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Provinciale voorronde 3 TR. C te Schelle op 

13.03.2022  
De grotere springers (Thirze, Hawa en Justin) konden niet deelnemen aan de provinciale 

voorrondes 1 en 2 wegens hun opleidingsbezigheden m.a.w. hun examens. 

Vandaar dat we speciaal voor hen gingen deelnemen aan de 3de provinciale voorronde. 

Ze hebben, in overleg met de trainers, zelf hun reeksen samengesteld en zich 

voorbereidt op deze wedstrijd. Hawa en Thirze hadden eerder al aangegeven dat dit hun 

laatste wedstrijd zou worden. 

Lucy jureerde voor onze verenging en Dimitri en Bruno namen de begeleiding op zich. 

Onze gymnasten sprongen allemaal in de wedstrijdblok van Namiddag 1. 

 

 

Meisjes C 17+ jaar 

 

Thirze sprong als eerste van haar blok. De zenuwen sprongen hier en daar in het 

rond. De eerste reeks sprong ze goed door. Het was niet zo heel hoog, maar ze 

had weinig horizontale verplaatsing. Dat was al een goed begin. Bij de tweede 

reeks w s het spannender, daar ze tijdens de trainingen moeite had met de 

‘Salto Ball Out’. Vandaar dat ze voor zichzelf beslist had om die sprong te 

vervangen door ‘Halve draai Stand’. Aanvankelijk was ze goed vertrokken maar na 

haar Salto rugwaarts gehoekt sprong ze haar Spreidhoeksprong naar achteren en 

kwam neer op het blauwe pad. Daardoor werd haar reeks onderbroken en zou ze 

punten krijgen op 7 sprongen. Een teleurgestelde Thirze. Toch knap dat ze zich 

heeft gesmeten om te kunnen deelnemen aan deze wedstrijd. 

 

Allround uitslag 15de plaats op 16 deelnemers. 

 
 

Hawa kwam vervolgens aan de beurt. Bij de eerste reeks ging het goed. Ze had weinig 

horizontale verplaatsing, de hoogte zat goed en het was goed uitgevoerd. Voor de tweede 

reeks was Hawa wel wat onzeker, vooral voor haar laatste sprong m.n. ‘Salto Ball Out gehurkt’. 

Ze sprong haar reeks bijna op dezelfde hoogte als haar eerste. Even veranderde ze een ½ 

draai in een Hoeksprong, wat op zich toegelaten is. Daardoor kreeg ze wel 0.1 punt minder 

moeilijkheid. En uiteindelijk ……… sprong ze haar laatste sprong door en eindigde op het 

trampolinebed. Knap gedaan! 
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Allround uitslag 9de plaats op 16 deelnemers. 

 
 

Jongens C 17+ jaar 

 

In het volgende blok kwam Justin aan de beurt. Gezien zijn leeftijd en grootte voelde hij zich 

wel ‘den bompa’ van de categorie. Justin had zijn reeks tijdens de laatste training nog wat 

aangepast. Tijdens het inspringen ging hij toch nog even uitproberen wat hij uiteindelijk zou 

springen.  

Zijn eerste reeks was zeer mooi afgewerkt. Hij had weinig horizontale verplaatsing en een 

goede hoogte. Zijn tweede reeks werd een verrassing. Als laatste sprong zette hij zijn ‘Barani 

Ball Out’ door en met succes.  Deze sprong had hij al maanden niet meer gesprongen. Zijn 

hoogte was een ietsepietsie lager en hij heeft maar één keer buiten het vierkant gesprongen. 

Een zeer goede prestatie, wetende dat hij al enkele maanden enkele skills niet meer kon 

springen (Lost movement). Dikke proficiat! 

 

 

Allround uitslag 3de plaats op 5 deelnemers. 

 

 
 

Al bij al was het de kortste wedstrijd die we ooit hebben gehad. Aangekomen om 12.30u en 

gedaan om 14.30u. 

Bedankt aan Lucy voor het jureren en ook aan de supporters voor de nodige steun. 

 

 

---------------------------- Bruno 


