
 

Beste vereniging, 

 

Met deze brief willen we jullie op de hoogte brengen van de invulling van het 

wedstrijdseizoen 2022/2023 in District Noord. 

De indeling van de wedstrijden voor dit komende seizoen 2022/2023 is als volgt: 

21 januari  1e Middenbouw / Bovenbouw wedstrijd  Heerenveen 

28 januari  1e Onderbouw wedstrijd     Groningen/Drenthe 

18 februari  2e Middenbouw / Bovenbouw wedstrijd  Heerenveen 

18 maart 3e Middenbouw / Bovenbouw wedstrijd  Heerenveen  

25 maart 2e Onderbouw wedstrijd     Groningen/Drenthe 

13 mei  3e Onderbouw wedstrijd     Ijlst 

3 juni   Toestelfinale Midden- / Bovenbouw  Heerenveen 

De inschrijving voor dit seizoen sluit op 1 december 2022. 

De middenbouw / bovenbouw wedstrijden worden allemaal in Heerenveen 

gehouden. De onderbouw wedstrijden willen we graag in elke provincie laten 

plaatsvinden, zodat de reisafstanden voor turners en ouders/begeleiders enigszins te 

overzien zijn.  

Alle wedstrijden worden mogelijk gemaakt door verenigingen die deze willen 

organiseren of ondersteunen. Dit wordt vanzelfsprekend gedaan door de 

belangrijkste mensen binnen verenigingen: de vrijwilligers. 

Wedstrijden Heerenveen 

Voor de wedstrijden in Heerenveen beschikken we over een fantastische locatie. 

Wel moeten hier ten tijde van de wedstrijden allerlei werkzaamheden plaatsvinden, 

zoals het aanpassen van toestellen, entree, catering, muziek, etc. Hiervoor zijn er 

natuurlijk vrijwilligers nodig. Een bijkomend voordeel van het ondersteunen van een 

wedstrijd in Heerenveen is dat je als vereniging geen zaal hoeft te organiseren; het 

gaat puur om de gang van zaken op de dag zelf. Dit is al mogelijk met een groepje 

van zo’n 4 tot 6 personen. 

Mocht je hier als vereniging een bijdrage aan willen leveren, stuur ons dan een mail: 

dtcth@noord.kngu.nl 
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Onderbouw wedstrijden Groningen/Drenthe 

Voor het komende seizoen hebben we voor 2 wedstrijden in de Onderbouw nog 

geen organiserende vereniging(en) in Groningen/Drenthe. Voor de wedstrijden in 

het rood zoeken we nog een organiserende vereniging.   

Wat houdt het organiseren van een onderbouw wedstrijd in: 

- De wedstrijd duurt o.b.v. onze prognose van deelnemers 1 wedstrijdronde. 

- De wedstrijd kan in een gymzaal worden gehouden. 

- De volgende toestellen zijn nodig: sprong, voltige, brug, rek en lange mat. 

- Mocht er hulp nodig zijn bij bepaalde toestellen dan zijn we als productgroep 

ook bereikbaar voor vragen. 

Wil je als vereniging een van deze wedstrijden organiseren? Stuur dan een mail naar 

dtcth@noord.kngu.nl, dan gaan we samen met jullie de uitwerking mogelijk maken. We 

zien graag jullie reactie vóór 1 december tegemoet. 

In het geval dat er geen verenigingen zich aanmelden dan kunnen deze 

wedstrijden helaas niet plaatsvinden. 

Juryleden 

Bij het inschrijven van turners in digitale loket van Dutch Gymnastics is het toevoegen 

van juryleden met de juiste gegevens verplicht. Naast het vermelden van de 

juryleden in het loket, vragen we jullie ook om de gegevens van de juryleden te 

mailen naar dtcth@noord.kngu.nl. Deze gegevens zullen worden geverifiëerd voordat 

de inschrijving bevestigd kan worden. Zonder het aanmelden van juryleden kunnen 

de turners helaas niet meedoen aan de wedstrijd(en). 

De inschrijving voor dit seizoen sluit op 1 december 2022. 

Voor de start van aankomend seizoen zullen er nog verschillende jury opleidingen en 

bijscholingen worden georganiseerd. Houdt hiervoor de site van Dutch Gymnastics 

in de gaten. 

 

Mochten er nog vragen zijn dan kunnen deze gemaild worden naar 

dtcth@noord.kngu.nl 

Met sportieve groet, 

 

DTCTH Noord 
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