
.,.; :ll

s.'-r:'l:\*')
I tit,:, .ir :i':r

*tt:'$

O Agnes van Loo traint vijf keer per week in de Zwolse WRZV-hallen Foto Aart Veldman

Agnes uan Loo (9) wil
mct aoÍo-gym top bereiken

WEZEP - Sportief gezien be-
gon het voor Agnes van Loo
uit Wezep drie jaar geleden.
Agnes was toen zes jaar oud
en werd lid van de gymclub
Olvo in lVezep. Na een jaar
vond ze het niet leuk meer.
Agnes: 'Ik vond het te gemak-
kelijk en als je tien jaar bent
mag je pas meedoen aan wed-
strijden.' Tijdens een uitvoe-
ring van Olvo-gym maakte ze
kennis met Trudy Berends,
die les geeft in jazzballet,
Haar doehter beoefende al
enige tijd acro-gym. Agnes:
'Ik was blij dat Trudy Be-
rends, die wel talent in mij
zag, vroeg om eens wat acro-
gymlessen te volgen. Ik wil
wel cireus-acrobate worden.'

De eerste keren dat Agnes met
de groep meetrainde vergeet
ze niet gauw. 'Ik vond de les-
sen heel moeilijk en trainster
Ria Meijer erg streng.' Wat Ria
Meijer betreÍt is er sindsdien
weinig veranderd in de denk-
wijze van Agnes.
De eerste maand trainde ze
twee keer in de week en werd
er gekeken of ze geschikt was
voor deze, toch wel-tarnetili
zware, sport. Acro-gym is een
spectaculaire tak van de turn-
sport.
Toen Agnes na een maand van
Ria Meijer te horen kreeg dat
ze wel degelijk aanleg had en
dat ze door moest gaan vond ze
het moeilijk om een keus te

maken tussen gewoon gym of
acro-gym. Haar ouders hielpen
met het doorhakken van de
knoop.

Zwaar
Agnes' vader: 'Natuurlijk was
het moeilijk voor m'n dochter.
Acro-gym betekent minimaal
vijf keer per week trainen, dat
is zwaar voor zo'n jong meisje.
Achteraf ben ik blij dat ze voor
deze fantastische sport geko-
zen heeft. Meestal breng ik
haar naar de WRZV-hal in
Zwolle want daar is acro-gym
gehuisvest. Vroeger vond ik
gymnastiek maar niks. Nu ik
dit allemaal meemaak met m'n
dochter zou ik thuis wel een
gymzaal willen hebben,' zegt
hij met een lach.
Vriendinnetjes kan Agnes er
bijna niet op na houden, daar
heeft ze te weinig tijd voor. Ze
begrijpt goed dat ze ook aan de
'toekomst moet 'denken en
vindt school ook belangrijk.
De lessen in de Oranjeschool,
die ze dagelijks bezoekt, vindt
ze leuk. Ze zit in groep 6. 'Ei-
genlijk is de groep te groot, je
krijgt daardoor minder aan-
dàeht,' zegt ze.
Agnes is niet het enige kind
van de familie Van Loo. Ze
heeÍt nog een vijfiarig zusje
Linda, die thuis ook al de nodi-
ge spagaten uitvoert, en broer
Marco (12) die voetbalt in Dl
van WHC. Marco: 'Ik heb wel
eens ruzie met Agnes, maar op

school laat ik altijd merken da:
ik heel trots op haar ben.'

Am bitieus
Ambitie heeft Agnes genoeg.
De top wil ze bereiken, daar-
voor is ze ook aÍhankelijk var:
haar partners want acro-gym
wordt voornamelijk beoefend
door duo's en trio's. Agnes is
bovenpartner, wat je tot onge-
veer je vijftiende jaar kunt
doen, daarna word je onder-
partner.
Agnes gaat niet altijd met
evenveel plezier naar de tra:-
ning. 'Soms is het gevaarlijk.
Een tand er uit of een arm u!:
de kom zijn dingen die gebeu-
ren.'
Het leuke van deze sport r-ild:
ze toch dat er direct aal 'red-
strijden meegedaan kar: -r-,t:-
den. Haar debuut maakte ze
vorig jaar november, tijdens
het Nederlands kampioen-
schap op A-niveau, de sterkste
groep. Ze kwam uit met Tjan'e
Berends (Heerde) en Jeanne:
van Raay (IJsselmuiden). Ag-
nes: 'Vóór en tijdens de rved-
strijd was ik heel erg zenu\ï-
achtig. Dat heb ik trouu'ens al-
tijd bij wedstriiden.'
Leuke wedstrijden in onde:
andere België en Zu-itserlani
heeft de negenjarige Wezepse
nog in het verschiet. Ze heerl
alles voor de sport over. maar
als het even kan kijkt ze toch
'Goede tijden, slechte tijden.'


