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BELANGRIJKE DATA 

 

 

Hieronder vind je de data van de activiteiten in het Rayon Dordrecht van komend seizoen. Per 

activiteit staat ook de uiterste inschrijfdatum aangegeven. In dit oefenstofboek vind je vervolgens 

meer informatie en/of de oefenstof per activiteit. 

 

Zaterdag 15 oktober 2022 

Wat?  Einde inschrijving Meetmoment 1  

   Einde inschrijving Kwalificatiewedstrijden Middenbouw (niveau 5, 6 en 7) 

   Einde inschrijving Kwalificatiewedstrijden Bovenbouw (niveau G en H) 

 

november 2022 – januari 2023 

Wat?  Meetmomenten 1 Onderbouw 

Waar?  Sportzalen en gymnastiekzalen in ons Rayon 

Wie?  Rayon Dordrecht 

 

Zaterdag 3 december 2022 

Wat?  1e Kwalificatiewedstrijd Middenbouw (niveau 5, 6 en 7) 

Waar?  … 

Wie?  Rayon Dordrecht in samenwerking met … 

 

Zaterdag 3 december 2022 

Wat?  1e Kwalificatiewedstrijd Bovenbouw (niveau G en H) 

Waar?  … 

Wie?  Rayon Dordrecht in samenwerking met … 
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Zaterdag 11 februari 2023 

Wat?  Einde inschrijving Meetmoment 2 Onderbouw 

 

Zaterdag 18 februari 2023 

Wat?  2e Kwalificatiewedstrijd Middenbouw (niveau 5, 6 en 7) 

Waar?  … 

Wie?  Rayon Dordrecht in samenwerking met … 

Zaterdag 18 februari 2023 

Wat?  2e Kwalificatiewedstrijd Bovenbouw (niveau G en H) 

Waar?  … 

Wie?  Rayon Dordrecht in samenwerking met … 

 

Datum 11 maart 2023 (onder voorbehoud) 

Wat?  Driekampen 

Waar?  … 

Wie?  Rayon Dordrecht in samenwerking met … 

 

april 2023 – juni 2023 

Wat?  Meetmomenten 2 Onderbouw 

Waar?  Sportzalen en gymnastiekzalen in ons Rayon 

Wie?  Rayon Dordrecht 

 

Zaterdag 1 april 2023 

Wat?  3e Kwalificatiewedstrijd Middenbouw (niveau 5, 6 en 7) 

Waar?  … 

Wie?  Rayon Dordrecht in samenwerking met … 
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Zaterdag 1 april 2023 

Wat?  3e Kwalificatiewedstrijd Bovenbouw (niveau G en H) 

Waar?  … 

Wie?  Rayon Dordrecht in samenwerking met … 

 

Zondag 7 mei 2023 

Wat?   Einde inschrijving Individuele Rayonkampioenschappen. 

 

Zaterdag 10 juni 2023 

Wat?  Meerkamp Bovenbouw (niveau E, F, G en H) 

Waar?  … 

Wie?  District Zuid Holland 

 

Zondag 11 juni 2023 

Wat?  Toestelfinales Bovenbouw (niveau E, F, G en H) 

Waar?  … 

Wie?  District Zuid Holland 

 

Zaterdag 17 juni 2023 

Wat?  Meerkamp Middenbouw (niveau 2 t/m 7) 

Waar?  … 

Wie?  District Zuid Holland 

 

Zondag 18 juni 2023 

Wat?  Teamfinale Bovenbouw (niveau E, F, G en H) 

Waar?  … 

Wie?  District Zuid Holland 
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Zaterdag 1 juli en zondag 2 juli 2023 

Wat?  Individuele Rayonkampioenschappen 

Waar?  Sporthal de Ridderhal in Hendrik-Ido-Ambacht 

Wie?  Rayoncommissie in samenwerking met Souplesse  

 

 

LET OP 

Alle inschrijvingen gaan via het digitale inschrijfsysteem. Deze vind je op de site Inschrijfsysteem 

wedstrijden en activiteiten - Dutch Gymnastics. Iedere trainer heeft zijn/haar eigen inloggegevens. 

 

Als Rayon zijn we verplicht kosten neutraal te draaien. Dat betekent dat we voor de activiteiten niet 

meer mogen uitgeven dan dat we ontvangen. Houd dit alles dus goed in de gaten bij het organiseren! 

Je kunt altijd contact opnemen met onze penningmeester (Karin Oostdijk) als je meer wilt weten over 

kosten die je eventueel wilt maken. 

 

https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/inschrijfsysteem
https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/inschrijfsysteem
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RAYONCONTACTPERSONEN PER ACTIVITEIT 

Onderbouw     : Myrthe Verhagen 

Middenbouw     : Kim van Olst 

Bovenbouw     : Marieke Noppen - Verwoert 

Driekampen     : Rianne van Schijndel 

Individuele Rayonkampioenschappen  : Karin Oostdijk 

 

 

OPLEIDINGEN 

Alle cursussen en bijscholingen worden via de KNGU Campus aangeboden. Zie Opleidingen en 

bijscholingen - Dutch Gymnastics. Via deze site moet voor alle cursussen worden ingeschreven (ook 

assistenten). 

 

 

https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/opleidingen?stage=Live
https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/opleidingen?stage=Live
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ONDERBOUW 

 

Onderbouw is bedoeld voor 7 t/m 9 jarigen (geboortejaar 2014, 2015 en 2016). Voor deze categorie 

zijn er 2 Meetmomenten, waarop de gymnast kan laten zien wat ze kan. De gymnast kan kiezen uit 

voorgeschreven elementen en technieken (trajecten) op de toestellen: sprong, brug ongelijk en rek, 

balk, vloer en optioneel voor de grote trampoline. Per traject zijn er verschillende stappen 

beschreven van makkelijk naar moeilijk. Een gymnast kan per traject kiezen welke stap wordt 

getoond in een Meetmoment. Per traject of stap zijn er kenmerken beschreven die betrekking 

hebben op de perfecte uitvoering of de gewenste techniek. Gymnasten worden beoordeeld op de 

beschreven kenmerken. Deze beoordeling wordt met een bepaalde kleur sticker aangegeven op een 

diploma. 

 

Hoe werken de Meetmomenten voor de Onderbouw 

Op basis van het aantal ingeschreven groepen wordt een poule indeling gemaakt. Vervolgens word 

het wedstrijdschema bekend gemaakt, zodat de verenigingen direct  afspraken kunnen maken over 

de wedstrijddata en de inhoud van het Meetmoment. Houdt hierbij ook rekening met de 

schoolvakanties en de feestdagen. Wanneer een mondelinge afspraak is gemaakt over de 

wedstrijddata, moet deze ook schriftelijk worden bevestigd. De wedstrijddata moeten ook worden 

doorgegeven aan de vaste contactpersoon vanuit Rayoncommissie van de desbetreffende poule 

waarin de vereniging geplaatst is. 

De Meetmomenten worden door de verenigingen zelf georganiseerd en de kosten hiervan zijn voor 

de organiserende verenigingen. Er zullen 2 Meetmomenten in het seizoen 2022 – 2023 plaatsvinden. 

Er zullen daarom ook 2 inschrijfmomenten plaatsvinden (zie belangrijke data). 

De 1e Meetmomenten voor de onderbouw vinden plaats in de maanden november 2022 t/m januari 

2023. De 2e Meetmomenten vinden plaats in de maanden april t/m juni 2023. 
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Teamindeling en teamgrootte 

De teams mogen uit 4 tot 6 gymnasten bestaan. Mocht er binnen je verenging geen team gemaakt 

kunnen worden, dan kan er ook individueel ingeschreven worden en dan wordt er een team van 

individuele turnsters bij elkaar geplaatst tot een team. Ook kan er aangegeven worden dat je samen 

met een andere vereniging een team vormt. Er moet dan wel individueel ingeschreven worden, met 

de opmerking dat je samen met de andere vereniging een team vormt. Het Rayon zal van deze teams 

Poules maken. 

 

Algemene informatie 

Hieronder volgt wat algemene informatie over de Meetmomenten. Lees onderstaande informatie 

goed door. Ook de data van de inschrijvingen en lotingen staan vermeld. Let erop dat de datum van 

inschrijvingen een uiterste datum is.  

In het Draaiboek Basis Turn Systeem (zie bijgevoegd) vind je voorbeelden hoe zo’n dag met 

Meetmomenten er uit zou kunnen zien. Het doorgeven aan de KNGU van de datum en plaats van de 

Meetmomenten heeft te maken met het feit dat er materialen voor de Meetmomenten dan door de 

KNGU toegestuurd kunnen worden (stickers, diploma’s e.d.). De vereniging die organiseert kan 

hiervoor €125,00 declareren (www.dutchgymnastics.nl/declaraties). De onderbouw gaat verder 

gebruik maken van verschillende kleuren zweetbandjes om de teams herkenbaar te maken. 

 

Inschrijven 

De uiterste inschrijfdatum voor het 1e Meetmoment is: 15 oktober 2022. De uiterste inschrijfdatum 

voor het 2e Meetmoment is 11 februari 2023. 

Alle inschrijvingen gaan via het digitale inschrijfsysteem. Deze vind je op de site Inschrijfsysteem 

wedstrijden en activiteiten - Dutch Gymnastics. Iedere trainer heeft zijn/haar eigen inloggegevens. 

Let op: tegelijk met de inschrijving wordt de betaling verwerkt. Alleen complete inschrijvingen 

kunnen worden verwerkt. Inschrijvingen die te laat binnenkomen, kunnen niet meer worden 

verwerkt. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 per gymnast per Meetmoment 

http://www.dutchgymnastics.nl/declaraties
https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/inschrijfsysteem
https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/inschrijfsysteem
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Na de inschrijving 

Na inschrijving ontvangen alle trainers van de deelnemende teams zo snel mogelijk een overzicht van 

deelnemende teams en de indeling van de poules zodat verenigingen afspraken kunnen maken over 

de meetmomenten. 

Wij wensen jullie veel succes met de voorbereidingen, trainingen en samenstelling van jullie team(s) 

voor deelname aan de Meetmomenten Onderbouw. Wij hopen er samen met jullie weer een mooi 

turnjaar van te maken!  
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MIDDENBOUW 

 

Middenbouw is bedoeld voor 10 t/m 12 jarigen (geboortejaar 2011, 2012 en 2013). Voor deze 

categorie zijn er 3 Kwalificatiewedstrijden, waarop de turnsters in teamverband kunnen laten zien 

wat ze kunnen. Na de kwalificatiewedstrijden is het mogelijk door te stromen naar de finale. De  

finale wordt door het District georganiseerd. 

Middenbouw is binnen het Rayon alleen voor de niveaus 5, 6 en 7. Voor de hogere niveaus biedt het 

District wedstrijden aan. 

Inschrijving van een team gebeurd op niveau, niet op leeftijd. Een team op niveau 6 kan bijvoorbeeld 

bestaan uit turnsters uit het jaar 2011, 2012 én 2013. Dit geldt ook voor de andere niveaus. 

Voor de Middenbouw zijn er dus 3 teamwedstrijden. Teams zijn alleen samen te stellen per niveau. 

Een team bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 turnsters. Alle turnsters turnen in de wedstrijd en 

hiervan tellen de beste 3 voor het resultaat. Na de 3 kwalificatiewedstrijden word de eindstand 

opgemaakt. Doorstroming naar de finale gebeurd op punten. 

Ranking Punten Halve finale en finale 

1 25 50 

2 20 40 

3 15 30 

4 12 24 

5 10 20 

6 8 16 

7 6 12 

8 5 10 

9 4 8 

10 3 6 

11 2 4 
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12 1 2 

niet 0 0 

 

Voor deze wedstrijden wordt de Landelijk vastgestelde oefenstof gehanteerd. Deze is terug te vinden 

op de KNGU website: Documenten Turnen Dames - Dutch Gymnastics 

 

Wedstrijddata 

Zaterdag 3 december 2022 

Zaterdag 18 februari 2023 

Zaterdag 1 april 2023 

Wedstrijdlocaties worden nog doorgegeven zodra dit bekend is 

Een definitieve indeling van de wedstrijd wordt zo snel mogelijk na de sluiting van de inschrijving 

gemaakt. Per deelnemende vereniging moeten 2 juryleden per wedstrijd worden aangeleverd. 

 

Let op: geef duidelijk aan bij de inschrijving welke juryleden op welke data jureren. Alleen met 

complete informatie (telefoonnummer, e-mailadres, brevet, beschikbare data) kunnen wij aan de 

slag. 

 

De uiterste inschrijfdatum is 15 oktober 2022 

Alle inschrijvingen gaan via het digitale Inschrijfsysteem. Deze vind je op de site Inschrijfsysteem 

wedstrijden en activiteiten - Dutch Gymnastics. Iedere trainer heeft zijn/haar eigen inloggegevens. 

Let op: tegelijk met de inschrijving wordt de betaling verwerkt. Alleen complete inschrijvingen 

kunnen worden verwerkt. Inschrijvingen die te laat binnenkomen, kunnen niet meer worden 

verwerkt. 

 

Wedstrijddata meerkampfinale (door District georganiseerd) 

Finale:  zaterdag 17 juni voor niveau 2 t/m 7 

Locatie:   Topsportcentrum Rotterdam, van zandvlietplein 20, Rotterdam 

https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/wedstrijdzaken/turnen-dames/documenten-turnen-dames
https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/inschrijfsysteem
https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/inschrijfsysteem
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BOVENBOUW 

 

Bovenbouw is bedoeld voor 13 jaar en ouder (geboortejaar 2010 en eerder). Voor deze categorie zijn 

er 3 Kwalificatiewedstrijden, waarop de turnsters in teamverband kunnen laten zien wat ze kunnen. 

Na de kwalificatiewedstrijden is het mogelijk door te stromen naar de finale. De finale wordt door 

het District georganiseerd. 

Bovenbouw is binnen het Rayon alleen voor de niveaus G en H. Voor de hogere niveaus biedt het 

District wedstrijden aan. 

Inschrijving van een team gebeurd op niveau, niet op leeftijd. Een team op niveau G kan bijvoorbeeld 

daarom bestaan uit turnsters uit het jaar 2010 én eerder. Dit geldt ook voor de andere niveaus.  

Voor de Bovenbouw zijn er dus 3 teamwedstrijden. Teams zijn alleen samen te stellen per niveau. 

Een team bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 turnsters. Alle turnsters turnen in de wedstrijd en 

hiervan tellen de beste 3 voor het resultaat. Na de 3 kwalificatiewedstrijden wordt de eindstand 

opgemaakt. Doorstroming naar de finale gebeurd op punten. 

Ranking Punten Halve finale en finale 

1 25 50 

2 20 40 

3 15 30 

4 12 24 

5 10 20 

6 8 16 

7 6 12 

8 5 10 

9 4 8 

10 3 6 

11 2 4 
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12 1 2 

niet 0 0 

 

Voor deze wedstrijden wordt de Landelijk vastgestelde oefenstof gehanteerd. Deze is terug te vinden 

op de KNGU website: Keuze oefenstof | KNGU - Technisch Kader 

 

Wedstrijddata: 

Zaterdag 3 december2022 

Zaterdag 18 februari 2023 

Zaterdag 1 april 2023 

Wedstrijdlocaties worden nog doorgegeven zodra dit bekend is 

Een definitieve indeling van de wedstrijd wordt zo snel mogelijk na de sluiting van de inschrijving 

gemaakt. Per deelnemende vereniging moeten 2 juryleden per wedstrijd worden aangeleverd. 

 

Let op: geef duidelijk aan bij de inschrijving welke juryleden op welke data jureren. Alleen met 

complete informatie (telefoonnummer, e-mailadres, brevet, beschikbare data) kunnen wij aan de 

slag. 

 

De uiterste inschrijfdatum is 15 oktober 2022 

Alle inschrijvingen gaan via het digitale Inschrijfsysteem. Deze vind je op de site Inschrijfsysteem 

wedstrijden en activiteiten - Dutch Gymnastics. Iedere trainer heeft zijn/haar eigen inloggegevens. 

Let op: tegelijk met de inschrijving wordt de betaling verwerkt. Alleen complete inschrijvingen 

kunnen worden verwerkt. Inschrijvingen die te laat binnenkomen, kunnen niet meer worden 

verwerkt. 

 

Wedstrijddata finale en individuele wedstrijden (door District georganiseerd): 

Meerkamp: zaterdag 10 juni voor niveau E, F, G en H 

Toestelfinale: zondag 11 juni voor niveau E, F, G en H 

Teamfinale: zondag 18 juni voor niveau E,F, G en H 

Locatie:   Topsportcentrum Rotterdam, van zandvlietplein 20, Rotterdam 

https://opleidingen.kngu.nl/wedstrijdzaken/turnen-dames/wedstrijdzaken/keuze-oefenstof
https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/inschrijfsysteem
https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/inschrijfsysteem


15 

 

DRIEKAMPEN 

 

De Driekampen staan gepland op 11 maart 2023 (onder voorbehoud). Tijdens deze druk bezochte 

wedstrijd mogen alle ingeschreven recreatiegroepen laten zien wat zij afgelopen periode geleerd 

hebben. De datum is nog onder voorbehoud, daar er op het moment van schrijven, nog geen 

vereniging te kennen heeft gegeven de organisatie, samen met het Rayon, op zich te willen nemen. 

Daar de Driekampen zich richt op de recreatiegroepen, zal er in de zaal ook genoeg ruimte moeten 

zijn voor aanwezigheid van publiek. We hopen dat een vereniging zich bij ons aanmeld. 

 

Deelname 

De Driekampen zijn bedoeld voor recreatiegroepen. Elke vereniging mag met zoveel mogelijk 

groepen deelnemen. Een voorwaarde is dat iedere ingeschreven groep over leiding of begeleiding 

beschikt. 

 

Leeftijdscategorieën 

Mini meisjes en mini jongens Geboren in 2017, 2016 of 2015 

Meisjes en jongens Geboren in 2014, 2013 of 2012 

Meisjes en jongens 12 jaar en ouder Geboren in 2011 of eerder 

 

Groepsgrootte 

Mini meisjes en mini jongens; 

bij te weinig deelnemers zijn 

mixgroepen in deze categorie 

toegestaan 

Meisjes 6 - 8 deelnemers 

Jongens 4 - 8 deelnemers 

= A groep 

Mini meisjes en mini jongens Meisjes 9 - 12 deelnemers 

Jongens 9 - 12 deelnemers 

= B groep 

Meisjes en jongens Meisjes 6 - 8 deelnemers 

Jongens 6 - 8 deelnemers 

= A groep 

Meisjes en jongens Meisjes 9 - 12 deelnemers 

Jongens 9 - 12 deelnemers 

= B groep 
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Meisjes 12 jaar en ouder 6 - 8 deelnemers = A groep 

Meisjes 12 jaar en ouder 9 - 12 deelnemers = B groep 

Jongens 12 jaar en ouder 4 - 8 deelnemers = A groep 

Jongens 12 jaar en ouder 9 - 12 deelnemers = B groep 

 

Prijsbepaling 

De wedstrijd is niet vergelijkend. Dit houdt in dat bij het halen van een bepaald aantal punten, een 

prijs wordt toegekend. Deze punten zijn als volgt: 

 1e prijs 2e prijs 3e prijs 

A groep Gem. 8.00 ptn. Gem. 7.50 ptn. Gem. 7.00 ptn. 

B groep Gem. 7.50 ptn. Gem. 7.00 ptn. Gem. 6.50 ptn. 

N.B. Bij een puntentotaal van minder dan 6.50 ptn. gemiddeld (bij B groepen) of 7.00 ptn. gemiddeld 

(bij A groepen) wordt dus geen prijs toegekend. 

Let op: Houd je aan de genoemde groepsgroottes. Mocht je hiervan afwijken, dingen jullie helaas 

niet mee naar een prijs. 

 

Wedstrijdgelden 

Per deelnemende groep dient een bedrag van € 20,00 voldaan te worden. Dit wordt automatisch 

geïncasseerd na digitale inschrijving (zie ook pagina 18). 

 

Algemene bepalingen voor alle categorieën 

• De leiding (max. 2 per groep) dient zich ruim voor aanvang van de wedstrijd te melden bij de 

wedstrijdleiding. Hier worden de jurybriefjes uitgedeeld die aan de juryleden bij het eerst te 

turnen toestel overhandigd dienen te worden. 

• Muziek voor de vrije oefening moet aan de wedstrijdtafel ingeleverd worden, voorzien van 

naam van de vereniging en groepsnummer(s). Duur van de muziek is aangegeven in de 

oefenstof. 

Let op: er kan, los van cd’s ook met een digitaal MP3 bestand gewerkt worden. Dit bestand 

moet uiterlijk 29 januari 2023 in het bezit zijn van het Rayon: vanschijndel73@hetnet.nl Digitaal 

aanleveren geniet de voorkeur. Wanneer de aangegeven muziek niet voldoet aan de opgegeven 

werktijd, zal er 0.50 ptn. worden afgetrokken van het cijfer dat is behaald voor dit onderdeel. 

mailto:vanschijndel73@hetnet.nl
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• De deelnemers aan een ronde lopen gelijktijdig de werkvloer op, zoveel mogelijk met de 

verenigingsvlag, wisselen na afwerken van de oefenstof gelijktijdig van onderdeel en verlaten 

de werkvloer ook weer gelijktijdig. 

• Ieder onderdeel dient in een vlot tempo te worden afgewerkt met de juiste technische 

uitvoering. 

• Er dient zoveel mogelijk in stroomvorm gewerkt te worden. Per onderdeel (behalve de vrije 

oefening) is er maximaal 8 minuten werktijd. Alle series moeten in deze tijd afgewerkt worden. 

Ook de keuze serie. Deze 8 minuten werktijd gaan in, na een teken van de wedstrijdleiding. 

Vóór die tijd mag er niet op het onderdeel ingeturnd worden! 

• De gehele groep werkt aan alle onderdelen met hetzelfde aantal deelnemers. Iedere 

deelnemer(ster) mag maar aan 1 groep en voor 1 vereniging uitkomen. Indien een groep uit een 

oneven aantal bestaat, werkt bij de oefenstof voor tweetallen 1 deelnemer alleen. 

• De werkvolgorde van de 3 onderdelen wordt bij het samenstellen van het programma bepaald. 

Er wordt geprobeerd om in iedere baan, in iedere ronde steeds 3 ploegen tegelijk te laten 

turnen. 

• De keuzeserie zal afhankelijk zijn van de groepsgrootte en het werktempo, enkelvoudige 

onderdelen of combinaties. Controleer op de training of dit binnen de werktijd valt. 

• Het voorzeggen van de oefenstof tijdens de wedstrijd, wordt niet bestraft. Wel wordt het niet 

voorzetten van oefenstof beloond met een bonus van 0.50 ptn. opgeteld bij het 

uitvoeringscijfer. 

• Er mag 1 maal worden ingesprongen bij het onderdeel “Sprong”. Deze sprong telt mee in de 

totale werktijd van 8 minuten. Dit inspringen gebeurt echter alleen op teken van de 

wedstrijdleiding. 

• De keuzesprong bij het onderdeel “Sprong” mag geen herhaling zijn van een eerder gesprongen 

element. 

• Het maken van foto’s tijdens de Driekampen, mag gedaan worden door de leiding zelf, aanwezig 

op de wedstrijdvloer op dat moment, of door ouders vanaf de tribune. Het is niet toegestaan 

ouders de wedstrijdvloer op te laten gaan voor het nemen van deze foto’s. Flitsen of het met 

extra licht filmen van de Driekampen is niet toegestaan. Dit ook niet vanaf de tribune. Let wel 

op de AVG restricties. Foto’s mogen niet zonder toestemming geplaatst worden op social media 

ed. 
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De uiterste inschrijfdatum is 29 januari 2023.  

Alle inschrijvingen gaan via het digitale Inschrijfsysteem. Deze vind je op de site  

Inschrijfsysteem wedstrijden en activiteiten - Dutch Gymnastics. Iedere trainer heeft zijn/haar eigen  

inloggegevens.  

Let op: tegelijk met de inschrijving wordt de betaling verwerkt. Alleen complete inschrijvingen 

kunnen worden verwerkt. Inschrijvingen die te laat binnenkomen, kunnen niet meer worden 

verwerkt. 

 

Let op: Indien je niet aan het minimum aantal deelnemers komt voor een mini jongens of mini 

meisjes team, dan mag je ook een mix groep maken bij de mini’s. Oefenstof voor zowel jongens als 

meisjes is gelijk. Geef dit wel aan bij de inschrijving. 

 

Let op: Wij gaan ervan uit dat er geen turners of turnsters meedoen, die op hoger niveau turnen dan 

recreatie niveau. Zo verwachten wij geen turners of turnsters die in hetzelfde wedstrijdseizoen 

meedoen of mee hebben gedaan aan selectiewedstrijden. 

 

 

https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/inschrijfsysteem
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MINI JONGENS / MINI MEISJES 

1a: Vrije oefening  1b: Lange mat 

2:  Brug ongelijk 

3: Mini trampoline 

 

1a: Vrije oefening 

De minimum werktijd is 1.30 minuten, met maximum van 2.00 minuten 

Uiteraard mag de leiding in deze leeftijdscategorie nog voordoen. 

Er mag gebruik gemaakt worden van klein materiaal, maar niet van toestellen (dus ook geen matjes). 

Er is géén tijd om te verkleden en/of te schminken. 

 

1b: Lange mat 

Er wordt gewerkt op 1 lange mat, waarbij in de breedte 3 kleine matten op afstand van elkaar 

worden aangesloten met de korte zijde. Turn(st)ers starten elke beurt aan de zijde van de lange mat 

Dit onderdeel is gebaseerd op klassikaal werken met 3-tallen, waarbij per serie de gehele groep 

dezelfde onderdelen en combinaties uitvoert. De laatste serie is vrije keuze; deze moet wel per 3-tal 

gelijk zijn. 

1e serie: Vanuit stand 2x spreid-sluit-sprong met gebruik van de armen (eveneens spreid-sluit) 

  gevolgd door inhurken koprol voorwaarts tot hurkzit direct gevolgd door streksprong tot 

  stand. 

2e serie: 2x kattensprong met handen in de zij, voeten sluiten, streksprong met ½ draai, inhurken, 

  achterwaarts rollen tot kaarsstand (2 sec. aanhouden), afrollen tot rugligging, ½ draai 

  omrollen tot buikligging, plaats de handen onder de schouders en hurk in tot stand. 

3e serie: Vanuit 1 pas voorwaarts vluchtige handstand opzwaaien, terugkomen tot gesloten stand, 

  inhurken gevolgd door zweefrol voorwaarts. 

4e serie: Vrije keuze (moet per 3-tal gelijk zijn). 

 

2: Brug ongelijk 

Er wordt gewerkt aan een lage brug, waarvan 1 ligger hoog en 1 ligger laag staat afgesteld. Het 

afstellen van de hoogte van de brug gebeurt éénmalig door de leiding, vóórdat de betreffende groep 

start met de wedstrijd. Onder de brug liggen 6 kleine matten. Dit onderdeel is gebaseerd op 

klassikaal werken met 2-tallen, waarbij per serie de gehele groep dezelfde onderdelen en 

combinaties uitvoert. De laatste serie is vrije keuze, maar moet per 2-tal gelijk zijn. 

1e serie: Vanuit stand voor de lage ligger opspringen tot steun op de lage ligger, voorover afrollen tot  

  hurkzit onder de lage ligger en met een pas voorwaarts uitstrekken tot stand. 

 

 



20 

 

2e serie: Borstwaartsom aan de lage ligger met of zonder hulp van de hoge ligger of een mede 

  deelnemer/deelneemster, 1 voet naast de handen plaatsen en opklimmen tot hurkzit op de  

  lage ligger met handen aan de hoge ligger en ondersprong tot stand. 

3e serie: Vrije keuze (moet per 2-tal gelijk zijn). 

 

3. Minitrampoline 

Er wordt gewerkt op 1 minitrampoline met daarachter 1 landingsmat. Voor de trampoline staan 2 

banken naast elkaar opgesteld. Bij het ingaan van de werktijd, mag er 1 maal worden ingesprongen 

op teken van de wedstrijdleiding. Denk aan de stroomvorm; zorg ervoor dat de groep in redelijk 

tempo achter elkaar springt. 

1e serie: Streksprong 

2e serie: Spreidsprong 

3e serie: Hurksprong 

4e serie: Vrije keuze (dit mag geen herhaling zijn van een eerder gesprongen sprong) 
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JONGENS 

1: Brug gelijk 

2:  Lange mat 

3: Mini trampoline 

 

1: Brug gelijk 

Er wordt gewerkt aan 1 brug met 2-tallen. Het afstellen van de hoogte van de brug gebeurt éénmalig 

door de leiding, vóórdat de betreffende groep start met de wedstrijd. Onder de brug en aan de 

zijkanten liggen kleine matten. Dit onderdeel is gebaseerd op klassikaal werken met 2-tallen, waarbij 

per serie de gehele groep dezelfde onderdelen of combinaties uitvoert. De laatste serie is vrije keuze, 

maar moet per 2-tal gelijk zijn. 

1e serie: Vanuit hurkzit tussen de liggers, aan de punten vasthoudend, achterwaarts rollen tot  

  vouwhang, komen tot omgekeerde hang, terug naar vouwhang, benen inhurken en  

  voorwaarts rollen tot stand. 

2e serie: Vanuit stand achter de punten van de liggers met gestrekte armen opspringen tot steun en  

  benen dóórzwaaien tot voorzwaai en achterzwaai, dit 1x herhalen en komen tot spreidzit 1  

  of 2x zwaaien en overkeren tot stand. 

3e serie: Vrije keuze (moet per 2-tal gelijk zijn) 

 

2. Lange mat 

Er wordt gewerkt op 1 lange mat, waarbij in de breedte 3 kleine matten op afstand van elkaar 

worden aangesloten met de korte zijde. De turners starten elke beurt aan de zijde van de lange mat. 

Dit onderdeel is gebaseerd op klassikaal werken met 3-tallen, waarbij per serie de gehele groep 

dezelfde onderdelen en combinaties uitvoert. De laatste serie is vrije keuze; deze moet wel per 3-tal 

gelijk zijn. 

1e serie: 2x achtereenvolgens koprol voorwaarts, waarvan de 2e wordt afgesloten met een strek- 

  spreid-sprong 

2e serie: Koprol achterwaarts tot spreidstand, vanuit spreidstand achterwaarts rollen tot kaarsstand 

  (2 seconden aanhouden), knieën buigen en oprollen tot hurkzit, direct gevolgd door 

  streksprong met ½ draai. 

3e serie: Opgooien tot vluchtige handstand, terugkomen tot gesloten stand, gevolgd door zweefrol 

  voorwaarts. 

4e serie: Vrije keuze (moet per 3-tal gelijk zijn) 
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3. Minitrampoline 

Er wordt gewerkt op 1 minitrampoline met daarachter 1 landingsmat. Bij het ingaan van de werktijd, 

mag er éénmaal worden ingesprongen op teken van de wedstrijdleiding. Denk aan de stroomvorm; 

zorg ervoor dat de groep in redelijk tempo achter elkaar springt. 

1e serie: Streksprong 

2e serie: Spreidsprong 

3e serie: Hurksprong 

4e serie: Vrije keuze (dit mag geen herhaling zijn van een eerder gesprongen sprong) 
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JONGENS 12 JAAR EN OUDER 

1: Brug gelijk 

2:  Lange mat 

3: Mini trampoline 

 

1: Brug gelijk 

Er wordt gewerkt aan 1 brug met 2-tallen. Het afstellen van de hoogte van de brug gebeurt éénmalig 

door de leiding, vóórdat de betreffende groep start met de wedstrijd. Onder de brug en aan de 

zijkanten liggen kleine matten. Dit onderdeel is gebaseerd op klassikaal werken met 2-tallen, waarbij 

per serie de gehele groep dezelfde onderdelen of combinaties uitvoert. Er liggen aan beide zijdes 

planken of steps om vanaf te starten i.v.m. evt. lengteverschil. De laatste serie is vrije keuze, maar 

moet per 2-tal gelijk zijn. 

1e serie: Vanuit hurkzit tussen de liggers, aan de punten vasthoudend, achterwaarts rollen tot  

  vouwhang, komen tot omgekeerde hang, terug naar vouwhang, benen inhurken en  

  komen tot stand. 

2e serie: Vanuit stand direct komen tot 2x voorzwaai-achterzwaai, 3e voorzwaai komen tot dwarszit,  

  achterzwaai, voorzwaai en wenden tot stand. 

3e serie: Vrije keuze (moet per 2-tal gelijk zijn) 

 

2. Lange mat 

Er wordt gewerkt op 1 lange mat, waarbij in de breedte 3x 2 kleine matten, op afstand van elkaar 

worden aangesloten met de korte zijde. De turners starten elke beurt aan de zijde van de lange mat. 

Dit onderdeel is gebaseerd op klassikaal werken met 3-tallen, waarbij per serie de gehele groep 

dezelfde onderdelen en combinaties uitvoert. De laatste serie is vrije keuze; deze moet wel per 3-tal 

gelijk zijn. 

1e serie: Koprol voorwaarts gevolgd door streksprong met ½ draai, koprol achterwaarts met landing  

  op gestrekte benen, inhurken en komen tot stand. 

2e serie: Met 1 pas voorwaarts opzwaaien naar handstand, terugkomen tot stand of doorrollen tot  

  hurkzit (per 3-tal gelijk), in beide gevallen gevolgd door zweefrol. 

3e serie: Vanuit stand opspringen met afzet van 2 voeten, direct gevolgd door radslag, benen  

  aansluiten (dus geen ½ draai) en achterwaarts rollen tot kaarsstand (2 sec. aanhouden),  

  knieën buigen en oprollen tot hurkzit, gevolgd door streksprong met ½ draai. 

4e serie: Vrije keuze (moet per 3-tal gelijk zijn) 
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3. Minitrampoline 

Er wordt gewerkt op 1 minitrampoline met daarachter 2 landingsmatten. Bij het ingaan van de 

werktijd, mag er éénmaal worden ingesprongen op teken van de wedstrijdleiding. Denk aan de 

stroomvorm; zorg ervoor dat de groep in redelijk tempo achter elkaar springt. 

1e serie: Spreidhoeksprong 

2e serie: Hurksprong 

3e serie: ½ of hele draai 

4e serie: Vrije keuze (dit mag geen herhaling zijn van een eerder gesprongen sprong) 
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MEISJES 

1a: Vrije oefening  1b: Banken in kruisvorm 

2:  Rekstok 

3: Kast met plank 

 

1a: Vrije oefening 

De minimum werktijd is 2.00 minuten, met maximum van 2.30 minuten. Er mag gebruik gemaakt 

worden van klein materiaal, maar niet van toestellen (dus ook geen matjes). Er is géén tijd om te 

verkleden en/of te schminken. 

 

1b: Banken 

Er wordt gewerkt op 4 banken, opgesteld in kruisvorm. Achter de uiteinden van de banken liggen 2 

kleine matjes in de lengterichting. Dit onderdeel is gebaseerd op klassikaal werken in 2-tallen. De 

turnsters starten ieder op een eigen bank. Elk 2-tal loopt tot het einde door van deze eigen bank. De 

laatste serie is vrije keuze; deze moet per 2-tal gelijk zijn. 

1e serie: 4 keer knieheffen, zijwaarts lopen met de armen in de zij waarbij kijkend naar elkaar, kruis  

  elkaar in het midden, en maak daarna tegelijk een ½ draai op de tenen, achteruit lopen op  

  platte voet tot het einde van de banken, wederom ½ draai op de tenen en streksprong af. 

2e serie: Stap stap kattensprong, zweefstand (2 sec. aanhouden), hoog op je tenen naar het midden  

  van de bank, elkaar met een zijwaartse stap buikwaarts passeren, gestrekt beenheffen tot  

  het einde, spreidsprong af. 

3e serie: Vrije keuze (dit dient per 2-tal gelijk te zijn) 

 

2. Rekstok 

Er wordt gewerkt op 1 rekstok met 2-tallen, met hieronder 4 kleine matjes. Het afstellen van de 

hoogte van het rek gebeurt éénmalig door de leiding, vóórdat de betreffende groep start met de 

wedstrijd. Er liggen aan beide zijdes planken of steps om vanaf te starten i.v.m. evt. lengteverschil. 

1e serie: Opsteunen, koprol voorover, opstaan, stap voorwaarts en uitstrekken tot stand. 

2e serie: Borstwaartsom met of zonder hulp van een andere deelneemster, achteropzwaai, 

  neerspringen tot stand. 

3e serie: Achterover duikelen tot kniehang, handstand terug komen tot stand. 

4e serie: Vrije keuze (dit dient per 2-tal gelijk te zijn). 
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3. Kast met plank 

Er wordt gesprongen op een kast (evt. min 1 deel) met daarvoor een reutherplank en achter de kast 

een valmat. Vooraf dient de keuze voor de hoogte van de kast bepaald te worden. Tijdens het turnen 

mag dit niet worden gewijzigd. Er wordt in de lengte en in de breedte gesprongen. Bij het ingaan van 

de 8 minuten werktijd, mag er éénmaal met de kast in de lengte worden ingesprongen op teken van 

de wedstrijdleiding. Denk aan de stroomvorm, zorg ervoor dat de groep in redelijk tempo achter 

elkaar springt. 

Kast in de lengte 

1e serie: Ophurken stap streksprong af 

2e serie: Ophurken, koprol af 

3e serie: Ophurken, afspreiden af (bokkie springen) 

Kast in de breedte 

4e serie: Opspreiden, inhurken, spreidsprong af 

5e serie: Vrije keuze 
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MEISJES 12 JAAR EN OUDER 

1a: Vrije oefening  1b: Lange mat 

2:  Banken 

3: Kast met plank  

 

1a: Vrije oefening 

De minimum werktijd is 2.30 minuten, met maximum van 3.00 minuten. Er mag gebruik gemaakt 

worden van klein materiaal, maar niet van toestellen (dus ook geen matjes). Er is géén tijd om te 

verkleden en/of te schminken. 

 

1b: Lange mat 

Er wordt gewerkt op 2 lange matten parallel aan elkaar. Dit onderdeel is gebaseerd op klassikaal 

werken in 2-tallen. De turnsters staan naast elkaar, ieder vóór een lange mat opgesteld. De laatste 

serie is vrije keuze; deze moet per 2-tal gelijk zijn. 

1e serie: Handstand, losse rol, stap stap kattensprong, wisselsprong, mat uitlopen. 

2e serie: Hup radslag tot stand, voeten aansluiten, streksprong ½ draai, koprol achterover tot  

  spreidstand, inhurken, opstaan en streksprong ½ draai, mat uitlopen. 

3e serie: Zweefstand, zweefrol, aansluitpas loopsprong, mat uitlopen. 

4e serie: Vrije keuze (moet per 2-tal gelijk zijn) 

 

2: Banken 

Er wordt gewerkt op 2 maal 2 banken op elkaar welke direct achter elkaar in de lengterichting 

worden geplaatst. Deze combinatie zal dubbel neergezet worden zodat er synchroon en naast elkaar 

gewerkt kan worden. Achter elke bank liggen 2 kleine matten achter elkaar. Dit onderdeel is 

gebaseerd op klassikaal werken in 2-tallen. De turnsters staan naast elkaar, ieder vóór een bank 

opgesteld. De laatste serie is vrije keuze; deze moet per 2-tal gelijk zijn. 

1e serie: Aansluitpas loopsprong, 4x knieheffen, op tenen lopen naar het einde, hurksprong af 

2e serie: Stap stap hurksprong, stap stap wisselsprong, vluchtige handstand, op tenen lopen naar het  

  einde, spreidsprong af 

3e serie: 4x gestrekt been heffen, vanuit stand streksprong gevolgd door hurksprong, hurkzit ½ draai,  

  opstaan, achterwaarts lopen, streksprong ½ draai af 

4e serie: Vrije keuze (dit dient per 2-tal gelijk te zijn) 
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3: Kast met plank 

Er wordt gesprongen op een kast (evt. min 1 deel) met daarvoor een reutherplank en achter de kast 

een valmat. Vooraf dient de keuze voor de hoogte van de kast bepaald te worden. Tijdens het turnen 

mag dit niet worden gewijzigd. Er wordt in de lengte en in de breedte gesprongen. Bij het ingaan van 

de 8 minuten werktijd, mag er éénmaal met de kast in de lengte worden ingesprongen op teken van 

de wedstrijdleiding. Denk aan de stroomvorm, zorg ervoor dat de groep in redelijk tempo achter 

elkaar springt. 

Kast in de lengte 

1e serie: Ophurken stap streksprong af 

2e serie: Ophurken, koprol af 

3e serie: Ophurken, afspreiden af (bokkie springen) 

Kast in de breedte 

4e serie: Opspreiden, inhurken, spreidsprong af 

5e serie: Vrije keuze 
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JURYREGLEMENT 

Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met 2 juryleden per onderdeel. Juryleden gaan uit van een 10 als 

maximale score en leveren een al gemiddeld eindcijfer in bij de teltafel. Wanneer er maar 1 jurylid 

aanwezig is op een toestel, zal hij/zij de score niet kunnen middelen. 

 

De turners en turnsters worden beoordeeld op de volgende aspecten: 

• Netheid 

• Ritme / tempo 

• Vloeiend turnen 

• Algemene indruk / ordelijk optreden van de groep 

• Te turnen oefenstof 

 

Daarbij zal er extra gelet worden op: 

• Kleding van de gehele groep - 0.3 pnt. (echter alleen bij het 1e toestel) 

• Aan- en af presenteren bij de jury - 0.2 pnt. per keer 

• Buiten werktijd turnen  - 0.5 pnt. per toestel 

 

Deze aftrekken zullen éénmalig gelden. Dit wordt afgehaald van de al gemiddelde eindscore. 

Bijvoorbeeld: scoort een groep een 8.0 pnt., maar is de kleding niet bij iedereen hetzelfde? Dan zal er 

van de 8.0 pnt. 0.3 pnt afgaan bij het eerste toestel waarbij gesignaleerd wordt dat de kleding niet 

identiek is. Er blijft dan als eindscore 7.7 pnt. Over op dit toestel. 
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INDIVIDUELE RAYONKAMPIOENSCHAPPEN 
 

Ook dit seizoen worden er weer Individuele Rayonkampioenschappen NTS georganiseerd voor 

turnsters van de 2e divisie en lager. De wedstrijden worden geturnd op zaterdag 1 juli en zondag 2 

juli in Sporthal De Ridderhal te Hendrik-Ido-Ambacht waar we te gast zijn bij Souplesse. 

Alle inschrijvingen gaan via het digitale Inschrijfsysteem. Deze vind je op de site Inschrijfsysteem 

wedstrijden en activiteiten - Dutch Gymnastics. Iedere trainer heeft zijn/haar eigen inloggegevens. 

Let op: tegelijk met de inschrijving wordt de betaling verwerkt. Alleen complete inschrijvingen 

kunnen worden verwerkt. Inschrijvingen die te laat binnenkomen, kunnen niet meer worden 

verwerkt. 

We kiezen ervoor de Rayonkampioenschappen op zaterdag en zondag te organiseren, omdat het 

aantal inschrijvingen in de afgelopen jaren fors is toegenomen. Het aantal turnsters kan nu over 2 

hele dagen worden verspreid. Uiteraard hebben wij alle begrip voor turnsters die vanwege 

geloofsovertuiging niet mogen turnen op zondag en deze zullen wij dus indelen op de zaterdag. In 

het loket kan er aangegeven worden als er niet op zondag geturnd mag worden. Qua indeling kunnen 

wij nu nog niet aangeven welke niveaus op zaterdag/zondag turnen, dit is afhankelijk van de 

aantallen. 

De wedstrijd zal gehouden worden volgens de NTS oefenstof en wedstrijd- en toestelbepalingen. 

Meer informatie hierover is terug te lezen op de site van de KNGU: Documenten Turnen Dames - 

Dutch Gymnastics 

 

De turnsters kunnen in onderstaande categorieën en niveaus ingeschreven worden. 

Geboortejaar Categorie Niveau 

 2013  Middenbouw   3 / 4 / 5 / 6 / 7  

 2012  Middenbouw   3 / 4 / 5 / 6 / 7 

 2011  Middenbouw   3 / 4 / 5 / 6 / 7 

 2010  Bovenbouw Jeugd    D / E / F / G  

 2009  Bovenbouw Jeugd    D / E / F / G  

https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/inschrijfsysteem
https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/inschrijfsysteem
https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/wedstrijdzaken/turnen-dames/documenten-turnen-dames
https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/wedstrijdzaken/turnen-dames/documenten-turnen-dames


31 

 

 2008  Bovenbouw Junior    C / D / E / F / G  

 2007  Bovenbouw Junior   C / D / E / F / G  

 2006  Bovenbouw Junior   C / D / E / F / G 

 2005 en eerder   Bovenbouw Senior   B / C / D / E / F / G  

 

Voor de vloer mag er gebruik gemaakt geworden van de tumblingbaan. De oefening wordt dan heen 

en weer geturnd en niet in kruisvorm. Tevens zal er een airtrack aanwezig zijn waar de oefening ook 

op geturnd kan worden (heen en weer).  

JURYLEDEN 

• Bij iedere inschrijving dienen er ook juryleden opgegeven te worden. Zonder juryleden zijn 

wedstrijden nu eenmaal niet mogelijk. 

• Bij 1 t/m 4 turnsters dient er 1 gebrevetteerd jurylid opgegeven te worden. Bij 5 t/m 10 turnsters 

dienen er 2 gebrevetteerde juryleden opgegeven te worden. 

• Bij 11 turnsters en meer dienen er 3 gebrevetteerde juryleden opgegeven te worden. 

• Er moet minimaal 1 jurylid opgegeven worden dat het hoogst ingeschreven niveau mag jureren. 

Bij het opgeven van de juryleden wordt gevraagd om te vermelden welk brevet het jurylid heeft. 

• Let op bij inschrijven van de juryleden dat je voldoende juryleden aanlevert voor zowel de 

zaterdag/zondag (dit is afhankelijk van de turnsters die ingeschreven worden). Juryleden worden 

ingedeeld op basis van de te jureren categorie. Het kan dus voorkomen dat een jurylid niet wordt 

ingedeeld als turnsters van de ingeschreven vereniging turnen.  

• Juryleden moeten worden opgegeven voor de gehele zaterdag/zondag beschikbaar te zijn, zodat 

in de indeling gezorgd kan worden voor een evenwichtige verdeling over de wedstrijden. 

• Indien een vereniging niet voldoende juryleden kan leveren, behoudt de organisatie zich het 

recht voor de vereniging uit te sluiten van deelname. 

 

WEDSTRIJDPASPOORT 

Voor deze wedstrijd is een wedstrijdpaspoort niet verplicht. 
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INSCHRIJFGELD 

Het inschrijfgeld bedraagt € 10,50 per turnster.  

 

Wij gaan ervan uit dat iedereen zijn/haar turnsters in het juiste niveau inschrijft. Hier houden we het 

reglement aan van het NTS. Mocht blijken dat turnsters niet in het juiste niveau ingeschreven zijn, 

behoudt de organisatie zich het recht voor om tot diskwalificatie over te gaan. 

 

 Uiterste inschrijfdatum : 7 mei 2023 
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NAMEN EN ADRESSEN 

 

RAYONCOMMISSIE DORDRECHT 

 

VOORZITTER:   Nog onbekend     

 

SECRETARIAAT:   Rianne van Schijndel 

    06-51255071 

 vanschijndel73@hetnet.nl  

 

PENNINGMEESTER:  Karin Oostdijk 

    06-10140317 

    karinoostdijk@hotmail.com 

 

LID:     Marieke Noppen-Verwoert 

     06-23523006 

     mariekeverwoert@hotmail.com 

 

LID:     Kim van Olst 

     06-30434717 

     kimvanolst@hotmail.com 

 

LID:     Myrthe Verhagen 

     06-42061547 

     myrtheverhagen@gmail.com 

 

 


