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Beste sportvriendinnen en vrienden,
Ik ben gevraagd door Edwin Cildavil om het voorwoord, van de december-uitgave van
Bladgoud, te schrijven. Ik zal mij nog even kort voorstellen, mijn  naam is Marcel Kramer  en ik
ben  51 jaar oud. Ik ben  getrouwd met Silvia en vader van Amber (18 jaar) en Esmee (16 jaar).  
Sinds 1987 ben ik Fysiotherapeut en daarnaast heb ik een opleiding Manuele Therapie gevolgd.
In 2004 ben ik afgestudeerd aan de 5 jarige opleiding “College Sutherland” en sindsdien ben
ik werkzaam als Osteopaat. Ik heb samen met Glenn Vuurpijl een Osteopathiepraktijk aan de
Sloetsweg in Hengelo.
Ik vind sport/bewegen nog steeds erg belangrijk en heb veel respect gekregen voor mensen
die zoveel tijd in hun sport steken om een bepaald doel te bereiken. In mijn praktijk heb ik
een aantal topsporters in behandeling met als doel om ze osteopathisch in balans te krijgen,
waardoor zij hun prestaties verbeteren. Met osteopathisch bedoel ik  dus niet alleen spieren
en gewrichten, maar ook organen en zenuwen. Het is mijn bedoeling om de turnsters niet
alleen met blessurepreventie/revalidatieoefeningen bezig te laten zijn, maar met name ook op
osteopathisch vlak (vertering, voeding, ontspanning, ademhaling etc.) wat bij te leren.

Voorwoord

Voorwoord

2015 moet een jaar worden, waarin de turnhal
een nieuwe gestalte gaat krijgen en dat de
turnsters niet steeds hoeven te slepen met
materialen. Dat gesleep en getrek is voor mij als
fysio/osteopaat een doorn in het  oog. Ik heb
zelf nog wat ideeën om de begeleiding beter en
efficiënter te laten verlopen, maar dan moet de
medische ruimte een vaste plaats in de turnhal
krijgen. Er is dan ook een mogelijkheid om de
turnsters niet alleen te adviseren maar ook te
behandelen.
Tenslotte wil ik nog een belangrijk aspect
kwijt. Ik heb al heel wat verenigingen van
‘binnenuit’ gezien maar de bereidwilligheid  
en betrokkenheid van ouders/train(st)ers en
andere vrijwilligers binnen TCT is enorm. Deze
inzet/energie die de vrijwilligers er wekelijks
insteken maakt mij een gelukkig mens en geeft
mij ook veel voldoening bij dit werk. Ik heb er
in ieder geval veel plezier in.
Ik wens jullie allen een sportief, maar met
name een plezierig en gezond turnjaar toe.
Met vriendelijke groet,
Marcel Kramer                                                                                                             
www.osteopathie-praktijk-hengelo.nl

Red. Marcel Kramer is de sportfysiotherapeut van onze selectie turnsters. Wekelijks is Marcel
beschikbaar voor de turnsters van TCT voor een inloopspreek(half)uur, waarbij klachten van
turnsters onderzocht en behandeld kunnen worden.

5

Onderlinge wedstrijden
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Onderlinge wedstrijden
De onderlinge wedstrijden voor al onze
recreatieve leden vonden plaats op zondag
2 november jl. in een mooi en sfeervolle
aangeklede Weusthaghal.
De onderlinge wedstrijden worden één keer
per jaar gehouden en zijn voor alle jongens en
meisjes vanaf 6 jaar van de groepen Basic Gym,
Space Gym, Tumble & Jump en Jongensturnen.
Iedereen kon op zijn eigen niveau en
leeftijdscategorie meedoen en laten zien wat
hij of zij in de voorafgaande 4 weken had
geleerd tijdens de lessen. Er werd onder andere
geturnd op de onderdelen sprong, balk/bank,
ringzwaaien, plank/trampoline/kast en brug. Dit
uiteraard onder begeleiding van hun train(st)er.
Dit keer deden er ruim 180 kinderen mee. Het
was een gezellige, maar ook spannende dag
voor iedereen. Ook was er een jury aanwezig
om alle oefeningen, die de kinderen moesten
doen, te beoordelen. Dat was heel erg moeilijk,
want iedereen liet zich natuurlijk van zijn/haar
beste kant zien. In totaal werden er deze dag 77
prijzen uitgereikt, waarvan 51 podiumplaatsen.
Voordat de prijzen uitgereikt werden door
Geert de Wilde en oud-voorzitter van het eerste
uur, Herman van Delden, gaf nog een groepje
turnsters uit de selectie een demonstratie. Zij
lieten zien hoe je kunt groeien als je traint en
talent hebt.
Tevens willen wij via deze weg alle vrijwilligers
(ca. 40!) bedanken, die deze geslaagde dag
mede mogelijk hebben gemaakt.
Op de volgende pagina’s staan alle winnaars van
de plaatsen 1 t/m 3!

Onderlinge wedstrijden

Onderlinge wedstrijden

Melany Roescher

Manon te Rijdt

Bente Blijlevens

Space Gym

Space Gym

Space Gym

Niveau 11

Niveau 11

Niveau 11

1e plaats

2e plaats

3e plaats
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Noa Langeler

Sanne Arendshorst

Ivy Hogt

Basic Gym

Basic Gym

Basic Gym

Niveau 13

Niveau 13

Niveau 13

1e plaats

2e plaats

3e plaats

Veronie Ziemerink

Marit Groenewegen

Hieke Falkman

Basic Gym

Basic Gym

Basic Gym

Niveau 14

Niveau 14

Niveau 14

1e plaats

2e plaats

3e plaats

Karlijn van der
Kamp
Basic Gym
Niveau 15

Liz van Deijl

Lauren Hobo

Basic Gym
Niveau 15

Basic Gym
Niveau 15

2e plaats

3e plaats

1e plaats

Lyssa Middelbos

Lauren Baartman

Louise Bodegom

Basic Gym
Niveau 16

Basic Gym
Niveau 16

Basic Gym
Niveau 16

1e plaats

2e plaats

3e plaats

Jayden Eisinger

Sven van Toor

Jort Heuvel

Jongensturnen
Niveau 13

Jongensturnen
Niveau 13

Jongensturnen
Niveau 13

1e plaats

2e plaats

3e plaats

Teun Baars

Jurgen Zijsltra

Jeremy Ooijman

Jongensturnen
Niveau 14

Jongensturnen
Niveau 14

Jongensturnen
Niveau 14

1e plaats

1e plaats

3e plaats

Bas Leusenkamp

Casper Struik

Kaan Tunc

Jongensturnen
Niveau 15

Jongensturnen
Niveau 15

Jongensturnen
Niveau 15

1e plaats

2e plaats

3e plaats

Xanthe ter Keurs

Jildau ter Keurs

Pien Hoogeboom

Basic Gym
Niveau 14

Basic Gym
Niveau 14

Basic Gym
Niveau 14

1e plaats

2e plaats

3e plaats

Giulia Manigrasso

Stephanie Topal

Basic Gym

Basic Gym

Niveau 15

Niveau 15

1e plaats

2e plaats

Madelief
Brinkman
Basic Gym
Niveau 15
3e plaats

Nourah Dawaf

Melek Mustafi

Iris Dekker

Basic Gym

Basic Gym

Basic Gym

Niveau 16

Niveau 16

Niveau 16

1e plaats

2e plaats

3e plaats

Noelle Veldhuis

Katja van Sark

Naomi Taken

Tumble & Jump
Niveau 20

Tumble & Jump
Niveau 20

Tumble & Jump
Niveau 20

1e plaats

2e plaats

3e plaats

Iris Nijboer

Kiki van Marle

Iris Leeuwerink

Tumble & Jump
Niveau 21

Tumble & Jump
Niveau 21

Tumble & Jump
Niveau 21

1e plaats

2e plaats

3e plaats

Marleen Nijhof

Luuk Elmers

Ray Zengerink

Tumble & Jump
Niveau 22

Tumble & Jump
Niveau 22

Tumble & Jump
Niveau 22

1e plaats

2e plaats

3e plaats

Francis van der
Meij
Space Gym
Niveau 14

Jade Hietbrink

Pien Lindeboom

Space Gym
Niveau 14

Space Gym
Niveau 14
3e plaats

2e plaats

1e plaats

Meike Vincent

Merve Turkmen

Noortje Schothuis

Space Gym
Niveau 13

Space Gym
Niveau 13

Space Gym
Niveau 13

1e plaats

1e plaats

3e plaats

Jip ter Braak

Femke ter Haar

Vera Senger

Space Gym
Niveau 12

Space Gym
Niveau 12

Space Gym
Niveau 12

1e plaats

2e plaats

3e plaats

Vrijwilliger van het jaar
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Barbara van der Woning
Tijdens de onderlinge wedstrijden werd bekend gemaakt wie zich dit jaar de vrijwilliger van het
jaar mag noemen: Barbara van der Woning werd 2 november verrast door de speech van Jan
Mulder. Een mooie gelegenheid om haar te interviewen voor Bladgoud. Wie is Barbara van der
Woning?
Wil je je zelf voorstellen?
Ik ben Barbara van der Woning en ik geef
sinds 2011 les bij Turncentrum Twente. Met
mijn man Richard heb ik twee dochters. Ik
werk 20 uur bij Tebodin Netherlands B.V.,
een ingenieursbureau. Tot mijn 22ste heb ik
geturnd en gedanst (klassiek ballet), daarna
kwamen andere sporten in beeld (tennis, karate
en de sportschool). De laatste tien jaren zijn
hardlopen en badminton mijn favoriete sport. Ik
ben er geboren en getogen in Hengelo. Sinds ik
getrouwd ben (in 1992) woon ik in Slangenbeek.
We hebben ons eerste huis verkocht en wonen
nu in een zelf ontworpen en zelf gebouwd huis,
in de wijk Dalmeden.
Wat vind je ervan dat je tot vrijwilliger van het
jaar (2014) bent gekozen?
Ik hoorde Jan Mulder praten tijdens de Onderlinge Wedstrijden om het onderwerp toe te
lichten en kreeg het steeds benauwder. Ik was
echt verbaasd dat ik gekozen werd. Deze prijs
heb ik te danken aan het lesgeven en veel invallen voor andere trainers, wanneer zij een keer

“Die blijde gezichtjes, daar doe je het voor”

niet konden. Aan het helpen bij activiteiten en
dingen regelen zoals de prijzen van de GCA. Ik
ben bij alle trainers langs geweest om hen feedback te geven over inleving en enthousiasme
bij het lesgeven. Tot slot heb ik een interne
bijscholing geregeld voor de recreatietrainers. Ik
heb alleen niet het gevoel dat ik meer inzet heb
getoond dan anderen binnen de vereniging. Ik
ben natuurlijk wel heel erg blij met deze prijs.
De beker heeft een mooi plaatsje bij mij thuis
boven op de kast gekregen. Het bijbehorende
cadeau is ook super. Het is een chocolade high
tea cadeaubon voor twee personen, dus daar ga
ik nog lekker van genieten met mijn man.
Het lesgeven vind ik erg leuk, omdat het veel
voldoening geeft om een kind iets te leren en de
reacties en blije gezichten te zien als een oefening lukt! Als je complimenten geeft en je merkt
hoe een kind daarvan geniet, doet dat mij wat.
Dat vind ik het mooist van het lesgeven. Daar
doe ik het voor, dat een kind plezier heeft in
bewegen.

Hoe ben je begonnen met lesgeven?
Ik heb tijdens mijn opleiding tot onderwijzeres
als bijbaantje gymnastieklessen gegeven. Toen
ik fulltime ging werken kon ik dat niet meer
combineren. Met de komst van mijn eigen
kinderen ging ik parttime werken en wilde het
graag weer oppakken. Binnen mijn werk als
secretaresse/receptioniste mis ik de omgang
met kinderen. Mijn dochter Manon heeft twee
jaar bij TCT geturnd en ik heb destijds gewoon
gevraagd of ze nog iemand nodig hadden. Niet
veel later had ik een eigen groep.
Waarom TurnCentrum Twente?
Ik ben voornamelijk voor TCT gaan lesgeven
vanwege de goede naam. Ook heeft TCT een
doordachte doorstroming van de recreatie
naar de selectielessen. Het is leuk als je een
talentje in je recreatieles hebt zitten, die je dan
door kan sturen naar de Jong Talent Training.
Verder is Sporthal Slangenbeek voor mij lekker dichtbij, haha. Ik vind dat we een erg leuke
groep trainers hebben binnen de club. De inzet
van iedereen is om er samen wat moois van te
maken en het is fijn om met die instelling samen
te werken!

Vertel eens over je eigen turncarrière?
Ik ben als vierjarig meisje op gymnastiek
gegaan. Op mijn zevende ben ik bij KEV Hengelo gaan turnen. Met 11 jaar ging ik naar KTV
Twente in Enschede. Ik trainde daar twee keer
in de week en heb daar heel veel geleerd. Deze
vereniging heeft Geert de Wilde, het erelid van
TCT, opgericht zodat in Twente een overkoepelende turnselectietraining kwam. Op mijn 15de
ben ik nog bij AGV Losser gaan trainen, omdat
KTV ophield met bestaan. Ik turnde altijd op
C-niveau. In mijn laatste trainingsjaren, toen ik
niet meer aan wedstrijden mee deed, ben ik
begonnen met lesgeven bij Hercules Hengelo.
Zowel bij de selectie als bij de recreatielessen.
Heb je nog hobby’s?
Ik vind lezen heel fijn (ontspannend) en ik
teken en schilder heel graag. Helaas maak ik
er te weinig tijd voor. Met mijn dochters de
stad ingaan en lekker shoppen vind ik ook heel
gezellig. Mijn vrije tijd besteed ik daarnaast  aan  
het bewonerscomité van Dalmeden (Kernen).
Wij wonen sinds twee jaar in deze wijk en er
moet nog veel geregeld worden, omdat het een
nieuwbouwwijk is. Al met al vliegen de weken
voorbij.

Agenda activiteiten seizoen 2014/2015

Vrijwilliger van het jaar

Barbara van der Woning

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!
•
•
•
•

21 december 2014
31 januari 2015
26 februari 2015
29 maart 2015

•

4 april 2015

•

20 juni 2015

Kerstfeest Selectie  - Weusthaghal
Bingo voor alle leden van TCT  - Weusthaghal
Gyminstuif - Sporthal Slangenbeek
Gezinsfietspuzzeltocht voor alle leden van TCT - start
Weusthaghal
Paaseieren zoeken leden t/m 6 jaar en broertjes/zusjes  
- Weusthaghal / bos
Vossenjacht voor alle leden van TCT - centrum Hengelo
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Selectiekamp

Selectiekamp Buurse
De meisjes van de selectie gingen vlak voor de
zomervakantie op kamp.
Het weekend van 27 t/m 29 juni was het weer
zover: het selectiekamp van Turncentrum
Twente. Het kamp werd georganiseerd door
de kampcommissie, die bestaat uit een aantal
ouders en twee selectietrainsters. In zo’n
weekend doen we allerlei leuke dingen met alle
turnsters en trainers/trainsters van de selectie.
Samen zorgen we voor een onvergetelijk
kampweekend!
Vrijdag 27-06-2014
We zijn begonnen met een fietstocht van de
turnhal in Hengelo naar onze kamplocatie
in Buurse. Alle turnsters die mee gingen op
kamp, werden in groepen verdeeld. Uiteindelijk
werden dat drie groepen. Per groep gingen
er twee begeleiders mee: trainers/trainsters,
samen met een ouder. Van jong tot oud gezellig
op de fiets naar Buurse. In Boekelo, bij het
huis van de familie Nijhuis, hadden we een
tussenstop. Hier kregen de kinderen iets te
drinken en wat lekkers. Vanuit Boekelo werd de
fietstocht vervolgd naar de eindbestemming in
Buurse, bij de familie Ter Huurne.
Die hebben een grote schuur die dan wordt
omgetoverd tot slaapzaal voor alle turnsters en
begeleiding.
Na de fietstocht konden de kinderen hun
slaapplekken klaarmaken en daarna hebben we
met z’n allen een broodje knakworst gegeten.
Hier waren we natuurlijk wel aan toe na zo’n
lange fietstocht. De kinderen mochten daarna
nog even lekker rommelen en uiteindelijk
zijn we ’s avonds het bos ingegaan voor het
avondspel: “De Vlaggenroof”. Dit is een soort
Levend Stratego: erg leuk en spannend.
Allemaal door het bos rennende en vliegende
kinderen, op zoek naar de vlag.
Na de Vlaggenroof hebben we nog even gezellig
bij elkaar gezeten en vlak daarna zijn de eerste
kinderen naar bed gegaan. Om 23.30 u. lag
iedereen in bed om de volgende dag weer fit te
beginnen.
Zaterdag 28-06-2014
Zaterdagochtend werden de meiden gewekt
door middel van een ochtendgymnastiekdansje. Dit dansje deden we op het liedje Tarzan
& Jane. De meiden deden allemaal mee, waarna
we gezellig met elkaar hebben ontbeten.
Na het ontbijt hebben we “minute-to-win-it”
gedaan. Dit zijn allemaal korte spelletjes van
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één minuut in teams. Rond 12:00 u. gingen
we lunchen en maakten we ons klaar om naar
het Rutbeek te fietsen. Daar hebben we een
vlot gebouwd en konden we op kano’s en
surfplanken het water op. Als afsluiter hebben
we nog een wedstrijdje kanoën gedaan in
teams.
Terug op de kamplocatie hebben we gegeten
en daarna kleine spelletjes gedaan. De avond
werd afgesloten met het geluidenspel in het
bos: de leiding heeft zich als dieren in het bos
verstopt en de kinderen moesten in groepen
de verschillende dieren vinden. Hadden
ze de goede gevonden, dan kregen ze een
handtekening en konden ze naar de volgende.
De groep die als eerste alle handtekeningen bij
elkaar had, was de winnaar!

Selectiekamp

Selectiekamp Buurse

De meeste kinderen konden na het bosspel
goed slapen. Het was vroeg stil en zo kon ook de
leiding lekker op tijd het bed in!
Zondag 29-06-2014
De laatste dag van het kamp was al weer
aangebroken. Ook de zondag zijn we begonnen
met ochtendgymnastiek, gevolgd door een
heerlijk ontbijt. De spullen moesten ook
ingepakt worden, omdat we na de middag
alweer terug zouden fietsen naar Hengelo.
Nadat alles ingepakt was en we het ontbijt
op hadden, hebben we nog verschillende
waterspelletjes gedaan. Veel kinderen waren
moe en hadden geen energie meer voor
spelletjes. Toch heeft iedereen meegedaan en
je merkte dat de energie vanzelf weer terug
kwam. Ontzettend gelachen en lekker nat
geworden!
14:00 u --> tijd om terug te fietsen naar de hal.
Toen we allemaal bij de hal aangekomen waren,
hebben we  een lekker ijsje van Van der Poel
gehad en werden de verschillende wisselbekers
uitgereikt.
Iedereen was helemaal munt na een geweldig
kampweekend! We hopen dat het volgende
kamp weer net zo’n groot succes wordt.
Allemaal bedankt voor jullie gezelligheid en tot
de volgende keer!
Namens alle trainers/trainsters en de
kampcommissie
Groetjes Ammelie en Carlien
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A- en B-selectie TCT 2014-2015

Fotografie: Paul Esveldt
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Jan Mulder is oprichter en trainer van het eerste
uur van Turncentrum Twente. Hij is trainer bij
de A-selectie, B-selectie en daarnaast geeft Jan
ook nog les aan een groep Basic Gym (6 t/m 9
jarigen) op de donderdag aan de Mussenstraat.
14 september jl. is Jan 60 jaar geworden. Een
mooie gelegenheid om hem eens volop in het
zonnetje te zetten!
Op de dag van zijn verjaardag is er een
verrassingsochtend georganiseerd voor
Jan. Deze zondag is Jan, zoals elke zondag
naar de turnhal gefietst om les te geven
aan de meisjes van de A-selectie. Terwijl Jan
nietsvermoedend om 10.00 uur begon met de
warming-up, verzamelden alle ouders van de
A & B-selectieturnsters, de turnsters die geen
training hadden en bekenden & familie van Jan
zich op de parkeerplaats van de Weusthaghal.
Deze hele groep liep met z’n allen zingend de
turnhal in, met 2 turnsters voorop. Beiden
hadden een gebakje in de hand met een
kaarsje. Na het zingen, werden de cadeaus
gegeven. Dit waren 2 grote fotolijsten met
foto-collages, speciaal gemaakt voor deze
gelegenheid.

Maar dit was nog niet alles! Na deze verrassing
op de vroege zondagochtend, volgde er nog een
verrassingsfeest. Een week later, op zaterdag
20 september werd het “echte” feest gevierd
in het café van het Rabotheater. Jan werd
onder het mom van een dinertje ‘meegelokt’.
Daar stonden weer alle turnsters, ouders van
turnsters, alle trainers van Turncentrum Twente,
vrienden & familie van Jan. De verbazing was nu
compleet, want na de verrassing in de Turnhal,
had Jan dit feest natuurlijk niet verwacht. Dat
was het mooist, de verbaasde reactie van Jan!
De trainsters van de selectie hebben een
alfabet voorgedragen, waarbij elke letter
iets vertelde over Jan. De trainers van de
recreatiegroepen hebben namens alle trainers
een cadeau aangeboden. Verder hebben alle
selectieturnsters een pagina in een fotoboek
gemaakt, waarop ze allemaal grappige vragen
over Jan hebben beantwoord.
Jan, wij wensen je nog heel veel fijne jaren
toe! En dat je nog vele jaren zal lesgeven bij
Turncentrum Twente natuurlijk!

Jan Mulder 60 jaar

Jan Mulder 60 jaar
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Het bestuur

Mogen wij ons even voorstellen……. ?
Ik ben Irene Krooshof-Aanstoot en ik ben nadat ik gestopt ben met
lesgeven bij TCT ongeveer 3 jaar geleden, terechtgekomen in het
bestuur. Ik ben getrouwd en heb 2 kindjes, Lobke (6) en Thijn (3).   
Ik ben werkzaam  als docent LO in het voortgezet onderwijs en
daarnaast doe ik wat vrijwilligerswerk bij MEE Twente;  vakanties
begeleiden voor mensen met een beperking.  
Binnen de vereniging zijn er vele recreatiegroepen actief: Basic Gym,
Space Gym, Tumble & Jump, Jongensturnen, Ouder en kindgym,
kleutergym en de Jazzdance. Voor deze groepen hebben we veel
enthousiaste train(st)ers en hulptrainsters.  
Om met elkaar al deze lessen goed te kunnen blijven verzorgen,
onderling en met het bestuur de betrokkenheid en communicatie
goed te laten verlopen, ben ik destijds gevraagd om hierin een rol te
vervullen.

Jacco Visscher

Irene Krooshof-Aanstoot

Mijn naam is Jacco Visscher, vader van TCT turnsters Nienke en Linde.
Beiden turnen ondertussen al vele jaren bij TCT en dan groeit natuurlijk
snel de verbondenheid met de vereniging.
Na ruim een jaar vroeg men mij als penningmeester te fungeren en
dat doe ik nu reeds zo’n 5½ jaar. Daarnaast ben ik sinds maart 2012
“tijdelijk” interim voorzitter… Een eervol gebeuren maar ik hoop toch
dat deze functie binnen afzienbare tijd door iemand overgenomen gaat
worden!
Ook neem ik nog zitting in de sponsorcommissie en hier staan we  
voor een mooie uitdaging met betrekking tot de ontwikkelingen van
de Weusthaghal. Wij ontvangen iedereen met open armen die direct
of indirect bij kunnen en willen dragen aan de uitbreiding van onze
sponsorportefeuille. Graag informeren wij U over onze zeer uitgebreide
sponsormogelijkheden welke mede ondersteund worden door Sander
Boschker en Toine van Peperstraten.

Ik ben Carin Veenstra, 45 jaar, wonende in Borne en werkzaam
in Enschede als QA/RA-engineer bij een bedrijf dat medische
apparatuur ontwikkelt en produceert.
Ben getrouwd met Erwin en de moeder van Anne, die traint bij
de A-selectie. Anne is het jongere zusje van Luc, die in een ver
verleden ook geturnd heeft bij TCT  en zo zijn we bij de vereniging
terechtgekomen. Uiteindelijk heeft Luc toch gekozen voor het
(wedstrijd)zwemmen.
Door het enthousiasme van Anne  ben ik zelf ook enthousiast
geworden voor TCT. Meer dan 2 jaar geleden ben ik gevraagd in het
bestuur zitting te nemen en doe dat sindsdien met veel plezier.
Ik houd me, buiten de bestuurstaken om,  voornamelijk bezig met
de sponsor- en communicatiecommissie, waaronder natuurlijk ook
Bladgoud en de Nieuwsbrief vallen.
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Carin Veenstra

Mijn naam is Jan Mulder en ik ben oprichter en bestuurslid van het
eerste uur van de vereniging. In mijn dagelijks leven ben ik leraar
Lichamelijke Opvoeding op school en in mijn vrije tijd besteed ik
menig uurtje in de turnhal en vereniging.
Mijn hoofdtaak is beleid bepalen en technische zaken regelen
binnen TurnCentrum Twente. Zeg maar alles wat te maken heeft
met de lessen en het training geven. Daarnaast doe ik samen
met penningmeester Jacco Visscher de leden- en contributieadministratie van de club.
Verder bemoei ik me graag met alles wat in het belang van de
vereniging is, behalve met de turnpakjes.
Met sportieve groet, Jan Mulder

Jan Mulder

Het bestuur

Het bestuur van TurnCentrum Twente!

Mijn naam is Linda Koops. Getrouwd en moeder van 3 dochters.
Sterre van 13, Maura van 11 en Noa van 8 jaar.
Maura turnt nu 5 jaar, waarvan 4 jaar bij de B-selectie.  Dat is dan
ook mijn connectie met Turncentrum Twente.  Anderhalf jaar
geleden ben ik benaderd om de functie van secretaresse op mij te
nemen binnen het bestuur.
Naast mijn werk in de psychiatrie mag ik graag volleybaltraining
geven.
Linda Koops

Al weer circa 6 jaar met Ingrid via onze dochters Sietske en Lobke
(A-selectie) verbonden aan TurnCentrum Twente. Vanuit Geerdijk
kennen wij de route naar Hengelo dus op ons duimpje.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van maart 2011 ben ik
formeel tot het bestuur van TCT toegetreden. Binnen het bestuur
was ik een ondersteunende factor bij de organisatie van het 12,5
jarig jubileum in januari 2013. Bij de aanschaf van nieuwe toestellen
stel ik, waar nodig, mijn toegevoegde waarde beschikbaar. Tevens
ben ik deelgenoot van de sponsorcommissie.
In mijn werkzame leven hou ik mij al bijna 30 jaar bezig met het
inkoopvak. De laatste jaren doe ik dit voor een organisatie in het
hoger onderwijs.
Een uitspraak die je van mij kunt verwachten: “Een snelle beslisser
brengt meer geld in de kist, dan iemand die de boot mist”
Mijn naam? Jan van Goor

Jan van Goor

Wie wordt onze nieuwe voorzitter?
Wilt u meer weten over de taken van ons bestuur, of wilt u eens
komen kijken tijdens een bestuursvergadering? Neem gerust
contact op met onze interim voorzitter Jacco Visscher via
jacco.visscher@tctwente.com.   
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De lessen van Maron
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Basic Gym van Maron
Basic Gym
Welkom op de Basic Gymles op de
zaterdagmorgen op locatie Breemarsschool.
Wij zijn een gezellige gekke en leuke groep van
ongeveer 15 meisjes in de leeftijd van 6 tot 9
jaar. We krijgen les van Maron & Brechje.
Elke les beginnen we met een tikspel. Het
liefst doen we dan zeemeermintikkertje! Na
het tikspel gaan we door naar ons houding
en bewegingsstukje. Hier doen we allemaal
kleine oefeningetjes zoals een spreidzit met
je buik zo dicht mogelijk bij de grond, een
wisselhandstand en een toren. Door deze
oefeningetjes te doen worden we sterker en
leniger. Soms doen we ook wedstrijdjes wie de
grootste brug kan maken door met je handen
en voeten heel ver uit elkaar te lopen in de
ligsteun of wie de langste toren kan maken.
Na de oefeningetjes gaan we vaak in 2 of 3
groepjes op de toestellen. We doen heel veel
verschillende dingen, maar we vinden de brug
en trampoline heel erg leuk om te doen. Ook
mogen we soms schommelen in de ringen en
dat gaat heel hard en hoog!
We oefenen op heel veel verschillende dingen.
De handstand en de radslag, balanceren op een
balk, duikelen en zwaaien in de ringen en de
borstwaartsom op de brug.
Als we tijd hebben doen we ook nog een
eindspel. Het kleurenspel vinden we het leukst.
Maron roept dan een kleur en met welk deel
van je lichaam die kleur moet aanraken. De
kleren die we zelf aan hebben doen helaas niet
mee, maar die van alle papa’s en mama’s aan de

kant wel. Soms gaan we dan met onze neus op
de schoenen van deze papa’s en mama’s om het
spelletje te kunnen winnen.
We hopen dat jullie een beetje een beeld
hebben kunnen krijgen van onze les en lijkt het
je leuk om een keertje mee te doen, dan ben
je van harte welkom bij de Basic Gym in het
gymlokaal bij de Breemarsschool bij Maron!
Space Gym
Wij zijn de meiden die turnen op
zaterdagmorgen op locatie Breemarsschool bij
Maron. Wij zijn 10 leuke meiden in de leeftijd
van 9 tot 12 jaar.
Elke les beginnen we met een spel. Het liefst
doen we omschrijvings-tikkertje, waarbij
niemand weet wie de tikker is. Maron
omschrijft dan de tikker aan de hand van
bijvoorbeeld onze kleren, namen of leeftijd.
Als je bent getikt kun je nog worden verlost
wanneer iemand onder je benen doorkruipt. Als
we ons warm hebben gerend tijdens het spel,
gaan we beginnen met onze oefeningetjes om
sterker en leniger te worden.
Niet alle oefeningetjes vinden we even leuk,
maar we doen ons best. Het liefst doen we veel
handstanden. Na de oefeningetjes is het tijd
voor de toestellen. Jade en Pien vinden brug
heel erg leuk om te doen. Brechje doet liever
trampoline. We hebben veel lol en hebben het
gezellig met elkaar. Ook werken we hard om
dingen beter te kunnen. Zo oefenen we veel op
salto’s in allerlei vormen. Hurk en hoek, maar

ook spreidsalto en streksalto. Ook doen we
soms salto achterover.

Wat we op dit moment heel erg missen is
iemand zoals Edwin. Edwin hielp Maron altijd
tijdens de les en zo konden we ook dingen
Als er tijd is voor een eindspel dan kiezen we
proberen die wat moeilijker zijn. Edwin heeft
vaak voor het kleurenspel. Ook Hollandse
nu zijn eigen lessen en zijn we nog op zoek naar
Leeuwen vinden we leuk om te doen. O ja, bijna iemand die ons wil helpen.
vergeten. Je maakt ons ook erg blij met “10
Als je iemand weet/kent die ons op zaterdag
tellen in de rimboe”. Dan bouwen we de hele
kan helpen tussen 11 uur en half 1 uur, laat dat
zaal vol met verstopplekken!
Maron dan weten!

Uitslag kleurwedstrijd
Van alle ingeleverde kleurplaten van de kleurDe winnaars zijn:
wedstrijd die we hebben uitgedeeld na de
• Boris (5 jaar) - Jongensles van Carlien op
turninstuif in de herfstvakantie, zijn de winnaars
vrijdag
gekozen!
• Luana (7 jaar) - Basic Gym van Ammelie op
vrijdag
• Pascalle (6 jaar) - Basic Gym van Barbara op
dinsdag
Jullie ontvangen jullie prijsje zo snel mogelijk!

De lessen van Maron

Space Gym van Maron
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Uitslag foto-quiz
Onderstaand vinden jullie de uitslag van de foto-quiz uit
Bladgoud 6. Onder de juiste inzenders hebben we geloot
en Pien Hoogeboom heeft gewonnen: een leuke TCT rugzak
met inhoud. Gefeliciteerd Pien!

Barbara van der Woning

Lilian Visscher
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Ibrahim Cildavil

Armand Hoogeboom

Ik ben Cynthia Reuvers en 20 jaar oud. Ooit
ben ik begonnen met turnen, maar vanaf mijn
10e jaar begon ik met acrogymnastiek. Ik ben 5
jaar bovenpartner geweest en sindsdien onder
(verderop volgt wat dat is!). Als onderpartner
heb ik veel ervaring opgedaan. Zo ben ik naar
Portugal, Polen en Duitsland geweest, waarbij
we verschillende prijzen hebben gewonnen. Ik
heb mogen trainen met de beste trainers van de
wereld en mogen optreden in Ahoy voor 10.000
mensen. Afgelopen jaar heb ik meegedaan aan
Holland Got Talent en uiteindelijk 4e geworden
(Agios Vaassen). Verder ben ik 2e van Nederland
geworden op het NK. Ik acro nu op het hoogste
niveau van Nederland (A-senioren) en train 4
keer in de week bij Wilhelmina Kampen. Maar
ja wat is acro nou precies?

Niveaus
Bij de acro heb je 5 verschillende niveaus, de
E-lijn is het laagste niveau, hierbij zijn de torens
nog niet zo moeilijk. De A-lijn is het hoogste
niveau, hier worden hoge torens gemaakt en
dubbele salto’s gegooid. Binnen de A-lijn heb
je ook nog verschillende categorieën, deze zijn
op leeftijd ingedeeld: 11-16 jaar (jeugd), 1218 jaar (junioren 1), 13-19 jaar (junioren 2) en
senioren. Om als senior aan EK en WK’s mee te
mogen doen moet de bovenpartner minimaal
15 jaar zijn.

Wat is acro?
Acrogymnastiek, ook wel acrogym of acro
genoemd, is een combinatie van turnen,
ballet en dans in één. Deze combinatie wordt
verbonden door choreografische onderdelen.
Acrogym is een teamsport waar je veel
vertrouwen moet hebben in elkaar. Je kunt
acro in verschillende teamsamenstellingen
beoefenen. De top bij de acro, die de
kunstjes doet, heet een bovenpartner
en de vangers heten onderpartners. Het
leuke aan acrogym is dat iedereen het kan
beoefenen.

Wedstrijd
Bij een wedstrijd heb je altijd een gezamenlijke
warming-up op de wedstrijdvloer. Daarna
worden de oefeningen op muziek getoond
aan een jury. Deze jury geeft cijfers voor
moeilijkheid, technische uitvoering en artistiek.
Er wordt ook gelet op samenwerking, netheid
en moeilijkheid.

Oefening
De oefening vindt plaats op een vierkante
vloer. Deze vloer is verend en is 12 bij 12
meter. De oefening op muziek mag niet langer
duren dan 2,5 min. De oefening bestaat uit
een aantal onderdelen, gevuld met dans,
sprongen en individueel. Je hebt verschillende
oefeningen. De balansoefening waarbij je
alles 3 sec. vast houdt en de tempo-oefening,
het gooi- en smijtwerk. Bij de junioren en
senioren heb je een combi-oefening: hier doe
je balans- en tempo-onderdelen door elkaar.
Een balanselement is bijvoorbeeld de hoge
handstand. Een tempo element is: vanaf basket
een salto achterover. De individuele onderdelen
zijn bijv. de handstand, hele draai, maar ook
tumblingsprongen, arabier, flikflak en streksalto.

Acrogymnastiek

Acrogym - Cynthia Reuvers

Disciplines
Bij acro heb je 5 verschillende disciplines.
Je strijdt alleen tegen je eigen categorie.
Je wordt met wedstrijden dus ingedeeld
op discipline en leeftijd: Damespaar (2
vrouwen), Herenpaar (2 mannen),Trio
(3 vrouwen), Mixpaar (een man en een
vrouw) en Herenvier (4 mannen).
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Huisstijl
Communicatie

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

Van Lier,
Van Bommel en Greve.

Grafisch Ontwerpen
Folders

Advertenties

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

Logo’s

Bedrijfsfilms

PR

Marketing advies

Wij

Wij slaan drukknopen en jeansknopen

&

Posters

Social media
Websites

Wij verkopen inlegzolen en
onderhoudsartikelen.

dupliceren sleutels,
slijpen scharen en messen.

Persberichten

Boeken

Drukwerk

&

Webdesign

DROHM

DESIGN & MARKETING

www.drohm.nl

Luxe Overhemden

Strijkvrije overhemden v.a: € 33,V-hals truien v.a: € 29,95
Luxe broeken v.a: € 69,95
Manchetknopen € 12,50
En nog veel meer!

Tevens kunt u bij ons terecht
voor al uw kledingreparaties
kledingreparatie knip coupon
coupon uitknippen en inleveren aub.

2e broek gratis verkorten Steen & Tegelhandel
1e broek prijs vanaf: € 8,00

Torenlaan 38 - 7559 PJ Hengelo

Actie geldig tot 01-07-2015

Tel. 074-2776079
Fax. 074-2776905

MOLENSTRAAT 4 (centrum)
HENGELO TEL: 074-3577930

www.devrieshengelo.nl

Puzzelen en kleuren

&

Puntjes verbinden en kleuren maar!

Gezellige kerstdagen gewenst en een sportief 2015!
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Trainer aan het woord

Trainer A-selectie:Jeroen
Jeroen traint de A-selectie. Hij stelt zich hier even aan jullie voor.
Enkele  weken geleden kreeg ik het verzoek om
“iets te schrijven” voor Bladgoud. Het is wel
raar als je erover moet nadenken om jezelf te
beschrijven. Laten we starten met een belangrijke sport: het turnen. Soms vragen de turnsters of er een turncarrière is geweest of op
welk niveau ik geturnd heb. Ik zal het in een
vogelvlucht beschrijven.
Turnen is een belangrijk deel van mijn leven
geweest en is het nog steeds. Ik ben op 5-jarige
leeftijd gestart bij SEV-Aadorp; echt turnen was
het nog niet. We hadden een mevrouw Bennink
als gymjuffrouw, echt super streng: op het ritme
van knotsen of een trommel allerlei oefeningen
doen. Snel veranderde dit, ik mocht meedoen in
een voorselectie en ging bij de “echte selectie”
trainen!
Vanaf mijn 7de  tot aan mijn 12de kwam er
een echte trainer (Engelbert Webbink;) veel
van hem geleerd en het turnen werd echt
leuk. Vele uren in de gymzaal doorgebracht
met technieken oefenen: aan de rekstok met
slaufen, zwaaien in de ringen, handstanden in
de herenbrug.  Vanaf mijn 13de tot aan mijn
24ste is het turnen bij meerdere verenigingen
in een stroomversnelling geraakt.  Het niveau
waarop de oefeningen toen werden uitgevoerd
is moeilijk te vergelijken met dat wat turnsters
en turners nu laten zien.
Samen met een andere turner begon het
“helpen” bij gymnastieklessen bij KEV Vriezenveen. Al snel rolden we met een aantal turn(st)
ers door naar de gymnastiekcursus en startte
het lesgeven. Zo werd het geven van trainingen
geboren. Via verschillende regionale verenigin-
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gen (Achilles Almelo, Sparta Almelo, Wierden
Omhoog, OKK Nijverdal, LOVA en Borne-28) ben
ik in 2002-2003 gestart bij TurnCentrum Twente.
Als ik terugkijk naar de jaren bij TCT zijn we
als vereniging enorm gestegen in kwaliteit en
kwantiteit. In algemene lijn is de vereniging
TurnCentrum Twente veranderd van een regionale Hengelose vereniging naar een grote
Nederlandse voorbeeldvereniging op vele
fronten.  
Wat erg goed is geregeld (hierbij een diepe
kniebuiging) zijn de vele vrijwilligers die uren
en uren, voor een kopje koffie en een schuine
mop, op ongelofelijke uren werkzaamheden
uitvoeren. Dit is het hart van de vereniging en  
onmisbaar voor de leden en trainers!
Naast trainingen is het kitesurfen (vliegeren met
een surfboard) een van de hobby’s die ik in de
zomervakantie doe. Off-piste snowboarden/
skiën doe ik samen met mijn vriendin Frederike.
Dit is een superleuke bezigheid. Het moet wel
erg slecht weer zijn (veel sneeuw en koud), dan
is het echt te gek om samen buiten de piste te
zijn!  
Turnen blijft naast mijn werk bij het ROC en
het verbouwen van onze ‘’hooischuur” zoals
een oud-turnster het noemde, een uit de hand
gelopen passie.
Met mijn vriendin Frederike woon ik samen
en we hebben een aantal mede-huisgenoten
waaronder honden en katten. Als jullie door
het pittoreske Aadorp rijden kom eens langs, de
koffie staat klaar!

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		
Ammelie Nijhuis
Amy Harink
Amy Harink
Ilse Visschedijk

Leeftijd
4-6 jaar
4-5 jaar
5-6 jaar
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
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		
Barbara vd Woning
Jan Mulder
Amy Harink
Ammelie Nijhuis
Iris van der Werf
Edwin Cildavil
Maron Tilmans
Ilse Visschedijk

J/M
M
M
M
M
M
M
M
M

Space-Gym (9-12 jaar)
Dag		
Locatie			
Donderdag
Schutzstraat
Vrijdag
Schutzstraat
Zaterdag
Slangenbeek
Zaterdag
Mussenstraat
Zaterdag
Slangenbeek
Zaterdag
Breemarsschool

Tijd			
16.00-17.30u
16.30-18.00u
09.30-11.00u
10.30-12.00u
11.00-12.30u
11.00-12.30u

Hoofdtrainer		
Barbara vd Woning
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

