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De voorpret begon al weken voor de wedstrijd met opbouwende zenuwen voor de grote dag. Luna 
moest de tweede wedstrijd van die dag turnen. Wij hadden daarmee het geluk dat zij pas om 10.45 
uur in Doetinchem aanwezig hoefde te zijn. Luna en ik vertrokken ruim op tijd naar Doetinchem en 
arriveerden rond 10.20 uur bij de sporthal. Het is een prachtig complex met ruim 
parkeergelegenheid. Veel van de collega-turnsters die ook in de tweede wedstrijd uit moesten 
komen stonden al te wachten. Luna werd direct opgevangen en meegenomen naar de kleedkamers 
door Maureen, haar begeleidster van de dag. Omdat ik, net als iedere andere trotse ouder graag een 
mooi plekje wilde, ging ik direct de trap op richting de tribunes. Na € 3,- per persoon betaald te 
hebben (en een mooi zwart kruis op mijn hand te hebben gekregen) kreeg ik toegang tot de tribune 
waar nog veel ouders aanwezig waren voor de prijsuitreiking van de eerste wedstrijd van die dag. 
Vlakbij de tribunes was een grote kantine waar je terecht kon voor wat te drinken of te eten. 

Omstreeks 11.15 uur was de prijsuitreiking afgelopen en mochten onze dames in gezamenlijkheid 
beginnen met de warming-up. Het was leuk om te zien dat de meiden als team bij elkaar bleven en 
het gezellig met elkaar hadden. Na de warming-up was het tijd voor de opmars. Alle dames 
presenteren zich dan aan de jury en het publiek waarna de organisatie ze officieel welkom heet en 
enige huisregels mededeelt. Hierna mochten de dames naar hun veld. Er waren volgens mij drie 
velden met de apparaten met ongeveer in het midden één vloer die door de verschillende 
leeftijdsgroepen gedeeld werd. Het eerste toestel waar Luna op uit mocht komen was de brug. Ieder 
groepje kreeg de gelegenheid om even op het toestel ‘in te turnen’. Daarna was het zover. Luna was 
als tweede aan de beurt. Het is bijzonder om te zien hoe gefocust alle dames zijn als ze op moeten. 
Jury groeten en de oefening doen. Erg spannend, maar bovenal leuk om te zien. Een oefening duurt 
relatief kort, maar moet wel door alle meiden uit de groep gedaan worden. Omdat ik het ook leuk 
vond om de andere dames aan het werk te zien, vloog de tijd. 

Na het afgroeten van de jury is het op naar het volgende toestel; de balk. Ik kan mij voorstellen dat 
dit voor veel turnsters een spannend toestel is. Als toeschouwer hoopte ik vooral dat iedereen de 
oefening af kon maken zonder te vallen. Helaas ging het met grote regelmaat fout; het is dan mooi 
om te zien hoe de meiden zich herpakken en hun oefening vervolgen. 

Tussentijds probeert Luna ineens mijn aandacht te trekken. Het blijkt dat haar eerste punten bekend 
zijn! De punten die bekend blijken op het grote bord in het midden van de zaal getoond te worden. 

Als derde oefening mocht ze naar de vloer. Helemaal alleen op zo’n grote open ruimte je oefening 
doen; ik vind het knap. Ook de punten van de balkoefening zijn bekend! Spannend, want je ziet ook 
de scores van de anderen voorbij komen. 

Tot slot de sprong. Alle meiden mogen twee keer een voorgeschreven sprong over een kast maken 
waarbij zowel de aanloop als de sprong als de landing beoordeeld worden. Het gemiddelde van de 
punten van beide sprongen is dan de behaalde score. 

Nadat alle oefeningen geturnd zijn is het grote wachten daar. De jury’s leveren hun laatste punten in 
waarna er gerekend gaat worden. Na circa 10 superspannende minuten wordt het erepodium de 
vloer opgereden. Kort daarna komen de dames weer met een opmars rondom de vloer staan. De 
prijsuitreiking begint. Voor iedere leeftijdscategorie is er een eerste, tweede en derde prijs. Omdat 
wij de punten hebben meegeteld, hadden wij goede hoop op een positie op het erepodium. Luna 
bleek de hoogste score te hebben gehaald en was eerste van haar groep geworden! In één woord 
geweldig om te zien hoe trots zij met haar net gewonnen gouden medaille op het podium stond (in 
haar Grotenhuis Makelaardij trainingspak). Voor de medaillewinnaars werd als afsluiting een 



overwinningsmelodie gespeeld waarna het aan de volgende leeftijdscategorie was om de eerste, 
tweede en derde plaats bekend gemaakt te krijgen. 

Na deze mooie ontknoping zat het er voor ons op. Na een korte opstopping op het parkeerterrein 
(slechts één uitgang op de doorgaande weg) konden wij weer huiswaarts om nog van deze mooie 
wedstrijd na te genieten. Ik kijk terug op een leuke wedstrijddag en kijk nu al uit naar 5 maart!

Graag wil ik afsluiten met een compliment aan Henk Vos, Maureen en alle vrijwilligers die hebben 
meegeholpen om deze wedstrijd mogelijk te maken. Super dat jullie je zo voor onze dochter(s) 
inspannen. Bedankt!

Fabian Grotenhuis (vader van Luna Grotenhuis) 


