naar
communicatie@tctwente.com en maak kans op een leuke prijs!
Oplossing & winnaar Bladgoud 4:
De oplossing van de rebus van de vorige Bladgoud is: “Wij wensen jullie een sportieve en leuke
zomer vakantie.” Sophie Rietman heeft de juiste oplossing ingezonden en gewonnen. Ze heeft haar
prijsje in september in ontvangst genomen!
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Turnen Heren
In de voorgaande edities van Bladgoud hebben we al verschillende categorieën aan bod laten
komen. Zo hebben we het al gehad over Groepsspringen en Turnen Dames. In deze editie gaan
we jullie wat vertellen over Turnen Heren. Veel leesplezier!
Turnen Heren lijkt een beetje op het Turnen
Dames. Bij het Turnen Heren heb je veel kracht,
spanning en snelheid nodig. Heren turnen iets
meer toestellen dan dames. Sommige toestellen
worden ook door dames geturnd en sommige
toestellen alleen door heren. Heren turnen
de volgende toestellen: vloer, voltige, ringen,
sprong, brug en rekstok. We gaan ze allemaal
even kort toelichten.

Sprong
Net als bij Turnen Dames is er ook voor
Turnen Heren het onderdeel sprong. Dit is
het onderdeel met de pegasus. Door middel
van een snelle aanloop en een sprong in de
rheuterplank of minitramp spring je over dit
toestel heen. Bij de sprong wordt veel spanning
op je lichaam gevraagd alsmede concentratie
tijdens de zweeffase over de pegasus.  

Vloer
Dit is een mooi bekleed en verend oppervlak
van 12 bij 12 meter. Hier turn je verschillende
acrobatische en gymnastische bewegingen met
allerlei krachtelementen en draaibewegingen.
Spierbeheersing en vormspanning spelen dan
ook een belangrijke rol bij de uitvoering.

Brug
Brug is echt een zwaaitoestel wat ook weer
veel armkracht vraagt en veel spanning op
je lichaam. Bij dames heb je de ongelijke
brug, maar heren turnen een gelijke brug.
De oefeningen zijn zowel boven als onder de
brugliggers uit te voeren. Ook heb je alleen
maar steunmomenten op je armen in de
oefeningen zitten.

Voltige
Dit zijn alle oefeningen op het paard. Hiervoor
heb je veel armkracht nodig, alles wat je hierop
doet is met je armen. Het is een toestel met
veel draaiingen en wendingen. Veel mensen
zien voltige als een erg moeilijk en lastig toestel,
maar dat hoeft niet altijd zo te zijn.
Ringen
Voor oefeningen aan de ringen heb je veel
kracht nodig. Je hebt oefeningen in zwaai,
maar ook oefeningen zonder zwaai, waarbij je
dus stil hangt. Ringen is ook echt een toestel
waar je veel balans nodig hebt. Na de oefening
komt natuurlijk een afsprong, wat erg veel
concentratie van je vraagt! Ringen is erg mooi
toestel om naar te kijken.

Rekstok
Dit toestel vraagt ook weer veel armkracht
en spanning op je lichaam. Het is een echt
zwaaitoestel. Het begint met zwaaien
en reuzenzwaaien en daarna kan het
uitgebreid worden naar afsprongen waar je
los van de stok komt en dat breid je weer
uit met vluchtelementen en draaien in je
reuzenzwaaien. Hier kom je dus los van de stok
tijdens het zwaaien en niet in de afsprong. Bij
dit toestel moet je ook echt lef en durf tonen.

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

Tijd			
09.00-09.45u
09.45-10.30u

Hoofdtrainer
Lilian Visscher
Lilian Visscher

Kleuter-gym (4-6 jaar)
Dag		
Locatie			
Tijd			
Zaterdag
Slangenbeek
09.00-10.00u
Zaterdag
Slangenbeek
10.00-11.00u
Zaterdag
Gymzaal Mussenstraat 09.00-10.00u
Zaterdag
Hoge Boekelerweg -Enschede 09.00-10.00u

Hoofdtrainer		
Leeftijd
Amy Harink
4-5 jaar
Amy Harink
5-6 jaar
Ammelie Nijhuis
4-6 jaar
Maartje Bezoen-Jansink 4-6 jaar

Basic-Gym (6-9 jaar)
Dag		
Locatie			
Tijd			
Dinsdag
Slangenbeek
15.30-17.00u
Donderdag
Mussenstraat
15.30-17.00u
Donderdag
Slangenbeek
16.00-17.30u
Zaterdag
Slangenbeek
09.30-11.00u
Zaterdag
W. ten Catestraat
09.00-10.30u
Zaterdag
Gymzaal Mussenstraat 10.15-11.45u
Zaterdag
Breemarsschool
09.30-11.00u
Zaterdag
Hoge Boekelerweg-Enschede  10:00-11:30u

Hoofdtrainer		
J/M
Barbara vd Woning
M
Jan Mulder
M
Amy Harink
M
Anne Lamers
M
Edwin Cildavil
M
Ammelie Nijhuis
M
Maron Tilmans
M
Maartje Bezoen-Jansink M

Space-Gym (9-12 jaar)
Dag		
Locatie			
Donderdag
Schutzstraat
Vrijdag
Schutzstraat
Zaterdag
Slangenbeek
Zaterdag
W. ten Catestraat
Zaterdag
Slangenbeek
Zaterdag
Breemarsschool

Tijd			
16.30-18.00u
16.30-18.00u
09.30-11.00u
10.30-12.00u
11.00-12.30u
11.00-12.30u

Hoofdtrainer		
Marjolein Bos
Anne Lamers
Leonie Kroeze
Edwin Cildavil
Anne Lamers
Maron Tilmans

J/M
M
M
M
M
M
M

Tumble&Jump (12-16 jaar)
Dag		
Locatie			
Vrijdag
Schutzstraat
Zaterdag
Slangenbeek

Tijd			
18.00-19.30u
11.00-12.30u

Hoofdtrainer		
Anne Lamers
Leonie Kroeze

J/M
J/M
J/M

Turnmix 16+
Dag		
Vrijdag

Locatie			
Weusthag

Tijd			
20.00-22.00u

Hoofdtrainer
Nathalie Kreuger

D/H

Jongensturnen (6-12 jaar)
Dag		
Locatie			
Vrijdag
Mussenstraat
Zaterdag
Slangenbeek

Tijd			
18.00-19.30u
11.00-12.30u

Hoofdtrainer		
Carlien Versteeg
Ibrahim Cildavil

J/M
J
J

Jazzballet (6-14 jaar)
Dag		
Locatie			
Zaterdag
Slangenbeek
Zaterdag
Slangenbeek

Tijd			
09.15-10.15u
10.15-11.15u

Hoofdtrainer		
Gerinda Schutte
Gerinda Schutte

Leeftijd
6-8 jaar
8-11 jaar

Lesrooster

Overzicht recreatie-lessen 2013-2014

Voor verdere informatie kunt u bellen: Kristy Hoogeboom  074-2506501
Ook kunt u terecht op onze website www.tctwente.com
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BLOEDCIRCULATIE
PRESTATIES
SPORTEN
SPIEREN
STIMULEERT EN VERBETERT DE

VERHOOGT EN VERBETERT FYSIEKE

GESCHIKT VOOR ALLE

SNELLER HERSTEL VAN

INNOVATIVE

Meer informatie of direct bestellen

www.scalaeurope.nl

