
Verslag   SC Pareja  Plaatsingswedstrijd 2  12 en 13 januari ’19 

 

Op zaterdag 12 januari gingen we vroeg op weg naar Oirsbeek om daar onze plaatsingswedstrijd te 

turnen met de D niveau’s en 5de divisie  

We begonnen met onze instappers D2 in baan 1 en in baan 2 de jeugd div 5 meiden . 

Voor de instappers natuurlijk de eerste echte wedstrijd van dit seizoen , maar de meiden bleven er 

heel rustig onder en turnde alle 5 een mooie wedstrijd. Foutjes worden er altijd gemaakt dat is niet 

anders .  

Imke Verheijen behaalde en 6de plaats, Lisa Scheenen een 11de , Indy Bos een 12de , Femke Koldewijn 

een 19de en Isa Dorssers een 34ste. De eerste 28 turnsters hebben zich geplaatst voor ½ finale. 

Bij de jeugd div 5 was het ook even allemaal een beetje nieuw want nu mochten ze hun eigen 

oefeningen turnen ook op de vloer eigen muziek  . Kei leuk maar wel spannend. 

Nikki Hendrix werd 4de ,Benthe Ghielen 5de , Enya Thijssen 11de, Pien Sanders 12de , Aafke Brummans 

31 ste . De beste 24 mogen hier door naar ½ finale LK .  

In wedstrijd 2 was het de beurt aan onze pupillen 1 D 2  en junioren div 5. 

Bij de pupillen 1 D2 behaalde Plien v Loon een 15de plaats, Jevi Berkers 17de , Fay Dietzenbacher 28ste 

en Rinke Driessen 34ste. Bij hun mochten de eerste 28 meisjes door naar ½ finale LK  

Bij de junioren div 5 was het super spannend tussen plaats 2 en 4 zit maar 0.10 .  

Maar Evi Nooijen mocht het podium betreden voor een mooie welverdiende 2deplaats. 

Julia Janssen een 4de plaats , Ilse Meij een 9de , Tooske Ghielen 20ste , Anouk Smets 23ste . De eerste 24 

mochten hier door naar ½ finale LK . 

In de laatste wedstrijd van de dag mochten onze senioren div 5 nog aan de bak . Ook deze meiden 

zijn aan elkaar gewaagd en het was dan ook super gezellig.  

Julia Meussen werd 4de , Daantje vd Beuken 10de , Laury Theelen 11de , Mayke vd Beuken 25ste . Bij 

deze groep mochten de eerste 28 door naar ½ finale LK .  

 

Op zondag de gehele dag was het de beurt aan alle N niveau’s en 3de divisie turnsters. 

Deze meiden moeten allemaal 2 plaatsingswedstrijden turnen en aan de hand van ranking wordt er 

bepaald wie er landelijk en ook voor LK door mag stromen . 

We begonnen met Tessa Deckers jeugd div 3 zie turnde een hele mooie wedstrijd. Ze liet zien dat ze 

zich na december al heel wat verbetert had . ZE behaalde en 10de plaats . 

In wedstrijd 2 mochten onze pupillen 1 N3 Fleur Sillekens en Gielke Verhaeg aan de bak. En helaas 

kon Renske Timmermans niet meedoen vanwege operatie aan knie en been in gips . Heel veel 

beterschap Renske.  

Gielke en Fleur turnde beide een mooie wedstrijd met ook weer puntjes verbetert ten opzichte van 

1ste wedstrijd . Gielke  mocht zelfs het podium betreden voor een mooie 3de plaats. Fleur werd 9de 

heel veel plaatsen beter . Aan de andere kant van de zaal mochten onze Junioren Niki Meerts en 



Lieve Boots hun wedstrijd turnen . Lieve turnde heel stabiel en behaalde net als vorige keer weer een 

7de plaats. Niki wist zich te verbeteren en werd 10de . 

In wedstrijd 3 hadden we helaas 2 uitvallers Bo Kooiman en Mieke Thijssen bij pupil 2 N3 konden 

helaas niet deelnemen vanwege blessures . Maar in dezelfde baan mochten Esmae Bos en Tessie 

Peeters bij de jeugd N4 laten zien wat ze in huis hadden  

Esmae werd 4de en Tessie 6de . 

In de andere baan ging  Chayenne Bos bij de senioren div 3 er helemaal voor. Ze wist zich zelfs 12 

plaatsen te verbeteren Top Chayenne. 

 

We zijn super trots op al onze turnsters , heel goed geturnd meiden . Op naar ½ finale of misschien 

landelijke .  

 

 

 

 


