
Verslag SC Pareja  Halve Finale LK Turnen op 23 en 24 Februari in Horn  

SC Pareja gaat er met 13 medailles vandoor !!  

In het weekend van 23 febr en 24 febr werden er in Horn de halve finales geturnd van alle D niveaus 

en div 4 en 5 . 

We begonnen op zaterdagochtend in wedstrijd 1 met onze instappers D1 en jeugd div 4 turnsters. 

Helaas kon Mees v Rens bij Instap D1  vanwege een hersenschudding niet deelnemen aan deze 

wedstrijd. De andere meiden gingen er helemaal voor, ze waren super fanatiek.  

De eerste 10  van elk niveau konden zich plaatsen voor LK finale in mei. 

De uitslag was als volgt:  

2de plaats Jade Janssen, 6de Evi Delissen, 7de Noa Wijnen, 9de Liss Wilms , 14de Juul Janssen. 

Ook in baan 1 mochten onze pupillen 2 D1 turnen en laten zien wat ze in huis hadden. 

Hier werd Pien v Ninhuys 5de , Lincy Smeets 12de en Lara Courbois 13de . 

Bij de Jeugd div 4 was het erg spannend voor Maud en Lynn. Lynn had de griep nog een beetje in de 

benen waardoor de kracht wat minder was.  

Maud Sillekens  wist wederom het podium te behalen met een mooie 2de plaats, Lynn vd Meene 

werd 11de.  

In wedstrijd 2 was het de beurt aan onze pupillen 2 D2 . Fleur en Emma gingen er helemaal voor. Ze 

hebben beide een super wedstrijd geturnd, de punten lagen heel dicht bij elkaar.  Fleur Hermans 

werd 6de en Emma Janssen 13de .  

In wedstrijd 3 mochten onze pupillen 1 D2 hun beste beentje voorzetten. Helaas kon Jevi Berkers 

vanwege de griep niet meedoen. Fay en Plien hebben op alle toestellen super oefeningen laten zien. 

Fay heeft zich van de 28ste plaats verbetert naar een 12de plaats, echt super knap. En Plien wist zich 

van een 8ste plaats naar een podiumplaats te turnen, een welverdiende 2de plaats .  

Aan de andere kant bij jeugd div 5 was de druk wat hoger. De meiden wilden natuurlijk alle 3 graag 

bij de beste 10 komen. Het ging niet bij iedereen zoals we graag gewild hadden, maar uiteindelijk 

toch alle 3 door naar LK. 

Nikki Hendrix werd 5de, 7de Benthe Ghielen en 9de Pien Sanders. 

In wedstrijd 4 daar was het de beurt aan onze senioren div 5.  

Deze meiden turnen natuurlijk al wat langer, maar dat wil niet zeggen dat zenuwen er dan niet meer 

bij horen. De dames hebben super geturnd.  

10de Julia Meussen, 12de Laury Theelen, 16de Mayke vd Beuken, 24ste Daantje vd Beuken. 

Op zondagochtend stonden we als leiding weer fris er fruitig op tijd klaar om te beginnen met de 1ste 

wedstrijd. Onze Instapper D2 mochten in de 1ste wedstrijd. Ook deze groep liet zien dat ze weer 

puntjes verbetert hadden. 

3de Imke Verheijen, 9de Lisa Scheenen, 18de Femke Koldewijn, 22ste Indy Bos  



Aan de andere kant van de zaal waren onze junioren div 5 en die waren toch een partij zenuwachtig. 

Uiteindelijk mochten gewoon 2 meiden van Pareja het podium betreden en wel: 

1STE Evi Nooijen, 2de Julia Janssen, 6de Ilse Meij, 12de Tooske Ghielen. Helaas kon Anouk Smets 

vanwege een schouderblessure niet deelnemen aan deze wedstrijd.  

In wedstrijd 2 mochten in baan 1 de pupillen 1 D1 turnen. Deze meiden gingen er helemaal voor. 

Super oefeningen werden er geturnd en ook hier 2 meiden van Pareja op het podium. 

1ste Eef Horsten, 3de Tes Vercoulen, 6de Iza Kooiman, 7de Mex Zanders, 23ste Dani Gaal. Helaas kon hier 

Lisa v Ninhuys niet deelnemen vanwege een voetblessure. 

Aan de andere kant van de zaal mochten de jeugd D2 meiden hun beste beentje voorzetten en dat 

deden ze ook. Ook hier weer 2 meiden van Pareja op het podium. 

1ste Guusje Ghielen, 2de Myrthe Tomassen, 8ste Mirthe Ebisch, 12de Daisy Niessen. 

In wedstrijd 3 was het de beurt aan de junioren div 4 met 7 meiden hadden ze zich geplaatst voor 

deze halve finale, super knap.  

En weer met 2 personen van Pareja op het podium. 

2de Fay Peeters, 3de Joeske v Lent, 4de Guusje Steeghs, 9de Selina v Berlo en Bo Ottenheim, 17de  Lina 

Lahaije. 

En daarna in wedstrijd 4 onze 2 laatste niveaus. De Jeugd D1 meiden deden het super goed.  

4de Sanne Minten , 9de Janne Driessen , 24ste Sophie v Lier.  

Aan de andere kant onze senioren div 4, ook hier waren de zenuwen weer erg aanwezig.  

2de Mirthe Peeters, 7de Femke Steeghs, 18de Lois Bongaerts , 21ste Yvette Ghielen. 

Al met al een top weekend van SC Pareja! We zijn super trots als leiding op al onze turnsters! 

 

 


