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Hierbij het verslag van de tweede voorwedstrijd van Zaterdag 15 en 22 maart te Amersfoort
rayon Eemland.

We hadden helaas twee geblesseerde dames: Indira Sloeserwij en Hilde van Ravenswaaij.

Anisha Sloeserwij was in ronde 5 aan de beurt en moest haar eerste plek verdedigen, wat
haar heel nerveus maakte. Zij turnde op al haar onderdelen bijzonder goed en had de hoogste
score op de brug ongelijk met wel 10,950 punten. Uiteindelijk leverde het
ee
n gouden plak
op. Tevens heeft Anisha zich
geplaatst voor de finale wedstrijd
.

Op Zaterdag 22 Maart was de tweede voorwedstrijd in Bunschoten Spakenburg. Als eerste was
Kelly van Zanten aan de beurt. Ze turnde zo goed dat ze van een 17e plaats naar een 7e
plaats is opgeschoven van de 28. Dat voor een allereerste wedstrijd van Mars, dat belooft nog
wat.

De tweede wedstrijd waren Eline van Barneveld en Arnela Sabic aan de beurt, maar helaas
kon Arnela niet mee turnen. Dus ging Eline alleen aan de slag. Ook zij turnde bijzonder goed
met altijd een vrolijke toet. Eline had
een bronzen plak
te pakken! Het resultaat was om trots op te zijn. Bovendien gaat Eline door naar de finale
wedstrijd.

In de derde wedstrijd waren Louise Haveman en Linda Seekles aan de beurt. Louise was wel
erg nerveus, maar gelukkig was die nervositeit al snel minder. Zij kan heel mooi strak turnen
wat haar een
13e plaats
opleverde, ook beter dan de vorige keer, want ze is nu met 6 plaatsen op geschoven. Ook voor
Louise was dit haar allereerste wedstrijd en ook dat belooft weer wat! Toen hadden we Linda,
die ook wel wat nerveus bleek, maar ook bij haar werd dat minder na het eerste onderdeel
lange mat. Gelukkig was ze dit keer niets vergeten en belande daarom ook op een zeer
verdiende tweede plek! Dus een prachtige
zilveren medaille
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. Ook werd ze nog derde als rayon kampioen.

Ondanks dat Mars een kleine maar hechte vereniging is, zijn wij des te meer super trots op de
behaalde plaatsen. Daarbij feliciteren wij jullie allemaal met de behaalde plekken en jullie goede
inzet.
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