Maud, Benthe en Meskerem
Op zaterdag 1 april hadden Benthe Verplancke, Maud Kuipers en Meskerem de Haas hun regio
wedstrijd in Amsterdam. Ze kwamen in actie in het niveau pupil 1 D1. Voor de vereniging,
Meerburg Zoeterwoude, was het de eerste keer dat ze in actie kwamen in dit niveau.
De drie turnsters begonnen gelijk bij het moeilijkste toestel, de balk. Benthe liet hier een hele mooie
oefening zien en wist ook te blijven staan met de radslag! Dit werd dan ook beloon met een 12.00!
Dat was een goed begin voor Benthe! Op de vloer liet Maud zien wat netjes turnen is. Ze wist als
plusjes in de oefening goed uit te voeren. Dit werd dan ook beloond met een 14.06! Dit was het
hoogste cijfer van de hele dag. Meskerem had hard geoefend op de ophurken bij de brug. En deze
lukte bij de wedstrijd, hierdoor haalde ze een 12.40 op de brug.
Maud heeft hele stabiele wedstrijd geturnd. Ondanks dat ze van de balk af viel wist ze de flow door
te zetten tijdens de wedstrijd. Ze haalde maar liefst 53,092 punten in totaal. Dit was meer dan
voldoende om met een finale plaats en een gouden medaille naar huis te gaan! Op 13 mei zal Maud
de finale turnen in Amsterdam.

Rosa, Josefien en Bloem
Zaterdag 8 april kwamen de instappers en pupillen 1 d2 in actie op de regionale
wedstrijden in Den Haag.
In de eerste wedstrijd kwam Rosa (instap d2) in actie. Ze wist een hele mooie brug oefening te
laten zien en bleef mooi staan op de balk. Uiteindelijk werd Rosa 7 de!
In de laatste wedstrijd kwamen Bloem en Josefien (pupillen 1 d2) in actie. Beide meiden lieten een goede
vloeroefening zien. Bloem wist hier zelfs een 12.750 te halen!
Bij Josefien lukte de koprol op de balk!!
Bloem werd uiteindelijk 16de en Josefien 9de!
Top gedaan, meisjes!
Turn en Fun 25 maart
Afgelopen zaterdag 25 maart vond de Turn en Fun plaats in Alphen aan de Rijn. In de
ochtendronde kwamen de jongste turnsters van Meerburg in actie. Er waren veel tegenstanders
maar alsnog wisten alle turnsters het heel goed te doen! Voor de meeste turnsters was het hun
allereerste wedstrijd! Ilse wist zelfs een 4de plaats te halen en hier kreeg ze nog een medaille
voor!
In de middag kwamen de wat oudere turnsters in actie. Van de recreatie groepen wist Mees een
2de plaats te behalen! En haar zus Resa ging ook met een medaille naar huis, ze behaalde en mooie 3de
plaats. Maar er kwamen ook wat selectie turnsters in actie bij deze wedstrijd. Zo wist Bloem een 2de plaats
te behalen, hier heeft ze afgelopen dan ook hard voor getraind. In een ander niveau wist Nena 2de te
worden en Eva 1ste! Beide dames hadden ook hele hoge score gekregen op de toestellen.
Alle turnsters hebben het super goed gedaan! Op 20 mei komen sommige recreatie turnsters weer in actie
op de Turn en Fun. De selectie meiden hebben de komende weken in april hun regionale wedstrijden.

