
Om 16.00 uur waren we 

weer in de sporthal om de 

finales te bekijken.  Waarin 

de jongetjes uit Japan erg 

schattig waren maar ook 

erg goed.  

 

Vandaag de eerste wed-

strijddag. Op het program-

ma staan 11-12 jarigen op 

de trampoline, 13-14 jari-

gen op de tumbling, 15-16 

jarigen op de DMT en de 

17-18 jarigen mogen syn-

chroonspringen. hal.  

Vandaag kwam ook al de 

eerste Nederlander in ac-

tie. Guitho moest al in de 

eerste groep op de DMT. 

De eerste serie ging goed, 

maar bij de tweede ging 

zijn eerste sprong iets te 

ver naar voren waardoor 

hij geen tweede sprong 

meer kon maken. Wat re-

sulteerde in een 32e 

plaats. 

Daarna hadden de trampo-

linespringsters nog een 

goede training in de trai-

ningshal en vervolgens 

gingen we lunchen! Deze 

keer hebben eerst de spa-

ghetti  opgegeten en toen 

pas de taart.  

Het hoogtepunt van de 

dag was echter shoppen in 

het centrum van Birming-

ham. Het is hier echt 

enorm groot, veel winkels 

en bovenal heel veel men-

sen (waarschijnlijk hebben 

ze 

hier 

an-

dere 

werktijden dan in Neder-

land). Gelukkig zijn we 

niemand kwijt geraakt. 

 

Belevenissen van de dag 

Training & Wedstrijdschema 

Traingschema: 

Trampoline: 

11.40—12.20 uur: Trainingshal 

 

DMT 

- 

 

 

 

 

Wedstrijdschema 

Trampoline: 

- 

 

 

DMT: 

Jongens 15-16 (Guitho) 

9.15 - 9.55 uur: Warming - uphal 

10.00 - 10.40 uur: Wedstrijd (Groep 1—5e) 
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Dagschema 

Ontbijt 8.30 uur 

Lunch 12.30 uur 

  

Lopen 9.00 uur 
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Wist je dat: 

• Wij maandag om 

14.00 uur worden 

opgehaald om naar 

het vliegveld te gaan. 

• Ons vliegtuig echter 

pas om 17.30 uur 

gaat vertrekken. 

• Een groot deel van de 

ouders/supporters 

vandaag ook in Bir-

mingham zijn aange-

komen. 

• Met verse bolussen. 

• Er ook een kleedka-

mer is voor juryleden 

(welke wel heel moei-

lijk te vinden is) 

• De delegatieleider 

vindt dat Saskia en 

Rien moeten oefenen 

voor de opmars. 

Dag 3: Wedstrijddag 

De ingang van ons hotel 



Vandaag al om half acht op 

want vandaag is de grote 

dag. Om acht uur nog een 

stevig ombijt met een lek-

ker eitje, spek, aardappel-

tjes enzo.. 

Daarna zijn Kris ne en ik 

naar de Arena gelopen zo’n 

kleine  en minuten lopen. 

Aangekomen bij de Arena 

gaan we gelijk naar de war-

ming up hal om daar op te 

warmen.  

Na goed rekken en strek-

ken mogen we op de dub-

belminitrampoline insprin-

gen. Het inspringen ging 

wel lekker, paar kleine din-

gen maar voor de rest 

niets. Zelfs applaus gekre-

gen toen ik een sprong 

deed die niet vaak voor 

kwam, wel grappig hoor! 

En toen was het zover!!!! 

Netjes in een rijtje liepen 

we op. We mochten twee 

keer inspringen en toen de 

wedstrijd.  

De eerste sprong ging lek-

ker, net met een voet bij-

ten het vak maar toch  het 

ging goed. Met een score 

van 33.300 

Daarna de tweede sprong. 

Deze ging jammer genoeg 

minder goed. Ik sprong net 

iets te veel naar voren met 

de 1ste sprong waardoor ik 

een nulsprong kreeg. Na 

mijn wedstrijd zijn we nog 

even de stad in geweest 

naar een groot winkelcen-

trum. Om vier uur weer 

terug in de arena om de 

finales van grote trampolin-

pe, dmt en tumbling te kij-

ken. Na de finales liepen we 

terug naar het hotel om 

daar om zeven uur warm te 

eten. En na het eten nog 

een beetje relaxen. 

Meisjes 15-16 jaar 

1. S. Dunavin (USA) - 66.700 

2. A. Giesbrecht  (CAN) - 66.500 

3. T. van Natta (USA) - 66.100 

 

Tumbling: 

Jongens 13-14 jaar 

1. R. Hansen (DEN) - 32.500 

2. I. Shevchenko (RUS) - 32.200 

3. Y. Abdullayev (KAZ) - 31.800 

 

 

Meisjes 13-14 jaar 

1. A. Berezina (RUS) - 31.700 

2. T. Peeters (BEL) - 31.500 

3. J. Barrett (GBR) - 31.100 

 

Synchroon: 

Jongens 17-18 jaar 

Guitho:  

32e:  1e: 33.300 

 2e: 0.000 

TRA: 

Jongens 11-12 jaar 

1. S. Fujita (JPN) - 49,530 

2. N. Kryuchkov (RUS) - 48.810 

3. Y. Orita (JPN) - 48.470 

 

Meisjes 11-12 jaar 

1. H. Mori (JPN) - 49.685 

2.C. Schneider (GER) - 48.615 

3. H. Peneva (BUL) - 48.435 

 

DMT: 

Jongens 15-16 jaar 

1. G. Waterstradt (USA) - 68.200 

2. T. Waller (USA) - 68.000 

3. O. Rowlands (GBR) - 67.600 

1. Amann/Nadler (GER) - 45.000 

2. Messatfa/Morante (FRA) - 44.700 

3. Cooper/Weal (AUS) - 44.200 

 

Meisjes 17 –18 jaar 

1. Lon/Zaitsava (BLR) - 44.700 

2. Gogashvili/Kakashvili (GEO) - 

44.000 

3. Otani/Tsunoda (JPN) - 43.900 

Belevenissen van een sporter 

Resultaten van de dag 

Doe eerst de dingen die 

moeten en dan de dingen 

die mogen. 

Huishoudelijke mededelingen 

Kleding voor morgen: een 

rode broek,  zwart t-shirt en 

natuurlijk de zwarte jas. 
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“Ik sprong net 

iets te veel 

naar voren met 

de 1ste sprong 

waardoor ik een 

nulsprong 

kreeg” 

Door: Guitho de Wolff 


