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fashion for the eye...

Beste lezers,
Inmiddels alweer de 19e editie van het prachtige Bladgoud. Een editie
waarin we o.a. wat dieper ingaan op 3 van onze lesvormen en Wheena
wat vertelt over haar rol als vertrouwenspersoon.
In deze donkere en nog altijd vreemde periode zijn we blij dat er
in ieder geval (voor nu) weer mag worden geturnd. Bij elke nieuwe
aangekondigde persconferentie is het weer spannend welke nieuwe
maatregelen van toepassing worden verklaard en of er geturnd kan
blijven worden. Als vereniging hebben we dan ook meermaals nieuwe
maatregelen moeten treffen. We begrijpen dat dit soms verwarrend is geweest en hebben jullie
flexibiliteit dan ook flink op de proef gesteld. Toch zijn we erg trots op hoe we deze periode als
vereniging gezamenlijk doorkomen. Kanttekening daarbij is wel dat we het uiteraard heel jammer
vinden dat evenementen geen doorgang kunnen vinden. Zo hadden we bijvoorbeeld het 20 jarig
bestaan van TCT ontzettend graag uitgebreid willen vieren met jullie. Maar ook turnwedstrijden
waar maandenlang voor wordt getraind die niet plaats kunnen vinden.
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Desondanks blijven we niet te lang stil staan bij wat we allemaal missen en de impact van
Corona -je wordt er immers dagelijks mee doodgegooid-, maar proberen we ons te focussen op
wat wél kan en bouwen we verder aan de vereniging. Zo zijn we als bestuur actief aan de slag
gegaan met het creëren van een betere informatievoorziening, optimale afstemming met het
trainersteam, verwachtingsmanagement alsook werken aan het vertrouwen, de betrokkenheid en
het teamgevoel binnen de vereniging. Een intensief proces waarbij we uiteraard ook de trainers
betrekken.
Ook zal er in deze onzekere tijd extra aandacht nodig zijn voor het werven van leden. Hier kunnen
we jullie hulp goed bij gebruiken. Dus ken je nog mensen die het leuk zou vinden om een keertje
mee te doen? Breng ze met ons in contact of neem ze vrijblijvend een keer mee naar één van
de lessen!! Zijdelings wordt er met Gemma Drohm, lid communicatiecommissie, ook gewerkt
aan flyers die op allerlei plekken en tijdens trainingen, wedstrijden en andere toekomstige
evenementen kunnen worden uitgedeeld.
Jacco Visscher en Nicole Klein Nijenhuis zijn de afgelopen periode gestopt als bestuurslid. We
danken beiden nogmaals voor hun inzet en toewijding!
Dan valt er nog een trieste gebeurtenis te melden. Helaas hebben we afscheid moeten nemen van
ons erelid Geert de Wilde. Hij is op 16 november overleden. De betrokkenheid van Geert bij onze
vereniging was tot het eind toe hartverwarmend. Hij zal gemist worden.
Tot slot: we hopen gauw weer wedstrijden en evenementen te kunnen organiseren en op een
meer persoonlijke manier met jullie te kunnen communiceren. Bedankt voor jullie inzet tijdens het
afgelopen jaar en hele fijne feestdagen gewenst!
Namens het bestuur en de communicatiecommissie van TurnCentrum Twente,  
Yonda Rolink

www.suwijn.nl
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Wisten jullie dat TurnCentrum Twente een vertrouwenspersoon heeft? Iemand bij wie je in
vertrouwen zaken kwijt kan die te maken hebben met bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag.
Wheena Visschedijk is de vertrouwenspersoon van TCT. We wilden wel eens graag weten wat
een vertrouwenspersoon voor onze vereniging doet en natuurlijk wie Wheena is. Daarom
hebben we haar een paar vragen voorgelegd.
Kun je kort iets over jezelf vertellen?
Ik ben Wheena Visschedijk. Ik ben 40 jaar en
woon samen met mijn man en 2 kinderen Bibi
(6 jaar) en Sem (4 jaar) in Borne. Ik werk als
GZ-psycholoog bij Mediant. Als ik vrij ben vind
ik het heerlijk om te lezen, te wandelen of een
spelletje te spelen. En als we straks hopelijk
weer van Corona af zijn, dan ga ik heel graag
weer een keer uit eten of lekker high tea’en!

Hoe kunnen turnsters of ouders jou bereiken?
Ik ben er eigenlijk voor alle leden van de
vereniging, dus zowel voor turnsters (en hun
ouders), vrijwilligers en trainers. Zij kunnen mij
telefonisch bereiken op 06-23541493, of per
mail op wheena_@hotmail.com
Waarom is het belangrijk dat er een
vertrouwenspersoon is?
Ik vind het belangrijk dat we als vereniging
uitstralen dat we een veilige en prettige
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In deze editie Bladgoud staan de recreatielessen van TurnCentrum Twente in de spotlights! De
meeste groepen hebben onze uitdaging voor het maken van een bijzondere foto aangenomen en
de resultaten zien jullie verspreid over het blad. Wij hebben genoten van al die leuke inzendingen
en we hopen dat jullie het ook leuk vinden!

omgeving willen creëren voor iedereen.
Mocht dit om wat voor reden dan ook niet
helemaal lukken, dan is het belangrijk dat
we de mogelijkheid bieden om hierover je
verhaal te kunnen doen en hopelijk ook kunnen
meedenken over oplossingen.

Wat gebeurt er met de informatie die mensen
met jou delen? Wat zijn de vervolgstappen?
Iedereen kan in vertrouwen zijn of haar verhaal
Hoe ben je bij de vereniging verzeild geraakt? En doen bij mij. Vaak lucht dat al heel erg op. Ik kan
ook meedenken over mogelijke oplossingen.
wat heb jij met TCT?
Ik ben al vanaf de oprichting van TCT betrokken Wanneer het een groter probleem betreft
waarbij het bijvoorbeeld belangrijk is dat er een
bij de vereniging. Ik heb zelf tot mijn 27ste bij
gesprek komt met de verschillende betrokken
de selectie geturnd en jaren les gegeven aan
en een onafhankelijke derde partij erbij, dan
de kleuters en Basic Gym. Toen ik eind 2010
kan ik (uiteraard alleen met toestemming van
stopte met lesgeven wilde ik graag betrokken
blijven bij de vereniging en heb toen de rol van degene die bij mij is gekomen) het verhaal
bij het bestuur neerleggen en deze taak aan
vertrouwenspersoon op me genomen.
hen overdragen. Eventueel kan ik meedenken
in doorverwijzing richting professionele
Wat is de rol van een vertrouwenspersoon
hulpverlening, wanneer er meer persoonlijke
binnen een vereniging?
We doen er binnen TCT natuurlijk alles aan om problematiek speelt.
in een veilig klimaat te kunnen sporten. Maar
mocht er toch iets gebeuren wat je niet prettig Is er nog iets dat je graag kwijt wil?
vindt, dan is het goed om dit te delen. Het beste In de afgelopen jaren ben ik gelukkig slechts een
is natuurlijk als je dit zelf met de desbetreffende aantal keer benaderd als vertrouwenspersoon
en ik hoop natuurlijk dat het ook in de toekomst
persoon kunt oppakken. Maar mocht dit niet
niet vaak nodig zal zijn. Maar als iemand zich
helpen, of je durft dit niet, dan kun je contact
met mij opnemen. Ik bied een luisterend oor en binnen de vereniging niet prettig/ veilig voelt,
hoop ik dat mensen mij weten te vinden!
kan helpen met meedenken over oplossingen.
Wat zijn voorbeelden van vragen of zaken die bij
jou terecht kunnen komen?
Je kunt contact met mij opnemen wanneer je
binnen de vereniging in aanraking komt met
bijvoorbeeld pesten, discriminatie, intimidatie
of seksueel overschrijdend gedrag.

Lessen in de spotlights
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Vertrouwenspersoon

Wheena Visschedijk

Het resultaat van de fotochallenge van de Basic Gym van Puck!

Tips voor tijdens kerstvakantie

Wat kun je tijdens de Kerstvakantie doen in coronatijd?
We vroegen het de turnsters van de Basic Gym van Puck
• Sofia: Tekenen
• Roos: Spelletje
• Vera:  Bingo
• Fleur: Paddenstoelen zoeken in het bos
• Meijs: Spelen met een ander kind
• Quinty: Tekenen
• Tya: Turnen in huis
• Charlise: Naar het bos
• Marly: Pannenkoeken bakken
• Anne: Muziek maken op keyboard en piano
• Anne: Tie-dye kleding verven
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Ik ben Marieke Bouwmeester, getrouwd en
moeder van een zoon en een dochter. Mijn
dochter Mirthe turnt sinds een jaar bij TCT in de
C-selectie. Sinds september assisteer ik bij de
zaterdagtraining van de B-selectie, en sinds kort
ook tijdelijk op dinsdagavond.
Ik werk als bewegingsagoog bij het Roessingh
in Enschede. Ik verzorg hier sport- en zwemactiviteiten voor mensen die uitgerevalideerd
zijn en niet terug kunnen/willen naar een
reguliere sportclub maar wel graag willen
blijven bewegen.
Voordat ik in 2003 op het Roessingh begon,
werkte ik 32 uur per week bij gymnastiekvereniging SVOD in Deventer. Ik was bij SVOD
verantwoordelijk voor de volledige meisjesselectie.
In september vertelde Armand mij dat hij best
een paar extra handen kon gebruiken. Mijn
reactie was: ”Dat ga ik op mijn 50ste niet meer

doen, ik ben er te lang uit.” Thuis dacht ik:
“Waarom niet? Je kunt het in ieder geval een
kans geven”.
TCT doet veel voor Mirthe. Ze heeft er
ontzettend veel turnplezier, er leren doorzetten
en angsten leren overwinnen. Ze wil geen
training missen. Daarom vind ik, dat ik als ouder
best iets voor de club terug kan doen.
Ondertussen kan ik na twee maanden
meedraaien alleen maar zeggen dat ik met
veel plezier naar de trainingen ga en de
gedrevenheid van vroeger terug voel komen.
Ook al voel ik wel dat ik minder snel en soepel
ben dan 20 jaar geleden Gelukkig hebben de
turnsters hier begrip voor. Ik hoop dat ik de
komende tijd iets toe kan voegen aan de turn
carrières van de turnsters en de club TCT.
Behalve van turnen houd ik van koken, skiën en
lezen.
Groetjes Marieke

“Ondertussen kan ik na twee maanden meedraaien alleen
maar zeggen dat ik met veel plezier naar de trainingen ga
en de gedrevenheid van vroeger terug voel komen.”

Basic Gym Jamilla
Basic Gym - Jan van der Heijdenstraat - Zaterdag
Elke zaterdagochtend staat trainster Jamilla ten Hove in het gymlokaal aan de Jan van der
Heijdenstraat te trainen met een leuke groep dames! De Basic Gym is de groep voor meisjes van
6 tot 9 jaar. Jamilla start altijd met een spel, gevolgd door een dans op muziek om vervolgens met
een goede basis te kunnen beginnen aan het turnen. Verschillende turnoefeningen met diverse
turnhoudingen zijn natuurlijk erg belangrijk. Er wordt vaak geturnd aan de brug, we staan veel
op de kop op de lange mat en oefenen veel salto’s op de trampoline. Op de balk oefenen we
koprollen, handstanden, radslagen en boogjes. Tijdens de les staat de muziek aan en doen we af
en toe een dansje op de muziek!
Woon je in de omgeving van Esrein/Tuindorp? Lijkt het je leuk eens een keer mee te komen doen?
Kom dan gerust eens langs op zaterdag! De les is van 9:30 tot 11:00 uur.

Lessen in de spotlights

Marieke Bouwmeester
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Even voorstellen
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Space Gym - Jan van der Heijdenstraat - Zaterdag
Jamilla geeft ook op zaterdagochtend, aansluitend aan de Basic Gym, de Space Gym. Dit is de
groep voor meisjes van 9 t/m 12 jaar. We starten de les met een warming up op muziek. De groep
bestaat uit een leuke groep gezellige meiden die vooral heel fanatiek zijn! Alle basiselementen
komen in de les aan bod. Zelfs flik-flakken oefenen we en de salto’s proberen we verder te
verbeteren! Op de balk oefenen we verschillende elementen, zowel acrobatisch als gymnastisch!
Lijkt het je leuk om mee te doen en ben jij tussen de 9 en 12 jaar? Kom dan gerust langs op
zaterdag van 11:00 tot 12:30 uur in gymlokaal Jan van der Heijdenstraat! Je bent welkom.

Jongensturnen Jamilla
Jongensturnen – Mussenstraat – Vrijdag
De leukste groep jongensturnen van heel
Hengelo! Zo omschrijven de jongens de les op
vrijdagavond aan de Mussenstraat! Tijdens de
lessen wordt er veel geklommen, geklauterd en
springen we  heel wat af! Maar we turnen ook
aan de brug, springen salto’s op de trampoline
en doen radslagen op de lange mat!
Turnen is ook een echte jongenssport! Lijkt
het je leuk dit ook allemaal te leren? Kom
dan gerust eens meedoen op vrijdag van
18:00 tot 19:30 uur! Locatie is het gymlokaal
Mussenstraat (naast de Anninkschool).

Basic Gym Jill
Op zaterdagochtend van 11:00 tot 12:30 hebben de meiden van de BasicGym in de Slangenbeek
heel goed hun best gedaan. Ze waren begonnen met een nieuw spelletje, blokkenroof. Dit was de
eerste keer dat ze dit deden en het ging hartstikke goed. Daarna hebben ze nog goed geoefend op
de radslagen, handstanden, koprollen, steunen en springen. Goed gedaan dames!
Kom meedoen op de zaterdagochtend van 11:00 tot 12:30 uur als je tussen de 6 en 9 jaar oud
bent!

Lessen in de spotlights

Lessen in de spotlights
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Space Gym Jamilla
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Trainer versus hulptrainer, deze keer Jill Coopman, met haar assistenttrainster Femke ter Haar.Jill is
trainster van een Basic Gym en een Space Gym groep. Jill heeft zelf een aantal jaren in de A-selectie
geturnd, van haar 6de tot haar 12de.

Femke ter Haar

Hoe lang ben je al lid van TurnCentrum Twente?
Ik ben begonnen bij TCT toen ik 9 was. Ik zat
daarvoor al wel bij H.V.G. (Hengelose Gymnastiek Verenging).  

Sinds wanneer ben je lid van TurnCentrum
Twente? Vanaf dat ik zes jaar was tot mijn
11e/12e. Sinds een jaar ben ik terug en geef ik
les bij de recreatiegroepen.

Wat vind je leuk aan de meiden van deze
leeftijd? Bij de meiden van de Space gym vind
ik het leuk dat ik ze kan helpen met salto’s,
overslagen en flikflakken. Deze dames kunnen
de basis dingen al. Je kan ze nu iets leren om
erachter aan te doen, zoals bijvoorbeeld arabier
flikflak. Bij de meiden van de Basic gym vind
ik het leuk dat je ze van alles kan leren. Ze zijn
niet bang om dingen te doen. Je kan ze makkelijk met dingen helpen en ze uiteindelijk steeds
minder ondersteunen.

Hoe lang heeft zij zelf geturnd? Volgens mij
heeft Jill tot haar 11e of 12e geturnd. Dat is dus
rond de 5 jaar.
Welke sport doet Jill nog meer? Jill zit op tennis.
Is Jill wel eens geblesseerd geweest? Ja, ze is
volgens mij meerdere keren geblesseerd geweest. Wat ik weet is dat ze eens haar pols heeft
gebroken.

Welke lessen heb je gevolgd? Ik ben bijna direct
begonnen bij de A-selectie. Ik heb een paar
lessen gevolgd bij de BasicGym en toen direct
doorgestuurd naar de selectie. Daar heb ik
bijgezeten totdat ik gestopt ben.

wil wel graag in de zorg werken met kinderen,
omdat ik dat heel erg leuk vind. Ik vind het leuk
om mensen te helpen en ik vind kinderen ook
heel leuk.
Wat doe je op zaterdagmiddag? Op de zaterdagmiddag werk ik meestal als kassière bij de
Jumbo in Hengelo. Als ik niet aan het werk ben,
ben ik lekker niks aan het doen en geniet ik echt
van mijn weekend.
Doe jij nog een andere sport? Welke? Op dit moment doe ik geen sport.
Wat is je favoriete maaltijd? Een lastige vraag.
Ik vind pannenkoeken heel erg lekker, maar met
lasagne kan je mij ook erg blij maken.

Wat vind jij jammer dat je nooit hebt geleerd,
dus wat je graag had willen kunnen? Ik vind
het jammer dat ik nooit meer achteruit salto
heb gedaan. Ik kon het wel, totdat ik een keer
verkeerd terecht kwam. Daarna heb ik het nooit Waar kun je Jill ’s nachts voor wakker maken? Ik
meer gedurfd.
denk dat Jill van chocola houdt en je haar hier
wel voor wakker kunt maken.
Kan Jill nog een salto springen? Jill kan zeker
Wat is een droom van Jill? Ik denk dat Jill graag
nog een salto springen! Heel goed zelfs.
wil reizen. Ik heb haar gehoord over Amerika.
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nieuwe oefeningen. Op onze les zitten allemaal
super leuke meiden en het is erg gezellig. Jill
en ik kunnen jullie met oefeningen helpen en
ondersteunen. Dit vinden wij zelf erg leuk en
daarom is de sfeer er ook heel fijn. Wij staan
open voor dingen die jullie willen leren en
hopen dat we je daarbij kunnen helpen. Als we
meer leden hebben kunnen we meer leuke dingen doen. Kom bij onze lessen zou ik zeggen!

Jill Coopman

Bij welke les help je momenteel? Ik help op de
zaterdagochtenden bij de Space Gym en de
Basic Gym.

Hoe lang zit Jill al bij de club? Jill die is denk ik
begonnen toen ze ongeveer 6 jaar was.

Jill en Femke

Welke school doe je? Ik zit zelf nu in het eerste
jaar van ROC van Twente. Ik doe hier de verzorgende IG opleiding.

Kun jij nog de spagaat Femke? Nee, helaas niet.

Wat wil je later worden en waarom? Ik weet
nog niet precies wat ik wil worden. Voor nu wil
ik misschien wel kraamverzorgster worden. Ik

Geef aan waarom er echt meer kinderen naar
jullie les moeten komen. Turnen is gewoon
super leuk. Je gaat over de kop en leert allerlei

Hoe oud is Jill? Ik denk dat Jill 19 is.

Hoe reageerde je toen je werd gevraagd om
les te gaan geven? Ik vond het leuk dat ik werd
gevraagd. Ik heb altijd nog contact gehouden
met TCT nadat ik gestopt was met turnen.
Ik heb meerdere keren stage gelopen bij
verschillende groepen. Ondertussen had ik mijn
diploma gehaald om les te mogen geven, dus ik
vond het heel leuk dat ik dan ook iets met mijn
diploma kon doen.
Welke opleiding doe je? Dit jaar ben ik begonnen aan de Pabo op het Saxion in Enschede.

Heb je een ernstige blessure gehad? Welke?
Tijdens mijn tijd bij TCT heb ik een keer mijn enkel gebroken. Dit kwam niet door turnen, maar
door de trampoline bij mij thuis. Verder heb ik
nog een keer mijn pols gebroken bij acrogym.
Dit waren mijn ernstigste blessures.
Wat zijn je hobby’s en dromen? Ik vind het heel
leuk om dingen te doen met mijn familie of
vrienden. Skiën hoort ook bij het rijtje van mijn
hobby’s. Creatief bezig zijn vind ik fijn, alleen
doe ik dit niet meer zo veel. Wat ik nog heel
graag wil doen is reizen. Ik wil heel graag een
keertje naar Zuid-Amerika en ik wil graag een
keer naar Lapland. Dat ligt bovenin Finland.
Kan Femke nog de spagaat? Nee Femke kan
geen spagaat meer. Toevallig hadden we dit een
tijdje geleden in  de les geprobeerd.
Op welke school zit Femke? Volgens mij doet
Femke verpleegkunde.
Wat wil zij later worden? Ik denk dat ze door wil
in de verpleegkunde.
Hoe oud ben jij, Jill? Ik ben 19 jaar.

Assistent en trainer

Assistent en trainer

Assistent en trainer

Waar kunnen ze jou voor wakker maken ’s
nachts? Eigenlijk hou ik er niet van om wakker
gemaakt te worden. Het liefst slaap ik lekker door. Maar als iemand me wakker maakt,
omdat we op vakantie gaan of iets anders leuks
gaan doen, dan vind ik het niet erg.

Wat is je grootste hobby? Ik denk skiën. Dit vind Wat is het lievelingseten van Femke? Lasagne
ik heel leuk om te doen en ik kijk er elk jaar
Wat is het grappigste wat jij ooit tijdens de les
naar uit als het bijna weer zover is.
hebt meegemaakt? Ik geef nu ongeveer een
jaartje les. Er komt niet direct iets in me op
Op welke leeftijd is Femke begonnen met
maar we lachen altijd wel in de les
turnen? Oehh dat weet ik niet precies. Ik denk
dat ze 6/7 jaar was toen ze begon.
Naar welk land ga je het liefst op vakantie? Ohh
Wat had Femke nog heel graag willen leren toen dit is een lastige. In de winter ga ik het liefst
zij zelf nog turnde? Dit vind ik ook een lastige. Ik naar Oostenrijk om te skiën. In de zomer denk ik
weet dat ze de ringen altijd heel leuk vond. Dus dan toch Italië
ik denk dat ze daar misschien nog wat nieuws
Geef aan waarom er echt meer kinderen naar
wilde leren
jullie les moeten komen. Ik vind het heel leuk
om les te geven. Ik wil graag nieuwe dingen
Denk je dat je nog een salto kunt springen?
aanleren aan kinderen, maar herhaal ook
Onlangs nog gedaan? Jaa, ik kan nog een salto
onderdelen, zodat de oefeningen steeds beter
springen. Sinds ik gestopt ben met turnen heb
gaan. Door wat veranderingen van dagen zitten
ik altijd het springen bij gehouden doordat
er niet zo veel kinderen op de les en we willen
ik acrogym en  cheerleading heb gedaan. Ik
graag de les weer opvullen. Hoe meer kinderen,
denk dat ik de laatste salto afgelopen juli  heb
hoe gezelliger het wordt.
gesprongen.

13

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 spreken we met Marly, Quinty en hun moeder Merlyn
Michorius-Doeschot.  

achterover) en overslag-strek-strek-salto
Brug - Slingeren kip losom schroef (streksalto
achterover af) en zolendraai naar de hoge
legger en reuzen in onderzwaai
Trampoline - dubbel salto voorover

Hoe lang zit je al op turnen?
Viereneenhalf jaar. Ik ben begonnen met gym
toen ik zes jaar was bij Trios (nu Renata). Na een
jaar ging ik naar TurnCentrum Twente. Na één
les bij Jong Talent mocht ik doorstromen naar
de C-selectie en de pre-selectie . Na een maand
zat ik al bij de A-selectie.
Zo, dat ging snel. Hoe was dat?
Dat was best lastig, want ik had net vrienden
gemaakt bij de C, maar gelukkig kende ik Lynn
Voorhuis. Ik vond het toen minder eng om weer
naar een nieuwe groep te gaan. We staan als we
beginnen en eindigen in de les altijd op leeftijd,
maar qua lengte klopt dat helemaal niet.

Hoe vind je het om wedstrijden te doen?
Leuk, het is vaak wel een lange dag (vooral toen
we naar Kerkrade moesten), maar ook gezellig.
Vorig jaar ben ik 20e van Nederland geworden.

Wat zijn je doelen op de toestellen, waar ben je
voor aan het oefenen?
Balk - losse radslag en boogje flikflak
Sprong - Yurchenko en Zsukahara
Vloer - Arabier flikflak dubbelschroef (in salto

Marly: “Hoe ik mijn angst overwin? Nou, je moet
erop vertrouwen dat je het alleen kunt als je
trainster dat zegt. Als je beter wilt worden moet je
doorzetten, ook als het zwaar is.”

Ga je graag mee naar de wedstrijden van
Marly? Nee, want dat duurt heel lang. Ik ga dan

Krijg je wel eens een goede tip van je moeder?
Nee, eigenlijk niet.

leuke dingen doen met Oma. Knutselen en mee
naar de bakker en de markt.

Heb je ooit een blessure gehad?
Niet door een val. Ik kreeg opeens zomaar last
van mijn knie. Waarschijnlijk overbelast of door
de groei. Ik heb toen een tijd een patellabandje
gedragen. Dat hielp. Nu is het over. Elke
maandag komt de fysiotherapeut bij de club. Als
ik weer last heb, kan ik naar hem toe gaan.

Wist jij meteen toen je een sport mocht
uitkiezen dat je op turnen wilde?
Eigenlijk wilde ik op paardrijden, maar dat
mocht niet. Ik heb gekeken bij dansen, maar dat
leek me niet leuk. Turnen wel.

Wat wil je later worden?
Sportlerares of dierenarts.

Daar ben ik trots op. Dit seizoen ben ik 2x 3e
geworden in de tweede divisie. Nu zijn er door
Corona geen wedstrijden meer. Dat vind ik
jammer. Ik zit meestal op de heenweg bij mijn
ouders in de auto. Ik vermaak me dan wel met
Spotify, muziek  luisteren en spelletjes doen. En
eten, haha. Bij de springwedstrijden gaan we na
die tijd altijd langs McDonald’s. Dat is heel leuk.

de tweede les (in de zelfde categorie) in de
week betaal je maar de helft van de contributie!

Quinty: “Ik oefen een keer in de week, maar ik
wil nog vaker.”

Marly

Wat is je leukste onderdeel?
De balk, want de uitdaging om daarop je
oefening goed te doen, is heel groot. Je moet
over je eigen angst heen komen. Hoe ik dat
doe? Nou, je moet erop vertrouwen dat je
het alleen kunt als je trainster dat zegt. Ik vind
het fijn dat ze nog twee keer helpt en daarna
doe ik het alleen. Als ik het toch nog eng vind,
doe ik het onderdeel met een matje eronder.
Balk is eigenlijk mijn minste onderdeel, maar
dus wel mijn leukste. Als je beter wilt worden
moet je doorzetten, ook als het zwaar is. Kun
je dat niet, dan is turnen niets voor jou. Ik vind
krachtoefeningen leuk om te doen. Ik train nu
vier keer per week drie uur. Ik help ook nog bij
de Basic Gym op zaterdagmorgen.
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Marly, Quinty en Merlyn

Hoeveel handstanden heb je in je leven
gemaakt?
Oeh, ha dat weet ik niet. Ik denk 1 miljoen?
Laten we eens samen rekenen? Hoe vaak maak
je een handstand tijdens de training? 100 keer?
En op een andere dag? 50? Dan hebben we een
leuke som: 400+150=550x365x4,5=903.375
Nou, je zit er heel dicht bij. Bijna een miljoen.

Nu helpt jouw zus bij jou op de les, hoe vind je
dat?
Hmm, niet zo leuk eigenlijk.

Familiebruggetje

Familiebruggetje

Familiebruggetje

Waar zijn jullie op vakantie geweest?
Naar Italië en naar Kroatië. Lekker zwemmen en
spelen.
He, ik zie een losse tand?
Ja, hij is er bijna uit. Ik heb ook al nieuwe
tanden. Geen enkele tand die eruit is gegaan
heeft mij pijn gedaan.

Quinty

Hoe lang zit jij al op turnen?
Nu twee jaar. Eerst bij Edwin, toen bij Nikki en
nu bij Puck.
Wat kun je allemaal al?
Op de brug de borstwaartsom en de koprol.
Op de mat de handstand. Er zit ook een
vriendinnetje van school bij mij in de groep.
Hoe vaak oefen je?
Een keer in de week, maar ik wil nog vaker, want
Marly gaat vier keer in de week.
Je mag ook twee recreatielessen in de week
doen, hoor?
Oh, dan wil ik dat graag, mag dat mama?
Merlyn wist niet dat dat kon. TurnCentrum
Twente heeft zelfs een heel mooi aanbod: voor
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Merlyn: “In de voorbereiding en tijdens een
wedstrijd is er zoveel te doen, dan worden alle
ouders van de selectie gevraagd of ze een taak op
zich willen nemen. Het is heel mooi dat je samen
zo’n dag tot een succes maakt.”
Merlyn

Hoe kwam je bij TurnCentrum Twente?
Door Marly. Doordat zij in de selectie ging
turnen, werd ik als ouder gevraagd voor de
kassa bij een wedstrijd. Dat vond ik leuk. We
hebben een app-groep van de selectie ouders.
Er wordt op ons een beroep gedaan voor
schoonmaak, broodjes smeren, jurytafels, koffie
rondbrengen, opzetten toestellen. Er is zoveel te
doen als er wedstrijden zijn, dan is er veel hulp
nodig.
Je dochter gaat vier keer per week trainen. Hoe
regel je dat allemaal thuis?
Ja, dat vraagt wel wat aanpassing van ons
allemaal. De training is van 17:00-20:00 uur.
Dan zit je dus direct met het eten. Marly eet
een boterham en haar toetje voor de training.
Na de training eet ze nog een half bord van wat
wij hebben gehad. Meer eten zo laat is niet
prettig, want om negen uur gaat ze naar bed.
Ik werk op maandag en donderdag, dan brengt
Opa haar naar training. Daar hebben we geluk
mee.

is wel bang dat ze zich bezeerd of ergens mis
grijpt.
Hoe vind je het dat je in Bladgoud komt?
Haha, dat vind ik heel leuk. Marly struint het
blad altijd direct door of ze erin staat. Nu weten
we dat zeker! We lezen hem allemaal.
Heb je zelf ook op turnen gezeten?
Ja, ik zat vroeger bij Hercules. Ik heb geturnd
bij Marion van Galen. Zelfs in de selectie. Ik heb
ook geholpen bij anderen lessen van Hercules.
En nu zit ik op Turn Fit bij Barbara.

Springchallenge KNGU
In het weekend van 21 en 22 november hebben een aantal selectie meiden meegedaan aan een
spring challenge van de KNGU. De bedoeling was dat een team van 4 turnsters 6 verschillende
sprongen op dorado moesten springen en deze moesten worden gefilmd. Deze challenge heeft de
KNGU bedacht, omdat het NK Groepsspringen dit seizoen niet is doorgegaan i.v.m. COVID-19.
De filmpjes van de sprongen zijn te zien op de Facebookpagina van TCT, hier een paar foto’s voor
een indruk.

Groepsspringen

Familiebruggetje

Familiebruggetje

Wat wens je voor Marly en Quinty?
Voor Marly dat ze het goed blijft doen en
enthousiast blijft. Ik hoop dat ze nog een keer
kan mee doen met de NK. Voor Quinty dat ze
het naar haar zin heeft op turnen en dat ze veel
leert. Ik ben trots op allebei!

Dus het hele gezin krijgt er mee te maken?
Ja, dat klopt. Voor Quinty is al die aandacht
voor Marly soms niet leuk. Als ik ga helpen bij
een wedstrijd vindt mijn man dat ook wel eens
ongezellig. Bij wedstrijden van Marly gaan we
wel altijd met zijn tweeën mee. Quinty gaat dan
logeren bij Opa en Oma. We moeten vaak al
vroeg weg, omdat we een eind moeten rijden.
Voor haar is zo’n dag niet leuk. Dik uur rijden,
drie uur op de tribune en weer terug. Lang leve
Opa en Oma!
Hoe gaat het met jouw zenuwen als Marly moet
turnen?
Op zich goed, behalve als ze op de balk moet.
Ze valt vaak met een element en ik zit dan in
spanning of het haar lukt  om te blijven staan.
Ik heb geen zenuwen dat er iets mis gaat.
De oefeningen heeft ze zo vaak gedaan. De
kinderen leren ook hoe ze moeten vallen. Oma
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De Basic Gym groepen van Edwin en Ammelie hadden een gelukje, want ze mochten komen
turnen in de grote turnhal van TurnCentrum Twente. Als extraatje kwam iedereen in de onesie om
een groepsfoto te maken. En hier dan het resultaat!

Basic Gym Jan

De turnsters van Jan “aan het lijntje”.

Lessen in de spotlights

Lessen in de spotlights
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Basic Gym Ammelie en Edwin
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Op zaterdagochtend hebben de meiden van de SpaceGym 9:30-11:00 goed getraind en nieuwe
dingen gedaan. Ze waren begonnen met een spelletje en inleiding. En daarna hebben ze geoefend
op de salto’s, flikflakken, ringen en nog meer. Een aantal hebben de salto en/of flikflak voor het
eerst alleen gedaan of met één hulp. Hartstikke knap!
Kom meedoen op de zaterdagochtend van 9:30 tot 11:00 uur als je tussen de 9 en 12 jaar oud
bent!

Ouder- en Kindgym
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.

Lessen in de spotlights

Lessen in de spotlights
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Space Gym Jill
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Basic Gym Iris

Turn Fit 30+

De dames van Turn Fit zijn wel heel creatief geweest!

Lessen in de spotlights

Lessen in de spotlights
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Space Gym Iris
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Rabo ClubSupport
In de periode van 5 oktober t/m 25 oktober jl.
kon er gestemd worden op diverse verenigingen
in de omgeving voor het Rabo ClubSupport.
Dankzij deze ludieke actie van de Rabobank
kon er een geldbedrag opgehaald worden
voor diverse verenigingen in de regio Twente
en Achterhoek. Dankzij de Rabobank heeft
TurnCentrum een bedrag opgehaald van
€597,02. Dit allemaal dankzij alle leden,
vrijwilligers en bekenden die op TurnCentrum
Twente gestemd hebben! Wij willen iedereen
bedanken voor de inzet om zoveel mogelijk
stemmen binnen te halen. Van dit geld kan er
weer geïnvesteerd worden in diverse toestellen,
materialen en zorgt het ervoor dat de
vereniging het financieel wat dragelijker heeft in
deze gekke tijden van COVID-19.

Grote Clubactie
In de periode van 19 september t/m 14
november heeft de Grote Clubactie plaatsgevonden. Alle leden van TurnCentrum Twente
hebben geprobeerd loten te verkopen voor de
vereniging. Een lot kostte €3 waarvan 80% naar
de vereniging gaat. Hiervan zijn nog niet alle
verkochte loten verwerkt, maar in het systeem
is alwel een tussenstand te noemen, namelijk
een bedrag van €5.280,-

Rebus
Jaa, hier is het dan. Weer een rebus met
tekeningen van Barbara van der Woning.

Puzzel maar gauw wat er staat en stuur de
oplossing naar communicatie@tctwente.com.

Het was een gekke tijd om langs de deuren te
gaan, maar ook door alternatieven om online
loten te verkopen is het al onze leden gelukt
alsnog dit bedrag te bereiken! Wij willen
iedereen dan ook bedanken voor zijn of haar
inzet om alsnog de moeite te nemen loten te
verkopen en het voor TurnCentrum Twente
financieel dragelijker te maken. Zie hieronder
dan ook een korte impressie van wat er in
het verleden aangeschaft is aan materialen
en toestellen van de opbrengsten van de
Grote Clubactie. Waaronder het goud-zwarte
luchtkussen in Sporthal Slangenbeek, de airtrack
die in diverse gymlokalen gebruikt wordt en
door alle trainers meegenomen kan worden
voor de les, de plankoline in turnhal Weusthag
en nog diverse klein materiaal.

Steen & Tegelhandel

De zin die uit de vorige rebus kwam, is: Door het
turnen op de parkeerplaats, blijf je sterk, lenig
en happy. We hebben uit de inzendingen een
winnaar getrokken en dat is Wiebe Teun Rijs.
Veel plezier ermee!

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

Puzzelpagina

Sponsorgeld

Sponsor acties

Gefeliciteerd Wiebe Teun!

www.devrieshengelo.nl
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Overzicht recreatielessen 2020-2021

Geert de Wilde

Dag		

* 30-7-1936    + 16-11-2020
Ons erelid Geert de Wilde is afgelopen
maand overleden. Geert was speciaal voor
TurnCentrum Twente en dat was wederzijds.
Geert kwam altijd samen met z’n vrouw Jannie
naar sporthal Weusthag en dan nam hij ook
altijd een kadootje mee.
Na een nationale groepsspringwedstrijd bracht
hij mandarijntjes mee voor onze turnsters, als
beloning voor ontelbare nationale titels. Op de
afsluiting van het wedstrijdseizoen met de Geert
de Wilde Wisseltrofee voor de turnster met de
beste turnprestatie in het afgelopen seizoen.
En op elke jaarvergadering van TurnCentrum
Twente kwam hij met een enveloppe met een
bijdrage voor onze vereniging. We hadden als
vereniging een streepje voor bij Geert.
Geert, wij zullen je missen.
Jan Mulder

Locatie			

Tijd			

Hoofdtrainer		

J/M

Ouder-kindgym (2-4 jaar)
Woensdag
Weusthag
Woensdag
Weusthag

09.00-09.45u
09.45-10.30u

Barbara vd Woning
Barbara vd Woning

J/M
J/M

Kleuter-gym (4-6 jaar)
Zaterdag
Slangenbeek

10.00-11.00u

Amy Harink

J/M

Basic-Gym (6-9 jaar)
Dinsdag
Slangenbeek
Donderdag
Mussenstraat
Vrijdag
Mussenstraat
Vrijdag
Weusthag
Zaterdag
Slangenbeek
Zaterdag
Slangenbeek
Zaterdag
Havezatenlaan
Zaterdag
J. vd Heijdenstraat

15.30-17.00u
15.30-17.00u
16.30-18.00u
15:30-17:00u
09.30-11.00u
11.00-12.30u
09.00-10.30u
09.00-10.30u

Jan Mulder
Jan Mulder
Ammelie Nijhuis
Edwin Cildavil
Iris van der Werf
Jill Coopman
Puck Waanders
Jamilla ten Hove

M
M
M
M
M
M
M
M

Space-Gym (9-12 jaar)
Vrijdag
Weusthag
Zaterdag
Slangenbeek
Zaterdag
Havezatenlaan
Zaterdag
Slangenbeek
Zaterdag
J. vd Heijdenstraat

17:00-18:30u
09.30-11.00u
10.30-12.00u
11.00-12.30u
10.30-12.00u

Edwin Cildavil
Jill Coopman
Puck Waanders
Iris van der Werf
Jamilla ten Hove

M
M
M
M
M

Tumble&Jump (12-16 jaar)
Vrijdag
Weusthag
Zaterdag
Slangenbeek

17.00-18.30u
09.30-11.00u

Edwin Cildavil
Jill Coopman

J/M
J/M

Turnmix 16+
Donderdag

Weusthag

20.00-22.00u

Rosan Krikke

D/H

Turn Fit 30+
Woensdag

Weusthag

10.30-11.30u

Barbara vd Woning

D/H

Jongensturnen (6-12 jaar)
Vrijdag
Mussenstraat
Zaterdag
Slangenbeek

18.00-19.30u
11.00-12.30u

Jamilla ten Hove
Amy Harink

J
J

Groove Dance
Dinsdag
Slangenbeek
Dinsdag
Slangenbeek
Dinsdag
Slangenbeek

16.00-17.00u
17.00-18.00u
18:00-19:00u

Nathalie Hunter
Nathalie Hunter
Nathalie Hunter

6-8 jaar
9-11 jaar
12 jaar e.o.

Lesrooster

In memoriam

Afscheid Geert de Wilde

Tijden en lessen onder voorbehoud.
Voor verdere informatie kunt u bellen: Kristy Stijnenbosch  074-2506501
Ook kunt u terecht op onze website www.tctwente.com
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PREMIUM - BUDGET - CARNAVAL & KANT EN KLARE PRODUCTEN

@bontshop.nl

/BontshopNL

