
Verslag  Limburgse Kampioenschappen Meerkamp en toestelfinales div 2 en 3 en alle N 

niveaus 

Linda Verboeket  Limburgs Kampioen Senior divisie 2  

Op zaterdag 30 maart mochten we richting Weert  voor onze divisie 2 en 3 turnsters en alle N niveau 

turnsters, die zich hadden geplaatst voor deze LK finale. Na het turnen van 2 voorrondes hadden de 

meiden zich geplaatst bij de beste 10 van Limburg.  

Onze instapper N2 Meike Koopmans mocht het spits afbijten in wedstrijd 1. Helaas had Meike 

afgelopen week de griep gehad en niet kunnen trainen. Dit was wel een beetje te zien, maar ze heeft 

goed haar best gedaan en mooie oefeningen neergezet. Ze heeft uiteindelijk een 5de plaats behaald.  

In wedstrijd 2 was het de beurt aan onze Junior div 3  Lieve Boots. Lieve zat goed in de wedstrijd en 

turnde heel stabiel. Wel wat veel kleine wiebeltjes op balk, maar geen val. Lieve behaalde een mooie 

7de plaats. 

In wedstrijd 3 mochten 2 turnsters in actie komen. Gielke Verhaeg bij pupillen 1 N3 en Linda 

Verboeket bij de senioren div 2. 

Gielke turnde bij het allereerste toestel, de vloer, de sterren van de hemel! Echt top. Ook op de 

andere toestellen ging het super goed. Zelfs het hoogste brugpunt! Dit werd dan ook beloond met 

een mooie 2de  plaats.  Linda  zei al in het begin van de wedstrijd; “Ik ga er helemaal voor vandaag, 

alles of niets”. Nou en dat heeft ze ook echt gedaan. Voor het eerst reuzen aan de brug. Wat een 

topper. Het werd dan ook beloond met hoogste brugpunt. Ook haar sprong was weer super. Linda 

werd uiteindelijk Limburgs Kampioen, na jaren er hard voor gewerkt te hebben dik verdiend. 

Daarna nog in wedstrijd 4 onze 2 jeugd N4 turnsters Esmae Bos en Tessie Peeters. 

We begonnen bij vloer, dit ging bij beide heel netjes en daarna door naar sprong. Eerst nog wat 

moeite met inspringen, maar daarna ging het gelukkig goed. Ook de 2 laatste toestellen brug en balk 

gingen zoals verwacht. Esmae werd 6de en Tessie 8ste  

Op zondag 31 maart begonnen we lekker vroeg aan de toestelfinales, zeker omdat de klok ook nog 

eens een uur vooruit was gegaan ging de wekker extra vroeg. 

Bij de toestelfinales mogen van elk niveau de beste 8 turnsters per toestel hun wedstrijd turnen. 

Meike Koopmans instap N2 behaalde brons op balk en vloer en brug 4de en sprong 7de plaats  

Gielke Verhaeg pupil 1 N3 behaalde brons op sprong en brug en balk een 5de plaats 

Fleur Sillekens pupil 1 N3 behaalde brons op brug  en sprong 5de plaats  

Tessa Deckers Jeugd div 3 werd  op vloer Limburgs Kampioen  

Lieve Boots  junior div 3 werd op brug 8ste  

Niki Meerts Junior div 3 werd op vloer 4de  

In wedstrijd 3 mochten ook de volgende turnsters hun wedstrijd turnen  

Meike Thijssen pupil 2 N3  sprong  Limburgs Kampioen  

Esmae Bos  jeugd N4   sprong 2de, brug 6de, balk 8ste en vloer 7de  



Tessie Peeters  jeugd N4   balk 3de en brug 7de  

Linda Verboeket  senior div 2   brug Limburgs Kampioen, sprong 6de en balk 5de  

 

Iedereen van harte gefeliciteerd met alle behaalde plaatsen .  

 


