
Na afloop weinig tijd om te 

genieten van de geleverde 

prestaties want om 15.40 

moest er al weer getraind 

worden.  

Helaas geen finales van-

daag, maar wel 40 spron-

gen. We zijn erg tevreden 

met de resultaten. Dat 

biedt perspectief voor de 

toekomst 

Saskia mag wel in de syn-

chroon finale jureren. Maar 

blijft zo lang op de tribune 

zitten, dat het Duitse 

hoofdjurylid haar van de 

tribune komt halen. Om 

vervolgens 20 minuten 

op de opmars stip te 

staan wachten. 

De dag wordt afgeslo-

ten met een diner in 

het hotel, waar we het eten 

van de afgelopen week 

mogen herkauwen 

Vandaag een speciale edi-

tie van deze nieuwsbrief. 

De belevenissen van een 

sporter zijn vandaag zeer 

uitgebreid. 

Vandaag is een drukke 

dag. De 4 meiden mogen 

vandaag eindelijk in actie 

komen. En Saskia mag ook 

de hele dag jureren. 

Vanmorgen gescheiden 

ontbijt: Romana, trainers 

en Saskia moeten om 9.00 

uur met de bus en de an-

deren kunnen gewoon om 

8.30 uur ontbijten en om 

10.00 uur met de bus.  

Romana is al in groep 

2 aan de beurt. Ze 

springt een goede oe-

fening, helaas belandt 

ze na haar opsprong 

op de rand.  

Carlijn is een groep later 

aan de beurt en springt 

haar oefening keurig door.  

Suzan, die voor het eerst 

aanwezig is op de WAGC, 

mag in groep 4. Ze springt 

2x voor, maar springt een 

mooie oefening. 

Bo mag als laatste van de 

Nederlanders haar oefe-

ning laten zien. Bij sprong 

2 zit ze dicht bij de mat, 

maar ze zet door en 

springt haar oefening net-

jes uit. 

Belevenissen van de dag 

Training & Wedstrijdschema 

Traingschema: 

Trampoline: 

15.40—16.20 uur: Trai-

ningshal 

DMT 

- 

Wedstrijdschema 

Trampoline: 

- Meisjes 15-16 

Romana 

9.55 -10.35 uur: Warming-

uphal 

10.40 -11.20 uur: Wed-

strijd (Groep 2 - 5e) 

Carlijn 

10.35 -11.15 uur: Warming

-uphal 

11.20 - 12.00 uur: Wed-

strijd (Groep 3 - 4e) 

Suzan 

11.15 - 11.55 uur: War-

ming-uphal 

12.00 - 12.40 uur: Wed-

strijd (Groep 4 - 3e) 

Bo 

11.55 - 12.35 uur: War-

ming-uphal 

12.40—13.20 uur: Wed-

strijd (Groep 5 - 3e) 
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Bijschrift bij afbeelding. 

Dagschema 

Ontbijt 8.00 uur 

8.30 uur 

Bus 9.00 uur 

10.00 uur 

Lunch 13.30 uur 
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Wist je dat: 

• Romana zegt dat 

ze geen stukjes 

kan schrijven. 

• Het resultaat op 

de volgende blz 

staat. 

• Saskia vandaag 

eindelijk in ac-

tie mocht komen 

• Wij een eigen 

oranje publiek 

hebben 

• Deze bestaat uit 

de ouders van de 

springers 

 



Hallo trouwe fans, 

hier weer een berichtje uit  

Birmingham!   

Uiteraard had ik weer het 

geluk om als eerste te mo-

gen springen, dat betekent 

7 uur naast mijn bed staan. 

Om half 8 ben ik samen 

met Kirsten een stukje gaan 

lopen om even wakker te 

worden. Kwijlend liepen we 

langs de winkelstraat met 

onder andere een prach#-

ge bruidsjurkenwinkel! 

Het was de planning om 

om 8 uur te gaan eten met 

de juf, meester Sven en 

Saskia, maar ik en Kirsten 

waren eerder dan gepland 

klaar met lopen en zijn om 

kwart voor 8 gaan eten. 

Saskia kwam om 8 uur dus 

ook ontbijten en Sven 

kwam (voor de verande-

ring) later en was ik dus de 

eerste! 

De rest ging rond half 9 

allemaal eten en ik ben met 

Kirsten, Saskia en Sven om 

9 uur met de bus naar de 

hal gegaan. Saskia was er 

zo vroeg bij, omdat zij van-

daag bij de mannen 15-16 

moest jureren. De rest ging 

om half 10 lopen of om 10 

uur met de bus.Eenmaal 

aangekomen bij de hal ben 

ik gaan warming-uppen in 

de trainingshal. 5 voor 10 

ben ik naar de warming-up 

hal gegaan om in te sprin-

gen. Het inspringen ging 

super goed! Toen was het 

ineens al 10 over half 11 en 

moesten we de wedstrijd 

hal in!  

Ik had al super veel zenu-

wen, maar toen kwam ik als 

een guppie de mega hal in 

en hoorde ik iedereen 

(vooral Dwight) heel hard 

schreeuwen, wat 

‘aanmoedigen’  wordt ge-

noemd.                   Vervolg op blz 3  

DMT: 

Jongens 11-12 jaar 

1. A. Barbachev (RUS) - 66.000 

2. T. Romao (POR) - 64.400 

3. J. Bellometti (ARG) - 64.1000 

 

Meisjes 11-12 jaar 

1. A. Petrova (RUS) - 64.700 

2. V. Kotovshchikova (RUS) - 62.800 

3. K. Ward (AUS) - 62.400 

 

Tumbling: 

Jongens 17-18 jaar 

1. M. Manin (RUS) - 35.100  

2. A. Wesch (DEN) - 34.400 

3. A. Nacey (USA) - 34.000 

 

17e Bo  - 46.905 (11.90) 

23e Carlijn - 45.935 (10.90) 

29e Suzan - 45.335 (10.20) 

38e Romana—43.805 (10.60) 

 

TRA: 

Jongens 15-16 jaar 

1. U. Hancharou (BLR) - 57.660 

2. F. Vogel (GER) - 54.635 

3. A. Yudin (RUS) - 54.495 

 

Meisjes 15-16 jaar 

1. Y. Pavlova (RUS) - 52.530 

2. P. Clark (GBR) - 51.870 

3. S. Dunavin (USA) - 50.800 

 

 

Meisjes 17-18 jaar 

1.  A. Tsygankova (RUS) - 31.600 

2. P. Babich (RUS) - 31.300 

3. G. Clarke (IRL) - 31.100 

 

Synchroon: 

Jongens 13-14 jaar 

1. Aliyev/Shinkarev (KAZ) - 43.800  

2. Duda/Gesuelli (USA) - 42.300 

3. Kiknadze/Zenkin (RUS) - 42.200 

Meisjes 13 –14 jaar 

1.Kawaguchi/Kiryu (JPN) - 43.600 

2. Lensker/Weiler (GER) - 43.500 

3. Bregatta/Labrousse (FRA) - 42.800 

Belevenissen van een sporter 

Resultaten van de dag 

Huishoudelijke mededelingen 

Kleding voor morgen:  

Wedstrijdspringers: blauw trai-

ningspak 

Overige: een rode broek,  zwart t-

shirt en zwarte jas. 
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“Om half 8 is 

Romana samen 

met Kirsten een 

stukje gaan 

lopen om even 

wakker te 

worden ” 

Door: Romana Schuring (echt waar) 



Toen waren de zenuwen 

voor heel eventjes weg, 

het was gewoon om te 

gieren, maar toen kwam de 

one-touch.. die ging ook 

aardig goed, na de one-

touch had ik nog veel meer 

zenuwen.. 

Na de Braziliaanse Ana 

Luiza Melo was het mijn 

beurt. Stressend begon ik 

aan mijn oefening, 10 

sprongen waren het wel, 

maar naar mijn weten ging 

het helemaal niet goed, 

maar om de juf een plezier 

te doen zal ik zeggen dat 

het niet zoals gewenst ging 

(anders krijg ik een klap 

voor mijn hoofd.) en land-

de ik na de 10
e
 sprong op 

de mat. Daardoor had ik 1 

punt a;rek per jurylid en 

had ik een score van 

43.805. 

Toen ik mijn wedstrijd had 

was Carlijn aan het insprin-

gen. Ik ben na de wedstrijd 

met een bloedgang me 

gaan omkleden en naar de 

tribune gerent om Carlijn 

te kunnen zien. Carlijn be-

gon d’r oefening heel goed, 

maar kwam met sprong 7 

een beetje dicht bij de rand 

en hee; d’r laatste 2 

sprongen aangepast waar-

door ze alsnog 10 sprongen 

had neergezet. Ze behaal-

de hierbij een score van 

45.935 en is uiteindelijk op 

de 23
e
 plaats geëindigd. 

Ondertussen was Suzy aan 

het inspringen en ging ook 

aardig goed, op de wed-

strijd hee; ze een hele 

mooie oefening neergezet 

met een score van 45.335 

en is hiermee 29
e
 gewor-

den. Dit is een hele goede 

presta#e voor Suzy, omdat 

dit haar eerste keer is dat 

ze meedoet aan zo’n grote 

wedstrijd. Zeeland mag 

trots zijn met zo’n talent! 

Als laatste was Bo aan de 

beurt. Bo had een klein 

kansje op een finale. Bo 

werd hard toegejuicht door 

het publiek (uiteraard 

voornamelijk weer door 

Dwight). Ze begon haar 

oefening erg goed met een 

mooie dubbel anderhalf, 

maar ging iets te ver naar 

achter met haar 2
e
 sprong 

waardoor de hele oefening 

veel verplaatsing had. Al 

met al was het een zeer 

goede oefening de ze zon-

der kleerscheuren is door-

gekomen! Hiermee behaal-

de zij een score van 46.905 

en behaalde hier een 17
e
 

plaats mee.  

Na Bo zijn we gaan lunchen 

en hebben we even 

‘gechilld’. Om half 4 moes-

ten we trainen, we moes-

ten 3 keuzes doen. Omdat 

iedereen graag de finales 

wilden kijken zijn we zo 

snel mogelijk door die 3 

keuzes gegaan en met een 

turbotempo naar de tribu-

nes gevlucht.  

Hier hebben we de finales 

van 15-16 gekeken en zijn 

ik, Bo en Dwight vervol-

gens terug naar het hotel 

gegaan. De rest is nog ge-

bleven om de tumbling, 

DMT en synchroon-finales 

te kijken.  

Vlak voor het eten is er 

helaas nog een klein onge-

lukje gebeurt, ik, Dwight en 

Carlijn gingen even leuk 

wat foto’s maken met de 

iPad. Ik als handige Harrie 

moest hem weer uit me 

handen laten kleDeren viel 

de iPad op Carlijn d’r 

hoofd.. Hup, weer stress! 

Bloed, bloed, bloed! Maar 

gelukkig is Carlijn er met 

een klein sneetje en de 

schrik ervan af gekomen! 

Nu  ga ik maar eens stop-

pen met dit geniale verslag 

van de dag, want ik kan 

niet schrijven en ga naar 

mijn theekransje met Bo. 

Dag, vriendelijke vrienden,  

tot het volgende berichtje 

vanuit Birmingham! 

Hugs &nd Kisses (typisch 

Engels)  

       

                           

 

Belevenissen van een sporter (vervolg) 
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“Hiermee 

behaalde Bo een 

score van 

46.905 en 

behaalde 

hiermee een 17e  

plaats” 

Romana Schuring 


