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1. Inleiding 

Het doel van dit protocol is om de wedstrijdleiding (en organisator) van 

turnwedstrijden een richtlijn te bieden bij buitengewone weersomstandigheden. 

 

2. Afkortingen 

ANWB Algemene Nederlandse Wielrijdersbond 

DTC TH ZH District Technische Commissie Turnen Heren Zuid-Holland 

EUMETNET Netwerk van samenwerkende Europese Meteorologische 

instituten 

JBN Judobond Nederland 

KLPD Korps Landelijke Politiediensten  

(Onderdeel van het Ministerie van Veiligheid & Justitie) 

KNGU Koninklijk Nederlandse Gymnastiek Unie 

KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut  

(Onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu) 

LTC Landelijke Technische Commissie 

NEVOBO Nederlandse Volleybalbond 

NOC*NSF Nederland Olympisch Comité - Nederlandse Sportfederatie 

RWS Rijkswaterstaat  

(Onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu) 

 

3. Definities 

Buitengewone 

weersomstandigheden 

Weersomstandigheden waarvoor een 

weerswaarschuwing en/of een weeralarm geldt. 

Jurykorps Het totaal van bij de turnwedstrijden aanwezige KNGU 

erkende juryleden inclusief de jury-supervisor. 

Organisator De turnvereniging (of vergelijkbare organisatie) die 

verantwoordelijk is voor het inrichten/organiseren van de 

sporthal (of vergelijkbare ruimte) en de daarbij 

behorende zaken ten behoeve van de uitvoer van de 

turnwedstrijden. 

Wedstrijdleiding De DTC TH ZH, die (namens de KNGU) verantwoordelijk is 

voor de indeling/inzet van de turners/juryleden tijdens de 

wedstrijd, alsmede verantwoordelijk is voor het verwerken 

van de wedstrijduitslagen. 

Wedstrijdlocatie De plaats (in Zuid-Holland) waar de turnwedstrijden 

(gaan) plaatsvinden. 

Weercode Geel 

(conform EUMETNET) 

Het weer is of wordt potentieel gevaarlijk. Het verwachte 

weerfenomeen is niet echt uitzonderlijk, maar 

waakzaamheid is wel nodig. 

Weercode Oranje 

(conform EUMETNET) 

Het weer is of wordt gevaarlijk. Er wordt een uitzonderlijk 

weerfenomeen verwacht. Dit kan gemakkelijk leiden tot 

schade of ongevallen. Dit weer levert risico’s op; wees 

voorzichtig.  
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Weercode Rood 

(conform EUMETNET) 

Het weer is of wordt zeer gevaarlijk. Er wordt een extreem 

weerfenomeen verwacht. De intensiteit van de 

weerverschijnselen is zeer sterk. Er is op grote schaal risico 

voor veel schade en ongevallen. Het weer is 

levensbedreigend; wees uiterst voorzichtig.  

Weerswaarschuwing Weersomstandigheden, door EUMETNET/KNMI aangeduid 

met de weercode (kleur) geel, oranje of rood. 

Weeralarm Bijzondere vorm van weerswaarschuwing (weercode 

rood). 

 

4. Eigenaar 

Dit protocol is opgesteld door en wordt zo nodig aan veranderende 

omstandigheden aangepast door het DTC TH ZH. 

 

5. Toepassing 

Dit protocol is uitsluitend van toepassing op turnwedstrijden, die onder de 

verantwoordelijkheid van de DTC TH ZH georganiseerd worden in de provincie Zuid-

Holland. 

 

6. Uitgangspunt 

Het uitgangspunt van dit protocol is het voorkomen van onnodige blootstelling van 

turners, ouders, trainers, juryleden etc. aan de risico’s verbonden aan het reizen 

van/naar de wedstrijdlocatie gedurende de buitengewone weersomstandigheden. 

 

7. Verantwoordelijkheid van de voertuigbestuurder 

De beslissing om wel/niet naar de wedstrijdlocatie te reizen ligt bij de bestuurder van 

het voertuig (in de regel de ouders van de turners). De wedstrijdleiding zal altijd de 

beslissing van de bestuurder respecteren en zal op geen enkele wijze invloed op 

deze beslissing uitoefenen. 

 

8. Beslissingsbevoegdheid 

De beslissing om wel/niet/gedeeltelijk over te gaan tot het afgelasten van een 

wedstrijd of een wedstrijddag ligt bij de wedstrijdleiding. Deze beslissing is bindend 

en zal pas genomen worden na overleg met de organisator. 

 

9. Tijdstip van afgelasting 

De beslissing tot afgelasten wordt genomen voor elk van de (deel) wedstrijden op 

de wedstrijddag.  

De beslissing tot afgelasten zal, indien mogelijk, ruim van tevoren genomen worden 

teneinde onnodig reizen te voorkomen. Hierbij geldt ten minste 3 uur voor aanvang 

van de wedstrijd als richtlijn.  
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Indien de eerste wedstrijd voor ’s morgens 10.00 uur op het programma staat, zal de 

beslissing tot wel/niet afgelasten van die wedstrijd de avond voorafgaand aan de 

wedstrijddag om uiterlijk 22.00 uur genomen worden. 

 

10. Communicatie bij afgelasten 

Nadat de beslissing tot (gedeeltelijk) afgelasten is genomen, zal de wedstrijdleiding 

de volgende partijen informeren: 

• Organisator 

• Jurykorps 

• Deelnemende turnverenigingen 

Elk van deze partijen dient de medewerkers, trainers, turners, ouders, vrijwilligers etc. 

die onder haar verantwoording valt te informeren.  

Indien de beslissing tot (gedeeltelijk) afgelasten genomen wordt voor de 

wedstrijddag (bijvoorbeeld bij code rood) zal de wedstrijdleiding het bericht van 

afgelasting per e-mail versturen naar het e-mailadres dat bij de wedstrijdleiding 

bekend is. 

Indien de beslissing tot (gedeeltelijk) afgelasten genomen wordt op de wedstrijddag 

(bijvoorbeeld bij code oranje) zal de wedstrijdleiding het bericht van afgelasting per 

telefoon doorgeven aan het telefoonnummer dat bij de wedstrijdleiding bekend is. 

Indien de organisator/juryleden/turnverenigingen verzuimen aan de wedstrijdleiding 

een juist e-mailadres en/of telefoonnummer door te geven en/of verzuimen het 

bericht van afgelasting tijdig door te geven en/of toch naar de wedstrijdlocatie 

komen, dan zal dit voor de wedstrijdleiding geen aanleiding zijn om de 

turnwedstrijd(en) alsnog door te laten gaan. 

Op de wedstrijddag zal de (vertegenwoordiger van de) wedstrijdleiding bereikbaar 

zijn onder het speciale “nood” telefoonnummer 06-26067892. 

 

11. Vaststellen van de weercode (kleur) 

Bij de beslissing of er wel/niet sprake is van buitengewone weersomstandigheden zal 

de wedstrijdleiding zich baseren op de “weercodes” (geel/oranje/rood) zoals 

vastgesteld en gepubliceerd door het KNMI (in samenwerking met ANWB/ RWS/ 

KLPD). 

De wedstrijdleiding zal zich baseren op de weercode geldend voor de provincie 

Zuid-Holland, zijnde de provincie waarin de wedstrijdlocatie gelegen is.  

Indien er voor de provincie Zuid-Holland meer dan één weercode (kleur) geldt, dan 

zal de weercode (kleur) als volgt vastgesteld worden: 

• Bij een kleurcombinatie waarin rood voorkomt: rood 

• Indien de kleurcombinatie geen rood bevat en de kleur rondom de 

wedstrijdlocatie oranje is: oranje 

• In alle overige gevallen geldt de kleur die voor het grootste oppervlak van 

Zuid-Holland geldt. 
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12. Beslissing tot afgelasten 

De beslissing om geheel of gedeeltelijk af te gelasten zal genomen worden nadat: 

• De weercode (kleur) is vastgesteld, 

• De tijdsperiode waarvoor die weercode (kleur) geldt is vastgesteld, 

• De mening van vertegenwoordigers van 

wedstrijdleiding/jurykorps/organisator, die reeds op/naar de wedstrijdlocatie 

aanwezig/gereisd zijn, is vastgesteld, 

• Er overleg is geweest met de organisator. 

Het principe om wel/niet/gedeeltelijk af te gelasten is het volgende: 

• Bij weercode geel zal de wedstrijd niet afgelast worden.  

• Bij weercode oranje zal de wedstrijdleiding een afweging maken of de 

wedstrijd wel/niet afgelast moet worden. In de regel zal de wedstrijdleiding 

alle wedstrijden afgelasten, tenzij code oranje slechts geldt voor een 

kortstondige periode (die ontweken kan worden door het tijdstip van reizen 

aan te passen).  

• Bij weercode rood zal de wedstrijd afgelast worden. 

 

13. Beslissing tot afgelasten 

Indien de LTC/ KNGU beslist tot algehele afgelasting van turnwedstrijden vanwege 

de buitengewone weersomstandigheden, zal deze beslissing door de 

wedstrijdleiding overgenomen worden. 

Indien het merendeel van vergelijkbare indoor sportevenementen in de provincie 

Zuid-Holland afgelast wordt vanwege de buitengewone weersomstandigheden, zal 

deze beslissing door de wedstrijdleiding overgenomen worden, mits die 

sportevenementen georganiseerd worden door erkende, bij het NOC*NSF 

aangesloten, sportorganisaties (NEVOBO, JBN etc.). 

 

14. Beslissing tot afgelasten 

Indien er sprake is van buitengewone weersomstandigheden en de wedstrijdleiding 

besluit om de wedstrijd(en) door te laten gaan, zal er coulant omgegaan worden 

met turners, trainers, juryleden etc. die niet of te laat komen, mitst zij aannemelijk 

kunnen maken dat dit te wijten was aan de buitengewone weersomstandigheden. 

Hoe deze coulance ingevuld moet worden zal per wedstrijd bepaald worden. Het 

uitgangspunt zal zijn dat de individuele turner geen nadeel mag ondervinden van 

de bijzondere weersomstandigheden t.o.v. zijn medeturners in dezelfde divisie/ 

hetzelfde niveau. 

Het navolgende zijn richtlijnen die de wedstrijdleiding in overweging dient te nemen: 

• De mogelijkheid dat een wedstrijd een half uur eerder begint komt te 

vervallen; hierdoor hebben de turners/trainers/juryleden meer tijd om te 

reizen. 

• Indien de trainer van een turner niet op tijd aanwezig is, zal de turner niet 

uitgesloten worden en zal de turner gewoon mee mogen doen, mits: 

o De assistent-trainer wel aanwezig is (en de trainer onderweg is) of 
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o Een trainer van een andere turnvereniging bereid is de turner te 

begeleiden.  

• Indien een jurylid niet op tijd aanwezig is, zal de vereniging welke gelieerd is 

aan dit jurylid, niet uitgesloten worden en mogen de tuners van die vereniging 

gewoon meedoen mits: 

o Het jurylid zich tijdig heeft afgemeld (zodat de wedstrijdleiding tijdig 

een andere jury-indeling kan maken) en 

o Er voldoende juryleden van het juiste niveau en/of ervaring aanwezig 

zijn om het wedstrijdprogramma (naar omstandigheden) normaal af te 

werken.  

• Indien een turner te laat komt, zal deze niet geweigerd worden en zal hij de 

resterende toestellen van die wedstrijd gewoon mee mogen turnen. Indien de 

uitslag van die wedstrijd de kwalificatie/doorstroming voor/naar een 

landelijke wedstrijd beïnvloedt, zal de turner, indien organisatorisch mogelijk, 

in de gelegenheid gesteld worden om de “gemiste” toestellen diezelfde dag 

nog “in te halen”. 

• Indien het merendeel van de turners niet aanwezig is en de uitslag van de 

wedstrijd de kwalificatie/doorstroming voor/naar een landelijke wedstrijd 

beïnvloedt, zal de wedstrijdleiding dit melden aan de LTC/ KNGU, met de 

aanbeveling om de criteria voor kwalificatie/doorstroming aan te passen 

en/of een andere wedstrijd te organiseren. Het uitgangspunt is hierbij dat de 

turners die wel op de turnwedstrijd verschenen zijn geen nadeel mogen 

ondervinden aan de aangepaste kwalificatie/doorstroming en/of de extra 

wedstrijd. 

• Indien er onvoldoende juryleden aanwezig zijn en/of er onvoldoende 

juryleden van het juiste niveau en/of ervaring aanwezig zijn, zullen de 

aanwezige juryleden worden herverdeeld over de toestellen.  

o Indien blijkt dat bepaalde (hogere) turnniveaus niet meer adequaat 

gejureerd kunnen worden, zullen de wedstrijden voor die turners komen 

te vervallen.  

o Indien verwacht wordt dat de aanvangstijd van de wedstrijd(en) met 

meer dan 1 uur vertraagd wordt, zullen de turnverenigingen, zo 

mogelijk, tijdig gewaarschuwd worden. 

o Indien verwacht wordt dat de totale vertraging zo ernstig is, dat de 

laatste wedstrijd ’s avonds om 21.00 uur nog niet klaar is, zullen er 

wedstrijden en/of niveaus geschrapt worden. Het uitgangspunt zal 

hierbij zijn dat wedstrijden die nodig zijn voor kwalificatie/doorstroming 

voor/naar een landelijke wedstrijd zo veel mogelijk ontzien worden. De 

turnverenigingen zullen, zo mogelijk, tijdig geïnformeerd worden. 

 

15. Bijlage 

De brochure “KNMI-waarschuwingen - als het weer een risico is” van oktober 2015 

maakt, als toelichting op de weercodes, onderdeel uit van dit protocol. 
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16. Referentie 

EUMETNET:  www.meteoalarm.eu 
KNMI:   www.knmi.nl 
Weercode-kaart: www.knmi.nl/nederland-nu/weer/waarschuwingen/zuid-holland 

 

http://www.meteoalarm.eu/
http://www.knmi.nl/
http://www.knmi.nl/nederland-nu/weer/waarschuwingen/zuid-holland

