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1e plaatsingswedstrijd turnen in Ferwerd 

 
Zaterdag 4 februari 2017 was er opnieuw een 1e plaatsingswedstrijd. Deze keer mochten de turnsters 
van wedstrijdgroep 4 in actie komen in de sporthal in Ferwerd. Vanuit onze vereniging kwamen vier 
meiden in actie onder leiding van Hendrik de Boer. 
 
Hedda van Belle (Pupil 1 D1) mocht als eerste haar oefeningen laten zien op de onderdelen balk, 
brug, sprong en vloer. Hedda is een harde werker en heeft heel goed haar best gedaan. Helaas was 
ze best wel zenuwachtig waardoor ze wat foutjes maakte. Van fouten kun je alleen maar leren dus 
dat is helemaal niet erg. Geen podiumplaats, maar toch goed gedaan! 
 
Daarna was het de beurt aan Rosalie Molenaar (Jeugd 2 H). Net als Hedda is Rosalie ook een hele 
harde werker. Ze liet mooie oefeningen zien en haalde keurige punten. Ook Rosalie haalde helaas 
niet het podium, maar ze heeft het heel goed gedaan en haar trainer is zeer tevreden. 
 
Als laatste mochten Myrthe Klijnstra en Yttsje-Anne Mosselaar hun wedstrijd turnen. Beide meiden 
deden mee op niveau Senior G en waren hierdoor ook concurrenten van elkaar. Zowel Myrthe als 
Yttsje-Anne turnde een heel goede wedstrijd en dit resulteerde in mooie punten. Na de wedstrijd 
was het tijd voor de prijsuitreiking. Myrthe wist de 3e prijs te winnen en ook Yttsje-Anne mocht het 
podium op. Zij mocht de hoogste tree van het podium beklimmen en ging met de gouden medaille 
naar huis. Gefeliciteerd meiden, super gedaan! 
 
Djoeke van Belle zou eigenlijk ook aan deze wedstrijd mee doen, maar zij was helaas ziek. Wij 
wensen haar beterschap en hopelijk zien wij haar weer op de volgende wedstrijd. Alle meiden van 
deze wedstrijddag komen namelijk weer in actie op 8 april 2017 tijdens de 2e plaatsingswedstrijd in 
Kollum. 
 
Als laatste bedanken wij uiteraard Lisa Klijnstra die namens onze vereniging heeft willen jureren. 
Zonder haar hadden onze turnsters niet mee kunnen doen. 
 
Er zijn ook foto’s gemaakt die te vinden zijn op onze website en Facebook pagina.  
Neem dus snel een kijkje om een nog beter beeld van deze dag te krijgen. 
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