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Turnsucces tijdens de 2e plaatsingswedstrijd in Kollum 

 
Een zeer succesvolle dag was het afgelopen zaterdag 8 april 2017. Hedda van Belle, Rosalie 
Molenaar, Myrthe Klijnstra, Yttsje-Anne Mosselaar en Djoeke van Belle deden mee aan hun 2e 
plaatsingswedstrijd turnen in Kollum. De 1e plaatsingswedstrijd was voor deze meiden al goed 
gegaan, maar ook deze keer kwamen zij sterk in actie. 
Mocht je eerst nog even willen lezen hoe de 1e wedstrijd ook alweer was gegaan, neem dan even een 
kijkje op onze website. 
http://www.dwarres.nl/perch/resources/1e-plaatsingswedstrijd-turnen-in-ferwerd-verslag.pdf 
Lees uiteraard hieronder hoe de 2e plaatsingswedstrijd is gegaan. 
 
Zaterdag 8 april 2017 
Hedda van Belle (Pupil 1 D1) was op zaterdag als eerste aan de beurt. Waar ze tijdens de 1e 
plaatsingswedstrijd nog best wel zenuwachtig was, ging het nu al een stuk beter. Dit was ook 
duidelijk te zien aan haar punten die ze sterk heeft verbeterd. Zo is Hedda zelfs 2e geworden op het 
onderdeel balk. Heel knap! Ook viel het op dat de juryleden best wel streng waren tijdens deze 
wedstrijd en ook de concurrenten deden het heel goed. Hedda liet zich niet kennen en turnde hele 
mooie oefeningen. Ze heeft het geweldig gedaan en is op een keurige 4e plaats geëindigd.  
 
Daarna was het de beurt aan Rosalie Molenaar (Jeugd 2 H). Rosalie heeft net als altijd weer heel hard 
gewerkt en goed haar best gedaan. De onderdelen balk en vloer ging helaas niet helemaal zoals ze 
had gehoopt, maar op brug en sprong heeft zij haar goed verbeterd en mooie scores neergezet. Geen 
podiumplaats, maar wel een goede wedstrijd geturnd. Goed gedaan Rosalie! 
 
Vervolgens mochten Myrthe Klijnstra en Yttsje-Anne Mosselaar hun oefeningen laten zien. Allebei op 
niveau Senior G en wederom concurrenten van elkaar. Tijdens de 1e plaatsingswedstrijd hadden deze 
turnsters al heel goed gepresteerd en dat maakte het nu wel extra spannend doordat zij hun bronzen 
en gouden medaille mochten verdedigen.  
Myrthe begon op het onderdeel vloer en liet een nette en strakke oefening zien. Ook balk ging prima 
op een klein foutje na. Vervolgens mocht ze door naar sprong. Dit onderdeel ging even wat minder 
goed, maar alsnog wist zij een mooie score neer te zetten. Op de brug wist Myrthe ook een goede 
oefening te laten zien en haar prestaties zorgden er dan ook voor dat zij op alle vier onderdelen in de 
top drie wist te komen. In het eindklassement eindigde ze hierdoor op de tweede plaats en kreeg ze 
op het podium een hele mooie zilveren medaille omgehangen.  
Yttsje-Anne turnde ook een mooie wedstrijd. Tijdens de balkoefening verloor ze tweemaal het 
evenwicht en viel ze van de balk, maar met een prachtige salto achterover heeft ze het heel goed 
afgemaakt. Op het onderdeel vloer liet zij een strakke oefening zien en ook op sprong ging het prima. 
Brug was voor Yttsje-Anne het beste onderdeel tijdens deze wedstrijd. Met een fantastische 
brugoefening eindigde zij op dit onderdeel op de eerste plaats. In het eindklassement eindigde ze op 
de derde plaats en kreeg ook zij een mooie medaille omgehangen op het podium.  
Dit is alleen nog niet alles. Deze turnsters hebben met hun scores van zowel de 1e als de 2e 
plaatsingswedstrijd zich allebei weten te plaatsen voor de Friese Kampioenschappen turnen op 20 
mei in Damwoude! Een fantastische prestatie, gefeliciteerd meiden! 
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Als laatste mocht Djoeke (Jeugd 2 G) haar turnoefeningen laten zien. Djoeke is soms een beetje 
angstig waardoor ze niet alles meer durft. Hierdoor is het al ontzettend knap dat ze toch aan deze 
wedstrijd meedeed. Tijdens haar vloeroefening durfde Djoeke de flikflak niet meer, maar dit heeft ze 
uitstekend opgelost door een rol achterover te improviseren en zo de eis alsnog te halen. Op sprong 
en brug was haar spanning wel wat te zien waardoor ze een beetje aftrek kreeg, maar op vloer en 
balk deed ze het prima. Al met al heeft Djoeke goed haar best gedaan en het is al een prestatie op 
zich dat zij ondanks haar angst er toch maar even mooi heeft gestaan. Goed gedaan Djoeke! 
 
Jureren 
Net als eerdere wedstrijden was Lisa Klijnstra weer bereid om namens onze vereniging te jureren.  
Zonder haar hadden onze turnsters niet mee kunnen doen.  
Lisa, wederom ontzettend bedankt! 
Mocht jij het nou ook leuk lijken om jurylid te worden en er mede voor te zorgen dat onze 
turntoppers kunnen blijven meedoen aan wedstrijden, neem dan even contact met ons op via 
svdwarres@gmail.com  
 
Foto’s 
Ben je ook nog benieuwd naar een aantal leuke foto’s van deze wedstrijd, neem dan snel een kijkje 
op onze website en Facebook pagina. Verder zijn er op onze website ook nog andere leuke 
wedstrijdverslagen van onze vereniging te lezen. 
 
Facebook 
https://www.facebook.com/SVDwarres  
 
Andere verslagen 
http://www.dwarres.nl/blog/  
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