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De redactie heeft mij gevraagd het voorwoord van dit clubblad te schrijven. Hiervoor wil ik me
graag eerst even voorstellen.
Mijn naam is Katharina Hanebeck en ik ben 27 jaar oud. Ik werk als docente LO en Wiskunde op
een vmbo school in Limburg. Sinds vorig jaar ben ik lid van de LTC Groepsspringen. Hier regel
ik alles wat met de juryleden voor de wedstrijden te maken heeft. Zonder onze vrijwilligers
kunnen we namelijk helemaal niets !!!
Hoe ben ik met de springsport in aanraking gekomen? Toen ik 6 jaar oud was, ben ik begonnen
bij een recreatief groepje in Landgraaf. Als snel merkte ik dat het mini trampoline springen echt
iets voor mij was. Vooral het even ‘vrij voelen’ in de lucht en je helemaal leegspringen tijdens
de trainingen...  Dit heeft mij tot de dag van vandaag niet meer losgelaten!! Eerst het zelf
springen en daarna natuurlijk ook het lesgeven.

Voorwoord

fashion for the eye...

Voorwoord

Al snel heb ik de overstap gemaakt naar het eerste wedstrijdgroepje, waarna ik voor 3
verenigingen landelijke wedstrijden gesprongen heb... In 1999 behaalde ik dan mijn eerste
NK titel op tafel met de groep bij PHDES. Na enige jaren volgde de overstap naar Olympia
Landgraaf waarbij één van de hoogtepunten de deelname aan de Eurogym wedstrijden was
(tegenwoordig Teamgym). Met de vereniging ben ik in 2004 naar Dornbirn (Oostenrijk) en 2006
naar Ostrava (Tsjechië) geweest. Allemaal heel mooie ervaringen die me altijd zullen bijblijven.

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

Na een behoorlijke blessure heb ik toen de
keuze gemaakt om (voorlopig) te stoppen met
wedstrijdspringen en de jurycursus te gaan
volgen. Het groepsspringen wilde ik niet helemaal
loslaten... Door te gaan jureren kon ik de sport
nog essentieel ondersteunen…..; zonder juryleden
kunnen de wedstrijden immers niet plaatsvinden!
Dus als je hart voor de sport hebt en enige aanleg
in de sprongherkenning, dan ben je van harte
welkom om ons te komen ondersteunen bij de
wedstrijden :) !!
TCT is altijd veelvuldig aanwezig op onze
wedstrijden. Het is heel interessant om naar jullie
spring- en tumblingwerk te kijken. Lange lijnen
tijdens de uitvoering zorgen voor een prettige
uitstraling. We hopen jullie nog lang op de
landelijke wedstrijden te mogen begroeten.
Succes verder met alle activiteiten en wedstrijden!
Met sportieve groeten,
Katharina Hanebeck
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Jaarlijks hoogtepunt van de recreatiesport. De Onderlinge Wedstrijden!
Weken trainen! Elke keer dezelfde oefening, maar dan steeds een beetje netter en beter!
De leden van TurnCentrum Twente,  jongens en meisjes van 6 tot en met 16 jaar, mochten op
zondag 1 november 2015 aan een deskundige jury en hun achterban laten zien wat ze in huis
hadden. En trotse ouders, opa’s en oma’s waren in groten getale aanwezig. Sommige hadden er
zelfs twee uur reizen voor over en zaten dus al om 07:00 uur in de auto.
Vier wedstrijden stonden gepland op deze mistige zondag. In de hal spetterde het de hele dag van
de energie. Tussendoor was er nog een swingend optreden van de Jazz-groep van TCT. Alle turn(st)
ers deden ontzettend hun best en na de puntentelling kregen, per wedstrijd en per categorie, de
allerbesten een medaille en groot applaus. Elke deelnemer kreeg een diploma en een leuke jojo
als aandenken.
Groot applaus was er ook voor Rudie Witbreuk. Hij werd verkozen tot “ Vrijwilliger van het Jaar”.
Zijn vrouw Judith werd ook in het zonnetje gezet, want eigenlijk steken deze selectieouders allebei
heel veel tijd in de vereniging. En dat wordt ontzettend gewaardeerd!  Rudie en Judith, nogmaals
bedankt voor jullie inzet!
Geert de Wilde, het erelid van TurnCentrum Twente was met zijn vrouw aanwezig. Geert geniet
nog zichtbaar van het enthousiasme van de turners en turnsters en reikte met veel plezier de
medailles aan de winnaars  uit.
Dank aan alle trainers van de BasicGym, SpaceGym, Jongens en Tumble&Jump-groepen,die met
veel geduld en uithoudingsvermogen de oefeningen aan hebben geleerd. Zonder jullie en de inzet
en gedrevenheid van de vele vrijwilligers waren de Onderlinge Wedstrijden niet zo goed verlopen!

Onderlinge Wedstrijden
Zoals altijd zat de tribune weer goed vol, tijdens de Onderlinge Wedstrijden, met heel veel
trotse ouders. Een aantal van hen hebben we gevraagd, wat ze er van vonden.
Richard Fluttert en Nina Meyer
Ouders van Rosalie Fluttert (6 jaar )
Nina: “Ik vind dat ze het best aardig doet. Ze heeft nog
maar drie keer geturnd en ze valt nu al in de prijzen.
Iedereen doet het zo goed, dat had ik eigenlijk niet
verwacht. Ik ben eigenlijk helemaal verbaasd.”
Richard: “Het hele geheel is gewoon hartstikke leuk .
En natuurlijk is het leuk om je eigen dochter te zien
turnen.”
Frank en Daniëlle Vonkeman
Ouders van Flore Vonkeman (8 jaar )
Frank: “Wat meteen opvalt is dat het zo goed
georganiseerd is, met een tribune, mooie posters aan
de wand, heel professioneel! Gelijk als je bij de ingang
binnenkomt valt het al op, hoe mooi het er allemaal
uitziet.”
Daniëlle: “Ik werd er bij de grote opkomst zelfs
een beetje emotioneel van. Heel mooi dat zoiets
georganiseerd wordt en dat de kinderen een wedstrijd
hebben, ook al zitten ze niet bij de selectie. En
natuurlijk vind ik het ook spannend voor onze dochter
ze moet zich toch presenteren aan het publiek.”
Claudia Blijlevens
Moeder van Boet Blijlevens (7 jaar )
Claudia: “Allereerst, alle respect voor de vrijwilligers! Ik
zie er zoveel lopen, dan alleen kan zoiets georganiseerd
worden. Mijn man wilde graag dat Boet een teamsport
ging doen, maar ik wilde graag dat hij ging turnen. Ik
vind het gewoon heel leuk om te zien hoe de jongens
bij TCT turnen. Ik kijk ook wel eens bij de lessen en
vind het dan geweldig om te zien hoe snel Carlien de
jongens stil krijgt. Boet is 2e geworden. Hij is zo trots
op zijn medaille, die gaat morgen mee naar school.
Zijn zussen moeten vanmiddag ook nog turnen, maar
stiekem hoopt hij dat ze geen medaille winnen, dan is
hij de enige.” (red.: Boet’s zussen hebben beiden ook
een medaille gewonnen! Het zit in de familie)

Onderlinge Wedstrijden

Onderlinge Wedstrijden

Onderlinge Wedstrijden

Gabriëlla Eshak
Ouder van Clarissa Khouri
Gabriëlla: “Dit is de eerste wedstrijd van Clarissa. Ik
had het eigenlijk niet zo verwacht. Ik vind het heel
leuk en gezellig! Clarissa heeft 10 lessen gehad van
meneer Jan. Ze is met turnen begonnen, omdat de juf
op school zei dat ze zo lenig is. Voor de kinderen vind ik
het leuk, dat ze ook kinderen zien op andere niveau’s.  
Ik ben echt heel blij dat ze heeft mee gedaan.”
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Winnaars Onderlinge Wedstrijden

Winnaars Onderlinge Wedstrijden

Veronie
Ziemerink

Lobke
Krooshof

Amy
Thompson

Aaron
te Riele

Lev
de Ruiter

Lisa
Zandink

BasicGym
6-7 jr.
Niveau 13

BasicGym
6-7 jr.
Niveau 13

BasicGym
6-7 jr.
Niveau 13

Jongensturnen
Niveau 15

Jongensturnen
Niveau 15

BasicGym
8-9 jr.
Niveau 15

1e plaats

2e plaats

3e plaats

1e plaats

2e plaats

3e plaats

Pien
Hoogeboom

Laura
Mosman

BasicGym
8-9 jr.
Niveau 13

BasicGym
8-9 jr.
Niveau 13

1e plaats

2e plaats

Rudie
(& Judith)
Witbreuk
Vrijwilliger
van het jaar
2015

Pascalle
Olde Kalter

Elin
Bäumer

Silvijn
Baum

BasicGym
8-9 jr.
Niveau 16

BasicGym
8-9 jr.
Niveau 16

Jongensturnen
Niveau 15

1e plaats

2e plaats

3e plaats

Manuel
Baumer

Jayden
Eisinger

Bas
Leusenkamp

Minel
Sahingoz

Cato
Oude Voshaar

Bente
Hilgerink

Jongensturnen
Niveau 13

Jongensturnen
Niveau 13

Jongensturnen
Niveau 13

BasicGym
6-7 jr.
Niveau 16

BasicGym
6-7j r.
Niveau 16

BasicGym
6-7 jr.
Niveau 16

1e plaats

2e plaats

3e plaats

1e plaats

2e plaats

3e plaats

Jessica
van Wieren

Lynn
Hans

Sanne
Reichart

Sterre
Elting

Puck
Oude Bekke

Jenna
Nijhuis

BasicGym
6-7 jr.
Niveau 14

BasicGym
6-7 jr.
Niveau 14

BasicGym
6-7 jr.
Niveau 14

SpaceGym
9-12 jr.
Niveau 11

SpaceGym
9-12 jr.
Niveau 11

BasicGym
6-7 jr.
Niveau 16

1e plaats

2e plaats

3e plaats

1e plaats

2e plaats

3e plaats

Casper
Struik

Boet
Blijlevens

Mateo
Picard

Femke
ter Haar

Anne
van Ditshuizen

Bente
Blijlevens

Jongensturnen
Niveau 14

Jongensturnen
Niveau 14

Jongensturnen
Niveau 14

SpaceGym
9-12 jr.
Niveau 12

SpaceGym
9-12 jr.
Niveau 12

SpaceGym
9-12 jr.
Niveau 11

1e plaats

2e plaats

3e plaats

1e plaats

2e plaats

3e plaats

Antoinette
Visscher

Lyssa
Middelbos

Merel
Damink

Francis
van der Meij

Jade
Hietbrink

Meike
Vincent

BasicGym
8-9 jr.
Niveau 14

BasicGym
8-9 jr.
Niveau 14

BasicGym
8-9 jr.
Niveau 14

SpaceGym
9-12 jr.
Niveau 13

SpaceGym
9-12 jr.
Niveau 13

SpaceGym
9-12 jr.
Niveau 12

1e plaats

2e plaats

3e plaats

1e plaats

2e plaats

3e plaats

Janneke
Strengers

Emmy
Meijnen

Lenthe
Hendriks

Jorien
Hogebrug

Hieke
Falkmann

Sylvia
Eshoud

BasicGym
6-7 jr.
Niveau 15

BasicGym
6-7 jr.
Niveau 15

BasicGym
6-7 jr.
Niveau 15

SpaceGym
9-12 jr.
Niveau 14

SpaceGym
9-12 jr.
Niveau 13

SpaceGym
9-12 jr.
Niveau 13

1e plaats

2e plaats

2e plaats

1e plaats

2e plaats

3e plaats

Lieke
Kuiper

Shania
Harkhoe

Kiki
Stevelink

Emma
Oostrik

Giulia
Manigrasso

Jonne
van de Griendt

BasicGym
8-9 jr.
Niveau 15

BasicGym
8-9 jr.
Niveau 15

BasicGym
6-7 jr.
Niveau 15

SpaceGym
9-12 jr.
Niveau 12

SpaceGym
9-12 jr.
Niveau 14

SpaceGym
9-12 jr.
Niveau 14

1e plaats

2e plaats

3e plaats

2e plaats

2e plaats

3e plaats

Even voorstellen...
Vervangster Edwin Cildavil

Famke
van Oostrum

Melany
Roescher

Iris
Nijboer

Tumble & Jump
Niveau 20

Tuble & JumpNiveau 20

Tumble &Jump
Niveau 20

1e plaats

2e plaats

3e plaats

Luuk Elmers
Tumble & Jump
Niveau 21
1e plaats

Kiki
van Marle

Quinty
Mulder

Tumble & Jump
Niveau 21

Tumble &Jump
Niveau 21

2e plaats

3e plaats

Merve
Turkmen

Marleen
Nijhof

Tumble & Jump
Niveau 21

Tumble & Jump
Niveau 21

2e plaats

3e plaats

Agenda activiteiten seizoen 2015/2016

Hoi! Ik ben Marjolein Moes, 34 jaar, en ik woon
in Enschede. Ik ben getrouwd met Marcus en
moeder van Isa van 10 en Luuk van 7. Al een
aantal jaren geef ik met veel plezier les. Op dit
moment geef ik ouder en kind gymlessen en
recreatielessen. Als jong meisje heb ik zelf ook
veel geturnd. Sinds april turnt mijn dochter Isa
bij de B-selectie van TCT.
Edwin Cildavil is een half jaar op stage naar SintMaarten en mij werd gevraagd of ik zijn lessen
tijdelijk over zou willen nemen. Tot aan februari
geef ik dus op zaterdag les aan de Mussenstraat. Ik vind het een
heel erg leuke groep. Alle meiden zijn enthousiast en vinden
alles leuk! Wat ik ook ideaal vind zijn de lessen van anderhalf
uur. Zo lang was ik niet gewend, maar je kunt  dan net iets meer
doen.

Marjolein Moes

Winnaars Onderlinge Wedstrijden

Vorig jaar heb ik de cursus TD2 afgerond en ik mag dus ook de
keuze oefenstof jureren. Dit vind ik nog wel eens lastig, vooral
bij brug, dan gaan de elementen soms zo snel achter elkaar
dat ik het moeilijk vind ze te herkennen. Alles wat met turnen
te maken heeft vind ik leuk: lesgeven, jureren, wedstrijden en
uitvoeringen bezoeken. Thuis worden de mannen er wel eens
gek van!

en!
t
r
a
a
M
t
in
S
it
u
Groeten van

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!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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19 december 2015
23/24 januari 2016
30 januari 2016
27 februari 2016
3 maart 2016
26 maart 2016
29 april – 1 mei 2016
14 mei 2016
1-3 of 8-10 juli 2016

3e divisie plaatsingswedstrijd - Hengelo
1e/2e divisie plaatsingswedstrijd - Hengelo
Spooktocht - Weusthag bos
Bingo - Weusthag hal
Gyminstuif - Sporthal Slangenbeek
Paaseieren zoeken - Weusthag bos
Recreatiekamp
Moordspel (vanaf 11 jaar) - Weusthag bos
Selectiekamp
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Meedoen aan de Onderlinge wedstrijden,
hoe spannend is dat?
Hoe klein, groot, oud of jong je bent. Als je
na weken oefenen je turnoefening op de
wedstrijd moet laten zien, voelt het net even
anders. Dan ben je toch zenuwachtig, terwijl
je dat niet wilt toegeven. De wedstrijdvloer
ziet er imponerend uit, de tribune zit vol met
familieleden, je moet heel officieel oplopen
in een lange rij en je wordt via de luidspreker
welkom geheten. Ja, dan begint het toch te
kriebelen.

Waar zijn die zenuwen dan voor? Dat wilde ik
wel eens weten en ik stelde per wedstrijd vier
willekeurige deelnemers vier vragen:
1. Waar moeten de toeschouwers naar kijken
als jij aan de beurt bent?
2. Waarom is het leuk om mee te doen aan de
wedstrijden?
3. Waar ben je het meest zenuwachtig voor?
4. Waarom ben je blij met jouw trainer?
Lees hieronder de interviewtjes. Ondanks de
zenuwen hebben de meisjes en jongens het
allemaal super gedaan.
Barbara van der Woning

Adriana Lisitskaya, Basic Gym, 7 jaar
1. De koprol achterover op de lange mat.
2. Dan kun je een prijs of medaille winnen. Vorig jaar was dus
niet leuk, want toen won ik niks.
3. Voor trampoline, ik weet de volgorde niet goed.
4. Jan geeft heel goed les en de hulptrainers zijn ook heel
goed.
Senna Baumann, Basic Gym, 7 jaar
1. Trampoline.
2. Weet ik niet, oh ja, dat opa, oma, mijn vader, moeder en
broertje zijn gekomen.
3. Lange mat, want ik weet de oefening niet uit het hoofd.
4. Marjolein kan ons goed alles leren.
Isabel Moudhdi, Basic Gym, 7 jaar
1. De borstwaartsom aan de brug. Ik kan hem met twee benen
gesloten!
2. Dat het er zo mooi uit ziet en ik kan het allemaal heel goed.
3. Voor balk, ik kan de oefening niet goed onthouden.
4. Iris is niet onze echte juf, maar ze is heel aardig.

Deelnemers OW 2015

Danyal Abdoelrahiman, jongens,
8 jaar
1. Naar de salto op de
trampoline.
2. Dat je wat kunt winnen.
3. De brug, de ligsteun met de
voeten achter.
4. Ik vind turnen bij Amy
gewoon heel leuk.

Aaron te Riele, jongens, 9 jaar
1. Naar de vouwhang in de
ringen.
2. Het is zo spannend.
3. Voor gelijke brug, het is
moeilijk om eraf te gaan.
4. Carlien kan heel goed in
turnen, ik leer veel van haar.

Famke van Oostrum,
Tumble&Jump, 13 jaar
1. Trampoline, naar de barani.
2. Je van je beste kant laten zien
3. Voor de salto met plank op de
lange mat.
4. Leonie en Yvette helpen je
heel goed met alles en ze
leggen heel goed uit wat je
moet doen.

Lieke Kuiper, Basic Gym, 9 jaar
1. De bank, dat ik mijn armen
mooi langs mijn oren heb.
2. Dat je kan laten zien wat je
kan.
3. Voor lange mat, ik ken de
oefening nog niet zo goed.
4. Barbara geeft goed les en
ze let altijd erg op gestrekte
tenen.

Marleen Nijhof, Tumble&Jump,
14 jaar
1. Ringen, naar de vouwhang.
2. Ik vind alles leuk, dan weet
je waar je voor traint.
3. Voor de handstandoorrol op
de lange mat.
4. Ik leer veel van Ammelie,
vooral hoe je beter tot stand
moet komen na de salto.

Vera Senger, Space Gym, 12 jaar
1. Lange mat, de overslag.
2. Ik heb veel plezier en ik kan
aan mijn ouders laten zien
wat ik kan.
3. Voor de salto op de losse
trampoline (hij ging gelukkig
goed…).
4. Yvette en Leonie zijn gezellig
en ze geven goede tips .

Milou Holleman, Space Gym,
9 jaar
1. Trampoline, los over.
2. Het is spannend omdat je
ouders kijken.
3. De losse trampoline,
spreidhoek lukte niet zo
goed.
4. Yvette is aardig, ze legt goed
uit wat we moeten doen.

Bente Blijlevens, Space Gym,
12 jaar
1. Dat ik heel netjes kan
turnen.
2. Dat er verschillende
onderdelen zijn.
3. Voor al die mensen die naar
je kijken.
4. Maron helpt goed en ze is
aardig. Er is veel afwisseling
in haar lessen.

Benthe Campagne, Space Gym,
10 jaar
1. De ringen vind ik het beste
gaan.
2. Je kunt laten zien waar je
goed in bent. De zaal ziet er
mooi uit.
3. De pirouette op lange mat,
soms draai ik de verkeerde
kant op.
4. Iris kent veel spelletjes en ze
wordt niet snel boos. Ze kiest
leuke dingen om te doen.

Onderlinge wedstrijden

Onderlinge wedstrijden

Deelnemers OW 2015

Bente Hilgerink, Basic Gym, 7 jaar
1. Naar de zweefstand bij balk.
2. Dan kan ik op alle toestellen.
3. Nergens voor.
4. We doen altijd hele leuke spelletjes bij Barbara.
Louise Bodegom, Basic Gym, 6 jaar
1. Brug, soms moeten ze helpen, soms kan ik het alleen.
2. Dat je kan turnen en dat je wat kunt winnen.
3. Of ik iets win…of niet.
4. Ammelie kan heel goed lesgeven.

12

Marten Meijnen, jongens, 7 jaar
1. Brug, vooral het zwaaien. Eraf lukt niet zo goed.
2. De ringen vind ik het leukst.
3. De achteruit koprol op lange mat en of ik iets win.
4. Carlien kan goed dingen voordoen, dat wil ik dan ook
kunnen.
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FILART

En dan ben je jurylid!

Morsink
Twents linnenhuis

de Wetstraat 1 Hengelo 074 - 2432752

Stijlmeubelen en Interieurs

Tevens uw
meubelmakerij
en meubelstoffeerderij

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

Winnares leukste foto

Vorig jaar hebben Manon en ik, haar moeder,
de stoute schoenen aangetrokken om de
scholing te gaan volgen tot jurylid binnen het
dames turnen TD1 en het groepsspringen.
Manon als turnster met al jaren ervaring in de
4e divisie en groepsspringen, en ik als moeder,
die zo ongeveer bij alle wedstrijden van Manon
en andere dochter Femke in de 3e divisie en
groepsspringen aanwezig is. Als moeder vraag
je je af waarom bepaalde punten wel of niet
behaald worden, en uiteraard kijk je vaak
sceptisch naar de jury. Je vindt namelijk altijd
dat de kinderen van je eigen vereniging het
goed doen.
                                                                      
Nou, wij kunnen je wel vertellen dat het
respect voor het jureren door de aanwezige
juryleden tijdens wedstrijden alleen maar
gegroeid is. Inmiddels hebben Manon en ik al
enige ervaring mogen opdoen tijdens regionale
springwedstrijden, plaatsingswedstrijden en
heb ik inmiddels zelfs bij een NK groepsspringen
gezeten als jurylid. Pfff, en jawel, ik ben erachter
dat er nog heel veel te leren valt. Maar oh wat
leuk en interessant om te doen! Bij de regionale
wedstrijden moet je tegelijk kijken naar de
samenstelling en de uitvoering: zijn eisen
behaald…..? Bij landelijke wedstrijden zijn er
voor samenstelling en uitvoering verschillende

juryleden. Maar daar wordt het echt niet
gemakkelijker van. Er is zoveel om op te letten.
Wordt er geturnd wat op papier staat? Zo ja,
klopt de opbouw van de moeilijkheid en wordt
het ook goed uitgevoerd? Worden handen
goed geplaatst, ver genoeg ingedraaid met
schouders, is de afkaats voldoende, is de hoogte
goed, zijn de benen/voeten goed doorgestrekt?
Geen kromme armen of benen en wordt er
geland op de goede plek? Is het tempo goed
tussen aanloop en sprongen? Is de hoogte
van een toestel goed ingesteld? Maar daarbij
let je ook op hoe een trainer reageert! Al met
al een drukke job! En dan wordt er gevraagd
of je anders kijkt naar een team van je eigen
vereniging……nee!!!  Misschien eventjes als ze
voor je staan, een extra knikje of knipoog en
even het gevoel van nu moet ik het extra goed
doen. Maar op het moment dat er gesprongen
gaat worden, zie je alleen wat ze doen of juist
niet doen.
Wij kunnen als nieuwbakken juryleden wel
zeggen dat het een rijke ervaring is om alles
eens van de andere kant te mogen bekijken.
Intensief maar geweldig!!!

En dan ben je jurylid

WOONWINKEL

Groetjes, Joze Rouwen

Zoals jullie al in de nieuwsbrief hebben
kunnen zien en lezen, heeft Eefje
Zwankhuizen de leukste turnfoto
ingezonden. Ze heeft de enige echte TCT
rugzak gewonnen, met leuke TCT-gadgets
erin!
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Dames turnteam plaatst zich voor Rio
Met een 8e plaats in de landenfinale tijdens het WK in Glasgow, plaatsen de Nederlandse
turnsters zich rechtstreeks voor de Olympische Spelen in 2016.
Na 40 jaar heeft  het dames turnteam deelname aan de Olympische Spelen afgedwongen.
In 1976 nam Nederland voor het laatst met een damesteam deel aan dit grootste mondiale
evenement.
Lieke Wevers, Sanne Wevers, Eythora Thorsdottir, Lisa Top, Mara Titarsolej en Tisha
Volleman maakten de droom waar voor 2016 door zich tijdens het WK turnen rechtstreeks
te plaatsen voor Rio.

Sanne Wevers stunt met zilveren medaille bij WK turnen
Sanne Wevers uit Oldenzaal heeft bij de WK turnen in Glasgow zilver veroverd op balk. De

24-jarige turnster moest in de finale alleen de titelhoudster Simone Biles voor zich dulden.
Wevers won dit jaar bij de EK brons op brug. In Glasgow liet ze in de finale een prima oefening
zien, die met 14,233 punten werd gewaardeerd. Na een protest werd de uitgangswaarde
aangepast (van 5,6 naar 5,7), waardoor ze uitkwam op 14,333 punten.
Vervolgens moest Sanne afwachten wat de zes concurrenten na haar deden. De Duitse Pauline
Schäfer kwam in de buurt (haar 14,133 was goed voor brons), maar alleen de 18-jarige Biles
(15,358) passeerde haar. Een geweldige prestatie!
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Lisa Top

Topturnen

Dames turnteam naar Rio!

Lisa Top
Hallo allemaal!  Wat leuk dat ik wat over mezelf
mag gaan vertellen in jullie verenigingsblad
“Bladgoud”. Ik ben Lisa Top en geboren in
Gouda in 1996. Ik ben één van de turnsters die
Nederland hebben vertegenwoordigd tijdens
het WK in Glasgow. Daar zijn we als 8e in de
landenteamwedstrijd geëindigd en is ons
damesteam rechtstreeks gekwalificeerd voor de
Olympische Spelen volgend jaar in Rio.
Na het turnen bij verschillende verenigingen
ben ik vanaf 2009 gaan turnen bij Turncentrum
Sportstad Heerenveen. In 2009  heb ik tijdens
het NK voor junioren alle gouden medailles in
de eredivisie gewonnen tijdens de meerkamp
en op alle toestellen tijdens de toestelfinales.
Tijdens de EK voor junioren in Birmingham in
2010 werd ik 7e tijdens de meerkamp en 7e
tijdens de toestelfinale vloer.
Mijn debuut bij de senioren heb ik gemaakt in
januari 2012 tijdens de Olympic Test Event in
Londen. Helaas wisten we ons niet te plaatsen
met ons team voor de Olympische Zomerspelen
2012. Ook zijn we dat jaar nog naar de EK
geweest in Brussel en daar behaalde ik een
15e plaats in de meerkamp. Hard werken
wordt beloond, en zo heb ik in dat zelfde jaar
tijdens verschillende wereldbekerwedstrijden
verschillende medailles gewonnen.
2013 was een pech jaar; ook ik heb last gehad
van verschillende blessures, maar door de
goede begeleiding en de juiste opbouw van
de trainingen heb ik me weer terug kunnen
knokken bij de top van Nederland. Tijdens de
EK in Sofia in 2014 werden we als team 9e en
won ik in juni tijdens de NK goud tijdens de
meerkamp en goud tijdens de toestelfinale
vloer. Ook heb ik in 2014 voor het eerst

Nederland mogen vertegenwoordigen op een
WK. En dan natuurlijk onlangs nog de WK in
Glasgow!
AL met al een mooie lijst van prestaties in
de afgelopen jaren. En nu gaan we toch echt
naar de Olympische spelen 2016 met ons
damesteam. Wat mag ik mooie dingen ervaren!
Helaas is het bereiken van de top bij het turnen
voor niet velen weggelegd. Het is een leven
van hard werken/trainen en daar alles omheen
plannen. Maar ik durf voor mezelf te zeggen dat
ik het waard vind. We gaan hard trainen om met
ons team een mooie prestatie neer te zetten
tijdens de Olympische Spelen volgend jaar in
Rio. Hopelijk gaan jullie allemaal kijken!
Ik wens jullie bij TurnCentrum Twente ook veel
turnplezier toe, en geniet van wat je mag en
kunt leren van elkaar. Iedereen is goed op zijn of
haar niveau!
Lisa Top
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Inmiddels hebben we al verschillende
onderdelen van de gymnastiek aan bod laten
komen, zoals het rhönradturnen, herenturnen,  
damesturnen. Jazzballet is echter ook een
onderdeel van de gymnastiek. In deze editie van
Bladgoud willen we dan ook graag iets hierover
vertellen.
Jazzballet is een verzamelnaam voor heel veel
dansstijlen. Net als klassiek en modern ballet
voeren dansers een choreografie uit. De naam
jazzballet heeft eigenlijk niet zoveel met de
muzieksoorten ‘jazz’ en ‘jazzdance’ te maken,
maar toch worden deze termen nogal vaak
door elkaar gehaald. Jazzdansen is veel ouder
dan jazzballet en is echt ontstaan uit en met de
jazzmuziek.
Jazzballet kennen wij vooral van grote show’s
op tv, de revue en theatervoorstellingen. De
choreografieën van jazzballet zijn zo gevarieerd,
omdat alle moderne muziek zich ervoor
leent, en de ene choreograaf weer totaal
iets anders wil doen dan de andere. Het is
een steeds in ontwikkeling zijnde dansvorm,
waarbij tegenwoordig invloeden komen uit de
streetdance, aerobics en showdance.
Hoe de geschiedenis en het ontstaan van het
woord ‘jazzballet’ precies luiden is onbekend.
Waarschijnlijk stamt de benaming gewoon uit
de verwarring met de originele ‘jazzdance’,

wat altijd al een moderne variant van klassiek
ballet was. In de jaren ‘70 kwam de disco op en
kwam er een splitsing in de ‘moderne’ muziek.
Enerzijds waren er de groovy, funky, (jazz-)
muziek, blues en soul, en aan de andere kant
kwam de (digitalere) disco-sound op, die een
compleet andere dansstijl met zich meebracht.
Met name de jongere generatie voelde zich
aangetrokken tot de disco en creëerde zijn
eigen manier van dansen.
Het kenmerkende van jazzballet is het
dynamische karakter: explosief, ritmisch,
uitdagend en sportief. Het dansen is ook heel
afwisselend en je kunt veel kanten op; het
is verrassend en onvoorspelbaar omdat de
bewegingen geen vaste volgorde hebben.
Van belang zijn wel:
•
•
•
•

Jazz ballet

Jazzballet

een goede conditie;
gevoel voor ritme;
gevoel voor beweging;
gevoel voor dynamiek.

Mocht het je heel erg leuk lijken om jazzballet
een keer te proberen; TurnCentrum Twente
geeft ook hierin lessen! Je kunt gewoon een
keertje binnenwandelen en meedoen! Elke
zaterdag van 9:15 uur tot 10:15 uur voor
meiden van 6 t/m 8 jaar en van 10:15 uur tot
11:15 uur voor meiden van 9 t/m 11 jaar in
Sporthal Slangenbeek, in de danszaal!

De jazzballet groep TurnCentrum Twente geeft een demonstratie tijdens de Onderlinge
Wedstrijden op 1 november 2015.
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Van marketing-communicatieplan tot realisatie van

&

communicatiemiddelen, alles draait om het
zichtbaar maken van uw bedrijf en producten.
Op zoek naar een flexibel inzetbare marketeer? Ook
interim marketing behoort tot de mogelijkheden.

&

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

Kijk voor meer info op:

www.drohm.nl

Puzzelpagina

Maakt uw bedrijf zichtbaar

Puzzelpagina

www.devrieshengelo.nl

Wij hebben een grote keuze in betaalbare
kinderkleding (maat 50 t/m 176) en schoenen. Ook
verkopen wij kinderwagens, autostoeltjes, fietszitjes,
maxi-cosi’s, kinderstoelen, boxen, campingbedjes en
nog veel meer. Daarnaast hebben wij ook een ruime
keuze in speelgoed, boeken, en DVD’s.
Ukkie biedt u de mogelijkheid zelf spullen in te
brengen tijdens openingstijden zonder afspraak.
Ons adres is:
Langelermaatweg 71
7553JE Hengelo
074-2430359

EsteéO!
Steijnstraat 6
7551 GL Hengelo
074 8200262
info@esteeo.nl
www.esteeo.nl

Wij zijn geopend op:
Dinsdag t/m vrijdag van 10:00 tot 17:00
Zaterdag van 11:00 tot 14:00
www.ukkiekindershop.nl
info@ukkiekindershop.nl
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Overzicht recreatie-lessen 2014-2015
Ouder-kindgym (2-4 jaar)
Dag
Locatie
Woensdag
Weusthag
Woensdag
Weusthag

Turninstuif herfstvakantie

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
10.00-11.00u
Zaterdag
Hoge Boekelerweg -Enschede 09.00-10.00u

Hoofdtrainer
Ammelie Nijhuis
Amy Harink
Stan Broens

Leeftijd
4-6 jaar
4-6 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
Iris van de Werf
Ammelie Nijhuis
Iris van der Werf
Edwin Cildavil
Maron Tilmans
Stan Broens

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
Amy Harink
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

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
Amy Harink

J/M
J
J

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

Tijd
09.15-10.15u
10.15-11.15u

Hoofdtrainer
Nicolette Leppers
Nicolette Leppers

Leeftijd
6-8 jaar
8-11 jaar

Locatie
Weusthag

Lesrooster

TCT in de pers

TCT in de pers

Voor verdere informatie kunt u bellen: Kristy Stijnenbosch  06-14161949
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

