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Zaterdag 4 juni 2016 was de laatste wedstrijd van het seizoen. Na de voorrondes vanuit het
rayon volgden verschillende regio- en districtskampioenschappen.

Eline van Barneveld deed mee op 16 april 2016 aan de regiokampioenschap in de categorie
Jeugd 2 suppl. G divisie 5 te Amsterdam, zij behaalde hier de
13e plek
waarbij ze zelfs 1e op de brug werd.

Op 23 april 2016 werden de regiokampioenschappen D1 en D2 gehouden in Culemborg.
Hieraan deden mee Norah Werkhoven in de categorie Pupil 2 D2 en Louïse Haveman in de
categorie Jeugd 1 D2, zij behaalden de
26e
plek en de
7e
plek.

In Hooglanderveen werden op 21 mei 2016 de regiokampioenschappen D3 gehouden waaraan
Eva Duisterwinkel
mocht meedoen in de categorie Jeugd 2 D3, zij behaalde hier de
18e
plek.

Op 28 mei 2016 werden in Amsterdam de districtskampioenschappen gehouden waaraan Eline
van Barneveld
mocht meedoen omdat bij de regiokampioenschappen de eerste 15 meisjes mochten
doorstromen. Zij behaalde hier de
23e
plek.

Op 4 juni 2016 mocht Louïse Haveman meedoen aan de districtswedstrijden te Amsterdam ook
omdat zij bij de eerste 15 hoorde op de regiowedstrijden. Zij behaalde hier de
21e
plek.
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In de categorie Junior H, divisie 7, werden helaas geen regiokampioenschappen gehouden. Dit
wordt alleen gedaan vanaf divisie 6. Linda Seekles heeft 2 voorrondes in het rayon meegedaan
en zij behaalde in deze categorie resp. een
4e
en een
1e
plaats. Zij is daarom uitgeroepen tot rayonkampioen in deze categorie waarvoor zij nog een
extra medaille in ontvangst mocht nemen.

Wij mogen ook dit seizoen weer supertrots zijn op onze meiden omdat ze het zo ver gebracht
hebben. Heel knap om mee te kunnen doen aan de regiowedstrijden en dan ook nog te kunnen
doorstromen naar het district. Heel goed gedaan.

De enige wedstrijden voor dit seizoen zijn nog de Onderlinge Wedstrijden die gehouden wordt
op
25 juni 2016 in de
nieuwe zaal het Binnenbos. Dit is een ronde voor de selectie en daarna een ronde voor de
recreatieve meisjes, mocht je je nog niet opgegeven hebben doe dat dan nog gauw. Alle turners
en turnsters zijn weer druk aan het oefenen om bij deze wedstrijd aan iedereen te kunnen laten
zien wat ze allemaal bereikt hebben.
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