
Achterbanoverleg 
seizoen 2022-2023
Technische Commissie Turnen Dames Limburg

14 juli 2022



Programma

• Accountmanager Tim Berrevoets

• Nieuws vanuit Platform Turnen Limburg

• Evaluatie seizoen 2021-2022

• Samenstelling Technische Commissie Turnen Dames

• Seizoen 2022-2023

• Ranking

• Wijzigingen in Limburg

• Wedstrijdprogramma seizoen 2022-2023

• Juryzaken

• Ruimte voor vragen



Accountmanager
Even voorstellen: Tim Berrevoets

• Bereikbaar voor Limburg, Noord-Brabant en Zeeland

• Focus op aangesloten leden van de KNGU

• Ondersteunend om onze producten goed te laten 

functioneren

• Vandaag? Ondersteunend voor de werkgroep!



Platform turnen 
Limburg 

Turnseizoen 2022-2023



Activiteiten seizoen 2021-2022

• 3 testmomenten voor leeftijden 2015-2012 

• 2 onderbouw trainingen: 1 in de herfstvakantie en 1 meivakantie 

• 5 verenigingen bezocht 



Turnhal Echt 



• Turnsters: 

Onderbouw : 2 turnsters (3 op proef) 

➢ 1 uit 2015 (3 op proef) 

➢ 1 uit 2014 

Middenbouw : 3 middenbouw (1 op proef)

➢ 1 turnster in niveau 2

➢2 turnsters in niveau 1 

Middenbouw: 3 jeugd (pupil 3) 

➢ 3 turnsters jeugd eredivisie 



Activiteiten 2022-2023

• 3 testdagen leeftijden 2016-2013 

• Onderbouw training en middenbouw training 

• Bij verenigingen langsgaan die hulpvragen hebben (zowel onder-, 
midden- als bovenbouw 

• Waar is behoefte aan? Bijscholingen geven of naar Limburg halen 
voor licentiepunten? 



Contact gegevens 

• Mail:

platformturnenlimburg@outlook.com

• Telefoon nummer:

0610628693

• Instagram:

PlatformTurnenLimburg

mailto:platformturnenlimburg@outlook.com


Evaluatie seizoen 2020-2021 

• Notulen van achterbanoverleg 2021 

→ Zijn hier vragen over?

• Inschrijvingen

• Wedstrijden

2019 2020 2021

ere t/m Divisie 3 (N1 t/m N4) 219 216 201

Divisie 4 en 5 (D1 en D2) 422 433 422

Divisie 6 (D3) 165 169 150

Totaal 806 818 773

Turnsters 2022

OB 104

MB niveau 1

MB niveau 2 9

MB niveau 3 17

MB niveau 4 52

MB niveau 5 93

MB niveau 6 73

MB niveau 7 15

Totaal MB 259

Individueel 2022

BB ere-divisie

BB divisie 1

BB divisie 2 9+?

BB divisie 3 48+?

BB divisie 4 90

BB divisie 5 90

BB divisie 6 55

Totaal 292

Teams 2022

BB sup A

BB sup B

BB sup C

BB sup D 11

BB sup E 15

BB sup F 15

BB sup G 12

BB sup H 3

Totaal teams 56



Samenstelling TCTD Limburg
2022-2023

Voorzitter en wedstrijdzaken Nicole Smedts voorzitter.tctdlimburg@outlook.com

Wedstrijdleiding Maarten Bos -

Secretariaat en 

wedstrijdzaken

Nikki Maessen

Clarissa Sewbaransingh

secretariaat.tctdlimburg@outlook.com

Juryzaken Gaby Peeters juryzakenlimburg@hotmail.com

Coördinator Telcommissie Peter Paul Hommes muziek.tctdlimburg@outlook.com 

Ondersteuning Telcommissie Marie José Duijsters -

Ondersteuning commissie Jacqueline Heddema -

mailto:Voorzitter.tctdlimburg@outlook.com
mailto:Secretariaat.tctdlimburg@outlook.com
mailto:juryzakenlimburg@hotmail.com
mailto:muziek.tctdlimburg@outlook.com


Samenstelling TCTD Limburg

Gezocht: aanvulling telcommissie voor tijdens de wedstrijden!

Wat moet je kunnen:

- Basiskennis Excel: de andere dingen voor het maken van de lijsten is goed te leren.

- Telprogramma KNGU is te leren, handig is als je vaker met computers werkt.



Seizoen 2022-2023
Inschrijven

• Alle inschrijvingen via het KNGU loket vóór 30 september met een geldige trainers licentie.

• Turnsters die enkel landelijke wedstrijden turnen dienen zich alleen landelijk in te schrijven.

• Bovenbouw: supplement A t/m D schrijven zich apart in voor teamwedstrijden en 

individuele wedstrijden. 

• Bij een inschrijving van een samengesteld team, dienen beide verenigingen apart in te 

schrijven. Beide verenigingen dienen dezelfde teamnaam op te geven. 

Bij opmerkingen graag duidelijk vermelden met welke vereniging je een team vormt. 

• Wedstrijdpaspoorten bestaan niet meer, je kunt alleen turnsters inschrijven die in het loket 

het vinkje “neemt deel aan wedstrijden” aan hebben staan. Dit geldt voor alle niveaus.   

• Bij inschrijving is het aanmelden van een jurylid verplicht.

• Alle eerste wedstrijden worden afgevinkt eind oktober.



Promotie en degradatieregeling

• De promotie- degradatie regeling wordt gemaakt en gelijk met het technisch reglement 

bekend gemaakt. De planning is dat dit eind augustus of begin september zal zijn. 

Waarschijnlijk geldt deze alleen voor de bovenbouw en is deze zo goed als gelijk aan de 

laatste promotie-degradatie regelingen.

• Inschrijven waar je denkt dat je turnster thuis hoort.



Onderbouw

• Veel en veelzijdig bewegen op een speelse manier.

• TCTD clustert verenigingen.

• 3 meetmomenten  per seizoen.

• Toestellen; sprong, brug, balk, vloer en grote trampoline.

• Inschrijven in september voor meetmoment 1 en 2

• Inschrijven februari voor meetmoment 3 (ook de turnsters die al eerder hebben geturnd)



Middenbouw 

• Keuze oefenstof met samenstellingselementen en bonussen.

• Wedstrijdseizoen november t/m april.

• Turnen in teams → de beste individuele sporter heeft nog een mogelijkheid op een 

meerkampwedstrijd.

• Verenigingen schrijven in als team: per supplement (1 t/m 7). 

• Een team bestaat uit min. 4 en max. 6 turnsters.

• Een gecombineerd team inschrijven mag. (dit dien je zelf te regelen, anders worden losse 

inschrijvingen door TCTD samengevoegd met incomplete teams)

• Bij te weinig turnsters stelt TCTD een team samen. 

• Bij de MB is sprake van een winnaar van de groep. 

Bij meerdere groepen / poules zijn er dus ook meerdere winnaars.

• Doorstroming naar individuele wedstrijd op basis van ranking. Hierbij geldt 

de hoogste ranking behaald op één van de wedstrijden voor doorstroming 

naar de individuele wedstrijd.



Bovenbouw
• Nieuw NTS, oefenstof bekend 2e week juli. Let op wijziging brughoogtes.

• Jeugd categorie: springt met plankoline (uitzondering voor langere of zwaardere turnsters   
→ vooraf melden bij wedstrijdleiding).

• Vooral turnen in teams.

• Een team bestaat uit min. 4 en max. 6 turnsters.

• sup A t/m D: teams dienen door de verenigingen samengesteld te worden. Je mag een 

gecombineerd team inschrijven. 

Sup E t/m H: Een gecombineerd team inschrijven mag. (dit dien je zelf te regelen, anders 

worden losse inschrijvingen door TCTD samengevoegd als team)

• Wedstrijdsysteem

sup A t/m D: 6-3-2 (voorwedstrijden) of 6-3-3 (finale)

sup E t/m H: 6-6-3 

• Sup. A t/m D kunnen ook voor individuele wedstrijden ingeschreven worden. 

• De doorstroming voor de teamfinale en individuele (toestel)finale gaat 

op ranking n.a.v. de geturnde (team)voorwedstrijden. 



Ranking

Algemeen (MB en BB)

• Na ieder wedstrijd wordt aan de hand van de behaalde plaats een 

aantal punten toegekend aan een turnster of team. 

Middenbouw

• Hierbij geldt de hoogste ranking behaald op één van de wedstrijden 

voor doorstroming naar de individuele wedstrijd.

Bovenbouw

• Doorstroming naar halve finale en finale wordt behaald op basis van het 

totale aantal behaalde punten.

• Op halve finales en de finale worden dubbele punten toegekend.

• Deze punten worden bij de eerder behaalde punten in de 

kwalificatiewedstrijden opgeteld. Het totaal hiervan 

bepaald de doorstroming naar de finale.

Rankingpunten 

individuele 

wedstrijden

Rankingpunten 

teamwedstrijden



Ranking
bovenbouw vervolg

• Individuele landelijke turnsters
Een turnsters is direct geplaatst voor de volgende wedstrijd indien zij op het podium komt. 

• Doorstroming toestelfinales
Landelijk → vanuit ranking halve finale. 
Toestelspecialisten 1e en 2e div. kunnen vanuit individuele voorwedstrijd een toestelnorm 
behalen.
Limburg → op basis van ranking vanuit de voorwedstrijden. 
Sup. A t/m D via de individuele voorwedstrijden. 
Sup. E t/m H vanuit de teamvoorwedstrijden. 

• In de finale wordt geturnd voor de titel kampioen meerkamp 2023 of kampioen teams 
2023. Deze titel wordt behaald door de nr. 1 van die wedstrijd. Daarnaast wordt de titel 
kampioen seizoen 2022/2023 vergeven. Dit is voor de sporter of team die aan het eind 
van het seizoen de meeste punten heeft.



Wijzigingen in Limburg

• Uniek wedstrijdnummer blijft.

• MB en BB: Digitale aanlevering van muziek, als MP3 bestand → zie wedstrijdinfo. 

muziek.tctdlimburg@outlook.com 

MB sup. 5 t/m 7: ook doorgeven wanneer er géén gebruik wordt gemaakt van muziek. 

MB: ook muziekje mailen indien gebruik wordt gemaakt van een voorbeeldoefening van 

de KNGU.

• Waarschijnlijk districtwedstrijden niveau 2, afhankelijk van het aantal inschrijvingen

mailto:muziek.tctdlimburg@outlook.com


Wedstrijdkalender 2022-2022



Juryzaken



Jurybrevet 

• Verlenging in het najaar voor TD2 en TD3: 
- fysiek of online
- met digitale toets, meerdere pogingen
- gelijk verlenging incl. middenbouw

• Indelingen: proberen meer TD1’ers inzetbaar te krijgen

OB Middenbouw Bovenbouw

1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G H

TD0 V - - - - - - - - - - - - - - -

TD1 V - - - - - V V - - - - - - V V

TD2 V - - V V V V V - - - V V V V V

TD3 V V V V V V V V V V V V V V V V



Wijzigingen 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.

• Sprongsituatie niveau 5: pegasus of kast

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



• Teamwedstrijden (voor alle niveaus, zowel MB als BB)

De vereniging moet per team 1 jurylid leveren met het juiste brevet. 

Gecombineerd team? Stem samen af welk jurylid komt jureren. 

• Individuele wedstrijden (voor alle niveaus zowel MB als BB)

per 2 turnsters, per wedstrijdronde  = 1 jurylid 

Bijvoorbeeld:

• als een team wordt afgemeld voor een wedstrijd, staat dit los van het aantal juryleden 

dat geleverd moet worden. Loket is bindend.

• Bij het niet leveren van de juryleden worden de turnsters van de 

betreffende vereniging uitgesloten van de wedstrijd

Vereniging Wedstrijd 1 Wedstrijd 2 Wedstrijd 3

SC Pareja Levert 3 turnsters Levert 2 turnsters Levert 3 turnsters

TC Horn Levert 1 turnster Levert 2 turnsters Levert 3 turnsters

Dynamica Parkstad Levert 1 turnster Levert 1 turnster Levert 0 turnsters

GV. Jan van Weert Levert 4 turnsters Levert 3 turnsters Levert 1 turnster

GV. Balans Kerkrade Levert 1 turnster Levert 3 turnsters Levert 1 turnster

GV. Balans moet in 
wedstrijd 2 één jurylid 

leveren en omdat 
wedstrijd 1 en 3 samen 2 

turnsters turnen, is dit nog 1 
jurylid in wedstrijd 1 of 

wedstrijd 3. 

Juryafspraken 2022-2023



Jurycapaciteit

• Juryaanbod

• Gegevens van nieuwe juryleden doorgeven aan Gaby

• Steeds meer verenigingen in nood → elkaar helpen

• Idee: een platform starten? 

• Waar liggen jullie behoeften?

Brevet 2021-2022

TD1 16

TD2 32    (waarvan 3 geen MB brevet)

TD3 25    (waarvan  4 geen MB brevet)



wedstrijdinformatie

Alle informatie is terug te lezen in de wedstrijdinformatie.

Dringend verzoek:

Laat jullie hulpleiding/assistenten deze wedstrijdinformatie ook lezen !!!



afsluiting

• Zijn er nog vragen/opmerkingen

• Dank voor jullie komst!




