
Verslag SC Pareja   Nederlandse Kampioenschappen Turnen 2de  divisie  
 

NK Finale  Linda Verboeket zet een top prestatie neer.  
 
Op  zaterdag 25 mei mocht Linda Verboeket rond de middag vertrekken naar Duiven . 
Zij heeft zich na het turnen van meerdere voorrondes weten te plaatsen voor deze NK Finale.  
Linda turnt in het een na hoogste niveau wat er is,  dat op zich vinden wij als club al een 
topprestatie .  
Ze mocht beginnen in een super warme sporthal aan het zenuwtoestel de balk , maar deze 
ging super goed met als resultaat een 11.367 . Daarna door naar de vloer ook hier wist Linda 
een mooie strakke oefeningen neer te zetten met stabiele landingen een 11.433 .  
Door naar haar een van haar beste toestellen en favoriet de sprong. Rond om ons heen zei 
en vroeg al iedereen ga je weer overslag salto doen jazeker zei Linda. En ja hoor een top 
sprong met het hoogste punt van de dag bijna punt hoger dan alle andere een 13.267 . 
Na deze 3 toestellen stond Linda dan ook algemeen 1ste . Maar we moesten nog 1 toestel. 
Door naar de brug ook haar favoriet maar inturnen ging wat stroefjes . Dat is vaak het 
probleem bij dit toestel hoe voelt de brug hoe is de afstand van laag naar hoog. Deze keer 
niet zo heel fijn helaas . Maar de oefening lukte toch helemaal netjes en werd  beloond  met 
10.967 . 
Uiteindelijk werd Linda  5de van Nederland 
in de 2de divisie en mag ze ook nog door 
naar de Ahoy op 22 juni om te strijden voor 
de Ahoy cup . Wat zijn wij trots als leiding 
en club op deze top turnster in onze 
vereniging.  Gefeliciteerd Linda  
 
Op zondag 26 mei mocht Linda wederom 
naar Duiven om daar te mogen deelnemen 
aan de toestelfinales sprong en brug . 
Linda moest als allereerste bij de sprong en 
maakte 2 super goeie sprongen met een 
gemiddelde van 12.900. En toen begon het 
nagelbijten , zou het voldoende zijn voor de 
gouden plak ?? En Ja hoor  Linda is 
Nederlands Kampioen Sprong geworden .  
Wat een topprestatie. En daarna nog door 
naar het toestel brug hiervoor was ze eerst 
reserve maar door een uitvaller mocht Linda 
toch nog turnen . Ze wist beslag te leggen 
op de 4de plaats.  
 
Wederom een top dag turnen voor SC 
Pareja 
 
 
 
 


