Finale competitie turnen GV Dokev | zaterdag 18 mei
Zaterdag 18 mei werd in Schagen de Finale van de competitie gehouden. De competitie
bestaat uit 3 wedstrijden en op basis van je beste twee wedstrijden maak je kans om je
hiervoor te plaatsen. Ongeveer 65% van elke categorie gaat door. Voor GV Dokev waren er
tien meiden die zich hiervoor hadden geplaatst en deden er uiteindelijk negen mee.
Het was echt een finale en bij de meeste kwam alles er nu echt uit.
In de tweede wedstrijd (wij hadden geen meiden in de eerste) werd Liz Meijer in de categorie
Instap D2 knap derde, ze had haar zenuwen goed onder bedwang op de balk, draaide prima
oefeningen en behaalde hoge scores. Loïs Poland, junior zesde divisie, ging erg goed,
werkte netjes en beheerst overal. Ze werd super knap eerste. Wies Bakkum, senior zesde
divisie, had her en der een dingetje waar ze niet tevreden over was maar werd uiteindelijk
toch verrassend derde. Izebel Klaver, jeugd zesde divisie, ging netjes en kon weer volledige
oefeningen draaien na een blessure maar viel helaas twee keer van de balk waardoor ze net
buiten de prijzen viel.
In de derde wedstrijd gingen Lieke Weij, junior vierde divisie en Iris Muntjewerf, junior vijfde
divisie, ook goed met mooie vloer oefeningen en mooie kippen op de brug. Uiteindelijk
werden ze alle twee negende. Norah Rinsema, pupil 1 D3, begon super goed op sprong en
hield dat knap vol op brug en balk wat beloond werd met een medaille voor de derde plaats.
In de laatste wedstrijd ging Zoë Brandsema, pupil 2 D3, geweldig van start met eindelijk de
brug oefening zoals die moet en dat gaf een boost die ze wist vast te houden op balk en
uiteindelijk werd ze zeer knap en ruimschoots eerste. Maria vd Lee, jeugd vijfde divisie, ging
ook lekker bij sprong en brug maar helaas ging balk niet zoals normaal. Ze maakte haar
oefening knap af maar kwam geblesseerd aan bij het laatste onderdeel vloer. Helaas bleek
de blessure te erg om haar wedstrijd af te maken en moest ze na drie onderdelen stoppen.
We duimen dat het mee valt.
Al met al hebben alle meiden het dus super gedaan en is de leiding erg trots op ze.

