Nieuwsbrief
31 oktober 2021

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het seizoen 2021/2022 van TurnCentrum Twente. Met onze
nieuwsbrief willen wij alle leden van de vereniging en hun ouders van informatie voorzien. We
hebben weer volop activiteiten om over te vertellen, mensen om voor te stellen en leuke activiteiten om aan te kondigen. Veel leesplezier!

TCT-er aan het woord
Mijn naam is Jill Coopman en ik ben 20 jaar
oud. Elke nieuwsbrief is er iemand aan het
woord van TCT. Deze keer ben ik gevraagd om
iets over mezelf te vertellen, zodat jullie mij wat
beter leren kennen.

gaan draaien. Ik heb verschillende recreatielessen gegeven. Op dit moment geef ik op de
zaterdagochtend in de Slangenbeek training. De
SpaceGym was niet meer zo groot toen ik de
les overnam, maar uiteindelijk is deze gegroeid
naar een hele leuke groep meiden waar ik mijn
kennis op kan overdragen. De andere les is
de BasicGym, deze les mag nog wat groeien
naar een groep met leuke meiden die graag
wat willen leren. Dus kom langs en neem gelijk
wat vriendinnen mee! Ik zou het hartstikke leuk
vinden om jullie een keertje te zien bij een van
mijn lessen.
Ik geef de pen door aan Amanda Cildavil. Zij is
net dit seizoen zelfstandig gestart met lesgeven,
nadat ze heel lang assistent trainer is geweest.
Ik ben heel benieuwd hoe ze het vindt.
5 vragen aan vier Basic Gymmers van
Jamilla
Zij hebben les op zaterdag in de Jan van der
Heijdenstraat.Uit deze kleine interviewtjes blijkt
dat de balk en banken heel populair zijn bij de
les van Jamilla. Er valt ook veel te oefenen en
te leren, dus ga zo door meiden!

Sinds dat ik jong ben, ben ik al betrokken bij
TurnCentrum Twente. Eerst heb ik zelf een aantal jaar geturnd. Dit heb ik gedaan bij de A-selectie en dat was een hele leuke tijd. Ik ben met
turnen gestopt toen ik 11 jaar was. Ik vond het
heel leuk om anderen te helpen bij een boogje
of een handstand. Het leek me leuk om later
turntrainster te worden.
Voor mijn schoolopleiding heb ik stage gelopen
bij TCT. Ondanks dat ik dus op jonge leeftijd
ben gestopt met turnen, ben ik altijd betrokken
gebleven bij de vereniging. Ik volgde met veel
enthousiasme de opleiding voor gymnastiekleider.
In 2019 kon ik mijn diploma in ontvangst nemen,
wat betekende dat ik mijn eigen lessen mocht

1. Wat vind je zo leuk aan turnen?
Maysa: Dat we altijd wat anders doen
Florine: Dat ik nieuwe dingen kan leren
Jasmijn: Dat we altijd wat leuks doen op balk
Sophie: Dat we nieuwe kunstjes leren
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2. Noem drie dingen die je graag wilt leren
Maysa: Radslag zonder handen
Florine: Arabier flick flack
Jasmijn: Achteruit salto
Sophie: Flick flack
3.Wie ken je allemaal van jouw groep en waarvan?
Maysa: Ik ken alle kinderen van turnen
Florine: Ik ook van school, maar ik ben al sinds
mijn vierde jaar lid
Jasmijn: ik ken iedereen, want ik zit er al twee
jaar bij
Sophie: Ik ken niet zoveel kinderen
4.In maart 2022 zijn er Onderlinge Wedstrijden,
wat vind je daarvan?
Maysa: Dat lijkt me leuk, dan kunnen je ouders
komen kijken
Florine: Dan kun je daar hard voor trainen
Jasmijn: Dan kun je veel leuke dingen doen
Sophie: Dan kun je laten zien wat je geleerd
hebt
5. Wat was jouw leukste les bij Jamilla?
Maysa: Als we heel precies dingen op de balk
moeten doen
Florine: De lessen met de balk
Jasmijn: Alle lessen!
Sophie: Vandaag vond ik heel leuk met de dikke
mat schuin op banken en met de trampoline
Even voorstellen: Elsa Boonstra
Mijn naam is Elsa, 25 jaar, en ik woon in Enschede met mijn vriend en konijn. Sinds dit
seizoen ben ik aangesloten bij TCT als trainster
bij de pupillen op dinsdag en bij de instap en
JJSA op vrijdag.

Ik heb zelf jaren geturnd en daarna overgestapt
naar acrobatische gymnastiek. Naast mijn eigen
ervaring in de turn/acro sport heb ik ook jaren
lesgegeven. Dit begon bij de recreatie en later
de jong-talent, selecties en acro-groepen. Hier
heb ik ervaren dat de omgang met kinderen
iets is wat ik leuk vind waarna ik de opleiding
Pedagogiek ben gestart en afgerond heb en nu
in de afrondingsfase van de master Orthopedagogiek zit. Na mijn verhuizing naar Enschede 2
jaar geleden was het gemis voor de sport groot,
dus ben ik opzoek gegaan naar een vereniging
waarbij er naast recreatie ook op wedstrijdniveau geturnd wordt. Ik hoop komend jaar mijn
enthousiasme, ervaring en kennis in te zetten
als trainster.
Babyboom bij TCT
Armand Hoogeboom, trainer van de Jeugd/
Junior/Senior B, is 28 augustus jl. vader geworden van een tweeling. Een jongen en een
meisje, genaamd Suus en Mats. Inmiddels staat
Armand ook alweer in de zaal en wensen hem
samen met Daisy veel geluk met deze twee
wondertjes.

Ook Nathalie Kreuger, tot voor de zomervakantie nog trainster bij ons, is ook weer moeder
geworden van haar tweede kind. Een meisje,
genaamd Elin. Ook Nathalie en haar partner
Lars wensen we veel geluk en gezondheid toe
met dit wondertje!
5 vragen aan drie Space Gymmers van
Jamilla
De meiden houden van lekker hard werken en
hebben heeel veel zin in de Onderlinge Wedstrijden.
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Waar blijft het geld?
De Grote Clubactie 2021 loopt nog tot eind
november. Jullie kunnen nog even rond met het
boekje om zoveel mogelijk loten te verkopen.
Zet hem op!
De club krijgt een deel van de opbrengst van elk
lot en kan daar mooie dingen van kopen voor de
leden. Het geld van vorig jaar is o.a. naar Paashaaspakken en hoepels gegaan. De hoepels
liggen in de Weusthaghal en worden bij Turn Fit
vaak bij de inleiding gebruikt. Je krijgt er sterke
buikspieren van en dat vinden de dames die bij
Barbara trainen een goed doel.

1.Wat vind je zo leuk aan turnen?
Annemae: De oefeningen zijn leuk en je leert
heel veel
Cato: Je wordt er lenig en sterk van en het is
super gezellig
Rianka: De warming up op muziek vind ik super
leuk. Elke keer leer je weer nieuwe dingen.

Hoepelen als sport is best lastig. Het valt niet
mee om met een draaiende hoepel ook nog
stapjes naar links of rechts te moeten doen.
En andersom draaien (je niet fijne kant op) is
ook lastig. We blijven lekker oefenen voor een
strakke buik.

2. Noem drie dingen die je graag wilt leren
Annemae: Achteruit salto en losse radslag
Cato: Arabier flick flack en salto van de brug
Rianka: Tiktak en flick flack op de vloer
3.Wie ken je allemaal van jouw groep en waarvan?
Annemae: van school en van vriendinnen
Cato: school en familie
Rianka: van vriendinnen
4.In maart 2022 zijn er Onderlinge Wedstrijden,
wat vind je daarvan?
Annemae: Dat vind ik leuk en heel spannend
Cato: Super leuk om te laten zien wat je kan
aan je familie
Rianka: Super leuk
5. Wat was jouw leukste les bij Jamilla?
Annemae: Trampoline springen
Cato: Brug
Rianka: Overslag over de kast, overslag op de
vloer en flack flick op de trampoline

WK kwalificatiewedstrijden in Rotterdam
Zaterdag 18 september om 5.30 uur ging de
wekker. Deze week niet vanwege de zaterdagochtendtraining, maar omdat wij, Jillyan, Manouk, Demi en Puck, naar Rotterdam gingen om
de kwalificatiewedstrijden voor het WK turnen te
kijken.
Om 9.30 uur kwamen we aan bij het Topsportcentrum Rotterdam. De dames waren al aan het
inturnen toen we aankwamen. We zagen veel
bekende gezichten, waaronder Naomi Visser,
Elze Geurts, Vera van Pol en Sanna Veerman.
Na het grote inturnen begon de wedstrijd.
We waren enorm onder de indruk. Wat een
talent!
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Vera van Pol eindigde op de eerste plaats,
Naomi Visser op de tweede plaats en Sanne
Veerman op de derde plaats. Na de prijsuitreiking konden we het niet laten op de foto te gaan
met Naomi Visser en Elze Geurts.
Het inturnen van de heren begon na de pauze.
Hier waren ook Belgische turners bij. Ook bij het
herenturnen kwamen spectaculaire oefeningen
voorbij. Helaas konden we de wedstrijd van de
heren niet helemaal afkijken.

De Turninstuif werd georganiseerd door Amanda, Talitha, Puck en Babs, als opdracht voor
hun opleiding Gymnastiek Leider 3. Barbara wil
Pien nog even bedanken voor het halen van
een bekertje koffie bij de supermarkt!

Al met al was het een geweldige dag en ondanks het vroege opstaan, zeker voor herhaling
vatbaar. Onze wens is nu, om samen te gaan
kijken bij de Olympische Spelen 2024 in Parijs.”
Jillyan, Manouk, Demi en Puck
Turninstuif Herfstvakantie
Zaterdag 23 oktober was de Turninstuif in de
sporthal van Slangenbeek. De eerste groep (2
t/m 6 jaar) mocht van 09:00 uur tot 10:00 uur
lekker sporten. Het was een klein groepje, maar
de kinderen hebben zich erg goed vermaakt op
het luchtkussen en de hobbelbobbelbaan. Ze
konden zonder te wachten overal op en kregen
veel aandacht van alle hulpjes die er waren.

Roy Huber in het zonnetje
Vorige week heeft Roy Huber een bloemetje
gekregen van TCT. Hij verricht al jaren hand- en
spandiensten voor onze club. Van schoonmaak
tot reparaties en van opruimen tot ophangklusjes. Zo iemand heb je broodnodig, want zonder
zulke gedreven vrijwilligers kan een vereniging
niet bestaan.
Dus Roy: van harte bedankt voor je jarenlange
inzet. Jouw aanwezigheid en hulp wordt ontzettend gewaardeerd. Ondanks je zere voet ben
je trouw elke week aanwezig om er samen met
Jan voor te zorgen dat binnen de club alles op
rolletjes loopt.
Reactie Roy: “Een bloemetje voor mij? Je maakt
een grapje. Gelukkig heb ik thuis één vaas en
daar zet ik hem in. Je ziet het niet, maar ik ben
tot tranen toe geroerd (typisch grapje van Roy).
Ik ben er wel echt heel blij mee.”

De volgende groep was in de leeftijd van 6
t/m 12 jaar. Hier was het duidelijk drukker; we
telden meer dan 50 kinderen. Deze jongens en
meisjes hebben zich ook erg goed vermaakt
op de mat, brug en trampoline. Vooral de dikke
mat als schommel en de dubbeltramp trampoline waren favoriete activiteiten. Het snoepzakje
na afloop was dik verdiend. We hopen jullie de
volgende keer in de Kerstvakantie ook te zien!
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ClubApp: TCT gaat digitaal
Bij veel lessen was het
bij aanvang vaste prik: de
namen oplezen en aanwezigheid aanvinken op de
lijst. Sinds een paar weken
hebben we een ClubApp en
kan de leiding van TCT hun
presentielijst via de mobiele telefoon invullen.
Het aanmelden van een nieuw lid gaat tegenwoordig ook digitaal. Ouders vullen de gegevens van hun kind in en versturen het formulier
via de website. De week erop is het kind al te
zien in de ClubApp van de trainer. Het werkt
heel handig op deze manier.

En voor de andere teams die zich nog moeten
plaatsen: veel succes met jullie wedstrijden de
komende weken!
Michael Jackson in de turnhal
Senna Gemser is fan van Michael Jackson.
Ze houdt van zingen en dansen en dan vooral
op zijn nummers. Haar favoriete song is Dirty
Diana. Voor het Twentse Korte Filmfestival heeft
Paul Han Kho een filmpje gemaakt over haar en
dat is grotendeels opgenomen in de turnhal. We
hopen dat ze er ver mee komt en misschien wel
een prijs wint!

Groepsspringen: geplaatst voor het NK!
In oktober en november doet TCT met een aantal teams mee aan wedstrijden Groepsspringen.
De eerste wedstrijd was voor de meisjes jeugd
B, die hun plaatsingswedstrijd hadden op 30
oktober. En wat hebben ze het goed gedaan!
Ze hebben zich voor alle 4 de toestellen weten
te plaatsen voor het NK groepsspringen op 11
december. Supergoed en veel succes op het
NK meiden!
Bowlen met de hele selectie
Op zondag 17 oktober zijn alle selectiegroepen
op bezoek geweest bij Yip’s Bowlingcentrum in
Hengelo. Het werd een heel gezellige middag!
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Activiteiten TurnCentrum Twente 2021-2022
Datum 			Activiteit		Locatie
Zaterdag 23 oktober 2021
Turninstuif 		
Slangenbeek
Zaterdag 6 november 2021
Bingoavond		
Turnhal Weusthag
Zaterdag 4 december 2021
Pietenochtend		
Slangenbeek
Dinsdag 4 januari 2022		
Turninstuif 		
Turnhal Weusthag
Zaterdag 5 februari 2022
Filmavond		
Turnhal Weusthag
Donderdag 24 februari 2022
Turninstuif 		
Slangenbeek
Zaterdag 16 april 2022		
Paaseieren zoeken
Turnhal Weusthag
Zondag 12 juni 2022		
Vossenjacht 		
Centrum Hengelo
Weekend 1, 2 en 3 juli 2022
Selectiekamp		
Onbekend
We hebben voor de leden leuke activiteiten naast de lessen. Ze kunnen hier naar toe komen met introducees, zoals broertje/zusje of vriendjes van school of de straat. Wij vinden het heel gezellig de kinderen op een andere manier een leuke middag of avond te bezorgen. Noteer de data in uw agenda.
De uitnodiging krijgt uw kind via de lessen mee naar huis.
Bingo voor iedereen!
Op zaterdag 6 november is er een Bingo voor leden en
niet-leden vanaf 6 jaar. Aanvang 18:30 uur. In de Turnhal
zetten we de tafels met de bordjes klaar en dan maar
hopen dat de goede nummers voor jou gedraaid worden.
Wanneer je een rijtje of een diagonaal vol hebt, mag je
een prijsje uitzoeken. Er is tussendoor een pauze waarin
je wat lekkers kunt kopen. En daarna door voor de volle
kaart. Dat wordt vast een gezellige avond!
Nieuw lesrooster selectie
Vanuit de KNGU is er een advies uitgebracht naar de verenigingen om de inrichting van de selectielessen in te delen op leeftijd. Dit advies heeft TurnCentrum Twente opgevolgd en voor het eerst in het
bestaan van de vereniging de tijden van de wedstrijdsport aangepast.
Het nieuwe selectierooster ziet er dan ook als volgt uit:
Maandag		
15:30 tot 17:30 uur		
Instap
Maandag		
17:00 tot 20:00 uur		
Jeugd Junior Senior A
Dinsdag		
15:30 tot 18:30 uur		
Pupillen
Dinsdag		
18:00 tot 21:00 uur		
Jeugd Junior Senior B
Woensdag		
15:30 tot 17:30 uur		
Instap
Woensdag		
17:00 tot 20:00 uur		
Jeugd Junior Senior A
Donderdag		
15:30 tot 18:30 uur		
Pupillen
Donderdag		
18:00 tot 21:00 uur		
Jeugd Junior Senior B
Vrijdag			
15:30 tot 17:30 uur		
Instap
Vrijdag			
17:00 tot 20:00 uur		
Jeugd Junior Senior A
Zaterdag		
09:00 tot 12:00 uur		
Jeugd Junior Senior B
Zaterdag		
11:30 tot 14:30 uur		
Jeugd Junior Senior A
Zondag			
10:00 tot 13:00 uur		
Pupillen Jeugd Junior Senior A

Colofon

Vragen, tips en suggesties zijn welkom. Deze kun je mailen naar communicatie@tctwente.com.
De communicatiecommissie bestaat uit: Barbara van der Woning, Gemma Drohm, Edwin Cildavil en Maaike
Hesselink. De volgende nieuwsbrief verschijnt in de eerste week van april 2022.
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