
training voor de wedstrijd 

van de dames: Romana, 

Carlijn, Suzan en Bo. Deze 

training verliep naar wens.  

De dag wordt afgesloten 

met een klein borreltje. 

Ondertussen maakt Rien 

moet nog een vlaggetje 

vast op een 

aantal pakjes. 

 

Vanochtend waren Romana 

en Suzan, voor de verande-

ring, weer eens net te laat 

voor de bus!!!! De bus 

wachtte gelukkig nog, 

maar doordat ze hun ac-

creditatie waren vergeten 

mochten ze als nog lopen 

naar de sporthal. 

In de sporthal aangeko-

men hebben we eerste 

gekeken naar de voorron-

des trampoline 13-14 jari-

ge. Waarbij we jongens al 

een aantal triffis’ zagen. 

Daarna hebben we geno-

ten de opmars van Rien. 

Die vandaag voor het eerst 

in actie mocht komen.  

Ergens halverwege de dag 

ontdekten wij dat Kristine 

jarig was. Er moest dus 

nog snel een cadeau wor-

den gekocht. Geen pro-

bleem Kirsten liep half 

Birmingham door met een 

grote ballon met daarop 

de toepasselijke tekst: 

‘Happy Birthday’. Vervol-

gens wel door 100 keer 

gefeliciteerd werd.   

‘s Avonds bij het diner 

werd er vervolgens voor 

Dwight happy birtday ge-

zongen, omdat Kristine 

nog steeds niet gearri-

veerd was (ze had alle 

finales bekeken) en Dwight 

dacht ik neem die ballon 

wel mee.  

Vandaag nog een laatste 

Belevenissen van de dag 

Training & Wedstrijdschema 

Traingschema: 

Trampoline: 

13.00—13.40 uur: Trainingshal 

 

DMT 

- 

 

 

 

 

Wedstrijdschema 

Trampoline: 

- 

 

 

DMT: 

- 
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Dagschema 

Ontbijt 9.00 uur 

Lunch 13.45 uur 

  

Lopen/Bus 10.00 uur 
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Wist je dat: 

• Kristine dacht dat ze 

onder haar 50ste 

verjaardag kon uitko-

men. 

• Gelukkig vonden wij 

en de Australiërs dat 

er gezongen moest 

worden. 

• Rien bijna 100 hand-

tekeningen heeft in 

zijn juryboekje 

• Gelukkig ook bijna 

weet hoeveel veren 

er in de trampoline-

mat zitten 

• Hij ook ruzie heeft 

gemaakt met een 

lelijk Russisch wijf 

• Sven in een vergevor-

derd stadium is met 

zijn scriptie 

Dag 4: Wedstrijddag 



Vandaag een rus�g dagje. 

Vanmorgen om 9 uur ont-

beten en vervolgens naar 

de sporthal gelopen om 

wat van de 13/14 trampo-

linewedstrijd te zien. Het 

gaat wel kriebelen zo, de 

dag voorafgaand aan de 

wedstrijddag van de mei-

den van Team Holland. Om 

1 uur konden we zelf nog 

even 40 minuten in de trai-

ningshal de puntjes op de 

welbekende i ze&en. Ik 

denk dat we geen i hebben 

overgeslagen en dat ieder-

een er wel klaar voor is! Na 

de training hebben we 

even kort wat gegeten en 

de hel* is daarna naar het 

hotel gegaan om te gaan 

ontspannen. Een aantal 

sporters hebben de finales 

van de 13/14 categorie 

bekeken, waar weer een 

hoog niveau trampoline-

springen was te bewonde-

ren. Dit gee* natuurlijk 

inspira�e. Zo bereidt ieder 

zich op een voor zichzelf zo 

ideaal mogelijke manier 

voor op de wedstrijd. Kris�-

ne Provo, de trainster van 

Guitho de Wolff, was van-

daag jarig en hee* Eva ge-

zien! 50 Jaar maar liefst, 

een respectabele lee*ijd, 

en ze hee* daar een mooi 

interna�onaal uitgevoerde 

versie van “Happy Birth-

day” gehoord. Het was niet 

zo mooi als Marilyn Mon-

roe het ooit deed, maar.. ze 

zal het ermee moeten 

doen. Morgen in groep 2 

beginnen we met Romana, 

en vervolgens zit er in 

groep 3 Carlijn, in groep 4 

Suzan (Suzy) en in groep 5 

mag Bo het Hollandse bal 

sluiten.  

Meisjes 17-18 jaar 

1. A. Ignatyeva (RUS) - 67.300 

2. C. Aladim (BRA) - 66.800 

3. K. Day (USA) - 65.600 

 

Tumbling: 

Jongens 15-16 jaar 

1. M. Shlyakin (RUS) - 35.200 

2. A. Bezyulev (RUS) - 35.000 

3. A. Matthiesen (DEN) - 33.500 

 

Meisjes 15-16 jaar 

1. L. Colebeck (GBR) - 33.000 

2. F. Demulder (BEL) - 30.900 

3. D. Mironova (RUS) - 30.900 

 

TRA: 

Jongens 13-14 jaar 

1. O. Selyutin (RUS) - 54.785 

2. D. Schmidt (NZL) - 54.505 

3. P. Aliyev (KAZ) - 54.410 

 

Meisjes 13-14 jaar 

1. L.. Labrousse (FRA) - 50.165 

2. R. Nakano (JPN) - 49.765 

3. Y. Nakamura (JPN) - 49.720 

 

DMT: 

Jongens 17-18 jaar 

1. A. Gladenkov (RUS) - 72.300 

2. J. Lichtenstein (USA) - 70.400 

3. L. Adorna (ARG) - 69.000 

 

Synchroon: 

Jongens 11-12 jaar 

1. Fujita/Wada (JPN) - 44.000 

2. Hartey/Robinson (GBR) - 41.800 

3. Mihalev/Stankov (BUL) - 41.800 

 

Meisjes 11 –12 jaar 

1.Roesler/Schneider (GER) - 43.100 

2. Clark/Leigh-Warren (GBR) - 42.200 

3.Matsumoto/Mori (JPN) - 42.200 

 

Belevenissen van een sporter 

Resultaten van de dag 

Speciaal voor Romana: 

1. Kom op tijd 

2. Neem je accreditatie mee 

3. Vergeet ook je trainingsspullen niet 

4. Maar neem vooral jezelf mee 

Huishoudelijke mededelingen 

Kleding voor morgen:  

Wedstrijdspringers: blauw trai-

ningspak 

Overige: een rode broek,  zwart t-

shirt en zwarte jas. 
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“Ik denk dat we 

geen i hebben 

overgeslagen en 

dat iedereen er 

wel klaar voor 

is! ” 

Door: Sven Mooij 

De nerds! 


