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Op zaterdag 25 mei was er een Regiokampioenschap 5e divisie in Hooglanderveen. Van onze
turnvereniging had alleen
Anisha
Sloeserwij
zich daarvoor geplaatst. Ze moest het opnemen tegen de beste 36 turnmeisjes uit de regio.

Als eerste onderdeel had ze haar balkoefening op het programma staan, nou daar had ze gelijk
een niveau neergezet waar sommige alleen maar van konden dromen! Ze behaalde het
hoogste cijfer van de middag met een score van 11.967. Dat was een mooie start, vervolgens
kwam haar vrije oefening, met een mooie score van 11.567. Anisha bleef nerveus want
iedereen turnde heel goed. Nu was de sprong aan de beurt en ook die ging heel goed, een
11.550. Als laatste kreeg ze de brug ongelijk. Iedereen klaagde over de stroeve brug waar je zo
je handen van stuk zou kunnen draaien! Anisha durfde niet goed in te turnen uit angst dat ze
haar handen zou bezeren dus bleef het bij een buikdraai en een keep naar boven! Maar tijdens
de wedstrijd ging het SUPER. Ze turnde lekker door en had een klein stapje bij de afsprong.
Ook daar kreeg ze een goed cijfer, een 10.967. Bijna allemaal boven de 11.00 punten! Nu even
wachten voor de uitslag. Wietske en ik hadden goede hoop, ze had erg goed geturnd dus
misschien wel een medaille. Wij hoorden vanuit de microfoon klinken "En dan nummer één, Ani
sha Sloeserwij
van turnvereniging Mars uit Zeist
". Wij gilden het uit. Wat een geweldige bekroning op al het trainen, nummer 1 van district
Utrecht.
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Anisha heeft gelijk een uitnodiging gekregen om op zaterdag 22 juni in Amsterdam een
vervolgwedstrijd van district Noord- en Zuid-Holland, Flevopolder en Utrecht te gaan turnen met
haar behaalde 1e plek.
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