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fashion for the eye... Beste	sportvrienden	van	TCT,

Even	kort	voorstellen.	Ik	ben	Herman	van	Delden,	56	jaar	oud	en	getrouwd	met	Mariët.	We	
hebben	2	dochters,	Maureen	en	Carlijn.	Maureen	heeft	in	het	verleden	bij	TCT	geturnd.	In	mijn	
dagelijkse	werk	ben	ik	beleidsadviseur	en	run	sinds	2003	mijn	eigen	bedrijf,	Deltri	Consultancy.

Bij	het	schrijven	van	een	voorwoord	denk	je	automatisch	terug	aan	hoe	het	begon,	hoe	het	zich	
ontwikkelde	en	natuurlijk	hoe	het	nu	gaat.	Als	oprichtingsvoorzitter	van	TCT	was	ik	betrokken	
bij	het	vertrek	uit	Borne	en	de	nieuwe	toekomst	in	Hengelo.	Veel	woorden	waren	daar	niet	
voor	nodig.	De	trainers,	de	leden	en	de	ouders	van	leden	waren	unaniem.	We	gaan	er	voor!	Een	
houding	die	TCT	al	die	jaren	heeft	gehouden.
De	pioniersfase	vergde	veel	creativiteit.	Trainen	in	‘de	school	van	Jan’,	de	Merelweg	en	soms	op	
zondag	in	Beekbergen.	Maar	ja,	dat	was	niet	het	ambitieniveau	van	TCT.	TCT	gaat	voor	goud.	Een	
eigen	accommodatie	met	eigen	toestellen.	De	bestuursvergaderingen	van	die	tijd	stonden	in	het	
teken	van	het	waarmaken	van	die	droom.	Het	bestuur	en	de	trainers	stonden	niet	altijd	op	één	lijn	
….	Maar	ook	hier	waren	de	trainers	vastberaden.	We	zaten	al	snel	aan	tafel	met	een	leverancier	
van	toestellen	en	met	de	Gemeente	Hengelo	om	te	praten	over	het	gebruik	van	de	Weusthaghal.	
Belangrijke,	maar	ook	lastige	en	vaak	langdurige	
processen.
Toch	bleef	één	ding	altijd	voorop	staan,	de	turnsport,	
de	lol	in	sport	en	natuurlijk	de	prestaties.	Ondanks	
alle	gesprekken,	onderhandelingen	en	struikelblokken	
bleef	dat	overeind.	En	het	mooie	was,	dat	iedereen	
daar	ook	achter	bleef	staan.
TCT	ontwikkelde	zich	tot	een	grote,	maar	vooral	
professionele	vereniging.	Uitstraling	was	belangrijk.	
Mooie	turnpakjes,	voorbeeldgedrag	tijdens	
wedstrijden	en	discipline.	Niet	voor	niets	dat	TCT	zich	
ontpopte	als	een	geduchte	tegenstander.
Toen	ik	aftrad	als	voorzitter	bleef	ik	de	club	op	
afstand	volgen.	In	de	krant,	op	internet,	maar	ook	in	
de	dagelijkse	praktijk.	Al	jaren	werk	ik	als	freelance	
adviseur	voor	Sport	Service	Overijssel,	de	vroegere	
Sportraad	en	kom	bij	vele	verenigingen	in	en	buiten	
de	regio.	Allerlei	sportverenigingen,	dus	ook	gymnastiek-	en	turnverenigingen.	Niet	zelden	hoorde	
ik	‘als	TCT	meedoet,	kun	je	net	zo	goed	thuisblijven.	Zij	winnen	toch	alles’.	Om	eerlijk	te	zijn	zat	ik	
daar	dan	met	plaatsvervangende	trots,	zonder	mijn	binding	met	TCT	te	verhullen.
Kortom,	er	is	erg	veel	bereikt	de	afgelopen	jaren,	waarvoor	mijn	complimenten.

Mijn	laatste	optreden	voor	de	vereniging	was	als	jurylid	bij	de	clubwedstrijden	in	november	
2014.	Ook	daar	was	weer	alles	perfect	geregeld.	Mooie	tribunes,	mooie	aankleding	van	de	hal	
en	vooral	plezier	bij	turners,	turnsters,	ouders,	grootouders	en	de	trainers.	De	trots	op	de	club	
spatte	er	van	af.	Maar	dit	alles	gaat	niet	vanzelf.	Om	een	vereniging	goed	te	runnen	zijn	veel	
vrijwilligers,	trainers	en	een	goed	bestuur	nodig.	In	de	tijd	waarin	we	leven	is	dit	niet	zomaar	
geregeld.	Iedereen	is	druk	met	z’n	eigen	leven	en	het	is	niet	meer	vanzelfsprekend	dat	daar	ook	
vrijwilligerswerk	bij	hoort.	Verder	draagt	het	besturen	van	een	grote	vereniging	ook	een	flinke	
verantwoordelijkheid	met	zich	mee.	Er	gaat	veel	geld	in	om	en	de	turnsters	en	turners	moeten	
kunnen	sporten	in	een	veilige	omgeving.	
Het	runnen	van	een	vereniging	gaat	dus	niet	vanzelf.	Je	loopt	hier	en	daar	deuken	en	krassen	op.	
Als	je	van	bladgoud	bent	komt	de	onderlaag,	die	niet	van	goud	is,	naar	boven	en	kan	gaan	roesten.	
TCT	is	over	al	die	jaren	niet	van	bladgoud	gebleken,	maar	van	puur	goud.	Ook	door	die	kleine	
krasjes	komt	het	goud	weer	naar	boven.
Ik	wens	de	club	alle	goede	toe	voor	de	vele	komende	jaren.	Blijvend	enthousiasme	en	mooie	
prestaties.	Het	zou	mijn	wens	zijn,	dat	ik	binnenkort	weer	hoor	‘als	TCT	meedoet	….’

Herman	van	Delden	
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b De 50 euro club

Wisten jullie dat wij een 50 euro club hebben? 
 
Meedoen	in	de	top	van	Nederland	vraagt	veel	van	een	vereniging.	Om	TurnCentrum	Twente	een	
stevige	financiële	basis	te	kunnen	geven,	zijn	wij	in	2011	gestart	met	een	nieuw	initiatief:	de	50	
euro	Club!	Het	doel	hiervan	is	leden,	donateurs	en	sponsoren	te	verzamelen	die	jaarlijks	vrijwillig	
een	financiële	bijdrage	willen	leveren	aan	TCT	om	de	club	te	ondersteunen.	
	
Graag	stellen	wij	hier	een	aantal	leden	van	deze	50	euro	club	aan	jullie	voor.		
Wil	je	ook	lid	worden	van	deze	club?	Graag….!!!	Op	onze	site	staat	een	aanmeldingsformulier,	
of	mail	even	naar:	promo@tctwente.com
 

De ouders, opa en oma van Yara ter Huurne.

Zes	jaar	geleden	is	Yara	bij	TCT	begonnen	met	turnen.	Voor	haar	was	het	even	
wennen,	net	als	voor	ieder	ander	kind.	Dus	even	afwachten	hoe	het	allemaal	zou	
lopen.	Jan	stelde	haar	keurig	voor	aan	de	groep.	Onderweg	naar	huis	zei	ze	nog:	“Een	
weekje	is	leuk,	maar	dat	is	genoeg!”	Die	eerste	week	was	echter	voorbij	en	Yara	die	zei	
niets;	voor	ons	als	ouders	en	grootouders	een	teken	dat	het	goed	zat.	

Wij	raakten	steeds	meer	betrokken	bij	de	club	door	het	bezoeken	van	vele	wedstrijden	
door	heel	het	land,	het	samen	rijden,	het	helpen	bij	activiteiten	en	het	organiseren	
van	het	12,5	jarig	jubileum.	Hierdoor	ontstond	er	een	band	die	een	warm	gevoel	met	
zich	meebracht.	En	omdat	wij	
allen	het	belangrijk	vinden	dat	
er	veilig	geturnd	kan	worden,	is	
het	nodig	dat	toestellen	gekeurd	
en/of	vervangen	worden.	

En	als	wij	dan	zien	dat	Yara	er	
zoveel	plezier	aan	beleeft	en	
voldoening	uithaalt,	vinden	wij	
het	belangrijk	de	club	iets	extra’s	
te	geven,	om	het	plezier	en	de	
kwaliteit	voor	de	toekomst	te	
waarborgen!!

De Weisinkhoekboys... of toch hazen?

Deze	mysterieuze	maar	trouwe	50	euro	club	sponsoren	willen	
graag	anoniem	blijven,	maar	toch	willen	we	ze	even	vermelden.	
Deze	‘boys’	die	inmiddels	‘hazen’	willen	worden	genoemd,	geven	
te	kennen	dat	ze	graag	een	extra	donatie	doen,	mits	ze	als	12e	op	de	lijst	komen	
te	staan.	Dit	betekent	dat	we	er	eerst	nog	3	extra	50	euro	club	leden	erbij	moeten	
vinden!	Dat	moet	toch	lukken??	
Dus	vraag	je	opa,	oma,	broer,	zus	of	andere	trouwe	supporter	om	mee	te	doen.

Een	mailtje	naar	onze	sponsorcommissie	is	voldoende:	promo@tctwente.com
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De opa, oma en broertje van Kaylee Eisinger.

Als	opa	en	oma	van	Kaylee	zijn	wij	vanaf	het	begin	betrokken	
geweest	bij	haar	keuze	om	te	gaan	gymen/turnen.

Kaylee	begon	met	één	uur	gymles	in	een	sporthal	en	al	na	een	
paar	lessen	leek	het	de	gymleraar	een	goed	idee	om	haar	naar	
een	selectie	te	sturen.	Dat	werd	de	zaterdagmorgen	bij	Sparta	
Wilhelmina	in	Enschede,	waar	zij	meerdere	uren	ging	turnen.	
Dit	ging	haar	erg	goed	af	en	in	de	loop	van	dat	jaar	mocht	zij	
meedoen	aan	wedstrijden	waarin	zij	vaak	in	de	top	drie	eindigde.	
Vanzelfsprekend	waren	wij	ontzettend	trots.	Haar	trainsters	leken	
het	verstandig	dat	een	overstap	naar	Turncentrum	Twente	een	goede	keus	zou	zijn,	
als	Kaylee	nog	meer	uit	haar	talent	wilde	halen.	En	dat	pakte	goed	uit;	ze	mocht	
meetrainen	met	de	A-selectie.	

Elke		eerste	vrijdag	van	de	maand	is	er	een	mogelijkheid	om	te	kijken	en	daar	maken	
we	dan	ook	graag	gebruik	van.	Zo	zagen	wij	dat	ze	in	een	korte	tijd	veel	leerde.	Met	
veel	plezier	en	doorzettingsvermogen	gaat	Kaylee	wekelijks	in	totaal	15	uur	trainen.		
Na	verloop	van	tijd	mocht	zij	meedoen	aan	wedstrijden	en	zo	kom	je	in	alle	uithoeken	
van	Nederland	(zo	zie	je	nog	eens	wat!)	en	wij	zijn	er	bijna	altijd	bij.	Vol	spanning,	
maar	met	trots	kijken	wij	naar	haar	verrichtingen	en	natuurlijk	naar	de	prestaties	
van	de	andere	meisjes	van	TurncentrumTwente.	Door	deze	betrokkenheid	werd	ons	
gevraagd	of	wij	TurncentrumTwente	niet	willen	sponsoren.	Aan	ons	besluit	om	dit	te	
doen,	heeft	zeker	bijgedragen	dat	er	buiten	de	trainingen	om	andere	leuke	activiteiten	
worden	georganiseerd,	zoals	de	filmavond,	het	sinterklaasfeest	etc.	Ook	gaat	de	
selectie	aan	het	eind	van	het	seizoen	altijd	een	weekendje	gezellig	samen	weg.	
Met	name	de	inzet	en	het	enthousiasme	van	de	trainers	tijdens	deze	activiteiten	
kunnen	wij	zeer	waarderen.

Jayden,	het	broertje	van	Kaylee,	was/is	er	altijd	bij	en	het	leek	hem	ook	leuk	om	te	
gaan	turnen.	Dat	doet	hij	nu	elke	zaterdagmorgen	anderhalf	uur	vol	enthousiasme.	
Eens	in	het	jaar	zijn	er	onderlinge	wedstrijden	en	hij	doet	het	dan	erg	goed.		Maar…	hij	
mist	geen	enkele	wedstrijd	van	zijn	zus!		
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Wie is toch die fotograaf?

Vaak	begint	die	voorbereiding	eigenlijk	al	een	
paar	dagen	van	te	voren:	uitzoeken	van	de	
wedstrijd,	kijken	of	je	er	nog	iets	bijzonders	voor	
moet	huren	(denk	bijvoorbeeld	aan	een	andere	
lens	omdat	het	een	donkere	hal	is),	camera	
checken	op	de	instelling,	kijken	of	de	batterijen	
volledig	opgeladen	zijn,	geheugenkaarten	leeg	
maken,	tassen	klaar	zetten,	voorbereiding	
treffen	op	de	pc,	mappenstructuur	maken,	
foto’s	van	de	wedstrijd	daarvoor	verplaatsen	
naar	de	server,	de	website	alvast	inrichten	waar	
de	nieuwe	foto’s	komen	te	staan	en	de	eerste	
pagina	deels	opmaken	zodat	de	mensen	kunnen	
zien	welke	wedstrijd	het	betreft.	Het	is	ook	altijd	
handig	om	even	op	de	deelnemerslijst	te	kijken	
wie		er	allemaal	meedoen!	Want	als	je	weet	
wie	er	meedoen,	kun	je	die	turnsters	alvast	
vooraf	informeren	dat	je	aanwezig	zult	zijn		bij	
de	wedstrijd.	Sinds	een	half	jaar	doe	ik	dat	nu	
middels	Facebook	en	dat	is	een	succes!

Wat	ik	dan	doe,	is	een	evenement	aanmaken	
voor	de	betreffende	wedstrijd	en	vervolgens	
“tag”	ik		de	verenigingen	die	daarbij	aanwezig	
zullen	zijn.	Iedereen	die	de	werking	van	
Facebook	kent,	weet	dat	het	onderwerp	dat	
je	aanmaakt,	bij	iedereen	binnenkomt	als	
een	melding.	Vaak	zie	je	dan	ook	dat	mensen	
het	liken;	zodoende	verspreidt	zich	dat	in	de	
turnwereld	en	zijn	de	dames	voorbereid.	Tevens	
bouw	je	zo	een	beetje	naamsbekendheid	op.	
Voor	de	dames	is	het	vaak	erg	handig	om	
voorbereid	te	zijn,	want	ze	weten	dan	dat	
ze	niet	alleen	de	oefeningen	goed	moeten	
uitvoeren,	maar	ook	een	stukje	passie	en	
vreugde	er	bij	in	moeten	mixen,	want	als	je	die	

drie	vaardigheden	laat	zien,	krijg	je	fantastische	
foto’s.	Ze	zijn	dan	heel	misschien	ook	iets	
minder	nerveus	dat	ze	plotseling	een	fotograaf	
zien.	En	hele	slimme	turnsters	maken	er	zelfs	
gebruik	van…;		die	vertellen	je	namelijk	in	
welke	hoek	je	het	beste	kunt	gaan	zitten	voor	
precies	díe	sprong	die	ze	graag	op	de	foto	willen	
hebben!

En	dan	begint	de	wedstrijd;	de	spanning	stijgt	
iets,	je	kijkt	bij	het	inturnen	al	wie/welke	groep	
enthousiast	bezig	is.	Wie	en	welk	onderdeel	
is	nu	mooi	om	op	de	foto	te	zetten?	Hoe	is	
het	licht,	met	welke	snelheid	kan	ik	maximaal	
fotograferen?	Hoe	snel	zijn	de	dames?	(1e	
divisie	of	6e	divisie	maakt	wel	een	heel	verschil)	
Hoe	ziet	de	oefening	er	uit?	Is	het	de	verplichte	
oefenstof	of	vrij?	Allemaal	zaken	waar	je	
rekening	mee	moet	houden.	En	als	laatste:	wil	
je	zoveel	mogelijk	turnsters	erop	hebben	of	
ga	je	voor	de	mooiste	oefening?	Dat	laatste	

Je ziet ze bij diverse wedstrijden voorbij komen: meestal rustige mensen die zich met een 
enorme tas nestelen in de buurt van de wedstrijdtafel om een dagje turnfotografie voor te 
bereiden. Na die voorbereiding zoeken ze de mooie plekjes uit om de mooiste foto’s te kunnen 
maken.
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is	misschien	wel	het	lastigst,	je	wilt	namelijk	
van	iedereen	minimaal	een	paar	mooie	foto’s	
maken.	Vaak	lukt	dat,	maar	soms	ook	niet	en	
dat	kan	dan	best	teleurstellend	zijn,	denk	ik	zo!	
Maar…	de	turndag	is	voorbij…	vaak	een	dag	
die	start	om	6:30u,	vervolgens	een	rit	vanuit	
het	oosten	naar	de	plaats	van	bestemming:	
Amsterdam,	Nieuwleusen,	Duiven	etc.	Jullie	
kennen	het	allemaal	wel.	Dan	van	9	tot	18	uur,	
of	soms	tot	21	uur,	op	je	scherpst	klaarzitten	
voor	DE	foto	van	de	dag.	Tussendoor	snel	ff	wat	
drinken	en	eten	en	door	naar	het	volgende	blok.	

En	dan	…	na	de	laatste	wedstrijd	van	het	laatste	
blok,	vaak	7.000	a	8.000	foto’s	verder,	weer	
terug	naar	huis.	Thuis	aangekomen	alle	foto’s	
eerst	maar	eens	kopiëren	naar	de	pc.	In	de	
tussentijd	iedereen	op	de	hoogte	brengen	van	
het		feit	dat	het	wederom	een	geslaagde	dag	
was,	want	dat	is	het	wel	altijd.	Vaak	zie	je	op	
zo’n	dag	van	alles:	succes	en	falen;	alles	wat	bij	
zo’n	topsport	hoort.	Want	wat	is	het	knap	wat	al	
die	turnsters	laten	zien;	die	kracht	en	souplesse,	
echt	super.	Mijn	respect	hebben	jullie!

De	dag	erna	begin	ik	met	het	doorlopen	van	
alle	foto’s	(alle,	in	mijn	optiek,	slechte	foto’s	
eruit	en	een	aantal	goede	apart	zetten).	De	
goede	komen	dan	per	blok	op	Facebook	te	
staan,	zodat	iedereen	een	indruk	heeft	van	de	
gemaakte	foto’s.	De	rest	van	de	foto’s	komt	dan	
op	de	site	te	staan	om	te	kunnen	bestellen.	

Pas	als	de	foto’s	besteld	zijn,	doe	ik	
tegenwoordig	de	aanpassingen	van	kleur,	
belichting	en	kadering.	Uiteraard	zijn	deze	
drie	instellingen	van	groot	belang	bij	de	
voorinstelling,	want	als	die	al	goed	is,	hoef	ik	
uiteraard	later	minder	aan	te	passen.	Dus…	
goede	voorbereiding	is	het	halve	werk.	En	nu	
maar	hopen	dat	de	foto’s	bevallen.
Nu	kan	ik	me	voorstellen	dat	iedereen,	die	dit	
nu	allemaal	heeft	gelezen,	denkt:	“Zo,	dat	kost	
veel	tijd!”	Dat	klopt,	dat	kost	het	ook;	maar	het	
is	zo	leuk	om	te	doen,	dat	ik	er	graag	tijd	en	geld	
aan	besteed.	Met	andere	woorden:	“Ja,	je	moet	
wel	een	beetje	gek	zijn!”

Maar	wat	wil	je,	ik	kan	mij	nog	de	eerste	
wedstrijd	herinneren:	2011	-	NK	in	Deventer	
-	op	uitnodiging	van	een	vriendin	waarvan	de	
dochters	bij	SVOD	turnden.	Wat	ontzettend	
mooi!	Vanaf	dat	punt	langzaam	alles	
opgebouwd;	waar	mogelijk	professioneel	spul	
aangeschaft	(dat	was	wel	ff	slikken!).	
Toevallig	ook	nog	een	dochter	die	ook	op	
steeds	hoger	niveau	ging	turnen	en	zo	rolde	het	
balletje	steeds	harder	richting	het	punt	waar	we	
nu	zijn!	

P.S.:	Weet	je	wat	mij	eigenlijk	nog	niet	echt	
gelukt	is?	Een	goede	foto	van	mijn	dochter	
te	maken	tijdens	het	turnen.	Is	dat	niet	erg	
grappig?

Mijn	naam	is	Paul	Esveldt,	ik	
ben	47	jaar	en	de	vader	van	
Lisette	die	in	de	B-selectie	
turnt	bij	TCT.
Een	aantal	ouders	en	
turnsters	kennen	mij	
waarschijnlijk	wel	onder	de	
naam	Uw	Favoriete	Foto.	
Vaak	ben	ik	op	de	vloer	
aanwezig	om	de	mooiste	
turnfoto’s	van	jullie	(en	
mijn)	dochter	te	maken.	
Inmiddels	staat	de	teller	
boven	de	145.000	foto’s.
Ik	heb	getracht	in	dit	verhaal	
een	dagje	turnfotografie	
uiteen	te	zetten.
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Mijn naam is Guitho de Wolff en ik ben 19 jaar. Ik doe al vanaf mijn 12de aan dubbel-mini-
trampoline springen (DMT); dit is een verlengde mini trampoline. Je kent ze waarschijnlijk 
allemaal wel, de mini-trampoline; vaak heb je er op school tijdens de gymles op gesprongen als 
je weer eens een lesje turnen kreeg. 

Daarnaast	heb	je	nog	het	grote	
trampolinespringen.	En	nee,	niet	een	
trampoline	die	je	in	je	achtertuin	hebt	staan,	
maar	een	waarmee	men	8/9	meter	boven	de	
grond	springt.	Bij	het	grote	trampolinespringen	
richt	men	zich	volledig	op	10	sprongen	(	hier	
later	meer	over).	Bij	de	mini-trampoline	maar	
op	één	sprong.	Men	vond	dit	te	passief	en	wilde	
hier	meer	spektakel	in	brengen.	Men	bedacht	
iets	wat	hetzelfde	begineffect	moest	hebben	
als	een	mini-trampoline	maar	er	moest	meer	
komen.	Daarom	heeft	men	de	trampoline	
verlengd	met	ongeveer	1,5	tot	2	meter.	

Het	is	de	bedoeling	om	met	een	aanloop	in	
het	eerste	vak/vlak	te	komen.	Je	hebt	bij	DMT	
ongeveer	20/30	seconden	de	tijd	om	je	aanloop	
in	te	zetten	om	rechtstreeks	te	gaan	springen.	
Na	die	tijd	krijg	je	aftrek,	afhankelijk	van	de	tijd	
die	je	er	langer	over	doet.	In	het	eerste	vlak	
beland,	kun	je	twee	dingen	doen:

1)	Je	kunt	een	streksprong	doen	om	vervolgens	
in	het	tweede	vlak	te	landen.	Als	je	met	een	
streksprong	begint,	moet	je	in	het	tweede	
vlak	nog	2	sprongen	doen.	Je	loopt	dus	aan	
en	springt	met	een	streksprong	in,	vervolgens	
doe	je	in	het	tweede	vlak	bijvoorbeeld	een	
hurksprong,	en	na	die	hurksprong	kom	je	weer	
terug	op	de	trampoline	en	doe	je	een	uitsprong,	
bijvoorbeeld	een	salto.	
2)	Het	tweede	dat	je	kunt	doen	is	met	een	
saltovorm	inspringen.	Dus	in	plaats	van	te	
beginnen	met	een	streksprong	doe	je	nu	
bijvoorbeeld	een	salto;	vervolgens	kom	je	in	
het	tweede	vlak.	Het	is	nu	de	bedoeling	dat	je	
meteen	een	sprong	uit	doet;	dus	bijvoorbeeld	
weer	een	salto.	
Dus:	als	je	in	de	dubbelmini	met	een	recht-
standige	sprong	(	streksprong)	inspringt,	is	het	
de	bedoeling	dat	je	3x	contact	hebt	met	de	
trampoline.

Als	je	met	een	saltovorm	inspringt,	mag	je	maar	
twee	keer	contact	hebben	met	de	trampoline.
Er	wordt	op	twee	dingen	gejureerd	namelijk	
op	netheid	en	op	moeilijkheid.	Aan	de	
sprongen	die	je	doet,	zit	een	moeilijkheidspunt	
verbonden.	Dus	hoe	moeilijker	jij	springt,	hoe	
meer	punten	je	daarvoor	krijgt.	Maar	naast	
moeilijkheid	gaat	het	ook	vooral	om	netheid.	
Ze	gaan	uit	van	10	punten	en	daarvan	wordt	
afgetrokken.	En	net	als	je	denkt	dat	het	dan	
klaar	is……	komt	de	landing	er	ook	nog	bij.	Je	
landt	namelijk	op	een	grote	mat,	maar	deze	
mat	is	in	vlakken	verdeeld.	Aangezien	het	nog	

steeds	een	beetje	trampoline	is,	moet	er	ook	
een	stukje	professionaliteit	zijn,	is	het	ook	van	
belang	dat	je	(stabiel)	op	het	perfecte	plekje	
landt!
Het	rode	vlak	is	de	plek	waar	je	eigenlijk	
hoort	te	landen.	Sinds	2	jaar	is	het	rode	vlak	
zelfs	nog	een	stukje	vergroot.	Dit	omdat	de	
moeilijkheidsgraad	flink	gestegen	is	in	het	
afgelopen	jaar.	Als	je	meteen	in	het	rode	
vlak	landt	en	stil	staat,	zullen	er	geen	punten	
afgetrokken	worden	op	de	landing	(tenzij	je	
veel	met	je	armen	zwaait.	Er	moet	een	stabiele	
landing	plaatsvinden).
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•	 Mocht	je	in	het	rode	vak	toch	een	stapje	
zetten,	dan	gaat	er	telkens	0,1	punt	af.

•	 Mocht	je	in	het	rode	vlak	landen	maar	per	
ongeluk	in	het	gele	vlak	terecht	komen,	dan	
wordt	daar	0,2	punten		voor	afgetrokken.

•	 Land	je	direct	in	het	gele	vlak	dan	wordt	
er	0,3	punten	voor	afgetrokken	plus	
bijkomende	stapjes.

•	 Mocht	je	direct	in	het	blauwe	vlak	landen	
dan	wordt	daar	direct	0,5	punten	voor	
afgetrokken.

De	landing	is	dus	heel	erg	van	belang;	zeker	op	
internationaal	niveau.	Ik	heb	zelf	ook	gemerkt	
toen	ik	echt	internationaal	ging	mee	doen,	
dat	het	aan	de	ene	kant	best	wel	handig	is	
om	moeilijke	sprongen	te	kunnen	springen.	
Aangezien	moeilijke	sprongen	me	makkelijk	
afgaan,	kan	ik	ondanks	dat	ik	misschien	wat	
minder	net	spring,	toch	een	goede	score	halen,	
omdat	mijn	moeilijkheidswaarde	hoog	is.	Het	
risico	dat	het	met	zich	mee	brengt	is	wel	dat	
het	sneller	fout	kan	gaan.	En	dat	je	dus	een	hele	
goede	beheersing	zult	moeten	hebben.

Bij	het	grote	trampoline	springen	gaat	het	er	
toch	weer	heel	anders	aan	toe,	want	hiervoor	
neem	je	namelijk	geen	aanloop,	maar	begin	
je	met	voorspringen.	Voorspringen	is	het	op	
hoogte	komen	om	je	reeks	te	kunnen	beginnen.	
Je	hebt	bij	grote	trampoline	één	minuut	de	tijd	

om	voor	te	springen/je	reeks	te	starten.	Je	krijgt	
aftrek	voor	de	tijd	die	je	er	langer	over	doet.
Na	het	voorspringen	klappen	de	meeste	
springers	even	af.	Bij	het	afklappen	tikken	de	
springers	op	hun	hoogste	punt	in	de	lucht	
even	met	beide	handen	op	de	benen.	Hiermee	
geven	ze	aan	de	jury	aan	hun	oefening	te	gaan	
beginnen.	Dit	is	overigens	niet	verplicht!
Vervolgens	beginnen	de	springers	aan	een	reeks	
van	10	sprongen.	En	net	als	bij	DMT	wordt	er	
hier	ook	weer	op	moeilijkheid	en	netheid	gelet.		

De	ultieme	landingsplaats	bij	de	grote	
trampoline	is	natuurlijk	het	grote	rode	kruis.	
Maar	zolang	je	in	heel	het	rode	vlak	landt,	krijg	
je	daar	geen	aftrek	voor.	Zodra	je	in	de	vakken	
aan	de	zijkant	landt,	of	in	het	voor-	of	achtervak,	
krijg	je	wel	aftrek.	In	de	gehele	oefening	totdat	
de	springer	stilstaat,	mag	hij/zij	de	blauwe	rand	
niet	aanraken.	Gebeurt	dit	wel	dan	is	de	reeks	
meteen	klaar	en	tellen	alleen	nog	de	sprongen	
die	hij	ervoor	gesprongen	heeft.
Na	10	volledige	sprongen	te	hebben	gedaan,	
hoeft	de	springen	niet	meteen	volledig	stil	te	
staan.	Maar	het	einde	van	de	oefening	is	toch	
nog	wel	een	belangrijk	onderdeel	om	punten	
te	behouden/kwijt	te	raken.	Na	10	volledige	
sprongen	wordt	er	nog	een	11de	sprong	
gemaakt;	een	streksprong.	Ook	deze	laatste	
streksprong	moet	zuiver	zijn.	er	mag	dus	niet	
met	de	armen	of	benen	gezwaaid	worden,	
anders	wordt	daar	nog	voor	afgetrokken.	
Na	deze	streksprong	komt	een	nog	veel	
lastiger	gedeelte.	Bedenk	namelijk	wel	dat	de	
gemiddelde	wereldtop	ongeveer	7/8	meter	
hoog	springt.	En	na	deze	11de	en	laatste	sprong	
moeten	ze	in	één	keer	tot	stilstand	komen.	Er	
mag	hierbij	geen	extra	hupje	gemaakt	worden	
of	een	stapje	gezet	worden,	anders	kan	daar	
ook	nog	op	afgetrokken	worden.

Wie	is	Guitho	de	Wolff?
De	negentienjarige	Guitho	de	Wolff	heeft	al	een	
aardige	erelijst	weten	op	te	bouwen.	De	focus	
op	de	dubbelminitrampoline	zorgt	voor	mooie	
hoogtepunten,	bijvoorbeeld	dat	hij	als	één	van	
de	eersten	in	Nederland	in	wedstrijdverband	een	
drievoudige	salto	voorover	op	de	minitrampoline	
sprong.	NK’s	worden	gewonnen	en	ook	aan	
verschillende	Jeugd-WK’s	en	internationale	toernooien	
heeft	hij	deelgenomen	en	prijzen	mee	naar	huis	
genomen.
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Zaterdag 30 mei	werd	het	Bondskampioenschap	
Turnen	in	Leek	gehouden	voor	de	3e	divisie,	
N3	en	Jeugd	N4.	Namens	TurnCentrum	Twente	
deden	er	twee	deelnemers	mee.	Marleen	
Baas	deed	mee	in	de	categorie	Pupil	2	N3	en	
Carmen	Baks	in	de	categorie	Jeugd	N4.	In	de	
ochtendwedstrijd	kwam	Marleen	in	actie.	De	
laatste	ronde	bleek	uiteindelijk	bepalend.	Tot	
en	met	de	allerlaatste	deelneemster	bleef	het	
zeer	spannend	op	welke	plek	ze	zou	eindigen.	
Marleen	is	terecht	geëindigd	op	een	derde	
plaats.	Tijdens	wedstrijdronde	2	was	het	de	
beurt	aan	Carmen	Baks.	Carmen	heeft	na	vier	
toestellen	een	nette	24e	plaats	behaald.

Tijdens	het	drukke	turnweekend	werd	op	
zaterdag	30	mei	ook	nog	in	Lelystad	geturnd.	
Hier	werd	gestreden	tijdens	de	districtsfinale	
4e	divisie	met	zes	finalisten.	Bij	de	Pupillen	1	D1	
deed	Marit	van	het	Bolscher	mee,	zij	behaalde	
een	keurige	18e	plaats.	Kim	Visschedijk	en	
Talitha	Cildavil	kwamen	uit	bij	de	Pupillen	2	D1.	
Gewaagd	aan	elkaar	gingen	ze	de	strijd	aan	met	
een	prachtig	resultaat;	Talitha	werd	7e	en	Kim	
6e.	Babs	Fluttert	en	Maura	Koops	mochten	het	
opnemen	tegen	en	met	elkaar	in	de	categorie	
Jeugd	1	D1.	Ook	zij	doen	niet	veel	voor	elkaar	
onder.	Babs	werd	6e	en	Maura	werd	9e	met	
een	geweldige	1e	score	op	balk.	In	de	laatste	
ronde	kwam	senior	Manon	Rouwen	op	de	vloer.	
Met	geduchte	tegenstanders	bleef	het	tot	de	
prijsuitreiking	spannend.	Maar	door	een	beetje	
pech	op	vloer	behaalde	ze	uiteindelijk	een	zeer	

mooie	6e	plaats	met	een	super	1e	score	op	
sprong.	Al	met	al	ook	in	Lelystad	een	geslaagde	
districtsfinaledag	voor	TurnCentrum	Twente.

Zondag 31 mei behaalde	Femke	Rouwen	tijdens	
de	NK-toestelfinales	in	Leek,	bij	de	Junioren	3e	
divisie,	een	gedeelde	3e	plaats	op	balk.	Ook	
Carmen	Baks	en	Marleen	Baas	turnden	hier	
hun	toestelfinale	op	de	balk.	Carmen	eindigde	
op	een	7e	plaats	bij	de	Jeugd	N4	en	Marleen	
eindigde	op	de	2e	plaats	in	de	categorie	Pupil	2	
N3.	

Zaterdag 6 juni begonnen	we	in	Hoofddorp	
met	het	Bondskampioenschap	voor	de	Pupillen	
2	N2:	Sophie	Rietman	en	Shelly	Henson	en	
Juniorturnster	2e	divisie	Nikki	Voogtsgeerd.	De	
dames	hadden	er	zin	in	en	hebben	laten	zien	
wat	ze	konden.	Dit	resulteerde	voor	Sophie	in	
een	16e	plaats,	voor	Shelly	een	17e	plaats	en	
Nikki	een	mooie	5e	plaats.		

Zondag 7 juni begon	het	Bondskampioenschap	
in	Hoofddorp	voor	de	Pupillen	1	N1:	Kaylee	
Taken,	Emma-Sophie	Merjan,	Nathalie	Elias	en	
Noël	Siemerink	op	baan	1	en	de	Pupillen	2	N1:	
Linde	Visscher	en	Anne	Veenstra	op	baan	2.	
Ook	deze	dames	hadden	zin	in	hun	wedstrijd	en	
hebben	laten	zien	wat	ze	konden.	Emma-Sophie	
is	op	een	20ste	plaats	geëindigd,	Kaylee	werd	
21ste,	Noël	werd	25ste	en	Nathalie	werd	26ste.
Linde	behaalde	een	mooie	11e	plaats	en	Anne	
eindigde	op	een	29ste	plaats.
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Nathalie	mag	nog	een	toestelfinale	turnen	op	
balk	en	sprong,	Emma-Sophie	op	sprong	en	als	
reserve	op	brug	en	Linde	op	brug	en	reserve	op	
sprong.	Deze	toestelfinales	zullen	21	juni	a.s.	
plaatsvinden	tijdens	het	NK	in	Rotterdam.
’s	Middags	waren	nog	de	toestelfinales	voor	
Juniorturnster	2e	divisie	Nikki	Voogtsgeerd	en	
Pupil	2	N2	turnster	Shelly	Henson.	Nikki	mocht	
nog	een	keer	op	brug	laten	zien	wat	ze	in	huis	
had	en	Shelly	mocht	op	de	balk	deelnemen.
Bij	Nikki	was	het	super	spannend.	Ze	stond	
na	haar	oefening	1e	in	het	klassement	en	
er	moesten	nog	4	turnsters.	Uiteindelijk	
heeft	ze	zilver	mee	naar	huis	mogen	nemen.	
Shelly	moest	haar	balkoefening	als	7e	laten	
zien.	Ze	startte	de	wedstrijd	goed	met	haar	
gymnastische	serie.	Helaas	viel	ze	er	toch	een	
keertje	af.	Uiteindelijk	is	ze	8ste	geworden	op	de	
balk.
 
Zaterdag 13 en zondag 14 juni vinden	het	
Bondskampioenschap	en	de	toestelfinales	voor	
de	1e	divisie	en	Jeugd	N2	in	Almelo	plaats.
Isabella	Marini	en	Guusje	Leppers	(Jeugd	N2)	
turnen	hier	hun	meerkamp	en	Guusje	neemt	
nog	deel	aan	de	toestelfinale	op	de	balk	en	
is	reserve	op	sprong.	Tevens	turnen	Lobke	
van	Goor	en	Femke	van	der	Spek	(Jeugd	1e	
divisie)	en	Yara	ter	Huurne	(Junior	1e	divisie)	dit	
weekend	ook	hun	meerkamp.	Yara	mag	tevens	
nog	een	toestelfinale	op	de	balk	turnen.

Helaas	kunnen	we	in	deze	editie	van	Bladgoud	
niet	de	resultaten	van	laatstgenoemde	turnsters	
vermelden,	aangezien	dit	blad	dan	al	bij	de	
drukker	ligt.	

Desalniettemin:	Heel	veel	succes!!
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Net	zoals	een	auto	elk	jaar	een	APK	dient	
te	ondergaan	is	het	ook	van	belang	je	
lichaam	regelmatig	te	checken.	Dat	kan	
door	het	ondergaan	van	een	sportmedisch	
onderzoek.	Deze	brengen	jouw	gezondheid	
en	belastbaarheid	in	beeld	en	wordt	o.a.	
geadviseerd	aan	intensieve	sporters,	die		
•	 meer	dan	6	uur	per	week	sporten	en/	of	

sporters	die	tijdens	het	sporten	regelmatig	
maximaal	of	bijna	maximaal	hun	lichaam	
belasten.

•	 aan	wedstrijdsport	doen

Medische	begeleiding	is	niet	alleen	belangrijk	
bij	dreigende	of	bestaande	blessures,	maar	
juist	bij	het	voorkomen	ervan.	De	meeste	
ziektekostenverzekeraars	hebben	inmiddels	een	
regeling	voor	sportgeneeskunde	in	het	pakket.	
In	de	polisvoorwaarden	is	dit	terug	te	vinden.	

Daarnaast	zijn	er	met	sportfysiotherapeut	
Marcel	Kramer	afspraken	gemaakt	over	een	
inloophalfuurtje	voor	de	turnsters	van	TCT.	
Dit	inloophalfuurtje	vind	wekelijks	wisselend	
plaats	op	de	woensdag-	of	donderdagavond	van	
19.30	tot	20.00	uur.	Tijdens	dit	inloophalfuurtje	
worden	de	klachten	van	de	turnster	onderzocht	
en	behandeld.	Het	onderzoek	duurt	ca.	15	

Waarom een sportmedisch onderzoek?

minuten.	Indien	het	druk	is	met	blessures	zal	er	
alleen	worden	onderzocht	en	niet	behandeld.	
Na	het	onderzoek	wordt	een	advies	gegeven	
aan	de	turnsters.	Hier	worden	indien	nodig	de	
trainers	en/of	ouders	van	op	de	hoogte	gesteld.	
Indien	de	blessure	regelmatig	behandeld	moet	
worden	(1	keer	per	week	of	vaker)	dan	zal	
contact	worden	opgenomen	met	de	ouders.	

Het	bestuur	heeft	in	overleg	met	de	train(st)ers	
het	volgende	besloten:
•	 Een	dringend	advies	aan	de	ouders	om	

minimaal	één	keer	per	jaar	een	algemene	
keuring	voor	onze	turnsters	aan	te	vragen.	
Afspraken	hiervoor	kunt	u	zelf	regelen.

•	 Een	verplicht	abonnement	voor	het	
inloophalfuurtje.	Indien	nodig	kunnen	
turnsters	dan	gebruik	maken	van	dit	
spreekuur	in	sporthal	Weusthag.

Gezien	het	belang	van	een	goede	medische	
begeleiding	gaat	het	bestuur	ervan	uit	dat	
alle	selectieleden	gebruik	gaan	maken	van	
deze	regeling.	Indien	u	vragen	heeft	over	het	
bovengestelde	kunt	u	contact	opnemen	met	
een	van	de	train(st)ers.



16

Turnende buurmeisjes
B

uu
rm

ei
sj

es
 b

ij 
TC

T
TurnCentrum Twente heeft ruim 450 leden. Van die leden zijn er 4 buurmeisjes die alle vier bij 
TCT turnen, bij verschillende trainers, op verschillende niveaus. Maar alle vier hebben ze er heel 
erg veel plezier in. Een korte kennismaking met de dames.

Sterre	(10	jaar):	“Ik	turn	sinds	een	tijdje	bij	Amy	
op	donderdag,	de	Space	Gym.	Ik	vind	het	heel	
leuk,	we	doen	elke	keer	weer	iets	anders	tijdens	
de	les.	Ik	ben	gaan	turnen	door	Amelie.	Door	
haar	ben	ik	het	leuk	gaan	vinden.	Voordat	ik	
Amelie	kende	wist	ik	nog	niet	wat	turnen	was.	Ik	
vind	turnen	nu	zelfs	leuker	dan	paardrijden!”

Amelie	(9	jaar):	“Ik	turn	al	bijna	8	jaar	bij	TCT!	
Vanaf	dat	ik	1,5	jaar	oud	was	ging	ik	al	met	mijn	
moeder	naar	de	ouder-kind	gym.	Daarna	ging	
ik	naar	de	kleuterles	en	sinds	ik	6	jaar	ben,	turn	
ik	bij	de	B-selectie.	Drie	keer	in	de	week	trainen	
we	3	uur,	dus	in	totaal	9	uur.	Ik	vind	brug	en	
vloer	het	leukst	om	te	doen.	Wat	er	zo	leuk	aan	
is	om	zoveel	te	turnen?	De	andere	kinderen	zijn	
leuk	en	het	is	leuk	om	lekker	veel	te	bewegen.”

Louise	(6	jaar):	“Ook	ik	ging	al	vanaf	dat	ik	
bijna	2	was	naar	de	ouder-kind	gym.	Zelfs	
als	baby	lag	ik	al	in	de	hal	op	een	speelkleed,	
terwijl	mijn	zus	Amelie	les	kreeg.	Ik	kan	me	
nog	wel	iets	herinneren	van	die	les.	Er	was	
een	knuffelkrokodil	waar	we	mee	mochten	
spelen	en	over	de	banken	lopen.	Ook	was	er	
soms	een	springkussen	en	gingen	we	dansen.	
Nu	zit	ik	op	de	Basic-gym	les	van	Ammelie,	op	
vrijdagmiddag.	Ik	vind	het	heel	leuk,	vooral	
handstanden	maken,	radslagen	en	overslagen.	
Ik	hoop	nog	heel	veel	te	leren.”

Flore	(7	jaar):	“Ik	zit	nog	maar	net	bij	turnen.	Ik	
turn	op	zaterdag	bij	Edwin.	Ik	moest	van	mijn	
papa	en	mama	op	een	sport	en	turnen	leek	
hen	wel	een	goed	idee.	De	eerste	keer	vond	ik	
heel	spannend,	maar	na	de	les	was	ik	heel	blij	
dat	ik	toch	was	gegaan.	Ik	vind	het	leuk	om	op	
de	kop	te	hangen	aan	de	rekstok	en	op	de	brug	
klimmen	met	touwen.”

Sterre:	“Ik	hoop	dat	ik	nog	veel	ga	leren	en	wie	
weet	turn	ik	dan	over	een	tijdje	wel	samen	met	
Amelie	in	de	selectie.	Het	coolste	wat	ik	kan	is	
de	flikflak	vanuit	sprong	op	de	trampoline.”

Amelie:	“Het	coolste	wat	ik	kan	is	denk	ik	de	
arabier-flikflak-strek.	Wedstrijden	zijn	leuk	
om	te	doen.	Ik	hoop	dat	ik	nog	veel	prijzen	ga	
winnen!”

Louise:	“Ik	heb	best	wel	wat	meisjes	leren	
kennen	tijdens	de	lessen,	maar	van	tevoren	
kende	ik	nog	niemand.	Thuis	turn	ik	ook	veel,	
vooral	op	de	trampoline	in	de	tuin.”

Flore:	“Ik	kende	wel	al	een	vriendinnetje	op	de	
les,	en	er	zijn	veel	meisjes	van	school	(‘t	Heem).	
Ik	vind	het	ook	heel	leuk	dat	ik	een	turnpakje,	
broekje	en	schoentjes	kreeg.	Thuis	oefen	ik	de	
handstand	op	mijn	bed	en	op	het	grasveldje	
voor	de	deur	met	de	buurmeisjes.”

Louise (6 jaar), Dycke (5 jaar, toekomstig lid?), Flore 
(7 jaar), Sterre (10 jaar) en Amelie (9 jaar)
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Paaseieren zoeken

Op	zaterdag	4	april	jl.	was	het	dan	weer	zover:	een	activiteit	voor	onze	jongste	leden:	paaseieren	
zoeken.	Maar	liefst	500	eieren	waren	er	in	het	bos	verstopt.	Pasen	viel	vroeg	dit	jaar,	maar	
ondanks	dat	het	‘s	morgens	nog	goed	koud	was,	konden	we	toch	drie	grote	groepen	samenstellen.	

Opvallend	was	het	grote	aantal	volwassenen	dat	mee	hielp	zoeken.	Veel	kinderen	hadden	zelfs	
hun	opa’s	en	oma’s	meegenomen	om	te	helpen.	Super	gedaan	allemaal!!	

Alle	kinderen	hebben	erg	goed	hun	best	gedaan	om	zoveel	mogelijk	eieren	op	te	zoeken,	maar	dit	
jaar	heeft	Thijn	Krooshof	de	meeste	eieren	gevonden:	maar	liefst	vijftig!	Thijn	had	zich	er	de	hele	
week	al	op	verheugd	en	ging	dan	ook	super	enthousiast	op	zoek.	Op	een	gegeven	moment	had	hij	
zoveel	eieren	gevonden	dat	hij	ze	in	de	capuchon	van	zijn	jas	moest	bewaren!	

Er	was	ook	nog	een	aantal	gouden	eieren	in	het	bos	verstopt,	De	kinderen	die	deze	hadden	
gevonden,	kregen	een	leuke	verrassing.	Maar	natuurlijk	was	er	voor	iedereen	bij	terugkomst	bij	de	
turnhal	ranja	met	iets	lekkers!

Onze	fanatieke	activiteitencommissie	organiseert	jaarlijks	
vele	activiteiten,	waaronder	het	jaarlijks	terugkerende	
Paaseieren	zoeken	in	het	Weusthagbos.	Daarnaast	zijn	
er	activiteiten	als:	de	vossenjacht,	bingo,	filmavonden,	
turninstuif,	familiefietstocht....	Een	programma	waar	we	als	
vereniging	trots	op	mogen	zijn!	
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Steen & Tegelhandel
Torenlaan	38	-	7559	PJ	Hengelo

Tel.	074-2776079
Fax.	074-2776905

www.devrieshengelo.nl

&

DESIGN & MARKETING
DROHM&

Grafisch Ontwerpen  

www.drohm.nl

Marketing advies

Communicatie

Huisstijl

Websites
Logo’s

Folders

Social media

Posters

Boeken

Webdesign

Advertenties

Bedrijfsfilms PR

Drukwerk

PersberichtenEN STOMERIJ

Wij repareren uw schoenen met orginele materialen 

zoals Avang, Van Lier, 

Van Bommel en Greve.

Wij verkopen inlegzolen en 
onderhoudsartikelen.

Wij dupliceren sleutels, 

slijpen scharen en messen.

Wij slaan drukknopen en jeansknopen 

in uw kleding en repareren uw tassen.

Tevens vindt u bij ons naamplaten.

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

Chr. Langefeldstraat 44
Tel: 074 - 277 67 36
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Help de piraat het eiland te vinden
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Wij	hebben	vorig	jaar	de	cursus	Gymnastiek	
Assistent	Leider	Niveau	2	afgerond.	Deze	cursus	
houdt	in	dat	je	kinderen	op	je	eigen	toestel	
zelfstandig	kunt	begeleiden.	In	deze	cursus	leer	
je	hoe	je	voor	de	groep	moet	staan	en	hoe	je	de	
kinderen	bijvoorbeeld	een	handstand	aanleert	
in	verschillende	stappen.

De	cursus	heeft	12	lessen.	In	elke	les	geven	
de	cursisten	elkaar	om	de	beurt	les.	Daarna	
bespreek	je	wat	er	wel	en	niet	zo	goed	ging.	
Natuurlijk	leer	je	hier	veel	van,	want	je	kunt	de	
tips	die	je	in	de	cursus	hoort	weer	meenemen	
naar	je	eigen	les.

In	maart	zijn	wij	begonnen	met	de	cursus	
Gymnastiek	Leider	Niveau	3.	Deze	cursus	houdt	
in	dat	je	zelfstandig	een	les	kunt	geven.	Hier	
komt	natuurlijk	wat	meer	bij	kijken	dan	alleen	
lesgeven.	Je	moet	bijvoorbeeld	zelf	een	les-
voorbereiding	kunnen	maken.	In	een	lesvoor-
bereiding	staat	wat	je	met	de	kinderen	gaat	

Hallo! Wij zijn Nienke en Fabienne en we turnen samen bij Turncentrum Twente in de A-selectie. 
Wij zijn begonnen met een cursus en daar gaan we jullie wat over vertellen. 

doen	en	wat	ze	aan	het	einde	van	de	les	hebben	
geleerd.	Ook	leer	je	alles	over	veiligheid	voor	de	
kinderen	en	wat	je	moet	doen	als	er	iemand	is	
gevallen.	

In	beide	cursussen	hebben	wij	geleerd	waar	we	
moeten	staan	in	de	zaal	zodat	je	alle	kinderen	
kunt	zien.	We	leren	ook	hoe	je	tegen	de	kin-
deren	in	je	les	praat,	want	je	moet	motiverend	
zijn.	Je	moet	dus	complimentjes	geven	en	als	ze	
iets	fout	doen	een	tip	te	geven	wat	ze	kunnen	
verbeteren	zodat	het	onderdeel	wel	goed	gaat.	

Natuurlijk	lijkt	het	allemaal	wel	makkelijk,	maar	
het	valt	niet	mee	om	tijdens	het	lesgeven	aan	
al	die	dingetjes	te	denken.	In	het	begin	hadden	
wij	daar	nog	wel	moeite	mee,	maar	we	hebben	
gemerkt	dat	het	steeds	beter	gaat	als	je	vaker	
lesgeeft.	Omdat	de	cursus	Gymnastiek	Leider	
Niveau	3	nog	maar	net	is	begonnen,	hebben	wij	
gemerkt	dat	er	veel	onderdelen	worden	her-
haald	uit	de	cursus	Gymnastiek	Leider	Niveau	2.	
Maar	als	we	verder	de	cursus	in	gaan	leren	we	
denk	ik	nog	veel	meer.	

Nienke (helemaal rechts) en Fabienne (3e van links)

Wereldrecord???
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Ouder-kindgym (2-4 jaar)
Dag  Locatie   Tijd   Hoofdtrainer
Woensdag	 Weusthag	 	 09.00-09.45u	 	 Lilian	Visscher
Woensdag	 Weusthag	 	 09.45-10.30u	 	 Lilian	Visscher

Kleuter-gym (4-6 jaar)
Dag  Locatie   Tijd   Hoofdtrainer  Leeftijd 
Vrijdag	 	 Mussenstraat	 	 15:30-16:30u	 	 Ammelie	Nijhuis	 4-6	jaar
Zaterdag	 Slangenbeek	 	 10.00-11.00u	 	 Amy	Harink	 	 4-6	jaar	
Zaterdag	 Hoge	Boekelerweg	 09.00-10.00u	 	 Stan	Broen	 	 4-6	jaar	
	 	 	-Enschede

Basic-Gym (6-9 jaar)
Dag  Locatie   Tijd   Hoofdtrainer  J/M
Dinsdag		 Slangenbeek	 	 15.30-17.00u	 	 Barbara	vd	Woning	 M	
Donderdag	 Mussenstraat	 	 15.30-17.00u	 	 Jan	Mulder	 	 M	
Donderdag	 Slangenbeek	 	 16.00-17.30u	 	 Iris	van	der	Werf	 M	
Vrijdag	 	 Mussenstraat	 	 16.30-18.00u	 	 Ammelie	Nijhuis	 M
Zaterdag	 Slangenbeek	 	 09.30-11.00u	 	 Iris	van	der	Werf	 M	
Zaterdag	 Mussenstraat	 	 09.00-10.30u	 	 Edwin	Cildavil	 	 M	
Zaterdag	 Breemarsschool		 09.30-11.00u	 	 Maron	Tilmans	 	 M	
Zaterdag	 Hoge	Boekelerweg		 10:00-11:30u	 	 Stan	Broen	 	 M
	 	 -Enschede	
	
Space-Gym (9-12 jaar)
Dag  Locatie   Tijd   Hoofdtrainer  J/M
Donderdag	 Schutzstraat	 	 16.00-17.30u	 	 Amy	Harink	 	 M
Vrijdag	 	 Schutzstraat	 	 16.30-18.00u	 	 Edwin	Cildavil	 	 M
Zaterdag	 Slangenbeek	 	 09.30-11.00u	 	 Leonie	Kroeze	 	 M
Zaterdag	 Mussenstraat	 	 10.30-12.00u	 	 Edwin	Cildavil	 	 M
Zaterdag	 Slangenbeek	 	 11.00-12.30u	 	 Iris	van	der	Werf	 M
Zaterdag	 Breemarsschool		 11.00-12.30u	 	 Maron	Tilmans	 	 M

Tumble&Jump (12-16 jaar)
Dag  Locatie   Tijd   Hoofdtrainer  J/M
Vrijdag	 	 Schutzstraat	 	 18.00-19.30u	 	 Edwin	Cildavil	 	 J/M
Zaterdag	 Slangenbeek	 	 11.00-12.30u	 	 Leonie	Kroeze	 	 J/M

Turnmix 16+
Dag  Locatie   Tijd   Hoofdtrainer 
Vrijdag	 	 Weusthag	 	 20.00-22.00u	 	 Nathalie	Kreuger	 D/H

Jongensturnen (6-12 jaar)
Dag  Locatie   Tijd   Hoofdtrainer  J/M
Vrijdag	 	 Mussenstraat	 	 18.00-19.30u	 	 Carlien	Versteeg	 J
Zaterdag	 Slangenbeek	 	 11.00-12.30u	 	 Amy	Harink	 	 J

Jazzballet (6-14 jaar) 
Dag  Locatie   Tijd   Hoofdtrainer  Leeftijd
Zaterdag	 Slangenbeek	 	 09.15-10.15u	 	 Nicolette	Leppers	 6-8	jaar
Zaterdag	 Slangenbeek	 	 10.15-11.15u	 	 Nicolette	Leppers	 8-11	jaar

Voor	verdere	informatie	kunt	u	bellen:	Kristy	Hoogeboom		074-2506501
Ook	kunt	u	terecht	op	onze	website	www.tctwente.com



Meer informatie of direct bestellen
www.scalaeurope.nl

VERHOOGT EN VERBETERT FYSIEKE PRESTATIES

SNELLER HERSTEL VAN

STIMULEERT EN VERBETERT DE

SPIEREN

BLOEDCIRCULATIE

GESCHIKT VOOR ALLE SPORTEN

INNOVATIVE


