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Na zich geplaatst te hebben mochten Yttsje-Anne Mosselaar, Myrthe Klijnstra en Lisa Klijnstra 
zaterdag 1 juli 2017 meedoen aan de FK Toestellen in Drachten. De meiden deden mee onder leiding 
van Hendrik de Boer. 
 
De wedstrijd 
Yttsje-Anne Mosselaar en Myrthe Klijnstra, niveau Senior G, hadden zich voor alle vier de onderdelen 
gekwalificeerd. Dat is al ontzettend knap. Echter hebben ze er allebei voor gekozen om op hun drie 
beste onderdelen uit te komen. 
 
Voor Yttsje-Anne betekende dit vloer, brug en balk. Over het algemeen heeft ze goede oefeningen 
laten zien, maar bij haar brugoefening ging het helaas mis. Bij haar heupdraai had ze energie over 
waardoor ze haar voeten op de grond moest zetten. Dat was jammer aangezien dit haar sterkste 
onderdeel is. Verder heeft Yttsje-Anne een goeie wedstrijd gedraaid. 
 
Myrthe kwam uit op vloer, sprong en balk. Het was niet haar beste wedstrijd van het seizoen, maar 
ze heeft goede oefeningen neergezet. Op vloer heeft Myrthe voor het eerst zelfstandig een arabier 
salto moeten springen. Het was spannend, maar ze deed het fantastisch. Verder heeft Myrthe het op 
het onderdeel sprong ook heel goed gedaan. Ze zette een score neer van 11.650 waar ze een 
gedeelde derde plaats mee behaalde. Helaas was er maar één bronzen medaille om uit te delen, 
maar ’s avonds kreeg Myrthe tijdens onze uitvoering alsnog haar medaille omgehangen door 
voorzitter Berend Wijbenga. Gefeliciteerd Myrthe! 
 
Aan het eind van de middag was het de beurt aan Lisa Klijnstra. Zij had zich op niveau Senior E voor 
het onderdeel sprong weten te plaatsen. Ze heeft een goede wedstrijd geturnd en ze liet een hele 
mooie half-in-half-uit zien. De prijsuitreiking was pas laat op de middag en vanwege onze eigen 
uitvoering was Lisa voor de prijsuitreiking al weggegaan. Hierdoor kwam ze er later pas achter dat 
haar oefening een score van 11.325 had opgeleverd. Dit was, net als bij haar zusje Myrthe, goed 
genoeg voor een gedeelde derde plaats. Super Lisa, gefeliciteerd! 
 
Foto’s 
Foto’s van deze wedstrijd zijn te vinden 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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