
Verslag SC Pareja Plaatsingswedstrijden  15 en 16 december in sporthal de Piushof  

SC Pareja scoort goed op eerste plaatsingswedstrijd! 

Nadat we op vrijdagavond 14 december als vereniging weer met veel vrijwilligers de zaal helemaal 

opgebouwd hadden voor een vol en druk wedstrijdweekend. Was het zaterdagochtend op 15 

december zover dat 1ste  plaatsingswedstrijd kon  beginnen .  

Vanuit SC Pareja waren er in de 1ste wedstrijd geen turnsters .  

In wedstrijd 2 was het de beurt aan Pupil 1 N3 en Junior div 3. Bij Pupil 1 N3 mochten 3 meiden van 

Pareja hun beste beentje voor zetten . Renske Timmermans werd 7de en Gielke Verhaeg 10de, Fleur 

Sillekens 15de . Hun hebben in januari nogmaals een plaatsingswedstrijd en daarna zal aan de hand 

van ranking doorstroming plaatsvinden .  

Aan de keuze kant  bij junior div 3 waren Niki Meert en Lieve Boots aan de beurt. Lieve behaalde een 

7de plaats en Niki een 12de . Ook hun 2 hebben nog een 2de wedstrijd in januari . 

In wedstrijd 3 mochten er 3 niveaus gelijk aan de bak. Bij de pupillen 2 N3 mochten Meike Thijssen 

en Bo Kooiman aantreden maar helaas was Bo geblesseerd. Meike behaalde een 13de plaats . Ook bij 

Jeugd N4 mochten Tessie Peeters en Esmae Bos hun 1ste plaatsingswedstrijd turnen. Tessie behaalde 

een 8ste plaats en Esmae verraste zichzelf maar ook iedereen met een mooie welverdiende 2de plaats. 

Aan de keuze kant mocht Chayenne Bos haar eerste wedstrijd turnen zij behaalde een mooie 21ste 

plaats . Voor alle 3 deze niveaus is ook in januari nog een 2de plaatsingswedstrijd . 

In de laatste wedstrijd van de dag deze startte om 17.15 uur mocht bij de jeugd div 3 Tessa Deckers 

haar eerste wedstrijd in de 3de divisie turnen . Zij behaalde een mooie 12de plaats . Daarmee was dag 

1 om 19.30 uur ten einde.  

Op zondag 16 december mochten we van start in wedstrijd 1 met 9 turnsters van Pareja bij de 

junioren div 4 . De meiden turnde allemaal een super wedstrijd. De eerste 24 turnsters van de 32 in 

totaal konden zich plaatsen de halve finale LK en ook gelijk voor toestelfinales maar deze worden 

later bekend gemaakt.  

De meiden  Joeske van Lent en Bo Ottenheim wisten het zover te brengen om samen het hoogste 

podium te mogen betreden .4de  Guusje Steeghs, 7de Fay Peeters , 10de Selina v Berlo , 15de  Femke v 

Loon , 22ste  Lina Lahaije, 25ste  Eva Verheijen, 30ste  Mirre Vissers .  

Aan de kant bij verplicht Jeugd D1 mochten 3 meiden van Pareja hun eerste wedstrijd turnen ook 

voor hun was plaatsing bij de eerste 24 van de 29meiden in totaal plaatsing voor halve finale Lk .  

Sanne Minten behaalde een 5de plaats, Janne Driessen 16de en Sophie v Lier 24ste .  

In wedstrijd  2 mochten onze senioren div 4 aantreden . En hier wist Mirthe Peeters super dik 

verdiend het hoogste erepodium betreden met het hoogste vloerpunt van de wedstrijd. 

Femke Steeghs werd 4de ,20ste Lois Bongaerts en 22ste Yvette Gielen.  Alle 4 hebben ze zich geplaatst 

voor halve finale LK . 



En bij de verplichte oefenstof   pupil 1 D1 mochten 8 meiden hun eerste wedstrijd  van dit seizoen 

turnen. Helaas kon Lieke Ueberbach vanwege een blessure niet deelnemen. Milou Deckers heeft 

gelukkig wel deel kunnen nemen  maar nog niet volledig hersteld om op alle toestellen de 

oefeningen compleet  te turnen. Zij behaalde een 27ste plaats .De eerste 24 turnsters  konden zich 

plaatsen voor halve finale.   Dani Gaal werd 24ste ,15de Tes Vercoulen , 9de Lisa v Ninhuijs,7de Iza 

Kooiman, en het podium was voor Eef Horsten een 3de plek en Mex Zanders een 2de plaats . 

 

In de laatste wedstrijd van de dag mochten onze jeugd 2 D2 meiden nog aan de bak.  

Bij deze wedstrijd behaalde Myrthe Tomassen een 3de plaats,Mirthe Ebisch 4de  en Guusje Ghielen 6de 

,Daisy Niessen 8ste  

Top weekend voor SC Pareja . Wij willen ook alle vrijwilligers bedanken voor hun hulp dit weekend 

zonder jullie zouden wij zo’n weekend niet kunnen organiseren . Bedankt hiervoor . 

 


