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VERSLAGEN VAN ACTIVITEITEN GEDURENDE 2016
Ouder-kindtraining in de Vendelier
Ook voor de plusgroep D2 was als afsluiting van het kalenderjaar een ouder-kindtraining
gegeven. Begonnen werd met een circuitje van kracht, klimmen en klauteren, duikelen,
huppen en springen.
Daarna een warming-up om al die spieren wat te rekken.. en de spierpijn voor de kerstdagen
wat te minderen.
In drie groepen werd er geturnd op balk, vloer en voor de verandering werd er een keer
trampoline gesprongen.
Een ontzettend leuke training, wat een enthousiasme!

Zaterdag 17 december vond er in gymzaal de Vendelier een ouder-kindtraining plaats.
Van ieder kind was 1 ouder welkom om deel te nemen aan de turnles, zodat ook zij een keer
kunnen ervaren wat onze leden wekelijks doen.
Voor het merendeel van de ouders was het de eerste keer, enkele ouders waren er vorig jaar
ook al bij.
Opnieuw een bijzonder leuke ervaring, zowel ouders als kinderen waren erg enthousiast!
Jubilaris
Toos Verhoof 12,5 jaar lid
Afgelopen donderdag is er bij het jaarlijkse etentje van de damesgroep van Sonja weer een
jubilaris gehuldigd.
Toos Verhoof, die 12 ½ jaar lid is bij de dames-fitness-groep van donderdag, is door het
bestuur in het zonnetje zet.
Mooie opbrengst Grote ClubActie
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Dit is het bedrag wat dit jaar opgehaald is door onze leden, hartelijk dank allemaal!
Bij de uitreiking deze week, bleek dat van de 15 aanwezige verenigingen wij bij de top 3
behoorden.
Nadien is er nog een mooie sporttas gewonnen tijdens de loterij, welke gebruikt kan gaan
worden voor de turnpakjes van/naar wedstrijden.
Nieuwtjes 2016-12-10: Voorwedstrijd I
Eerste voorwedstrijden turnen dames in Valkenswaard
In het weekend van 10-11 december vonden in sporthal de Belleman de eerste turnwedstrijden
plaats voor onze tweede en derde divisie turnsters.
Op basis van deze eerste en in januari de tweede voorwedstrijd, kunnen zij zich plaatsen voor
de regiokampioenschappen en toestelfinales.
Dit weekend werden er al direct mooie resultaten behaald en voor vele lijkt deze plaatsing al
zeker..
Pupil-2 (N3), wedstrijd 1: Romy Hulsers 1e, Merel Verhofstadt 5e, Britt Meulendijks 11e,
Sophie Meulendijks 19e
Pupil-2 (N3), wedstrijd 2: Lorraine Teurlings 1e, Inge Koolen 2e, Maud van Aerle 8e
Div.3 Junior, wedstrijd 2: Manouk Swinkels 5e, Gerdie Verberne 6e, Maisy van Tuijl 13e,
Sanne Hermans 17e
Jeugd-1 (N4): Marieke Steijaert 1e, Jill Steenbakkers 2e, Laura Saleh 3e, Dyshanti Adriana
8e, Lian Tiebosch 10e
Div.3 Junior, wedstrijd 3: Elke v.d Pol 1e, Celynne Frijters 7e, Anne van Ekert 12e
Jeugd-1 (N3): Gwen van Berne 15e
Pupil-2 (N2): Vieve Snoeks 1e, Indy Kwee 3e
Div. 3 Senior, zaterdag: Kristel Rooyakkers 1e, Sophie Pagen 6e, Ilse Trieling 15e, Gwen
Philipsen 27e
Resultaten van zondag:
Instap (N2): Isa Koevermans 1, Sofie Helsen 8e, Maartje Daniëls 12e
Div. 2 Junior: Beau Philipsen 16e
Pupil-1 (N3): Sophie Steuten 1e, Amy Wijgerse 2e, Floor Reynecke 3e, Jet v.d. Velden 8e,
Chiara Couwenberg 15e
Div. 3 Senior: Britt Krebbers 2e, Anne Dollekens 5e, Fenna Vestjens 8e, Denise van Oorschot
12e
Pupil-1 (N2):
Div. 2 Senior:
Erelid Tonnie v.d. Heijden nog dagelijks actief
Ze is slank, sportief gekleed en draagt witte turnschoentjes. Tonnie van der Heijden ('gewoon
Tonnie hè') geeft gymles in de grote zaal van wijkhuis De Fonkel in Helmond. Haar
leerlingen zijn tussen de 51 en 83 jaar en allemaal vrouw. Zelf is Tonnie 79. "Ik geloof dat ik
in Helmond de enige ben van deze leeftijd die dit doet."
Op haar achtste werd ze lid van turnvereniging HT'35. En dat is ze nog altijd. Ze was
meermaals clubkampioen en heeft in de loop der tijd bijna elke groep getraind. De gymlessen
voor vrouwen van vijftig-plus doet ze ook al tientallen jaren. Ooit negen keer per week, door
heel de stad. Nu nog vier keer: in Helmond-Oost, tweemaal in Brouwhuis en nu dus in de
Binnenstad-Oost. Tonnie gaat overal op de fiets naartoe. "Ik doe altijd alle oefeningen voor,
dus ik moet zorgen dat ik soepel blijf."
Waarom?
"Bewegen is belangrijk", is het niet onlogische antwoord op de vraag naar het waarom van
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haar gymlessen voor vrouwelijke vijftigplussers. Maar er is meer: ook het sociale aspect
speelt een rol. "Sommige dames zijn weduwe en vinden het fijn om onder elkaar te zijn. En ze
kunnen ook iets alleen aan mij vertellen. Dan blíjft het bij mij."
Fanatiek
De Fonkel-groep bestaat uit maximaal 18 dames. Ditmaal zijn er 14 present. De benjamin
heeft een versleten rug en hoopt via de oefeningen van Tonnie zo sterk te worden dat ze weer
kan gaan werken. De oudste van het stel, Dily Hermans, traint met haar rollator meestal apart
van de groep, maar ze is net zo fanatiek als de rest.
Tilburgse Kampioenschappen
Wederom medailles bij Tilburgse Kampioenschappen
Naast de Sinterklaasviering werd er ook nog gewoon geturnd, de Tilburgse
Kampioenschappen voor onze divisie 4 bovenbouw en D1 onderbouw turnsters...
De resultaten van dit weekend:
Instap D1: Zoë Fransen 1e, Evy Donleben 2e, Laura van Drunen 4e, Day v.d. Ven 5e, Lotus
van Zutphen 14e
Jeugd-1 D1: Daimy van Tuijl 2e,Maartje Hageman 4e, Mijke Heemstra 11e, Norah v.d. Ven
14e, Janne vd Hurk 18e, Famke van Leuken 22e
Div. 4 Junior (wedstrijd 2): Laury de Leeuw 7e, Marwa Dada 9e, Emma Baggermans 14e
Pupil-1 D1 (wedstrijd 3): Lieke Crone 1e, Brechtje Wennink 3e, Floor v.d. Aa 10e
Div. 4 Junior (wedstrijd 3): Jinky v.d. Heide 3e, Jeanelle Kivits 8e, Britt Schepers 10e
Pupil-1 D1 (wedstrijd 4): Fleur Brouwer 3e, Lisa v.d. Wegen 4e, Wieteke Schapendonk 5e
Pupil-2 D1: Mila Schulte 1e, Josephine 2e, Lisan van Veen 6e, Avelon Akkermans 8e, Jady
Wilbers 10e, My Dang Dinh 11e, Milou Verstappen 13e
Div. 4 Senior: Fabiënne Wachters 1e, Eline Cox 4e
Sinterklaasviering bij HT'35
Vanmorgen kwam Sinterklaas bij onze vereniging op bezoek, een hele hoop spannende
gezichtjes in afwachting van wat zou komen.
In groepjes werd er geturnd, de stationnetjes werden één voor één afgewerkt: zaklopen,
rekstok, heren brug, balk, trampoline, balanceren over een bank, vrij turnen op de vloer.. en
natuurlijk ook een persoonlijk bezoekje aan Sinterklaas.
Na afloop was er voor alle kinderen een cadeautje en een echt pietendiploma!
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Clubkampioenschappen turnvereniging HT’35
Een vol weekend: de jaarlijkse clubkampioenschappen vonden 19-20 november plaats bij
turnvereniging HT’35, ±200 turn(st)ers kwamen dit weekend in actie, om hun beste beentje
voor te zetten en te laten zien waar de afgelopen weken zo hard op getraind is. En met
resultaat, er werd goed geturnd en het niveau lag erg hoog.
Hier de podiumplaatsen en dus ook de clubkampioenen 2016:
Jong-talent (2010): 1) Dana Vogels (51,65) / 2) Evanne Akkermans (51,20) / 3) Fleur v.d.
Veen (48,85)
Pre-instap (2009): 1) Destiny Netten (51,55) / 2) Suzan Abdullah (51,25) / 3) Renske van
Stiphout (51,10)
Instap (D2-D3): 1) Yara van Os (51,375) / 2) Rosa Koolen (49,20) / 3) Fenne Kessener
(48,20)
Instap (D1-N2): 1) Isa Koevermans (53,30) / 2) Zoë Fransen (50,20) / 3) Maartje Daniëls
(48,975)
Pupil 1-2/Jeugd-1 (D1): 1) Brechtje Wennink (52,30) / 2) Iris van Rest (52,25) / 3) Mila
Schulte (51,35)
Pupil 1-2 (D2-D3): 1) Roxanne Bosch (53,60) / 2) Maud Z (52,875) / 3) Carlijne Raaijmakers
(52,25)
Jeugd 1 (D2-D3): 1) Ise van Lieshout (50,25) / 2) Ilse Verberne (49,85) / 3) Amber van Hoof
(49,525)
Bovenbouw jeugd-junior (G-H): 1) Sarah Bontjer (44,475) / 2) Hanne Bontjer (43,225) / 3)
Demi van Lierop (43,075)
Pupillen 1&2/Jeugd (N3-N4): 1) Amy Wijgerse (52,65) / 2) Sophie Meulendijks (52,05) // 3)
Marieke Steijaert (52,00)
Pupillen 1&2/Jeugd (N2-N3): 1) Vieve Snoeks (55,95) / 2) Indy Kwee (51,625) / 3) Sara
Kloor (51,55)
Junior-Senior (E-F): 1) Megan de Jongh (40,825) / 2) Isabel Leenders (39,775) / 3) Anne
Baggermans (39,525)
Junior-Senior (D-E): Fabiënne Wachters (45,825) / 2) Sanne v.d. Vleuten (44,825) / 3)
Manouk Swinkels (44,75)
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Jeugd-Jr-Sr (C): 1) Anouk van Aerle (44,70) / 2) Fenna Vestjens (44,275) / 3) Anne
Dollekens (43,95)
Junior-Senior (A-B): Kim van Lierop (47,225) / 2) Lara Teerlink (44,60) / 3) Danique
Vreugde (44,025)
Jongens instap/benjamin (11-12): 1) Mees Holtackers (106,20) / 2) Nick van Heugten
(102,80) / 3) Lucas van Dijk (102,30)
Jongens pupil (9-10): 1) Roel Dankers (97,80) / 2) Yoran Groenen (97,20) / 3) Jens Lindroos
(94,50)
Heren bovenbouw (5-8): 1) Thijs Pieterse (65,30) / 2) Marnix Vereijken (62,60) / 3) Koen
Janssen (61,85)
Vele medailles bij Tilburgse Kampioenschappen aan begin van wedstrijdseizoen
Het nieuwe wedstrijdseizoen is begonnen, de Tilburgse Kampioenschappen, waar al direct
mooie resultaten werden behaald:
P1-N3: Sophie Steuten 1e, Amy Wijgerse 2e, Floor Reynecke 5e, Chiara Couwenberg 11e, Jet
v.d. Velden 12e.
Div. 3 Jr: Manouk Swinkels 5e, Elke v.d. Pol 6e, Gerdie Verberne 7e, Anne van Ekert 9e,
Maisy van Tuijl 10e, Celynne Frijters 14e, Sanne Hermans 19e.
P2-N3: Lorraine Teurlings 1e, Romy Hulsers 2e, Sophie Meulendijks 4e, Inge Koolen 6e,
Maud van Aerle 9e, Britt Meulendijks 14e, Merel Verhofstadt 15e
Bij de senioren werd het een 1-2-3 (4-5-6) klassering voor HT'35:
Div. 3 Sr: Sophie Pagen 1e, Anne Dollekens 2e, Ilse Trieling 3e, Britt Krebbers 4e, Fenna
Vestjens 5e, Kristel Rooyakkers 6e en Denise v Oorschot (turnde 3 toestellen) 17e.
Zondag eveneens een druk programma voor de turnsters en trainsters... er werd immers in
eenzelfde ronde op meerdere toestellen tegelijk geturnd.
Instap-N2: Isa Koevermans 3e, Maartje Daniëls 11e, Sofie Helsen 15e
Jeugd-N4: Laura Saleh 2e, Marieke Steijaert 3e, Jill Steenbakkers 4e, Lian Tiebosch 6e,
Dyshanti Adriana 11e
Pupil 1-N2: Cleo Creutzburg 1e, Renske v.d. Vorst 2e, Meyke Smits 9e, Anna Maas 14e
Div. 1 Jeugd: Anouk van Aerle 1e, Daphne Donkers 3e, Grietje Willems 5e
Pupil 2-N2: Vieve Snoeks 2e, Indy Kwee 4e
Jeugd 1-N2: Sara Kloor 2e, Laura Kloor afg
Jeugd 1-N3: Gwen van Berne 5e
Div. 1 Sr: Lara Teerlink 1e, Danique Vreugde 2e
Vrijwilligersavond
Zaterdagvond 05 november het jaarlijkse vrijwilligersuitje plaats, ditmaal bij KidsPlaza
Helmond. Na welkom geheten te zijn, werd er eerst een spelletje bingo gespeeld. Spannend
was het, valse bingo werd bestraft door het zingen van een liedje en uitvoeren van een dansje..
en ook de laatkomers moesten een liedje zingen om alsnog mee te doen aan de bingo.
Prijzen waren er voor Laura, Stephen en Elice.
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Vervolgens kon iedereen zich uitleven in de indoor speeltuin zelf, de elektrische autootjes
waren voor vanavond opgevoerd en ook de "vrije val" in de elastieken was populair bij velen.
Natuurlijk moesten ook de glijbanen uitgeprobeerd worden.
Afsluitend met een drankje, kwam er weer een einde aan de gezellige avond.. Wat door een
aantal een vervolg heeft gekregen in Helmond Centrum..
Bedankt voor de organisatie Nicole, Sanne en Wienke!
Fabienne Wachters geslaagd voor niveau-3 cursus
Vanochtend (30 oktober) heeft Fabienne Fabiënne Wachters
haar examenles, als afronding van de niveau 3 trainerscursus,
met succes afgelegd.
Onder toeziend oog examinatoren van de KNGU heeft ook
zij haar diploma in ontvangst mogen nemen.
Hierbij ook een bloemetje van het bestuur, namens Linsey.
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Kim van Lierop op turngala in Den Bosch
Zaterdag 29 oktober wordt er in 's Hertogenbosch het jaarlijks turngala georganiseerd. Vorig
jaar was hiervoor HT'35 turnster Tessa v.d. Kerkhof uitgenodigd.
Dit jaar is eerste divisie seniorturnster Kim van Lierop een van de regionale turntoppers!
Turnen staat centraal bij dit gala.
Zowel 's middags als 's avonds wordt er een 2 uur durende show gegeven.
Namens HT'35 zaler weer veel publiek aanwezig zijn, in het speciale verenigingenvak, dicht
bij de turnvloer.
Want naast de regionale toppers is uiteraard ook het Olympisch dames team aanwezig, net als
enkele mannen uit het Nederlands team.
Bestellen via de webshop
Bestel nu de rugzakken en sporttassen speciaal gemaakt voor HT'35! Je kunt er zelfs voor
kiezen je naam er op te laten drukken. De tassen zijn in speciaal formaat voor de turnsport,
alsmede zijn deze toegankelijk voor de allerkleinste!
Tot en met 16 oktober 2016 (00.00uur) kunt u uw bestelling plaatsen via de webshop...
Ook voor kunnen er nog turnpakjes besteld worden voor en door (nieuwe) leden.
Kijk op onze webshop:

Turnkamp 2016
Ook dit jaar zijn we te gast bij 'Ons Thuis' in Ommel, om ons jaarlijkse turnkampweekend
door te brengen. Met maar liefst 130 kinderen dit jaar!!!
Uiteraard zijn er al enkele kinderen eerder aanwezig, maar pas vanaf 18:30u krijgen ze
toegang tot het terrein.
Nadat de kinderen hun spullen op zolder of in de slaapzalen hebben geplaatst, bedden hebben
opgemaakt en we de ouders uitgezwaaid hebben, kunnen we beginnen..
We gaan er een Winter Wonderland-weekend van maken.. de temperaturen denken hier iets
anders over, maar het wordt een winters tafereel.
Nadat de kinderen bij hun eigen leiding bijeen geroepen zijn, mogen zij enveloppen in een
bepaalde kleur gaan zoeken. Wanneer deze allemaal gevonden zijn op het veld, krijgen zij een
envelop met een nummer erop.
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In de envelop de naam van de groep: ijsbeertjes, sneeuwballen, vliegende herten, pinguins,
slingerende sleetjes, snowboots, scheve schaatsen, apfelstrudel, ijsmutse, eskimo's, skilatten
en sneeuwpoppen.
Op zoek dus naar kinderen uit je eigen groep en de leiding erbij.
Nadat de groepsfoto's gemaakt zijn, kan het eerste spel beginnen: blinddoek-lopen.
Aan elkaar vast en lopen maar, welke kant? Ja.. dat weet de leiding en die helpt wel, maar in
het donker met een theedoek voor je ogen, zal dat niet gemakkelijk zijn.
Een parcours met hindernissen, vervelende geluiden, planken, tonnen, soms wat water en
netten... maar wel erg leuk, ook voor de leiding!
"Goh 't regent, blixemt, wat hoor ik? Oh, een buis, neee.. een net.. Waar zit dat gat? Let op,
een rekstok!"
Ondertussen wordt er binnen flink geoefend op de kampdans..
Wanneer alle groepen klaar zijn met oefenen en de wandeltocht volbracht hebben, tijd voor
wat lekker en wat drinken.. pyjama aan en.. film kijken: Happy Feet!.. of naar bed..
Al zou het nog wel even duren voordat het daadwerkelijk stil was (de tijd...? hmm, ssstt.. )
Zaterdagochtend vroeg op, tijd voor ochtendgymnastiek en een ontbijtje. Een goed ontbijt,
want er is een vol programma gepland.
Kinderen kunnen nummers gaan verdienen voor hun bingokaart.. Hoe beter er gepresteerd is
door het groepje bij de spellen, hoe meer muntjes er verdiend en hoe meer getallen er
afgestreept kunnen worden.
Net zolang tot dat er bingo geroepen kan worden..
's Ochtends tijd voor een bosspel. Het winter-wonderdorp is uitgehongerd door de barre
winter, onze kinderen zijn hun redding. Er zal eten en drinken gebracht moeten worden naar
het dorp, anders loopt het niet goed af voor de bewoners. Maar er zijn ook 'trollen' in het bos
aanwezig, zij zullen het eten willen afpakken... een flinke renochtend, waarna de beloning van
iets te drinken met wat lekker zeer welkom was.
's Middags werd taxibedrijf HT ingeschakeld om alle kinderen naar de sporthal te brengen,
tijd voor een turnmiddag! Verschillende stationnetjes zijn opgebouwd, allereerst de warmingup, maar ook rekstok en ringen zwaaien, lange mat, trampoline springen vanaf de kast,
balkturnen, schuinvlak en schuinvlak voor salto voor over. Na bijna twee uur turnen moeten
ze zelf naar huis. Afgezet bij het vertrekpunt moeten de groepjes zelf de weg naar huis vinden
via een gps tocht..
De eerste zijn mooi op tijd voor het eten, de frietkraam is gearriveerd.
Langzaam aan druppelen de groepjes binnen.. sommige zijn er na een uur wandelen, anderen
hebben er bijna 2 uur over gedaan (oeps!).
Na het eten tijd om even zelf te spelen, de voorbereiding voor de opening van de beautysalon
werden gestart. Haren stijlen, vlechten, krullen, make-up, nagellak, tatoeages.. alles kan
vanavond.. om iedereen er maar mooi uit te laten zien voor de disco. Deze wordt min of meer
onderbroken door de ijscokar van Maartje, maar dat mocht de pret niet drukken.
Want na een drukke dag, zouden de kindertjes heerlijk gaan slapen.
Zondagochtend, allereerst het opruimen van de spullen en inpakken van de tassen.. bedden
afruimen, in- en onder je bed even nakijken en alle tassen graag op de bedden; daarna mag er
pas ontbeten worden.
We spelen vanmorgen op het veld, ganzenbord, maar dan snowbord.. dobbelen, het juiste
nummer gaan zoeken (alle nummers zit in een mapje ergens verstopt op het terrein), het
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kaartje pakken of de opdracht uitvoeren en terug naar de bingokaart om dit nummer af te
strepen. Leuke opdrachten, zoals penalty schieten, lucifers om en om neerleggen, pepernoot
gooien, iemand met zoveel mogelijk kledingstukken aankleden, 3 minuten stil zijn... pff, dat
viel niet mee zeg. Tussendoor wat drinken en wat lekkers..
Na 12:00u is het tijd voor de lunch, soep met een broodje knakworst.
Ondertussen zijn alle tassen naar buiten gesjouwd en worden de kinderen vermaakt op het
veld.. Tijd voor bingo, want de kaarten zijn nog niet vol.. een half uur lang naar nummers
luisteren, tussendoor wat reclame, maar wat werd het spannend. Uiteindelijk bleken de
"slingerende sleetjes" en "skilatten" de winnaars met het laatste juiste nummer.
Na de prijsuitreiking wordt de kampdans getoond aan de ouders en wordt het tijd om het
weekend te beeidigen.
Iedereen ontzettend bedankt, het was weer fantastisch!
Geboortenieuws!
Op dinsdag 13 september is oud HT-turnster Lisette de Rijk bevallen van hun dochtertje Rox.
Yorick en Lisette, van harte gefeliciteerd. Geniet van jullie kleine meisje!

Geslaagd
Zaterdag 17 september zijn Anne Dollekens en Britt Krebbers, na het volgen van de opleiding
van de trainerscursus niveau 3, geslaagd voor hun examen.
HT'35 is trots op wederom twee gediplomeerden wedstrijdtrainsters!
Zondagochtend vonden er ook nog twee examens plaats, ook Elize Snoeij en Lindsey de
Brouwer zijn geslaagd, gefeliciteerd!!
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VACATURE
Gezien de groei van onze vereniging en de vele taken die daarbij ingevuld moeten worden, is
er een vacature opgesteld voor een verenigingscoördinator.
De voorkeur gaat in eerste instantie uit naar interne kandidaten vanuit onze vereniging.

HT’35 plaatjes sparen bij JUMBO!
Jumbo heeft ons bestuur benaderd voor een lokale plaatjesactie waarin onze eigen leden nu
eens de toppers zijn waarvan een plaatje gemaakt is. In overleg met Jumbo is ervoor gekozen
om binnen onze club de volgende leden/teams mee te laten draaien in deze plaatjesactie:
wedstrijdgroepen divisie 1 t/m 6, de jong-talenten en onze recreatie-groepen
De droom van deze HT’35 leden wordt nu werkelijkheid! Plaatjes van jezelf en andere HT’35
leden zijn volgend jaar verkrijgbaar bij Jumbo in Helmond. Het bestuur ziet in deze actie een
geweldige kans de vereniging extra te promoten en wil haar leden vanzelfsprekend deze kans
niet onthouden.
Om deze actie tot een groot succes te maken is het van belang dat alle betreffende leden op de
foto verschijnen. Hiertoe zal er op maandag, vrijdag en zaterdag een fotograaf aanwezig zijn
op onze accommodatie. Om alles in goede banen te leiden is onderstaand schema opgesteld.
Zorg dat je op tijdens je eigen training op deze dagen aanwezig bent! Waar de fotograaf niet
in de eigen training komt, graag even doorgeven aan Monique Verschuren welke dag je wel
komt, zodat we daar rekening mee kunnen houden.
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Er is overigens geen verplichting om deel te nemen aan deze plaatjesactie. Als je jezelf laat
fotograferen zie je natuurlijk wel af van je portretrecht en geef je ons toestemming om je foto
te laten gebruiken voor het maken van een sportplaatje in deze actie.
Ben je iemand of ken je iemand die een advertentie zou willen plaatsen in het album, neem
dan contact op met Linsey Netten: linsey.b@live.nl. Tevens komt de advertentie dan ook in
ons clubboekje!
Mis deze unieke kans niet!
Graag aangeven welke dag je wilt komen voor de foto, zodat wij hier rekening
mee kunnen houden. Graag doorgeven op het volgende e-mailadres:
moniqueverschuren@ht35.nl.
Geslaagd voor trainerscursus
HT'35 heeft er, vlak voor de zomervakantie, weer een gediplomeerde trainster
bij, Sandy Slegers is geslaagd voor haar niveau 3 cursus tot gymnastiek leider.
Gefeliciteerd!

Clubkampioenschappen ter afsluiting van het turnseizoen
Zondag 10 juli vonden in het turncentrum de jaarlijkse clubkampioenschappen plaats voor
onze recreatieturn(st)ers.
Zij hebben de afgelopen periode hard getraind om de oefenstof eigen te maken en hopelijk
zoveel mogelijk uit het hoofd en uiteraard zonder hulp van de train(st)er te laten zien aan de
jury.
Er werd in drie wedstrijdronden geturnd, ’s morgens beginnend met de jongsten.
Tijdens de tweede wedstrijdronde lieten de kleuters een leuke demonstratie zien.
De podiumplaatsen waren als volgt:
3) Lise van Tetrode
2011
1) Liv van Hoof (32,05)
2) Julie Vermulst (31,50)
(31,15)
2010
1) Lynn Sonneveld (35,20) 2) Jiska van Dijk (33,80) 3) Lois Fransen (33,75)
3) Natalia Zawada
2009
1) Elin Roosen (36,00)
2) Karlijn Ruijs (34,70)
(34,40)
2) Janneke Ettema
2008
1) Famke Kolen (32,30)
3) Fenne Bakels (30,95)
(32,10)
1) Linnea Hommering
3) Emmy Broenen
2007
2) Dewi Jonkers (32,50)
(34,20)
(32,45)
2006
1) Tara v.d. Velden (34,00) 2) Lieke Wouters (31,60) 3) Aleid Kuijper (31,35)
2) Jennifer Andrade
>2005
1) Sabine Gielen (35,15)
3) Inge Bekx (32,70)
(33,65)
Jongens
1) Nick van Heugten
3) Sven van Hooff
2) Finn Kijzers (40,00)
18:45
(45,10)
(38,40)
Jongens
1) George Hilckmann
2) Mathé Koppens
3) Johnny Brouwers
19:45
(43,40)
(42,60)
(42,20)
De volledige uitslagen zijn te vinden via 'wedstrijdturnen' evenals de foto’s die gemaakt zijn.
Daarnaast zijn de geslaagden van de eindexamens en assistenten turntrainer gehuldigd. Een
mooi en gevuld podium dus, tijdens een zeer geslaagde dag. Ook de train(st)ers werden in het
zonnetje gezet met een medaille.
Op naar de zomervakantie. De laatste lessen voor de recreanten zijn komende week en vanaf
maandag 5 september starten deze groepen weer. Prettige vakantie!
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2 juli 2016 Tilburgse toestelkampioenschappen.
Op de Tilburgse toestelkampioenschappen zijn vandaag zoveel (gouden) medailles behaald dat ik de tel ben
kwijt geraakt! Niet iedereen heeft een medaille, maar allemaal hebben ze super geturnd vandaag!
Nu aan de slag met nieuwe onderdelen. Op naar het volgende seizoen!
Ik heb toch nog even geteld: 10 bronzen medailles, 8 zilveren medailles en maar liefst 17 gouden
medailles! Mannen, ik ben trots op jullie allemaal, dus ook op diegenen zonder medailles!!!

17x goud, 7x zilver en 11x brons voor HT-turners
Zaterdag 02 juli werd het wedstrijdseizoen afgesloten met de toestelkampioenschappen voor
heren.
Namens HT'35 in vele leeftijdscategorieen en niveaus meerdere deelnemers en niet eens
onverdienstelijk.
Er werd goed geturnd, her en der wel wat foutjes, maar bovenal 35 medailles mee naar huis
genomen!
Instap:
Imre Remmerswaal (div. 3): voltige 1e, brug 1e, rek 1e
Lucas van Dijk (div. 4): ringen 1e
Pupil:
Yoran Groenen (div. 5): vloer 1e, voltige 1e, ringen 1e, sprong 3e, brug 1e, rek 1e
Jeugd:
Koen Janssen (div. 4): vloer 2e, voltige 2e, ringen 3e, brug 3e
Junior II:
Raoul Coumans (div. 3): vloer 1e, ringen 3e, sprong 2e, brug 1e, rek 1e
Marnix Vereijken (div. 3): vloer 3e, voltige 1e, ringen 3e, brug 2e
Jurgen Verlijsdonk (div. 4): vloer 2e, voltige 3e, ringen 3e, sprong 1e, brug 3e, rek 3e
Thijs Pieterse (div. 4): vloer 1e, voltige 1e, ringen 2e, sprong 3e, brug 1e, rek 2e
Ook kwamen Philip van Bommel, Roel Dankers, Sem & Mees Holtackers, Jens Lindroos,
Thijs v.d. Putten, Daan Smets en Wassim Toub in actie, maar zij kwamen helaas net tekort
voor een medaille.
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Districtfinale in Panningen / NK toestelfinale in Alphen a.d. Rijn

Eerste editie KoppelCup een groot succes
Zondag 19 juni werd als seizoen afsluiting voor de bovenbouw, de eerste editie van de
KoppelCup geturnd. Twee turnsters, uitkomend in de bovenbouw, werden aan elkaar
gekoppeld middels loting. Eerste of vierde divisie, loting bepaalde het duo. Op het laatst
moment zijn er ook nog heren aan toegevoegd, zij turnen vier toestellen (in plaats van zes:
vloer, sprong, rek en ringen). Na het turnen van een volledige meerkamp door beide turnsters
of deze vier toestellen van de heren kwam er de volgende uitslag:
1) Kim van Lierop (A) en Jinky van der Heide (G)
2) Maisy van Tuijl (E) en Beau Philipsen (E)
3) Raoul Coumans en Kas Leenders & Tessa van de Kerkhof (A) en Amber Pluym (D)
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Regiokampioenschappen in Goirle: podiumplaatsen voor Esmee, Mirthe en Megan
Met dank aan turnvereniging SOS uit Goirle waren er dit seizoen alsnog
regiokampioenschappen voor de D3 onderbouw- en 6e divisie bovenbouwturnsters.
In nagenoeg alle categorieën was HT’35 vertegenwoordigd met turnsters die trainen in onze
plusgroepen. Voor de hogere D2 en 5 divisie turnsters uit deze groepen zit het
wedstrijdseizoen er al op. Een mooi wedstrijdseizoen met maar liefst 27 medailles al bij
elkaar geturnd.. hier kwamen nog op zaterdag 18 juni nog drie medailles bij:
Instap D3: Esmee Princen 1e, Mirthe Ruyters 3e, Carlijn den Dekker 4e, Mijke v.d. Weijer 5e,
Tessa Swinkels 6e, Anna Remmers 7e.
Pupil-2 D3: Esmee Franse 5e, Annekee Mager 7e, Nina Vogels 10e.
Jeugd-2 div. 6: Megan de Jongh 3e
Junior div. 6: Noa v.d. Heuvel 8e, Zoë Geerts 26e
Senior div. 6: Gieke v Bommel 4e, Marijn van Gestel 5e, Anne Baggermans 8e
Anne Dollekens wordt Zuid-Nederlands Kampioene 2016, Britt Schepers en Maisy van
Tuijl winnen beide zilver!
Gisteren werd er in Panningen gestreden voor het Zuid-Nederlands kampioenschap. Voor
deze districtswedstrijd hadden de turnsters zich via voorwedstrijden en het
regiokampioenschap geplaatst.
In de eerste wedstrijdronde de beurt aan de jeugdmeisjes.
Divisie 4: Jeanelle Kivits 12e, Bo Derks 30e
Divisie 5: Britt Schepers werd mede dankzij het hoogste punt op balk heel knap 2e, Jinky van
der Heide werd 7e.
Ronde 2, de junioren (divisie 4):
Maisy van Tuijl wist met 47,00 punten het zilver te behalen. Gerdie Verberne 8e, Anne van
Ekert 10e, Laury de Leeuw 32e, Marwa Dada 36e.
Laatste wedstrijdronde (senioren divisie 4):
Anne Dollekens kwam met 1 doel, goud! Dat is gelukt, het hele jaar al in de top van het
deelnemersveld en vandaag behaalt ze het kampioenschap.
Amber Pluijm 8e, Fabiënne Wachters 29e, Laura Hobeijn 31e, Anouk Terbeek turnde slechts
2 toestellen (33e).
Ondertussen werden in Alphen aan de Rijn de NK toestelfinales geturnd.
Namens HT Instapper Imre Remmerswaal, bij turnde op brug en kwam helaas net tekort voor
een medaille. Een vierde plaats voor Imre.
's Middags de beurt senior Danny van Roij, hij turnde op ringen. Bij hem werd een wel
geturnd element niet geteld waardoor hij uiteindelijk 6e werd. Knap gedaan hoor!!!
Seizoensafsluiting bij KidsPlaza
Vrijdagmiddag 10-06-2016 zijn meerdere test-, plus- en recreatiegroepen als afsluiting van
het seizoen gaan spelen bij KidsPlaza in Helmond.
Wat hebben ze zich vermaakt, ruim 110 kinderen!
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Er was wat lekkers, genoeg drinken en een ijsje om even af te koelen na het dansen en het
maken van de groepsfoto.
Bedankt voor jullie gezelligheid en gastvrijheid, het was een zeer geslaagde middag.

•

Nederlandse Kampioenschappen in Tilburg
Zaterdag 04 juni werd in Tilburg het Nederlands Kampioenschap geturnd voor onze hoogste
eerste divisie turnsters, instappers en jeugd-turnster N2. Een plaatsje bij de laatste 36 is al een
hele knappe prestatie, nu genieten en stralen op deze meerkampfinale.
En dat hebben ze gedaan.
Instappers Cleo Creutzburg en Renske van der Vorst turnden beide een goede meerkamp en
eindigden in hun eerste wedstrijdseizoen als 19e en 22e.
Turnvriendinnetje Liv Reijnen (De Meere) werd 20e.
In wedstrijdronde 2 de beurt aan Anouk van Aerle. Ondanks een minder goede start op
sprong, turnde ze een strakke brugoefening. Uiteindelijk een mooie 17e plaats voor haar.
Als laatste de senioren Kim van Lierop en Tessa van de Kerkhof. Zij startten op vloer met
goede oefeningen. Helaas liet Tessa wat puntjes liggen op brug en Kim moest een val bij
sprong incasseren.Uiteindelijk eindigden ze als 18e en 19e.

Zondag worden er nog toestelfinales geturnd.
Renske op vloer (7e), Anouk turnt op brug (5e) en vloer (8e).
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Lara Teerlink (junior) kwam ook uit op vloer (5e) en Tessa turnde balk. Zij wist hier de
bronzen medaille te behalen!

Nederlands Kampioenschappen in Waalwijk en Vught
Zaterdag 28 mei turnden de beste 36 turnsters van Nederland in Waalwijk, waar zij streden
om de titel Bondskampioen 2016.
Namens HT'35 ook enkele turnsters.
Vanochtend allereerst de beurt aan pupil-1 Vieve Snoeks, als 18e nipt geplaatst voor deze
finale maar vandaag behorend tot de top. Met onder andere een super balk oefening werd zij
vandaag 6e van Nederland!
Pupillen-2 Sara en Laura Kloor werden 13e en 17e.
In wedstrijdronde 2 de jeugdturnsters.
Daphne Donkers, nog uitkomend in de onderbouw, wist vandaag haar puntenrecord te
verbeteren wat resulteerde in een knappe 5e plaats (slechts 0,267 van het podium).
In de andere baan onze bovenbouwmeisjes Daantje Vos en Luna Stolwijk. Daantje werd 31e,
maar turnde een schitterende vloeroefening (4e punt). Luna begon sterk met twee tsukahara's
op sprong. Ook op de andere toestellen turnde ze erg stabiel, met voor het eerst de combi
losom handstand-reus in haar brugoefening. De zilveren medaille was dan ook meer dan
verdiend, TWEEDE VAN NEDERLAND!
In de laatste ronde de beurt aan senioren Kirsten Bevers en Inge Berkers. Na een wiebelige
start herpakten ze zich goed op vloer, sprong en brug. Kirsten werd 14e, Inge 27e.
In Vught kwamen onze heren in actie bij het NK divisie 4.
NK 4e divisie Philip van Bommel laat zien dat hij bij HT'35 veel heeft bijgeleerd, vooral in de
afwerking. Op voltige en brug heeft hij de sterren van de hemel geturnd! Dit resulteerde in
een mooie 15e plaats. Een ronde later is het de beurt aan Jorg Coumans. Op sprong en vloer
zet hij mooie oefeningen neer. Helaas eindigt zijn brugoefening met twee hele grote blaren en
kan hij zijn oefening niet afmaken. Een 20e plaats is het resultaat. In de laatste ronde mag
Thijs Pieterse turnen. Doel van deze wedstrijd is voltige uitturnen, tsukahara springen en
promoveren naar de 3e divisie. Dat lukt uiteindelijk állemaal! Met een paar schitterende
oefeningen weet hij de derde plaats te bemachtigen, DERDE VAN NEDERLAND.
Zondag werd er opnieuw in Waalwijk geturnd,.. de NK toestelfinales.
GOUD, ZILVER en 2x BRONS, dat is het resultaat van de NK toestelfinales in Waalwijk
vandaag.
Goud was er voor pupil-2 Sara Kloor op vloer en dus mag zij zich NEDERLANDS
KAMPIOEN 2016 noemen!!! Ook turnde ze de finale balk, waarin ze 5e werd.
Zilver was er voor jeugd-1 N3 turnster Daphne Donkers. Door het turnen van een strakke
brugoefening werd de tweede plaats behaald.
Tweemaal brons was er vervolgens voor jeugdturnster Luna Stolwijk. In de finale van zowel
het toestel balk als vloer mocht zij plaatsnemen op het podium. Op brug werd ze 8e.
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Medailleregen bij toestelfinales
In Asten werden zondag 22 mei de toestelfinales georganiseerd, de beste turnsters strijden per
toestel om de medailles.
Onze D2 onderbouw en divisie 5 bouwturnsters kwamen in wedstrijdronde 1 in actie.
Het resultaat van vanochtend: 7x goud, 5x zilver en 3x brons.
Jaida Acun (instap): balk 2e
Nina van Kuyen (instap): balk 8e
Carlijne Raaijmakers (instap): brug 1e, balk 1e
Lisa van der Wegen (instap): sprong 2e, balk 2e, vloer 2e
Nienke Alting (pupil 1): brug 7e
Roxanne Bosch (pupil 1): brug 1e, balk 1e, vloer, 3e
Vera Noppert (pupil 1): brug 2e, vloer 5e
Nadine Peeters (pupil 2): vloer 5e
Elke Prinsen (pupil 2): vloer 4e
Tara van Hoeck (jeugd-1): brug 5e
Lyanne Dortmans (jeugd-2): balk 3e
Jinky van der Heide (jeugd-2): sprong 1e, balk 1e, vloer 1e
Mayra Sarkol (jeugd-2): sprong 6e, vloer 5e
Britt Schepers (jeugd-2): sprong 4e, balk 5e, vloer 3e
En vanmiddag werden er 8x goud, 7x zilver en 10x brons behaald:
Fleur Brouwer (instap): sprong 1e, vloer 1e
Chiara Couwenberg (instap): brug 7e, balk 5e, vloer 3e
Floor Reijnecke (instap): brug 6e, vloer 4e
Brechtje Wennink (instap): balk 4e
Avelon Akkermans (pupil 1): balk 6e, vloer 6e
Sophie Boeijen (pupil 1): balk 4e, vloer 5e
Josephine Lindeboom (pupil 1): balk 1e, vloer 9e
Iris van Rest (pupil 1): sprong 5e, brug 4e, vloer 2e
Mila Schulte (pupil 1): sprong 4e, brug 1e, vloer 6e
Milou Verstappen (pupil 1): vloer 3e
Jady Wilbers (pupil 1) sprong 9e, balk 5e, vloer 4e
Maartje Hageman (pupil 2): sprong 4e, vloer 7e
Mijke Heemstra (pupil 2): balk 4e, vloer 3e
Janne v.d. Hurk (pupil 2): brug 3e
Laura Saleh (pupil 2): vloer 2e
Daimy van Tuijl (pupil 2): balk 2e
Jeanelle Kivits (jeugd-2): brug 4e, balk 3e
Marwa Dada (junior): balk 6e
Anne van Ekert (junior): balk 3e
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Laury van Leeuw (junior): brug 4e
Maisy van Tuijl (junior): sprong 1e, brug 5e, balk 1e, vloer 2e
Gerdie Verberne (junior): brug 3e, vloer 3e
Anne Dollekens (senior): sprong 1e, brug 2e, vloer 1e
Maud v.d. Heuvel (senior): balk 3e
Amber Pluym (senior): balk 2e
Sanne v.d. Vleuten (senior): sprong 2e, brug 4e, vloer 3e

Halve finale en NK toestelfinales in Dordrecht, Fenna Nederlands Kampioen!
Zondagochtend turnde jeugd-1 N2 turnster Anouk van Aerle haar halve finale.. en hoe..
Een sterke start op balk (reserve voor NK) turnde ze een mooie oefening op vloer
(toestelfinale). Op sprong liet ze tweemaal een tsukahara zien. Tenslotte wist ze op brug het
tweede punt van de wedstrijd te behalen (toestelfinale).. wat resulteerde in een mooie bronzen
medaille. Op naar het NK, 4 en 5 juni in Tilburg!
Vanmiddag worden de toestelfinales geturnd..
Fenna Vestjens (junior): 1e sprong: NEDERLANDS KAMPIOEN
Kristel Rooyakkers (senior): 7e vloer
Sophie Pagen (senior): 7e brug
Marieke Steijaert (pupil 2): 5e vloer
Romy Hulsers (pupil 1): 2e brug, 3e balk, 8e vloer
Zaterdagmiddag, 21 mei. De jaarlijkse speeltuinmiddag staat weer voor de deur.
Eindelijk is het 13.30 uur en er staan al een heleboel kindjes te wachten om naar binnen te
mogen. Gelukkig is het mooi weer. 110 kinderen hebben zich gemeld bij de aanmeldtafels om
een heerlijk middagje te spelen, klimmen, klauteren, glijden, schommelen, enz.
De kinderen krijgen het al snel warm van het spelen en gelukkig heeft de organisatie daar
weer goed voor gezorgd. Iedereen kan drinken komen halen en daarnaast is er gezorgd voor
een snoepje en chips.
Rond 15.00 uur is het tijd voor de groepsfoto! We verzamelen iedereen en daarna krijgt
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iedereen een lekker waterijsje. Dat gaat er bij iedereen goed in.
Helaas komt aan al het goede te snel een einde. Rond 16.15 uur druppelen de eerste ouders
binnen om de kinderen weer op te halen. Het was weer een geslaagde middag.
De organisatie en alle leiding, bedankt! en de kinderen natuurlijk ook... :)..
NK en Zuid-Nederlandse Kampioenschappen: zilver voor Lisa
Zaterdag 21 mei turnde instapper Imre Remmerswaal zijn halve finale in Alkmaar, hij
behaalde een 15e plaats en mag als eerst geplaatste naar de NK finale brug. Ook Danny van
Roij kwam in actie, maar alleen op brug en ringen met als doel een toestelfinale. Dat is gelukt,
Danny mag op het NK nogmaals ringen turnen!
In Dordrecht vond het Nederlands Kampioenschap divisie 3 / N3 plaats, de beste 36 turnsters
per categorie van Nederland! Mooie resultaten werden behaald in de meerkampfinale:
Senior Sophie Pagen werd 32e, pupillen 1 Romy Hulsers 4e, Lorraine Teurlings 15e, Inge
Koolen 21e en Merel Verhofstadt 31e. Onze pupillen-2 Marieke Steijaert en Lian Tiebosh
werden 18e en 26e.
Instap D1: Floor Reynecke 7e, Lieke Crone 11e, Chiara Couwenberg 15e, Fleur Brouwer 23e,
Wieteke Schapendonk 27e.
Instap D2: Lisa v.d. Wegen 2e, Jaida Acun 8e, Carlijne Raaijmakers 21e
Pupil 1 D1: Iris van Rest 4e, Josephine Lindeboom 9e, Mila Schulte 18e, Avelon Akkermans
19e, Jady Wilbers 24e
Pupil 1 D2: Vera Noppert 9e, Roxanne Bosch 13e, Isabel vd Poel 15e
Pupil 2 D1: Laura Saleh 5e, Daimy van Tuijl 8e, Mijke Heemstra 12e
Pupil 2 D2: Amber van Hoof 25e, Nadine Peeters 27e
Jeugd-1 D2: Sanne van Lierop 27e
Morgen vinden de toestelfinales plaats in Dordrecht en Asten en turnt Anouk van Aerle haar
halve finale.
Nederlands Kampioenschap, districtsfinale, toestelfinales, halve finales
Komend weekend is het weer zover, er staan meerdere wedstrijden op het programma. Op
zaterdag 21 mei turnen instapper Imre Remmerswaal en senior Danny van Roij hun halve
finale in Alkmaar. In Dordrecht turnt Anouk van Aerle haar halve finale en vindt hier dit
weekend ook het Nederlands Kampioenschap voor onze derde divisie turnsters plaats, op
zaterdag de meerkampfinale en zondag de toestelfinales. Zowel de bovenbouwturnsters
Fenna, Kristel en Sophie als ook onze onderbouw N3 turnsters Inge, Lian, Lorraine, Marieke,
Merel en Romy komen dit weekend in actie.
Jullie behoren nu al tot de besten van Nederland!
Dichterbij huis worden in Asten a.s. zaterdag de zuid-Nederlandse kampioenschappen (ook
wel Districtsfinale) geturnd door onze D1 en D2 onderbouw turnsters: Amber, Avelon,
Carlijne, Chiara, Daimy, Fleur, Floor, Iris, Isabel, Jady, Jaida, Janne, Josephine, Laura, Lieke,
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Lisa, Mijke, Mila, Nadine, Roxanne, Sanne, Vera en Wieteke.
Op zondag turnen vele turnsters in dezelfde categorieën (en ook de bovenbouw 4e/5e divisie)
één of meerdere toestelfinales. Heel veel succes allemaal!
Romy Hulsers wint zilver; ook Inge, Kim, Lian, Lorraine, Marieke, Merel en Tessa naar
NK
In het verre Wieringerwerf werden dit weekend de laatste halve finales geturnd in een reeks
van drie weekenden. Ditmaal onze eerste divisie bovenbouw en N3 onderbouw turners.
Zaterdag kwam de eerste divisie in actie.
Lara Teerlink (junior) startte goed op vloer (2e punt, NK toestelfinale), maar liet op sprong
kostbare punten liggen waardoor het NK niet meer haalbaar was.
Tessa van de Kerkhof en Kim van Lierop (senior) turnden beide in de laatste wedstrijdronde,
ieder in een eigen baan.
Tessa startten op brug, liet een super balkoefening zien (3e punt, NK toestelfinale) en turnde
vervolgens haar meerkamp goed door wat resulteerde in een 11e plaats.
Ook Kim begon goed op vloer, gevolgd door sprong, brug en balk. Voor haar een 12e plaats,
beide goed voor de NK meerkamp!
Zondagochtend komen de pupillen 1 en 2 in actie, beide al direct in wedstrijdronde 1.
Een plaatsje bij de beste 10 zou goed zijn voor het NK.
Romy Hulsers laat zien dat zij tot de allerbesten behoord want met ruim 53 punten kreeg zij
het zilver omgehangen. Daarnaast wist ze ook op brug, balk en vloer een NK toestelfinale te
behalen.
Merel Verhofstadt liet zien het hele seizoen al stabiel te kunnen turnen, wat vandaag dan ook
verdiend beloond werd met een 9e plaats en ook zij mag naar het NK.
Het niveau zat dit bij elkaar, waardoor Maud van Aerle helaas tekort kwam met een 14e
plaats.
In baan 2 de pupillen 2: Lian Tiebosch turnde een goede meerkamp en plaatste zich met meer
dan 51 punten. Marieke Steijaert mag nipt als 10e door naar het NK, mede dankzij de hoogste
score op vloer (NK toestelfinale.
Dyshanti Adriana had helaas pech op vloer, waardoor zij 19e werd.
Ook in wedstrijdronde 2 komen nog 2 pupillen 1 in actie.
Inge Koolen en Lorraine Teurlings startten beide op sprong en ontlopen elkaar nauwelijks.
Zelfs op brug behalen zij dezelfde score. Nadat er ook op balk en vloer goed geturnd wordt,
mogen ook zij als 6e resp. 7e naar het NK.
Podiumplaats voor Renske v.d. Vorst
Ook dit weekend werden meerdere NK plaatsen behaald, zaterdag turnden pupil 2 Laura
Kloor en jeugdturnster Daantje Vos hun halve finale. Met een 17e plaats wist Laura zich te
plaatsen en Daantje wist met een zeer goede meerkamp zelfs de vierde plaats te behalen.
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Zondagochtend de beurt aan de instappers. Renske v.d. Vorst kwam in baan 1 in actie en
startte goed op sprong. Met goede oefeningen op brug/rek, balk en de tweede score op vloer
(NK toestelfinale) wist zij vandaag het brons te behalen!
Cleo Creutzburg en Amy Wijgerse kwamen in baan 2 in actie en begonnen op brug/rek. Met
ruim 53 punten eindigde Cleo net naast het podium, maar met haar vierde plaats mag ze wel
naar het NK. Amy werd 19e.
In Kampen turnde Daan Smets zijn kwartfinale, waar hij moest proberen om bij de beste 10 te
komen voor een plaatsje in de halve finale. De gehele wedstrijd zit hij rondom de 10e plaats,
maar uiteindelijk is het net niet voldoende voor doorstroming.
Daan mag trots zijn. Weer vooruitgang en vooral een hele mooie ringoefening laten zien!
Podium- en finaleplaatsen voor HT'35
In Dalen worden de eerste landelijke halve finale wedstrijden geturnd.
Senior Sophie Pagen heeft in Dalen (Drenthe) een mooie derde plaats behaald in de halve
finale 3e divisie.
Zij stroomt hiermee door naar het Nederlands Kampioenschap op 21 mei in Dordrecht.
Ook Kristel Rooyakkers plaatste zich voor het NK, maar dan de toestelfinale vloer, Britt
Krebbers is reserve op vloer en Sophie mag ook nog op brug uitkomen. Linda Kuypers werd
in de meerkamp 14e.
Juniorturnster Fenne Vestjens eindigde als 15e en is reserve voor het NK toestelfinale vloer.
In Valkenswaard komen de lagere vierde en vijfde divisie turnsters bovenbouw en D1 / D2
onderbouw in actie tijdens de regiokampioenschappen.
Er werd gestreden om een plaatsje bij de Zuid-Nederlandse Kampioenschappen, de
districtsfinale.
Hiervoor geplaatst zijn (nog even onder voorbehoud i.v.m. de definitieve doorstroming):
Instap D1: Floor Reynecke 4e, Fleur Brouwer 6e, Chiara Couwenberg 7e, Lieke Crone 12e en
Wieteke Schapendonk 16e. Brechtje Wennink kwam tekort met een 21e plaats.
Pupil 1 D1: Josephine Lindeboom 3e, Mila Schulte 4e, Jady WIlbers 6e, Iris van Rest 7e,
Avelon Akkermans 12e. Sophie Boeijen (18e) en Milou Verstappen (32e) kwamen tekort.
Pupil 2 D1: Laura Saleh 3e, Daimy van Tuijl 6e, Mijke Heemstra 11e en Janne v.d. Hurk 14e.
Floor Thijssen (30e) en Norah van de Ven (31e) zijn niet geplaatst
Jeugd 2: De beste 6 stromen door, Jeanelle Kivits (8e) en Bo Derks (13e) helaas niet.
Junior: Maisy van Tuijl 1e, Gerdie Verberne 2e, Anne van Ekert 6e, Marwa Dada 8e en Laury
de Leeuw 10e.
Senior: Anne Dollekens 3e, Anouk Terbeek 4e, Fabienne Wachters & Amber Pluym 5e,
Laura Hobeijn 10e. Niet door zijn Fleur v.d. Hurk (28e) en Maud v.d. Heuvel (29e).
Zondag turnden de N2 / divisie 2 turnsters. Vieve Snoeks (pupil 1) mag als 18e naar het NK,
Sara Kloor (pupil 2) eindigde net naast het podium. Daarnaast nog twee toestelfinales: balk en
vloer.
Daphne Donkers (jeugd N3) werd 6e in de meerkamp en 1e op brug: NK plaatsen waardig!
Luna Stolwijk wist vandaag overtuigend het goud te behalen en ook nog drie toestelfinales:
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brug, balk en vloer!!
Senior Eline Koppens kwam helaas tekort met een 16e plaats, Kirsten Bevers (5e) en Inge
Berkers mogen wel naar het NK.
Zondag de beurt aan de vijfde divisie/D2:
Instap D2: Lisa v.d. Wegen 2e, Carlijne Raaijmakers 3e, Jaida Acun 4e. Nina van Kuyen
turnde goed, maar haar 15e plaats was niet voldoende.
Pupil 1 D2: Roxanne Bosch 1e, Vera Noppert 5e, Isabel v.d. Poel 10e. Helaas geen
doorstroming voor Nienke Alting (26e)
Pupil 2 D2: Amber van Hoof 6e en Nadine Peeters 10e. Ilse Verberne, Manou Jansen en Kim
Dekkers kwamen tekort.
Jeugd 1 D2: Vier plaatsen hier, Sanne van Lierop 9e, Demi van Lierop 15e en Tara van Hoeck
18e.
Jeugd 2: Voorlopig slechts drie doorstroomplaatsen, Britt Schepers werd 3e. Jinky v.d. Heide
werd 4e, Lyanne Dortmans 10e.
Junior: Geen districtsfinale voor Kaylee van Lierop 16e, Isabel Leenders 17e, Irene Bosch
18e, Hanne Bontjer 19e en Serina Joosten 21e.
Senior: Sanne Verbakel raakte na een goede balkoefening helaas geblesseerd, met veel
doorzettingsvermogen turnde ze een aangepaste meerkamp.

•
•

•

Kwartfinale wedstrijden in Waddinxveen
Gisteren vonden voor onze kwartfinalisten derde divisie, turnwedstrijden plaats in
Waddinxveen. 's Morgens de beurt aan instappers Sem Holtackers en Imre Remmerswaal. Zij
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behaalden een mooie 18e en 15e plaats. Imre heeft zich hiermee
geplaatst voor de landelijke halve finale.
Junior turner Raoul Coumans kwam met zijn 11e plaats tekort
voor plaatsing.
Zondagmiddag vond er in het turncentrum een
vriendschappelijke 'koppelwedstrijd' plaats.
Turnsters uitkomend in de onderbouw N2 en jeugd N3 turnen in
tweetallen elk een meerkamp.
Aan het begin van de wedstrijd is er geloot tussen de turnsters
van HT'35 en GV Best, Prins Hendrik uit Vught en Turnlust uit
Budel.
Jong talenttest bij HT'35
Vanmiddag vond de jaarlijkse test plaats waarbij kinderen geboren in 2009 of 2010 mochten
laten zien hoe sterk ze zijn, hard ze kunnen rennen, of hoe lenig ze zijn.
Maar liefst 50 aanmeldingen en daarbij 10 turnsters die al in de testgroep zitten, zorgden voor
een goed gevulde turnhal.
Neem daarbij de vele (groot)ouders die kwamen kijken...
Was het buiten al aangenaam qua temperatuur, binnen was het nog een beetje warmer.
De kinderen hebben het erg goed gedaan, vonden het leuk en wilden maar al te graag nog een
keer op de balk of aan de brug.
Aan het einde was het een beloning met een aantal rondjes springen in de blokkenkuil !

Kwartfinale dames N2 / divisie 1 in Volendam
Zaterdag 19 maart vinden voor onze turnsters de laatste kwartfinale wedstrijden plaats,
ditmaal in Volendam.
In wedstrijdronde 1 kwamen instappers N2 Amy Wijgerse, Jet v.d. Velden, Meyke Smits en
Renske v.d. Vorst in actie.
Om door te stromen naar de halve finale, was een plaatsje bij de beste 11 nodig.
Renske wist een mooie 5e plaats te behalen, Amy werd kwap 10e.
Meyke kwam helaas net tekort met een 14e plaats, Jet werd 22e.
Junior 1e divisie turnster Lara Teerlink wist zich met een vijfde plaats te plaatsen voor de
halve finale en senior Kim van Lierop stroomt ook door na een 11e plaats.
In Boxmeer vinden in het weekend van 12 en 13 maart de voorwedstrijden voor divisie 5
bovenbouw en D2 onderbouw plaats.
Op dag 1 al mooie resultaten en daarbij goud voor instapper Lisa en jeugdturnster Jinky!! Op
zondag kwamen daar nog een zilveren medaille en 3x brons bij.
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Daarnaast 26 regiofinaleplaatsen en 24 toestelfinales:
Instap D2: Lisa v.d. Wegen 1e, Nina van Kuyen 7e (zaterdag), Carlijne Raaijmakers 3e, Jaida
Acun 9e (zondag)
Pupil 1 D2: Nienke Alting 17e, Isabel v.d. Poel 18e, Lize Bos 31e, (zaterdag), Roxanne Bosch
2e, Vera Noppert 3e (zondag)
Pupil 2 D2: Nadine Peeters 5e, Manou Jansen 11e, Yoni van Delft 28e, Sanne Vissers 30e
(zaterdag), Elke Prinsen 3e, Amber van Hoof 9e, Ilse Verberne 12e, Kim Dekkers 16e, Lotte
v.d. Bogaart 21e (zondag)
Jeugd 1 D2: Renee Chatrou 9, Tara van Hoeck 10e, Sanne van Lierop 13e, Nanne v.d.
Eijnden 15e.. (zaterdag), Demi van Lierop 8e, Marit de Bruin 15e, Lisa v.d. Geer 18e
(zondag)
Div. 5 Jeugd: Jinky v.d. Heide 1e, Britt Schepers 8e, Lyanne Dortmans 9e, Mayra Sarkol 16e,
Sarah Bontjer 22e
Div. 5 Junior: Serina Joosten 19e, Irene Bosch 21e, Isabel Leenders 24e, Hanne Bontjer 25e,
Kaylee van Lierop 26e.
Div. 5 Senior: Sanne Verbakel 12e
Ondertussen turnden de jongens hun achtste finale in Tilburg.
Voor pupillen Roel Dankers en Wassim Toub was het een zware wedstrijd en als je dan ook
nog wat foutjes maakt is het lastig in een sterk deelnemersveld. Uiteindelijk redden ze het dan
ook niet. Jammer, maar ze weten wel waar ze aan gaan werken!
Daan Smets (instap) mag in wedstrijd 2 aan de slag. Hij turnt een hele mooie wedstrijd en
weet een 9e plek te behalen. Dat is ruim voldoende voor plaatsing in de kwartfinale
Thijs vd Putten en Guus Hegeman doen ook hun uiterste best. Voor Guus is de stap van
verplichte oefenstof naar vrije oefenstof net te groot en we zien dit als oefening voor volgend
jaar. Thijs gaat de eerste 4 toestellen heel goed en het lijkt er op dat het gaat lukken. De laatste
2 toestellen gaat het wat minder en ook Thijs plaatst zich dus niet voor de kwartfinale. Toch
vooruitgang oor beide turners en dat is het allerbelangrijkste!
Landelijke achtste finale in Nijverdal: brons voor Imre
05 en 06 maart vonden de eerste landelijke wedstrijden plaats voor onze jongens en heren.
Raoul Coumans kwam op zaterdag niet in actie en dus waren Imre Remmerswaal, Jens
Lindroos en Sem Holtackers de eerste 3 jongens die de achtste finale mochten gaan turnen.
Het werd een hele spannende wedstrijd, want 13 van de 22 jongens mogen door naar de
kwartfinales. En het wordt nog spannender... Na 4 toestellen mogen ze nog alle drie door,
Imre staat zelfs van meet af aan eerste, maar de iets mindere toestellen komen nog.
Uiteindelijk liggen de uitslagen heel dicht bij elkaar en verliest Imre op het laatste toestel zijn
eerste plaats, hij krijgt uiteindelijk het brons omgehangen en daar zijn we trots op!
Jens mag helaas niet door (16e), maar heeft laten zien dat hij vooruit is gegaan, met name op
afwerking. Sem mag net door (12e) en is daar blij mee.
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Meerdere podiumplaatsen bij kwartfinales in Reusel
Het merendeel van onze turnsters is ingedeeld in Reusel voor de kwartfinale.
In wedstrijdronde 1 de beurt aan de pupillen.
Sara en Laura Kloor (pupil 2) wisten een ruime voorsprong een mooie 1-2 te scoren.
Vieve Snoeks (pupil 1) wist ondanks een blessure een 12e plaats te behalen en plaatst zich
ook voor de halve finale.
Sophie Meulendijk werd 19e Indy Kwee was afgemeld.
De instappers turnden in ronde 2. Cleo Creutzburg wist met bijna 54 punten een mooie 4e
plaats te behalen en mag ook naar de halve finale.
Anna Maas turnde een goede meerkamp en werd 12e Sophie Steuten, helaas nog niet
helemaal hersteld van de griep, werd 13e.
In de middag de beurt aan de jeugdturnsters.
Daphne Donkers (N3) wist een mooie gouden medaille te behalen.
Bovenbouwturnsters Luna Stolwijk en Daantje Vos turnden eveneens in deze ronde. Luna
behaalde het zilver, Daantje werd 6e, ook zij stromen door naar de halve finale.
Als laatste de senioren, Kirsten Bevers en Eline Koppens in baan 1. Met een 7e en 8e plaats
als resultaat.
Inge Berkers wist in baan 2 een 7e plaats te behalen en ook zij stroomt door. Julia van Loon
kwam helaas 0,041 tekort voor de halve finale.
Zondagochtend de beurt aan Anouk van Aerle, jeugd N2. Na een mooie en spannende
wedstrijd was er brons voor haar!
Danique Vreugde (junior, 1e divisie) kwam helas tekort voor doorstroming met een 20e
plaats.
Vanavond turnde in de laatste ronde Tessa van de Kerkhof (Senior, 1e divisie) haar
meerkamp.
Met >48 punten behaalde zij de 8e plaats, genoeg voor doorstroming naar de halve finale.
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De uitvaart is donderdag 03 maart, 11:00u in de st. Luciakerk in Mierlo-Hout.

Vele podiumplaatsen bij voorwedstrijden divisie 4/D1
Dit weekend is HT’35 in Heeswijk-Dinther aanwezig met maar liefst 40 turnsters bij de
voorwedstrijden van onze D1 onderbouw en divisie 4 bovenbouwturnsters. Voor hen de eerste
individuele wedstrijd van dit wedstrijdseizoen, met de mogelijkheid tot plaatsing voor de
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regiofinale en toestelkampioenschappen.
Op beide dagen komen alle leeftijdscategorieën in actie. Hieronder een overzicht van de
behaalde resultaten:
Instap D1: Chiara Couwenberg 1e, Fleur Brouwer 4e, Brechtje Wennink 5e (zaterdag), Floor
Reynecke 3e, Wieteke Schapendonk 6e, Lieke Crone 8e (zondag)
Pupil 1 D1: Josephine Lindeboom 1e, Iris van Rest 2e, Jady Wilbers 3e, Avelon Akkermans
4e (zaterdag), Mila Schulte 2e, Sophie Boeijen 3e, Milou Verstappen 12e (zondag)
Pupil 2 D1: Daimy van Tuijl 6e, Janne v.d. Hurk 7e, Floor Thijssen 18e
Div. 4 Jeugd: Jeanelle Kivits 3e, Bo Derks 5e
Div. 4 Junior: Maisy van Tuijl 1e, Laury de Leeuw 6e, Nicky Nicholson turnde twee
toestellen
Div. 4 Senior: Anne Dollekens 1e, Sanne van der Vleuten 2e, Amber Pluym 8e, Laura
Hobeijn 12e (zaterdag), Fleur v.d. Hurk 6e, Fabienne Wachters 10e, Anouk Terbeek 12e,
Maud v.d. Heuvel 16e en Lindsey de Brouwer 23e (zondag)
Daarnaast zijn er al vele toestelfinales behaald: 46 stuks!!
Vandaag dag 2... Als laatste nog de pupillen 2 en junioren. De wedstrijd zal rond 18:45u
afgelopen zijn. Heel veel succes toegewenst!

6x goud, 6x zilver en 3x brons bij toestelfinales
Vandaag de toestelfinales voor onze derde divisie bovenbouwturnsters en N3 onderbouw.. er
werden 15 medailles behaald:
Pupil 1 N3: Inge Koolen sprong 6e, vloer 4e / Lorraine Teurlings 1e sprong, brug 4e, vloer 8e
/ Maud van Aerle 3e sprong, 3e vloer / Merel Verhofstadt 2e balk, 2e vloer / Romy Hulsers
sprong 4e, brug 4e, 1e balk, 1e vloer
Pupil 2 N3: Dyshanti Adriana 1e sprong, 2e balk, 8e vloer / Lian Tiebosch sprong 4e, brug 4e,
balk 5e,1e vloer / Marieke Steijaert 3e brug, vloer 7e
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Div. 3 Junior: Gwen Philipsen sprong 9e, 2e vloer /Elke v.d. Pol sprong 10e, balk 8e / Fenna
Vestjens 2e spong, brug 10e, balk 5e, vloer 4e / Ilse Trieling balk 10e
Div. 2 Senior: Nicole Rooyakkers, balk 16e, vloer 2e / Lieke Rijkers brug 12e / Sophie Pagen
sprong 4e, brug 4e, balk 5e / Linda Kuypers balk 12e, vloer 9e / Britt Krebbers brug 8e, balk
7e, vloer 7e / Anke Rooyakkers vloer 5e / Kristel Rooyakkers brug 9e, vloer 1e
Tevens werd de voorwedstrijd voor de lagere vierde divisie al geturnd door de jeugd D1
turnsters. Jackie v.d. Pol werd 20e. Jara Miksch deed niet mee vanwege een enkelblessure.
Komend weekend turnen de overige D1 en divisie 4 turnsters hun voorwedstrijd in HeeswijkDinther. Veel succes toegewenst!
Romy, Fenna en Jill regiokampioene 2016; 8 podiumplaatsen bij
regiokampioenschappen dames en heren
Turnsters uitkomend in de derde divisie bovenbouw en onderbouw N3 turnen in het weekend
van 20 en 21 februari hun regio- en toestelfinales. Hiervoor hebben de deelnemende turnsters
zich eerder via de voorwedstrijden geplaatst. Allereerst de uitslagen van de regiofinale:
Pupil 1 Romy Hulsers mag zich regiokampioene 2016 noemen, Inge Koolen wist ook het
podium te behalen op plaats 3. Maud van Aerle werd 4e, Lorraine Teurlings 7e en Merel
Verhofstadt 8e.
Ook Fenne Vestjens werd eveneens regiokampioene, bij de junioren.
Ilse Trieling 12e, Anouk van Herpen13e, Gwen Philipsen 19e, Elke v.d Pol 26e en Sanne
Hermans 29e.
In wedstrijdronde 3 de beurt aan de pupillen 2 en senioren. Jill Steenbakkers wist ook een
gouden medaille te behalen. Dyshanti Adriana kreeg het brons omgehangen. Lian Tiebosch
eindigde als 4e en Marieke Steijaert werd 5e.
Sophie Pagen (senior) werd ruim 45 punten keurig derde. Kristel Rooyakkers 9e, Denise van
Oorschot 17e, Nicole Rooyakkers 18e, Linda Kuypers 19e en Anke Rooyakkers 20e.
Britt Krebbers had pech op brug, waardoor een 31e plaats voor haar vandaag. Lieke Rijkers
turnde drie toestellen.
Ondertussen werden er in Veldhoven regiokampioenschappen geturnd door onze heren
bovenbouw. Er werd tweemaal podium behaald:
Als eerste starten Thijs vd Putten en Guus Hegeman. Thijs turnt een hele mooie wedstrijd,
met het hoogste punt op sprong. Voor Guus is het de eerste wedstrijd in de vrije oefenstof.
Niet alle toestellen gaan even goed, maar zowel op voltige als op brug turnt hij nieuwe
elementen! Voor beiden een mooie start van het seizoen.
In wedstrijd 2 turnen Thijs Pieterse, Jurgen Verlijsdonk, Jorg Coumans, Raoul Coumans, en
Marnix Vereijken. Veel nieuwe oefeningen en uitprobeersels. Er is heel netjes geturnd en nu
is het afwachten wie zich van de 4e divisie jongens heeft geplaatst voor de finale. Wie zich in
ieder geval hebben geplaatst zijn Thijs en Jorg, Thijs behaalde de 2e plaats en Jorg de 3e
plaats! In de laatste ronde turnt Danny van Roij. Hij turnt brug en ringen. Twee hele nette
oefeningen met het hoogste punt op ringen.
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Competitiewinst voor D1 onderbouw en vierde divisie bovenbouwteam
Zaterdagmiddag vond er in het turncentrum een competitiewedstrijd plaats tussen twee teams
van Variant uit Lage Mierde en een HT-team bestaande uit vijf instappers.
Voor Chiara, Fleur, Floor, Lieke en Wieteke een goede voorbereiding op hun eerste
individuele voorwedstrijd over twee weken.
Er werd goed geturnd, waarbij vooral het verschil op balk en vloer gemaakt werd.
De uitslag was alsvolgt:
HT'35: 210,600
Variant gemengd team: 197,400
Variant pupillen 1: 197,375
Individueel was Lieke Crone met ruim 53 punten de beste.
Zondagochtend turnden twee teams van HT'35 tegen Tonido in Valkenswaard.
Team 1 bestaande uit Anne, Gerdie, Laury, Maisy, Marwa en Nicky turnden 180,850 punten
bij elkaar. Individueel was Maisy de beste met ruim 46 punten. Voor Anne was er zelfs de
tweede plaats en dat tijdens haar eerste wedstrijd na haar elleboogbreuk en -operatie in
november!
Team 2 was een mix van HT'ers en Taxandria-turnsters: Anouk, Bo, Donna, Janna, Jeanelle,
Juultje en Suzanne. Zij behaalden 178,475.
Derde werd Tonido met 175,300. Een spannende wedstrijd dus en een goede voorbereidng op
de voorwedstrijden die over twee weken plaatsvinden voor onze vierde divisie turnsters.

Tweemaal podium in Amsterdam!
In dit weekend vinden in Amsterdam de achtste finales plaats voor de hoogste eerste divisie
en jeugd N2 turnsters plaats.
Anouk van Aerle is de enige jeugdturnster namens HT'35, zij begon sterk op vloer met het
tweede punt van de wedstrijd.
Op sprong laat zij nog een relatief simpele overslag zien, dus op brug en balk moest er goed
gescoord worden.
Dat deed ze, op brug een score van 14.00 punten en ook op balk een mooie score met als
beloning een mooie zilveren medaille!!
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In wedstrijdronde vier de beurt aan de junioren Lara Teerlink en Danique Vreugde.
Ook zij startten op vloer, voor Lara hier zelfs de hoogste score. Ondanks een mindere
brugoefening, maar stabiele balk behaalde zij het brons vandaag.
Danique turnste een stabiele meerkamp, zij eindigde als 11e en stroomt net als Anouk en Lara
door naar de kwartfinale.
De seniorenwedstrijd eindigde in de avond met een mooie 5e plaats voor Kim van Lierop en
met ruim 45 punten de 11e plaats voor Tessa van de Kerkhof.
Met deze eindklassering plaatsen ook zij zich voor de kwartfinale.
Doorstroming naar landelijke wedstrijden bekend
Op basis van de resultaten behaald tijdens de voorwedstrijden die afgelopen weken hebben
plaatsgevonden, is de doorstroming naar de landelijke wedstrijden bekend.
Er is goed gepresteerd door onze HT’35 turnsters:
Doorstroming naar de landelijke kwartfinale
Bovenbouw divisie 1:
Junior: Lara Teerlink, Danique Vreugde
Senior: Kim van Lierop, Tessa van de Kerkhof
Jeugd N2: Anouk van Aerle
Doorstroming naar de landelijke kwartfinale
Bovenbouw divisie 2:
Jeugd: Luna Stolwijk, Daantje Vos
Senior: Inge Berkers, Kirsten Bevers, Eline Koppens, Julia van Loon
Onderbouw N2:
Instap: Cleo Creutzburg, Anna Maas, Meyke Smits, Sophie Steuten, Jet v.d. Velden, Renske
v.d. Vorst, Amy Wijgerse
Pupil 1: Indy Kwee, Sophie Meulendijks, Vieve Snoeks
Pupil 2: Laura Kloor, Sara Kloor
Jeugd N3: Daphne Donkers
Doorstroming naar de landelijke halve finale
Bovenbouw divisie 3:
Junior: Fenna Vestjens
Senior: Britt Krebbers, Linda Kuypers, Sophie Pagen, Kristel Rooyakkers
Onderbouw N2:
Pupil 1: Maud van Aerle, Romy Hulsers, Inge Koolen, Lorraine Teurlings, Merel Verhofstadt
Pupil 2: Dyshanti Adriana, Marieke Steijaert, Lian Tiebosch
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Toestelfinales, vele medailles voor HT'35
Zondag 31 januari het vervolg van de toestelfinales voor onze turnsters uitkomend in de
hoogste eerste en tweede divisies.
Hier een overzicht van de mooie resultaten.
Instap N2: Amy Wijgerse: sprong 7e / Anna Maas: brug 8e, vloer 9e / Cleo Creutzburg: brug
3e, balk 4e, vloer 2e / Jet v.d. Velden: brug 5e / Meyke Smits: sprong 7e, brug 4e, balk 7e /
Renske vd Vorst: sprong 10e, brug 11e, balk 2e, vloer 2e / Sophie Steuten: sprong 4
Pupil 1 N2: Indy Kwee: sprong 7e, brug 5e, balk 5e, vloer 3e / Sophie Meulendijks: balk 9e /
Vieve Snoeks: sprong 3e, brug 10e, balk 3e, vloer 2e
Div. 1 Junior: Lara Teerlink: sprong 4e, brug 4e, balk 1e, vloer 2e / Danique Vreugde: balk 3e
Div. 2 Jeugd: Luna Stolwijk: sprong 2e, brug 3e, balk 7e, vloer 5e / Daantje Vos: brug 10e,
balk 5e, vloer 1e
Pupil 2 N2: Laura Kloor: brug 9e, balk4e, vloer7e / Sara Kloor: sprong 6e, brug 2e, balk 2e,
vloer 3e
Div. 2 Senior: Eline Koppens: vloer 3e / Kirsten Bevers: brug 4e, vloer 6e / Julia van Loon:
balk 2e / Inge Berkers: sprong 4e, brug 8e, vloer 2e
Div. 1 Senior: Kim van Lierop: sprong 2e, brug 4e, balk 4e, vloer 1e / Tessa van de Kerkhof:
sprong 1e, brug 3e, balk 1e, vloer 3e
Jeugd 1 N3: Daphne Donkers: sprong 1e, brug 5e, balk 8e, vloer 1e
Vanmiddag weden er ook nog voorwedstrijden geturnd in de derde divisie/N3.
Junior div. 3: Fenna Vestjens 5e / Wieske Leenders 21e / Elke van de Pol 22e (2 toestellen)
Senior div. 3: Britt Krebbers 5e / Kristel Rooyakkers 11e / Denise van Oorschot 18e / Sophie
Pagen 19e
Regiokampioenschappen jongens & dames en toestelfinales
Het is een druk wedstrijdweekend eind januari, want zowel in Oss als Tilburg worden er
turnwedstrijden georganiseerd.
De jongens onderbouw turnen op zaterdag in Oss hun regiokampioenschappen, voor hen de
allereerste wedstrijd van het seizoen.
In actie komen de instappers en pupillen, in diverse divisies. Daan, Imre, Jens, Lucas, Roel,
Sem, Sjoerd en Wassim heel veel succes toegewenst!
Niet alleen in Oss, maar ook in Tilburg wordt er geturnd dit weekend... een druk
wedstrijdweekend dus!
Voor onze onderbouw jongens is het de allereerste wedstrijd dit seizoen. De instappers en
pupillen komen in Oss in actie voor hun regiokampioenschappen.
Instap div. 2: Daan Smets 5e
Instap div. 3: Imre Remmerswaal 2e / Sem Holtackers 5e / Jens Lindroos 10e
Instap div. 4: Lucas van Dijk 11e
Pupil div. 4: Sjoerd Hertogs 14e
Pupil div. 3: Roel Dankers 10e / Wassim Toub 14e
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In Tilburg worden zowel toestelfinales (divisie 2, N2 en Jeugd N3) als voorwedstrijden voor
de derde divisie en N3 turnsters georganiseerd. Meerkamp uitslagen:
Pupil 2 N3: Marieke Steijaert 4e / Dyshanti Adriana 6e / Jill Steenbakkers 7e/ ian Tiebosch 9e
Junior div. 3: Gwen Philipsen 6e / Anouk van Herpen 8e / Ilse Trieling 11e / Celynne Frijters
17e / Sanne Hermans 21e
Pupil 1 N3: Romy Hulsers 1e / Merel Verhofstadt 4e / Maud van Aerle 5e / Inge Koolen 8e /
Lorraine Teurlings 9e
Senior div. 3: Linda Kuypers 2e / Nicole Rooyakkers 9e / Iris v.d. Beek 19e / Lieke Rijkers
21e / Anke Rooyakkers 25e.
Eind februari turnen de besten van deze en de eerdere voorwedstrijd de
regiokampioenschappen. Ook vinden dan voor hen de toestelfinales plaats.
Resultaten toestelfinales:
Anouk van Aerle (Jeugd N2): vloer 3e
Wordt vervolgd, morgen nog meer voorwedstrijden en toestelfinales...
Winst bij oefenwedstrijd & Linda Kuypers geslaagd voor cursus trainster (24-01)
Dit weekend geen individuele regionale wedstrijden, maar een teamwedstrijd ter
voorbereiding op de individuele wedstrijd die nog volgen gaat in maart, een prima
oefenmoment voor onze turnsters uitkomend in de categorie D2 (onderbouw).
Instappers Jaida Acun, Carlijne Raaijmakers en Lisa van der Wegen vormden samen met de
pupillen 1 Roxanne Bosch, Vera Noppert en Isabel van der Poel het team namens HT’35.
Zij turnden tegen een team van 6 meisjes van turnvereniging Variant uit Lage Mierde.
Voor hen de eerste wedstrijd, onze meiden hebben eerder de clubkampioenschappen gehad.
Het verschil werd gemaakt door vooral de netheid waarmee het HT-team turnde.
En na vier toestellen was dit verschil opgelopen tot 18 punten: 206,950 – 188,400.
Individueel was de uitslag als volgt:
Isabel: 49,075 (7), Jaida: 50,625 (5), Carlijne: 50,875 (4), Lisa: 51,350 (3), Roxanne: 51,700
(2), Vera: 51,800 (1). Buiten mededing werd er ook heel erg goed en netjes geturnd door:
Pupillen 1 Nienke Alting:47,150 en Lize Bos 47,625.Nina va Kuyen (instap) behaalde 51,350.
Zondagochtend was door trainster Linda Kuypers gepland om haar examenles geven, als
afsluiting van de trainerscursus niveau 3. Zij heeft dit met succes gedaan en is dus geslaagd!
Proficiat!
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Regiokampioenschappen/voorwedstrijden divisie 2/N2/Jeugd N3 in Cuijk (16-01)
Januari is een drukke wedstrijdmaand, dit weekend is de sporthal in Cuijk ingericht voor de
regiokampioenschappen en voorwedstrijden divisie 2, N2 en Jeugd N3.
Zaterdagochtend eerst de beurt aan de divisie 2 jeugdturnsters Luna Stolwijk en Daantje Vos.
Voor hen het eerste jaar als bovenbouwturnsters en dus keuze oefenstof voor hen.
Zij startten op brug, waar Luna direct het hoogste punt neerzette. Ook op balk, wat tijdens
wedstrijden nog wel eens moeizaam gaat, en op vloer de hoogste score voor haar. Met ruime
voorsprong was het goud dikverdiend!
Daantje turnde na een jaar met blessures een goede meerkamp en wist een mooie bronzen
medaille te behalen. In de andere baan de beurt aan de pupillen 2 N2.
Tweelingzusjes Laura en Sara Kloor turnden beide een stabiele meerkamp, waarbij Sara
plaats mocht nemen op het podium: met een klein verschil op het goud, was er zilver voor
Sara. Laura turnde ruim 53 punten bij elkaar, goed voor plaats 6.
In wedstrijdronde 2 de beurt aan jeugd 1-N3 turnster Daphne Donkers. Zij startte direct met
de hoogste score op brug/rek. Helaas liet ze wat punten liggen op balk. Ook op vloer de
hoogste score, maar helaas kon dit de opgelopen "balkschade" niet meer goedmaken. Op 0,3
punt was er vandaag brons voor Daphne.
Pupil 1 Vieve Snoeks wist, net als bij de eerste voorwedstrijd, een derde plaats te behalen.
Indy Kwee eindigde op de vierde plaats. Tweelingzusjes Sophie en Britt Meulendijks werden
14e en 15e. Ook senior Inge Berkers kreeg het brons omgehangen. Zij turnde meer dan 45
punten bij elkaar. Julia van Loon kwam tot 43,95 en werd 4e. Eline Koppens turnde haar
eerste meerkamp van het seizoen en werd keurig 6e. Kirsten Bevers, vorige keer nog goed
voor goud, kwam nu slechts in actie op twee toestellen.
Zondagmiddag kwamen de jongste meisjes (instappers) in actie.
Anna Maas had wat pech op balk en vloer, ze eindigde als 20e. Sophie Steuten werd 15e en
Jet van der Velden 12. Amy Wijgerse wist met een stabiele meerkamp een 9e plaats behalen
en Meyke Smits zelfs de top 6 met bijna 50 punten voor haar.
Maar uiteindelijk werd het een 1-2 voor HT'35: Cleo Creutzburg mag zich regiokampioene
noemen, Renske v.d. Vorst eindigde kort daarachter op de tweede plaats.
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Podiumplaatsen bij voorwedstrijden divisie 1 en 3 in Valkenswaard (10-01)
Dit weekend vinden er in Valkenswaard voorwedstrijden plaats voor onze turnsters
uitkomend in de hoogste eerste divisie en lagere derde divisie.
Zowel op zaterdag als zondag is HT'35 goed vertegenwoordigd, allereerst de divisie 1
turnsters:
Juniore Lara Teerlink behaalde brons, Danique Vreugde mag als achtste door naar de
landelijke wedstrijden.
Jeugdturnster Anouk van Aerle behaalde de 7e plaats.
Beide senioren eindigden op het podium, Kim van Lierop behaalde een mooie overwinning,
Tessa van de Kerkhof mocht brons mee naar huis nemen.
De volgende toestelfinales zijn er behaald:
Anouk van Aerle: vloer
Danique Vreugde: balk
Kim van Lierop: sprong, brug, balk, vloer
Lara Teerlink: sprong, brug, balk, vloer
Tessa van de Kerkhof: sprong, brug, balk, vloer
De rest van het weekend de beurt aan de N3 (onderbouw) en divisie 3 (bovenbouw) turnsters.
Vijf pupillen 1 wisten zich bovenin de uitslag te vestigen.
Lorrain Teurling behaalde goud, Romy Hulsers brons, Merel Verhofstadt eindigde net naast
het podium als 4e. Inge Koolen werd 7e en Maud van Aerle 10e. Allen plaatsen zich voor het
regiokampioenschap.
Toestelfinales:
Lorrain Teurlings: sprong, brug, vloer
Maud van Aerle: vloer
Merel Verhofstadt: balk
Romy Hulsers: brug, vloer
Ook een podiumplaats voor seniorturnster Britt Krebbers, zilver voor haar en plaatsing voor
het regiokampioenschap en toestelfinale vloer.
Denise van Oorschot werd 10e, Anke Rooyakkers 11e (toestelfinale vloer). Iris van de Beek
eindigde als 19e.
Zondagochtend startten de junioren, verdeeld over twee banen, dus ook twee uitslagen.
Fenna Vestjens wist met voorsprong het goud te behalen, Elke van de Pol eindigde als 5e,
Anouk van Herpen als 8e en Celynne Frijters 16e. De beste 9e stromen door naar het
regiokampioenschap. Zo ook in de andere baan waar Gwen Philipsen 7e werd.
Ilse Trieling eindigde als 13e, Sanne Hermans 19e en Wieske Leenders 20e.
Toestelfinales:
Elke van de Pol: sprong, balk
Fenna Vestjens: brug, balk, vloer
Gwen Philipsen: sprong, vloer
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In de namiddag kwamen de pupillen-2 en senioren in actie.
Lian Tiebosch wist een derde plaats te bemachtigen, kort daar achter Marieke Steijaert als
vierde. Jill Steenbakkers eindigde als 8e en Dyshanti Adriana werd 9e. Voor hen ook
verschillende toestelfinales:
Dyshanti Adriana: vloer
Lian Tiebosch: sprong, brug, balk
Marieke Steijaert: vloer
Bij de senioren werd het een 1-2 voor HT'35: Sophie Pagen behaalde goud, Linda Kuypers
werd tweede. Kristel Rooyakkers, terug van een blessure, eindigde als 5e, Nicole Rooyakkers
(gepromoveerd uit de vierde divisie) werd 8e en Lieke Rijkers 12e.
Voor hen de volgende toestelfinales:
Kristel Rooyakkers: vloer
Lieke Rijkers: brug
Linda Kuypers: balk, vloer
Nicole Rooyakkers: vloer
Sophie Pagen: brug, balk

Kersttoernooi in Nijmegen (03-01)
Vandaag heeft HT'35 in teamverband deelgenomen aan het jaarlijkse Kersttoernooi. Groots
opgezet met uiteraard kerstbomen en -versiering.
Een team mocht uit maximaal 5 turnsters bestaan, echter per toestel komen er slechts 3
turnsters in actie. Alle drie de scores tellen mee voor de eindscore.
In de "categorie 1" turnen de instappers N2, twee teams:
Team 1 bestond uit Cleo Creutzburg, Anna Maas, gastturnster Liv Reijnen en Sophie Steuten.
Zij eindigden als 4e.
Voor team 2 Meyke Smits, Jet v.d. Velden, Renske v.d. Vorst en Amy Wijgerse was er een
zilveren medaille.
In de andere baan de beurt aan de pupillen N3, turnend in de "categorie 3", ook hier twee
teams:
Team 2, bestaande uit Dyshanti Adriana, Inge Koolen, Jill Steenbakkers, Lorraine Teurlings
en Merel Verhofstadt, wist ook een mooie zilveren medaille te behalen.
Een vijfde plaats was er voor team 1: Maud van Aerle, Romy Hulsers, Marieke Steijaert en
Lian Tiebosch
Een mooi begin van 2016!
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