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1. Indeling en algemene informatie Turnen Dames 

Alle clubs die deelnemen aan wedstrijden Turnen Dames (TD) worden geacht op de 

hoogte te zijn van de bepalingen en regels, die gesteld zijn in het huishoudelijk 

reglement van de KNGU, het technisch reglement turnen en het handboek binnen 

het district (en/of regio/rayon indien van toepassing). Ook in deze volgorde gelden 

de reglementen, ieder onderliggend document beschrijft punten die in een 

bovenliggend document niet benoemd wordt.  

 

1.1. Huishoudelijk reglement KNGU 

 

Onder hoofdstuk 3 Wedstrijden staan de algemene regels die 

moeten worden gevolgd bij wedstrijden, evenementen en 

sportgerichte activiteiten georganiseerd door de KNGU, 

geledingen van de KNGU of door leden van de KNGU onder 

auspiciën van de KNGU of geledingen van de 

KNGU.https://dutchgymnastics.nl/kngu/kerndocumenten/huish

oudelijk-reglement 

 

1.2. Technisch reglement turnen 

 

Het technisch reglement turnen bevat de aanvullende 

bepalingen met betrekking tot de wedstrijden en evenementen 

van de KNGU discipline turnen. Dit technisch reglement is een 

aanvulling op hoofdstuk 3 van het huishoudelijk reglement van 

de KNGU. Dit technisch reglement geldt voor zowel landelijke 

wedstrijden als wedstrijden die onder auspiciën van de District 

Technische Commissie (DTC) worden georganiseerd (districts-, 

provinciale, regionale- en rayonwedstrijden). 

https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-

coaches/wedstrijdzaken/turnen-dames/documenten-turnen-

dames  

 

Op de DG webpagina Wedstrijdzaken staat ook specifieke 

informatie over de wedstrijdoefenstof en juryzaken.  

 

 
 

Op de DG webpagina Wedstrijden en uitslagen staat de 

informatie m.b.t. de locatie van de wedstrijdaccommodatie, 

indeling van sporters alsmede het tijdschema. De commissie 

streeft er naar om deze specifieke informatie minimaal twee 

weken voorafgaand aan de wedstrijd te plaatsen. 

 
 

https://dutchgymnastics.nl/kngu/kerndocumenten/huishoudelijk-reglement
https://dutchgymnastics.nl/kngu/kerndocumenten/huishoudelijk-reglement
https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/wedstrijdzaken/turnen-dames/documenten-turnen-dames
https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/wedstrijdzaken/turnen-dames/documenten-turnen-dames
https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/wedstrijdzaken/turnen-dames/documenten-turnen-dames
https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/wedstrijdzaken/wedstrijdsysteem-en-oefenstof-juryleden
https://wedstrijdzaken.kngu.nl/wedstrijdzaken/wedstrijden-en-uitslagen
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Via het inschrijfsysteem (het loket) is het mogelijk om de sporters 

in te schrijven voor  landelijke wedstrijden en wedstrijden in het 

district (regio-rayon indien van toepassing).  

 

 
Informatiepagina nieuwe oefenstof en wedstrijdsysteem 

 

 
YouTube afspeellijst voorbeelden oefenstof 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/wedstrijdzaken/turnen-dames/nieuw-wedstrijd-en-oefenstof-systeem
https://www.youtube.com/c/DutchGymnasticsKNGU/playlists
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2. Wedstrijdplanning turnen dames 2021-2022  

 

2.1. Wedstrijdplanning turnen dames landelijk 

De wedstrijdenplanning voor de landelijke wedstrijden turnen dames kan gevonden 

worden op de volgende webpagina: https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-

coaches/wedstrijdzaken/turnen-dames/wedstrijdinformatie-turnen-dames onder het 

kopje: ‘Landelijk’ 

 

2.2. Wedstrijdplanning turnen dames district Zuid Brabant Oost  

 

 

Datum  Wedstrijd  Organiserende 

vereniging  

Wedstrijdlocatie  Inschrijfperiode 

27 en 28 

november 

2021  

Wedstrijdweekend 1 Tonido Valkenswaard 01-09-21 t/m  

30-09-21 23:59 uur 

15 en 16 

januari 2022  

Wedstrijdweekend 2 Vacant (we 

zoeken nog een 

vereniging)  

- 01-09-21 t/m  

30-09-21 23:59 uur 

29 en 30 

januari 2022 

Wedstrijdweekend 3 
(landelijk wedstrijd pakket 

beschikbaar) 

Vacant (we 

zoeken nog een 

vereniging)  

- 01-09-21 t/m  

30-09-21 23:59 uur 

5 en 6 februari 

2022 

Wedstrijdweekend 4 Vacant (we 

zoeken nog een 

vereniging)  

 - 01-09-21 t/m  

30-09-21 23:59 uur 

19 en 20 

februari 2022 

 Wedstrijdweekend 5 Kunst & Kracht Tilburg 01-09-21 t/m  

30-09-21 23:59 uur 

19 en 20 

maart 2022 

Wedstrijdweekend 6 Dionysius Tilburg 01-09-21 t/m  

30-09-21 23:59 uur 

26 en 27 

maart 2022 

Wedstrijdweekend 7 Vacant (we 

zoeken nog een 

vereniging)  

 - 01-09-21 t/m  

30-09-21 23:59 uur 

2 en 3 april 

2022 

Wedstrijdweekend 8 Vacant (we 

zoeken nog een 

vereniging)  

- 01-09-21 t/m  

30-09-21 23:59 uur 

9 en 10 april 

2022 

Wedstrijdweekend 9 Vacant (we 

zoeken nog een 

vereniging)  

- 01-09-21 t/m  

30-09-21 23:59 uur 

14 en 15 mei 

2022 

Wedstrijdweekend 10 De Meere Boxmeer 01-09-21 t/m  

30-09-21 23:59 uur 

21 en 22 mei 

2022 

Wedstrijdweekend 11 Olympia Cuijk  Cuijk 01-09-21 t/m  

30-09-21 23:59 uur 

11 en 12 juni 

2022 

Reserve weekend Vacant (we 

zoeken nog een 

vereniging)  

 01-09-21 t/m  

30-09-21 23:59 uur 

 

https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/wedstrijdzaken/turnen-dames/wedstrijdinformatie-turnen-dames
https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/wedstrijdzaken/turnen-dames/wedstrijdinformatie-turnen-dames
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Brabant Oost organiseert wedstrijden voor de niveaus Middenbouw 2 t/m 6 en 

bovenbouw supplementen D, E, F. G.  

Voor de middenbouw zijn er teamwedstrijden.  

Voor de bovenbouw zijn er voor supplementen D en E zowel individuele als 

teamwedstrijden.  

Voor de bovenbouw zijn er voor supplementen F en G alleen teamwedstrijden.  

 

Indien er onvoldoende organiserende verenigingen zijn, kunnen er wedstrijd 

weekenden vervallen. Dit zal tot gevolg hebben dat er minder wedstrijden zullen zijn.  

Indien dit gevolgen heeft voor doorstroming naar finales en/of landelijke wedstrijden, 

zullen de werkgroepen hierover beslissen.   
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3. Samenstelling commissies turnen dames  in het district Zuid Brabant Oost 

 

Werkgroep Brabant Oost 123 Wg.td.bo123@zuid.kngu.nl 

Naam Functie Mailadres: 

Corrie van Kouteren Wedstrijdzaken Wg.td.bo123@zuid.kngu.nl 

Stefan Müller Wedstrijdzaken Wg.td.bo123@zuid.kngu.nl 

Josien Rutjes-Kalis Wedstrijdzaken Wg.td.bo123@zuid.kngu.nl 

Meerthe Schoofs Juryzaken juryzakentdbo@hotmail.com 

   

   

 

Werkgroep Brabant Oost 45 wg.td.bo456@zuid.kngu.nl 

Naam Functie Mailadres: 

Wilma van der Sanden Secretariaat Wg.td.bo456@zuid.kngu.nl 

Corina van Beurden Voorzitter Wg.td.bo456@zuid.kngu.nl 

Marianne Toonders Wedstrijdzaken Wg.td.bo456@zuid.kngu.nl 

Carola Karnebeek Wedstrijdzaken Wg.td.bo456@zuid.kngu.nl 

Meerthe Schoofs Juryzaken juryzakentdbo@hotmail.com 

   

 

 

 
Webpagina contact 

turnen dames 

 
Nieuwsbrieven KNGU 
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4. Plaatsingsregeling  

 

De plaatsingsregeling is opgenomen in bijlage 3 van het 

Technisch Regelement. Hieronder zijn de afwijkingen van deze 

regeling opgenomen die voor de wedstrijden in het district van 

toepassing zijn. Voor hetgeen hier niet is opgenomen, geldt het 

Technisch Regelement. 
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5. Aanmelden juryleden 

 

 

Alle wedstrijden dienen te worden gejureerd door juist gebrevetteerde juryleden 

(minimaal brevet middenbouw en/of TD2). Het aandragen van een jurylid is 

VERPLICHT voor iedere deelnemende vereniging. De juryleden zullen door de 

werkgroep turnen dames worden ingedeeld bij de wedstrijden.  

Bij deelname aan de wedstrijden in Brabant Oost en District Zuid is de vereniging 

verplicht om juryleden te leveren volgens de volgende gestelde eisen: 

• Bij inschrijving van 1-12 turnsters: 1 jurylid 

• Bij inschrijving van 13 turnsters of meer: 2 juryleden 

 

Indien niet aan de juryverplichting wordt voldaan, kan dit als gevolg hebben dat 

verenigingen worden uitgesloten van deelname. 

Het is ook toegestaan een jurylid van een andere vereniging te vragen. 

 

Wij vragen u door te geven aan het secretariaat (juryzakentdbo@hotmail.com) 

wanneer een jurylid een (hoger) brevet heeft gehaald, zodat dit kan worden 

meegenomen bij het uitnodigen van de juryleden.   
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6. Inschrijfprocedure 

 

 

Voor bovenbouw, middenbouw en onderbouw zie het Technisch Reglement Turnen 

hoofdstuk 7.  

 

Alle turnsters dienen zich via het inschrijfsysteem van de KNGU (zie website 

www.dutchgymnastics.nl) in te schrijvent/m 30 september 2021. 

 

Na sluitingsdatum worden geen inschrijvingen meer geaccepteerd.  
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7. District specifieke regels 

  

 

7.1. Wedstrijdnummers & uitslag  

De wedstrijdnummers kunnen op de dag zelf opgehaald worden bij de infostand of 

de wedstrijdtafel.  

 

Aan het einde van de wedstrijden zullen de uitslagen van de wedstrijden geplaatst 

worden op Wedstrijden & Uitslagen.  

 

7.2. Entree  

De inschrijfgelden voor alle wedstrijden zijn terug te vinden onder de volgende link: 

https://dutchgymnastics.nl/assets/Wedstrijdzaken-/Kostendragers-en-

harmonisatie/Harmonisatie/Inschrijfgelden-seizoen-2021-2022.pdf 

De entreegelden voor het publiek zijn voor alle regionale wedstrijden als volgt: 

Tot 5 jaar: Gratis 

Personen van 5 t/m 12 jaar € 2,00 

Personen boven de 12 jaar € 3,50 

 

7.3. District specifieke wedstrijdregels  

 

Webpagina district specifieke informatie 

 
  

7.4. Aanleveren muziek  

 

In onze regio Brabant Oost kan er nog geen digitale muziek worden aangeleverd. 

Zolang er nog geen digitale muziek aangeleverd kan worden, dient de muziek per 

cd aangeleverd te worden. Per turnster dient 1 cd te worden aangeleverd.  

Op de cd dient de naam van de turnster en het wedstrijdnummer duidelijk zichtbaar 

aangegeven te worden.  

  

https://dutchgymnastics.nl/wedstrijden-en-uitslagen?sortField=From&sortDirection=ASC&month=5&year=2021&region=&discipline=4
https://dutchgymnastics.nl/assets/Wedstrijdzaken-/Kostendragers-en-harmonisatie/Harmonisatie/Inschrijfgelden-seizoen-2021-2022.pdf
https://dutchgymnastics.nl/assets/Wedstrijdzaken-/Kostendragers-en-harmonisatie/Harmonisatie/Inschrijfgelden-seizoen-2021-2022.pdf
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8. Bijlages 

 

De volgende bijlagen zijn toegevoegd: 

1. Inschrijfformulier organisatie wedstrijd (mailen naar werkgroepen) 

2. Inschrijfformulier vrijwilliger werkgroep (mailen naar werkgroepen) 

3. Inschrijfformulier schaduwjureren (document mailen naar 

juryzakentdbo@hotmail.com) 
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Bijlage 1. Inschrijfformulier organisatie wedstrijd 
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Bijlage 2. Inschrijfformulier vrijwilliger werkgroep 
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Bijlage 3. Inschrijfformulier schaduw jureren 

 

  


