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Notulen achterbanoverleg Regio 

Limburg 
14-07-2022 

• Opening:  

We hebben 35 aanmeldingen gehad. Uiteindelijk nog 2 afmeldingen ontvangen.  

Wij danken de volgende verenigingen voor hun komst: 

- Fedelitas Brunssum 

- Platform Turnen Limburg 

- Jan van Weert 

- Swentibold Sittard 

- Olympia Blerick 

- Hosema 

- Eendracht Maastricht 

- WNK Simpelveld 

- Olympia Schinveld 

- Dynamica Parkstad 

- Atalanta Maasbracht 

- RKSV Linne 

- Marathon Heerlen 

- Castellum Kessel 

- Sportclub Pareja 

- Christoffel Venray 

- Hercules Reuver 

- Balans Kerkrade 

- SVO Schinnen 

- Sparta Venlo 

- Albatros Nuth 

Nicole opent de vergadering om: 19.35.  

Fijn dat jullie allemaal aanwezig kunnen zijn. Nicole presenteert het programma.  

• Accountmanager: 

Tim neemt even een moment om uit te leggen wie hij is en wat hij doet. Hij is vooral 

in contact met clubs die vragen niet beantwoord krijgen vanuit het serviceteam. 

Soms moet er maatwerk geleverd worden en dan kunnen jullie daarmee terecht bij 

Tim. Denk hierbij aan zaken zoals opleidingen, jurycursussen en eventuele vragen 

omtrent ondersteuning bij vrijwilligers.  
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Tim doet tijdens het achterban overleg een oproep aan mensen die het leuk vinden 

om docent te worden in Limburg. Bij voorkeur trainers met een N3 opleiding en een 

CIOS of ALO achtergrond.  

Tim is te bereiken via: berrevoets@kngu.nl 

• Nieuws vanuit platform turnen Limburg: 

Astrid doet een kort woord over het Platform turnen Limburg (PTL). Kort bespreekt 

Astrid wat er gedaan is afgelopen jaar. Er zijn verschillende testdagen geweest, twee 

onderbouw trainingen georganiseerd vanuit ons en daarnaast is er een oproep 

gedaan naar hulp binnen de verenigingen waarbij we konden helpen. Hier hebben 

5 verenigingen op gereageerd en dit was een hele leuke ervaring.  

In Echt wordt een nieuwe turnhal gebouwd, na de zomervakantie zal het PTL vooral 

in Echt komen te turnen.  

Op dit moment bestaat de groep uit twee turnsters in de onderbouw leeftijd. Op dit 

moment nog 3 meiden op proef. Een middenbouw groep die bestaat uit 6 turnsters. 

3 turnsters komen uit in de N2 en N1. De andere meiden gaan naar de jeugd 

eredivisie.  

Voor het komende seizoen is het de bedoeling dat er het volgende georganiseerd 

wordt: 

- Testdagen voor 2016-2013 

- Onderbouwtrainingen en middenbouwtrainingen 

- Bij verenigingen langs gaan die een hulp vraag hebben. Dit kan aan het 

begin of aan het einde van het seizoen.  

Welke behoefte zijn er vanuit de verenigingen? Wellicht kunnen we daar iets in 

betekenen!  

Astrid is te bereiken via: platformturnenlimburg@outlook.com 

Nico legt nog even kort uit wat PTL precies is. Het is een onafhankelijke stichting die 

jonge kinderen de kans biedt om zich te ontwikkelen tot het hoogst haalbare niveau 

van het kind en het hoogst haalbare niveau dat aangeboden wordt in Nederland.  

• Evaluatie seizoen 2021-2022: 

Geen vragen over de notulen van het vorige overleg.  

Aantal inschrijvingen zijn door de wijziging in oefenstof natuurlijk een beetje anders 

dan normaal.  

In de onderbouw zijn 104 turnsters ingeschreven geweest. Bij de middenbouw 259 

inschrijven, deze waren vooral in Niveau 4 en 5. Individueel bij de bovenbouw waren 

er in totaal 292. Daarbij zijn divisie 4 en 5 de grootste categorie. Daarnaast zijn er nog 

56 teams ingeschreven.  

mailto:platformturnenlimburg@outlook.com
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Als enige regio hebben we voor de lockdown nog een wedstrijd kunnen 

organiseren. Daarmee hebben we ook een compleet wedstrijdseizoen kunnen 

draaien. Uiteindelijk dank aan JVW waarmee we nog een finale weekend hebben 

kunnen houden.  

• Samenstelling TCTD 2022-2023: 

 

Vacature staat nog steeds open om ondersteuning te krijgen voor de telcommissie.  

Belangrijk is dat je weet hoe je met Excel moet werken en dat je kennis hebt van 

telsystemen. Het gaat er vooral om dat er afgewisseld kan worden om het zo wat 

beter behapbaar te maken voor iedereen uit onze commissie.  

• Seizoen 2022-2023: 

De inschrijvingen voor volgend seizoen moeten vóór 30 september binnen zijn. Het 

loket gaat weer open per 1 september. Turnsters die alleen landelijke wedstrijden 

turnen dienen zich alleen landelijk in te schrijven. Het gaat hierbij om turnsters in de 

middenbouw N1 en de supplementen A, B en C.  

Turnsters in de supplementen A, B, C en D dienen zich apart in te schrijven voor 

teamwedstrijden en individuele wedstrijden. Turnsters uit supplement E kunnen zich 

dus dit seizoen plaatsen vanuit hun teamwedstrijden. Dit betekent dat turnsters uit 

supplement E gelijk worden getrokken met turnsters uit supplementen F, G en H.  
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Wedstrijdpaspoorten bestaan niet meer. Je kunt turnsters alleen inschrijven als het 

vinkje ‘’KNGU ATLEET’’ in het ledenadministratiesysteem staat aangevinkt. Bij het 

inschrijven is het aanmelden van een jurylid verplicht.  

Supplement E, F, G en H starten dus met twee teamwedstrijden. De meiden kunnen 

vanuit deze wedstrijd doorstromen naar een teamfinale, individuele finale en 

toestelfinale. Supplement D kunnen vanuit teamvoorwedstrijden doorstromen naar 

teamfinales en vanuit hun individuele voorwedstrijden doorstromen naar een 

meerkampfinale of toestelfinale. In de middenbouw kan er doorgestroomd worden 

naar teamfinales en naar individuele meerkampwedstrijden.  

Promotie en degradatieregeling wordt gemaakt. Deze komt zo spoedig mogelijk op 

de website.  

Onderbouw (2016-2015-2014): 

Meetmomenten voor deze meisjes zijn kleine laagdrempelige wedstrijden. Deze 

meiden kunnen ingeschreven worden gelijk met het inschrijven voor middenbouw 

en bovenbouw. Daarna worden er twee meetmomenten georganiseerd. Willen 

verenigingen dan nog een meetmoment meedoen dan dienen ze zich in februari 

nogmaals in te schrijven.  

Middenbouw (2013-2012-2011): 

Deze meiden zullen weer turnen in teams. Aan jullie de vraag om teams in te 

schrijven. Mocht je een team samenstellen met een andere vereniging dan is het 

belangrijk dat de teamnaam identiek is. Als er losse inschrijvingen zijn dan kunnen wij 

deze meisjes nog aan een niet compleet team koppelen. Een volledig team bestaat 

uit 6 turnsters.  

Bovenbouw (2010 en ouder): 

Nieuwe oefenstof staat online. Vooral weer turnen uit teams, minimaal 4 en 

maximaal 6 turnsters. Verenigingen dienen bij supplement A t/m D hierbij zelf voor 

een team te zorgen. Je kunt geen losse turnsters in te schrijven. Bij supplement E t/m 

H kunnen wel losse inschrijvingen gedaan worden, deze zullen wij dan toevoegen 

aan een niet volledig team.  

Het technisch reglement komt zo spoedig mogelijk. Deze zou per 

augustus/september online komen. Zodra wij hier kennis van genomen hebben 

zullen we jullie hiervan op de hoogte stellen.  

Vraag vanuit verenigingen of we als commissie belangrijke vragen/wijzigingen door 

willen mailen. Vraag vanuit de commissie ook om informatie naar ons door te sturen 

als er iets opgemerkt wordt.  

• Ranking: 

Er is in de ranking niks veranderd. Aan de hand van de plaats die iemand haalt krijgt 

iemand een aantal rankingspunten.  
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Bij de middenbouw telt het hoogst aantal rakingspunten. Bij de bovenbouw worden 

de punten opgeteld. Op finales worden dubbele punten toegekend.  

Zo wordt dus uiteindelijk een seizoenskampioen bepaald.  

Landelijk betekent als je een podium haalt dan ga je direct door naar de finale.  

• Wijzigingen in Limburg: 

Uniek wedstrijdnummer in Limburg. Deze worden door de commissie naar jullie 

verzonden.  

Muziek moet aangeleverd worden via muziek.tctdlimburg@outlook.com. Als er geen 

muziek gebruikt wordt dan zouden we het fijn vinden als dat ook gecommuniceerd 

wordt.  

Er wordt gekeken of het mogelijk is om voor de N2 ook nog districtswedstrijden te 

organiseren.  

• Wedstrijdprogramma 2022-2023: 

 

 

 

mailto:muziek.tctdlimburg@outlook.com
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• Juryzaken: 

We kunnen terugblikken op een fijn seizoen. Er zijn een aantal aanpassingen gedaan 

voor de juryleden maar ondanks dat hebben we alles goed rond kunnen krijgen. Ik 

denk dat de oefenstof goed is toegepast, juryleden hebben zich goed verdiept en 

daardoor zijn wedstrijden goed verlopen.  

Wat mag je jureren met welk brevet? 

 

Daarbij gaan we kijken dat TD1 juryleden meer kunnen gaan inzetten. Dat zullen we 

doen om meer rekening te houden in de planning van welke niveaus tegelijkertijd 

turnen.  

Een grote wijziging is dat TD2 of TD3 juryleden een bijscholing zullen moeten volgen. 

Deze moet afgesloten worden met een online toets die je meermaals kunt maken. 

Of de bijscholing fysiek of online is dat weten we nog niet.  

Als je als TD2 of TD3 jurylid een bijscholing doet dan heb je na de bijscholing ook een 

middenbouw brevet. 

Voornaamste wijzigingen in de oefenstof: 

Bovenbouw 

• FIG onderdelen waardes aangepast, gelijk naar internationaal (bijv. 

streksprong 1/1 vloer = A) 

• Afsprong bonus in sommige categorieën. 

• Danspassage allen indirect, 2e en 3e sprong mogen wel direct verbonden 

worden 

• Aantal sprongen toegevoegd op sprong 

• Tsukahara toegestaan bij supplement D 

Middenbouw 

• Brughoogte middenbouw aangepast. Let op gebruik dikke matten. 

• Brug niveau 2 wordt in 2 delen gejureerd, waarbij dus op rek en op brugligger 

eenzelfde onderdeel geturnd mag worden. Krijgt dan 2x MW. 

• Balkbaantje 3 is een klein stukje zijwaarts toegevoegd. 
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• Sprongsituatie niveau 5: pegasus of kast 

• Pirouette basis en bonus vloer aangepast niv. 1/2/3 

Via de volgende website kunnen jullie de informatie over de oefenstof vinden: 

Documenten Turnen Dames - Dutch Gymnastics 

Juryafspraken blijven hetzelfde. Dat betekent bij individuele wedstrijden per 2 

turnsters een jurylid. Voor teamwedstrijden per team 1 jurylid. Juryleden kunnen 

doorgegeven worden via het telefoonnummer van Gaby. Als er geen jurylid 

geleverd wordt dan moeten we helaas meisjes uitsluiten van rankingspunten en 

podiumplaatsen.  

Het loket is bindend voor hoeveel juryleden er geleverd moeten worden.  

Bette stelt voor om op basis van het aantal turnsters een aantal wedstrijden te 

bepalen. Dan kunnen verenigingen beter regelen wanneer iemand jureert en 

wanneer iemand begeleidt. Echter is dat niet mogelijk omdat we dan weekenden 

met heel veel aanmeldingen voor juryleden hebben en ook weekenden waarbij we 

veel te veel aanmeldingen zijn.  

Gaby oppert het idee om een soort platform te maken. Hierbij kunnen juryleden 

elkaar ontmoeten en waar juryleden dus aan elkaar kunnen vragen wat de 

mogelijkheden zijn. Zo kunnen juryleden wellicht beter uitgewisseld worden.  

Gaby vraagt ook om de gegevens van nieuwe juryleden door te geven via de mail 

of via whatsapp. Zo kunnen we de groep groter maken en up to date houden.  

• Rondvraag: 

1. Is er een mogelijkheid om toestelfinales voor de middenbouw te organiseren? 

Als dit buiten het seizoen (van de commissie) om kan, dan mag dat geregeld 

worden. De TCTD wilt hier op aanvraag misschien wel bij helpen. We zoeken 

nog een initiatiefnemer.  

2. Worden er voor dit jaar ook weer zoveel plekken voor toestelfinales 

bovenbouw vergeven? Nee.  

3. Wanneer krijgen we een nieuwe vloer? Er wordt sowieso nog een jaar met 

deze vloer gedaan. Deze vloer is nu 5 jaar oud, er worden nieuwe platen 

gemaakt.  

4. Is er in Limburg ook een turnen heren commissie? Nee deze doen dat op 

districtsniveau.  

Nicole sluit de vergadering om 20.48u.  

Bedankt voor jullie komst!  

Mochten er vragen zijn dan kunnen jullie die mailen naar:  

Clarissa of Nikki – secretariaat.tctdlimburg@outlook.com 

Nicole – voorzitter.tctdlimburg@outlook.com 

https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/wedstrijdzaken/turnen-dames/documenten
mailto:secretariaat.tctdlimburg@outlook.com
mailto:voorzitter.tctdlimburg@outlook.com

