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Turnen Heren Open Zuid-Hollandse Kampioenschappen seizoen 2021-2022 
 

In seizoen 2021-2022 zal er in het district Zuid-Holland Turnen Heren Open Zuid-

Hollandse Kampioenschappen worden georganiseerd volgens het nieuwe 

wedstrijdsysteem, oefenstof en (jury)regelement, NTS 2021. 

Meer over dit nieuwe wedstrijdsysteem turnen heren kan worden gevonden op, 

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

heren/nieuw-wedstrijd-en-oefenstof-systeem 

 

De wedstrijd zal worden gehouden op 14 mei 2022 in Zoetermeer bij Gymworld, een 

met vast toestelpakket ingerichte zaal waarbij plaats is voor publiek. Toegang voor 

publiek is volgens het op dat moment door de KNGU vastgestelde Corona protocol. 

Deze wedstrijd staat open voor alle turners (ook buiten Zuid-Holland) op de 

aangegeven niveaus. 

 

Niveaus en leeftijdscategorieën 
Deze wedstrijd staat open voor de midden- en bovenbouw zoals beschreven in NTS 

2021. 

 

Bovenbouw 

 Jeugd Junior I Junior II Senior 

 13+14 jaar 15+16 jaar 17+18 jaar 19 jaar => 

2e divisie B – niv 5    

3e divisie  C – niv 5 C – niv 4 C – niv 3 

 

Wedstrijdopzet: 

• De turners in de bovenbouw zullen een individuele wedstrijd turnen. 

 

Middenbouw 

 Instap Pupil Jeugd 

 9+10 jaar 11+12 jaar 13+14 jaar 

1ste divisie A   

2de divisie  B  

3de divisie  C C 

 

Wedstrijdopzet: 

• De turners in de middenbouw zullen een teamwedstrijd turnen; 

• De kleuren geven voor de verschillende divisies aan op welke manier het 

wedstrijdsysteem is vormgegeven; 

• Een team mag bestaan uit sporters van dezelfde vereniging, maar ook 

combinaties van verenigingen is mogelijk; 

• Verenigingen die zelf geen team kunnen samenstellen of geen combinatie met 

een andere vereniging kunnen vormen, mogen hun sporters individueel 

inschrijven. De DTC stelt dan teams samen van deze individuele inschrijvingen of 
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voegt ze toe aan een bestaand team als dit nog niet uit het maximaal aantal 

van 5 sporters bestaat. 

• Bij een wedstrijd turnen 5 turners, de beste 3 scores tellen; 

• De turners zullen zowel als team beoordeeld worden als individueel. 

 

Wedstrijdsysteem 

Zie voor “Wedstrijdsysteem Turnen Heren 2021 en verder” op  

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

heren/nieuw-wedstrijd-en-oefenstof-systeem 

 

Voor deelname aan deze wedstrijden is een geldig wedstrijdpaspoort noodzakelijk. 

 

Oefenstof 

De NTS-oefenstof is te vinden op de KNGU-site:  

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

heren/documenten-turnen-heren 

 

Juryleden 
Al enkele jaren is het verplicht om een jurylid te leveren per wedstrijd van deelname. 

Gezien het verschil van niveau per wedstrijd van de turners, is er ook een verschil 

aangebracht in de minimale brevet-eisen van de juryleden. Hoger mag hierbij 

natuurlijk altijd. 

 

Voor de voorgeschreven oefenstof niveau instap en pupil dient u minimaal een TH1 

jurylid aan te melden. Voor niveau jeugd minimaal een TH2 jurylid. Voor de keuze 

oefenstof niveau junior en hoger een TH3 jurylid. 

 

Een inschrijving is pas geldig als aan bovenstaande voorwaarde is voldaan. Dit is een 

verantwoordelijk van de club. Bij een onverhoopt alsnog afmelden van het jurylid, 

dient dit dan ook bij de club te gebeuren en zal de club een vervangend jurylid 

moeten aanmelden. 

 

Het aanmelden van jury dient plaats te vinden door het sturen van een mail naar 

dtcth@zuid-holland.kngu.nl 

Deze mail dient de volgende informatie te bevatten: 

• De naam het jurylid; 

• Het e-mailadres van het jurylid; 

• Het telefoonnummer van het jurylid; 

• Het niveau van het jurylid; 
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Inschrijven 
Inschrijven gaat via het KNGU-loket en kan tot en met 01 mei. Daarna kan niet meer 

worden ingeschreven. U gaat in het loket naar wedstrijden Turnen Heren en dan 

schrijft u per divisie in. 

Let op: U ontvangt, door “bevestiging per mail” aan te klikken, als club/train(st)er, via 

de mail de bevestiging van de deelnemers die tot op heden zijn ingeschreven. 

Controleer deze! 

 

Deze wedstrijd staat open voor alle turners (ook buiten Zuid-Holland) op de 

aangegeven niveaus. Er kunnen echter maximaal 175 turners in totaal deelnemen. 

 

U kunt tot sluitingsdatum uw inschrijvingen aanpassen en als u (opnieuw) een 

bevestiging wilt klik op button bevestigen en email. Wijzigingen nadat het loket is 

gesloten worden niet meer geaccepteerd! 

 

Het inschrijfgeld betreft €16,00 per Individueel per wedstrijd. 

Teamwedstrijd middenbouw per turner per wedstrijd €16,00. 

Voor een team is het inschrijfgeld €50,00. 

Het inschrijfgeld wordt via automatische incasso geïncasseerd. 

 

Uiterlijk 2 weken voor de betreffende wedstrijddag zullen de schema’s en overige 

wedstrijdinformatie in de wedstrijdkalender worden geplaatst: 

https://dutchgymnastics.nl/wedstrijden-en-uitslagen 

 

Toeschouwers toegang 
Toeschouwers kunnen voor deze wedstrijd te zijner tijd toegangskaarten regelen in 

de zaal. 

 

Informatie 
Voor informatie over deze districtswedstrijden kunt u contact opnemen met het 

secretariaat van de DTC TH, per mail: dtcth@zuid-holland.kngu.nl. 

We zien uw inschrijving graag tegemoet en hopen er met elkaar mooie 

wedstrijddagen van te maken. 

 

Met sportieve groet, 

 

KNGU DTC TH Zuid-Holland, 

Christa Ros, Bas van Agten, Alouette van Agten, Mieke van der Zouwen, Paul 

Geeraets, Danielle Sintmaartensdijk en Henk Heuvink 
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