
Verslag   Plaatsingswedstrijden div 4 en  D Niveau’s  en Teamwedstrijden  

Op zaterdag 2 febr mochten onze instappers D1 eindelijk hun allereerste wedstrijd turnen.  

De meiden waren allemaal heel rustig en goed geconcentreerd.  Ze hebben alle 6 een top wedstrijd 

geturnd.  

De eerste 16 meiden konden zich plaatsen voor ½ finale LK  en eerste 8 voor toestelfinales 

5de  Noa Wijnen  en toestel : sprong,balk en vloer  

6de Jade Janssen  en toestel : sprong,brug en vloer  

10de Liss Wilms ,  

12de Mees v Rens toestel : brug ,  

13de Evi Delissen toestel : balk  

15de Juul Janssen  

In wedstrijd 2 waren onze pupillen 2 D1 aan de beurt en onze jeugd div 4 meiden . 

Bij de pupillen 2 D1 ging het ook super goed , nog wat kleine dingen die nog beter kunnen, maar 

mooi geturnd. Ook hier gingen de eerste 16 door naar halve finale en beste 8 naar toestelfinales  

3de Lincy Smeets en toestel :  4 kamp  

11de Lara Courbois  toestel : 

sprong  

12de Pien v Ninhuys toestel  : 

vloer en balk  

Bij de jeugd div 4 meiden die 

voor het eerst in de keuze 

oefenstof turnde ging het ook 

super goed. Jammer genoeg wel 

beide een val bij de balk maar 

verder super wedstrijd. 

2de Maud Sillekens  toestel :  

sprong, brug en vloer  

6de Lynn vd Meene toestel :   

sprong ,brug en vloer  

In wedstrijd 3 was het de beurt 

aan onze pupillen 2 D2  . Ook 

deze meiden hebben super hun 

best gedaan en mooie resultaten 

behaald.  

6de Emma Janssen  toestelfinale ; sprong en balk  

14de Fleur Hermans   

Beide hebben zich geplaatst voor halve finale LK  

Maud Sillekens en Lincy Smeets 



Op zondag 3 februari werden er voor het eerste teamwedstrijden georganiseerd voor alle niveau’s .  

Andere jaren waren er competitiewedstrijden maar beetje bij beetje werd het elke club teveel om elk 

weekend competitie te turnen. 

Dus nu teamwedstrijden , bij elk toestel mochten er 3 turnen en telde er ook 3 .  

We begonnen in de ochtend met N team : Esmae Bos , Tessie Peeters en Meike Thijssen . Zij turnde 

alle 3 een goeie wedstrijd de uitslag was na wedstrijd ze behaalde een 15de  plaats van de 20 teams 

die meededen . In wedstrijd 2 was nog een groepje van N niveau : Fleur Sillkekens, Meike Koopmans 

en Gielke Verhaeg zij behaalde een 6de plaats van de 20 teams . 

In wedstrijd 1 mochten ook al 2 teams van D2 hun wedstrijd turnen en in wedstrijd 2 mocht nog een 

team van D2 . Alle turnsters hebben echt super oefeningen geturnd.  

Dat was ook wel duidelijk toen de uitslag kwam : 

Team 3 van Pareja D2 bestaande uit : Jevi Berkers, Lisa Scheenen, Guusje Ghielen, Daisy Niessen en 

Plien v Loon   werden 1ste!  Kampioen van 20 teams D2 

 

Team 2 van Pareja D2 bestaande uit : Emma Janssen ,Fay Dietzenbacher,Imke Verheijen,Mirthe 

Ebisch en Myrthe Tomassen  werd 8ste  

Team 2 van Pareja D2 bestaand uit : Femke Koldewijn, Fleur Hermans,Indy Bos, Isa Dorssers,Rinke 

Driessen werd 16de .  

In wedstrijd 3 was het de beurt aan keuze oefenstof. Vanuit onze club 2 teams 1 bij suppl D en 1 bij 

suppl F ; 



De meiden van suppl D : Lois Bongaerts, Lieve Boots, Mirthe Peeters, Yvette Ghielen , Femke Steeghs  

hebben een super wedstrijd geturnd en ze behaalde een 6de plaats van 11 teams  

De meiden van suppl F : Ilse Meij, Maud Sillekens, Tooske Ghielen , Julia Janssen , Evi Nooijen,Anouk 

Smets  werden dik verdiend 3de van de 12 teams .  

Super resultaten meiden en 1ste bekers als sportclub Pareja zijn binnen !!   


