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Werkgroep Turnen Dames Friesland (RTC TD)
Verenigingsbesturen, Trainers en trainsters, Juryleden
nieuwsbrief 2021-2022 Regio Friesland
Friesland, september 2021

Beste verenigingen,
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over het komende seizoen. We hopen in
tegenstelling tot het afgelopen seizoen dat we weer een compleet seizoen mogen
gaan beleven.
Onderstaand treft u informatie aan over de volgende onderwerpen:
1. Herindeling rayons
2. Bemensing commissies / vacatures rayon Noord-Oost / regio
3. Indeling niveaus wedstrijdgroepen door nieuw wedstrijdsysteem
4. Wedstrijdplanning regionaal
5. Voorlopige wedstrijdplanning rayons
6. Trajectdagen onderbouw
7. Communicatie
1. Herindeling rayons
We hebben moeten besluiten om het rayon Noord-West te herindelen naar rayon
West en Noord-Oost. Door het afscheid van één van de commissieleden en geen
aanvulling / opvolging vanuit de verenigingen is deze beslissing genomen.
De volgende indeling is dan van toepassing vanaf het seizoen 2021-2022:
Rayon West
- Verenigingen in gemeenten Terschelling, Vlieland, Waadhoeke, Harlingen,
Sudwest-Fryslan, De Fryske Marren aangevuld met Longa Easterlittens.
Rayon Noord-Oost
- Verenigingen in gemeenten Ameland, Schiermonnikoog, Noardeast-Fryslân,
Dantumadiel, Leeuwarden, Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen met uitzondering
van Longa Easterlittens en SSS Grou.
Rayon Zuid-Oost
- Verenigingen in gemeenten Smallingerland, Heerenveen, Opsterland,
Weststellingwerf, Ooststellingwerf aangevuld met SSS Grou.

2. Bemensing commissies / vacatures rayon Noord-Oost / regio
Naast de herindeling zijn er ook vacatures ontstaan door het afscheid van drie van
de vier commissieleden in rayon Noord-Oost. Er is dringend versterking nodig om de
activiteiten van het rayon op een goede wijze doorgang te laten vinden. Graag
ontvangen we aanmeldingen om de rayoncommissie in Noord-Oost weer voltallig te
maken.
De voorzitter van RTC TD is gestopt. Hierdoor is een vacature ontstaan die opgevuld
moet worden.
Ben jij die belangstellende die, naast een afstemmende rol in het district Noord met
de andere regio’s en in verbinding met de KNGU, een coördinerende rol in de RTC
TD wil vervullen en een bijdrage wil leveren aan het op goede wijze organiseren van
wedstrijden in de rayons en de regio, meld je dan aan.
Ter uitbreiding van de commissie zoeken we een secretaris die ondersteuning kan
bieden aan de commissie, het beheer verzorgt van de mailbox van de commissie bij
de KNGU, notuleert tijdens overleggen van de commissie, de uit overleggen
komende acties bewaakt etc. Heb je belangstelling meld je aan.
3. Indeling niveaus wedstrijdgroepen door nieuw wedstrijdsysteem
Met ingang van het seizoen zal het nieuwe wedstijdsysteem ingevoerd worden.
In Friesland hebben we de indeling van de bovenbouw, middenbouw en
onderbouw, in relatie tot de wedstrijdgroepindeling die we al een aantal jaren
kennen, als volgt tot stand gebracht. Er zal zowel individueel als in teams geturnd
worden
Bovenbouw
De turnsters in de bovenbouw in de supplementen C tot en met H, waaronder alle
categorieën in de 3e divisie, zullen ten aanzien van de wedstrijden worden
ingedeeld in wedstrijdgroep 4 of wedstrijdgroep 5. Deze wedstrijden zullen regionaal
plaats gaan vinden.
We starten eerst met twee individuele plaatsingswedstrijden per wedstrijdgroep met
daaraan gekoppeld een doorstroming naar een Fries kampioenschap individueel,
en een Fries kampioenschap toestel. Daarnaast wordt er een Fries Kampioenschap
teams georganiseerd.
Naast deze regionale wedstrijden zullen de turnsters junioren en senioren 3e divisie
ook landelijk deel kunnen nemen.
Middenbouw
In de middenbouw zullen de turnsters in de niveaus 6 en 7 worden ingedeeld in
wedstrijdgroep 3. Deze wedstrijden zullen in de rayons gaan plaatsvinden. Ook hier
zijn er twee plaatsingswedstrijden met een doorstroming naar een Fries
kampioenschap teams, een Fries Kampioenschap individueel en een Fries
Kampioenschap toestel.

De turnsters in de niveaus 4 en 5 zullen ten aanzien van de wedstrijden worden
ingedeeld in wedstrijdgroep 4 of wedstrijdgroep 5. Deze wedstrijden zullen regionaal
plaats gaan vinden.
We starten eerst met twee plaatsingswedstrijden in teamverband met daaraan
gekoppeld een doorstroming naar een Fries kampioenschap individueel, een Fries
kampioenschap teams en een Fries kampioenschap toestel.
In de wedstrijdgroepen 4 en 5 wordt op een turnvloer geturnd. Wedstrijdgroep 3 turnt
niet op een turnvloer, wel wordt een airtrack gebruikt.
Onderbouw
In de onderbouw zal gewerkt gaan worden met trajecten. In de lijn van de
wedstrijdgroepen beschouwen we deze als wedstrijdgroep 2. De onderbouw in
wedstrijdgroep 2 zal in Friesland door de rayons worden uitgevoerd op 2 momenten.
Vanuit de KNGU wordt gedacht dat na de inschrijving door verenigingen en de
indeling door de rayoncommissie, de verenigingen deze nieuwe opzet zonder meer
kunnen uitvoeren.
De regio’s in district Noord zijn van mening dat ook hier regie nodig is vanuit de
regionale dan wel rayoncommissie zodat verenigingen de trajectdagen op goede
wijze kunnen verzorgen. De nieuwe opzet verdient in eerste aanleg een goede
ondersteuning zodat dit een succes kan worden.
Belangrijk wordt gevonden dat de turnsters in de onderbouw een goede start
maken zodat ook zij langere tijd behouden blijven voor de verenigingen en de
turnsport.
4. Wedstrijdplanning regionaal
De wedstrijddagen in de middenbouw en bovenbouw voor wedstrijdgroep 5 zijn
gepland op:
- 1e plaatsingswedstrijd in het weekend van 22 en 23 januari 2022
- 2e plaatsingswedstrijd in het weekend van 19 en 20 maart 2022
- Fries kampioenschap individueel op 28 mei 2022
- Fries kampioenschap Toestel / Teams in een weekend in juni, datum volgt nog
De wedstrijddagen in de middenbouw en bovenbouw voor wedstrijdgroep 4 zijn
gepland op:
- 1e plaatsingswedstrijd in het weekend van 29 en 30 januari 2022
- 2e plaatsingswedstrijd in het weekend van 26 en 27 maart 2022
- Fries kampioenschap individueel op 11 juni 2022
- Fries kampioenschap Toestel / Teams in een weekend in juni, datum volgt nog
De bovenstaande vermelde data staan vast omdat er dan de beschikking is over
een turnvloer.

5. Voorlopige wedstrijdplanning rayons
De wedstrijddagen in de middenbouw voor wedstrijdgroep 3 zijn gepland op:
Rayon Noord-Oost
- 1e plaatsingswedstrijd op 12 februari 2022
- 2e plaatsingswedstrijd op 2 april 2022
Rayon West
- 1e plaatsingswedstrijd op 15 januari 2022
- 2e plaatsingswedstrijd op 5 maart 2022
Rayon Zuid-Oost
- 1e plaatsingswedstrijd op 12 februari 2022
- 2e plaatsingswedstrijd op 12 maart 2022
Het Fries kampioenschap individueel en per toestel is gepland op 14 mei 2022.
De datum voor het FK teams volgt nog.
6. Trajectdagen onderbouw
De trajectdagen in de onderbouw voor wedstrijdgroep 2 zijn gepland op:
Rayon Noord-Oost
- 1e trajectdag op 15 januari 2022
- 2e trajectdag op 9 april 2022
Rayon West
- 1e trajectdag op 5 februari 2022
- 2e trajectdag op 12 maart 2022
Rayon Zuid-Oost
- 1e trajectdag op 15 januari 2022
- 2e trajectdag op 5 maart 2022
Nadere uitwerking van de punten 3 tot en met 6 zal worden gedaan in een
informatiedocument in september / oktober. Ook zal dan een planning worden
aangeboden die hopelijk dan compleet kan zijn.
Verenigingen die een wedstrijdweekend, wedstrijddag of trajectdag willen
verzorgen verzoeken we zich bij ons te melden.

We kunnen ons voorstellen dat alle veranderingen voor onduidelijkheid zorgen.
Onderstaand overzicht kan daarbij misschien helpen:
Wedstrijdgroep 2

2 meetmomenten onderbouw

In het rayon

Wedstrijdgroep 3

Middenbouw niveau 6 en 7

Plaatsing In het rayon

2 plaatsingswedstrijden in
teamverband

FK’s regionaal

FK individueel
FK teams
FK toestel
Wedstrijdgroep 4 en 5 Middenbouw niveau 4 en 5
2 plaatsingswedstrijden in
teamverband

Geen vloer; keuze tussen
airtrack of lange mat
Geen vloeroefeningen op
muziek (vanwege het
ontbreken van een vloer)
Regionaal
Na inschrijving worden de
categorieën verdeeld
over WG 4 en 5

FK individueel
FK teams
FK toestel
Bovenbouw supplement C t/m
G
2 individuele
plaatsingswedstrijden
FK individueel
FK toestel
FK teams (als ‘losse’wedstrijd)

Vloeroefeningen op
muziek, voor
middenbouw niveau 5
facultatief (volgens
reglement)
Wedstrijden zijn ook open
voor Junioren en Senioren
derde divisie

Leveren juryleden
Voor het seizoen 2021-2022 geldt geen verplichting voor het leveren van voldoende
juryleden. Na dit seizoen zal de gebruikelijke verplichting wel weer gaan gelden.
Het is wel de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor verenigingen om voldoende
juryleden aan te melden. Want: geen juryleden is geen wedstrijd.

Inschrijven
Het inschrijven voor alle wedstrijden in de regio en rayons is mogelijk tot 15 november
2021.
Let op: de inschrijving voor de landelijke en districtswedstrijden sluit op 30 september!
Inschrijving voor landelijke wedstrijden en wedstrijden binnen de regio dient apart te
gebeuren.
Communicatie
Zijn er nog vragen, is er belangstelling voor deelname in een rayon- of regionale
commissie, heeft u suggesties, of wilt u iets anders kwijt, dan kunt u per mail reageren
naar het emailadres wg.td.fr@noord.kngu.nl.
Het bericht zal dan doorgeleid worden naar de juiste persoon / commissie die u van
een reactie zal voorzien.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Turnen Dames (RTC TD) Friesland

