
 

 
 
 

 

 

 

 

Aan:  Bestuur en technische leiding van de KNGU-verenigingen met Rhönradturnen 

 

 

Geacht bestuur en trainer, 

 

Hierbij doen wij u de volgende stukken toekomen: 

 

- Wedstrijdagenda landelijke wedstrijden 2021-2022 

- Promotie- Degradatieregeling 

- Dispensatieregeling 

- Aanvullende informatie wedstrijden 

- Kwalificatie Nederlands Kampioenschap 

- Informatie/Kwalificatie Wereldkampioenschap 

- Roulatieschema organisatie landelijke wedstrijden 2022-2023 

- Aanvraagformulier deelname buitenlandse wedstrijden 

 

Wilt u er alstublieft voor zorgen dat deze mail zo spoedig mogelijk bij de desbetreffende 

trainers terechtkomt? 

 

Vanwege Covid-19 komt de promotie- degradatieregeling die betrekking heeft op de laatst 

geturnde landelijke wedstrijd te vervallen. U kunt het aankomende seizoen dus vrij inschrijven. 

De dispensatieregeling is voor het aankomende seizoen versoepelt zoals u kunt lezen in 

bijgevoegde informatie. 

 

Leest u alle informatie alstublieft goed! 

De documenten welke zijn bijgevoegd bij deze brief zijn leidend en zullen zo spoedig mogelijk 

op de KNGU-website worden geplaatst. 

 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Christa Bochanen 

LTC Wedstrijdzaken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk: RR 2021-2022 Behandeld door: 
Landelijk Technische Commissie 

Rhönrad 

Datum: 11 september 2021 Doorkiesnummer:  

Onderwerp: 
Wedstrijdinformatie seizoen 2021 

en 2022 
E-mail:  wedstrijdzaken@ltc-rhonrad.nl  

mailto:wedstrijdzaken@ltc-rhonrad.nl


 

 

 

 

 

 

Wedstrijdagenda  

2021-2022 

 

 

 

13 november 2021:  Clubteamwedstrijd Rhönrad 

Organisatie:   LTC-RR in samenwerking met Salto Nieuwpoort 

Niveau:   5 t/m 7 

Wedstrijdpaspoort:  Niet van toepassing 

Inschrijfgeld:   € 64,= per team 

Inschrijving:   KNGU-loket  

Vanaf: 13 september 2021 

Tot: 13 oktober 2021 

 

 

15 januari 2022: Plaatsingswedstrijd 

Organisatie:  LTC-RR in samenwerking met GV RATS 

Niveau:  1,4 en 5 (niveau 5 alleen pupil en jeugd) 

Wedstrijdpaspoort: Verplicht 

Inschrijfgeld:  € 27,= per deelnemer 

Inschrijving:  KNGU-loket  

   Vanaf: 1 november 2021 

   Tot: 1 december 2021 

Informatie:  - 1e plaatsingsmogelijkheid niveau 1 voor NK/WK 

- 1e plaatsingsmogelijkheid niveau 4 en 5 (niveau 5 alleen pupil en 

jeugd) voor NK 

 

 

12 februari 2022: Plaatsingswedstrijd  

Organisatie:  LTC-RR in samenwerking met KDO Krimpen a/d IJssel 

Niveau:  1, 2 en 3 

Wedstrijdpaspoort: Verplicht 

Inschrijfgeld:  € 27,= per deelnemer 

Inschrijving:  KNGU-loket 

   Vanaf: 1 november 2021 

   Tot: 1 december 2021 

Informatie:  - 2e plaatsingsmogelijkheid niveau 1 voor NK/WK 

- 1e plaatsingsmogelijkheid niveau 2 en 3 voor NK 

 

12 maart 2022: Plaatsingswedstrijd 

Organisatie:  LTC-RR in samenwerking met Lycurgus-Hygiea Krommenie 

Niveau:  2,3,4 en 5 

Inschrijfgeld:  € 27,= per deelnemer 

Inschrijving:  KNGU-loket  

Inschrijving heeft reeds plaatsgevonden voor de 1e plaatsingswedstrijd 

Informatie: - 2e Plaatsingswedstrijd voor de deelnemende niveaus (niveau 5 alleen 

pupil en jeugd) voor NK 

 

  



 

 

 

 

 

18 februari 2022 Informatiebijeenkomst WK Deelnemers (20.00 uur) 

Organisatie:  LTC Rhönrad 

Informatie:  Deze bijeenkomst is alleen voor genodigden 

Locatie:  Nader te bepalen 

 

 

2 april 2022:   NK Rhönrad 

Organisatie:   LTC-RR in samenwerking met DOK Ede 

Niveau:   Niveau 1 t/m 5 (niveau 5 alleen pupil en jeugd) 

Wedstrijdpaspoort:  Verplicht 

Inschrijfgeld:   € 27,= per deelnemer 

Inschrijving:  Geen inschrijving (plaatsing geschiedt via de plaatsingswedstrijden) 

Informatie:  Verdere info volgt na de laatste plaatsingsmogelijkheid 

 

 

23-29 mei 2022 Wereldkampioenschappen Rhönrad 

Organisatie:  IRV 

Locatie:  Sonderburg, Denemarken 

Niveau:  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Promotie- degradatieregeling 

 

 

Als een turn(st)er het aankomende seizoen 24 punten of meer scoort (gemiddeld over de 

kwalificatiemomenten) in het niveau waarin men is uitgekomen, moet men verplicht het 

volgende seizoen naar minimaal 1 niveau hoger promoveren. Scoort een turn(st)er het 

aankomende seizoen 15 punten of minder (gemiddeld over de kwalificatiemomenten) in het 

niveau waarin men is uitgekomen, dan mag men het seizoen daarna maximaal 1 niveau 

degraderen. 

 

 

 

 

Dispensatieregeling 

 

 

Een gymnast die door ziekte of blessure(s) niet kan/kon deelnemen aan een 

kwalificatiewedstrijd kan, indien hij/zij aan de landelijke finale wil deelnemen, binnen vijf (5) 

dagen na de betreffende kwalificatiewedstrijd, een dispensatieverzoek indienen bij het 

wedstrijdsecretariaat van de LTC-RR. 

 

Een dispensatieverzoek dient vergezeld te gaan van: 

• • een verklaring van het bestuur van de vereniging waarin het bestuur 

verklaart in te stemmen met het dispensatieverzoek van de turn(st)er; en 

• • een medische verklaring ondertekend door een arts, waaruit blijkt dat de 

betreffende turn(st)er niet kan/kon deelnemen of verder kon deelnemen 

aan de kwalificatiewedstrijd. 

 

De termijn waarbinnen de LTC-RR beslist over het dispensatieverzoek bedraagt vier (4) 

weken, te rekenen vanaf de dag volgend op de dag dat het dispensatieverzoek door de 

LTC-RR is ontvangen. Indien de landelijke finale plaatsvindt binnen de hiervoor genoemde 

vier(4)wekentermijn waarbinnen de LTC-RR op het dispensatieverzoek dient te beslissen, 

beslist de LTC-RR tenminste één (1) week voordat de landelijke finale plaatsvindt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Aanvullende informatie wedstrijden 

 

 

 

Meenemen van raderen naar wedstrijden 

 

Bij ieder wedstrijdprogramma dat u van ons ontvangt, is een “radschema” toegevoegd met 

de raderen die moeten worden meegenomen naar de wedstrijden. 

Controleer dit radschema te allen tijde goed!! 

Mocht een turner/ster een andere radmaat op een wedstrijd willen gebruiken dan is 

opgegeven, controleer het radschema dan goed voor desbetreffende wedstrijd zodat u 

zeker weet dat de juiste radmaat aanwezig is. Mocht deze maat niet aanwezig zijn volgens 

het radschema, dan dient u er zelf voor te zorgen dat het juiste rad aanwezig is op de 

wedstrijd. Dit geeft u vervolgens per mail door aan LTC-RR Wedstrijdzaken. 

  

 

Clubteamwedstrijd  

 
De wedstrijd is voor teams die bestaan uit 3 tot 5 gymnasten van één vereniging. Indien een 
vereniging niet voldoende gymnasten heeft om een team te vormen, kan ten hoogste één 
gymnast van een andere vereniging deelnemen. Deze dient daarvoor een 2e startrecht aan 
te vragen bij het bondsbestuur. Zie hiervoor ook artikel 3.3.10 van het Huishoudelijk Reglement 
van de KNGU. 

Een team kan zich inschrijven op niveau 5, 6 of 7. Geen van de teamleden mag 
gekwalificeerd zijn voor een hoger niveau dan waarvoor wordt ingeschreven. Onder 
gekwalificeerd verstaan we: het niveau dat men turnde op de laatste KNGU-wedstrijd. 
Vanzelfsprekend geldt dat voor de individuele wedstrijden die plaatsvinden in kalenderjaar 
2022  (dus na deze clubteamwedstrijd plaatsvinden) wel alsnog in het eigen niveau kan 
worden ingeschreven wanneer men met deze groepswedstrijd bijvoorbeeld 1 niveau hoger 
heeft geturnd om een groep te kunnen vormen. 

Ieder team turnt zes oefeningen (twee rechtuit, twee spiralen en twee sprong) op het niveau 
van inschrijven. In iedere discipline moeten verschillende gymnasten hun oefening turnen. 
Indien een team door omstandigheden geen twee oefeningen op een discipline kan 
uitvoeren, worden de ontbrekende oefeningen gewaardeerd met nul punten. 

Als uitgangspunt houdt de LTC-RR aan dat maximaal twintig (20) teams zich kunnen 
inschrijven. Bij overschrijving houdt de LTC-RR zich het recht voor om inschrijvingen te 
weigeren. 

  



 

 

 

 

 

Indeling categorieën en niveaus in seizoen 2021/2022 

 

Niveau: 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

Leeftijdscategorie Pupil  

-10 jaar 

Jeugd 

11-13 

jaar 

Junior  

14-18 

jaar 

Senior 

19 jaar 

en ouder 

 

 

• Leeftijdsklassen zijn gebaseerd op het geboortejaar van de gymnast. Het kalenderjaar 

waarin het seizoen eindigt, is bepalend voor deelname. 

 

• Het is toegestaan één (1) leeftijdscategorie hoger uit te komen. 

 

• In alle niveaus zal op wedstrijden slechts vrije oefenstof worden geturnd. 

 

 

 

Individuele wedstrijden 

 

Inschrijving voor individuele wedstrijden niveau 1 tot en met 5 in 2021-2022 

De vereniging waarvoor de gymnasten uitkomen, schrijft de gymnasten in via het KNGU-

loket. In het bovenstaande wedstrijdagenda staat per wedstrijd aangegeven of gymnasten 

voor een bepaalde wedstrijd moeten worden ingeschreven of niet. 

 

Voor plaatsing voor het NK dient de vereniging de gymnast in te schrijven voor de 

plaatsingswedstrijd(en). Deze wedstrijdcyclus bestaat: 

 

- voor niveau 1 t/m 5 (niveau 5 alleen pupil en jeugd) uit twee Plaatsingswedstrijden en 

het NK/WK. Voor plaatsing voor het NK moeten beide plaatsingswedstrijden geturnd 

worden.  

 

Voor plaatsing voor het NK is deelname aan alle wedstrijden verplicht (een uitzondering 

hierop is dispensatie). 



 

 

 

 

Kwalificatiedocument 

Nederlands Kampioenschap 

 

Plaatsing voor NK  

 

Nederlandse kampioenschappen: niveau 1 tot en met 5 (niveau 5 alleen pupil en jeugd)  

heeft twee Plaatsingswedstrijden die beiden geturnd moeten worden om te kunnen plaatsen 

voor de Nederlandse kampioenschappen. Het gemiddelde van de som van de 

meerkampscores van beide Plaatsingswedstrijden telt mee in het plaatsingsklassement. 

 

Deelnemers in niveau 1 kunnen zich naast de meerkamp ook plaatsen voor de discipline-

finale. Alleen in dit niveau kan men zich op 1 of 2 disciplines plaatsen voor het Nederlands 

kampioenschap. 

 

Naast de hiervoor beschreven eisen moet de gymnast een minimum totaalscore behalen 

over beide Plaatsingswedstrijden voor plaatsing NK. Deze minimum totaalscore per niveau 

staat in onderstaande tabel. 

De tien besten per niveau, per categorie stromen door naar het NK. 

 

 

Niveau Gemiddelde minimumscore 

5 18 

4 18 

3 18 

2 18 

1 20 

 

 

Doorstroom naar het NK: 

 

Niveau: 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

Leeftijdscategorie Pupil 

-10 

jaar 

Jeugd 

11-13 

jaar 

Junior  

14-18 

jaar 

Senior 

19 jaar 

en ouder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Discipline-finales 

 

Voor niveau 1 zal er per discipline een disciplinefinale zijn. 

 

Kwalificatie disciplinefinale: 

Het gemiddelde van de twee disciplinescores die zijn behaald tellen mee voor plaatsing. 

Maximaal de beste zes (6) deelnemers per categorie per discipline kunnen zich hiervoor 

plaatsen. Jongens/Meisjes en Dames/Heren zijn aparte categorieën. 

 

Naast de hiervoor beschreven eisen, moet de gymnast een minimumscore per discipline 

behalen per wedstrijd. Deze minimum disciplinescore per niveau staat in onderstaande tabel. 

 

Minimumscore: Rechtuit junioren 9.00 

   Rechtuit senioren 7.00  

   Spiralen junioren 6.50  

   Spiralen senioren 6.50  

   Sprong junioren 6.50  

   Sprong senioren 6.50 

 

De disciplinefinale zal worden geturnd op het NK. 

 

  



 

 

Kwalificatiedocument 
Wereldkampioenschap 2022 

 
 
Inleiding 
 
Van 23 tot en met 29 mei 2022 vinden in de stad Sonderburg in Denemarken de 
Wereldkampioenschappen Rhönradturnen 2022 plaats. Deze wereldkampioenschappen 
worden georganiseerd door TS Sonderburg in samenwerking met de International Wheel 
Gymnastics Federation (IRV). 
De Landelijke Technische Commissie Rhönrad (LTC-RR) wil de beste Nederlandse 
Rhönradturn(st)ers afvaardigen naar deze wereldkampioenschappen. In dit document 
worden de kwalificatie-eisen beschreven waar de turn(st)ers, die willen deelnemen aan de 
WK, aan moeten voldoen. Ook geeft dit document meer informatie over de 
aanwijzingsprocedure. 
 
De Wereldkampioenschappen 
 
De WK Rhönradturnen wordt gehouden voor vier categorieën turn(st)ers en in iedere 
categorie worden drie disciplines geturnd. De vier categorieën die het IRV onderscheidt, 
zijn:1 
 

• Jongens (turners 14 t/m 18 jaar) 

• Meisjes (turnsters 14 t/m 18 jaar) 

• Heren (turners 19 jaar en ouder)  

• Dames (turnsters 19 jaar en ouder) 
 
De KNGU mag maximaal vijf (5) turn(st)ers per categorie afvaardigen naar de WK. Wordt het 
maximaal aantal deelnemers afgevaardigd, dan zijn dat in totaal twintig (20) turn(st)ers (vijf 
(5) turn(st)ers x vier (4) categorieën). Voor iedere vier (4) turn(st)ers die de KNGU afvaardigt, 
dient de KNGU één (1) jurylid af te vaardigen. Als het maximaal aantal turn(st)ers zich 
kwalificeert, zullen er dus vijf (5) juryleden afgevaardigd moeten worden door de KNGU. 
Indien er niet voldoende juryleden kunnen worden afgevaardigd, kan de LTC-RR bepalen dat 
minder turn(st)ers worden afgevaardigd. 
 
Voor alle categorieën 

Voor iedere categorie turn(st)ers worden de disciplines rechtuit, spiralen en sprong 
gehouden. Er wordt alleen vrije oefenstof geturnd. Voor iedere categorie is er een allround 
wedstrijd. Deze allround wedstrijd is tevens het kwalificatiemoment voor de individuele 
discipline finales. Aan de individuele disciplinefinales nemen de beste vier (4) tot zes (6) 
turn(st)ers per discipline deel (afhankelijk van het totaal aantal turn(st)ers aan de discipline 
binnen een categorie), welke de limiet voor deelname aan de disciplinefinale hebben 
behaald (minimale cijfer wordt bepaald door het IRV, zie Competition Rules 2021).  

 
  

 
1  Bepalend is de leeftijd van de turn(st)er op 31 december van het jaar waarin de WK gehouden wordt. Een turn(st)er kan 

ten tijde van het WK 18 zijn, maar toch in de categorie van 19 jaar en ouder vallen, omdat de turn(st)er in de loop van 
het jaar 19 wordt. 

 



 

Meerkampfinale 
Voor zowel de categorie junioren (dit zijn de jongens 14 t/m 18 jaar en de meisjes 14 

t/m 18 jaar) als de categorie senioren (dit zijn de heren 19 jaar en ouder en de dames 19 jaar 
en ouder) wordt een afzonderlijke meerkampfinale gehouden (naast de disciplinefinales die 
gehouden worden). Tijdens de allround wedstrijd, kan een turn(st)er zich dus zowel plaatsen 
voor een individuele disciplinefinale als voor de meerkampfinale (mits alle drie de disciplines 
zijn geturnd). 
De beste zes (6) meerkampers tijdens de allround wedstrijden plaatsen zich voor de 
meerkampfinale. 
De junior turn(st)er met de hoogste score in de meerkampfinale mag zich wereldkampioen(e) 
allround noemen.  
De senior turn(st)er met de hoogste score in de meerkampfinale mag zich 
wereldkampioen(e) allround noemen.  
 
Landenteamfinale   *NIEUW* 
 Met ingang van de aankomende wereldkampioenschappen zal er geen aparte 
landenteamfinale meer zijn zoals bij de meesten wellicht bekend was. 
Tijdens deze finale streden de beste 4 landen om een ticket te bemachtigen voor deelname 
aan de WorldCup, welke wordt gehouden in de oneven jaren (2023). 
Vanaf 2023 zal er een WorldCup zijn voor zowel junioren als senioren. Tickets voor deze 
WorldCup moeten nu worden bemachtigd tijdens de kwalificatieronden van de Individuele 
Wereldkampioenschappen. 
 

 
Kwalificatie-eisen 
 
Een turn(st)er die zich wil kwalificeren voor de WK zal aan alle van de volgende kwalificatie-
eisen moeten voldoen gedurende de periode die aanvangt de dag na de 2e 
plaatsingswedstrijd en eindigt de dag nadat de WK Rhönradturnen 2022 zijn geëindigd. 
 

1. Nationaliteitseis 
De turn(st)ers heeft de Nederlandse nationaliteit en is lid van een bij de KNGU 
aangesloten vereniging. 

 
2. Niveau-eis 

Alleen turn(st)ers die tijdens beide kwalificatiemomenten op niveau 1 van de ROL 
turnen, kunnen zich kwalificeren. De kwalificatiemomenten zijn: 

• De plaatsingswedstrijd van15 januari 2022 

• De plaatsingswedstrijd van 12 februari 2022 
 

3. IRV-eisen 
De turn(st)er voldoet aan de eisen die het IRV aan de turn(st)ers stelt en stemt in met 
alle regels van het IRV. Deze eisen en regels zijn opgenomen in de Competition 
Rules 2021. Deze zijn te raadplegen via 
https://wheelgymnastics.sport/files/uploads/2020/11/Competition-Rules-2021.pdf 
Indien het IRV de Competition Rules herziet, dient de turn(st)er te voldoen aan de 
herziene Competition Rules. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://wheelgymnastics.sport/files/uploads/2020/11/Competition-Rules-2021.pdf


 

 
Onderdeel van de eisen die het IRV in de Competition Rules 2021 aan de turn(st)ers 
stelt, zijn minimumscores waaraan een turn(st)er moet voldoen om zich te kunnen 
kwalificeren voor deelname aan een disciplinefinale tijdens de WK. Omdat de 
minimumscores die de KNGU/ LTR-RR stelt per discipline voor deelname aan de WK 
zeer waarschijnlijk hoger zijn dan de minimumscores die het IRV stelt voor deelname 
aan een disciplinefinale, zullen deze laatsten niet nader worden besproken in dit 
document. Mocht het IRV toch minimumscores vaststellen die hoger zijn dan de door 
de KNGU/ LTC-RR gestelde minimumscores, dan zal de KNGU/ LTC-RR de 
minimumscores van het IRV aanhouden en de turn(st)er zal hieraan moeten voldoen. 

 
4. Scores-eis of toekenning bijzondere grond 

Kwalificatie op scores: De turn(st)er turnt over beide kwalificatiemomenten (15 januari 
en 12 februari 2022) gemiddeld de minimumscores die het bondsbestuur van de 
KNGU (op voordracht van de LTC-RR) heeft gesteld. 
 
Kwalificatie op bijzondere gronden: De turn(st)er heeft niet gemiddeld over beide 
kwalificatiewedstrijden aan deze minimumscores voldaan, maar wordt door de KNGU 
(op voordracht van de LTC-RR) op basis van bijzondere gronden gekwalificeerd. 
  
Kwalificatie op score 
De turn(st)er voldoet, gemiddeld over beide kwalificatiemomenten, aan de 
minimumscores die het bondsbestuur van de KNGU (op voordracht van de LTC-RR) 
heeft gesteld. De KNGU/ LTC-RR hanteert als criterium dat een turn(st)er een goede 
kans dient te hebben om in het meerkampklassement van de allround wedstrijd van 
de WK 2022 bij de bovenste helft van alle turn(st)ers te eindigen en/ of per discipline 
een plaats in de finale te bemachtigen. Het criterium “goede kans” is geobjectiveerd 
door minimumscores vast te stellen op basis van de uitslagen van de laatste WK’s, 
waarin tevens wijzigingen in het reglement zijn meegenomen.  
 
Op basis hiervan moet de turn(st)er minimaal, gemiddeld over beide 
kwalificatiemomenten, de volgende kwalificatiescores turnen:  
 

Meisjes 

Rechtuit 9.00 

Spiralen 7.00 

Sprong 7.00 

Meerkamp 21.00 (waarbij minimaal is behaald bij rechtuit 6.00, 
spiralen 5.00 en sprong 5.50)  

Jongens 

Rechtuit 8.00 

Spiralen 7.00 

Sprong 7.00 

Meerkamp 21.00 (waarbij minimaal is behaald bij rechtuit 6.00, 
spiralen 5.00 en sprong 5.50)  

Dames 

Rechtuit 9.00 

Spiralen 8.00 

Sprong 7.00 

Meerkamp 22.00 (waarbij minimaal is behaald bij rechtuit 6.50, 
spiralen 5.50 en sprong 6.00)  

Heren 

Rechtuit 9.00 

Spiralen 8.00 

Sprong 8.00 

Meerkamp 22.00 (waarbij minimaal is behaald bij rechtuit 6.50, 
spiralen 5.50 en sprong 6.00)  

  
   



 

 Kwalificatie op bijzondere gronden 
Een kwalificatie op bijzondere gronden kan alleen plaatsvinden als er in de 
betreffende categorie nog geen maximaal aantal gekwalificeerden is op basis van 
score. Een kwalificatie op score gaat dus altijd voor op een kwalificatie op bijzondere 
gronden.  
 
Een turn(st)er die niet voldaan heeft aan de eisen voor plaatsing op score kan zich op 
basis van de volgende (alternatieve) gronden, op voordracht van de LTC-RR, 
kwalificeren voor deelname aan de WK: 
 

a. De turn(st)er heeft naar oordeel van de LTC-RR uitzonderlijke groei in diens 
turnvaardigheden laten zien en deelname aan de WK 2022 kan naar oordeel 
van de LTC-RR stimulerend werken op de gymnastische ontwikkeling van de 
turn(st)er en diens prestaties tijdens deelname aan de WK 2022 en 2024. 
 

b. De turn(st)er kon door ziekte of blessure(s) niet deelnemen aan een 
kwalificatiewedstrijd. Hij/zij kan binnen vijf (5) dagen na de 
kwalificatiewedstrijd (van 15 januari en/of 12 februari 2022) een 
dispensatieverzoek indienen bij het wedstrijdsecretariaat van de LTC-RR. Een 
dispensatieverzoek dient vergezeld te gaan van: 

 

• Een verklaring van het bestuur van de vereniging, waarin het bestuur 
verklaart in te stemmen met het dispensatieverzoek van de turn(st)er. 
 

• Een medische verklaring, ondertekend en voorzien van een watermerk of 
stempel door een arts of BIG-geregistreerd medisch specialist, waaruit 
blijkt dat de betreffende turn(st)er niet kan/ kon deelnemen of verder kon 
deelnemen aan de kwalificatiewedstrijd als gevolg van de ziekte of 
blessure. 

 
De turn(st)er voor wie de beide hierboven genoemde verklaringen akkoord zijn 
bevonden door de LTC-RR, moet naar oordeel van de LTC-RR uitzonderlijke 
prestaties hebben getoond die naar oordeel van de LTC-RR kwalificatie voor 
de WK 2022 rechtvaardigen. 

 
De termijn waarbinnen de LTC-RR beslist over het dispensatieverzoek, 
bedraagt in het geval van de eerste kwalificatiewedstrijd maximaal twee (2) 
weken en in het geval van de tweede kwalificatiewedstrijd maximaal vijf (5) 
dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de dag dat de betreffende 
plaatsingswedstrijd heeft plaatsgevonden. 
 

Het is ter discretie van de LTC-RR om gebruik te maken van haar bevoegdheid om 
een turn(st)er te kwalificeren op bijzondere gronden. Verzoeken aan de LTC-RR om 
gebruik te maken van haar bevoegdheid om een turn(st)er te kwalificeren op 
bijzondere gronden, worden niet in behandeling genomen en hierop geeft de LTC-RR 
geen reactie. Hetzelfde geldt voor iedere communicatie van een dergelijke strekking. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. Behorende tot de eerste vijf op basis van rangvolgorde 
De turn(st)er behoort op grond van de volgende rangvolgorde bij de eerste vijf 
turn(st)ers in zijn/ haar categorie: 

 
a. De turn(st)ers die aan de minimumscore van de KNGU (zie punt 4) op de 

meerkamp hebben voldaan, gaan altijd voor turn(st)ers die aan de 
minimumscores van de KNGU (zie punt 4) hebben voldaan in twee van de 
drie disciplines, ongeacht of de scores van de turn(st)er die aan de 
minimumscore op de meerkamp heeft voldaan per discipline beschouwd lager 
zijn dan de score(s) van de turn(st)er die in twee disciplines heeft meegedaan. 

b. De turn(st)ers die aan de minimumscores van de KNGU (zie punt 4) hebben 
voldaan in twee van de drie de disciplines, gaan altijd voor turn(st)ers die aan 
de minimumscores van de KNGU (zie punt 4) hebben voldaan in één van de 
drie disciplines. 

c. Er worden maximaal twee turn(st)ers uitgezonden die niet in drie disciplines 
aan de minimumscores van de KNGU (zie punt 4) hebben voldaan, waarvan 
slechts één turn(st)er aan één discipline die aan de minimumscores van de 
KNGU (zie punt 4) heeft voldaan. 

d. Indien meerdere turn(s)ters de minimumscore voor de meerkamp hebben 
gehaald, gaat de turn(st)er met het grotere verschil tussen zijn/ haar totale 
score op de meerkamp (het totaal van rechtuit, spiralen en sprong) en de 
minimumscore voor op de turn(st)er met het kleinere verschil tussen zijn/ haar 
totale score op de meerkamp (het totaal van rechtuit, spiralen en sprong) en 
de minimumscore (gemiddeld genomen over beide kwalificatiewedstrijden).  

e. Indien meerdere turn(st)ers de minimumscore hebben behaald in twee 
disciplines, gaat de turn(st)er met het grotere verschil tussen de som van de 
scores op deze twee disciplines en de som van de minimumscore van de 
betreffende disciplines voor op de turn(st)ers met het kleinere verschil tussen 
de som van deze twee disciplines en de minimumscore voor de betreffende 
disciplines (gemiddeld genomen over beide kwalificatiewedstrijden).  

f. Indien meerdere turn(st)ers de minimumscore hebben behaald in één 
discipline, gaat de turn(st)er met het grotere verschil tussen deze ene 
discipline en de minimumscore voor de betreffende discipline voor op 
turn(st)ers met het kleinere verschil tussen de ene discipline en de 
minimumscore voor deze discipline (gemiddeld genomen over beide 
kwalificatiewedstrijden).  

g. Als op basis van de voorgaande punten a tot en met f geen rangvolgorde kan 
worden bepaald, gaat de turn(st)er met de hogere totaalscore op de 
meerkamp voor op de turn(st)er met de lagere score op de meerkamp 
(hoogste meerkampscore op één van de kwalificatiewedstrijden).  

h. Als op basis van de voorgaande punten a tot en met g geen rangvolgorde kan 
worden bepaald, gaat de turn(st)er met de hogere sommering van de 
uitvoeringsscores van de meerkamp (dus het totaal van de uitvoeringscijfers 
van rechtuit, spiralen en sprong) voor op de turn(st)er met de lagere 
sommering van de uitvoeringsscores op de meerkamp (berekend over beide 
kwalificatiewedstrijden). 

i. Als op basis van de voorgaande punten a tot en met h geen rangvolgorde kan 
worden bepaald, dan gaat de turn(st)er met de hogere sommering van de 
gehaltescores van de meerkamp (dus het totaal van de gehaltescore van 
rechtuit, spiralen en sprong) voor op de turn(st)er met de lagere sommering 
van de gehaltescores op de meerkamp (berekend over beide 
kwalificatiewedstrijden).  

j. De turn(st)er heeft zich gekwalificeerd op bijzondere gronden. 
 
 



 

 
6. Instemming met delegatieregels 

De turn(st)er, en indien van toepassing de ouder(s)/voogd(en) van de turn(st)er), 
stemmen onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud in met de delegatieregels. 
Iedere turn(st)er, en indien van toepassing de ouder(s)/voogd(en), is verplicht de 
delegatieregels te ondertekenen en zich aan deze regels te houden op alle 
momenten dat de leden van de delegatie in hun hoedanigheid als delegatie bij elkaar 
zijn. Hiervan is in ieder geval sprake bij voorbereidende bijeenkomsten voor de WK, 
WK-trainingen alsmede de WK zelf. Indien twijfel bestaat of leden van de delegatie in  
 
hun hoedanigheid als delegatie bij elkaar zijn, bepaalt de LTC-RR of dit het geval is. 
De delegatieregels kunnen binnenkort worden geraadpleegd via de KNGU-site. 
Tevens zullen deze delegatieregels worden toegestuurd aan degenen die worden 
uitgenodigd om deel uit te maken van de WK-delegatie.  
   

7. Openheid naar LTC-RR over beperkingen 
De turn(st)er stelt de LTC-RR schriftelijk op de hoogte van het bestaan van fysieke 
en/ of psychische beperkingen die van invloed zijn of kunnen zijn op zijn/ haar 
functioneren als delegatielid en zijn/ haar presteren als turn(st)er, alsmede de aard en 
duur van deze beperkingen. Indien de LTC-RR van oordeel is dat de beperkingen 
een risico inhouden voor de turn(st)er en/ of de delegatieleden, kan de LTC-RR de 
turn(st)er verplichten zich op eigen kosten medisch te laten keuren door een sportarts 
die als dusdanig geregistreerd staat in het BIG-register. De turn(st)er dient de 
conclusies van deze keuring te overleggen aan de LTC-RR. 

 
8. Instemming ouder(s)/voogd(en) 

Indien de turn(st)er minderjarig is (jonger dan 18 jaar), zal/ zullen de ouder(s)/ 
voogd(en), zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de LTC-RR, geen 
functie hebben of accepteren in de organisatie van het IRV of één of meerdere 
andere organisaties die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de organisatie van de 
WK. Indien de ouder(s) of gezagdragende betrokkene(n) van de turn(st)er reeds een 
dergelijke functie heeft geaccepteerd, zal hij/ zij dit uiterlijk voor afloop van de tweede 
plaatsingsmogelijkheid (12 februari 2022) schriftelijk hebben gemeld bij de LTC-RR 
en de LTC-RR alsnog om toestemming verzoeken, of zich onvoorwaardelijk 
terugtrekken uit deze functie en de LTC-RR hiervan onmiddellijk en volledig 
schriftelijk informeren. 

 
Indien een turn(st)er en/ of zijn/ haar ouder(s)/ voogd(en) gedurende de periode die 
aanvangt de dag na de 2e plaatsingswedstrijd en eindigt de dag na de WK Rhönradturnen 
2022 niet of niet langer voldoet aan één of meerdere van bovenstaande kwalificatie-eisen, is 
de turn(st)er (of in het geval het een minderjarige turn(st)er betreft, de ouder(s)s/voogd(en)) 
verplicht om de LTC-RR hierover onmiddellijk en volledig schriftelijk te informeren. Indien de 
LTC-RR niet onmiddellijk en volledig schriftelijk wordt geïnformeerd, is de LTC-RR 
gerechtigd de aanwijzing van de turn(st)er in te trekken. Dit kan gedurende de periode die 
aanvangt op de dag volgend op de dag waarop de turn(st)er (of diens ouder(s)/ voogd(en)) 
de aanwijzing hebben geaccepteerd en die eindigt op de dag na de WK Rhönradturnen 2022 
zijn geëindigd. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Aanwijzingsprocedure 
 
Uiterlijk de week na de 2e plaatsingswedstrijd van 12 februari 2022 neemt de LTC-RR het 
besluit welke turn(st)ers zich onvoorwaardelijk, dan wel voorwaardelijk, hebben 
gekwalificeerd voor deelname aan de meerkamp, tweekamp of een enkele discipline van de 
WK. De turn(st)ers en/ of hun ouder(s)/ voogd(en) zullen uiterlijk op woensdag 16 februari 
2022 hiervan op de hoogte worden gesteld door de LTC-RR. Indien een turn(st)er zich 
voorwaardelijk heeft gekwalificeerd, deelt de LTC-RR de betreffende voorwaarden schriftelijk 
of per e-mail mede aan de turn(st)er en waar nodig aan diens ouder(s)/ voogd(en). 
 
 
Na de aanwijzingsprocedure 
 
Op vrijdagavond 18 februari 2022 zal om 20.00 uur een bijeenkomst plaatsvinden voor de 
turn(st)ers die zich onvoorwaardelijk, dan wel voorwaardelijk hebben gekwalificeerd voor 
deelname aan het WK en hiervan door de LTC-RR uiterlijk woensdag 16 februari 2022 op de 
hoogte van zijn gesteld. De bijeenkomst is besloten en deelname is verplicht voor de 
gekwalificeerde turn(st)ers en hun ouder(s)/ voogd(en) als het een minderjarige turn(st)er 
betreft.  
 
Vervolgens heeft iedere aangewezen turn(st)er tot en met 25 februari 2022 om de aanwijzing 
definitief en onvoorwaardelijk te accepteren. De acceptatie van de aanwijzing wordt 
schriftelijk of per e-mail gericht aan de LTC-RR.  
 
WK-trainingen 
In de aanloop naar de WK zullen twee WK-trainingen gepland worden door de 
delegatietrainers en delegatieleider. Deze zullen plaatsvinden op zaterdag. Exacte dagen en 
tijden zijn nog niet bekend. Deelname aan deze WK-trainingen is verplicht voor alle 
turn(st)ers die door de LTC-RR zijn aangewezen tot de WK-delegatie. 
 
Namens de Landelijke Technische Commissie Rhönradturnen (LTC-RR), 
 
Werkgroep wedstrijdzaken 
Beekbergen, september 2021  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Roulatieschema organisatie landelijke wedstrijden 

 

 

 

2022-2023 Datum Organiserende vereniging 

Clubteamwedstrijd 12 november 2022 DOS Naaldwijk 

1e Plaatsingswedstrijd 14 januari 2023 Gymnet 

2e Plaatsingswedstrijd 11 februari 2023 Rein Bloem 

3e Plaatsingswedstrijd 11 maart 2023 GV Salto 

Nederlands Kampioenschap 1 april 2023 Lycurgus 

 

 

 

!! Mochten de wedstrijden geen doorgang vinden vanwege het coronavirus, dan zal het 

roulatieschema doorschuiven en is de “huidige” organiserende vereniging volgend seizoen 

aan de beurt om te organiseren. 

 

 

 

 

Afspraken rondom de toepassing van dit schema 

 

Verenigingen kunnen onderling ruilen, maar dienen dit na onderlinge overeenstemming door 

te geven aan wedstrijdzaken van de LTC-RR (wedstrijdzaken@ltc-rhonrad.nl). 

 

Verenigingen die niet aan hun verplichting volgend uit het roulatieschema voldoen, kunnen 

worden uitgesloten van de betreffende landelijke wedstrijd en daaruit volgende wedstrijden. 

Het organiseren van andere wedstrijden is geen reden om af te zien van deze wedstrijden.  

 

De organisatie van de Clubteamwedstrijd en de Nederlands Kampioenschappen wordt in 

eerste instantie verwacht van die verenigingen die in het (recente) verleden, en naar 

verwachting in de nabije toekomst, aan die wedstrijden zullen deelnemen. Andere 

verenigingen mogen deze wedstrijd ook organiseren; het biedt een mogelijkheid om de sport 

aan publiek te tonen.  

 

Verenigingen die doorstromen naar de landelijke wedstrijden zullen worden toegevoegd aan 

het schema en verenigingen die daarmee stoppen, zullen worden verwijderd. Het schema 

wordt jaarlijks geactualiseerd, dus is aan verandering onderhevig. 
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KONINKLIJKE NEDERLANDSE GYMNASTIEK UNIE 

 

AANVRAAGFORMULIER INTERNATIONALE CONTACTEN  

 

 

Naam vereniging :……………………………………………………………………. 

 

Secretariaat  :……………………………………………………………………. 

 

Postcode/Plaats :……………………………………………………………………. 

 

Telefoon  :……………………………………………………………………. 

 

E-mailadres  :……………………………………………………………………. 

 

Regio   :……………………………………………………………………. 

 

Vraagt toestemming tot deelname aan het volgende internationale evenement 

 

Naam evenement :……………………………………………………………………. 

 

Plaats   :……………………………………………………………………. 

 

Land   :……………………………………………………………………. 

 

Datum   :……………………………………………………………………. 

 

Organisator  :……………………………………………………………………. 

 

 

 

Naam deelnemende sporters Geboortedatum Reglement 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Deze aanvraag dient drie weken voorafgaand aan de datum van het evenement te zijn 

ingediend bij het bondsbureau KNGU, Postbus 142, 7360 AC Beekbergen, t.a.v. 

sportparticipatie@kngu.nl. 

De uitnodiging voor het evenement dient te worden bijgevoegd. 

 

 

Datum:……………………..  Handtekening:…………………………………………… 


