
Roep om meer wedstrijden klinkt door

De teamcupwedstrijd is de opening van het wedstrijdseizoen. Met 
een relatief laagdrempelige kwalificatiewedstrijd en een gezellige 
finale, is het deelnemen in teamverband bij iedereen  zeer geliefd. 
Dit jaar was Swentibold Sittard gastheer van dit nationale 
turnevenement. TEKST: STEFANIE KATZENBAUER FOTOGRAFIE: HARRY SCHLATMANN

Teamcup wedstrijd populair



Swentibold zelf is in alle niveaus sterk 
vertegenwoordigd. Een goede repre-
sentatie van de vereniging vindt Roger 
Meels (communicatie Swentibold). ‘Wij 
proberen echt in de breedte de turnsport 
aan te bieden en voor alle leeftijden en 
sportliefhebbers een geschikt aanbod te 
maken. Wij als Swentibold willen graag de 
verbindende factor zijn, de maïzena van 
de samenleving zullen we maar zeggen’, 
lacht Roger. Voor de finale zijn in elk geval 
genoeg mensen op de been. De tribune 
is afgeladen met supporters. Zeker op 
zaterdag trekt de eredivisewedstrijd van de 
dames veel bekijks. De kwalificaties voor 
de teamcupwedstrijd vonden al eerder in 
november plaats. 

HEREN NIVEAU 4
Het kwalificatiemoment voor de heren uit 
de eerste divisie werd gedomineerd door 
de gevestigde orde van O&O Zwijndrecht. 
Met een puntentotaal van 221.300 staken 
zij toen met kop en schouders boven de 

rest uit en plaatsten zich op deze manier 
ruimschoots voor de finale. Daar gingen ze 
er ook met de titel Nederlands Kampioen 
teams vandoor, al was de voorsprong in 
de finale lang niet zo groot als bij het kwa-
lificatiemoment. WIK FTC volgde namelijk 
met maar 0,700 punten achterstand op de 
tweede plaats. RKDOS Kampen werd hier 
derde. 
Een niveautje lager werd de combi S.V. Pax 
/ TC Waterland overtuigend winnaar met 
op de 2e plaats O&O en derde werd de 
thuisploeg van Swentibold.

TEAM  TURNLUST  VERRAST
G.V. Turnlust, dat zich als vijfde plaatste 
voor de finale met een puntentotaal van 
204.200, leverde daarmee een opmerke-
lijk resultaat. ‘Voor ons was de voorberei-
ding namelijk verre van optimaal’, vertelt 
Tim van der Wel. ‘De een was grieperig 
en dat ging niet echt over en had ook nog 
z’n proefwerkweek, de ander had een 
keelontsteking, ikzelf had min of meer 

buikgriep één week vooraf en er was er 
één geblesseerd. Dus ja, dat was een 
beetje de voorbereiding. Maar als je dan 
toch de finale haalt, is dat alleen maar 
mooi.’
De verwachtingen voor de finale zijn bij 
Turnlust realistisch. Trainster Loes Moe-
ken vertelt voorafgaand aan de finale: 
‘Tijdens de kwalificaties hebben we dus 
ons puntenrecord verbeterd, maar voor de 
finale sta ik er helemaal open in. In theorie 
zou het te doen moeten zijn om ook 210 
punten te halen tijdens de finale en nog 
een plaatsje te stijgen. Of dat lukt vraag 
ik me af, maar het is een doel om naar 
te streven.’ Dit lukte niet en Tim reageert 
enigszins teleurgesteld: ‘Ik denk dat we 
gemengde gevoelens aan de wedstrijd 
hebben overgehouden. Er waren verbe-
teringen, maar ook een aantal foutjes. Die 
foutjes telden nu wel mee in de score, dat 
merk je dan wel. Uiteindelijk zijn we wel 
tevreden met de 5e plaats. Daar hadden 
we in eerste instantie wel op ingezet.’



HAZENKAMP JAAGT OP GOUD
Bij de dames presteerden de teams van 
de Hazenkamp tijdens het kwalificatiemo-
ment optimaal. De Nijmeegse club nam 
bij supplement A deel met twee teams. 
‘Die keuze hebben we eigenlijk gemaakt 
omdat er wat meiden geblesseerd waren. 
Dus we hebben de fitte turnsters bij elkaar 
gezet die de hele voorbereiding mee heb-
ben kunnen pakken en de meiden waarbij 
het wat twijfelachtig was, hebben we ook 
bij elkaar gezet. Uiteindelijk waren zij toch 
op tijd klaar en hebben ze zich gewoon 
geplaatst. Daarvoor hebben we nog 
Denise Peperkamp gevraagd om deel te 
nemen, terwijl zij eigenlijk gestopt is, zodat 
ze toch als team konden deelnemen.

 Het andere A-team heeft zich heel ruim 
geplaatst en verder was het vrij foutloos, 
veel meer rek zit daar niet in’, reflecteert 
trainster Desirée achteraf. Het team van 

de Hazenkamp won in de kwalificatie al 
het goud. Dat bracht de nodige span-
ning voor de uiteindelijke finale met zich 
mee. De Hazenkamp grijpt al sinds tijden 
telkens nét naast de titel wanneer het 
erop aankomt. Die zorgen bleken ech-
ter onnodig; ook in de finale liepen de 
Hazenkamp meiden mijlenver vooruit op 
de nummer twee. En dan was het moment 
dan eindelijk daar: na jaren knokken ging 
de NK teamcup titel richting de Hazen-
kamp. ‘Het gevoel van trots overheerst’, 
laat de trainster achteraf weten. En hoe het 
voelt om eindelijk die titel mee naar huis te 
nemen? ‘Gaaf natuurlijk! Al blijft de vraag 
“wat als Pax er nu wel was” natuurlijk 
wel in je hoofd hangen. Maar heerlijk om 
het goud mee naar Nijmegen te nemen 
en met het andere team zo dichtbij een 
tweede podiumplek te komen.’ Het andere 
team van de Hazenkamp behaalde een 
mooie vijfde plaats. De combi HT’35 / 

Turnlust  behaalde het zilver en Jan van 
Weert brons. 
G.V. T.O.S.S. belandde net naast het 
podium op een vierde plaats. Al met al 
leverde dat team toch een mooie prestatie, 
want de vereniging doet dit jaar pas voor 
het eerst mee in het A-supplement. ‘Het 
resultaat van de kwalificatie is een beves-
tiging dat méér niet altijd beter is. Je moet 
gewoon echt op de uitvoering gaan zitten. 
Bibi Meyer kon op balk niet alles turnen 
vanwege haar voet en had daardoor een 
vrij lage D-score maar haar uitvoering was 
gewoon zo goed, daardoor was het cijfer 
ook heel netjes, zeker voor het A-supple-
ment. Het hoeft dus niet altijd meer te zijn’, 
keek trainster Sanne tevreden terug. 

EREDIVISIE DAMES
Tijdens de finale behaalt het eredivisie 
team van de Hazenkamp een mooie 
derde plaats. Dit is in lijn met de verwach-



tingen van Zegers voorafgaand aan de 
wedstrijd. ‘We verwachten niet dat we 
gaan winnen, dat sowieso niet. Ik denk 
dat Amsterdam, Almelo en Den Bosch met 
volledige teams komen en ik weet niet of 
we daar competitief genoeg voor zijn.’ En 
inderdaad, Topturnen Zuid prolongeerde 
hun titel in een fel gevecht met Klaverblad 
TON Almelo (het verschil bedroeg uitein-
delijk nog geen 0,4 punt) en de Hazen-
kamp werd knap derde maar wel op een 
eerbiedige afstand van 7 punten tot de 
nummer 1. 

TEAM VS. INDIVIDUEEL
De Hazenkamp ervaart – net als veel 
andere verenigingen - de teamwedstrijden 
als een positief begin van het turnseizoen. 
‘Deze teamwedstrijd is wat luchtiger, een 
foutje maakt nog niet zo veel uit. Als je je 
niet kwalificeert, heb je twee weken later 
gewoon geen extra wedstrijd maar voor 
het individuele seizoen heeft zo’n kwali-
ficatiemoment maandenlang gevolgen 
voor de training’, vindt Desirée. Daar sluit 
eredivisietrainer Edwin Zegers van de 
Hazenkamp zich bij aan. ‘De sfeer in zo’n 
team, met elkaar knokken voor één doel 
en met elkaar bezig zijn hoe je het beste 
resultaat eruit kan halen, dat vind ik een 
hele leuke dynamiek. Die meiden vinden 
het heel erg leuk. Natuurlijk gaat het om 
de individuele prestatie maar alles er 
omheen vind ik in een team veel leuker. Ik 
denk dat als je met z’n allen voor een doel 
werkt, je elk individu beter maakt. Omdat 
je in een team elkaar beter wil maken, 
door elkaar te helpen, aan te moedigen 
of door een moeilijke periode te helpen. 
In een teamwedstrijd wil je natuurlijk dat 
jouw teammaatje het goed doet en je doet 
het niet alleen voor jezelf. Het is groter dan 
dat je zelf bent. Een teamwedstrijd heeft 
wel mijn voorkeur. Ik vind het jammer dat 
het maar één keer per jaar is. Ik zou het 
veel liever vier of vijf keer per jaar zien.’ 

Ook bij G.V. Turnlust kijken ze jaarlijks uit 
naar de teamcup wedstrijd. ‘Wij vinden 
het een heel leuke wedstrijd. We zouden 
binnen de vereniging graag het initiatief 
nemen om vaker een teamwedstrijd te 
organiseren’, aldus Tim van der Wel. ‘De 
sfeer op zo’n wedstrijd is gewoon leuk en 
het schept echt een band met je team. Je 
bent een keer niet alleen. Met een team-
wedstrijd moet je toch met z’n allen een 
punt neerzetten en dan moedig je elkaar 
toch wat meer aan. Er heerst een collectief 

gevoel van sportiviteit om met elkaar te 
turnen.’ 
Hazenkamp turnster Maartje Wurkum 
herkent ook het sociale effect van de 
teamwedstrijd. ‘Ik vind teamwedstrijden 
heel leuk omdat je echt een team hebt 
dat je steunt. Als je individueel turnt dan 
doe je je oefening en kijk je naar andere 
mensen van andere clubs maar als je met 

een team bent, dan ben je meteen erna 
met de volgende oefening van jouw team 
bezig. Daarmee ben je wel intensiever met 
je eigen club bezig. Dit jaar hebben we 
ook iemand van een andere vereniging 
in ons team. Dat is wel leuk, zo leer je die 
mensen ook beter kennen.’


