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Selectieprocedure WK Junioren Turnen Dames  29 maart – 2 april 2023 Antalya - Turkije 

WK Junioren 2023 Turnen Dames  

Leeftijd Junioren geboren in 2008 en 2009 (14 en 15 jaar) 

Locatie Antalya – Turkije 

Vertrekdag Zaterdag 25 of zondag 26 maart 2023 (t.b.d.) 

Terugkomst in Nederland Maandag 3 april 2023  

Toestellen Gymnova 

Wedstrijden kwalificatie, meerkampfinale (beste 24 max. 2 per land), 

toestelfinales (beste 8 per toestel, max. 2 per land) 

Turnsters 1 (maximaal) 

Coaches 1 (maximaal) en tevens delegatieleider 

Teammanager 0   

Fysio 1  

Juryleden 1 

Trajectcoach José van der Veen 

Reglementen en workplan 

• FIG COP 2022-2024 + evt. newsletters FIG WTC 

• FIG Technical Regulations 

• Workplan; FIG en LOC 

 

Het WK Junioren in perspectief 

Zoals alle internationale momenten voor junioren binnen het topsport- en talent-

ontwikkelingsprogramma van turnen dames, maakt het WK Junioren deel uit van het traject 

voor een junior om zich te ontwikkelen tot seniorturnster. Dit houdt in dat turnsters die 

participeren in het voorbereidingstraject leren voorbereiden en presteren op internationaal 

niveau, ervaring opdoen in het volgen van een doelgerichte periodisering, leren omgaan 

met keuzemomenten, leren werken in een traject met het vinden van motivatie en 

succesbeleving in relatie tot dit traject en mogelijke trajecten in de toekomst. 

KNGU doelstelling WK Junioren 

• Score bij de beste 36 landen (AA-ranking in de kwalificatie) i.v.m. teamdeelname in 2025.  

 

 

Selectieprocedure 

1. Algemeen. 

Als i.v.m. eventuele coronamaatregelen (al dan niet door de overheid) zowel in Nederland 

als ook in Turkije en evt. transitlanden, aanvullende voorwaarden gesteld worden, kunnen 

deze (of de gevolgen daarvan) alsnog worden toegevoegd aan de criteria op basis 

waarvan de selectie wordt samengesteld. Het wordt nadrukkelijk geadviseerd eventuele  

benodigde en beschikbare voorzorgsmaatregelen te nemen. 

 

Turnsters moeten vóór 15 januari 2023 hun deelname aan de WK Junioren selectieprocedure 

bevestigen d.m.v. het invullen en ondertekenen van het formulier (bijlage 2) en deze zenden 

aan topsport@kngu.nl.   

mailto:topsport@kngu.nl
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De bondscoach kan op basis van de inschrijvingen een voorselectie maken, indien er 

getwijfeld wordt aan het niveau van de turnster. 

 

Met de bevestiging verklaart de turnster akkoord te gaan met de bepalingen in dit 

document. 

 

Alleen turnsters die: 

a. geboren zijn in 2008 en 2009; 

b. de een Nederlandse nationaliteit bezitten; 

c. in het bezit zijn van een geldig Nederlands paspoort (in ieder geval geldig tot 30 

januari 2024); 

d. in het bezit zijn van een Nederlands KNGU wedstrijdpaspoort; 

e. in het bezit zijn van een FIG licentie (onder NED vlag); dan wel bij aanmelding 

voor de procedure aan te vragen; 

f. aangesloten zijn bij een bij de KNGU aangesloten vereniging; 

kunnen deelnemen aan het selectietraject en kunnen worden uitgezonden naar de 

WK Junioren.  

 

Na de het sluiten van de inschrijving wordt, gezien de leeftijd van de turnsters, een 

informatiemoment met de ouders ingepland t.a.v. dit evenementen traject. 

 

2. Voorbereidingsactiviteiten WK Junioren I.v.m. de situatie rondom COVID-19 kunnen er 

nog wijzigingen c.q. toevoegingen volgen op onderstaande activiteiten. 

Maart   :   4 maart :  1e kwalificatie (open) Rotterdam 

16 -19 maart : DTB Stuttgart  

    25/26 maart : vertrek Antalya  

 

Prestatieparameters, selectiekeuzes en besluitvorming 

• Stabiliteit in het gevraagde programma; 

• Behalen van de richtscores zoals is aangegeven in de tabel in bijlage 1. 

 

Er is één kwalificatiewedstrijd op 4 maart waar maximaal 5 turnsters zich kunnen kwalificeren.  

Deze vijf nemen deel aan de DTB-pokal in Stuttgart. Het potentieel best scorende team gaat 

naar de DTB-pokal. De beste turnster uit deze 2 wedstrijden wordt aangewezen voor 

deelname aan het JWK, ongeacht het aantal toestellen dat geturnd is (DTB-pokal is een 

teamwedstrijd) . Daarnaast wordt één (niet mee reizende) reserve aangewezen.    

 

Procedure aanwijzing turnsters 

De volgende aspecten worden meegenomen in de aanwijzing van de turnsters: 

• Wedstrijdscores van de kwalificatie wedstrijd en DTB-pokal 



 

 

Selectieprocedure WK Junioren Turnen Dames 2023 

4 

• De bondscoach beslist. In gevallen die niet voorzien zijn in deze kwalificatieprocedure, 

beslist de Technisch Directeur.  

 

 

 

Begeleidingsteam 

Het begeleidingsteam wordt door de bondscoach/technisch directeur samengesteld1. 

Alle leden van het begeleidingsteam dienen in het bezit te zijn van een geldig VOG.  

Het begeleidingsteam bestaat uit:  

• 1 coach, tevens delegatieleider  

• 1 fysio (taak specifiek) 

• 1 jurylid (taak specifiek) 

 

  

 
1 Uitdrukkelijk wordt verwezen naar artikel 3.1.05 van het Huishoudelijk Reglement dat hierbij van 

toepassing is 
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Bijlage 1: Richtscores kwalificatiewedstrijd om in aanmerking te komen voor afvaardiging 

naar WK Junioren.  

 

Richtscores WK Junioren  

1. Individueel meerkamp 

a. Eindscore   →  minimaal 48.000  punten  
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Bijlage 2: Inschrijfformulier selectieprocedure WK Junioren Turnen Dames 2023  

In te vullen door de turnster en ouder(s)/verzorger(s) !! 

Ondergetekende turnster verklaart zich hierbij in te schrijven voor deelname aan de 

selectieprocedure WK Junioren 2023 

 

Tevens verklaart ondergetekende akkoord te gaan met de in de selectieprocedure 

genoemde voorwaarden. 

 

Naam  e-mail + tel.nr.  

Voornaam    

Geboortedatum    

Naam vereniging    

Naam trainer  e-mail + tel.nr.   

 

Datum   : 

Handtekening turnster: Handtekening train(st)er: Handtekening ouder/verzorger: 

 

 

 

 

Dit formulier uiterlijk 15 januari 2023 retourneren 

Mail : topsport@kngu.nl  

Post : Postbus 142, 7360 AC  Beekbergen 

mailto:topsport@kngu.nl

