
Notulen achterbanoverleg 14 juni 2022 

 

Aanwezigen: zie bijlage. 

 

Opening 

Wilma opent het overleg om 20.03 uur. Er is een grote opkomst en Wilma heet iedereen 

welkom. De belangrijkste reden voor dit overleg is dat wij graag feedback willen van de 

verenigingen over het afgelopen seizoen. 

 

Feedback 

Het wordt als fijn ervaren dat in de middenbouw er wat vrije keuze is in 

samenstellingselementen.  

Opgemerkt wordt dat er een gigantisch verschil zit qua niveau tussen niveau 3 en 2. 

Teamwedstrijden en individueel gecombineerd is goed bevallen. Het aantal wedstrijden is 

best pittig als je aan alle niveaus meedoet. 

Er is een enquête geweest vanuit de KNGU aan alle trainers/juryleden voor een evaluatie 

van afgelopen seizoen. Een van de punten die daaruit naar voren kwam was dat niveau 2 bij 

brug lang ophoudt tijdens wedstrijden vanwege leggerwisseling. Geopperd is bij de KNGU 

om dit niveau uitsluitend nog landelijk te laten turnen. Maar de landelijke commissie kan dit 

niet inpassen in het schema dus dit niveau blijft in de regio. De leerlijn blijft zo maar de 

oefenstof wordt wellicht iets aangepast zodat het jureren makkelijker wordt.  Vraag vanuit 

de achterban en ook van de commissie is wat het nut is van evaluatie als de KNGU er toch 

niets mee doet. Het blijft een vraag hoe dit komend seizoen gaat worden. 

Turnen in teams is goed bevallen, een trainer staat minder wedstrijden in de zaal omdat alle 

turnsters bij elkaar zitten. Opgemerkt wordt dat het vreemd is dat in de bovenbouw 3 

turnen 2 tellen bij wedstrijden, en als je naar de finale gaat is het ineens 3 turnen 3 tellen 

(niveau E).  Als dan turnsters (van andere verenigingen of eigen gestopte turnsters) 

afmelden kom je turnsters te kort in je team en ben je laatste in de finale.  Teams worden 

tijdens de wedstrijd niet samengevoegd, maar vanuit de achterban komt de vraag of we dit 

wel op het laatst nog kunnen doen, dan doe je niet voor niets mee.  

Dit kan wel bij de middenbouw want dan mogen ze alle 6 turnen. Het scoreprogramma is op 

het laatste moment niet makkelijk aan te passen, zeker niet als turnsters van baan moeten 

wisselen. Verzoek vanuit de commissie aan trainers is om dergelijke vragen ruim tevoren te 

mailen, dan kunnen we het scoreprogramma nog aanpassen. Geef afmeldingen ook door 

aan de commissie, niet alleen in het loket (KNGU), zodat wij ze nog in het scoreprogramma 

kunnen verwerken. 



Bij de bovenbouw kunnen teams niet op het laatste moment worden samengevoegd. Niet 

iedereen van een team mag turnen en hoe beslis je bij een op het laatst samengevoegd 

team wie wel en wie niet mag bij een bepaald toestel?  

Als een vereniging meerdere groepjes van hun turnsters in 1 wedstrijd heeft zitten, in 2 

banen bijvoorbeeld, moeten er meerdere trainers mee. Dat is een probleem want er zijn te 

weinig trainers. Kan dat wellicht anders?  

Het niveau van turnsters is heel wisselend binnen 1 wedstrijdniveau. Op dit moment zijn er 

geen doorstromingseisen. Die komen wel weer, maar alleen voor de bovenbouw. Probleem 

was dat na 2 jaar geen wedstrijden door corona plus een nieuw wedstrijdsysteem het niveau 

en de ontwikkeling van een turnster begin van het seizoen moeilijk in te schatten waren. 

Hopelijk worden turnsters volgend jaar op een meer passend niveau ingeschreven. 

Teams bovenbouw verschillen onderling erg van niveau. Een bovenbouw sup D senior is van 

een totaal ander niveau als een jeugd divisie 2, terwijl zij allebei supplement D turnen. Wij 

als commissie gaan kijken hoeveel teams met jeugdturnsters inschrijven en hoeveel met 

seniorturnsters en proberen die zoveel mogelijk bij elkaar te zetten om tot wat 

gelijkwaardigere wedstrijden te komen. 

Senioren 3e divisie vinden het jammer dat alleen landelijk geturnd wordt en niet regionaal. 

Dit vindt iedereen jammer, jury, trainers, turnsters, commissie. TD 3 jurybrevet is in de regio 

bijna niet meer nodig. Helaas is hier vanuit onze commissie niets aan te doen, dit is landelijk 

beleid van de KNGU. 

Als je in de bovenbouw iedere turnster in een team wil laten turnen, moet je een team 

splitsen maar dat maakt wel kwetsbaar bij blessures of stoppen van turnsters. Wedstrijden 

worden dan ook langer en er zijn al weekenden te kort, dus dat is een lastig en op dit 

moment niet op te lossen probleem. Teams en hoeveel turnsters er mogen turnen is 

landelijk vastgesteld door de KNGU. Hier kunnen wij als commissie niets aan veranderen. 

Wat trainers en turnsters afgelopen jaar hebben gemist is een toestelfinale. Die hadden we 

graag georganiseerd, maar kunnen we alleen maar aanbieden als er genoeg verenigingen 

zijn die een wedstrijd willen organiseren. Wij zijn al heel blij dat we iedereen afgelopen 

seizoen 2 wedstrijden hebben kunnen aanbieden.  Oorspronkelijk waren 7 

wedstrijdweekenden ingepland, maar er hadden zich maar 4 verenigingen aangemeld die 

definitief een wedstrijdweekend hebben georganiseerd. Mede door onzekerheid vanwege 

corona bleef de interesse bij verenigingen achter. Daardoor hadden we lange 

wedstrijddagen met een erg volle planning. De wel organiserende verenigingen worden 

bedankt voor hun inzet. We zijn blij dat we hebben kunnen turnen afgelopen seizoen en dat 

het niet weer een verloren jaar is geweest. Hopelijk gaat het volgend jaar beter. 

Communicatie met de commissie bij wedstrijdorganisatie ging niet altijd lekker. Informatie 

werd gemist. Normaliter wordt vóór start seizoen een bijeenkomst voor organiserende 

verenigingen gehouden. Afgelopen jaar is die door omstandigheden niet doorgegaan. Dit 

was een gemis. Komend seizoen komt wel weer zo’n avond. Aanwezigheid hierbij is verplicht 

voor verenigingen die een wedstrijd gaan organiseren. Datum hiervoor wordt z.s.m. gepland. 



De wedstrijdindeling op de website werd na publicatie regelmatig weer gewijzigd, vaak op 

het laatste moment. Zo dachten verenigingen in januari aan de beurt te zijn, maar moesten 

hun turnsters opeens in november een wedstrijd doen. Dit werd als vervelend ervaren door 

trainers en turnsters. Dit kwam mede door uitval van wedstrijdweekenden vanwege corona 

en de nieuwe oefenstof/indelingen en ons streven alle turnsters 2 wedstrijden plus kans op 

een finale aan te bieden. Het was tevoren lastig inschatten hoeveel turnsters zich zouden 

inschrijven. De inschrijving was vrij, en dan ook nog corona. Hierdoor moesten we flexibel 

zijn in de organisatie. Het was soms veel schakelen. Sommige turnsters hebben de 

wedstrijden zonder publiek als prettig ervaren want dat haalde de spanning er af. 

 

Dit jaar zijn voor het eerst voor de onderbouw de fundamentals geïntroduceerd. 

Er zit goede opbouw in de leerlijnen. De wedstrijdsfeer wordt gemist. Het verschil tussen 

onderbouw en middenbouw is best groot. Als vereniging kun je zelf wel wedstrijdsfeer 

toevoegen door te laten opmarcheren, presenteren voor jury e.d. Grootste verschil met 

middenbouwwedstrijden is dat een onderdeel vaker geprobeerd mag worden. Het circuitje 

wordt als fijn ervaren, maar toch wordt het wedstrijdelement ook gemist. 

Een aantal verenigingen geeft aan niet mee te doen of heeft afgelopen jaar wel meegedaan 

maar doet komend seizoen niet meer mee met de fundamentals. Voornaamste bezwaren 

zijn dat het niet veel voorstelt en erg duur is (inschrijfgeld 10 euro per turnster en verplichte 

afname pakket met vaantjes, diploma’s, tafelloper etc. KNGU, kosten hiervoor 75 euro). Je 

mag het geen wedstrijd en jury noemen en een sticker plakken kan ook tijdens een training.  

Je bent verplicht per wedstrijd een pakket vaantjes, diploma’s etc af te nemen van de KNGU, 

terwijl sommige zaken best vaker gebruikt zouden kunnen worden. Dit is ook niet erg 

duurzaam. Ook waren de geleverde materialen van slechte kwaliteit. Zo was er kleurverschil 

tussen de stickervellen. Dit is teruggekoppeld naar de KNGU.  De meerwaarde van de KNGU 

bij de fundamentals wordt niet gezien. 

De commissie geeft aan dat je 2x moet inschrijven voor deelname aan de fundamentals: de 

1e keer is inschrijving voor 2 meetmomenten, daarna opnieuw inschrijven voor 3e (en 4e) 

meetmoment. Dit is omdat meisjes die instromen in een jaar dan ook nog kunnen 

meeturnen. Het is de bedoeling dat er 4 meetmomenten zijn, november januari, maart en 

juni.  

 

Nieuwe oefenstof 

Corina en Wilma zijn naar het landelijk overleg geweest. Voor alle wijzigingen zie bijlage. 

 

 

 



Samenstelling commissies 

Zie PowerPoint 

 

Wat verwachten jullie van de commissies volgend seizoen? 

Vraag vanuit een vereniging is welke niveaus bij welke commissie horen? Zodat duidelijk is 

waar een trainer terecht kan met een vraag over een bepaald niveau. Met name over 

supplement D en niveau 4. Sinds de nieuwe oefenstof zijn wij als commissies hierover zelf 

nog aan het nadenken wat het meest praktisch is. We laten dit nog weten aan de 

verenigingen. 

Waarom 2 commissies? Hier is over nagedacht, maar niet iedereen in de commissies wil 

samenvoegen. De splitsing zit in wat landelijk gaat en wat regionaal. 123 doet alles wat 

landelijk turnt, hoeft nog maar weinig te organiseren in de regio. 45 wil meer samenwerken, 

123 staat er niet echt voor open. Verenigingen geven aan dat het een win win situatie zou 

zijn. We zouden elkaar kunnen versterken. 

Houden we rekening met een nieuwe lockdown? We zijn afhankelijk van KNGU en 

gemeentes. We improviseren en schuiven indien nodig en proberen toch iedereen een 

wedstrijd aan te bieden. Houd tijdens het wedstrijdseizoen de website in de gaten voor de 

laatste informatie. 

Als we het overzicht van de wedstrijden klaar hebben, zullen we dit naar de secretariaten 

van de verenigingen sturen. Wij mailen niet naar contactpersonen. Secretariaten worden 

geacht deze informatie binnen hun eigen vereniging door te geven.  

 

Toekomst wedstrijden 

Het is moeilijk om voor alle geplande weekenden organiserende verenigingen te vinden. Als 

we meer wedstrijden willen, moet er meer animo zijn. Een vereniging mag meerdere 

wedstrijden organiseren per jaar, of dat in samenwerking met een andere vereniging doen. 

Verenigingen die nooit iets organiseren, wordt gevraagd hier toch nog eens over na te 

denken. Er is een draaiboek wedstrijdorganisatie vanuit onze commissie, dit zullen we 

actualiseren en naar alle verenigingen mailen. 

Als een vereniging over een eigen zaal en toestellen beschikt (bijv. T-Kwadraat) hoef je je 

niet aan de door ons geplande data te houden. Laat onze commissie dan weten wanneer je 

kunt organiseren en wij plannen het in. 

Als er geen of niet genoeg organiserende verenigingen zijn, hebben we een paar opties: 

- Verenigingen die zich zelf aanmelden, hebben de eerste keus en mogen zelf 

organiseren 

- We maken een roulatieschema en je bent om de zoveel tijd aan de beurt. We kunnen 

kleinere clubs samenvoegen, maar je krijgt gewoon een weekend toegewezen 



- We huren T-Kwadraat in Tilburg en wijzen deze zaal aan een vereniging toe die de 

benodigde vrijwilligers voor dat weekend moet leveren 

We doen dit liever niet, maar als we onze turnsters wedstrijden willen blijven aanbieden, 

moeten we iets. 

Vanuit een vereniging komt de vraag wanneer de finaleweekenden bekend zijn. Want bij een 

finale ben je verplicht een jurylid aan te leveren. Als je dat weekend geen jury beschikbaar 

hebt, kan je turnster niet meedoen.  

Als indelingen op tijd bekend zijn, kun je je als trainer wellicht ook nog op tijd opgeven om te 

jureren. Wij hopen dit volgend seizoen sneller bekend te kunnen maken. Dit moet dan 

sowieso minimaal 2 weken tevoren bekend zijn want er komt een pilot om muziek vooraf 

digitaal op mp3 in te sturen naar de muziekman. Dit moet minimaal 2 weken tevoren 

aangeleverd worden, mits er geen 2 weken achter elkaar wedstrijden zijn met doorstroming. 

Wij adviseren om tijdens de wedstrijd wel een (verzamel)cd mee te nemen. Geen usb. 

Informatie hierover en hoe de muziek moet worden aangeleverd komt in het draaiboek dat 

we eind augustus op de website geplaatst willen hebben.  

 

Juryzaken 

Onze regio beschikt over heel veel juryleden,  maar dat zien we helaas niet terug op 

wedstrijden. Afgelopen seizoen waren er veel te weinig actieve juryleden waardoor finales 

moesten worden gejureerd met 1 jurylid per toestel. Dit is niet wenselijk.  

Ook is een aantal maal een jurykoppel op sprong ingepland voor baan 1 en 2 tegelijk. Wij als 

commissie vragen de aanwezigen wat zij het fijnst vinden: op 2 banen sprong jureren 

(bovenbouw) of sprong plus brug in 1 baan. De meningen hierover zijn verdeeld. Je kunt je 

voorkeur hierover aangeven bij Wilma. 

Voor start van het seizoen komt er vanuit Wilma een lijst met wedstrijden en kun je 

inschrijven. We verwachten dan dat je er bent dus noteer de data goed.  

Er zijn maar sporadisch jurycursussen en die zijn voornamelijk online. Fysieke cursussen zijn 

verder weg in het land. Dit wordt jammer gevonden. Wellicht kunnen we als commissie 

samen met de verenigingen dit aankaarten bij de KNGU.  

Vanuit de KNGU is  Tim Berrevoets vanavond aanwezig. Kan hij hier iets in betekenen?  Tim 

geeft aan dat de vraag naar juryopleidingen hoog is en niet beantwoord kan worden. 

Wellicht in toekomst wel.  berrevoets@kngu.nl kan benaderd worden met dergelijke vragen. 

We mogen van de KNGU geen turnsters van een wedstrijd uitsluiten als een vereniging geen 

jurylid aanlevert. Dit hebben we bij de finales wel gedaan, want we konden helaas niet 

anders. 

Je moet per 12 turnsters 1 jurylid aanleveren dat 3 wedstrijddagen (dus geen 3 wedstrijden) 

komt jureren. Als je zelf geen juryleden hebt, kun je ze inhuren. Het zijn altijd dezelfde 

mailto:berrevoets@kngu.nl


mensen die komen jureren. Hoe kun je juryleden motiveren? Er is een landelijk tekort aan 

juryleden, maar ook aan trainers, bestuursleden etc. Dit speelt bij alle sporten. 

De commissie zou graag zien dat een jurylid een minimaal aantal wedstrijden moet jureren 

om het brevet te behouden, maar dat kunnen wij niet beslissen.  

Veel trainers zijn jurylid. Als zij tijdig weten wanneer hun turnsters zijn ingedeeld om te 

turnen, kunnen ze zich misschien nog opgeven om andere wedstrijden te jureren. 

Na het olympisch jaar komt er weer een nieuw reglement, jury moet worden bijgeschoold. 

Nog onbekend  is of daar een examen aan vastzit. Er is vrees voor stoppen van nog meer 

juryleden. Wij gaan informeren bij de KNGU of hierover al iets bekend is. 

Juryleden missen dat ze vanuit de KNGU niet op de hoogte worden gehouden van 

wijzigingen. Ze moeten alles zelf opzoeken, zelf uitprinten, zelf investeren. De commissie 

heeft diverse malen aan de KNGU gevraagd om wijzigingen aan juryleden door te mailen, 

maar dit gebeurt helaas niet. Wilma stuurt voor een wedstrijd aan de juryleden een checklist 

met wijzigingen. Dat werkt goed. Complimenten hiervoor.  

Vraag is hoe we nieuwe juryleden kunnen bereiken, bijv. ouders enthousiast maken. Kan dat 

met schaduw jureren of een simpele jurycursus? Informatie vanuit huidige juryleden?  

Vanuit de juryleden is er veel interesse voor een opfrisbijeenkomst aan het begin van het 

seizoen. Deze gaan we inplannen.  

 

W.v.t.t.k en rondvraag 

Is er budget voor tablets of laptops voor scoreverwerking door jury? Nee helaas niet. Er zijn 

8 laptops nodig, kunnen we met alle verenigingen geen geld inzamelen? Of oude laptops van 

bedrijven? Je moet laptops, wifi en een programma hebben. Ideeën of sponsors zijn welkom.  

Zeg als vereniging af als je niet komt opdagen. Dit wordt opgenomen in het draaiboek. 

Er is een app van DG waarin je alles kunt vinden over wedstrijden. 

Website KNGU is lastig om iets op te vinden.  

Wat gebeurt er met de vloer? Er waren in het verleden plannen voor een opblaasvloer. 

Helaas, hier hebben ook wij als commissie niks meer over gehoord. Aangegeven wordt wel 

dat een opblaasvloer niet ideaal is i.v.m. verschil in gewicht turnsters. 

Wat kan Tim Berrevoets voor onze verenigingen betekenen? Hij is voornamelijk werkzaam 

voor bestuurders van clubs. Er is niet veel positiviteit bij de clubs, hij wil weten wat er leeft 

en er zijn zaken die beter kunnen en daar moeten we samen aan werken. Hij heeft 

herkenbare dingen gehoord maar kan concreet niks betekenen.  

Wij bedanken de clubs voor hun feedback. Verenigingen bedanken onze commissie met een 

applaus voor onze inzet afgelopen seizoen met alle problemen door de nieuwe oefenstof en 

corona.  


