
Straks nog een aantal trai-

ningen, een diner en dan 

zit dag 1 er al weer op. 

Het zonnetje scheen toen 

we vertrokken vanaf Schip-

hol. Dat is vast een goed 

voorteken! 

Met een vertraging van 

slechts 15 minuten zijn we 

aangekomen in een nat 

Birmingham. Wie had dat 

na al die mistige dagen 

nog kunnen denken. 

Aangekomen in Birming-

ham stonden er al 3 ’taxis’ 

op ons te wachten. En ja 

ze rijden hier aan de lin-

kerkant van de weg en ook 

de rotonde wordt hier an-

dersom genomen. 

 De accreditatie duurde  

even wat we werden is 

naar de hal gestuurd en 

vervolgens bleek de accre-

ditatie toch in een ander 

hotel te zijn.  Gelukkig kon 

Sven ons de weg wijzen. 

Daarna hebben geluncht 

en nog even in de zaal 

gekeken waar de wedstrij-

den straks worden gehou-

den.  

Omdat de busrit van het 

hotel naar de wedstrijdhal 

wel erg lang duurde zijn 

we maar weer terug naar 

het hotel gelopen.  Een 

leuke route lang allerlei 

kraampjes en door in win-

kelcentrum. 

O ja, dit hotel is een pa-

leisje vergeleken met ons 

onderkomen vorig jaar in 

Metz. 

Belevenissen van dag 1 

Training & Wedstrijdschema 

Traingschema: 

Trampoline: 

12.20—13.00 uur: Trainingshal 

17.40—18.20 uur: Warming-uphal 

18.20—19.00 uur: Wedstrijdhal 

 

DMT 

11.40—12.20 uur: Trainingshal 

12.20—13.00 uur: Wedstrijdhal 

17.00—17.40 uur: Warming-uphal 

Wedstrijdschema 

Trampoline: 

- 

 

 

DMT: 

- 
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Dagschema 

Verzamelen 
op Schiphol 

8.00 uur 

Aankomst 
in  Birming-
ham 

10.30 uur 

Lunch 13.30 uur 

 

Vetrek naar 
Birmingham 

10.15 uur 

Orientation 
meeting 

19.00-

20.00 uur 

Nr. 1 22 november 2011 

Wist je dat: 

• NERDS!!! 

• 46 jaar geleden hier 

voor het laatst een WK 

is georganiseerd en 

dat jurylid Rien de 

Ruiter hier aan mee 

deed. 

• Rien hier de cody voor 

het eerst heeft gedaan. 

• Zijn oefening toen 

begon met een dubbe-

le salto voorover tot 

zit!!! 

• Het vaste WAGC team 

wreed is gescheiden. 

• Het hier best eenzaam 

is zonder William. 

Dag 1: Vertrek- en trainingsdag 



Het verslag van de vertrek-

dag en de eerste dag van de 

WAGC in Birmingham. Om 

8uur verzamelden we op 

Schiphol. Het was nog span-

nend of ons vliegtuig zou 

gaan omdat er meerdere 

vluchten werden gecancelled 

door de mist. Maar na enige 

vertraging (niet door de 

mist) vertrokken we met 6 

springers 2 trainers en 2 

juryleden, richting the Uni-

ted Kingdom. De vlucht was 

kort maar 55min waarvan 

30min opstijgen en dalen. 

Ons aankomsttijd was het-

zelfde als de vertrektijd door 

het uur tijdsverschil. We 

werden opgehaald met 3 

taxi's die ons naar het hotel 

brachten. Deze is in het cen-

trum van Birmingham. Een 

snelle blik in de kamer stel-

de ons gerust na onze erva-

ring in Metz van vorig jaar.. 

Sven was hier nog na het WK 

van de senioren afgelopen 

week. Met de shuttlebus 

naar de National Indoor Are-

na om te acrediteren, lun-

chen en de wedstrijdhal te 

bekijken. Onze eerste podi-

umtraining was aan het ein-

de van de middag en duurde 

2x 40min,  in de warming-

uphal en in de field of play 

(wedstrijdhal). De trampoli-

nes zijn 4x5 en rood, dit was 

even wennen en verder had 

iedereen een goeie eerste 

training in de NIA. Terug 

naar het hotel en lekker di-

neren (2e keer warm eten). 

We waren allemaal aardig 

moe, sommige waren deze 

ochtend al rond 4uur uit 

bed. Dus snel op de kamers 

en we're looking forward to 

the day of tomorrow! 

 

Uitleg: NIA = wedstrijdhal 

Helaas vandaag nog geen 

belangrijke resultaten te 

melden 

Belevenissen van een sporter 

Resultaten van de dag 

Huishoudelijke mededelingen 

Als we Romana hebben, 

hebben we iedereen en kun-

nen we vertrekken. 
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“Een snelle 

blik in de 

kamer stelde 

ons gerust na 

onze ervaring 

in Metz van 

vorig jaar..” 

Door: Bo Bet en Carlijn Blekkink 


