Bladgoud

Verenigingsblad nr. 6 - juni 2014

Colofon
Redactie:

Jozé Rouwen
Gemma Drohm
Edwin Cildavil
Carin Veenstra

Contact:

Carin Veenstra
carin.veenstra@tctwente.com

Internet:

www.tctwente.com

Tekst en foto: Jozé Rouwen
Edwin Cildavil
Boy Looijen
Gemma Drohm
Geert de Wilde
Carin Veenstra
Amy Harink
Leonie Kroeze
Carlien Versteeg
Dionne Jansen
Ray Zengerink
Nicolette Leppers
Marieke Esveldt
Manon Rouwen
Opmaak:

Gemma Drohm

8

16

19

3

Voorwoord

5

Recreatiekamp

6

NK Turnen

8

Trainster aan het woord

10

Winnaar kleurwedstrijd

11

Grote Clubactie

13

Foto-quiz

14

Rhönradturnen

16

Boy Looijen

17

Paaseieren zoeken

19

Doolhof

21

Jurycursus

22

Lesrooster

23

Inhoud
Inhoud

6

Inhoud

3

fashion for the eye...

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

Beste lezers,
Aan mij de eer, om dit keer het voorwoord te mogen schrijven in ons verenigingsorgaan
“BLADGOUD” wat mij gevraagd is door ons actieve redactielid Edwin Cildavil.
Als erelid van deze club zal ik me eerst even voorstellen, ik ben Geert de Wilde en loop al een
tijdje mee in de turnwereld. Eerst als turner, daarna een lange periode met het lesgeven aan  
verschillende gymnastiekverenigingen en vervolgens gedurende een periode van 20 jaar als
Technisch Bestuurder bij de KNGU, hoofdzakelijk voor het Groepsspringen. Onze vereniging is in
deze discipline toonaangevend in Nederland, zowel bij de jeugd als ook bij de dames. Overdag
was ik werkzaam als sportleider voor lichamelijk gehandicapten in het revalidatiecentrum “Het
Roessingh” te Enschede. Maar ook bij onze vereniging ben ik van het begin af zijdelings betrokken
voor het uitreiken van de prijzen bij de verschillende wedstrijden en het geven van adviezen bij de
jaarvergadering en anderszins als dit gevraagd wordt.

Voorwoord

Voorwoord

Dit sluit mooi aan bij de onlangs gehouden jaarvergadering, waar we tegen het probleem aan
liepen van het aantal aanwezigen. De waarnemend voorzitter Jacco Visscher maakte hier terecht
een opmerking over, want een handje vol van ± 20 leden (de meesten leiding) op een totaal van
460 leden is wel een beetje aan de magere kant, als men weet dat de ouders van harte welkom
zijn. We zijn ook nog op zoek naar een voorzitter die het bestuur bij de hand wil nemen, om
de overname van de turnhal “ ’t Weusthag”, waar volop over gepraat wordt met de gemeente
Hengelo, misschien te realiseren. Het wordt dan ook iets prettiger voor Jacco als waarnemend
voorzitter om zich volledig te richten op het beheren van de penningen, waar hij overigens
uitstekend in slaagt.
Ook wil ik een ode brengen aan het totale leiderscorps waarvan ik een gedeelte nog ken, dat ze als
jeugdlid aan de verschillende groepsspringwedstrijden op landelijk niveau deelnamen en dat alles
onder de bezielende leiding van Jan Mulder en zijn medeoprichtster Mecida Cildavil. Die twee
hebben een zeer goede keus gemaakt bij de oprichting en hebben gezorgd dat ze van het begin
ondersteund werden door de verschillende werkcommissies die ons vereniging rijk is.
Dat onze vereniging actief is op de zogenaamde
bijproducten kunt u steeds weer lezen op onze site.
Soms is het een filmmiddag of een pietenmiddag,
bingoavond voor de jeugd, onderlinge wedstrijden,
enz. en begin mei het georganiseerde jeugdkamp
in Almelo, wat ik zo hoorde via grootouders (mijn
buren), een daverend succes was voor onze jonge
deelnemers. Ook aan deze leiding BRAVO !!! We
moeten ook de vele ouders bedanken voor de
helpende handen die ze bieden bij de verschillende
activiteiten die door de werkcommissies
georganiseerd worden en die klaar staan wanneer
de deelneemsters weer vervoerd moeten worden
naar de wedstrijden in het gehele land.
Al met al ben ik blij dat ik van zo’n actieve vereniging
erelid mag zijn en hoop dat ik hier nog lang van mag
genieten. De ontvangers van dit blad wens ik veel
leesplezier met de ongetwijfeld boeiende verhalen
die hierna nog volgen.
Geert de Wilde
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Recreatiekamp

Recreatiekamp groot succes!
Recreatiekamp 2014 “Rond de wereld” een groot succes!
In het weekend van 2 t/m 4 mei 2014 was er
kamp voor alle recreatieleden en -leiding. Het
kamp werd gehouden in Almelo bij het John
F. Kennedy Scoutinggebouw. Het thema was:
“Rond de wereld!”
We zaten in een bosrijke omgeving waar we
geweldige spellen rondom het thema hebben
gedaan. Naast deze leuk georganiseerde
spellen was er ook tijd over voor vrij spelen. De
kinderen konden heerlijk buitenspelen in het
bos en met de materialen die we voor ze mee
hadden genomen. Voor ieder wat wils!
’s Avonds was het natuurlijk tijd om te gaan
slapen. We sliepen in 2 groepen bij elkaar, op
leeftijd verdeeld. De jongste kinderen gingen
dan ook eerder naar bed dan de oudere
kinderen. Bij elke groep was er een aantal
leidsters/leiders aanwezig.

Zondagmiddag was het alweer tijd om alle
spullen bij elkaar te pakken. Om 14.00 uur
kwamen de eerste ouders om de kinderen op te
halen. De kinderen waren natuurlijk moe, maar
voldaan na een weekend vol activiteiten en
gezelligheid!
Het was een super kamp!
Na afloop hebben we van ouders en kinderen
veel leuke reacties mogen ontvangen. Dit
waarderen we natuurlijk heel erg en daar willen
we jullie allemaal voor bedanken. We hopen dat
er volgend jaar weer zo’n grote opkomst is. Dan
wordt het vast weer net zo’n groot succes als dit
jaar!
Tot volgend jaar!
Groetjes namens de kampcommissie en alle
leiding, Carlien Versteeg

Marieke van Werven (moeder van Manuel Baumer,
Jongensturnen Carlien Versteeg): Wat een fantastisch kamp
hebben jullie de kinderen gegeven, bedankt voor jullie
enthousiasme en inzet!

Odette van der Kuil (moeder Isa van het Bolscher, Basic Gym
Maron Tilmans): Super, aan de foto’s kun je zien hoe geweldig
het was! Onze dochter, Isa van het Bolscher, heeft genoten!
Compliment aan jullie allen!
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Recreatiekamp
Hoi allemaal,
Vrijdag 2 mei ben ik op kamp geweest met turnen. Ik ben wel eens eerder mee geweest, dat was
met het Griezelkamp. Dit jaar was het thema Reis om de Wereld. Ik vond het weer hartstikke leuk.
Mijn vrienden, ik, andere kinderen die ook mee waren en een paar begeleiders sliepen in een
grote zaal. We hebben allemaal leuke spellen gespeeld zoals Levend Stratego, Levend Kwartet met
schuilnamen en De Krokodil.
Mijn vrienden, andere kinderen, de begeleiders en ik hebben bij
het kampvuur gezeten en een kampvuurverhaal verteld. Ik vond
het echt jammer dat het maar drie dagen waren, want ik heb het
echt hartstikke leuk gehad.
Ik heb op kamp een mooie leeuw gemaakt van strijkkralen.
Hij is best goed gelukt.
Ik kijk echt uit naar het volgende kamp!
Groetjes,
Ray Zengerink
Tumble & Jump, Leonie & Yvet
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NK Turnen

Resultaten selectieturnsters
TurnCentrum Twente heeft dit seizoen (2013-2014) met de A en B selectie vele landelijke
finaleplaatsen behaald, en wel van niveau N3/N4, 3e divisie t/m het hoogste niveau van
Nederland, waarbij 7 turnsters het Nederlands Kampioenschap in de N1 hebben bereikt.
De jongere turnsters met de verplichte oefenstof konden zich plaatsen voor de meerkampfinale
(sprong, brug, balk en vloer) en de oudere dames van de keuze-oefenstof voor de meerkampfinale en de toestelfinales.
Bondskampioenschap N3, N4 en 3e divisie
Carmen Baks turnt in de categorie pupil 2 N3.  
De 11-jarige turnster heeft zich als 5e weten
te plaatsen voor het bondskampioenschap
op 17 mei in Waalwijk: een 2e score op het
toestel balk. De beste 7 vanuit de ½ finale
plaatsten zich voor de finale. Lauri Vermeer
turnt in de categorie jeugd N4. De 12-jarige
turnster heeft zich als 10e weten te plaatsen
voor het bondskampioenschap op 17 mei. De
10 beste turnsters plaatsten zich voor de finale.
Kalea Mensing behaalde de 11e plaats in deze
½ finale, wat betekent dat zij als reserve is
aangewezen. 3e divisie turnster Susan Render
kwam net iets te kort en werd reserve voor de
finale op 17 mei. Wel plaatste ze zich voor de
toestelfinale sprong op 18 mei in Waalwijk.

Lauri Vermeer, Carmen Baks en Susan Render
Het bondskampioenschap op 17 en 18 mei jl. in
Waalwijk. Carmen en Lauri behoren al tot de 36
beste turnsters in hun eigen categorie.
Carmen zette een strakke balk neer, net als
tijdens de ½ finale: nu de 4e score van de
wedstrijd. In het eindklassement eindigde
Carmen op een 21e plaats. Lauri noteerde met
haar geturnde wedstrijd een 33e plaats in het
eindklassement.
Susan turnde zondag 18 mei haar toestelfinale
sprong. Hieraan deden de 10 beste turnsters
mee, geplaatst vanuit de ½ finale. Het bleef
spannend tot het laatst. Susan eindigde op een
4e plaats met maar 0,034 achterstand op de
nummer 3.
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Bondskampioenschap pupil 2 N2 en 2e divisie
Via de ½ finales hebben zich 2 turnsters
direct geplaatst voor de meerkampfinale op
24 mei in Breda. Op zondag 25 mei stonden
de toestelfinales op het programma. Guusje
Leppers heeft zich als 2e weten te plaatsen in
de categorie pupil 2 N2.
Nikki Voogtsgeerd plaatste zich als 5e voor
de finale junior 2e divisie en is reserve voor
de brugfinale. Fabienne Smeets was in
deze categorie de reserveturnster voor de
meerkampfinale; ze werd namelijk 13e tijdens
de ½ finale. Wel behaalde Fabienne in de ½
finale een ticket voor de sprongfinale op 25 mei
in Breda.
Guusje en Nikki hebben op het bondskampioenschap op 24 mei in Breda allebei punten laten
liggen; ze hebben helaas niet de top 10 kunnen
halen. Guusje werd 26e en Nikki werd 24e.
Fabienne nam deel aan de toestelfinale sprong
in de categorie junior 2e divisie. Het was een
spannende finale. Tijdens het inturnen van
de wedstrijdsprongen raakte al 1 van de 9
deelneemsters geblesseerd. De wedstrijd begon
dus met 8 turnsters. Er waren 5 turnsters met
een hogere moeilijkheidsgraad dan Fabienne,
die het dus echt moest hebben van de netheid
van de sprongen om hoog te kunnen eindigen.
Dit deed ze dan ook prima en is op een 4e
plaats geëindigd.
½ finale N1, jeugd N2 en 1e divisie
Vanuit de ½ finale N1, jeugd N2 en 1e divisie
hebben zich veel turnsters geplaatst voor de
landelijke finale. Er hebben zich 7 turnsters op
het hoogste niveau van Nederland geplaatst
voor het Nederlands Kampioenschap in de
leeftijdsklasse instap en pupil 1.
De 4 jongste turnsters, ‘de instappers’ uit
geboortejaar 2005, hebben zo goed op de ½
finale gepresteerd dat ze zich allemaal geplaatst
hebben voor het Nederlands Kampioenschap.
Nathalie Elias en Noel Siemerink turnden hun
½ finale op 18 mei in Waalwijk en werden 11e
en 12e. Emma-Sophie Merjan en Kaylee Taken
turnden op 25 mei in Breda hun ½ finale en
werden daar 10e en 15e.

Op zondag 25 mei turnden ook de pupillen 1.
Er zijn 3 van de 4 pupillen 1 N1 doorgestroomd
naar de finale. Deze dames zijn van het
geboortejaar 2004. Helaas heeft Shelly Henson
het net niet gered. De dames die het wel
haalden zijn: Linde Visscher, Anne Veenstra en
Sophie Rietman. Zij werden in de ½ finale 10e,
14e en 17e.
Femke van der Spek en Lobke van Goor, die 2
jaar ouder zijn dan de pupillen 1, turnen dit
jaar in de categorie jeugd1 N2: het op een na
hoogste niveau in Nederland. Beide dames
zaten gespreid in de ½ finale; de een op 5 april
en de ander op 6 april in Rotterdam. Beiden
hebben zeker nog ruimte tot verbetering van
de oefening. Lobke werd in haar wedstrijd
4e en Femke eindigde op een 14e plaats,
ze hebben zich hiermee geplaatst voor het
bondskampioenschap.
De 2 jeugdmeiden Kaylee Eisinger en Indy
Witbreuk turnen in de 1e divisie. Beide dames
zijn in mei 13 jaar geworden. Ze turnden op 18
mei in Waalwijk hun ½ finale. Beide hebben
ze zich geplaatst voor de landelijke finale: Indy
als 4e en Kaylee als 8e. Ook hebben ze allebei
nog toestelfinales binnengesleept. Kaylee mag

deelnemen aan de sprongfinale en Indy aan
zowel de brugfinale als de balkfinale.
In een categorie hoger turnen Yara ter Huurne
en Nienke Visscher. Zij turnen in de categorie
junior 1e divisie. Deze dames waren begin april
al aan de beurt voor hun ½ finale. Yara werd in
het klassement 7e en Nienke werd in diezelfde
wedstrijd 12e. Nienke heeft zich daarnaast
ook weten te plaatsen voor de sprongfinale,
waarvoor Yara reserve staat.
Bondskampioenschap jeugd N2 en 1e divisie
en Nederlands Kampioenschap N1
Zaterdag 14 juni en zondag 15 juni stonden
in het teken van het bondskampioenschap
jeugd N2 en 1e divisie en het Nederlands
Kampioenschap N1 in het nieuwe sportcomplex
in Hoofddorp.

NK Turnen

Resultaten selectieturnsters

De resultaten van de landelijke finale waren nog
niet bekend op het moment dat deze editie van
Bladgoud naar de drukker ging. Maar er kan
wel gezegd worden dat TurnCentrum Twente
trots is op haar grote groep van in totaal 13
turnsters die hebben deelgenomen aan de
landelijke finale in het weekend van 14/15 juni  
in Hoofddorp.
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Trainster aan het woord
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trainster Dionne Jansen
Mijn naam is Dionne Jansen, trainster bij Turncentrum Twente. Mij is gevraagd of ik voor deze
keer iets over mijzelf wil vertellen voor de nieuwe editie van ons clubblad ‘Bladgoud’. Laat ik bij
het begin beginnen.
Op 2 februari 1989 ben ik in Amersfoort geboren. Toen ik 3 jaar was verhuisden we naar Hengelo. Na de basisschool en middelbare school
ben ik begonnen met een vervolgopleiding.
Welke richting ik op wou was voor mij geen
discussiepunt meer. Vanaf groep 3 wist ik dat al
zeker: ‘ik word juf!’.  Op naar het ROC voor de
MBO-opleiding Onderwijsassistent. Deze opleiding rondde ik in 3 jaar af. Toen kon ik eindelijk
de stap zetten naar de school die ik vroeger in
groep 3 nog de ‘juffenschool’ noemde, de PABO.
Ook deze opleiding rondde ik in 3 jaar af en in
2012 studeerde ik af als leerkracht basisonderwijs. Vorig jaar heb ik gewerkt in groep 8 op
de Europaschool in Hengelo; dit jaar werk ik in
groep 6/7 op ’t Schöppert in Hengelo.

de kinderen hard voor gewerkt en hier ben ik
dan ook erg trots op!
En hier houdt het niet op met Nederlandse
Kampioenschappen. Dit succes beleef ik namelijk ook nog ergens anders: bij TurnCentrum
Twente!

Turnen, de mooiste sport die er is! Hier kan ik
uren naar kijken en ook over praten. Over uren
gesproken, hiervan sta ik er bijna 9 per week in
de Weusthaghal. Maar bij TurnCentrum Twente
is het voor mij niet begonnen. Vroeger ben
ik begonnen bij de Hengelosche Gymnastiek
Vereniging (HGV). Op mijn 15e leek het me
wel wat om iets meer richting het turnen te
gaan. Zoals bij de meesten wel bekend, is dit
Naast mijn werk heb ik ook vele hobby’s, waar- (veeeeeel) te laat om nog te kunnen turnen op
onder scouting. Op mijn 15e ben ik begonnen
hoog niveau als je daarvoor nooit eerder echt
met leiding geven aan jongens en meisjes in
hebt geturnd. Toch heb ik toen nog een paar
de leeftijd van 7 t/m 11 jaar. Dit heb ik 8 jaar
jaar wedstrijden geturnd bij de senioren in de
gedaan. Hierna ben ik overgestapt naar de
7e divisie en later nog in de 6e divisie. Dit deed
oudere groep met jongens en meiden in de
ik bij Trios Hengelo, Sportlust Enschede en
leeftijd van 11 t/m 15 jaar. Dit doe ik nu al 2
Borne ’28. Hier heb ik ook mijn eerste ervarinjaar en ik geef op dit moment dus al 10 jaar
gen opgedaan in het lesgeven aan recreatieve
leiding. Deze groep doet ook jaarlijks mee aan
gymgroepen en later ook in selectiegroepen.
scoutingwedstrijden waar ik altijd fanatiek met Ondanks dat ik met veel plezier vele lessen heb
de kinderen voor oefen. De afgelopen 3 jaar
gegeven bij verschillende verenigingen, was ik
hebben ‘onze’ jongens en meiden de regionale    nog steeds op zoek naar iets wat voor mij wat
wedstrijden gewonnen en het afgelopen jaar
dichterbij was. Ik was al wel eens in de Weuswerden ze op de landelijke wedstrijden, waar
thaghal geweest voor de bekende kijklessen.
100 groepen deelnamen, zelfs Nederlands Kam- Het liefst ging ik naar de kijkles bij de A-selectie.
pioen! Hier hebben wij met ons leidingteam en Waarom? Dan kon ik naar Ammelie Nijhuis

Mulder eens te bellen of ze nog trainers nodig
hadden. Gelukkig reageerde Jan positief en mocht ik eens langskomen voor een gesprekje. Kort
daarna ben ik begonnen met training geven aan
de B-selectie wat ik nu al bijna 3 jaar met veel
plezier doe. Op dit moment doe ik dit 3 keer in
de week en ik ga ook vaak mee naar wedstrijden om turnsters te begeleiden in de 4e divisie
en in de 3e divisie.
kijken, want wat vond ik dat een geweldige
turnster! Vooral als Ammelie tijdens de kijkles
op balk moest turnen kon ik mijn geluk niet op.
Het gemak waarmee zij salto’s en flikflakken
sprong op zo’n balk van 10 cm breed. Ik was
diep onder de indruk en stiekem misschien zelfs
wel een klein beetje fan. Met mijn C-licentie op
zak toen toch maar de stap genomen om Jan

Ik ben trots dat ik mijn draai heb gevonden
binnen deze ambitieuze vereniging met veel
groeimogelijkheden op het gebied van turnen,
een grote club talentvolle trainers en een hoop
enthousiaste vrijwilligers. Mogelijkheden te
over!
Groetjes en wie weet tot ziens in de Weusthaghal, Dionne.

Winnares kleurwedstrijd
Julia (8 jaar) uit de les van Amy heeft gewonnen met onderstaande kleurplaat. Binnenkort verrassen we haar met een leuk prijsje!

Trainster aan het woord

Dionne Jansen
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WOONWINKEL

FILART

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

Stijlmeubelen en Interieurs

Tevens uw
meubelmakerij
en meubelstoffeerderij

Drienerstraat 24, 7551 HH Hengelo. Tel.: 074 - 242 02 20
info@woonwinkelfilart.nl - www.woonwinkelfilart.nl

Grote Clubactie groot succes
De Grote Clubactie zit er alweer een tijdje op
en alle loten zijn geteld! Natuurlijk zijn er een
aantal turnsters die de meeste loten voor de
Grote Clubactie hebben verkocht. Zij hebben
een mooie prijs gekregen, want wij zijn heel
blij met zulke enthousiaste turnsters. De actie
creëert geld voor het goede doel, maar levert
de club ook veel geld op. Met dat geld kunnen
we extra materialen kopen en leuke dingen
doen voor de kinderen die bij TCT turnen.
Dit jaar hebben we veel gedeelde plaatsen in
de drie categorieën. Dus in plaats van 9 prijzen,
delen we dit jaar 12 prijzen uit. Van harte
gefeliciteerd en veel plezier met je prijs.
Barbara van der Woning

Categorie Kleuters/Basic Gym
31 loten Jasmijn Wilms
29 loten Lisan Geverink
29 loten Luana Stuart
29 loten Giulia Manigrasso
Categorie Space Gym/Jazz/Jongens/
Tumble&Jump/Turnmix
70 loten Jip Meijs
26 loten Maud ter Braak
26 loten Lotte Peezenkamp
Categorie Selectie
31 loten Talitha Cildavil
26 loten Sophie Rietman
26 loten Lisette Esveldt
26 loten Indy Witbreuk
26 loten Yara ter Huurne

Grote Clubactie

Grote Clubactie
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Trainers in hun jonge jaren
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Foto-quiz
Op deze pagina’s zie je een aantal foto’s van zowel schattige baby’s als even lieve kinderen, pubers
en (jong)volwassenen. De foto’s zijn van trainers in verschillende leeftijdsfasen.
Aan jou de vraag om de foto’s te combineren, een jeugdfoto met een volwassen foto. Let op, het
gaat om meerdere trainers, alle foto’s moeten worden samengevoegd! Als je denkt te weten,
welke foto’s bij elkaar horen, mail dan de betreffende fotonummers naar communicatie@
tctwente.com en wel vóór 16 augustus a.s.
En heb je het goed gezien, dan kunnen de 3 beste inzendingen een leuke prijs winnen..
Veel succes!
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Foto-quiz

Foto-quiz
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Productgroep toegelicht
16

Rhönradturnen
Rollen, draaien, duikelen en zorgen dat je niet duizelig wordt!
Rhönradturnen is nog een relatief onbekende
sport in Nederland, maar misschien heb je Boy
Looijen gezien bij het RTL programma “Holland’s
Got Talent”. Met zijn reuzenhoepel en
spectaculaire shows, behaalde Boy de tweede
plaats!

Spiralen
Tijdens het spiralen rol je met het rad op de
zijkant, dus op 1 hoepel!
Om het rad zo in beweging te houden heb je
veel kracht nodig. Bij het spiralen ben je zelf in
het rad.

Rhönradturnen is een mooie sport om naar
te kijken en het rad wordt dan ook regelmatig
gebruikt bij shows en demo’s. Rhönradturnen
is sinds 2000 binnen de KNGU  een volwaardige
wedstrijdsport, naast andere gymnastische
disciplines (productgroepen) zoals Turnen
Dames, Turnen Heren, Groepsspringen,
Acrogym, Trampolinespringen en Ritmisch
Gymnastiek.

Sprong
Bij sprong breng je het rad in beweging en voer
je een sprong uit over het rollende rad!

Er zijn drie verschillende technieken die kunnen
worden gedaan bij het Rhönradturnen: rechtuit,
spiralen en sprong.
Rechtuit
Bij het rechtuit rollen breng je je rad in
beweging met je eigen lichaamsgewicht.
Het rad blijft zo op allebei de hoepels rollen en
kun je in én op het rad allerlei oefeningen laten
zien.

Wat leuk dat jullie in het verenigingsblad van
TurnCentrum Twente een beetje aandacht willen
besteden aan het Rhönradturnen. Uiteraard is het een
heel andere manier van turnen als jullie doen maar je
moet er ook lenig, sterk en dynamisch voor zijn.
Toen ik 9 jaar was ben ik bij sportvereniging LH in
Krommenie (in de buurt van Amsterdam) begonnen met
turnen. Toen ik ongeveer één jaar bezig was kwam ik voor
het eerst in aanraking met het Rhönrad. En toen wist
ik meteen dat ik dit wilde leren. Na heel veel oefenen
deed ik al een paar jaar later mee aan internationale
kampioenschappen.
In 2007 won ik mijn eerste medaille op de Wereld
Kampioenschappen in de discipline spiralen.
En zo kwam ik door dit succes in contact met Corpus
Acrobatics in Amsterdam. Daar heb ik mijn acrobatisch
niveau ontwikkeld tot wat het nu is. Hier heb ik geleerd een show van mijn oefening te maken.
Met Corpus reis ik over de hele wereld en treed op in theatershows.

Rhönradturnen

Boy Looijen

In 2011, het jaar dat ik mijn eerste gouden medaille behaalde tijdens de Wereld
Kampioenschappen deed ik ook mee aan “Hollands Got Talent”. Hier werd ik tweede, een
geweldige ervaring. Dit heeft me heel veel shows opgeleverd en ook mede daardoor heb ik mijn
eigen bedrijf opgericht: “Wheel Sensation”.
Zelfvertrouwen, inzet en discipline is de basis om iets te kunnen bereiken. En op welk niveau dat is
en of dat nu is in de sport of andere toekomstplannen; geloof in jezelf, wees ambitieus en je kunt
het! Ik wens jullie allemaal heel veel plezier bij het turnen.
Boy
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Morsink
Twents linnenhuis

d e W et st raat 1 H e n g e lo 0 74 - 2 432 75 2

Zaterdag 19 april was het weer zo ver! Onze jongste leden gingen op zoek naar paaseieren. Liefst
39 kinderen en heel veel papa’s en mama’s gingen op zoek naar zo’n 500
verstopte eieren. Daar mochten ook de paashazen niet ontbreken.
Alle kinderen hadden zich verzameld op de
parkeerplaats bij de turnhal om samen met de
paashazen naar het bos te lopen. Vol spanning
werd er in het bos gewacht tot ze het sein
kregen dat ze mochten beginnen. De eieren
lagen overal verspreid in het bos, de een wat
meer zichtbaar dan de andere. Voor sommige
moest je goed graven. Tussen alle eieren waren
er ook nog eens 3 gouden eieren…
Na een ruim uur waren alle eieren gevonden.
We zijn weer met z’n allen terug gelopen naar
de parkeerplaats bij de Weusthaghal. Hier
stonden een bekertje ranja en een lekkere
chocolade lolly voor de kinderen klaar, en voor
de ouders een kopje koffie of thee en een
chocolade-eitje.
Toen was het wachten op de uitslag. Wie heeft
de gouden eieren gevonden en wie heeft
de meeste eitjes gevonden? De 3 winnaars
die de gouden eieren gevonden hadden,
waren: Quincy, Lana en Suze. De meeste
eieren zijn gevonden door Pleun, maar liefst
22. Zij werden extra beloond met een grote
chocoladepaashaas. Alle kinderen kregen
een mooie kleurplaat mee naar huis om in te
kleuren. Het was een zeer geslaagde ochtend
met heel mooi weer. Hopelijk tot volgend jaar!

Paaseieren zoeken

Paaseieren zoeken

Groeten, De paashazen
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Huisstijl
Communicatie
Persberichten

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

Help de turnster naar de beker voor de eerste prijs!

Doolhof

&

Doolhof
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Jurycursus

Jurycursus
Na een oproep vanuit TCT zijn er een aantal ouders en een turnster gestart met een cursus om
te mogen jureren bij turnwedstrijden. Joze en Manon Rouwen, Marieke Esveldt en Nicolette
Leppers over hun eerste schreden op weg naar een volwaardig jurylid...
Iedereen kent vast dat gevoel van, mijn kind
doet het hartstikke goed….hm, waarom zo’n
cijfer…..waarom aftrek, was toch goed geturnd!
En dan wel eens de vraag aan de trainer,
waarom en hoezo? En dan komt de vraag
vanuit de vereniging of er iemand is die een
jurycursus wil volgen voor Turnen Dames. Dat
moet ik doen dacht ik toen! Want natuurlijk
had ik met mijn nieuwsgierigheid mezelf wel
eens afgevraagd of ik dat ook zou kunnen. Nou,
ik kan je vertellen dat het nog niet zomaar iets
is. Inmiddels heb ik steeds meer respect voor
de juryleden die het allemaal maar moeten
zien gebeuren. Er komt heel veel bij kijken.
Wat zijn elementen waard, hoe kom je aan de
moeilijkheid, wat mag of moet er weer af en
waarom. Kromme armen, een stapje extra,
een val, maar ook heel veel moois waar je
van nog dichter bij naar mag kijken als je aan
die jurytafel mag zitten. En je leert er ook nog
chinees….. Allemaal tekens waarmee je de
oefening moet kunnen schrijven….. pfff! Maar
wat machtig interessant. En omdat Manon en
ik zo enthousiast zijn doen we gelijk nog maar
even de jurycursus voor het ABC springen. Leuk,
leuk, leuk!
Jozé Rouwen (moeder van turnsters Manon en
Femke)

Ik ben Nicolette Leppers, moeder van Guusje
Leppers uit de A-selectie. Nieuwsgierig van
aard, dus leek het mij wel een leuke uitdaging
zo’n jurycursus. Heb nu nog net even tijd om
een stukje te schrijven, want de 3e avond begint
zo. Pittig, vooral de tekens! En die moeten we
allemaal kennen. Het wekelijks bij elkaar komen
van Manon, Jozé en mij helpt enorm. Samen de
oefentoetsen maken en discussiëren over wat
nou het goede antwoord is. Al met al een hele
uitdaging.
Nicolette Leppers

Door mijn dochter Lisette, die vanaf augustus
2013 bij TCT is begonnen met turnen, volg ik
met veel plezier alle activiteiten, filmpjes en
foto’s van TCT. Daardoor kwam ik ruim een
maand geleden de oproep tegen om de cursus
jureren te gaan doen, omdat er een tekort is
aan juryleden bij wedstrijden. Ik heb de stoute
schoenen aangetrokken en ben vanuit Hercules
Hebe (Enschede), de club waar ik zelf turn,
begonnen met de cursus. We hebben inmiddels
twee cursusavonden gehad en ik moet zeggen
dat de cursus heel pittig is. Het vergt heel
veel oefening en ik heb echt respect voor alle
juryleden. Onze cursusleidster Petra geeft
op een hele leuke en prettige manier les en
daardoor wordt het al een stuk duidelijker. Het
Ik ben Manon Rouwen en ik ben 16 jaar. Zelf
is trouwens heel leuk om met allemaal turnsters
turn ik in de 4e divisie.  Aangezien ik net
en fanatieke ouders (van TCT!) de lessen te
examen heb gedaan heb ik nu genoeg tijd om
volgen. Iedereen zit er met hetzelfde doel. De
iets extra’s te doen. Uit nieuwsgierigheid ben
leerstof zo goed mogelijk onder de knie krijgen.
ik begonnen aan de jurycursus D2 / D3 en
Wat verder ook interessant is dat je door de
de cursus ABC springen (groepspringen). De
cursus precies weet waar de jury op let en hoe
cursussen zijn heel erg leerzaam maar ook heel alles beoordeeld wordt… Dat is heel handig met
pittig. Leuk ook om te snappen waar speciaal op een turnende dochter ;). Ik zal er nog heel veel
gelet wordt. We moeten ook nog examen doen uurtjes werk in moeten steken, maar dat doe
voor deze beide cursussen... We zullen zien.
ik met plezier. Wie weet zie je me het komend
Wie weet zitten we volgend seizoen achter de
seizoen achter een jurytafel zitten in plaats van
jurytafel… Leuk!
op de tribune!
Manon Rouwen
Marieke Esveldt
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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			
Vrijdag
Mussenstraat
15:30-16:30u
Zaterdag
Slangenbeek
09.00-10.00u
Zaterdag
Slangenbeek
10.00-11.00u
Zaterdag
Hoge Boekelerweg -Enschede 09.00-10.00u

Hoofdtrainer		
Leeftijd
Ammelie Nijhuis
4-6 jaar
Amy Harink
4-5 jaar
Amy Harink
5-6 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
Vrijdag
Gymzaal Mussenstraat 16.30-18.00u
Zaterdag
Slangenbeek
09.30-11.00u
Zaterdag
Mussenstraat
09.00-10.30u
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
Ammelie Nijhuis
M
Iris van der Werf
M
Edwin Cildavil
M
Maron Tilmans
M
Maartje Bezoen-Jansink M

Space-Gym (9-12 jaar)
Dag		
Locatie			
Donderdag
Schutzstraat
Vrijdag
Schutzstraat
Zaterdag
Slangenbeek
Zaterdag
Mussenstraat
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
Edwin Cildavil
Leonie Kroeze
Edwin Cildavil
Iris van der Werf
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		
Edwin Cildavil
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 2014-2015

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

