
 

 

www.dwarres.nl  

Noord Oost Nederlandse Kampioenschappen turnen 

 
Afgelopen zaterdag mocht Arne Koole meedoen aan de Noord Oost Nederlandse Kampioenschappen 
turnen in Lemmer. Doordat hij tijdens de 1e en 2e plaatsingswedstrijden goed gescoord had, heeft hij 
zich voor deze wedstrijd weten te plaatsen. Arne turnt onder leiding van Hendrik de Boer. 
 
Zaterdag 13 mei 2017 
Op zaterdag 13 mei 2017 was het zover en mocht Arne in actie komen op zes onderdelen namelijk, 
ringen, sprong, brug, rek, vloer en voltige. Hij mocht beginnen in de ringen. Het inturnen ging bij Arne 
heel goed, maar toen hij voor de jury zijn oefening mocht laten zien is hij een aantal dingen vergeten. 
Dit zou kunnen komen door de zenuwen.  
Vervolgens mocht hij door naar de sprong. Hier zette hij juist een hele nette oefening neer. Van de 
20.00 punten die hij kon halen scoorde Arne 19.20 punten. Heel knap! 
Daarna mocht hij naar de brug. Hier turnde hij als een van de weinigen een goede kip en met een 
score van 17.40 is hij op dit onderdeel derde geworden. Keurig gedaan Arne! 
Na de brug mocht hij door naar het rek. Normaal gesproken is dit één van zijn beste onderdelen, 
maar vandaag ging het wat minder en had hij een paar slordigheidsfoutjes.      
Met nog twee onderdelen te gaan mocht Arne naar vloer. Hier had zijn concentratie weer terug en 
turnde hij een strakke oefening met een score van 17.95. 
Tot slot, aan het einde van een lange dag, ging hij door naar voltige. Hier maakte Arne helaas een 
aantal grote fouten die de score flink gedrukt hebben. Zo gleed hij in een flank weg en landde hij 
midden op de paddenstoel. Ook had hij een nahup. 
 
Al met al heeft Arne een redelijk goede wedstrijd gedraaid. Op een aantal onderdelen was hij goed 
geconcentreerd en heeft hij goede oefeningen neergezet en op andere onderdelen was hij deze 
concentratie even kwijt. Alsnog heeft hij het goed gedaan en kan er terug worden gekeken op een 
geslaagde dag! 
 
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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