Plaatsingswedstrijden wedstrijdgroep II
Beste turnsters/ouders/verzorgers,
Bijgaand ontvangen jullie de informatie over de plaatsingswedstrijden voor de turnsters. Er
zijn 2 plaatsingswedstrijden. Het programma en de indeling van de deelnemers is voor beide
wedstrijden gelijk. Via onze website http://gv-hercules.com/index.php?page=wedstrijden
kun je het volledige wedstrijdschema zien en eventueel downloaden.
1e plaatsingswedstrijd 20 januari 2018
2e plaatsingswedstrijd 10 maart 2018
MFC de Wier
De Telle 21
9247 BH Ureterp
Tel. 0512-301440

Sportcomplex Nieuwehorne
Master van Dijkpaad 4
8414 NB Nieuwehorne
Tel. 0513-541731

Aanwezig
De tijden die vermeld staan zijn in overleg met juf Jitske.
Voor wedstrijd 1 moet je 30 minuten voor de opmars aanwezig zijn.
Vanaf wedstrijd 2 moet je 45 minuten voor de opmars aanwezig. Je kunt dan rustig een plekje
in de kleedkamer zoeken, de broek en hoodie over je turnpakje aantrekken (die krijg je op de
wedstrijddag van juf Jitske) en alvast beginnen met de warming up. En soms is de wedstrijd
ervoor al eerder afgelopen en dan lopen de volgende wedstrijden ook in op het schema.
Wedstrijdverslag
Het is voor jullie en andere belangstellenden leuk als er een wedstrijdverslag op de site komt. Bij
elke wedstrijd vragen we 1 of 2 meiden om een stukje te schrijven. In de mail geven we aan wie dit
moet verzorgen. Het verslagje graag sturen naar: turnzaken@gv-hercules.com
Succes met de wedstrijden.
Met vriendelijke groet,
Hieke Alkema en Anke de Jong

Wedstrijd1
Vertrek:
Aanwezig:
Opmars:

08:00 uur Akkrum/Aldeboarn
08:30 uur
09:00 uur

Janna Kalsbeek
Gerrianne de Jong
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Wedstrijd2
Vertrek:
Aanwezig:
Opmars:

10:05 uur Akkrum/Aldeboarn
10:35 uur
11:20 uur

Marijn Nijboer
Marije Elgersma

Wedstrijd3
Vertrek:
Aanwezig:
Opmars:

12:30 uur Akkrum/Aldeboarn
13:00 uur
13:40 uur

Tessa Schuurman (verslag schrijven)
Saar de Vries

Wedstrijd4
Vertrek:
Aanwezig:
Opmars:
Ruth vd Wal

14:30 uur Akkrum/Aldeboarn
15:00 uur
15:45 uur
(verslag schrijven)

Alyne Goerres
Monique Wester
Froa Dijkstra
Senna Blom
Iris Nagel
Jiska Waringa
Ymkje Spoelstra
Ylse Jager

Let op:
Doe je turnpakje alvast aan en zorg dat je haar vast zit. Glitters, nagellak
en sieraden zijn niet toegestaan. Laat waardevolle spullen thuis.
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