
Vandaag hebben Rien en 

Saskia hun opdracht ge-

kregen. Saskia had al 

vroeg juryvergadering en 

na een uur lootjetrekken 

(ja, sinterklaas bestaat hier 

ook) was eindelijk de jury-

indeling bekend. Saskia 

mag een keer uitvoering 

doen bij jongens 15-16 en 

assistent moeilijkheid bij 

meisjes 13-14 synchroon. 

Rien mocht pas als laatste 

een lootje trekken. Maar 

het lot was hem niet gun-

stig gestemd: toch moei-

lijkheid!!!!!!!! 

Toen de lunch.  Als coach  

dien je de lunch te begin-

nen met een enorm stuk 

ongelooflijk lekkere choco-

lade taart (wat eigenlijk 

meer dan voldoende is 

voor een maaltijd).  

Na de lunch even uitge-

rust. Gevolgd door een 

training in de warming-up 

hal. Daarna de laatste po-

dium training. Deze ging 

voor iedereen naar wens. 

Zelfs de juryleden waren 

tevreden. 

Belevenissen van de dag 

Training & Wedstrijdschema 

Traingschema: 

Trampoline: 

10.20—11.00 uur: Trainingshal 

16.20—17.00 uur: Warming-uphal 

17.00—17.40 uur: Wedstrijdhal 

 

DMT 

10.20—11.00 uur: Trainingshal 

11.00—11.40 uur: Wedstrijdhal 

15.00—15.40 uur: Warming-uphal 

Wedstrijdschema 

Trampoline: 

- 

 

 

DMT: 

- 
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Dagschema 

Ontbijt 8.30 uur 

Lunch 12.30 uur 

Juryverga-
dering TRA 

9.00—9.45 

uur 

Bus 10.00 uur 

Juryverga-
dering DMT 

13.00—

13.45 uur 
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Wist je dat: 

• Dwight nog steeds in 

uitstekende vorm 

verkeerd! 

• Hij ook mindere oefe-

ningen tijdens een 

training springt  

• Kortom: hij is nog 

heel 

• Kristine altijd enthou-

siast en vol vertrou-

wen is.  

 

• Dit ondanks de crash 

van Guitho 

 

• Kirsten zo juist een-

zaam 1 wijntje heeft 

opgedronken 

Dag 2: Trainingsdag 



Na om half 9 te hebben 

ontbeten, zijn we met de 

bus naar de zaal gegaan. 

Birmingham is al helemaal 

in de kerstsfeer, er zijn 

overal kerstkraampjes en 

kerstbomen te zien. Ook is 

er natuurlijk een groot win-

kelcentrum (waar alle spul-

len uiteraard boven ons 

budget zijn). In de zaal aan-

gekomen, hebben we bij de 

podiumtraining van andere 

landen gekeken en daarna 

zijn we zelf gaan trainen. ’s 

Ochtends trainden we in de 

trainingshal en na de trai-

ning zijn we gaan lunchen. 

De lunch bestond uit aard-

appels, wortels en kip, en 

als toetje taart voor de coa-

ches en juryleden en voor 

de springers natuurlijk fruit. 

’s Middags was onze 2
e
 

training. Eerst in de war-

ming-up hal en vervolgens 

hebben we voor de 2
e
 keer 

podiumtraining gehad. We 

trainen deze dagen samen 

met Tsjechië en Qatar, niet 

de beste landen maar onze 

trainingen gaan tot nu toe 

best goed.  

Na de podiumtraining zijn 

we met de bus terug ge-

gaan naar het hotel. Ons 

avondeten was een gezond 

buffet.  

Morgen beginnen de eerste 

wedstrijden van de WAGC, 

en mag Guitho gelijk aan de 

bak op de dubbelmini. De 

anderen hebben pas dit 

weekend hun wedstrijden. 

Wij gaan nog even hard 

trainen en morgen wordt er 

weer een nieuw verslag 

geschreven. 

De vorm is stijgende. 

Zelfs Sven is nu  druk bezig 

met zijn scriptie.  

Belevenissen van een sporter 

Resultaten van de dag 

Huishoudelijke mededelingen 

Kleding voor morgen: een 

rode broek,  wit t-shirt en 

natuurlijk de zwarte jas. 

Dan zien we er, net als de 

vorige dagen, weer uit als 

een teamling. 
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“Wij gaan nog 

even hard 

trainen en 

morgen wordt er 

weer een nieuw 

verslag 

geschreven” 

Door: Suzan Vlaming 


