
Turnsters van GvHanzestad op de wedstrijdvloer seizoen 2016-2017 
 
Springwedstrijden november 2016 
In samenwerking met Wommels en DES (Makkum) hebben we dit jaar met maar liefst 3 teams deelgenomen 
aan de Friese Kampioenschappen ABC springwedstrijden in niveau C. Er werden zelfs 2 bronzen teambekers 
gewonnen! 
In het jeugd team zaten van Hanzestad: Femke Yska, Jildau Siesling, Iris Fontein, Yara de Boer en Nynke Tinga. 
In het junioren team: Jenske de Lange, Elske de Vries, Marije Troost, Martine Sikma en Janita de Jong. In het 
senioren team: Marrit Louwsma en Roeline Yska.  
Er werd deelgenomen aan de onderdelen: airtrack, plankoline kast (jeugd), mintramp valmat, minitramp tafel 
(senioren) en minitramp pegasus. Uitslagen:  
 senioren: 5e op airtrack, 6e op tafel, 3e op minitramp!, 6e op pegasus 
 junioren: 12e op airtrack, 6e op mintramp, 4e op pegasus. 
 jeugd: 5e op airtrack, 8e op kast, 4e op minitramp, 3e op pegasus! 
Dit smaakt naar meer en krijgt zeker een vervolg in het seizoen 2017-2018! 
 

De individuele wedstrijden begonnen op 14 januari in Lemmer. Onze nieuwe turnpakjes waren op tijd binnen en 
konden meteen in gebruik worden genomen. Wat stonden we mooi op de wedstrijdvloer! 

 
Plaatsingswedstrijd 4-2-2017 Oudehaske & 25-03-2017 Sneek 
Floor van Hettema en Maureen Roorda namen deel in pre-instap 2 niveau D5. Floor werd de eerste wedstrijd 
2e en de tweede wedstrijd 1e. Ze haalde op alle toestellen hoge scores. Floor turnde zeer stabiel en strak. 
Maureen belandde de eerste wedstrijd net naast het podium op de 5e plek. De tweede wedstrijd wist ze een 
mooie 4e plaats te behalen.  
Fleur Atsma nam deel in instap D2, een moeilijk zwaar niveau. Ze werd de eerste wedstrijd 11e en de tweede 
wedstrijd 12e. Ze haalde de tweede wedstrijd de 1e score op de sprong.  
Fenna Cuperus, Lieke Boonstra, Fleur Bonga en Jeannette de Jeger namen deel in instap D3. Tijdens de eerste 
wedstrijd werd Lieke met kop en schouders 1e, gevolgd door vriendin Fenna. Beiden waren sterk op balk, vloer 
en sprong. Fenna kwam tekort op de brug om het Lieke moeilijk te maken. Jeannette kwam iets te kort op balk 
en belandde net naast het podium op een 6e plek. Fleur Bonga  werd 14e. Zij wist hoge scores op de sprong te 
halen maar vergat een element op de balk. 
De tweede wedstrijd was een Hanzestadfeestje. Hier kregen we een “1, 2, 3” podium: Lieke, Fenna en 
Jeannette stonden stralend en trots op het ereschavot.  
Naar het FK mochten: Lieke, Fenna, Floor en Maureen.  

 
Plaatsingswedstrijd 14 januari Lemmer & 18 maart Lemmer 
Jeugd 1 D3 deelnemende turnsters:  Femke Yska en Jildau Siesling. Ze wisten beide 2 keer het podium te halen.  
Femke werd op de eerste wedstrijd 2e en op de tweede wedstrijd 1e. Ze turnde zeer strak en was sterk op 
sprong en balk. Turnvriendin Jildau werd de eerste en de tweede wedstrijd 4e door hoge scores op brug en 
sprong. 
Pup 2 D2: Yara de Boer, Nynke Tinga en Mirte Vrieswijk. Een pittig niveau. Helaas tijdens de wedstrijden 
allemaal ruzie met de balk. Hoogste resultaten waren 7e plek voor Nynke Tinga tijdens de tweede wedstrijd en 
een hoogste score op sprong voor Yara (13,550).  
Niv. D4: Vanwege voldoende juryleden konden dit jaar ook een aantal woensdaggymnasten deelnemen aan 
KNGU wedstrijden. Hier maakte debutanten Gabriëlle Out, Eef Ykema, Mirte Holwerda en Terza Aziz in Jeugd 1 
D4, en Sanne Marije Tiesma en Amerins Sieperda in pupillen 2 enthousiast gebruik van. 
De dames waren erg zenuwachtig en nieuwsgierig hoe het in zijn werk zou gaan. Mirte en Terza waren door 
alle spanning een stukje oefening tijdens de eerste wedstrijd vergeten en misten hierdoor hun medaille. Tijdens 
de tweede wedstrijd wist Mirte Holwerda het goed te maken en werd knap 1e. Ze had een zeer strakke brug en 
balk oefening. Terza werd 4e en belandde net naast het podium. 
Pup 1 D3: Anthe Troost, Nora Friederich en Yasmine Niemarkt. Heel veel deelneemsters (32), dus veel 
medailles. Het was alsof Anthe en Nora het vooraf af hadden gesproken: eerste wedstrijd Nora 2e en Anthe 5e; 
tweede wedstrijd Anthe 2e en Nora 5e.  
Yasmine  werd de eerste wedstrijd 20e, maar wist zich knap te verbeteren en werd de tweede wedstrijd 12e.  
Jeugd 1 D2: Iris Fontein. Zeer moeilijk niveau met ingewikkelde choreografie en al veel acrobatische elementen 
als een radslag en een handstand op de balk. Iris turnde ijzersterk en strak. Helaas door foutieve oefening op 
de langemat tijdens de eerste wedstrijd (element over het hoofd gezien door juf Gerbrich), werd ze net 5e en 
miste ze het podium. Revanche op de tweede wedstrijd en behaalde daar een prachtige zilveren medaille. 
Iris, Jildau Femke, Anthe, Nora en Terza plaatsen zich voor het FK. 



De Lemmer wedstrijd was een drukke boel. Gelukkig werd er hulp geboden door juf Jacintha (Wommels), Juf 
Britta, Marrit en Roeline. Zodat er voor iedereen goede begeleiding was.  

 
Onderlinge wedstrijd op 8 april in De Kaap (voorgeschreven oefenstof) 
Dit was een eigen georganiseerde wedstrijd. Prijswinnaars: 
D4 2009: 1e Floor van Hettema, 4e Maureen Roorda.  
D4 2007: 1e Senna vd Weij, 2e Benthe vd Wal, 3e Nynke de Boer. 
D4 2010: 4e Selah vd Weij. 
Jongens niv. 15: 4e Pieter de Boer. 
Pup 1 D3: 1e Nora Friederich. 
Instap D3: 1e Jeannette de Jeger 
Pup 2 D4: 1e Iris Postma, 2e Eef Ykema. 
 

Onderlinge  wedstrijd op 9 juni in Makkum (keuze oefenstof) 
Zelf georganiseerde wedstrijd. Waarbij een aantal turnsters uit pup 2 en jeugd 1 mee mochten doen in de 
keuze oefenstof om alvast even sfeer te proeven. Prijswinnaars: 
Pup 2 niv.H: 1e Yara de Boer 
Jeugd 1 niv. G: 1e Iris Fontein, 2e Femke Yska, 3e Jildau Siesling 
Niv. G: 1e Martine Sikma, 2e Elske de Vries 
Niv. H: 2e Renske Boschma 
 

Keuze oefenstof HG 21 januari Makkum en 4 maart Stiens 
Hanzestad en DES Makkum organiseerden de eerste wedstrijd. Met dank aan inzet van vele vrijwilligers van 
onze vereniging verliep deze wedstrijd vlekkeloos.  
Jeugd 2 H: Een debuut voor Jody Epema, Inge de Roos en Renske Boschma in jeugd 2 niveau H. Jody en Renske 
lieten punten liggen op de vrije oefening en werden 13e en 9e van de 25 deelnemende turnsters. Tijdens de 
tweede wedstrijd nam Renske revanche en mocht de 4e prijs in ontvangst nemen. 
Junior H: Myrthe den Otter. Myrthe turnde een zeer sterke eerste wedstrijd en stond na 3 toestellen op de 1e 
plaats. Wegens een knieblessure kon ze niet springen en miste hierdoor het podium. Tijdens de tweede 
wedstrijd werd de spanning bij sprong te hoog en behaalde ze een 0-sprong. Helaas wederom hierdoor geen 
podiumplek. 
Junior G: Ervaren turnsters Jenske de Lange, Martine Sikma en Elske de Vries namen deel in junior G. Jenske 
had een prachtige sprong met slechts 0,35 afrek. Op de overige toestellen kwam ze te kort. Martine was sterk 
op de brug en balk en wist hierdoor een mooie 4e plaats te behalen. Elske overtrof haar zelf op vloer en sprong 
en stond hierdoor naast ploeggenoot Martine op het podium op de 5e plaats. Tweede wedstrijd: Jenske 
verbeterde zichzelf ten opzichte van de eerste wedstrijd, maar kwam te kort voor een medaille. Martine 
scoorde hoog op de brug en vloer en wist hierdoor het zilver te halen. Elske turnde een strakke balk oefening. 
Maar kwam op brug en sprong tekort voor het podium.  
Naar het FK mochten: Renske Boschma, Elske de Vries en Martine Sikma.  
  

Keuze oefenstof FEDC 18 februari Leeuwarden en 22 april in Nieuwehorne 
Nicole Abelskamp was helaas geblesseerd en kon hierdoor niet deelnemen aan de wedstrijden dit seizoen.  

Junior E: Marrit Louwsma (Heeg) werd verassend 3e! Turnde een strakke meerkamp met hoge scores aan brug. 
Tweede wedstrijd: Ze behaalde een hoge score aan de brug, maar kwam ten val van de balk met de radslag. En 
belandde hierdoor net naast het podium op de 4e plaats. 
Senior E: Roeline Yska, scoorde maar liefst 11,200 op brug. Helaas vergat ze de sprongenserie op vloer, dit werd 
bestraft met 4.00. Hierdoor werd het podium onmogelijk en kans op FK moeilijk . Tweede wedstrijd: Zij turnde 
een zeer strakke en stabiele wedstrijd met een hoge eindscore. Ze haalde de hoogste score, maar liefst 12.100 
op de evenwichtsbalk. Dit werd beloond met een mooie zilveren medaille. 
Junior F: Janita de Jong (Parrega), wist knap de bronzen medaille te winnen. Ze was sterk op balk en brug. 
Tweede wedstrijd: Ze turnde een stabiele wedstrijd, bleef met het boogje op de evenwichtsbalk maar kwam 
tekort voor een medaille. Zij werd 9e.  
Alle drie de turnsters plaatsten zich voor het FK, Roeline op de valreep! 

 
FK verslag 
Met maar liefst 14 turnsters gingen we naar de finales, Friese Kampioenschappen. 
Deelname op zich is al een feest voor onze vereniging. Een aantal turnsters kwamen heel dichtbij het podium. 
Hier de uitslagen op een rij: 
6 mei Leeuwarden: Lieke 5e, Fenna 11e, Floor 16e  en Maureen 13e. 
13 mei Harkema: Iris 6e , Jildau 5e,  Femke 6e , Anthe 4e (0,1 tekort voor brons!), Nora 11e  en Terza 8e.  



20 mei Damwoude: Renske Boschma (20e), Elske de Vries (9e) en Martine Sikma (3e )!.  
17 juni Joure: Roeline 8e  en Marrit 4e (0,3 tekort voor brons!) en Janita (16e, had 13e moeten zijn foutieve jury) 
 

Fries turnbrons voor Martine Sikma 
Zaterdag 20 mei vond het Fries Kampioenschap niveau D1, G en H plaats in Damwoude. Martine haalde zeer 
hoge scores op balk 11.850 en brug 11.050. Ze haalde alle samenstellingseisen op vloer, brug en sprong. Dit 
werd beloond met een bronzen medaille in de vorm van een Fries pompeblêd onder het gezang van het Friese 
volkslied. Martine kan terug kijken op een prachtig turnseizoen! 
 

    
 
Op zaterdag 1 juli schitteren Roeline en Marrit nog een keer dit seizoen op de toestelfinales in Drachten. 
 

Dank aan onze vrijwilligers: 
- Tineke Atsma beheer trainingspakken 
- Juryleden: Sietske Yska, Tineke Atsma, Willem & Nynke de Boer 
- Hennie de Lange: voor het naai en herstelwerk van gym-en trainingspakken. 
- Turnpakjes-werkgroep Yvonna Tinga, José Siemensma, Jolanda Koornstra en Nicole Abelskamp 
- Janet Postma: diploma’s schrijven en trouwe hulp bij gym 5 
- Vaste onmisbare hulpen tijdens trainingen: Marije, Marrit, Roeline, Elske en Jenske (en Elly Galema 1e 

helft van het seizoen) 
- Bouke Cuperus: opbouw toestellen. 
- En natuurlijk onze bestuursleden! 

 
Zou u/jij ook iets kunnen betekenen voor de vereniging bijvoorbeeld het volgen van een jurycursus, assisteren 
tijdens de lessen, assisteren tijdens een wedstrijd, EHBO-er zijn tijdens een activiteit, of  eens een klusje doen? 
Dan horen wij het graag! 
 
Sportieve groet, 
(juf) Gerbrich Wiersma 


