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UITSTEKEND SEIZOEN VOOR TENACO

Dit turnseizoen heeft de dames selectie van TENACO deelgenomen aan vier verschillende externe wedstrijden. 
We kijken met trots terug op de resultaten van dit seizoen.

In de meerkamp, de hoogste totaalscore op alle onderdelen - Sprong, Brug, Balk en Vloer -, behaalden de meiden deze 
plaatsen:

Rayon Rotterdam Noord - TUCO Hoog  Rayon Rotterdam Noord - TUCO Laag
1e plaats: Kimberley Ronda & Malaika Sedney 1e plaats: Chelsea van den Houwen
2e plaats: Esmeralda Leeflang 2e plaats: Isabella van den Bos & Leyla Biber
3e plaats: Vicky Vos 3e plaats: Cato Witvliet & Stacey Man

Rayon Lek & IJssel - 4e & 5e divisie
1e plaats: Stacey Man & Isabella van den Bos
2e plaats: Kimberley Ronda & Robin Bijl
3e plaats: Danique Groenendijk, Cato Witvliet & Susan van der Hoek

Toestelkampioenen
Naast de meerkampkampioenen heeft TENACO ook een aantal toestelspecialisten 
in huis. Tijdens de toestelfinales hebben Samantha Kok, Malaika, Susan, 
Esmeralda, Stacey, Robin, Isabella en Kimberley bewezen dé specialist op de 
Brug ongelijk te zijn. Daarnaast hebben we ook op Vloer twee specialisten: Susan 
& Kimberley. Isabelle en Chelsea mogen zich ook specialist op de Balk noemen. 
Leyla was de beste bij Sprong.

District
De strijd om plaatsing voor de finale van het district Zuid-Holland is altijd erg 
spannend.
Helaas hebben Soraya Ziat, Vicky Vos en Esmeralda Leeflang deze finale (net) niet weten te bereiken. 
Malaika Sedney was wél succesvol en zal op zaterdag 1 juli TENACO vertegenwoordigen op de districtsfinale in Amsterdam. 

Herenselectie TENACO
Dit turnseizoen heeft ook de heren selectie van TENACO deelgenomen aan 
verschillende externe wedstrijden. 

Ook de heren maken dat wij met trots terugkijken op de resultaten van dit seizoen. 
De heren hebben meegedaan aan de Districtskampioenschappen Zuid-Holland en de 
TUrnCOmpetitiewedstrijden van Rayon Rotterdam Noord&Zuid.

Districtskampioenschappen: 
2e plaats: Julian te Winkel
3e plaats: Noah Rodrigues

Rayon Rotterdam Noord&Zuid - TUCO 1 Rayon Rotterdam Noord&Zuid - TUCO 2
1e plaats: Timo Westhoff & Julian te Winkel 1e plaats: Julian te Winkel & Noah Rodrigues
2e plaats: Noah Rodrigues & Roan Moerkens 2e plaats: Timo Westhoff
 3e plaats: Roan Moerkens

GEZOCHT: TRAIN(ST)ER

Voor het nieuwe turnseizoen 2017-2018 is TENACO op zoek naar een train(st)er voor onze kleuter- en recreatiegroep(en).

Heeft u vroeger geturnd, affiniteit met kleuters en turnen en lijkt het u leuk om onze meisjes en jongens te trainen?
Laat ons dit dan weten via bestuur@tenacorotterdam.nl en start op 1 september 2017 bij onze gezellige vereniging.

Er zijn op alle groepen meerdere vaste assistenten ter ondersteuning. 
Wij bieden een vrijwilligersvergoeding voor de voorbereidings- en trainingsuren.



AANMELDEN / OPZEGGEN
Turnen: dè sport voor uw zoon/dochter? 

Aanmelden: na twee proeflessen krijgt u een inschrijfformulier van de trainer.  
U vult dit in en geeft het bij de eerstvolgende training weer aan de trainer.

Opzeggen: U dient het lidmaatschap schriftelijk op te zeggen 
Dit kan per e-mail naar penningmeester@tenacorotterdam.nl.

Let op: er is één maand opzegtermijn !

E-MAIL OF TELEFOONNUMMER GEWIJZIGD?

Wilt u dit dan per mail doorgeven aan ons via
penningmeester@tenacorotterdam.nl

Dan kunnen we u altijd bereiken indien dit nodig is.

Bedankt!

FONDSEN EN SUBSIDIES VOOR ONZE LEDEN

In de gemeente Rotterdam zijn een aantal fondsen en subsidies om u financieel bij te staan om uw kind(eren) te laten sporten bij onze vereniging:
☺ Jeugdsportfonds Rotterdam kijk op www.jeugdsportfonds.nl/rotterdam, mail rotterdam@jeugdsportfonds.nl
 of bel op maandag tussen 13.00 en 17.00 uur of dinsdag tussen 08.30 en 12.30 uur naar 010-479 4457;
☺ Stichting Mee Doen in Rotterdam (www.meedoeninrotterdam.nl of bel 010-240 0189)

Voor meer informatie (voorwaarden, enz.) kijkt u op www.rotterdamsportsupport.nl / Financiële ondersteuning / Fondsen en subsidies voor leden. 

FIJNE ZOMERVAKANTIE!

TENACO wenst haar leden een hele fijne en vooral zonnige zomervakantie!
Vanaf maandag 4 september 2017 zullen alle trainingen weer starten.

TENACO CUP COMPETITIE

Voorronde
Op zondag 26 maart hebben we de voorronde gehad van de TENACO Cup 
Competitie. 

Tijdens de wedstrijden om de TENACO Cup strijden alle jongens en meisjes 
tegen elkaar, van recreatie tot dames- en herenselectie. De punten van de 
voorronde worden opgeteld bij de punten van de finale. 

Finale
Op zondag 25 juni hebben we de finale gehad van de TCC. Het is een 
gezellige dag geweest waarbij iedereen vanaf de tribunes door veel 
toeschouwers werd aangemoedigd. 

Tijdens de finaledag werden de medailles uitgereikt aan de beste turners en turnsters per categorie. Maar niemand ging 
met lege handen naar huis. Alle deelnemers ontvingen een diploma en kregen een medaille omgehangen voor hun inzet en 
deelname. Ook de jubilarissen werden tijdens deze dag in het zonnetje gezet.

Clubkampioenen
Aan het einde van de finaledag werden van alle deelnemers hun punten van de voorronde én de finale bij elkaar  
geteld en wisten we welke dame en heer clubkampioen is. Dit jaar zijn dat Victor Scheffers en Dienke Weultjes geworden. 
Goed gedaan hoor! Zij kregen de wisselbekers uit handen van de winnaar van vorig jaar overhandigd.

Alle foto’s staan op de website www.tenacorotterdam.nl

NIEUWE WEBSITE

Vanaf begin 2017 is onze website vernieuwd en aangepast door onze webbeheerder Pascal van der Vlies. 

De website is te vinden via www.tenacorotterdam.nl.

Op de website staat het laatste nieuws vermeld, is de activiteitenkalender te vinden en is het inschrijfformulier voor nieuwe 
leden te downloaden. Tevens zullen volgend seizoen ook de brieven van de activiteiten te vinden zijn op de website en kun je 
je via de site ook inschrijven hiervoor. 

Maar er staat natuurlijk nog veel meer op. 
Kom een keer langs!

SPONSORLOOP

In februari 2017 hebben alle groepen mee gedaan aan de sponsorloop. Tijdens de warming-up heeft iedereen weer een 
aantal - en soms een heleboel ! - rondjes gelopen. 

De kinderen zijn gesponsord door vaders, moeders, opa’s en oma’s. Door jullie sportieve inspanningen hebben we  
geld kunnen ophalen voor de vereniging om nieuw materiaal aan te schaffen. Dit jaar hebben een bedrag opgehaald  
van € 1.453,18. Dit bedrag is gebruikt voor de aanschaf van 2 nieuwe dikke matten. 

Rosalie Andriessen had met € 90 de hoogste opbrengst en is door haar trainers even in het zonnetje gezet en heeft een 
presentje ontvangen.


