
Heren van KEV presteren goed op finale district Noord/Oost. 
 

Zaterdag 6 april moest Leon Bos van KEV al vroeg uit de veren om te vertrekken naar Lemmer. 

Hier werden de finale wedstrijden gehouden van de 4e divisie in district Noord en Oost. 

Leon was als eerste reserve opgeroepen om hier aanwezig te mogen zijn. Een mooie kans om te 

kijken waar hij nog echt aan moet werken voordat hij zijn landelijke finale in gaat waar hij al voor 

geplaatst is. Leon mocht beginnen aan het onderdeel voltige. Wat een pech had hij hier en moeten 

we maar even snel vergeten. Vervolgens het onderdeel ringen. Hier was een aanpassing in de 

oefening en beloofde vanuit de trainingen veel goeds op te leveren. Leon had last van de zwaai in de 

ringen, waardoor helaas de gestrekte stutrol en de afsprong niet naar wens geturnd kon worden. 

Maar zeker nog genoeg punten gescoord en met een hele mooie achteropzet mag hij tevreden zijn. 

Op naar het onderdeel sprong. 2 keurige sprongen geturnd en dan met volle moed naar de brug. De 

salto achterwaarts uit de zijkant van de brug is altijd spannend, maar hij heeft een zeer mooie 

oefening geturnd. Helaas kwam Leon aan het einde van de oefening bij de salto niet geheel goed uit 

en moest hij van de mat stappen. Van brug door naar de rekstok. Een favoriet onderdeel van Leon. 

Met 2 reuzedraaien en een gestrekte salto achterwaarts is het een prachtig plaatje. De vorige 

wedstrijd liet hij ons even zweten bij de afsprong, maar ditmaal was de oefening keurig volbracht!  

Op weg naar het laatste onderdeel vloer. 

Hierbij een nieuwe sprong toegevoegd aan de oefening en daarmee risico genomen. Maar vandaag is 

er niets te verliezen, dus gaan we het risico aan. Bij het inturnen was een enkele gestrekte schroef 

achterwaarts keurig tot stand. Tijdens de wedstrijd helaas niet helemaal gelukt en kwam hij niet 

lekker tot landing. Hiermee plaagde hij zijn enkel, maar was blij dat hij de oefening geturnd had.      

Na 6 onderdelen mag Leon zeer tevreden zijn met een 11e plaats en weten we waar nog aan gewerkt 

kan worden op weg naar het Nederlands kampioenschap in de 4e divisie.  

In de 2e ronde mocht Daan Scherphof zijn kunsten laten zien. Zijn eerste onderdeel was Vloer. Hij liet 

een nette oefening zien, waarvoor hij een mooie score kreeg. Op de landingen is nog veel winst te 

behalen en gaan we nog oefenen. Op naar voltige, waar Daan netjes zijn oefening maakte, zoals we 

dat van hem gewend zijn. Met een kleine steunfout en wat netheidsfoutjes kon hij tevreden naar de 

ringen. Daan is heel steady en laat ook hier een mooie oefening zien met een goede achteropzet.  

We gaan verder met sprong. Hier liet hij 2 mooie sprongen zien, waarbij alleen een foutje in de 

landing. Brug is een onderdeel waar Daan een beetje zenuwachtig voor was. Dit was niet nodig, want 

zijn nette oefening is goed beloond. Rekstok is het volgende onderdeel en ook hier weet Daan zijn 

oefening netjes te volbrengen. Al met al een prachtige wedstrijd voor Daan. De concurrentie is 

moordend, maar Daan eindigde op een prachtige 6e plaats. Ook Daan mag naar het Nederlands 

kampioenschap dat in Waalwijk wordt gehouden op 11 mei. 

Mees Bekke mag vandaag als laatste KEV-er in deze finale zijn best gaan doen. Een grote groep 

deelnemers om tegen te concurreren is van start gegaan. Mees had dezelfde toestelvolgorde als 

Daan en begon goed op de vloer. Op wat netheidsfoutjes na heeft hij een mooie oefening geturnd. 

Op voltige heeft Mees een nette oefening gedraaid met een keurige flank. Helaas moest hij even van 

het paard af, maar heeft de oefening keurig afgemaakt. De jury heeft hem nog veel punten gegeven 

en daarmee mag Mees tevreden zijn. Ringen is voor Mees altijd erg belastend voor zijn schouder, 

maar hij liet daarvan niets merken en met een mooie vloeiende oefening en keurige landing heeft hij 

goed gescoord. Op het onderdeel sprong is Mees dit seizoen echt gegroeid. Had hij eerst nog moeite 

om over de pegasus te komen bleek het vandaag een makkie. Mooie sprongen en mooie landingen, 

waarmee volgend jaar uitgebreid kan worden in de moeilijkheid op dit onderdeel. 

Brug is voor Mees altijd prima te doen. Een nieuw element, vooropzet, voor het eerst in zijn 

wedstrijdoefening geturnd en dat ging prima. Met een mooi resultaat door naar de rekstok. Mees 

maakte het even spannend bij de borstwaartsom en bleef even hangen. Gelukkig kwam hij rond met 

wel wat netheidsfouten. Daarna heeft hij de oefening keurig hervat en liet een mooie salto 

achterwaarts van de rekstok zien. De 6 onderdelen zitten erop en ook Mees heeft een mooie 

totaalscore en eindigde daarmee op een keurige 11e plaats in het grote deelnemersveld van meer 

dan 20 deelnemers. 

11 mei vinden de Nederlands kampioenschappen plaats in het herenturnen in de 4e divisie. Hier zien 

we Leon Bos en Daan Scherphof nogmaals in actie!   TOP GEDAAN HEREN! 


