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fashion for the eye...

Beste turnvrienden,
We zijn blij dat het nieuwe verenigingsjaar afgelopen maand weer van start is gegaan. Het geeft
ons de kans om tegenslagen achter ons te laten, nieuwe dingen te ondernemen en daar waar
nodig de puntjes op de i te zetten.
De afgelopen twee jaar heeft de vereniging het, met name door Corona, zwaar te verduren gehad.
Maar ook de negatieve publiciteit rondom de turnsport heeft ons niet echt verder gebracht.
Al met al verloren we de afgelopen twee jaar meer leden dan erbij kwamen en ook in het
trainersteam waren er de nodige uitdagingen. Gelukkig zijn we zonder onherstelbare schade door
deze moeilijke periode heen gekomen.

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

Tijd dus om vooruit te kijken en plannen te
maken voor het op een hoger plan brengen van
onze vereniging. Hierbij hebben we behoorlijke
uitdagingen, want een paar zaken die buiten
onze invloedsfeer liggen zullen een impact
hebben op het wel en wee van de vereniging.
Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de hoge
gasprijzen die niet alleen voor ieder huishouden
maar ook juist voor een vereniging als de
onze een grote financiële aderlating betekent.
We zullen dus ook de komende periode niet
verschoond blijven van “van buiten komend”
onheil.

Voorwoord

Voorwoord

Dit gezegd hebbende blijven we natuurlijk
enthousiast en gedreven om uitdagingen aan
te gaan en tegenslagen te overwinnen. Wat we
ook doen, het verschaffen van plezier in het
uitoefenen van de turnsport, zal centraal staan
in ons denken en doen.
Met een enthousiast en bekwaam team van
vrijwilligers en trainers zal het zeker lukken om
van dit verenigingsjaar een succes te maken.
Mecida Cildavil
Voorzitter

www.suwijn.nl
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Nieuwe lessen freerunning!
Mijn naam is Ramon (25 jaar) en voor aankomend seizoen kom ik bij TurnCentrum Twente freerunning lessen geven op de maandag, woensdag en vrijdag. Voorheen heb ik jarenlang lesgegeven bij
RSV Renata en de sport ook een lange tijd beoefend. Daarnaast doe ik aan fitness en studeer ik aan
de Calo tot beweegonderwijzer.
•

Je ziet een hekje of muurtje, je gaat er
‘anders’ overheen dan anderen?
• Je ziet een zebrapad en roept ‘Alleen op wit,
de rest is lava’. En springt vervolgens naar
elk witte strip tot de overkant?
• Je ziet een muur en balanceert eroverheen
en springt er dan weer af. Waarop je
moeder nog naroept “Kijk uit wat je doet!”
• Een bal van het dak pakken door te klimmen
via de regenpijp en je daarna de held van de
dag bent?
Heb je wel eens één van de dingen hierboven
gedaan? Dan heb je aan freerunning gedaan!

Er is natuurlijk een goede reden dat ik al jarenlang freerunning lessen geef. De sport heeft
namelijk diverse elementen waarin deze zich
onderscheidt van andere sporten. Zo kun je
de sport goed individueel beoefenen, maar
toch ook echt samen met anderen. Dat maakt
de sport onwijs gezellig. Ook de vrijheid die je
hebt is groot. De sport laat de creativiteit over
aan jou als freerunner. En vanuit het oogpunt
van een beweegonderwijzer ben ik een groot
voorstander van de brede beweegvaardigheden
die je binnen deze sport kunt ontwikkelen. En je
kunt op elk niveau instappen en deelnemen.

Maar wat is freerunning eigenlijk? En kan iedereen daaraan meedoen, ongeacht je beweegniveau? Lees dan verder waarom ik zo graag
freerunning lessen geef.

Uiteindelijk doet iedereen wel een beetje aan
freerunning

Op de kop!
Voor deze editie van Bladgoud hebben we het thema ‘op de kop’ gekozen. Door het hele blad
heen zie je daarom foto’s rond dit thema. Want wat is er nou mooier dan ‘op de kop’ staan/
hangen/vliegen!

Op de kop!

Freerunning

Freerunning

😉

De turnfit 30+ dames van de woensdagochtend.

Basic Gym op vrijdag van Ammelie, locatie Mussenstraat.
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Groot slaapfeest met kussengevecht
Met een grote tas vol kleren en een shopper met slaapzak en kussen kwamen 37 enthousiaste
kinderen naar het kamp. Locatie was onze eigen Weusthaghal. Het werd een groot slaapfeest
met een vol programma van vrijdagavond tot zondagmiddag. Twee nachtjes slapen…dat vonden
sommige ouders best veel, maar de kinderen hadden daar geen last van. Het kampvuur en het
turnen in de hal waren de toppers van het weekend.
Twee maanden ervoor zat de leiding
nog met een dilemma. Wel of niet
een kamp organiseren, het is best kort
dag? Gaat ons dat lukken? Na corona
verkeerden we nog in een soort winterslaap, maar toen we een datum hadden geprikt zijn we aan het organiseren
geslagen. En dat er veel moet gebeuren
zal u niet verbazen. Gelukkig hadden
we een draaiboek dat ons al jaren van
succes verzekert, dus dat konden we
aanpassen. Uitnodiging maken, meeneemlijst samenstellen, begeleiding
regelen, boodschappenlijst maken én
alles kopen, materialen klaarleggen,
overleg over de beschikbaarheid van
de zaal en de trainers. Er zijn heel wat
lijstjes gemaakt. Het spannendste was
natuurlijk: hoeveel kinderen geven zich
op?

Enkele uitspraken van kinderen:
Ik ga volgend jaar weer, jij ook?
Ik eet thuis maar één boterham, dit wordt al mijn
derde.
Ik heb een nieuwe vriendin gemaakt.
Oh, wit brood vind ik zóooooo lekker.
Geroosterde marsmallows zijn mijn lievelings.

😉

Kijk eens hoe mooi mijn haar zit? (Amanda was aan het
vlechten geweest )
Tegen slaapmaatje met heimwee: Je mag me altijd
wakker maken als je verdrietig bent.
Gaan we nog weer dat nieuwe spelletje doen?
Morgenavond weer kussengevecht?

Met het aantal aanmeldingen zat het prima! Op vrijdag 10 juni was de sfeer bij het aankomen op
de parkeerplaats gelijk super gezellig. De kinderen waren opgewonden en gespannen. Wat gaat er
komen? Hoe zal het zijn? Wat gaan we doen? De verwachting sloeg om in gejuich toen ze hoorden
dat we ’s avonds al naar een kampvuur gingen. Met de hele stoet gewapend met een zaklamp
liepen we door het boslaantje naar de buren van St. Christoffel. De scouts stonden ons al op te
wachten, dat boezemde ontzag in.
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10-12 juni 2022

Na uitleg van de veiligheidsregels gingen we
marsmallows roosteren. Amper drie uur op
kamp en iedereen was al lekker vies, plakkerig
en zwart.
Zaterdagmorgen half 8 schalde met veel
decibellen (sorry, buurvrouw) de muziek van
de Chocoladedans door de hal: Opstaan! Oef,
na een kort nachtje was dat wel even slikken.
Puck had er geen last van en trommelde alle
kinderen uit bed. Gezamenlijk ontbijten (heel
knus in de kantine) en daarna wachten op de
kinderen van de zaterdaglessen om samen een
buitengymles te doen. Het weer was prachtig.
Het broodje knakworst daarna ging er wel in.

’s Middags mochten we op de turntoestellen,
dat was natuurlijk super! Na een bord vol
warm eten begon het avondprogramma met
allemaal gekke spelletjes en een bezoek van
de wereldberoemde bobsleeërs. De tweede
nacht moest natuurlijk ook weer met een
kussengevecht worden ingeluid.

Recreatiekamp

Recreatiekamp

Kamp met recreatieleden

De puinzooi en rommel in de slaapzaal
zondagochtend was groot! Alles moest weer
naar de goede eigenaar en in de tassen worden
gedaan (gepropt). Dat was nog een hele klus
(voor de leiding), maar hé nog energie genoeg
(niet). Na een paar boterhammen was iedereen
weer paraat en gingen we het bos in voor de
laatste spelletjes.

9

Op de kop!

Wat vond je het állerleukste?
Lizz van den Hoven: Marsmallows roosteren.
Lucia van der Linden: Alle spelletjes die we buiten deden. Het kampvuur en laat opblijven was
ook leuk.
Carmen Scheggetman: Op de turntoestellen. Eigenlijk was alles leuk, maar ik ben wel mijn
turnbroekje en borstel kwijt geraakt.
Quinty Michorius: Ik vond het vooral heel gezellig met zoveel kinderen bij elkaar.
Mama Quinty: Zondag bij thuiskomst gedoucht en toen direct naar bed. Ze was doodmoe,
maar vond het super.

Op de kop!

Recreatiekamp

Kamp voor de recreatieleden

Bram van den Berg: Het sporten in de turnzaal, want ik was er nog nooit geweest. Het was heel
anders dan in de zaal waar we normaal turnen. Het kampvuur vond ik niet leuk, nou ja het
marsmallows roosteren wel.
Ilse van den Berg: Marsmallows roosteren en het kampvuur. Door het vuur was het heel
gezellig samen. Het schijnen met de zaklampen vond ik niet leuk, want daardoor kon ik niet
slapen.
Lizz Mol: Alles was leuk. Ik was heel blij dat ik na de aanmeldingsdatum toch nog mee mocht
op kamp.

De activiteitencommissie die ons het hele
weekend had geholpen met de catering, stond
daarna alweer klaar met soep en brood als
afsluiting van een heel geslaagd weekend.
Note: uw kind kan nu afwassen (als ze dat nog
niet konden). Elk eetmoment kende namelijk
ook een afwasronde van de eigen spullen. In de
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rij met de theedoek om bord, beker en bestek
schoon te borstelen en af te drogen. Dat u het
maar weet.

Tijdens de Turninstuif

Een welverdiend DANK komt toe aan
alle trainers en vrijwilligers die hebben
meegeholpen aan het recreatiekamp. We
hopen…tot volgend jaar.
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Onze turnsters trainen hard om uiteindelijk tijdens wedstrijden het beste van zichzelf te kunnen
laten zien. De meesten vinden meedoen aan wedstrijden (ondanks de wedstrijdspanning) erg leuk.
Ze kunnen zich meten met anderen en aan hun ouders en andere toeschouwers laten zien wat ze
kunnen en geleerd hebben. Zoals jullie weten is turnen een jurysport. En veel ouders herkennen
vast wel de volgende vragen die vaak leven: ‘Waar wordt deze oefening nou op beoordeeld?’ ‘Hoe
bepaald de jury de punten?’ En: ‘waarom wordt de ene oefening beter beoordeeld dan de andere?’
Juryleden weten precies waar ze op moeten
letten en hoe de punten berekend worden, zij
hebben hiervoor een cursus gevolgd. Misschien
lijkt het jou ook leuk om meer te weten over
hoe de turnoefening van je dochter wordt
beoordeeld? We zijn op zoek naar ouders die
dit graag willen leren. Een jurycursus duurt
5 x 3 uur, vindt plaats op zaterdagmorgen in
Enschede (verdeeld over een aantal maanden)
en er is ook de mogelijkheid om de cursus
online te volgen.
  
Als vereniging is het heel belangrijk om
juryleden te kunnen aandragen voor
wedstrijden. Want wedstrijden zonder
juryleden zijn onmogelijk. Er is de afgelopen
tijd al een aantal keren voorgekomen dat er op
wedstrijden een toestel minder geturnd kon
worden omdat er niet voldoende juryleden voor
alle toestellen aanwezig waren. Het kan er zelfs
toe leiden dat je gewoon niet mee mag doen!
We verwachten dat dit voor volgend seizoen
nog strenger gaat worden. Waarschijnlijk is
het dan zelfs niet meer mogelijk om voor een
wedstrijd in te schrijven als je niet ook een
jurylid levert. Dit gaat voor de toekomst dus
echt een probleem worden, een probleem dat
we alleen met elkaar kunnen oplossen.
Kortom: we hebben jullie nodig als jurylid! Als
je eenmaal jurylid bent, betekent dat natuurlijk
niet dat je elk weekend moet jureren. Dit gaat

Juryleden gezocht
Reactie van ‘jurylid in wording’ Sandrien Koenderink (moeder Lot en Vie Elferink)
Mijn beide dochters zitten in de instapselectie, de ene iets langer dan de ander, maar
allebei gek van turnen. Vandaar dat ik iets voor de club wilde doen en gaf ik mij op om
bij een wedstrijd achter de kassa te gaan zitten. Tot mijn verbazing hoorde ik dat een dag
ervoor turnsters van TCT een wedstrijd hadden geturnd maar niet mee mochten doen
voor de prijzen omdat er geen juryleden van TCT aanwezig waren geweest. De turnsters
hadden het hele jaar zo hard getraind en hun best gedaan voor de wedstrijd en nu deden
ze voor ‘spek en bonen’ mee, dat vond ik sneu. Een paar weken erna kwam er een mailtje
dat er nog juryleden gezocht werden. Ik bedacht me niet en gaf me hiervoor op.
Nu gaan we 5 keer 3 uurtjes op een zaterdag met een gezellig groepje naar de jurycursus
en worden onze hersenen af en toe flink gekraakt. Het is immers alweer meer dan 25 jaar
geleden dat ik zelf turnde. Maar het is erg leuk en leerzaam om meer van het turnen en
ook de jurering af te weten. Je hebt voor ieder element bijvoorbeeld een tekentje, wat je
tijdens de wedstrijd moet tekenen, dat vraagt enige snelheid. In september hebben we het
examen. Het komt vast goed, maar het belangrijkste is dat je je inzet voor de club en al de
turnsters die zo hard trainen!

altijd in overleg. En het hoeft ook niet altijd een
hele dag te duren, maar kan bijvoorbeeld ook
maar 1 wedstrijd tijdens een wedstrijddag zijn.
Hoe meer juryleden we hebben, hoe beter we
de taken kunnen verdelen!

Juryleden

Juryleden

Juryleden gezocht

Op de kop!

Dus, lijkt het jou leuk om meer te begrijpen
van de cijfers die gegeven worden? Wil jij ook
je steentje bijdragen, zodat de turnsters ook
volgend jaar hun wedstrijden kunnen turnen?
Geef je dan op als jurylid! Ook turnsters vanaf
18 jaar kunnen zich opgeven.
Kristy Stijnenbosch
(kristy.stijnenbosch@tctwente.com)

Reactie van ‘jurylid in wording’ Margot Tilma.
Ik heb me opgegeven voor de jurycursus, omdat ik de vereniging voort wil helpen. Ik hou
ervan om naar turnen te kijken. Straks weet ik ook wáár ik naar moet kijken. Ik was altijd
al benieuwd waar de punten vandaan komen, hoe wordt een cijfer samengesteld? Soms
zag ik een oefening en dacht ik: “Die heeft het best goed gedaan”. Kreeg dat meisje een
laag cijfer?
Op de cursus leer je wat belangrijk is en hoe een oefening op een bepaald niveau is
opgebouwd. Als er verplichte onderdelen zijn die niet worden geturnd, krijgt een turnster
aftrek. Er zijn veel elementen die van invloed zijn op het cijfer.
Na de cursus zal ik waarschijnlijk ook anders naar mijn dochter Jill kijken tijdens haar
oefening, maar dan kan ik haar ook tips geven!
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Kleuterles van Amanda Cildavil Zaterdag les Slangenbeek
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Vier turnsters van de B-selectie zijn begonnen aan de trainersopleiding: Demi (15 jaar), Lynn (14
jaar), Lyssa (14 jaar) en Cira (15 jaar). Alle vier trainen ze zelf op dinsdag, donderdag en zaterdag.
Een paar vragen over hun ervaringen tot nu toe voor deze fanatieke meiden.
Hoeveel bijeenkomsten hebben jullie tot nu toe
gehad?
Twee online bijeenkomsten en twee fysiek.
Waar is de cursus?
De cursus is in Enschede, wordt gegeven door
de KNGU. Ingrid Nijmeijer en Daphne Kolthof
geven de cursus vanuit de KNGU.
Hoe vinden jullie de cursus?
Demi: De ene keer leuker dan de andere keer.
In het begin was het vooral voorstellen. Later
ook echt lesgeven en dat is best spannend nog
omdat ik de anderen niet zo goed ken.
Lynn: Soms is het best simpel, omdat we best
wel basisdingen moeten leren aan elkaar. Als
selectieturnster kan je het al en dan begin je
bijvoorbeeld met een borstwaartsom.
Lyssa: Het online-gedeelte is het vooral
huiswerk bespreken, de fysieke lessen zijn wel
heel leuk, dat je daar opdrachten geeft.
Cira: Het is veel simpeler dan wij gewend zijn,
dus dat is heel erg wennen.

Trainersopleiding
Hallo, mijn naam is Marisha Dasselaar. Ik ben 16 jaar oud en kom uit Hengelo. Ik geef op dit
moment les in de selectie op de dinsdag en de donderdag.

Demi: Als ik zelf train heb ik veel meer energie.

Een tijdje geleden kwamen de trainers naar mij
toe of het mij leuk leek om de KNGU opleiding
niveau 3 te gaan doen. Na een klein gesprekje
te hebben gehad over de inhoud was ik gelijk
heel enthousiast. Ik doe deze cursus samen
met Manouk en Mickey. Deze opleiding duurt
ongeveer een jaar en bestaat uit 2 fases.

Bij welke lessen helpen jullie op dit moment?

Zelf hebben we nog maar één keer online les
gehad en twee keer fysiek.

uur

De online meeting was een soort van
kennismaking en uitleg over de opleiding.
Bij de eerste fysieke les gingen we eerst met de
andere cursisten kennismaken over wat zij doen
bij hun vereniging. Vervolgens deden we een
soort van ganzenbord. Je moest dan dobbelen
en dan die opdracht uitvoeren en degene die
dan het eerste klaar was, had dan uiteraard
gewonnen. Daarna deden we een vraag en
antwoord spel.

Lyssa: Normaal luisteren we veel, nu moeten
we zelf veel praten, maar ook helpen.

Wanneer ik zelf moet helpen en dus lesgeven
tijdens de cursus is het soms wat gek, omdat je
dan lesgeeft aan meiden die alles al kunnen.

Demi: maandag C-Selectie /
Lyssa: woensdag C-Selectie / Vrijdag om 15:30
Lynn: Vrijdag 15:30 uur
Cira: Donderdag 15:30 uur

Later op die middag kreeg je een kaartje met
daarop bijvoorbeeld springen, evenwicht,
klimmen enz. Deze opdracht deed ik samen met
Manouk. Wij kregen het kaartje evenwicht. Je
moest iets inrichten met het thema evenwicht.
Wij hebben een lage balk neergezet met blokjes
erop en daar moest je dan overheen lopen.
Daarnaast hadden wij een wat dunnere balk
neergezet en daar moest je een zweefstand
maken. Je moest daar 3 verschillende
opdrachten doen.

Wat hebben jullie tot nu toe geleerd?
Allen unaniem: Twee fysieke lessen hebben we
tot nu toe nog maar gehad. Helpen en vangen
met de sprongen, zwaaien aan de ringen.
Ringen doen we zelf bijvoorbeeld nooit als
turnsters.
Hoe hadden jullie de cursus verwacht?

Demi: Vooral assisteren bij recreatielessen.
Lynn: Ik weet het niet zo goed, had zelf

Voor deze opleiding moet je ook opdrachten
maken en uitvoeren. Een van deze opdrachten
was meelopen met een wedstrijd. Dat heb ik
een tijdje geleden gedaan. Ik liep mee met de
meiden die ik les geef. Elsa liep samen met mij

zoiets van: ik zie het wel en ga er zonder een
verwachting in.
Lyssa: Wat we nu doen, hoe je met kinderen
om moet gaan en het helpen bij een les.
Cira: Ik dacht wel dat het misschien wel wat
moeilijker zou zijn, qua opdrachten geven en
helpen.

Marisha Dasselaar

Trainersopleiding

Trainersopleiding

mee en legde mij goed uit waar je op moet
letten en wat de belangrijkste dingen bij een
wedstrijd zijn. Dit was een leuke ervaring.
Na de zomervakantie volgt de discipline fase.
Dan leren we meer over het geven van een
training en blessurepreventie. Als we de beide
delen gehaald hebben, zijn we trainer/coach en
mogen we lesgeven.
Ik hoop dat jullie nu een beetje weten wat ik
doe en wens iedereen veel turnplezier.
Sportieve turngroet,
Marisha Dasselaar

Is het ook zoals jullie verwacht hadden?
Ja en nee.
Wat is het grootste verschil t.o.v. zelf turnen?

Cira en Lynn: Normaal krijgen wij een opdracht
en voeren we het uit in de training. Nu moeten
we zelf aan het woord zijn.
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Van links naar rechts: Demi, Lyssa, Lynn en Cira
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Wendy en Manouk

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 Wendy
en Manouk Sanders-Moeder en dochter.
nieuwe dingen kan leren en zie hoe ze vooruit
gaan, geeft me dat een goed gevoel.

Manouk: “Ik vind het mooi
om mee te maken als een
kind een nieuw onderdeel
kan.”
Hoe lang ben je bij de vereniging?
Manouk: Sinds mijn zesde jaar, dus al tien jaar.
Ik ging met een vriendinnetje mee naar de les
van Ammelie. Ik zat bij Renata op kleutergym,
maar ging dus met Marisha mee naar TCT om
op echte toestellen te turnen. Marisha en ik
kennen elkaar dus al heel lang. Al snel ging ik
naar JongTalent, terwijl ik ook nog een dubbele
BasicGym les deed; 1,5 uur vond ik lekker lang.

Wendy: Ja dat vond ik als ouder ook handig:

Wat doe je in dagelijks leven?
Manouk: Ik zit op Lyceum de Grundel, klas
4-Havo. Ik doe dit jaar over, wiskunde B vind
ik moeilijk, het lukt me gewoon niet. Volgend
jaar heb ik een ander pakket. Doordat ik zoveel
train, plan ik al mijn andere dingen om de
training heen. Ik ga de trainerscursus niveau 3
volgen om straks ook les te kunnen geven. Ik wil
kinderverpleegkundige worden. Eerst dacht ik
aan interieurstylist, maar dat plan heb ik laten
varen.

Wendy: Van oorsprong ben ik apothekers-

assistent, dat heb ik 10 jaar gedaan. Daarna
heb ik bij een zorgverzekering gewerkt als
controleur van de apotheken. Nu zit ik achter
de balie van een tandartspraktijk in Enschede.
Ik hou van tennis, lezen en puzzelen. Ik zit in de
activiteitencommissie bij TCT en BWO (ik heb
nog een kind, haha). Heel vroeger heb ik zelf
ook geturnd en geholpen bij het lesgeven van
de kleuters.
Wat vind je bijzonder aan de vereniging?

Manouk: Dat we een eigen hal hebben. Ik hou

van turnen, dus dat is dan erg leuk.

precies genoeg tijd om boodschappen te doen.
Manouk stroomde vlot door naar de preselectie en toen naar de B-selectie.
Zaterdagochtend tijdens de training was er
een koffiemoment voor ouders. Daar werd
veel gebruik van gemaakt. Als je zo wekelijks
bij elkaar zit, leer je elkaar goed kennen. We
werden een gezellig groepje.

Wendy: Ja de turnhal is bijzonder. TCT voelt

Wat doe je allemaal voor de vereniging?
Wendy: In dat groepje zat bijvoorbeeld Jozé
Rouwen. Ik ben door haar gevraagd voor de
Spooktocht. Zo rol je erin. En ik was overal
voor in. Haha, mijn grote valkuil. Ik ben toen
begonnen met activiteitencommissie, nu dus
ook zes jaar geleden.

voor me zorgt. Nu met de blessure aan mijn
knie merk ik dat ook. Ze brengt me naar de club
als ik erom vraag. Ze is een voorbeeld voor me.
Ik wil later ook veel gaan helpen met allerlei
dingen waar ik maar kan.

Manouk: Ik train 3x3 uur en daarnaast help ik

bij de C-selectie en bij de instap op maandag. Ik
vind dat erg leuk om te doen. Als ik de kinderen
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Familiebruggetje

Familiebruggetje

Familiebruggetje

als een echte vereniging. Een club die samen
dingen doet. Trainers mèt vrijwilligers en die
heb je nodig. Er zijn bepaalde mensen die heel
hard werken voor de vereniging en dat is ook
bijzonder.

Hoe groot is de impact van TCT in je leven?

Wendy: Best wel groot. Toen Kim (moeder

van Demi) en ik hoorden dat onze dochters
geen wedstrijden konden turnen als er geen
juryleden werden aangeleverd, schrokken we
heel erg. Trainen die meiden zo hard en dan
kunnen ze niet meedoen? Kim en ik waren echt
bang dat dat ging gebeuren. Toen zijn we zelf de
jurycursus gaan doen.
Gelukkig zijn er dit jaar weer vier cursisten
gestart vanuit onze vereniging. Het is heel
leerzaam en gezellig met alle juryleden in de
lessen.

Wat waardeer je in jouw moeder/dochter?

Manouk: Dat ze alles voor me doet en hoe ze

Wendy: Ik waardeer haar doorzettings-

vermogen. Als het niet lukt op de training of
met een onderdeel gaat ze het gewoon toch
weer proberen. Dat ze de trainerscursus gaat
doen, vind ik super. Ik zie mezelf in haar.

Ik zou het anderen trouwens aanraden. Je kijkt
op een andere manier naar hoe je kind turnt.
Het is ook hard nodig, want er is een groot
tekort. Ik ben druk genoeg, maar toch vind ik
het heel belangrijk. Het kost even tijd, maar je
hoeft echt niet elke wedstrijd te jureren. Je hebt
dat zelf in de hand.

Wendy: “Bij de
koffiemomenten tijdens de
training heb ik veel ouders
goed leren kennen.”

Heb je ook vriendinnen binnen de club? Is die
vriendschap anders dan met vriendinnen op
school?
Manouk: Ik heb gelukkig veel vrienden. Bij
turnen hebben we dezelfde hobby. De sport
maakt dat je elkaar goed begrijpt. Als ik een
feestje geef is dat met vrienden van school
en van turnen. Dat gaat prima samen. Sinds
carnaval dit jaar is onze selectiegroep een
hechte groep geworden. We doen veel leuke
dingen en hebben veel lol.
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in te trainen, dat doe je voor je kind. Die actie
Wendy: we hebben met een groepje ouders
een leuk contact. We helpen elkaar als er wat te kunnen we allemaal samen uitvoeren, vind ik. Ik
snap dan niet dat ouders niet komen zonder iets
organiseren valt.
te melden.
Manouk, wat wil je nog leren, ben je mee aan
Wat ik heel leuk vind aan TCT is dat ze ook
het oefenen?
Brug -los om naar handstand en wappertje (het aan groepsspringen doet, dat is goed voor het
groepsgevoel. Een leuke afwisseling van de
lukt nog niet om de stok te pakken)
toesteltrainingen.
Sprong -Zukahara
Vloer- Overslag strek en dan nog hurk.
Manouk: Jaaa, dat vind ik heel leuk om
Balk- flick flack en de 1,5 pirouette.
te doen. Ik ben echt een springer. We zijn
Droom- arabier flickflack dubbelsalto op vloer
al een aantal keer op het NK geweest en
ook Nederlands kampioen geworden op
Wel eens gevallen, heb je angst voor een
verschillende onderdelen. Dat was echt leuk om
onderdeel?
mee te maken!
Ha, ik heb best vaak blessures gehad. Met
arabier salto van de balk kwam mijn voet niet
goed terecht, ik viel toen heel raar op mijn arm.
Ik heb het daarna nooit meer gedaan. Ik ga er
niet om stoppen. Blessures gaan weer over,
maar ik heb wel veel ongelukken gehad.

Op de kop!

Op de kop!

Familiebruggetje
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Familiebruggetje

Wendy: “Ik zie mezelf in mijn
dochter, heel mooi..”

Nog iets te melden?
Wendy; ik vind het heel erg jammer dat
ingeplande ouders op het schoonmaakschema
niet komen opdagen. We hebben een schema
gemaakt net als vroeger met de namen en
een dag en tijd. Een schone hal is prettig om

Manouk: “Mijn moeder is
een voorbeeld voor me. Ik wil
later ook veel gaan helpen.”

19

Op de kop!

Vlak voor de zomervakantie wordt er altijd een seizoensafsluiting gehouden voor alle selectieturnsters en hun ouders. Dit jaar was het weer een gezellige middag, dit keer met oud-Hollandse
spelletjes en een BBQ onder een heerlijk zonnetje.
Tijdens de seizoensafsluiting worden ook
altijd bekers uitgedeeld aan turnsters die een
bijzondere prestatie hebben geleverd in het
afgelopen wedstrijdseizoen. Het was door
Corona maatregelen geen normaal seizoen,

er waren wel wedstrijden maar erg beperkt.
Twee meiden werden in het zonnetje gezet om
hun goede prestaties dit jaar: Lyssa Middelbos
en Liselotte Oude Luttikhuis. Onderstaand een
foto-impressie van deze gezellige middag!

Op de kop!

Seizoensafsluiting selectie
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Seizoensafsluiting

Ook tijdens wedstrijden hangen de turnsters graag ‘op de kop’!
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Vertrek Ammelie

Vertrek Ammelie

Vertrek Ammelie Nijhuis

Vertrek Ammelie Nijhuis

In deze editie van bladgoud staan we ook graag
nog even stil bij het vertrek van Ammelie.

We zijn Ammelie, en ook haar familie die op
vrijwillige basis altijd nauw betrokken was bij
TCT, erg dankbaar voor hun inzet gedurende
Van jongs af aan was Ammelie al fanatiek
al die jaren en de herinneringen die we samen
betrokken bij de vereniging. Op haar 8e (1
hebben gemaakt. Van het cadeau dat zij tijdens
februari 2001) kwam ze als turnster in de
haar afscheid meebracht zullen we met zijn
A-selectie terecht en al gauw bleek dat Ammelie allen nog lang plezier hebben. We wensen haar
veel talent had. Een combinatie van kracht,
een gelukkige en sportieve toekomst toe!
lenigheid en een gezonde dosis lef maakten dat
zij het ver wist te schoppen.
Waar veel turnsters vaak last hadden van
wedstrijdspanning waardoor oefeningen niet
zo uit de verf kwamen als op de training, ging
dat voor Ammelie niet op. Ze heeft in haar
turncarriëre dan ook veel medailles in de wacht
gesleept, met als kers op de taart Nederlands
Kampioen allround in de 1e divisie in 2005.
Eenmaal gestopt met turnen bleef ze actief
bij de vereniging als trainster. Jarenlang heeft
Ammelie zowel recreatielessen verzorgd als ook
selectielessen. Dat ze bij de leden geliefd was
bleek dan ook wel uit de grote opkomst tijdens
haar afscheid voor de zomerstop.

Steen & Tegelhandel
Torenlaan 38 - 7559 PJ Hengelo
Tel. 074-2776079
Fax. 074-2776905
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www.devrieshengelo.nl
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Rebus
Barbara van der Woning heeft weer een mooie rebus bedacht en getekend. Puzzel maar
gauw wat er staat en stuur de oplossing naar communicatie@tctwente.com

Vossenjacht
2022
Hallo allemaal,
In het centrum van Hengelo hebben zich een aantal vossen verstopt. Kun jij ze vinden
en het raadsel oplossen?

Puzzelpagina

Vossenjacht

Doen jullie mee met de Vossenjacht?

Kom dan op zaterdag 1 oktober 2022 naar het centrum van Hengelo en help mee de
vossen te zoeken.
Waar:
Tijd:
Voor wie:
Kosten:

Pleintje voor het Schouwburg Hengelo (centrum kant)
Molenstraat Hengelo
15:00 uur
alle leden en niet-leden van TurnCentrum Twente vanaf 4 jaar.
€ 2,- per persoon

We hopen dat jullie er bij zijn!
Om de Vossenjacht goed te kunnen organiseren zijn wij op zoek naar ouders die mee
willen lopen door het centrum. Wij zouden het fijn vinden als u ook wilt helpen. U kunt
dit doorgeven op het volgende e-mailadres: carlien.versteeg@tctwente.com
Hier kunt u ook terecht voor vragen.
Hopelijk tot 1 oktober!

De oplossing van de Rebus uit Bladgoud 21 was:
“We willen dit jaar veel kadoos onder de boom.
We hebben hard getraind.”
De gelukkige winnaar die we uit de juiste
inzendingen hebben geloot deze keer: Sienna
Weise
De winnaar van de rebus uit Bladgoud 20
hadden we de vorige keer nog niet bekend
gemaakt. Dit was.... Tess Vije.
Beide meiden gaan we nog verrassen met een
leuk prijsje :-)
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Het lijkt al weer lang geleden, maar afgelopen Pasen werd er weer druk naar paaseieren gezocht in
het Weusthagbos door onze jongste leden!

Overzicht recreatielessen 2022-2023
Dag

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)
Woensdag
Weusthag
Zaterdag
Slangenbeek

15:30-16:30u
09.30-10.30u

Carlien Versteeg
Amanda Cildavil

J/M
J/M

Basic-Gym (6-9 jaar)
Dinsdag
Slangenbeek
Donderdag
Weusthag
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
09.00-10.30u
10.30-12.00u
09.00-10.30u
09.00-10.30u

Jan Mulder
Jan Mulder
Talitha Cildavil
Edwin Cildavil
Carlien Versteeg
Talitha Cildavil
Puck Waanders
Jamilla ten Hove

M
M
M
M
M
M
M
M

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

17:00-18:30u
09.00-10.30u
10.30-12.00u
10.30-12.00u

Edwin Cildavil
Talitha Cildavil
Carlien Versteeg
Jamilla ten Hove

M
M
M
M

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

16:30-18:00u
17.00-18.30u
09.30-11.00u

Carlien Versteeg
Edwin Cildavil
Talitha Cildavil

J/M
J/M
J/M

Turnmix 16+
Woensdag

Weusthag

20.00-22.00u

Puck Waanders

D/H

Turn Fit 30+
Woensdag

Weusthag

10.45-11.45u

Barbara vd Woning

D/H

Ramon Nijenhuis
Ramon Nijenhuis
Ramon Nijenhuis
Ramon Nijenhuis
Amanda Cildavil

J
J
J
J
J

Freerunning / Jongensturnen (6-12 jaar)
Maandag
Slangenbeek
16:00-17:00u
Maandag
Slangenbeek
17:00-18:00u
Woensdag
Klaas de Rookstraat
15:30-16:30u
Vrijdag
Slangenbeek
17.30-19.00u
Zaterdag
Slangenbeek
10.30-12.00u

Lesrooster

Pasen

Paaseieren zoeken

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

Zien jullie de letters die de B-selectie vormt? Vast wel!
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PREMIUM - BUDGET - CARNAVAL & KANT EN KLARE PRODUCTEN

@bontshop.nl

/BontshopNL

