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Nieuwsbrief dames selectie 
februari 2019 

 

 

Amsterdam 1 
Op 12 en 13 januari was de tweede 
districtswedstrijd voor de senioren 4e 
divisie. De beste ranking van beide 
wedstrijden telt en Celine heeft zich 
hiermee geplaatst voor de finale. De 
volgende dag turnden de instappers N3 
en pupillen 2 D1.  Bij de instappers N3 
won Amanda zilver.   

Den Haag 
Op 19 en 20 januari lieten  de turnsters 
mooie vorderingen zien tijdens de 
tweede districtswedstrijd. Lynn, Larissa, 
Sarah, Sara Verkerke en Kiki hebben zich 
geplaatst voor de kwartfinale. Bij de 
senioren 3e divisie won Anouk brons en 
Anne zilver. Voor de doorstroming van 
deze categorie zullen we nog even 
geduld moeten hebben.   

CK 2019  
De clubkampioenschappen waren 
geslaagd. De teamspirit zat er goed in, 
de meiden moedigden elkaar aan en er 
werden veel nieuwe elementen geturnd. 
Het team van Lisanne, Sarah, Roxy en 
Amy ging er met de winst vandoor. De 
aanmoedigingsprijs ging ook naar Amy, 
gevolgd door zilver voor Feline en brons 
voor Amanda. Bij de keuze oefenstof 
was het brons voor Anouk. Nathalie won 
zilver en zij moest de wisselbeker 
afstaan aan Joleine, die een knappe 
tsukaraha met hele schroef liet zien. De 
sponsorcommissie zat ook niet stil en 
hield een succesvolle loterij. Bedankt 
voor alle inzet!  

OBTK 
Traditioneel worden met Pinksteren de 
Open Bredase Turnkampioenschappen 
georganiseerd. De inschrijving is nog niet 
geopend, maar het zat vorig jaar erg snel 
vol. De kosten zijn rond de € 15,-. Wil je 
meedoen, geef het dan uiterlijk 3 maart 
door aan één van de trainers. 

ALV KDO-Sport  
Vrijdag 22 maart is de algemene 
ledenvergadering in de KDO-Foyer. 
Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. 
Voor meer informatie zie: 
http://www.kdosport.nl/geen-
categorie/7340/#more-7340   

Eminent Cup  

Tessa turnde met turnsters van Pro 
Patria Zoetermeer een team wedstrijd 
in Naaldwijk. Ze heeft een goede 
wedstrijd geturnd en eindigde met het 
team op de tweede plaats.  

De Fazant 

Op 2 februari turnden Amy en Amanda 
een ijzersterke 2e districtswedstrijd in 
onze hal. Amy won brons en Amanda 
goud! Esmee werd bij de jeugd 1 keurig 
5e en is door naar de finale. Amber en 
Lincy eindigden op de 8e en 9e plaats en 
Lisanne werd kampioen bij de junioren 
en plaatste zich hiermee voor de finale. 
Vrijwilligers bedankt voor jullie inzet, 
het was weer een geslaagd weekend!    

Reuver  
Op 9 en 10 februari kwam de N1 en 1e 
divisie in actie in Reuver. Charlize 
turnde netjes, met enkele foutjes, werd 
ze mooi 2e. Tessa turnde ook strak en 
gaat nu aan de moeilijkheid werken, ze 
werd 16e. Joleine turnde zich met mooie 
verbeteringen op brug, naar de een 8e 
plaats.  

Amsterdam 2  
Zaterdag 16 februari was het een 
succesvolle dag voor de N3 en 3e divisie 
in Amsterdam. De dames zetten strakke 
oefeningen neer en lieten vooruitgang 
zien in de elementen. Nicole, Sanne en 
Emmalie wonnen brons, Mara en Evie 
zilver en het goud was voor Nienke, 
Saskia en Lisa!  

Turnclinic 
Sara Boel en Kimberly hebben via de 
grote clubactie een turnclinic van Sanne 
Wevers gewonnen, supergaaf! Het is nog 
niet bekend wanneer het plaatsvindt, 
maar alvast veel plezier!  

Verjaardagen   

25 februari Nicole 10 jaar 

09 maart Sanne 11 jaar  

11 maart Lisa vd Wagt 14 jaar  

19 maart Lian 16 jaar  

31 maart Saskia 13 jaar  

Agenda 

Weekend 9/10 maart 
Districtswedstrijd pupil 1 D1  

Weekend 16/17 maart  
Districtsfinale pup N3, jeugd N4 en 3e div in 
Amsterdam (info nog niet bekend) 
Kwalificatie 1e div en kwartfinale N2, jeugd 
N3 en 2e div in Harlingen  

Vrijdag 22 maart  
Algemene ledenvergadering KDO-Sport in 
de foyer vanaf 19.30 uur.  

Weekend 23/24 maart  
Halve finale instap N3, kwalificatie N1 en 1e 
div in Helmond  

Maandag 22 april  
Paastoernooi Vlissingen  

Weekend 11/212 mei  
Districtsfinale  D1 en 4e div in Amsterdam  

Weekend 8, 9, 10 juni  
Open Bredase Turnkampioenschappen  

Weekend 22/23 juni  
NK in Ahoy  

Zaterdag 29 juni  
Districtsfinale instap N3  

Zaterdag 13 juli  
Springwedstrijden in Brielle  

http://www.kdosport.nl/geen-categorie/7340/#more-7340
http://www.kdosport.nl/geen-categorie/7340/#more-7340


Als ongeluk in een klein hoekje zit, dan zit geluk in de rest 

 
 

Wedstrijdinformatie  
 
Zaterdag 10 maart  
Turnhal SportXperience, Sloterweg 1043, 1066 CC in Amsterdam  
 
Wedstrijd 7: 10:00 uur aanwezig, prijsuitreiking 13:00 uur  
Baan 2: Ninthe, Kimberly en Sara Boel beginnen op vloer 

 
Zaterdag 16 maart  
Waddenhal, Westerzeedijk 15, Harlingen  
 
Wedstrijd 3: 12:00 uur aanwezig, prijsuitreiking 14:35 uur  
Baan 2: Ika en Charlize beginnen op vloer   
 

Zondag 17 maart  
Waddenhal, Westerzeedijk 15, Harlingen  
 
Wedstrijd 1: 08:10 uur aanwezig, prijsuitreiking 10:40 uur  
Baan 1: Lynn begint op vloer  
 
Wedstrijd 2: 09:55 uur aanwezig, prijsuitreiking 12:40 uur  
Baan 2: Sarah en Larissa beginnen op vloer   
 
Wedstrijd 4: 14:25 uur aanwezig, prijsuitreiking 17:30 uur  
Baan 2: Sara Verkerke en Kiki beginnen op brug   
 
Zondag 24 maart  
Sporthal Suytkade, Scheepsboulevard 2, Helmond 
 
Wedstrijd 2: 09:35 uur aanwezig, prijsuitreiking 12:25 uur  
Baan 2: Tessa begint op vloer  
 
Wedstrijd 4: 13:50 uur aanwezig, prijsuitreiking 17:30 uur  
Baan 1: Joleine begint op balk  
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