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Beste	leden,	ouders	en	vrijwilligers,

Het	is	een	rare	tijd	waarin	wij	nu	leven.	Het	is	onwerkelijk.	De	eerste	weken	waarbij	de	straten	
leeg	raakten,	winkels	en	horeca	de	deuren	sloten,	alle	scholen	sloten	en	sportverenigingen	
dicht	gingen,	liggen	alweer	een	tijdje	achter	ons.	De	‘1,5	meter	samenleving’	kwam	ineens	
tevoorschijn.	Dit	zal	vast	HET	woord	van	2020	worden.

Het	was,	en	is	eigenlijk	nog	steeds,	een	periode	die	wij	nog	nooit	met	z’n	allen	hebben	
meegemaakt.	En	hopelijk	ook	nooit	meer	zullen	meemaken.	Er	kwam	ineens	veel	op	ons	af,	
als	individu,	maar	ook	als	sportvereniging.	De	deuren	moesten	dicht	en	we	konden	onze	leden	
niet	meer	bieden	wat	wij	het	liefste	doen:	turntrainingen.	Maar	het	kon	niet	anders,	ook	als	
sportvereniging	hadden	en	hebben	wij	ons	te	houden	aan	de	regels	van	het	RIVM,	KNGU	en	
gemeente	Hengelo,	Het	gaat	om	onze	gezondheid	en	die	staat	altijd	voorop!	Hoe	vervelend	het	
ook	allemaal	was,	ik	heb	ook	geprobeerd	er	een	positieve	draai	aan	te	geven.	De	extra	tijd	met	
je	gezin	is	ook	heel	bijzonder,	althans	zo	heb	ik	het	wel	ervaren.	

Maar	hoe	nu	verder	dachten	wij….?	Er	is	veel	overleg	geweest	met	Gemeente	Hengelo.	Daar	
waar	we	weer	een	beetje	ruimte	kregen	om	te	sporten	hebben	wij	dat	direct	met	beide	handen	
aangegrepen.	Het	kostte	wat	aanpassingsvermogen	van	zowel	de	trainers,	kinderen	als	ook	de	
ouders.	Maar	dankzij	de	bereidheid	van	alle	partijen	zijn	we	inmiddels	zover	dat	er	aangepaste	
lessen	in	de	buitenlucht	gegeven	worden.

Nu	het	dagelijks	leven	weer	een	beetje	op	gang	komt,	blijft	voor	ons	de	vraag	hoe	we	de	
‘1,5	meter	samenleving’	binnen	onze	vereniging	kunnen	toepassen.	Het	vraagt	van	iedereen	
aanpassingsbereidheid	en	hopelijk	komt	er	steeds	meer	bewegingsruimte.	En	net	als	in	de	
Nederlandse	samenleving	moeten	wij	het	als	vereniging	ook	samen	doen!	

Een	ander,	zeker	niet	onbelangrijk	puntje	wat	nog	even	benoemd	mag	worden:	Dit	jaar	
bestaat	TurnCentrum	Twente	20 jaar,	op	7	juli	2020	om	precies	te	zijn.	Een	mijlpaal	voor	de	
vereniging!	Leden	die	al	langer	bij	de	vereniging	bekend	zijn,	weten	dat	er	bij	5	en	12,5	jaar	een	
groot	jubileumfeest	is	gehouden.	Op	dit	moment,	zolang	de	coronamaatregelen	duren,	is	het	
niet	mogelijk	om	hier	in	de	vorm	van	een	feest	aandacht	aan	te	schenken.	Het	is	wel	een	mooi	
moment	om	hier	in	dit	voorwoord	er	even	aandacht	aan	te	besteden.	

In	de	beginjaren	begon	de	vereniging	met	één	groep	selectieturnsters.	Nu	zijn	we	uitgegroeid	
tot	een	grote	turnvereniging	met	ongeveer	400	leden,	van	recreatief	tot	wedstrijdsport	op	
landelijk	niveau.	Een	vereniging	met	eigen	turnhal	en	volledig	zelfvoorzienend	mede	dankzij	
onze	vrijwilligers.	Volgend	seizoen	zal	gekeken	worden	naar	mogelijkheden	om	samen	met	de	
leden	alsnog	samen	terug	te	blikken	op	deze	mijlpaal.

Het	turnseizoen	2019/2020	komt	raar	ten	einde.	En	ik	hoop	dat	we	het	nieuwe	seizoen	weer	
volledig	met	elkaar	aan	de	slag	kunnen.	Op	naar	een	sportief	en	mooi	nieuw	turnseizoen!	

Dank	voor	jullie	vertrouwen	en	steun.	
Samen	staan	we	sterk!

Met	vriendelijke	groet,

Birsel	Altin
Voorzitter	TurnCentrum	Twente	
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Steen & Tegelhandel
Torenlaan	38	-	7559	PJ	Hengelo

Tel.	074-2776079
Fax.	074-2776905

www.devrieshengelo.nl

Enschedesestraat 27 Hengelo • Tel.: 074 - 291 08 00 • ophofvooroogenoor.nl
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We hebben er twee nieuwe bestuursleden bij, Yonda Rolink en Gemma Brinks-Middelkamp. Daar 
zijn we natuurlijk heel blij mee! We geven ze hier graag de gelegenheid om zich voor te stellen.

Graag stel ik mij voor…..
Na	10	jaar	niet	meer	actief	te	zijn	geweest	in	
de	turnsport	begon	het	te	kriebelen	om	weer	
een	rentree	te	maken,	maar	dan	in	een	iets	
andere	vorm.	Niet	meer	als	turnster	maar	als	
bestuurslid.	Mijn	naam	is	Yonda	Rolink	en	ik	
kom	uit	Hengelo.	Tijdens	het	coronatijdperk	25	
geworden,	en	dus	bleef	een	groot	feest	helaas	
uit.	
Van	kinds	af	aan	was	turnen	al	mijn	grote	
passie.	Begonnen	bij	de	Hengelose	Gymnastiek	
Vereniging,	vervolgens	de	jong	talent	
ingerold	en	niet	veel	later	in	de	A-selectie	
van	TurnCentrum	Twente	beland.	Hier	heb	ik	
de	tijd	van	mijn	leven	gehad	en	waardevolle	
vriendschappen	gemaakt.	Waar	ik	mij	toen	
niet	bewust	van	was,	is	dat	ik	door	het	
turnen	ook	vaardigheden	heb	ontwikkeld	
waar	ik	vandaag	de	dag	nog	altijd	profijt	van	
heb.	Doorzettingsvermogen,	discipline	en	
resultaatgerichtheid	waren	noodzakelijk	om	
het	uiterste	uit	mezelf	te	halen.	Maar	ook	het	
vermogen	om	goed	te	kunnen	plannen,	want	
bijna	dagelijks	3	uur	trainen	in	combinatie	met	
de	HAVO	vereiste	een	goede	en	gestructureerde	
planning.	

Het	uitproberen	van	nieuwe	turnelementen	had	
ik	ook	onwijs	veel	lol	aan.	Aan	lef	ontbrak	het	
niet,	maar	de	pogingen	resulteerden	geregeld	in	
hilarische	bloopers.	Je	eigen	wedstrijdoefening	
kunnen	samenstellen,	een	onderdeel	
beheersen	wat	nog	zelden	wordt	uitgevoerd	
op	wedstrijden,	ik	vond	dat	ontzettend	leuk.	
Maar	ook	de	springwedstrijden	met	het	gehele	
team	en	de	voorbereidingen	daarop.	Samen	
hard	werken	om	er	vervolgens	met	alle	bekers	
vandoor	te	gaan.	En	het	tegelijkertijd	ook	
gewoon	gezellig	en	fijn	hebben	met	z’n	allen.	
Dat	maakte	het	zo	leuk.	

Na	een	jaar	of	10	ben	ik	gestopt	met	turnen.	
Ik	had	het	idee	mijn	hoogtepunt	wel	bereikt	te	
hebben	en	de	blessures	namen	toe.	Ook	kwam	
ik	op	een	leeftijd	waarin	vrije	tijd	en	uitgaan	met	
vriendinnen	geleidelijk	aan	steeds	belangrijker	
voor	mij	werden.	Niet	veel	later	rondde	ik	de	
HAVO	af,	ben	ik	facility	management	aan	het	
Saxion	in	Deventer	gaan	studeren	en	begon	ik	
met	verschillende	bijbaantjes.	Begin	2017	ben	
ik	afgestudeerd	en	startte	mijn	eerste	baan	als	
project	inkoper	bij	het	Afval	Energie	Bedrijf	in	
Amsterdam.	Dit	heb	ik	een	jaar	gedaan,	waarna	

ik	de	overstap	heb	gemaakt	naar	de	Provincie	
Overijssel	in	Zwolle.	Als	inkoopadviseur	heb	ik	
daar	verschillende	Europese	aanbestedingen	
begeleid.	Toen	na	een	klein	jaar	dezelfde	functie	
vrijkwam	bij	de	gemeente	Hengelo	besloot	ik	de	
gok	te	wagen.	Hier	werk	ik	inmiddels	een	jaar	
met	onwijs	veel	plezier	in	een	ontzettend	leuk	
team.	Uit	Hengelo	hoef	ik	voorlopig	nog	lang	
niet	weg!

Nu	ik	in	Hengelo	werk	en	mijn	reistijd	met	2	uur	
per	dag	is	verminderd,	heb	ik	meer	vrije	tijd	om	
leuke	maar	ook	nuttige	dingen	te	gaan	doen.	
Nog	altijd	denk	ik	vaak	terug	aan	de	geweldige	
tijd	die	ik	bij	TurnCentrum	Twente	heb	gehad.	
Hoe	dankbaar	ik	daar	nu	ook	voor	ben,	vroeger	
was	het	iets	normaals	en	stond	je	daar	niet	zo	
bij	stil.	Hoe	leuk	zou	het	dan	zijn	om	nu	iets	
terug	te	kunnen	doen	voor	de	vereniging?	Toen	
ik	kort	geleden	in	gesprek	raakte	met	Edwin	
werd	ik	meteen	enthousiast	om	iets	voor	de	
vereniging	te	gaan	betekenen.	Ik	kan	nog	een	
poging	wagen	om	weer	te	gaan	turnen,	maar	
die	pijn	en	moeite	bespaar	ik	mezelf.	Wat	mijn	
rol	als	bestuurslid	precies	gaat	zijn	moeten	we	
nog	concreet	maken.	Ik	kijk	er	in	ieder	geval	
enorm	naar	uit	om	gezamenlijk	TurnCentrum	
Twente	nog	beter	op	de	kaart	te	zetten	en	hoop	
jullie	dan	ook	gauw	allemaal	te	ontmoeten.	

Gemma Brinks-Middelkamp
Ik	ben	Gemma	Brinks-Middelkamp,	37	jaar	en	
getrouwd	met	Roel.	Samen	hebben	wij	drie	
kinderen	en	onze	vierde	wordt	in	september	
geboren.	We	wonen	sinds	een	jaar	of	tien	in	
Hengelo.	Ikzelf	ben	opgegroeid	in	het	midden	
van	het	land,	in	Hoevelaken.	In	Utrecht	heb	
ik	Pedagogische	Wetenschappen	gestudeerd	
en	voor	mijn	werk	kwam	ik	richting	het	mooie	
Twente.	Ik	heb	ruim	12	jaar	gewerkt	als	
gedragswetenschapper	in	het	speciaal	basis-	en	
voortgezet	onderwijs.	Vanuit	deze	functie	ben	ik	
doorgegroeid	als	directeur	van	een	school	voor	
zeer	moeilijk	lerende	jongeren	tussen	de	12	en	
18	jaar	in	Hengelo.	Een	dynamische	baan,	waar	
ik	elke	dag	van	geniet.	

Mijn	oudste	dochter	Tess	(9	jaar)	turnt	nu	3	jaar	
bij	TurnCentrum	Twente,	waarvan	het	afgelopen	
jaar	in	de	A-selectie.	Ik	zie	hoe	ze	geniet	van	
het	turnen,	dus	ik	vind	het	dan	ook	fijn	dat	ik	
als	ouder	iets	kan	bijdragen	aan	de	vereniging	
waar	Tess	zo	veel	uren	doorbrengt.	Toen	ik	werd	
gevraagd	om	het	bestuur	van	TurnCentrum	
Twente	te	versterken	heb	ik	dan	ook	niet	
getwijfeld.	Graag	zet	ik	me	in	om	de	toekomst	
van	TurnCentrum	Twente	te	kunnen	blijven	
vormgeven	en	die	dingen	te	organiseren	die	de	

Yonda Rolink

trainers	en	de	turners/turnsters	nodig	hebben	
om	de	trainingen	goed	te	laten	verlopen.	Ik	vind	
het	gaaf	om	te	zien	wat	alle	turnsters	en	turners	
elk	jaar	weer	bereiken,	ieder	op	zijn	of	haar	
eigen	niveau	en	tempo.	Sporten	hoeft	helemaal	
niet	op	het	hoogste	niveau;	als	kinderen	en	
jongeren	in	beweging	zijn	en	genieten	van	het	
samen	sporten	dan	is	dat	de	beste	basis	die	er	
is.	

Het	gehele	Corona-gebeuren	maakte	dat	we	
als	bestuur	meteen	aan	de	slag	zijn	gegaan	
om	met	de	gemeente	de	juiste	protocollen	
op	te	stellen	om	weer	te	kunnen	starten	met	
trainen.	Gefaseerd	en	rekening	houdend	met	
de	verschillende	maatregelen.	Maar	we	hopen	
natuurlijk	weer	snel	‘gewoon’	te	kunnen	turnen	
en	het	lijkt	erop	dat	een	aantal	maatregelen	
versoepeld	gaan	worden.	We	gaan	eerst	
genieten	van	hopelijk	een	zonnige	zomer	in	
eigen	land	en	na	de	zomervakantie	gaan	we	er	
weer	vol	tegenaan!	

Ik	kijk	uit	naar	een	mooi	turnseizoen,	waarbij	ik	
de	eerste	maanden	natuurlijk	eerst	zal	bevallen	
en	daarna	zal	genieten	van	mijn	verlof.	Zodra	ik	
weer	op	de	been	ben,	zal	ik	weer	te	vinden	zijn	
in	de	turnhal!

Gemma met haar dochter Tess
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Hoe vinden de turnsters het om buiten te turnen? 
Hieronder	een	aantal	reacties	van	turnsters	uit	de	A-selectie	(onder	de	12	jaar):

Summer:	‘Ik vind het erg leuk, vooral nu ook de tumbling baan buiten is.’ 

Aimee:	‘We doen nu ook andere dingen en de trainingen worden afgewisseld.’

Lobke: ‘Ik vind het hardlopen om de turnhal erg leuk en lekker.’

Carlijn: ‘Het is lekkerder dan binnen, omdat er af en toe een windje langs komt.’

Trainster	(Nikkie	Voogtsgeerd):	‘Wij als trainers worden erg creatief en uitgedaagd om 
nieuwe trainingsvormen te bedenken. Een training buiten ga je ook anders indelen.’ 

Ingezonden	brief	(deze	vonden	we	zo	sympatiek	dat	we	‘m	graag	willen	delen!)

Aan de vrijwilligers van TurnCentrum Twente,
 
Als vrijwilliger van de VoorleesExpress ben ik drie, vier jaar geleden betrokken geraakt bij Mirjam 
en Zara en hun gezinnen. Sinds een paar jaar zijn ze (met wat hulp) lid geworden van jullie 
vereniging en turnen ze elke vrijdag vol enthousiasme in de groep Basic-Gym. Nu met juffrouw 
Ammelie en vroeger met juffrouw Fabienne. Allebei zeer enthousiaste trainsters, met originele 
lessen en op een sympathieke manier streng. Geknipt voor de meisjes.
 
Vorige week heb ik jullie nieuwsbrief gelezen over de alternatieve turnlessen in verband met 
corona, op het parkeerterrein naast Sporthal Weusthag. Super om te lezen. Het zal best even 
wennen zijn, maar ik hoop dat het gaat lukken.

Ik vind het geweldig hoe jullie je al jaren inzetten voor TCT en in het bijzonder wat jullie de 
afgelopen tijd hebben geregeld om de kinderen en jongeren toch te kunnen laten turnen. Petje af.
 
Met hartelijke groet, Rudi

Levi: ‘We kunnen eindelijk weer turnen en het maakt niet uit 
of dat binnen of buiten is.’



1110

B
ui

te
nt

ur
ne

nop de parkeerplaats

Recreatie lessen in coronatijd!
Na	bijna	7	weken	niet	te	kunnen	turnen,	zijn	
de	recreatie	lessen	ook	weer	van	start	gegaan.	
Veel	ouders	en	kinderen	waren	hier	erg	blij	
mee.	Het	trainersteam	kreeg	dan	ook	veel	leuke	
reacties	en	de	kinderen	stonden	ook	echt	weer	
te	popelen	om	te	beginnen.	Tijdens	de	eerste	
les,	op	de	parkeerplaats	van	de	turnhal,	werd	
er	weer	als	vanouds	gegiecheld	en	verhalen	
verteld	over	wat	er	in	de	tussentijd	was	
gebeurd.

Bij	deze	lessen	zijn	enkele	nieuwe	assistenten	
gevraagd	om	te	helpen.	Deze	assistenten	
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hoeven	vanwege	hun	leeftijd	minder	afstand	
van	de	turnsters	te	nemen.	Zij	kunnen	daardoor	
beter	corrigeren	en	mogen	de	kinderen	ook	aan	
tikken	bij	het	wel	bekende	‘smurfen	tikkertje’.	
Wel	zo	leuk!	

De	jongens	moeten	nog	wel	erg	wennen	
aan	het	buiten	turnen.	Zij	zijn	gewend	om	
‘backflips’	te	maken,	waarbij	de	trainers	ze	dan	
opvangen.	Helaas	kan	dat	op	dit	moment	nog	
niet.	Wel	vinden	ze	de	Airtrack	erg	gaaf,	ook	
al	willen	ze	daar	veel	te	gevaarlijke	dingen	op	
doen.	Daarnaast	is	de	springplank	met	diverse	
matrassen	favoriet	om	een	salto	op	te	springen.

Minouk:	‘Heel leuk maar wel een beetje warm! Binnen is eigenlijk wel leuker.’

Gina: ‘Het buiten leskrijgen is heel leuk!’

Zara:	‘Het buiten turnen is heel leuk, maar binnen is toch net iets leuker.’

Jasmijn: ‘Ik vind het allerleukst dat het luchtkussen buiten ligt!’

Juliette: ‘Het buitenturnen is heel leuk. Ook vind ik de dingetjes die we doen heel leuk, net 

zoals binnen eigenlijk.’

Eylin: ‘Het luchtkussen is superleuk.’

Elisa: ‘De vorige keer ging het niet door omdat het regende. Dat was wel jammer. Nu 
kunnen we op het luchtkussen! Die was er de eerste keer nog niet.’

Fie: ‘Ik mocht met mijn zusje Lot mee en meedoen. Ik vond het superleuk!’

Riva:	‘Ik vind buiten leuk, misschien wel fijner. Er komt af en toe een windje voorbij.’  

Amalia:	‘Ik heb liever binnen eigenlijk. Maar het is wel lekker.’

Sara:	‘Beter dan niks.’

Marsynia:	‘Leuk en fijn dat ik weer wat mag doen.’ 

Lieve:	‘Ik vind het leuk.’

Vera: ‘Het rennen op de tumblingbaan is erg leuk!’

Fajah: ‘Leuk! Een keer heel wat anders.
Ik was het thuis zitten wel zat’ 



1312

Turnen in coronatijd
Tu

rn
 b

in
g

o

Tu
rn

 A
B

CTurnen in coronatijd

Turnen gaat door! 

En	toen…	toen	kon	er	ineens	niet	meer	geturnd	worden.	Maar	lang	heeft	dat	voor	de	
selectieturnsters	niet	geduurd.	De	trainers	hadden	al	snel	een	leuke	turnbingo	samengesteld.	100	
opdrachten	om	ervoor	te	zorgen	dat	de	meiden	een	beetje	sterk,	lenig	en	fit	bleven	nu	ze	niet	
konden	turnen.	En	geturnd	werd	er!	De	trainers	hebben	veel	leuke	filmpjes	en	foto’s	ontvangen	
van	het	springen	op	de	trampoline	of	op	bed,	zelfs	op	daken	werden	er	oefeningen	uitgevoerd.	
Soms	samen	met	vaders,	moeders,	knuffels	en	zelfs	huisdieren!	

En	jawel	door	het	fanatisme	waren	enkele	turnsters	al	snel	door	de	Bingo	heen,	maar	geen	zorgen.	
De	trainers	hadden	weer	een	leuk	idee,	de	Turn	ABC.	Iedere	dag	een	nieuwe	opdracht.	
’s	Ochtends	ontvingen	de	turnsters	een	plaatje/woord	en	wisten	ze	welke	letters	ze	die	dag	
moesten	uitvoeren.	Ook	hier	zijn	volop	foto’s	en	filmpjes	van	gedeeld.	Super	leuk,	maar	inmiddels	
zijn	we	toch	allemaal	wel	weer	erg	blij	dat	we,	ook	al	is	aangepast,	weer	met	elkaar	buiten	mogen	
trainen.	

37.	Turn	met	je	huisdier	(een	knuffel	mag	ook)

99.	Beleg	een	boterham	met	
het	logo	van	TCT!

95.	Slaap	een	nacht	in	je	turnpakje

46.	Help	een	keer	met	koken	in	je	turnpakje	

6.	Leer	iemand	in	je	gezin	een	handstand

31.	Spreidzit	(neus	naar	de	grond)	–	20	sec.

54.	Lees	een	boek	op	de	kop	

97.	Maak	een	tekening	van	jezelf	op	een	
turnwedstrijd

Een	van	de	opdrachten	uit	het	Turn	ABC
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Het	Weusthagbos	was	zaterdag	15	februari	een	plek	waar	je	liever	niet	wilde	zijn,	want	overal	in	
het	bos	zaten	spoken	verstopt.	Vanuit	de	trainersgroep	en	ouders	van	leden	waren	er	maar	liefst	
20	spoken,	geesten,	clowns	en	heksen	op	pad	om	de	kinderen	in	het	bos	te	laten	schrikken.	En	zij	
waren	allemaal	uit	op	een	ding:	“lekkere	vingers	voor	de	taart	van	Bakker	Bertran!”

In	een	donkere	kantine	werd	vooraf	het	spookverhaal	van	Bakker	Bertran	verteld.	De	aanwezige	
kinderen	en	hun	ouders	kregen	nieuws	over	Eva	te	horen.	Eva	sprak	in	een	bakkerszaak	een	aantal	
klanten	die	allemaal	een	vinger	misten	en	hoe	bang	ze	waren	voor	het	Weusthagbos.	Zij	hadden	
Eva	verteld	dat	ze	daar	25	jaar	geleden	waren	geweest	en	dat	het	toen	fout	was	afgelopen.	Eva	
vond	Bakker	Bertran	maar	eng	en	niet	voor	niets	dus!	Snel	wegwezen…..	maar	ze	moest	nog	wel	
door	het	bos	naar	huis.	HELP!!!

Alle	spoken	moesten	thuis	hun	act	oefenen.	
Sommigen	hadden	een	post	alleen	en	anderen	
waren	met	een	groepje.	Ze	hadden	allemaal	
donkere	kleding	aan,	zodat	ze	niet	zouden	op-
vallen	in	het	bos.	De	heksen	en	geesten	werden	
geschminkt	met	witte	gezichten	en	donkere	
ogen.	De	bakker	was	goed	herkenbaar,	maar	die	
had	alleen	maar	belangstelling	voor	de	vingers	
van	de	kinderen.	De	belangrijkste	taak	van	de	
spoken	was	natuurlijk	om	de	kinderen	te	laten	
schrikken.	De	hele	stoet	spoken	gingen	voordat	
ze	naar	hun	post	in	het	bos	gingen	nog	door	de	
kantine.	Daar	werd	iedereen	wel	even	stil	van.	
De	groepjes	kinderen	(en	ouders)	kregen	bij	
de	spoken	een	letterkaartje	mee.	Op	het	einde	
van	de	spokentocht	moesten	zij	daar	onder	het	
genot	van	ranja	en	een	lekker	koekje	een	woord	
van	maken.	Het	woord	dat	kon	worden	gevormd	
met	alle	letterkaartjes	was:	Vingertaart.

Hoe vonden de spoken het om mee te doen? We 
vroegen het aan de Puck Waanders en Cira van 
der Sommen 

ons	het	engste	vonden,	maar	dat	bleek	achteraf	
wel	zo	te	zijn.	Dat	vonden	we	natuurlijk	
prachtig.

Waarom was het leuk om te doen?
Die	angstige	oogjes	van	de	kinderen	waren	het	
allermooiste.	Ze	kwamen	allemaal	heel	stoer	
aan	lopen,	maar	dat	sloeg	al	snel	om	in	angst.	
Ondanks	dat	heeft	iedereen	het	overleefd	met	
al	die	enge	spoken!	Hopelijk	zie	ik	jullie	volgend	
jaar	allemaal	nog	een	keer.	Groetjes	van	spook	
Puck.	

De belevenissen van Gina Jonker 

Was je bang? 
Ik	vond	de	spokentocht	in	het	begin	wel	een	
beetje	eng.
	
Hoe vond je het lopen in het donker? 
Het	wandelen	in	het	donkere	bos	was	heel	
spannend,	maar	ik	heb	oma	een	handje	gegeven	
en	toen	durfde	ik	het	wel.

Wat was het leukste? 
In	het	bos	zag	ik	Talitha.	Zij	was	ook	als	spook	
verkleed.	Toen	vond	ik	het	steeds	leuker	worden.	
Later	durfde	ik	ook	met	de	clown	op	de	foto.	
Ik	vond	het	een	leuke	avond	en	ik	heb	geen	
nachtmerrie	gehad.

Eerst de vragen aan Puck 
Wat dacht je toen je werd gevraagd om spook 
te spelen?  
Het	leek	me	harstikke	leuk	om	me	een	keer	te	
verkleden	als	spook	en	om	de	kinderen	bang	te	
maken.	

Hoe ging de voorbereiding?
Toen	we	mochten	kiezen	uit	alle	maskers	wist	
ik	direct	dat	ik	een	clown	wilde	zijn.	Maar	
dan	moet	je	de	kinderen	nog	laten	schrikken	
natuurlijk	.

Wat gebeurde er in de kleedkamers?
In	de	kleedkamers	was	iedereen	zichzelf	nog	
enger	aan	het	maken	dan	dat	we	al
waren.

Hoe heb je de kinderen laten schrikken?
Babs	en	ik	stonden	helemaal	aan	het	begin	van	
het	bos	en	sprongen	allebei	achter	een	boom	
tevoorschijn	als	een	groepje	heel	dichtbij	was.	
Babs	en	ik	hadden	niet	verwacht	dat	kinderen	

En dan nu de ervaringen van Cira 
“Wij	(Marisha,	Eefje,	Sarah	en	Cira)	deden	
als	groepje	mee	aan	de	Spokentocht.	Eerst	
moesten	we	uit	een	paar	ideeën	een	keuze	
maken,	die	we	konden	gaan	doen.	Wij	hebben	
ervoor	gekozen	om	de	kinderen	te	laten	
schrikken	door	ze	bij	de	benen	te	pakken	en	
dan	te	gaan	rollen.	Toen	het	de	dag	van	de	
Spokentocht	was	gingen	we	ons	eerst	samen	
klaar	maken.	Na	de	schmink	zagen	wij	er	alle	
vier	uit	als	enge	horror	clowns!	Als	voorproefje	
moesten	we	met	alle	spoken	die	meededen	
langs	de	kinderen	lopen.	Daarna	mochten	we	
naar	het	donkere	bos	om	op	onze	post	ons	idee	
uit	te	voeren	op	de	kinderen	en	de	ouders.	Het	
was	goed	geslaagd!

Wij	vonden	het	zelf	ook	gezellig	met	zijn	
vieren,	vooral	het	klaarmaken.	Het	leukste	
was	natuurlijk	wel	het	laten	schrikken	van	de	
kinderen.	Het	was	een	super	leuke,	maar	vooral	
spannende	avond!”	
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Trainer versus hulptrainer, deze keer Nikki Voogtsgeerd, met haar assistenttrainster Anne Veenstra. 
Nikki is trainster van een Basic Gym groep, een Space Gym groep en helpt bij de trainingen van de 
A-selectie. Ze heeft zelf jaren in de A-selectie geturnd. Anne turnt zelf al sinds jonge leeftijd in de 
A-selectie en helpt daarnaast Nikki bij haar trainingen.
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Anne over Nikki
Hoe oud is Nikki en waar woont ze? 
Nikki	is	20	jaar	en	woont	in	Enschede.

Waar zit Nikki op school, welke opleiding en in 
welk jaar zit ze? 
Ze	zit	op	het	ROC	Sport	en	Bewegen,	in	het	
examenjaar.

Wat is Nikki’s favoriete vakantieland? En die van 
jezelf?
Ik	denk	dat	Nikki’s	favoriete	vakantieland	Italië	
is	en	die	van	mezelf	zijn	Kroatië	en	Curaçao	

Noem drie positieve eigenschappen van Nikki: 
Enthousiasme:	waarmee	ze	iedereen	ook	
motiveert.	
Zorgzaam:	haar	doel	is	altijd	dat	je	je	op	je	
gemak	voelt	en	ze	helpt	je	ook	altijd.	
Trouw:	omdat	je	altijd	alles	bij	haar	kwijt	kan.

Heeft Nikki huisdieren? Zo ja, weet je ook welke 
en de naam? 
Ja,	ze	heeft	een	hondje	die	Brunie	heet.

Wat vindt Nikki naast turnen nog meer leuk om 
te doen? 
Ze	vindt	het	heel	leuk	om	tijd	door	te	brengen	
met	haar	vriendinnen	en	dat	heb	ik	zelf	ook.

Hoelang geeft Nikki al les? 
Ik	gok	dat	Nikki	nu	2	á	3	jaar	les	geeft	bij	
TurnCentrum	Twente	en	ik	geef	nu	zelf	1,5	jaar	
les	bij	Nikki.	

Wat wil Nikki later worden? 
Nikki	wil	iets	met	sociaal	werk	gaan	doen,	
omdat	ze	kinderen	met	gedragsproblemen	wil	
helpen.	Ikzelf	wil	iets	richting	verpleegkundige	
gaan	doen.	Wat	precies	weet	ik	nog	niet.

Welke leeftijdsgroep vindt Nikkie het leukst om 
les te geven? En jijzelf? 
Ik	denk	dat	Nikki	van	6	tot	en	met	9	jaar	het	
leukst	vindt.	Ikzelf	vind	het	leuker	om	kinderen	
in	de	leeftijd	van	10	tot	12	jaar	les	te	geven,	
omdat	ik	het	leuk	vind	om	met	wat	moeilijkere	
opdrachtjes	te	helpen.

Nikki over Anne
Hoe oud is Anne en waar woont ze?
Anne	is	15	jaar	en	woont	in	Borne.

Waar zit Anne op school, welk niveau en welk 
jaar zit ze?
School?	Geen	idee.	Niveau	vmbo-TL	en	in	het	
3de	jaar.

Wat is Anne’s favoriete vakantieland? En die van 
jezelf?
Anne	haar	favoriete	vakantieland	is	Kroatië.	
Mijn	favoriete	vakantielanden	zijn	Italië,	Spanje	
en	Kroatië.

Noem drie positieve eigenschappen van Anne.
Zorgzaam:	Anne	wil	altijd	graag	met	alles	
helpen,	ze	heeft	ook	een	luisterend	oor.
Doorzettend:	Wanneer	Anne	een	doel	voor	
ogen	heeft	gaat	ze	er	vol	voor	(jongens)		:)
Assertief:	Anne	heeft	haar	mening	klaar	en	
weet	zelf	erg	goed	wat	ze	wil.

Heeft Anne huisdieren? Zo ja, weet je ook welke 
en de naam?
Ja,	een	hond	genaamd	Gibson.

Wat vindt Anne naast turnen nog meer leuk om 
te doen? En jijzelf?
Anne	vindt	het	erg	leuk	om	tijd	door	te	brengen	
met	haar	vriendinnen.	Ik	vind	het	erg	leuk	om	
festivals	af	te	gaan	met	mijn	vriendinnen.

Hoelang helpt Anne jou al op de les?
Anne	helpt	nu	1,5	jaar	op	mijn	les.	Ze	is	ook	
bezig	met	de	cursus	gymnastiekleider	niveau	2.

Wat wil Anne later worden? En jijzelf?
Ik	denk	dat	Anne	iets	met	fysiotherapie	wil	gaan	
doen	later.	Ik	ga	volgend	jaar	beginnen	met	de	
opleiding	Social	Work	op	het	HBO.

Welke leeftijdsgroep vindt Anne het leukst om 
les te geven? En jijzelf?
Ik	denk	dat	Anne	de	leeftijdscategorie	10	tot	
en	met	12	jaar	het	leukste	vindt,	dit	omdat	ze	

Nikki en Anne

hier	al	met	wat	moeilijkere	onderdelen	kan	
helpen.	Wel	denk	ik	dat	ze	het	aanleren	erg	
leuk	vindt	bij	de	jongere	kinderen.	Ik	vind	zelf	
de	leeftijdsgroep	van	6	tot	en	met	9	het	leukst,	
ik	kan	zo	genieten	van	de	fantasie	van	die	
kinderen.	

Oproep: vakantie-turnfoto’s

Het	zijn	rare	tijden	en	de	zomervakantie	ziet	er	dit	jaar	misschien	wat	anders	uit	dan	normaal	bij	
een	aantal	van	jullie.	Heel	verre	reizen	zitten	er	dit	jaar	niet	in.	Misschien	blijven	jullie	gewoon	
thuis,	of	gaan	jullie	op	vakantie	in	Nederland	of	een	van	de	buurlanden.	Maar	hoe	dan	ook,	
jullie	zijn	straks	6	weken	vrij	van	school!	We	zouden	het	weer	leuk	vinden	om	na	de	vakantie	
jullie	mooiste,	leukste	of	gekste	vakantie-turnfoto’s	in	Bladgoud	te	plaatsen.	Suur	deze	op	naar:	
communicatie@tctwente.com.		Dan	kunnen	we	in	de	volgende	Bladgoud	weer	genieten	van	al	die	
leuke	foto’s.
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Met	de	rubriek	‘Familiebruggetje’	willen	we	laten	zien	hoe	belangrijk	en	dankbaar	het	is	wanneer	
ouders	van	leden	helpen	bij	onze	vereniging.	Er	zijn	bij	TurnCentrum	Twente	veel	verschillende	
commissies	en	activiteiten	die	er	voor	zorgen	dat	alle	lessen	en	evenementen	doorgang	kunnen	
hebben.	Denk	bijvoorbeeld	aan	inkoop,	schoonmaak,	onderhoud,	wedstrijdcommissie	en	
natuurlijk	het	bestuur.	Hoe	kom	je	er	toe	je	aan	te	bieden	als	vrijwilliger?	Hoe	is	het?	En	wat	
bind	je	dan	aan	de	club?	Deze	vragen	leggen	we		graag	voor	aan	de	verschillende	actieve	families	
binnen	TurnCentrum	Twente.	In	deze	editie	bijten	Wim	en	Ammelie	Nijhuis	de	spits	af.		

Wim Nijhuis
De	familie	Nijhuis	komt	uit	Boekelo	en	is	
daar	bekend	en	berucht.	Toen	Ammelie	nog	
een	klein	meisje	van	9	jaar	oud	was,	werd	ze	
doorverwezen	naar	het	toen	net	opgerichte	
TurnCentrum	Twente	in	Hengelo.	Ze	had	talent	
en	men	vond	dat	ze	het	daar	maar	eens	moest	
proberen.	Dus	rijden	haar	ouders	Wim	en	
Tosca	heen	en	weer	om	dochterlief	te	laten	
turnen	bij	Jan	en	Mecida.	Het	is	2001	als	Wim	
TurnCentrum	Twente	leert	kennen.

TurnCentrum	Twente	is	dan	op	zoek	naar	
een	eigen	onderkomen	en	dat	is	het	eerste	
vraagstuk	waar	Wim	mee	ging	helpen.	Hij	
ging	praten	bij	de	oude	Storkschool,	omdat	
hij	daar	vroeger	zelf	nog	gym	had	gehad.	En	
toen	bleek	dat	dat	niet	lukte,	bleef	hij	overal	
rondkijken.	Wim	heeft	geen	rust	in	de	kont,	
dus	de	accommodatie	commissie	van	de	
vereniging	past	hem	als	gegoten.	De	zoektocht	
voor	een	eigen	turnhal	eindigde	bij	het	
Weusthag.	Bodyline	zat	toen	nog	voorin	met	
een	sportschool	en	TurnCentrum	Twente	kreeg	
het	achterste	gedeelte	van	de	hal.	Er	moest	nog	
van	alles	gemaakt	en	verbouwd	worden.	Wim	
hielp	mee	met	zagen	en	timmeren	aan	de	kuil	
en	de	vrije	oefeningsvloer	wordt	bij	BOSAN	zelf	
in	elkaar	gezet.	Na	15	jaar	stopt	Bodyline	en	
komt	de	zaal	vrij	voor	de	gemeente.	Sinds	2015	
heeft	TurnCentrum	Twente	de	hele	hal,	kantine	
en	vergaderzaal	in	beheer.
Wim	heeft	in	de	afgelopen	jaren	een	goede	
vriendschap	opgebouwd	met	Jan	Mulder	en	

vereniging	en	hebben	het	nog	steeds	naar	onze	
zin”,	aldus	Wim.	
Wim	neemt	altijd	een	stapeltje	Bladgoud	(deze	
dus	ook!!)	mee	naar	Boekelo	en	legt	die	dan	
neer	bij	de	multifunctionele	accommodatie	
‘de	Zweede’.	Beetje	reclame	maken	voor	
TurnCentrum	Twente,	dat	doet	hij	dus	ook.		
Verder	kunnen	we	over	Wim	nog	vertellen	dat	
hij	ook	vrijwilligerswerk	bij	dit	centrum	doet	en	
betrokken	is	bij	de	bouw	van	de	nieuwe	gymhal	
in	Boekelo.	Maar	dat	gaat	toch	echt	te	ver,	Wim	
;-)

Ammelie Nijhuis
Eerlijk,	wat	was	je	eerste	gedachte	toen	je	
hoorde	dat	we	je	wilden	interviewen	voor	
Bladgoud?	
“Ha,	ha.	Ik	zei:	echt	niet!	Dat	doe	ik	niet.	Maar	
toen	ik	jouw	appje	kreeg,	vond	ik	het	toch	wel	
goed	hoor.	Ik	wist	het	trouwens	al	van	mijn	
vader.	Die	stond	er	ook	niet	van	te	kijken	dat	ik	
het	in	eerste	instantie	niet	wilde.	Hij	kent	me.”

Ammelie	vertelt	dat	ze	het	grootste	deel	van	
haar	leven	bij	TurnCentrum	Twente	heeft	
doorgebracht.	Negentien	van	de	27	jaar.	
Eerst	als	turnster	en	nu	al	jaren	als	trainster.	
Gemiddeld	vijf	dagen	in	de	week	is	ze	er.	Ze	
heeft	het	langst	met	Jan	Mulder	samengewerkt.	
“Hij	is	er	ook	altijd.	Ik	heb	veel	van	hem	
geleerd,	de	echte	kneepjes	van	het	vak.	Vooral	
ook	de	grapjes,	die	neem	ik	nu	van	hem	over.	

toekomst	van	de	club	ziet,	wordt	hij	even	
stil.	En	dat	komt	niet	vaak	voor.	“Als	er	maar	
goede	en	fanatieke	leiding	is,	blijft	de	club	
nog	lang	bestaan!”,	is	zijn	antwoord.	“Ik	blijf	
ook	komen	als	Ammelie	wat	anders	zou	gaan	
doen.	En	ouders	die	helpen,	heb	je	altijd	nodig!	
Wij	gingen	altijd	mee	naar	Ammelie	haar	
wedstrijden	om	te	kijken.	Ik	kon	goed	naar	de	
oefening	van	Ammelie	kijken,	maar	mijn	vrouw	
keek	weleens	de	andere	kant	op.”	Was	ze	bang	
dat	het	niet	goed	ging?	

“Toen	Ammelie	Nederlands	Kampioen	werd,	
ben	ik	een	jaar	gestopt	met	roken.	Ik	had	haar	
dat	beloofd	en	dat	heb	ik	ook	gedaan.	Ammelie	
wilde	wel	eens	stoppen	met	turnen,	dat	mocht	
ze	van	ons,	maar	alleen	aan	het	einde	van	het	
seizoen.	Als	het	dan	zo	ver	was,	wilde	ze	toch	
weer	blijven.	We	hebben	haar	nooit	gepusht.	
En	nu	lopen	we	allebei	al	19	jaar	bij	deze	

andere	vaste	helpers.	Elke	woensdag	en	zondag	
komen	zij	nog	naar	de	turnhal	om	dingen	te	
bespreken,	klein	onderhoud	af	te	stemmen	
en	de	schoonmaak	te	doen.	Wim	zorgt	ook	
voor	de	bestellingen	(vooral	koffie,	want	dat	
drinkt	hij	veel	als	hij	er	is!).	Eigenlijk	komt	hij	
voor	de	gezelligheid,	geeft	hij	toe.	“Zolang	ik	
nog	kan	fietsen,	blijf	ik	komen!”,	aldus	Wim.	
Wim	werkt	met	een	takenlijstje	dat	hij	met	de	
hand	bijhoudt.	Streept	door	als	er	iets	klaar	is.	
“Dat	is	lekker	duidelijk,	vertelt	Wim	ons”.	“Ik	
heb	maar	één	slechte	eigenschap:	ik	trek	me	
nergens	wat	van	aan.	Ik	bekijk	wat	nodig	is	en	
dat	gebeurt	dan.	Het	mooiste	wat	ik	in	al	die	
jaren	heb	meegemaakt,	zijn	de	uitvoeringen	en	
de	opening	van	de	FBK	Games.	Dat	waren	grote	
evenementen	die	veel	voorbereiding	vergden.	
Als	dan	de	dag	daar	is	en	je	ziet	al	die	turnsters	
binnen	lopen,	optreden	en	het	gaat	goed,	dat	
geeft	heeft	veel	voldoening.	De	feestjes	die	we	
met	de	club	hebben	gehad,	waren	ook	altijd	
heel	gezellig”,	vertelt	Wim.	
Als	hem	de	vraag	wordt	gesteld	hoe	hij	de	

Twee leggers van een  brug
Die horen bij elkaar

Met een zwaai ben je heel vlug
Van hier naar daar

Iets met een  appel en een boom
Die horen bij elkaar

Je vader en moeder zijn geen droom
Die staan voor jou en TurnCentrum Twente klaar
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Zoals	een	meisje	als	fotomodel	kiezen	(die	
mag	het	oefeningetje	voor	doen)	en	ik	heb	
er	een	Opperhoofd	van	gemaakt.	Als	iets	niet	
slecht	gaat,	zegt	Jan.	‘Het	zilverpapier	smaakte	
lekker’.	Het	slaat	nergens	op.	Jan	moest	vroeger	
op	school	zilverpapier	sparen	voor	de	arme	
kinderen	in	Afrika.	Die	hadden	honger	en	
zilverpapier	bracht	geld	op	voor	eten.	Daar	
komt	het	vandaan”,	geloof	ik.	“Ik	kan	met	alle	
trainers	goed	samenwerken.	Er	zijn	er	best	veel	
die	ik	al	heel	lang	ken”.

Hoe	het	allemaal	begon
“Ik	zat	in	Boekelo	op	gymnastiek.	In	2001	
stopte	turnen,	omdat	er	geen	leiding	meer	
was.	Toen	zijn	mijn	ouders	op	zoek	gegaan	
naar	een	andere	club.	Ik	had	talent	en	meer	in	
mijn	mars,	werd	er	gezegd.	De	eerste	training	
bij	TurnCentrum	Twente	was	in	de	Merelweg.	
Dat	lokaal	ligt	nogal	verstopt	in	de	wijk	en	
daardoor	waren	we	te	laat.	De	warming-up	
was	al	begonnen	toen	ik	de	zaal	in	kwam	in	
mijn	gympakje.	Ik	wist	dat	niet	meer,	maar	
hoorde	het	laatst	van	mijn	vader.	Ik	vond	het	
gelijk	leuk	bij	Jan	en	Mecida”.	Voor	ons	is	het	
nu	wel	duidelijk	dat	dit	een	statement	was	
voor	de	jaren	die	daarna	volgden.	Ammelie	
en	op	tijd	komen	is	namelijk	een	moeizame	
relatie.	Haar	enthousiasme	is	echter	een	hele	
goede	tegenhanger.	En	ze	is	altijd	vrolijk	en	
optimistisch.	Net	zoals	bij	haar	vader	maak	je	bij	
haar	de	pis	niet	lauw	(eigen	opmerking).

Ammelie	is	in	2005	Nederlands	Kampioen	
geworden.	Echt	een	topprestatie!	Ze	weet	er	
zelf	niet	meer	zoveel	van,	omdat	ze	als	meisje	
al	heel	nuchter	was.	“Morgen	is	er	weer	
een	dag,	we	gaan	door”,	aldus	Ammelie.	De	
voorbereiding	richting	het	NK,	met	een	aantal	
meiden	op	trainingsstage	naar	Nijmegen	(met	
Carlien,	Yonda,	Zoë,	Nathalie,	Leonie,	Yvet,	

Lieke	en	Charissa	o.l.v.	Jeroen	Pierik	en	George	
Bos)	heeft	misschien	wel	meer	indruk	gemaakt.	
Het	feit	dat	haar	vader	voor	haar	een	jaar	is	
gestopt	met	roken	en	dat	ze	van	haar	oma	een	
trampoline	in	de	tuin	kreeg,	nadat	ze	terug	
kwam	van	kamp,	ook.

Nadat	ze	gestopt	is	met	zelf	actief	turnen	bleef	
Ammelie	naar	Hengelo	komen	om	nieuwe	
meisjes	in	de	selectie	en	recreatie	te	trainen.	
Ze	kwam	zelfstandig	met	haar	gele	autootje.	
“Zolang	ik	het	kan	combineren,	blijf	ik	het	
doen.	Ik	heb	ook	een	band	opgebouwd	met	de	
meisjes,	de	ouders	en	de	trainers.	Hier	ligt	mijn	
hart.	Dat	heeft	mijn	vader	ook.	Thuis	hebben	
we	het	ook	wel	eens	over	turnen.	We	praten	
sowieso	veel	over	van	alles	en	nog	wat.	We	
lijken	erg	op	elkaar,	dat	zie	ik	zelf	ook.	Ik	heb	
mooie	dingen	meegemaakt	tijdens	al	die	jaren.	
Het	NK	was	natuurlijk	een	hoogtepunt,	maar	
ook	de	training	die	we	om	de	drie	maanden	
in	Beekbergen	hadden,	vond	ik	bijzonder.	
De	uitvoering	in	2013	heb	ik	heel	bewust	
meegemaakt.	We	hadden	heel	veel	uren	in	
de	voorbereiding	gestopt.	Veel	geoefend	voor	
de	intro-dans	(Acrogym	op	muziek)	en	met	
mijn	groepje	kleuters	en	de	Basic	Gym.	Ik	vond	
het	prachtig.	Die	dag	is	ook	mijn	neefje	Luuk	
geboren	en	werd	mijn	vader	dus	Opa.”

“Dat	mijn	ouders	zo	veel	hielpen	bij	de	
vereniging	vond	ik	als	klein	meisje	heel	gewoon.	
Nu	zie	ik	dat	het	wel	bijzonder	is.	Zij	hebben	
er	goede	vriendschappen	opgebouwd.	Ik	kon	
altijd	op	ze	rekenen.	Ze	waren	ook	altijd	bij	de	
wedstrijden.	Dan	zocht	ik	even	oogcontact	met	
mijn	vader	op	de	tribune,	voordat	ik	aan	de	
beurt	was.	Dat	gaf	me	een	fijn	gevoel.	Na	de	
oefening	weer,	dan	kreeg	ik	een	knikje	of	een	
duim	omhoog.	Ik	zag	dat	ze	trots	waren,	daar	
krijg	je	zelfvertrouwen	van!”

Door	de	coronamaatregelen	mogen	we	alleen	buiten	gymmen.	Maar	ook	dat	is	heel	leuk!

Op	woensdagmorgen	komen	de	peuters	met	hun	moeder	of	vader	naar	de	Weustaghal	en	gaan	
we	daar	met	zijn	allen	springen,	klimmen,	bal	gooien	en	rollen	en	zingen.	Natuurlijk	is	het	anders,	
maar	het	zonnetje	maakt	veel		goed.	Het	is	een	prima	alternatief.	En	we	horen	zelfs	geluiden	dat	in	
de	zomermaanden	een	buitenles	eigenlijk	wel	een	hele	leuke	afwisseling	is	met	de	binnenlessen.		

Lois: ‘Ik had er weer heel veel zin in.’ 

Lieke:	‘Ik heb thuis ook gegymd.’ 

Gijs: ‘Ik vond het fijn om weer te gaan én om te trakteren!’

Inrichting	Weusthaghal	in	juli	2002

Uit de oude doos! (20 jaar TCT)

Jubileumvoorstelling	5	jaar	TCT	in	2005
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Door	de	coronacrisis	zijn	vanaf	12	maart	alle	
wedstrijden	afgelast.	Daardoor	hebben	onze	
selectieturnsters	hun	seizoen	niet	kunnen	
afmaken	en	dat	is	zeker	een	teleurstelling	
voor	degenen	die	zich	hadden	geplaatst	voor	
finales,	volgende	rondes,	etc.	In	de	wedstrijden	
die	er	dit	wedstrijdseizoen	wel	hebben	
plaatsgevonden	zijn	hele	mooie	prestaties	
neergezet.	Om	deze	turnsters	even	in	het	
zonnetje	te	zetten,	hier	een	eervolle	vermelding	
van	hun	resultaten	en	compilatie	van	foto’s.	

16-november 2019: plaatsingswedstrijd 3e 
divisie + N4, Nieuwleusen
•	 Instap	N3:	Indy	Koetsier	goud	
•	 Pupillen	1	N3:	Jeike	van	de	Griendt,	goud.	

Aniek	Zwijnenberg,	zilver.	
•	 Senioren	3e	divisie:	Quinty	ten	Oever,	

brons.	
•	 Pupillen	2	N3:	Lynn	Voorhuis,	brons

30 november 2019, 1e plaatingswedstrijd 
1e/2e divisie, Hengelo
•	 Pupil	1	N2:	Brooke	Exterkate,	brons
•	 Pupil	2	N2:	Marly	Michorius,	brons
•	 Jeugd	N3:	Lobke	Krooshof,	goud

14 december, 2e plaatsingswedstrijd 3e divisie 
+ N4, Hengelo
•	 Instap	N3:	Indy	Koetsier,	goud
•	 Senioren:	Quinty	ten	Oever,	zilver
•	 Pupillen	1	N3:	Jeike	van	de	Griendt,	goud
•	 Pupillen	2	N3:	Lynn	Voorhuis,	zilver

11 januari, plaatsingswedstrijd 4e divisie + D1 
Almelo 
•	 Jeugd	1:	Marit	Groenewegen,	goud
•	 jeugd	2:	Lyssa	Middelbos,	zilver,	Lynn	

Heppenhuis,	brons
•	 Junioren:	Demi	Vogt,	zilver,	Manouk	

Sanders,	brons
•	 Senioren:	Kim	Visschedijk,	goud,	Rosan	

Krikke,	zilver

18 januari, 2e plaatsingswedstrijd 2e divisie, 
Didam
•	 Instap	N2:	Tess	Brinks,	brons
•	 Pupil	2	N2:	Marly	Michorius,	brons
•	 Jeugd	1,	N3:	Summer	Nijland,	zilver,	Lobke	

Krooshof,	brons

25 januari, 3e plaatsingswedstrijd 3e divisie + 
N4, Hellendoorn
•	 Instap:	indy	Koetsier,	goud
•	 Pupil	1,	Jeike	van	de	Griendt,	goud,	Aniek	

Zwijnenberg	brons

Wedstrijdturnen

•	 Junioren:	Eefje	Zwankhuizen,	zilver
•	 Senioren:	Quinty	ten	Oever,	zilver

1 februari, 1e plaatsingswedstrijd 5e divisie + 
D2, Goor
•	 Pupil	1:	Lotte	van	de	Berg,	zilver
•	 Instap	D2:	Julia	Mosman,	zilver
•	 Pupil	2:	Mara	Frank,	goud,	Janne	Lode,	

zilver,	Linde	Jordens,	brons
•	 Junioren:	Marisha	Dasselaar,	zilver
•	 Jeugd	1:	Adriana	Lisitskaya,	goud

8 februari, districtsfinale 3e divisie N3 + N4, 
Hengelo 
•	 Instap	N3:	Indy	Koetsier,	zilver
•	 Pupillen	1	N3:	Jeike	van	de	Griendt	zilver
•	 Jeugd	1	N4:	Fiënne	Veldkamp,	zilver

29 februari, play-off 4e divisie + D1, Hengelo
Junioren:	Puck	Oude	Bekke,	goud	en	Jillyan	
Droppers,	goud	

Indy Koetsier turnde haar eerste wedstrijd 
en won meteen goud! Ze won alledrie 
haar plaatsings-wedstrijden en zilver in de 
districtsfinale.

Jeike van de Grient en Aniek Zwijnenberg 
samen op het podium

Quinty ten Oever en Lynn Voorhuis winnen 
in hun eerste wedstrijd van het seizoen 
beiden brons!

Brons voor Marly Michorius
Brons voor Brooke Exterkate

Bij de tweede kwalificatiewedstrijd wint 
Summer Nijland zilver en Lobke Krooshof 
brons. Julia Mosman wint zilver
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Lyssa en Lynn, 2 beste vriendinnen en doen 
alles samen, zo ook een medaille halen.

Demi Vogt wint zilver, Manouk Sanders  
brons!

Rosan (links) turnde na haar operatie en 
maanden revalidatie weer haar eerste 
wedstrijd en behaalde meteen een 
podiumplaats, zilver! Kim (rechts) won zelfs 
goud!

Een TCT podium in de 5e divisie: Mara 
Frank (1), Janne Lode (2), Linde Jordens (3)

Jillyan Droppers maakte haar come-back in 
de 4e divisie en maakte dat helemaal waar 
met goud. Samen met Puck Oude Bekke op 
de hoogste trede!

Marit Groenewegen wint goud in de 4de 
divisie!

Fiënne Veldkamp wint zilver in haar 
plaatsingswedstrijd.

Eefje Zwankhuizen (rechts) was goed bezig! 
Gepromoveerd naar de derde divisie en 
meteen geplaatst voor de districtsfinale met 
o.a een bronsen medaille. Lynn Voorhuis 
won zilver. 

Tess Brinks (rechts onder) wint brons in de 
2e divisie

Marisha Dasselaar wint zilver!

 Lotte van de Berg wint zilver in Goor
Adriana Lisitskaya wint goud
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Door de coronamaatregelen heeft de uitreiking van deze eretitel een iets andere invulling 
gekregen. De Vrijwilliger van het Jaar-prijs wordt traditiegetrouw tijdens de Onderlinge 
Wedstrijden uitgereikt. Helaas kon deze in 2020 niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. 
Toch jammer om het uitreiken van deze prijs dan ook voorbij te laten gaan. Daarom is deze op een 
alternatieve wijze uitgereikt, namelijk simpelweg toen moederlief haar dochter kwam ophalen van 
de buitentraining. De vrijwilliger van het jaar 2020 is niemand minder dan Gemma Drohm.

Wat is je drijfveer om dit zolang te blijven doen 
voor de vereniging?
Ik	ben	ergens	voor	gevraagd,	begin	ergens	
aan	en	dan	blijf	ik	dat	ook	doen	zolang	mijn	
kinderen	bij	de	vereniging	zitten.	Ik	zal	niet	
snel	halverwege	afhaken	als	ik	iets	toezeg.	En	
daarnaast	vind	ik	het	erg	leuk	om	te	doen.	We	
hebben	een	klein	maar	fijn	clubje,	met	Nicole,	
Edwin	en	Barbara.

Wat was jouw hoogtepunt/leukste herinnering 
bij de vereniging?
Toen	Amelie	brons	won	op	het	NK.	Vooral	
omdat	het	zo	onverwacht	kwam.	Het	hele	
seizoen	was	het	steeds	erg	spannend.	Ze	kwam	
steeds	met	de	hakken	over	de	sloot	een	ronde	
verder,	maar	groeide	wel	ontzettend	tijdens	dat	
seizoen.	Tijdens	de	finale	van	een	NK	zie	je	de	
scores	bijgehouden	worden	op	een	scherm.	Na	
de	eerste	onderdelen	stond	ze	in	de	top	tien,	
wat	we	al	fantastisch	vonden.	Na	het	laatste	
onderdeel	stond	ze	op	de	3de	plaats.	Maar	toen	
moesten	er	nog	een	paar	meisjes	hun	oefening	
doen.	Toen	de	score	van	het	laatste	meisje	
kwam,	bleef	ze	op	de	3de	plek	staan!	Héél	mooi	
moment.	

Ook	aan	de	Ouder	&	Kindgym	heb	ik	leuke	
herinneringen.	Met	alledrie	onze	kinderen	heb	
ik	dat	gedaan	en	het	was	een	hele	gezellige	tijd.	

Aan	het	12,5	jarig	jubileum	van	de	vereniging	
heb	ik	ook	mooie	herinneringen.	Net	als	aan	het	
5-jarig	jubileum	overigens.	
De	Onderlinge	Wedstrijden	was	de	eerste	
wedstrijd	waar	Louise	aan	meedeed	toen	ze	nog	

Wil je je kort even voorstellen wie je bent?
Ik	ben	Gemma	Drohm.	Ik	ben	zelfstandig	
marketeer	en	grafisch	vormgever.	Samen	met	
Maurice	heb	ik	drie	kinderen,	Jules	van	17	
jaar,	Amelie	van	14	jaar	en	Louise	is	11	jaar.	
Met	Jules	ben	ik	ooit,	zo’n	15	jaar	geleden,	
begonnen	bij	de	Ouder-Kindgym.	Ook	met	de	
meiden	ben	ik	daar	begonnen.	Amelie	turnt	
inmiddels	in	de	tweede	divisie	en	zit	sinds	haar	
6e	in	de	B-selectie.	Louise	was	7	toen	ze	bij	de	
B-selectie	begon.	Zij	is	inmiddels	gestopt	en	
vindt	het	leuk	om	andere	dingen	te	doen.

Kun je kort vertellen wat je allemaal doet voor 
de vereniging?
Ik	ben	al	heel	lang	betrokken	bij	de	vereniging.	
Jules	was	een	peutertje	toen	ik	samen	met	hem	
naar	de	ouder-kindgym	ging.	Hij	is	nu	al	bijna	
18	jaar.	Ik	kwam	Kristy	Stijnenbosch	tegen	bij	
de	ouder-kindgym.	Ik	vertelde	haar	welk	werk	
ik	deed	en	toen	had	zij	zoiets	van:	‘Dat	is	een	
goeie	voor	onze	communicatiecommissie’.	
Toen	ben	ik	eigenlijk	meteen	meegegaan	
naar	een	vergadering.	Sindsdien	zit	ik	in	de	
communicatiecommissie.	Dat	betekent	dat	we	
samen	4	keer	per	jaar	een	nieuwsbrief	maken	
en	twee	keer	per	jaar	Bladgoud.	Ik	heb,	met	
uitzondering	van	de	allereerste,	alle	edities	van	
Bladgoud	opgemaakt.	Dit	is	nummer	18,	dus	
reken	maar	uit.	
Verder	probeer	ik	bij	wedstrijden	ook	altijd	wel	
te	helpen.	Door	te	helpen	bij	de	aankleding	
(zoals	ballonnenpalen	maken)	en	een	paar	
uurtjes	bij	de	kassa	of	infobalie	te	zitten.	Bij	
de	Onderlinge	Wedstrijden	maak	ik	meestal	
foto’s.	Dus	eigenlijk	daar	waar	het	nodig	is	en	
waarvoor	ik	gevraagd	wordt.	

Wat is jouw reden geweest om ‘ja’ te 
zeggen toen je gevraagd werd voor de 
communicatiecommissie?
Ik	vind	het	belangrijk	om	een	bijdrage	te	leveren	
bij	de	verenigingen	waar	onze	kinderen	lid	zijn,	
want	je	weet	dat	een	vereniging	daarop	draait.	
De	communicatiecommissie	sluit	toevallig	goed	
aan	bij	het	werk	wat	ik	doe.	Ook	bij	de	andere	
verenigingen	waar	mijn	kinderen	lid	zijn	doe	ik	
het	een	en	ander.	 Prijsuitreiking in coronatijd ;-)

bij	de	recreatielessen	zat.	Louise	keek	toen	een	
beetje	op	tegen	haar	grote	zus,	die	al	aan	echte	
wedstrijden	meedeed	en	ook	af	en	toe	op	het	
podium	stond.	Tijdens	die	wedstrijd	won	Louise	
haar	eerste	prijs.	Wat	was	ze	trots!	Wat	dat	
betreft	vind	ik	de	Onderlinge	Wedstriijden	echt	
een	waardevolle	wedstrijd	voor	de	vereniging.

Wil jij andere ouders nog wat meegeven vanuit 
jouw rol als vrijwilliger?
Ouders	denken	vaak	dat	het	heel	veel	tijd	
kost	om	vrijwilligerswerk	te	doen	en	zien	er	
misschien	daardoor	wel	tegenop.	Tuurlijk	als	
je	een	blad	opmaakt,	ben	je	er	even	een	tijdje	
druk	mee.	Maar	er	zijn	zoveel	andere	dingen	
te	doen,	waar	je	eenmalig	een	paar	uurtjes	
aan	kwijt	bent.	Het	weegt	enorm	op	tegen	
het	plezier	wat	je	ervoor	terugkrijgt.	En	het	is	
immers	voor	je	kind.	Kinderen	brengen	veel	
uren	door	bij	de	vereniging,	zeker	als	ze	in	de	
selectie	turnen.	Mijn	ervaring	is	dat	het	ook	
leuker	wordt	als	je	als	ouder	bij	de	vereniging	
betrokken	bent	en	blijft.

PS	Wat	ontzettend	leuk	dat	ik	deze	eervolle	prijs	
in	ontvangst	mocht	nemen!

Trainers van andere verenigingen die grapjes maakten over ons 
‘halve dozijn’ pupillen in de 3e divisie, waar die grote club leuke 
meiden toch opeens vandaan kwam?

Wedstrijdturnen
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Voor de Nederlandse topturners zijn het ook vreemde tijden. Met de kwalificaties voor de 
Olympische Spelen op zak, moesten ze uiteraard erg slikken toen het coronavirus een streep zette 
door deze Spelen. Uiteraard hoopt iedereen dat de Olympische Spelen in 2021 alsnog doorgaan. 
Ondertussen moeten de sporters wel blijven trainen. Ook hun sportaccommodaties werden 
gesloten half maart. Hoe komen onze topsporters deze tijd door? 

Epke Zonderland
Epke	Zonderland	was	eind	februari	zo	goed	als	
zeker	van	de	kwalificatie	voor	de	Olympische	
Spelen,	die	hij	via	de	wereldbekerwedstrijden	
bereikte.	Alleen	zijn	Japanse	concurrent	kon	
nog	roet	in	het	eten	gooien,	maar	die	zei	
niet	meer	in	actie	te	willen	komen.	De	twee	
resterende	wereldbekerwedstrijden	zijn	echter	
niet	meer	gehouden	i.v.m.	het	coronavirus.	De	
trainingshal	waar	Epke	Zonderland	normaal	
traint,	in	Heerenveen,	werd	aan	het	begin	van	
de	Nederlandse	lockdown	gesloten	en	dus	
kon	Epke	niet	trainen.	Zijn	buurvrouw	wist	
een	oplossing.	Een	leegstaande	fitnessruimte	
achter	de	brandweerkazerne	in	Heerenveen	
werd	omgebouwd	tot	privé	turnhal.	En	zo	
kon	Epke	toch	nog	doortrainen.	Dat	Epke	
naast	topturner	ook	arts	is	weet	iedereen	
wel.	Hij	hoopt	dat	Nederlanders	leren	van	het	
coronavirus:	“Ga	meer	bewegen,	het	versterkt	
het	immuunsysteem.”

Sanne Wevers
Sanne	Wevers	had	ook	een	goed	idee	om	toch	
haar	oefeningen	op	de	balk	te	kunnen	blijven	
doen.	Zij	liet	een	balk	thuisbezorgen	en	kon	zo	
in	haar	huiskamer	samen	met	zus	Lieke	blijven	
oefenen	op	de	balk.	

Eythora Thorsdottir
Er	zijn	ook	sporters	bij	wie	het	juist	goed	
uitkomt	dat	de	Spelen	zijn	verplaatst.	Turnster	
Eythora	Thorsdottir	zit	al	weken	met	een	
gekneusde	rib	thuis.	‘’Het	is	gek	om	te	zeggen,	
maar	het	komt	mij	eigenlijk	wel	goed	uit’’,	zegt	
ze.	“Ik	dacht	misschien	snel	van	die	ribblessure	
af	te	zijn,	maar	heb	er	nu	nog	steeds	last	van	
en	weken	niet	kunnen	trainen.	Als	je	drie	
weken	niet	traint	kan	je	opbouw	al	vrij	snel	de	
prullenbak	in.	Voor	mezelf	waren	de	Olympische	
Spelen	dus	eigenlijk	al	afgelast.”

Bart Deurloo
In	aanloop	naar	de	Olympische	Spelen	van	
Tokio	besloot	Bart	Deurloo	zich	volledig	te	
focussen	op	rekstok.	“Ik	wil	gewoon	graag	goed	
worden	in	één	ding,	in	plaats	van	altijd	maar	te	
allrounden	in	het	belang	van	het	team.”	Door	
de	coronacrisis	trainde	Deurloo	de	afgelopen	

tijd	in	een	loods	van	zijn	broer.	Sinds	kort	mag	
hij	weer	trainen	in	een	turncentrum.	“Het	zijn	
rare	tijden,	maar	ik	ben	er	toch	redelijk	fit	
uitgekomen.	Ik	heb	veel	aan	de	stok	gehangen	
en	buiten	gelopen.”

Lieke Wevers, Naomi Visser en Vera van Pol
Om	de	stroom	aan	coronapatiënten	uit	
Brabant	op	te	kunnen	vangen	hebben	deze	
drie	topturnsters	half	maart	hun	woning	in	
Heerenveen	halsoverkop	moeten	verlaten.	
Lieke	Wevers,	Naomi	Visser	en	Vera	van	Pol	
dienden	hun	woning	per	direct	te	verlaten	om	
ic-patiënten	uit	de	brandhaarden	van	Nederland	
onderdak	te	kunnen	bieden.	Voor	het	trio	
turnsters	werd	wel	meteen	vervangende	ruimte	
gevonden.
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Epke Zonderland traint helemaal alleen in een 
leegstaande fitnessruimte

Een wedstrijdbalk werd bij Sanne Wevers thuisbezorgd

En zo kunnen Sanne en Lieke in de huiskamer trainen

Bart Deurloo traint in een loods van zijn broer. 
Samen hebben ze de loods omgebouwd tot een 
luxe sportschool.

Eythora Thorsdottir herstelt thuis 
van haar gekneusde ribben. In de 
tuin werkt ze aan haar herstel.

Armand 50 jaar

We	willen	deze	gelegenheid	niet	voorbij	laten	
gaan	om	Armand,	sinds	jaar	en	dag	trainer	
bij	de	B-selectie,	te	feliciteren	met	zijn	50e	
verjaardag!

Armand, gefeliciteerd en 
nog vele jaren!
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Overzicht recreatielessen 2020-2021

Normaal	gesproken	staat	op	deze	plek	het	lesrooster	met	daarin	alle	recreatielessen.	Omdat	we	
momenteel	werken	met	een	alternatief	rooster	vanwege	de	buitenlessen	en	er	waarschijnlijk	nog	
wel	het	een	en	ander	verandert	in	het	rooster	de	komende	tijd,	geven	we	hier	alleen	een	overzicht	
van	de	lessen	die	we	geven.	Voor	de	meest	actuele	informatie	over	de	lessen	verwijzen	we	naar	
onze	website:	www.tctwente.com/rooster-turncentrum-twente
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Zin	om	te	puzzelen?	We	hebben	weer	een	
nieuwe	rebus!	Barbara	is	weer	creatief	geweest	
en	heeft	een	rebus	bedacht	die	heel	actueel	is.	

De	oplossing	van	de	vorige	rebus	was:‘Bij een 
wedstrijd is het normaal om zenuwachtig te 
zijn’
Ava	de	Boer	is	de	winnaar	van	de	rebus	in	
Bladgoud	17.	Zij	is	door	loting	geselecteerd	uit	
alle	goede	inzendingen.	Gefeliciteerd	Ava!

Heb	je	de	oplossing	gevonden,	mail	deze	dan	
naar	communicatie@tctwente.com.	Wie	weet	
win	jij	een	prijs!

Rebus

Ouder kind gym (2-4 jaar)
Ook	voor	de	allerkleinsten	van	2-4	jaar	
bieden	we	volwaardige	gymlessen	aan.	Onder	
begeleiding	van	mama,	papa	of	oma	kan	een	
kind	lekker	bewegen	en	is	er	altijd	een	helpende	
hand	in	de	buurt.	Op	een	heel	speelse	wijze	
(niets	moet)	laten	we	de	kinderen	via	toestellen,	
wandrek,	matten,	touwen	en	ander	klein	
materiaal	kennis	maken	met	rollen,	zwaaien	
en	hangen,	springen,	klimmen	en	klauteren,	
gooien,	schoppen	en	vangen,	evenwicht	en	
balanceren,	lopen	en	rennen.

Kleutergym (4-6 jaar)
De	kleutergymles	is	voor	kinderen	tot	6	jaar	
die	het	leuk	vinden	om	lekker	te	bewegen.	De	
kinderen	uit	de	ouder-kind	lessen	kunnen	hier	
bijvoorbeeld	mooi	in	doorstromen.

Basic Gym (meisjes van 6-9 jaar)
Sta	jij	vaak	op	je	handen	en	houd	je	van	rennen	
en	springen?	Dan	is	turnen	iets	voor	jou!	We	
oefenen	op	de	brug,	trampoline,	lange	mat,	
ringen	en	de	balk.	Echte	turnoefeningen,	maar	
we	beginnen	eenvoudig	en	kijken	wat	je	kunt	en	
wilt	leren.	Alle	basiselementen	van	het	turnen	
komen	aan	bod.	Dat	betekent	ook	dat	je	sterk	
moet	zijn	en	veel	uithoudingsvermogen	moet	
hebben.	Turnen	is	een	individuele	sport,	maar	
op	deze	leeftijd	is	de	les	nog	erg	gericht	op	het	
werken	in	groepjes.

Space Gym 9 (meisjes van 9-12 jaar)
Met	de	meiden	van	9	tot	12	jaar	oefenen	
we	op	de	trampoline,	lange	mat,	ringen	en	
de	dubbeltramp.	We	oefenen	sprongen	op	
en	over	de	toestellen.	We	kijken	wat	je	kunt	
en	wilt	leren.	Alle	basiselementen	van	het	
Springen	binnen	het	turnen	komen	aan	bod.	
Dat	betekent	ook	dat	je	sterk	moet	zijn	en	veel	
uithoudingsvermogen	moet	hebben.	Turnen	is	
een	individuele	sport,	maar	het	groepsgevoel	is	
zeker	aanwezig.

Jongensturnen (jongens 6-12 jaar)
Het	belangrijkste	aan	jongensturnen	is	
dat	jongens	zich	vrij	kunnen	voelen	om	te	
bewegen.	Een	les	start	altijd	met	een	kort	

spel	en	een	warming-up	waar	wat	kracht	met	
bewegingsoefeningetjes	gecombineerd	worden.	
Daarna	gaan	we	op	toestellen	aan	het	werk.	Dit	
kan	verschillen	van	trampoline	tot	ringen	en	
van	brug	gelijk	tot	een	balanceerparcour.	We	
proberen	alle	kinderen	uit	te	dagen	door	elke	
keer	een	stapje	verder	te	gaan.	

Tumble & Jump (jongens en meisjes 12-16 jaar)
Deze	gemengde	groep	is	er	voor	de	tieners	die	
graag	actief	bezig	willen	zijn	met	de	turnsport,	
met	een	nadruk	op	springen.	

Turnmix 16+ (dames en heren vanaf 16 jaar)
Iedere	donderdag	avond	van	20:00	tot	22:00	
uur	is	de	turnhal	bezet	door	dames	en	heren	
van	16	jaar	en	ouder.	De	training	begint	altijd	
met	een	warming-up	waar	de	basishoudingen,	
kracht	en	lenigheid	aan	bod	komen.	Na	de	
warming-up	word	er	gestart	op	de	toestellen,	
waar	voor	elk	wat	wils	te	trainen	is.	Het	
niveau	in	de	groep	varieert	van	oud-turnsters	
tot	instroom	vanuit	onze	recreatielessen	tot	
iemand	die	net	de	beginselen	van	het	turnen	
leert.

Turn Fit 30+
Senioren	van	30	jaar	en	ouder	kunnen	zich	op	
woensdagmorgen	uitleven	in	de	Weusthaghal.	
Het	eerste	kwartier	wordt	er	aan	de	conditie	
gewerkt.	Rennen	en	springen	door	de	zaal	en	
over	de	tumblingbaan	met	diverse	opdrachten.	
Dan	werken	aan	kracht,	lenigheid	en	de	
buikspieren.	Het	leukste	komt	daarna	als	we	
naar	de	toestellen	gaan:	de	brug,	vloer,	balk,	
airtrack	of	trampoline.	Veel	van	de	leden	
hebben	een	turnachtergrond.	Ze	hebben	als	
meisje	zelf	geturnd	op	een	vereniging	of	op	
school.	Sommigen	vinden	de	combinatie	van	
conditietraining	en	toestellen	heel	leuk	om	te	
doen.	

Groove Dance (6-8 jaar, 9-12 jaar en 12 jaar en 
ouder)  
Onder	leiding	van	Nathalie	Hunter	ga	je	
verschillende	stijlen	leren	dansen.	Streetdance,	
hip-hop,	moderne	dans,	jazz-dance,	klassiek	en	
nog	veel	meer!
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