
Finale competitie bij Lycurgus Advendo in Schagen 

 
Zaterdag 19 mei werd de Finale competitie gehouden voor diegene die zich hiervoor had weten te 
plaatsen.  
 
In de 1e wedstrijd zaten Norah en Zoë.  Norah had een mooie balkoefening en bij de andere 
onderdelen helaas wat kleine schoonheidsfoutjes maar deed super haar best. Van de 8 
deelneemsters behaalde Norah de 8e plaats met een 5e score op Balk. Zoë had ook een hele mooie 
balkoefening en haar vloeroefening was ook erg goed. Van de 19 deelneemster behaalde Zoë een 
mooie 7e plek met een 3e score op Balk en een 7e score op Vloer. 
 
In de 2e wedstrijd had ik niemand dus even een rustmomentje en Chantal helpen met de meiden van 
GOS Oudeschild.  
 
In de 3e wedstrijd waren Maria en Rayna aan de beurt. Maria ging als een speer en liet een 
geweldige brugoefening zien. Ook haar balk en vloeroefeningen waren zeer beheerst en netjes en ze 
liet een mooie sprong zien. Van de 7 deelneemster won Maria de 1e plaats met een 1e score op Brug, 
2e score op Balk, 3e score op Vloer en een 4e score op Sprong. Rayna liet weer mooie dingen zien en 
veel netter dan de vorige wedstrijd. Het deelnemersveld bestond maar uit 3 turnsters dus het was 
natuurlijk nog spannend wie welke medaille zou winnen. Rayna was uiteindelijk 2e met een 2e score 
op Sprong, 2e score op Brug, 3e score op Balk en een 2e score op Vloer. 
 
In de laatste wedstrijd was het de beurt aan Senna, Gwen en Femke op baan 1 en Lieke W en Bodien 
op baan 2. We werden een week van tevoren nog gebeld dat Senna mocht meedoen aan deze 
wedstrijd omdat er een turnster was uitgevallen. We waren bij het 1e toestel aan het inturnen toen 
het mis ging. Senna sprong naar de hoge ligger en zwaaide 1 keer, toen ze achter kwam liet ze te 
vroeg los waardoor ze nog met haar lichaam naar voren hing. Ze wilde zichzelf opvangen met haar 
handen maar dit ging niet goed. Hierdoor kwam ze verkeerd terecht en het was snel duidelijk dat 
haar arm gebroken was. Snel naar het ziekenhuis om foto’s te nemen en haar arm weer goed te 
zetten. Het was nog even afwachten of ze geopereerd moest worden of toch 4 weken gips. Het was 
dan ook een opluchting dat we een week later te horen kregen dat ze niet geopereerd hoefde te 
worden. 
 
De wedstrijd moest doorgaan en Senna was in goede handen dus met de andere meiden de 
brugoefening gedaan en daarna allebei een geweldige balkoefening en sprong. Femke had ook een 
hele mooie vloeroefening alleen Gwen deed een ander onderdeel dan dat ze moest doen dus helaas 
2.00p Neutraal eraf. Van de 14 deelneemsters was Femke 1e met een 3e score op sprong, 2e score op 
Brug, 1e score op Balk en 4e score op Vloer. Gwen was 12e met een 1e score op Balk en een 8e score 
op Sprong. 
 
Chantal hield Lieke en Bodien in de gaten en ik ging tussendoor wel even horen hoe het ging. Met 
een zeer sterk deelnemersveld deden ze het super. Ze draaiden een keurige wedstrijd en werkten 
veel netter waardoor ze hogere cijfers kregen dan voorgaande wedstrijden. 
Van de 11 meisjes behaalde Bodien een 9e plaats en Lieke Weij een 11e plaats. 
 
  



 
 
Het was een leuke maar zware dag, vooral de laatste wedstrijd.  
Ik wil Chantal heel erg bedanken voor haar hulp en steun tijdens deze dag!!  
Senna veel Beterschap! 
 

 


