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2e plaatsingswedstrijd turnen voor Nynke Koole 

 
Op zaterdag 1 april 2017 was het de beurt aan Nynke Koole, Femke Steunebrink en Ilse Kieft om mee 
te doen aan hun 2e plaatsingswedstrijd turnen in Surhuisterveen. Helaas konden Femke en Ilse door 
onvoorziene omstandigheden niet meedoen. Wel kwamen deze drie jonge turnsters al in actie 
tijdens de 1e plaatsingswedstrijd op 28 januari. Mocht je nog even willen lezen hoe deze wedstrijd 
toen ook alweer is gegaan, neem dan even een kijkje op onze Facebook pagina. 

https://www.facebook.com/SVDwarres/posts/1325515317508084 
Lees uiteraard hieronder hoe de 2e plaatsingswedstrijd voor Nynke is gegaan. 
 
Zaterdag 1 april 2017 
Nynke Koole deed wederom mee op niveau Pre Instap D4. De vorige wedstrijd was voor Nynke de 
allereerste keer dat zij aan zo’n wedstrijd mee deed. Dat was best wel spannend. Mede door deze 
wedstrijd wist zij nu al wat beter ze kon verwachten, maar het blijft, net als voor alle anderen, altijd 
wel een beetje spannend. Nynke mocht beginnen op het onderdeel vloer waar ze een mooie 
oefening heeft laten zien. Vervolgens mocht ze door naar de sprong. Hier heeft ze 2x een technisch 
goede handstand platval laten zien. Wel maakte ze een paar slordigheidsfoutjes, dus daar valt nog 
aan te werken. Na de sprong mocht Nynke naar de brug. Daar heeft ze een hele mooie en nette 
oefening laten zien waardoor ze zelfs 2e is geworden op dat onderdeel. Heel knap! Als laatste mocht 
Nynke haar balkoefening laten zien. Hier en daar was ze nog een beetje slordig, maar over het 
algemeen heeft ze een mooie en goede oefening laten zien. Nynke heeft helaas geen prijs gewonnen, 
maar ze heeft haar wel knap verbeterd ten opzichte van de 1e plaatsingswedstrijd. We zijn hierdoor 
ook zeer tevreden met het resultaat. Goed gedaan Nynke! 
 
Jureren 
Net als de voorgaande wedstrijd was Hijlkje van der Velde-Kramer weer zo lief om namens onze 
vereniging te jureren. Hijlkje, 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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