
2e Recreatiewedstrijd bij OKK in Den Helder 

 
Zaterdag 21 april was de 2e recreatiewedstrijd voor Pre turnen en de Gym groepen. 
De recreatiegroepen hebben hard gewerkt om de oefenstof weer zonder hulp te kunnen doen. 
 
In de 1e wedstrijd zaten op baan 1 Naomi Verwoerd,  en een andere leeftijdscategorie en niveau 
Megan Huiskes. Voor Megan was het extra spannend omdat ze nog maar een paar weken op gym 
zat. Megan behaalde een 7e plek. Naomi behaalde een 3e plek en kreeg de bronzen medaille 
omgehangen.  
 
Op baan 2 was het de beurt aan Kyara Idema en Isa Oldenburg en ook zij hebben hun best gedaan.  
Ook voor Isa was het de 1e wedstrijd. Kyara eindigde op de 6e plek en Isa eindigde op de 7e plek. 
 
In de 2e wedstrijd was het de beurt aan Liz Meijer, Jaycee Verschoor en in het andere niveau Saar 
Winter, Fleur de Haan en Saar Weijers op baan 1, Saar Weijers zat nog maar een paar weken op de 
gym dus extra spannend. Op baan 2 was het de beurt aan Melissa Wessel. 
Deze meiden deden super goed hun best en probeerde alles te doen om eventueel een medaille te 
winnen. Liz was 3e geworden en kreeg een bronzen medaille, Jaycee was 7e, in het andere niveau 
was Saar Winter 4e, Saar Weijers 5e en Fleur 7e geworden. Op baan 2 ging Melissa ook heel goed en 
werd 3e met een mooie bronzen medaille. 
 
In de 3e wedstrijd zaten Riley Dijkhuizen en Quin Verveer op baan 1 en deden het super! Riley was 
als enige in dit niveau dus kreeg hij een gouden medaille. Voor Quin ook spannend omdat hij nog 
maar 2 maandjes op de gym zat, hij eindigde op de 4e plek. 
 
Op baan 2 was het de beurt aan Nikita van den Berg, Loïs Poland, Mila Coenen, Izebel Klaver, Franca 
Tijsen en Annoa Koppel. Bij Jeugd 1 niv 1 was Lois 2e, Nikita 4e en Mila 7e. Bij Jeugd 2 Keuze won 
Izebel de 1e plek en kreeg een gouden medaille. Bij de Junioren Keuze won Annoa de 2e plek dus een 
zilveren medaille voor haar en Franca was 3ee en kreeg een bronzen medaille. 
Dit was voor de recreatie de laatste wedstrijd van dit seizoen.  
 

 


