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Foto op de voorpagina: Basic Gym groep op 
zaterdag van Puck, locatie Havezatenlaan
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Het	nieuwe	seizoen	is	alweer	een	tijdje	aan	de	gang.	Een	seizoen	met	vele	veranderingen.	De	
indeling	zoals	wij	die	kenden	is	helemaal	omgegooid.	Wij	hebben	als	vereniging	voor	het	eerst	de	
indeling	overgenomen	van	de	KNGU.	Hierover	is	meer	te	lezen	verder	in	Bladgoud.

Het	seizoen	begon	ook	gelukkig	weer	met	wedstrijden	waarbij	uiteindelijk	eerst	het	publiek	nog	
aanwezig	mocht	zijn.	Helaas	mocht	later	(vanaf	14	november	jl.)	het	publiek	niet	meer	aanwezig	
zijn.	Dit	betekende	dat	de	eerste	door	ons	te	organiseren	wedstrijden	(zaterdag	27	november)	
zonder	publiek	waren.
	
Er	zijn	hele	mooie	prestaties	neergezet.	Zo	waren	er	op	16	oktober	jl.	wedstrijden	voor	Jeugd	D.	
Hierin	zijn	de	volgende	prijzen	behaald:	Goud	op	Plankoline	kast;	Zilver	op	Trampoline	kast;	Zilver	
op	Airtrack;	Brons	op	Trampoline.

30	oktober	jl.	waren	wedstrijden	voor	Jeugd	B	in	Vroomshoop.	De	dames	hebben	zich	
hier	ook	weer	voor	alle	toestellen	weten	te	plaatsen.	Tenslotte	was	vlak	voor	de	nieuwe	
coronamaatregelen	nog	een	wedstrijd	met	Eva,	Carlijn	en	Jasmijn.	Deze	dames	zijn	op	een	mooie	
tweede	plek	geëindigd,	net	als	Lotte,	Mikki,	Lisa	en	Liselot	die	op	dezelfde	dag	wedstrijden	
hadden.	Naast	individuele	wedstrijden	waren	deze	dag	ook	springwedstrijden	met	de	Junioren	B.	
De	dames	hebben	zich	op	13	toestellen	weten	te	plaatsen	voor	het	NK	op	11	december.

Hopelijk	gooien	de	huidige	en	misschien	toekomstige	maatregelen	geen	roet	in	het	eten.
Het	zou	natuurlijk	fantastisch	zijn	om	weer	wedstrijden	te	mogen	en	te	kunnen	organiseren	in	
onze	eigen	zaal,	want	oh	wat	is	dat	al	weer	lang	geleden.	

Het	opblazen	van	de	ballonnen,	het	strijken	van	de	tafelkleden,	de	zaal	opbouwen	en	afbouwen,	
de	kantine	klaar	maken,	stempelen	op	de	handen	na	betaling	voor	de	entree,	juryleden	voorzien	
van	koffie/thee,	lekkernij	en	lunch	en	dan	heb	ik	het	nog	niet	over	de	gezellige	sfeer	die	er	dan	
heerst.	Als	ik	dit	zo	op	schrijf	besef	ik	pas	hoe	erg	ik	het	gemist	heb.

Dit	realiseren	wij	als	vereniging	alleen	samen	met	vrijwilligers.	Zonder	hen	zou	de	vereniging	niet	
kunnen	bestaan.	We	zijn	dan	ook	zeer	dankbaar	voor	hun	tomeloze	inzet	in	de	afgelopen	jaren	en	
hopelijk	ook	in	de	komende	jaren.

Hoe	mooi	is	het,	dat	je	als	ouders	iets	kunt	betekenen	voor	de	vereniging	van	je	kind.	En	dat	door	
de	inzet	van	ouders	het	mogelijk	wordt	om	wedstrijden	in	onze	eigen	zaal	te	organiseren.	Je	steekt	
er	als	ouder	tijd	en	energie	in,	maar	het	levert	het	ook	iets	op.	De	gezellige	sfeer,	een	kijkje	achter	
de	schermen,	en	je	brengt	tijd	met	je	kind	door.	

Dus	laten	we	samen	verder	bouwen	aan	een	vereniging	waar	het	kind	centraal	staat,	waar	een	
ieder	zich	veilig	en	thuis	voelt	en	de	prestaties	een	resultaat	daarvan	zullen	zijn.	

Rest	mij	jullie	allen	namens	het	bestuur	fijne feestdagen	te	wensen	en	laten	we	vooral	naar	
elkaar	blijven	omkijken	en	lief	zijn	voor	elkaar	in	deze	rare	tijd.	

Birsel	Altin-Cakici
Voorzitter	TCT	
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Nieuw binnen TurnCentrum Twente!
Al	jaren	zijn	er	lessen	jongensturnen	binnen	de	vereniging.	Sinds	dit	seizoen	is	de	naam	veranderd	
in	Freerunning.	Enerzijds	om	aantrekkelijker	te	zijn	voor	nieuwe	leden,	anderzijds	om	meer	en	
andere	oefeningen	aan	te	kunnen	bieden.	Toestellen	worden	op	een	andere	manier	gebruikt	en	
krachtoefeningen	zijn	ineens	een	voorbereiding	op	een	gave	actie	die	iemand	wellicht	ooit	op	
straat	gaat	uitvoeren.

Als	een	jongen	een	salto	achterover	aan	het	
oefenen	is	en	hij	kan	die	(wel	10	keer)	helemaal	
zonder	hulp,	kan	hij	ook	een	salto	vanaf	een	
muurtje	springen.	Op	de	les	trainen	ze	in	
een	veilige	omgeving	met	valmatten,	hulp	en	
aanwijzingen	van	de	trainer.	Zo	bouwen	ze	een	
oefening	stapje	voor	stapje	samen	op.	Dat	kost	
tijd	en	doorzettingsvermogen.	Hoe	sterker	je	
bent,	hoe	beter	je	een	oefening	kunt	uitvoeren.

Wat is Freerunning?
Als	je	op	YouTube	kijkt,	zie	je	waaghalzen,	die	
spectaculaire	sprongen	doen	van	muurtjes,	
over	hoge	obstakels	lopen	en	prachtige	salto’s	
maken.	Ze	rennen,	springen,	hangen	en	klim-
men	door	de	stad	of	door	de	natuur.	Zo	baant	
de	freerunner	zijn	eigen	weg,	terwijl	hij	allerlei	
gewaagde	(turn)elementen	laat	zien.
Maar…	de	freerunner	is	ook	ooit	begonnen	met	
een	koprol	en	het	springen	over	een	elastiek.	
Door	training	wordt	hij	sterker	en	neemt	de	uit-
daging	om	hoger,	verder	en	moeilijker	te	gaan,	
toe.

Wat doe je in de les?
Op	Freerunning	train	je	bijna	alles	wat	je	kunt	
doen	met	het	lichaam.	Coördinatie,	lenigheid,	
uithoudingsvermogen,	kracht	en	snelheid.	

Handstanden,	salto’s	voor	en	achterover,	
ringzwaaien	en	rekstokoefeningen.	Soms	ook	
in	een	wedstrijdvorm.	Lekker	spannend,	want	
je	wilt	natuurlijk	niet	verliezen	van	je	vriendje.	
Je	gebruikt	alle	spiergroepen,	waardoor	je	hele	
lijf	sterk	wordt.	Door	continu	aan	je	angsten	
bloot	te	worden	gesteld,	leer	je	hier	goed	mee	
omgaan.	Uiteindelijk	went	dit	gevoel	en	voel	je	
je	mentaal	sterker.	Zo	wordt	de	les	een	persoon-
lijke	uitdaging	en	ontwikkeling.	Als	een	oefening	
lukt,	voelt	dat	heel	goed.	Lukt	het	niet,	dan	ga	je	
door	totdat	je	het	kunt.	Kom	maar	meedoen	als	
je	durft!

Amanda	Cildavil	geeft	op	zaterdag	in	Slangenbeek	
de	les	Freerunning	voor	TCT.	Doordat	de	les	in	de	
nieuwe	vorm	nog	niet	zo	lang	loopt,	doet	Amanda	
nog	veel	turnelementen	met	de	jongens.	“Turnen	
is	een	goede	basis	voor	Freerunning-activiteiten.	
Door	het	zwaaien	aan	de	ringen	krijgen	ze	een	
goed	gevoel	van	hoe	de	spanning	in	hun	lijf	moet	
zijn	om	steeds	precies	in	het	midden	uit	te	komen	
voor	de	afzet.	Daarna	kunnen	we	gaan	trainen	
voor	de	salto	af.	Dat	is	natuurlijk	super	cool	om	te	
doen”,	aldus	Amanda.
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Voor	deze	editie	van	Bladgoud	hebben	we	de	trainers	van	de	verschillende	groepen	gevraagd	om	
een	foto	in	te	sturen	met	als	thema	‘Bling-Bling-kerst’.	Met	het	oog	op	de	feestdagen	leek	ons	dat	
wel	een	mooi	thema.	De	resultaten	zie	je	kris	kras	door	deze	editie	heen!

Basic	Gym	op	zaterdag	van	Edwin	&	Carlien,	locatie	Slangenbeek

Space	Gym	op	zaterdag	van	Edwin	&	Carlien,	locatie	Slangenbeek
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De KNGU heeft een advies uitgebracht naar alle verenigingen, die aangesloten zijn bij de KNGU. 
Dit advies gaat over de herindeling van de wedstrijdsport. Hierin zijn een aantal zaken centraal 
gezet, namelijk autonomie, binding en competentie. Hieronder wordt het verhaal achter de nieuwe 
wedstrijdindeling, dat TurnCentrum Twente heeft overgenomen verder toegelicht.

Concreet vanaf september 2021
•	 Meer	inzet	op	spelenderwijs
•	 Autonomie,	keuze	oefenstof	ipv	

voorgeschreven	oefenstof
•	 Binding,	meer	in	teams	i.p.v.	individueel
•	 Competentie,	meer	focus	op	eigen	

ontwikkeling	en	succesbeleving
•	 Meer	regionaal	ipv	landelijk
•	 Meer	momenten	om	naar	toe	te	werken	en	

naar	uit	te	kijken
•	 TD	seniorenleeftijd	verhogen	naar	18	jaar	

(1e-6e	divisie)

Stap 2. Wat gaan we aanbieden? De oefenstof.

Uitgangspunten oefenstof.
•	 Plezier	in	de	sport	centraal	stellen
•	 Oefenstof	eenvoudiger
•	 Minder	diversiteit	in	niveaus	en	categorieën
•	 Eenduidig	waarderingssysteem
•	 Voor	jongere	leeftijdscategorieen	

bijpassende	oefenstof	aanbieden
•	 Pedagogisch	A-B-C	(autonomie,	binding	en	

competentie)
	

Schema leeftijdscategorieën vanaf seizoen 
2021-2022

Stap 1: Het kind centraal stellen

Basisbehoeften (A-B-C)
1.	 Autonomie,	zelf	keuzes	maken	en	

verantwoordelijk	zijn
2.	 Binding,	de	behoefte	om	gewaardeerd	

en	gerespecteerd	te	worden.	Kinderen	
verlangen	naar	aandacht	en	erkenning.

3.	 Competentie,	het	gevoel	van	kinderen	dat	
zij	‘iets’	kunnen,	een	bijdrage	leveren	of	een	
nieuwe	vaardigheid	leren	(succes).

Fundament 7-9 jaar (Instap)
•	 Spelenderwijs	(Fun)
•	 Doel	om	naar	toe	te	werken
•	 Dicht	bij	huis
•	 Technische	leerlijn
•	 Breed	motorische	ontwikkeling	(10	

vaardigheden)
•	 Waardering,	succesbeleving
•	 Focus	op	ontwikkeling,	minder	op	prestatie
•	 Geen	onderscheid	niveau,	leeftijd	7-9	jaar

Leren trainen 10-12 jaar (Pupil)
•	 Wedstrijden	op	huidige	wijze
•	 Dicht	bij	huis
•	 Turnen	in	teams	(10-12	jaar)
•	 Iedereen	turnt
•	 Waardering	via	D	en	E	scores
•	 Minder	niveaus	meer	

samengevoegd

13 jaar en ouder (Jeugd, Junior en 
Senior)
•	 Wedstrijden	op	huidige	wijze
•	 Regionaal	en	landelijk
•	 Turnen	in	teams	en	individueel	

of	beiden
•	 Waardering	via	D	en	E	scores
•	 Minder	niveaus
•	 Seniorenleeftijd	verhoging	

binnen	TD	(18	jaar)
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Nieuwe aanpak selectietrainingen TurnCentrum Twente
•	 Laat	de	instappers	(7-9	jaar)	zo	veel	mogelijk	samen	trainen	en	aan	het	fundament	werken	

in	een	speelse	sfeer.	Zorg	vooral	voor	een	brede	basis	en	biedt	tot	3	trainingsmomenten	van	
2	uur	training	aan.	Gezien	de	leeftijd	kan	dit	vroeg	in	de	middag	plaatsvinden.	In	de	huidige	
situatie	is	deze	groep	veel	en	veel	te	klein	waardoor	geen	gezonde	brede	basis	voorhanden	is.

•	 Laat	ook	de	pupillen	(10-12	jaar)	zoveel	mogelijk	samen	“leren	trainen”	met	tot	4	
trainingsmomenten	van	3	uur	per	week.	Gezien	de	leeftijd	kan	dit	ook	vroeg	in	de	middag	
plaatsvinden.

•	 Laat	de	jeugd	samen	trainen	en	biedt	tot	4	trainingsmomenten	van	3	uur	aan.	Door	de	weeks	
kan	dit	van	17:00	tot	20:00	uur	zijn	rekening	houdend	met	wat	langere	schooltijden.

•	 Laat	de	junioren	en	senioren	samen	trainen	en	biedt	tot	4	trainingsmomenten	aan.	Door	de	
weeks	kan	dit	van	18:00	tot	21:00	uur	zijn.

•	 Alle	turnsters	een	advies	met	het	minimaal	aantal	te	volgen	trainingen	per	week.	Dit	al	naar	
gelang	talent	(capaciteiten)	en	de	mogelijkheden	vanuit	de	thuissituatie	om	meer	uren	te	
trainen.

Al	deze	bevindingen	zijn	uitgerold	tot	het	volgende	selectielesrooster:

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
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Basic	Gym	op	dinsdag	van	Babs,	locatie	Slangenbeek
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Freerunning	van	Amanda,	locatie	Slangenbeek
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Ook dit jaar zijn er weer loten verkocht door alle leden van TurnCentrum Twente. Dit jaar kon dat 
heel makkelijk door middel van het scannen van een persoonlijke QR-code. Persoonlijk? Dat klopt. 
Elk lid had een eigen boekje met een persoonlijke QR-code. Zo werd heel makkelijk geregistreerd 
wie welk lot verkocht. Als je dat te ingewikkeld vond, dan kon je heel simpel ook nog met pen een 
bladzijde uit het boekje invullen.

Maar  …. Wat was de opbrengst? In	totaal	zijn	er	2793	loten	verkocht!	Dit	heeft	een	opbrengst	
opgeleverd	van	€	6.703,20.	Sinds	een	aantal	jaren	is	het	ook	mogelijk	om	superloten	te	verkopen!	
Dit	zijn	50	loten	in	totaal!	Hiervan	zijn	er	drie	verkocht,	wat	heeft	geleid	tot	een	opbrengst	van	
€	360,-	Alle	leden,	hartelijk	bedankt	voor	jullie	inzet	bij	het	verkopen	van	de	loten.	Dankzij	jullie	
heeft	dit	een	mooie	opbrengst	opgeleverd	voor	de	vereniging,	waar	we	weer	veel	leuke	dingen	
van	kunnen	doen.	Binnenkort	volgt	tevens	de	prijsuitreiking	voor	onze	leden,	want	iedereen	die	25	
loten	of	meer	verkocht	heeft,	wint	ook	een	prijs!

Basic	en	Space	Gym	op	vrijdag	van	Edwin,	locatie	Weusthaghal

Helena	Entertainment SenS	Interclean
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Basic	Gym	op	zaterdag	van	Puck,	locatie	Havezatenlaan

Space	Gym	van	Jill	Coopman	-	locatie	Slangenbeek
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Binnen de vereniging zijn er ouders die vroeger al bij TCT trainden of lesgaven en nu kinderen 
hebben die turnen. Ze zijn betrokken bij activiteiten die de club draaiende houden of doen 
onderhoudswerkzaamheden. Ze voelen zich verbonden met de vereniging. Deze verbondenheid 
die zij voelen proberen we door een klein interviewtje te laten zien. In deze editie van Bladgoud 
Armand, Kristy en Fenne.

Kristy Stijnenbosch
Hoe lang zit jij al bij TCT? 
Oehh,	lang.	Jaar	of	19;	vlak	na	de	oprichting	
van	de	vereniging.	Armand	en	ik	gaven	les	in	
Delden.	Dat	gebouw	werd	afgebroken.	We	
kenden	Jan	Mulder	al	vanuit	de	zaal	in	Borne.	
Na	een	zoektocht	en	de	vraag	wat	we	wilden	
zijn	we	bij	TCT	terecht	gekomen.	Ik	heb	zelf	
altijd	bij	Rood	Zwart	in	Delden	geturnd	tot	mijn	
20e.	Toen	Armand	daar	kwam	lesgeven	kregen	
we	een	relatie.	Ik	ben	toen	gestopt	met	turnen	
en	ging	zelf	ook	training	geven.

Wat zijn je leukste herinneringen?
De	NK-springwedstrijden	met	de	meiden	naar	
Zeeland.	We	bleven	met	zijn	allen	slapen	in	
een	kampeerboerderij.	Heel	gezellig	met	een	
grote	groep.	De	vele	wedstrijden	die	we	zelf	in	
Hengelo	georganiseerd	hebben,	vond	ik	ook	
heel	leuk	om	te	doen.

Kristy: “Het organiseren van 
evenementen voor TCT vind 

ik mooi om te doen”

Noem eens namen uit je eigen turntijd?
Dan	denk	ik	gelijk	aan	Marieke	Bouwmeester.	
Zij	is	nu	trainer	bij	TCT.	We	hebben	samen	als	
meisjes	van	10	jaar	getraind.	Het	is	heel	leuk	dat	
die	werelden	van	toen	nu	weer	samenkomen.

Waar ben je het meest trots op dat je hebt 
gekund? 
Arabier	dubbel	flick	flack.	Met	de	laatste	flick	
flack	actie	van	de	club	heb	ik	die	ook	nog	
gesprongen.	Dat	was	wel	helemaal	leuk	dat	dat	
nog	lukt.	We	sprongen	vroeger	op	een	lange	
mat	met	kleine	matjes	eronder.	Wij	hadden	
geen	airtrack	of	verende	vloer.		Een	boogje	op	
de	balk	kon	ik	ook.	Het	was	een	houten	balk	
(zonder	hoes)	met	een	driepoot	en	die	wiebelde	
altijd.	Turnen	van	toen	is	niet	te	vergelijken	met	
het	turnen	van	nu	door	de	toestellen	die	zo	veel	
fijner	zijn.

Heb je nog dromen op turngebied?
Nee,	nu	niet	meer	(lacht).	Ik	ga	wel	evenemen-
ten	organiseren.

Wilden je kinderen uit zichzelf naar turnen?
Uiteindelijk	heeft	Fenne	er	zelf	voor	gekozen.	
Pien	(oudste	dochter)	is	gaan	dansen.	Gijs	
(jongste)	zit	op	voetbal	en	op	kickboksen.	
Hij	heeft	wel	een	hele	tijd	op	jongensturnen	
gezeten	en	vond	dat	ook	heel	leuk.

Welke activiteiten doe je nu nog voor de club?
Ik	zit	in	de	wedstrijdcommissie	en	de	
activiteitencommissie.	Ik	regel	de	inschrijven	
voor	de	wedstrijden,	bestel	de	trainingspakken	
en	t-shirts.	De	organisatie	voor	de	verbouwing	

Kristy als meisje tijdens een turnwedstrijd op de balk
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is	eindelijk	klaar.	We	organiseren	bijvoorbeeld	
een	filmavond	en	bingo	voor	de	leden.	Het	is	
leuk	om	ook	buiten	de	les	iets	met	je	turngroep	
te	doen.

Wanneer eten jullie?	
Fenne	eet	altijd	voor	de	training,	dus	al	om	
16:14	uur	en	alleen.	Na	de	training	neemt	ze	
nog	kwark	of	een	ander	toetje.

Fenne: “Ik zou heel graag 
een keer een medaille 

winnen. Steeds vierde of 
vijfde worden is helemaal 

niet leuk.”

Fenne Hoogeboom
Hoe lang zit jij al bij turnen? 
Met	twee	jaar	ben	ik	met	Ouder-Kind	gym	
begonnen	bij	Lilian.	Ik	weet	daar	niets	meer	
van	(schudt	haar	hoofd).	Daarna	ging	ik	naar	de	
kleuterles	in	Slangenbeek.	Toen	naar	BasicGym	
bij	Iris	en	toen	via	Jong	Talent	naar	de	selectie	
A.	Dus	al	met	al	10	jaar	ongeveer.

Hoe was je eerste training in de turnhal?
Leuk,	er	waren	veel	toestellen.	Het	was	ook	
spannend.	Gelukkig	kende	ik	Lynn	Voorhuis,	
dat	was	wel	fijn.	De	kangaroe	en	handstanden	
oefenen	kende	ik	niet.	Ik	was	7,	dat	had	ik	nog	
niet	gehad	in	de	gewone	lessen.	

Hoe vind je het trainen bij de selectie?
Ik	zit	er	nu	al	vijf	jaar	bij	en	het	is	nog	steeds	
leuk.	Je	leert	steeds	nieuwe	dingen.

Hoe vind je de nieuwe trainingsdagenindeling?
De	dagen	vind	ik	prima.	We	moeten	nu	tegen	
meisjes	die	ouder	zijn	en	vorig	jaar	in	een	hoger	
niveau	zaten.	Dat	vind	ik	niet	helemaal	eerlijk.	
Maar	volgend	jaar	zijn	wij	de	oudsten	in	die	
groep,	dan	zijn	wij	misschien	weer	sterker.
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Doe je liever individueel of groepswedstrijden?
Ik	vind	het	allebei	leuk.	We	kunnen	makkelijker	
winnen	bij	springwedstrijden,	want	je	kunt	dan	
de	beste	uitkiezen	om	te	laten	springen.	Zelf		
turnen	is	spannender	om	te	doen.	Ik	vind	niets	
eng,	maar	je	kunt	bijvoorbeeld	snel	van	de	balk	
afvallen.	Dat	scheelt	gelijk	een	paar	plaatsen.	
Het	is	moeilijk	om	geen	fouten	te	maken.

Zou je een andere sport willen doen?
Tennis	lijkt	met	ook	leuk.	Met	turnen	heb	je	
meer	te	doen	en	kun	je	nieuwe	dingen	leren.	
Steeds	weer	een	stapje	moeilijker.	Bij	tennis	doe	
je	steeds	hetzelfde,	de	bal	over	het	net	slaan.	
Dat	is	eigenlijk	wel	saai.

Wat ben je nu voor onderdelen aan het 
oefenen? 
Brug:	wappertje	(zo	noemen	wij	het,	ik	weet	
niet	hoe	het	heet).	Balk:	losse	radslag	hoog.	
Vloer:	arabier	flick	flack	schroef.	Sprong:	
zukahara.

Wat is je droom?
Meedoen	met	de	Olympische	Spelen.	Ik	ga	het	
denk	ik	niet	halen.	Een	keer	een	medaille	halen	
op	individuele	wedstrijden	is	mijn	tweede	doel.	
Ik	was	nu	steeds	4	of	5.	Net	niet.	Dat	vond	ik	
wel	jammer.	

Waar liggen je turnpakjes en trainingsspullen?
Die	liggen	bij	mijn	moeder.	Ik	neem	ze	mee	als	
ik	naar	mijn	vader	ga.

Hoe is het om training te hebben van je vader?
Ik	heb	dit	seizoen	geen	les	meer	van	hem.	Maar	
het	was	leuk	hoor.	Dan	moest	ik	Armand	zeggen	
in	plaats	van	papa,	daar	vergiste	ik	me	vaak	in.	
Heel	veel	wisten	het	niet	dat	hij	mijn	vader	is,	
vooral	de	jongere	meisjes.	Die	kwamen	erachter	
toen	ik	ging	trakteren	en	natuurlijk	een	dikke	
knuffel	van	papa	kreeg.

Van welke trainer heb je het meeste geleerd?
De	trainers	staan	veel	op	vaste	onderdelen,	
dus	dat	kan	ik	niet	goed	zeggen.	Van	iedereen	
heb	ik	dus	andere	dingen	geleerd.	Ik	kan	geen	
favoriet	toestel	aangeven,	ik	vind	alles	leuk	om	
te	oefenen.

Hoe is de sfeer in de training?
Heel	goed.	De	meisjes	met	wie	ik	train,	zijn	ook	
mijn	vriendinnen.	We	hebben	het	heel	gezellig	
met	elkaar.

Wil je nog wat vertellen?
Ik	lig	op	een	trainingsdag	om	kwart	over	negen	
in	bed.	Het	gaat	goed	met	school.	Donderdag	
ben	ik	hulpje	bij	de	middenbouw	turngroep.	
Ik	ben	ook	mee	geweest	als	begeleider	met	
de	wedstrijden.	Dat	vond	ik	heel	leuk	om	te	
doen.	Samen	spelletjes	doen	tijdens	het	lange	
wachten	ook!
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Armand: “Voor het eerst in 
mijn carrière bij TCT word ik 

geïnterviewd.”
Armand Hoogeboom 
Hoe lang zit jij al bij TCT?
Vanaf	dag	twee	na	de	oprichting,	ik	weet	het	
niet	meer	precies.	Ik	had	een	tijdje	niets	gedaan	
en	hoorde	van	de	nieuwe	vereniging	TCT.	Ik	
ben	gewoon	binnen	gelopen	in	het	zaaltje	aan	
de	Merelweg	tijdens	de	training.	Daar	waren	
Jan	Mulder	en	Mecida	Cildavil	met	een	groepje	
van	15	turnsters	bezig.	Ik	heb	gezegd	dat	ik	wel	
wilde	helpen.	Dat	was	goed,	zeiden	ze,	maar	we	
hebben	geen	geld	voor	vergoeding.	Ik	ben	toch	
begonnen.	TCH	heette	het	toen	nog.	In	de	hal	
moet	er	nog	een	plank	zijn	waar	deze	naam	op	
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staat.	Ze	trainden	ook	in	de	Schutzstraat.	Daar	
hadden	we	eigen	spullen	staan.	Vanaf	toen	is	
de	vereniging	gegroeid.	We	gingen	naar	meer	
dagen	en	meer	uren.	
Ik	heb	zelf	lessen	opgestart	met	jongens.	Ik	
had	Edwin	Cildavil	in	mijn	eerste	groep.	De	
oudere	turnsters	gingen	recreatielessen	geven.	
Zo	kregen	we	steeds	meer	groepen.	Voor	het	
turnen	op	echte	turntoestellen	gingen	we	bij	de	
locatie	van	Borne	28	trainen.	
Sinds	2002	trainen	we	in	de	Weusthaghal.	
Eerst	samen	met	Body	Line	om	de	kosten	te	
dekken.	De	gemeente	had	de	hal	opgegeven	
voor	verhuur.	De	scholen	moesten	nog	wel	met	
hun	schoolgym	in	de	hal.	We	hebben	heel	wat	
jaren	na	elke	training	matten	en	balken	moeten	
opruimen.	Heel	veel	gedoe,	maar	gelukkig	
hielpen	ouders	daarbij.	
Beetje	bij	beetje	zijn	alle	toestellen	gekocht	
met	eigen	geld.	We	hebben	ook	veel	dingen	zelf	
gemaakt,	bijvoorbeeld	de	eerste	vrije	oefening-
vloer	is	door	vaders	in	elkaar	getimmerd	naar	
aanleiding	van	een	voorbeeldblok	van	een	echte	
vloer.

Heb je zelf ook geturnd en waar?
Ik	heb	25	jaar	actief	geturnd	bij	KEV.	We	gingen	
veel	naar	Nijverdal	om	te	trainen.	Het	verschil	
tussen	de	Christelijke	en	Katholieke	bond	was	in	
die	tijd	nog	heel	groot.	Andere	regels	en	andere	
toestellen.	Daarna	ging	ik	lesgeven	bij	Rood-
Zwart	in	Delden	en	leerde	ik	Kristy	kennen.	We	
zijn	toen	samen	naar	TCT	gegaan.

Leefde jongensturnen in die tijd in Twente? 
Ja	heel	erg.	We	hadden	een	hele	leuke	groep.	Ik	
heb	nog	steeds	vrienden	uit	die	tijd.	We	hebben	

vaak	de	opening	van	FBK	games	verzorgd	en	
gaven	dan	turndemonstraties.	We	waren	heel	
actief.	Als	we	ergens	konden	‘optreden’	dan	
deden	we	dat.	We	vonden	dat	spannend	en	
regelden	alles	zelf.

Hoe was het om een relatie te hebben met een 
trainingsmaatje?
We	hadden	dezelfde	interesse,	dus	dat	was	
heel	leuk.	We	waren	zeven	dagen	per	week	
met	turnen	bezig.	We	gingen	al	snel	samen	
wonen.	Het	is	gewoon	prettig	dat	je	partner	het	
turnbloed	ook	heeft.	Dat	heb	ik	nu	ook	met	mijn	
nieuwe	partner.	Dan	snap	je	elkaar.

Veel leuke dingen gedaan samen? 
Zeker.	Bij	wedstrijden	gingen	we	met	zijn	vieren	
in	een	hotel.	Jan,	Mecida,	Kristy	en	ik.	Gezellig	
eten	en	drinken	en	een	beetje	lol	maken.	Ik	heb	
er	veel	mooie	herinneringen	aan.

Altijd gehoopt dat je kinderen ook gingen 
turnen?
Ze	zijn	allemaal	met	gym	begonnen.	Dat	
vonden	we	wel	leuk.	Pien	ging	wel	naar	de	les,	
maar	het	was	niet	echt	haar	ding.	Fenne	vindt	
het	wel	heel	erg	leuk.	Gijs	heeft	het	ook	lang	
volgehouden,	maar	die	zit	nu	op	voetbal.	Een	
kind	moet	zelf	kiezen	wat	het	wil.	Als	je	plezier	
hebt	in	je	sport,	dan	is	het	goed.	

Wat betekent de turnhal voor je? 
Het	is	een	deel	van	mijn	leven,	een	groot	deel.	
Ik	ben	hier	heel	veel.	Het	voelt	eigen,	ik	voel	
me	ook	verantwoordelijk	voor	alles	wat	hier	
gebeurt.	Als	er	jongelui	om	het	gebouw	aan	het	
ouwehoeren	zijn,	dan	spreek	ik	ze	er	op	aan.

Welke activiteiten doe je nog meer voor de club? 
Er	zijn	veel	vrijwilligers	nodig	voor	allerlei	
activiteiten.	Zo	zijn	bij	het	ombouwen	van	de	
hal	voor	een	wedstrijd	veel	handen	nodig.	Ik	
probeer	altijd	te	helpen	waar	het	kan.	De	tijd	is	
wel	veranderd,	inzet	voor	acties	buiten	de	les	
is	beperkt.	Waar	dat	precies	aan	ligt	is	lastig	te	
duiden.

Hoe is het om je dochter les te geven?
	Leuk.	Fenne	heeft	bij	de	A-selectie	getraind.	
Vorig	jaar	heeft	ze	training	van	mij	gehad.	
Het	enige	verschil	tussen	haar	en	de	andere	
kinderen	was,	dat	zij	na	de	training	een	
knuffeltje	kreeg	en	iets	lekkers	(snoepje	of	
koekje).	Kristy	en	ik	woonden	toen	al	niet	meer	
onder	een	dak.	Ik	zag	haar	een	keertje	vaker,	dat	
was	fijn.
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Armand als twintiger met een afsprong van rek
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Vrijdag 26 november was het voor de Basic Gym in sporthal Weusthag een andere les dan nor-
maal. De turnhal van TurnCentrum Twente was namelijk omgebouwd naar wedstrijdhal. TurnCen-
trum Twente organiseert 4 à 5 wedstrijden per seizoen voor de KNGU (de landelijke gymnastiek-
bond). Voor die wedstrijden wordt de turnhal van TurnCentrum Twente op de donderdag voor de 
wedstrijd omgebouwd naar de wedstrijdsituatie. 

De	omgebouwde	turnhal	vraagt	aanpassings-
vermogen	voor	de	Basic	Gym,	die	op	vrijdag	om	
15:30	uur	start,	omdat	de	ruimte	die	normaal	
gesproken	gebruikt	wordt,	dan	is	ingericht	met	
echte	turntoestellen.	Ook	voor	de	jongste	selec-
tiegroep	(instap),	die	in	de	turnhal	traint	had	dit	
invloed.	Afgelopen	vrijdag	hebben	de	trainers	
Edwin	(Basic	Gym),	Elsa	en	Marieke	(instap)	
daarom	het	eerste	half	uur	gecombineerd.	
Er	is	een	gezamenlijke	warming	up	met	de	Basic	
Gym	van	Edwin	en	de	instap	van	Marieke	en	
Elsa.	Voor	de	Basic	Gym	was	dat	wel	even	wen-

nen,	omdat	Elsa	een	echte	selectiewarming-
up	deed.	Edwin,	die	het	tweede	deel	van	de	
warming	up	heeft	verzorgd,	zorgde	weer	voor	
nieuwe	oefeningen	voor	de	instap	turnsters.	Hi-
erdoor	konden	alle	turnsters	laten	zien	wat	ze	al	
konden,	maar	ook	nieuwe	oefeningen	proberen.	
Dit	was	niet	alleen	erg	leuk	voor	de	turnsters,	
maar	ook	de	trainers	vonden	dit	leuk	om	te	
doen.	Voor	Edwin,	Elsa	en	Marieke	was	het	ook	
veel	leren	en	inspiratie	opdoen	van	elkaar.	Kor-
tom,	een	erg	uitdagende	en	vooral	afwisselende	
les	die	vrijdag.

Traktatie!

De Basic Gym op vrijdag werd getrakteerd door hun trainster Ammelie, locatie Mussenstraat
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De kleutergroep van Amanda komt elke zaterdag gymmen in de sporthal Slangenbeek.
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Op	de	Ouder-Kindgym	op	woensdagmorgen	1	december	mochten	de	kinderen	verkleed	komen	als	
Pietje.	Dat	vonden	ze	super	spannend.	Er	was	zelfs	een	Sinterklaas	bij	en	het	stond	prachtig	al	die	
kleurtjes	in	de	les.	Samen	met	juf	Barbara	gingen	ze	klimmen	en	klauteren	over	de	toestellen	in	de	
turnhal,	zongen	ze	een	liedje	over	de	regen,	deden	Apiepapie	na	in	de	gymzaal	en	moesten	daarna	
nog	mama,	papa	of	opa	of	oma	opzoeken	bij	het	verstoppertje	spelen.	
Zelfs	de	allerkleinsten	durfden	schmink	op	te	doen	om	een	echte	roetveeg	Piet	te	worden.	
Sinterklaas	zou	jaloers	zijn	als	hij	deze	gym	Pietjes	gezien	had	in	de	turnhal	van	TCT.

Pietengym
Pi

et
en

g
ym

Sinterklaas	is	jarig,	hoera!

Spannend	he,	Chris? Mama,	kijk	wat	ik	kan... Hup,	paardje,	hup!
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Barbara	van	der	Woning	heeft	weer	een	mooie	
rebus	bedacht	en	getekend.	Puzzel	maar	

Rebus

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

Steen & Tegelhandel
Torenlaan	38	-	7559	PJ	Hengelo

Tel.	074-2776079
Fax.	074-2776905

www.devrieshengelo.nl
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Wim Nijhuis

Wim Nijhuis is afgelopen zomer, vrijdag 23 juli 
2021 op 70-jarige leeftijd overleden.

Wat	was	Wim	toch	een	verenigingsman.	Vol	
humor,	daadkrachtig,	kritisch	en	zo	ontzettend	
betrokken.	Hij	kwam	bij	TurnCentrum	Twente	
terecht	door	zijn	dochter	Ammelie,	die	eerst	als	
turnster	en	later	als	trainster	bij	TCT	actief	is.	
Wat	deed	Wim	veel	voor	de	vereniging.	Hij	hielp	
bij	activiteiten,	tijdens	wedstrijden	liet	hij	altijd	
zijn	gezicht	zien	en	hij	zocht	altijd	de	humor	op.	
Net	even	dat	ene	grapje	maken	om	bij	iedereen	
weer	een	lach	op	het	gezicht	te	toveren.	

De	laatste	jaren	heeft	hij	veel	geholpen	met	
het	onderhoud	en	de	schoonmaak	van	de	
Weusthaghal.	Op	de	woensdagochtenden	werd	
er	samen	met	Jan	en	Roy	gewerkt	in	de	hal,	
waarbij	de	koffie	en	napraat	nooit	ontbraken.	
Tijdens	de	Algemene	Ledenvergadering	had	hij	
altijd	een	kritische	blik.	En	bij	de	kascontrole	
werd	elk	dubbeltje	omgedraaid,	gecontroleerd	
en	doorgevraagd	waaraan	het	besteed	werd.	
Kritisch	als	hij	was,	corrigeerde	hij	Ammelie	nog	
tijdens	de	laatste	ALV	en	zei:	‘Stel	niet	zulke	
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Selectie	Pupillen	in	kerstsferen,	locatie	Turnhal.

Bling Bling

moeilijke	vragen’.	Ook	daarmee	zorgde	je	weer	
voor	een	lach	op	ieders	gezicht.	

Wim,	we	gaan	je	enorm	missen!
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Overzicht recreatielessen 2021-2022

Dag	 	 Locatie		 	 Tijd	 	 	 Hoofdtrainer	 	 J/M

Ouder-kindgym (2-4 jaar)
Woensdag	 Weusthag	 	 09.00-09.45u	 	 Barbara	vd	Woning	 J/M
Woensdag	 Weusthag	 	 09.45-10.30u	 	 Barbara	vd	Woning	 J/M

Kleuter-gym (4-6 jaar)
Zaterdag	 Slangenbeek	 	 09.30-10.30u	 	 Amanda	Cildavil		 J/M

Basic-Gym (6-9 jaar)
Dinsdag		 Slangenbeek	 	 15.30-17.00u	 	 Babs	Fluttert	 	 M
Donderdag	 Mussenstraat	 	 15.30-17.00u	 	 Jan	Mulder	 	 M
Vrijdag	 	 Mussenstraat	 	 16.30-18.00u	 	 Ammelie	Nijhuis	 M
Vrijdag	 	 Weusthag	 	 15.30-17:00u	 	 Edwin	Cildavil	 	 M
Zaterdag	 Slangenbeek	 	 09.00-10.30u	 	 Carlien	Versteeg	 M
Zaterdag	 Slangenbeek	 	 10.30-12.00u	 	 Jill	Coopman	 	 M
Zaterdag	 Havezatenlaan	 	 09.00-10.30u	 	 Puck	Waanders	 	 M
Zaterdag	 J.	vd	Heijdenstraat	 09.00-10.30u	 	 Jamilla	ten	Hove	 M
	
Space-Gym (9-12 jaar)
Vrijdag	 	 Weusthag	 	 17:00-18:30u	 	 Edwin	Cildavil	 	 M
Zaterdag	 Slangenbeek	 	 09.00-10.30u	 	 Jill	Coopman	 	 M
Zaterdag	 Slangenbeek	 	 10.30-12.00u	 	 Carlien	Versteeg	 M
Zaterdag	 J.	vd	Heijdenstraat	 10.30-12.00u	 	 Jamilla	ten	Hove	 M

Tumble&Jump (12-16 jaar)
Vrijdag	 	 Weusthag	 	 17.00-18.30u	 	 Edwin	Cildavil	 	 J/M
Zaterdag	 Slangenbeek	 	 09.30-11.00u	 	 Jill	Coopman	 	 J/M

Turnmix 16+
Woensdag	 Weusthag	 	 20.00-22.00u	 	 Puck	Waanders	 	 D/H

Turn Fit 30+
Woensdag	 Weusthag	 	 10.30-11.30u	 	 Barbara	vd	Woning	 D/H

Freerunning (6-12 jaar)
Zaterdag	 Havezatenlaan	 	 10.30-12.00u	 	 Puck	Waanders	 	 J
Zaterdag	 Slangenbeek	 	 10.30-12.00u	 	 Amanda	Cildavil		 J

Tijden	en	lessen	onder	voorbehoud.

Voor	verdere	informatie	kunt	u	bellen:	Kristy	Stijnenbosch		06	1416	1949
Ook	kunt	u	terecht	op	onze	website	www.tctwente.com
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