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Ik had zaterdag 29 oktober een
wedstrijd van turnen ik vond het
heel spannend.  Juf Anneke en
Juf Ingrid waren er ook toen ik
hun zag was het niet meer zo
spannend. Suze Lieke Bettie en
Diese zaten bij mij in het groepje.
We deden eerst de balk en toen
de lange mat en toen de
trampoline en toen de brug. Het
ging heel erg goed. De
prijsuitreiking was wel spannend.
Ik had de zilveren medaille en ik
krijg nog de derde beker. Ik vond
het heel erg leuk. 

Groetjes Fardau Feenstra

De vorige weekenden heeft de
selectie meegedaan aan
wedstrijden. Dit waren
plaatsingswedstrijden van turn
on tour.
We vonden het heel leuk
 om mee te doen aan de
 wedstrijden, we 
keken er erg naar uit. 
            Het was in
                        Franeker, 
            sporthal de Trije. 

Het is daar heel groot ze
hadden wel iets van 3 balken,
voor de wedstrijden gebruikten
we er maar een. Er was een
hoge tribune. Er deden
ongeveer 15 verschillende clubs
mee, waaronder wij dus. Het is
nog niet duidelijk of we door
zijn, als dat zo is dan komen we
in de halve finale. Dat zou heel
leuk zijn!
Ik deed level 6 junioren dat
deed ik samen met Marije en
Bushra, er waren wel meer die
level 6 deden maar dat waren
pupillen. Ik had eerst de vrije
ronde, dat is best irritant om die
als eerst te hebben. Daarna
hadden we sprong, bij mij ging
die niet zo goed, maar bij Marije
en Bushra wel. Toen hadden we
brug, die ging juist wel weer
goed. Als een naar laatste
hadden we balk, die ging bij ons
allemaal wel goed. Bij balk ben
ik gedeeltelijk eerste geworden.
Tot slot hadden we vloer ook die
ging bij ons allemaal wel goed.
Uiteindelijk ben ik 5e van de 6
geworden.     Sarah Lotte
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