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VOORWOORD 
 
 
We staan aan de start van een nieuw turnseizoen. De rayoncommissie van Turnado heeft er 
zin in! 
 
Onze rayoncommissie is uitgebreid met Brenda en Danica, heel fijn; vele handen maken licht 
werk! 
Het aantal verenigingen is ook gegroeid; we hebben de meesten al verwelkomd op de 
jaarvergadering. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 
 
Het turnseizoen gaat er net iets anders uitzien dan we gewend zijn: er komt een 
teamwedstrijd voor de middenbouw in het rayon en natuurlijk de individuele voorrondes 
voor midden- en bovenbouw gevolgd door de toestelfinales. De regiocommissie organiseert 
een teamwedstrijd voor de bovenbouwturnsters. Verder is nieuw dit seizoen dat we drie 
wedstrijden organiseren in Amersfoort in plaats van in Culemborg. 
 
Onze wens is om ook een wedstrijd te organiseren voor de recreatiegroepen, het draaiboek 
is: wie heeft er zin in om de boel op te pakken? 
 
In dit rayonboek hebben we alles op een rij gezet wat belangrijk is om een soepel 
wedstrijdseizoen met elkaar te creëren. We hopen dat iedereen alles goed doorleest en aan 
de bel trekt als er onduidelijkheden zijn. Samen gaan we er een mooi turnjaar van maken! 
 
 
Sportieve groeten namens de rayoncommissie, 
 
Saskia Schellingerhout 
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RAYONCOMMISSIE TURNADO 
 

 

Voorzitter:   Saskia Schellingerhout  
    e-mail: turnado@live.nl   
 
Secretaresse:     Marisca Snikkers     
    e-mail: turnado@live.nl   
     
Penningmeester:  Saskia Schellingerhout 

e-mail: turnado@live.nl   
                                                                 
Wedstrijdzaken:  Sanne Papavoine 
    e-mail: inschrijvingenturnado@gmail.com 
      
Juryzaken:   Geke van Dalen  
    e-mail: turnado@live.nl   
 
Juryzaken:   Teunie Sanders 

e-mail: turnado@live.nl  
   
Algemeen:   Brenda van Beest 
    e-mail: turnado@live.nl  
 
Algemeen:   Danica Snikkers 
    e-mail: turnado@live.nl 
 
Recreatie:   VACATURE! 
    E-mail: recreatie.inschrijvingen@gmail.com    

  

mailto:turnado@live.nl
mailto:turnado@live.nl
mailto:turnado@live.nl
mailto:inschrijvingenturnado@gmail.com
mailto:turnado@live.nl
mailto:turnado@live.nl
mailto:turnado@live.nl
mailto:turnado@live.nl
mailto:recreatie.inschrijvingen@gmail.com
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KALENDER RAYON TURNADO 2022-2023 
 
 
De voorwedstrijden zijn voor middenbouw niveau 4 t/m 7 en supplementen E t/m H. 
 

Datum Wedstrijd Plaats Uiterste 
inschrijfdatum 

Organisatie 
verenging  

19 november 
2022 

Teamwedstrijd 
middenbouw 
(extra) 
 

Sporthal Parijsch 
Culemborg 

30 september 
2022 om 23:59 

TGV Hellas Tiel 

10 december 
2022 

1ste voorwedstrijd 
bovenbouw 
 

Sporthal Parijsch 
Culemborg 

30 september 
2022 om 23:59 

Sport Balans 
Culemborg 

17 december 
2022 

1ste team 
voorwedstrijd 
middenbouw 
 

Sporthal Turn Inn 
Amersfoort 

30 september 
2022 om 23:59 

SSS Lopik 

14 januari 
2023 

2de voorwedstrijd 
bovenbouw 
 

Sporthal Turn Inn 
Amersfoort 

30 september 
2022 om 23:59 

SV Zijderveld 

11 maart 
2023 

2de  team 
voorwedstrijd 
middenbouw 
 

Sporthal Parijsch 
Culemborg 

30 september 
2022 om 23:59 

CSV Hamarithi 
Nederhemert  

08 april 2023 Teamwedstrijd 
bovenbouw 
 

Sporthal Turn Inn 
Amersfoort 

30 september 
2022 om 23:59 

- 

13 mei 2023 Toestelfinale 
Rayon Turnado 
 

Sporthal Turn Inn 
Amersfoort 

Na kwalificatie  T&P Sport 

 
 

Entree rayon-, regio- en districtswedstrijden: 
Het entreegeld voor publiek voor alle voorwedstrijden in de rayons, de regio en de 
districtskampioenschappen is € 2,50 per persoon. 
 
Wij hopen dat wij dit jaar de wedstrijden ‘gewoon’ kunnen draaien. Helaas kunnen ook wij 
niet in de toekomst kijken en dienen wij ons te houden aan de eventuele maatregelen, als 
dat nodig is.  
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ALGEMENE UITLEG WEDSTRIJDSYSTEEM 
 
 

In het nieuwe seizoen worden zowel teamwedstrijden als individuele wedstrijden 
aangeboden. Voor een aantal niveaus zijn dit aparte wedstrijden. Voor andere niveaus zijn 
het gecombineerde wedstrijden. 
 

Bovenbouw: individueel aanbod   
NTS Jeugd (13+14 jaar) Junior (15+16+17 jaar) Senior 18 jaar e.o. 

Suppl A     Landelijk 

Suppl B   Landelijk Landelijk 

Suppl C Landelijk Landelijk Landelijk 

Suppl D District District District 

Suppl E District Regio Regio 

Suppl F Regio Regio Regio 

Suppl G Regio Regio   

Suppl H Regio     

Geb. jaar 2010 - 2009 2008-2007-2006 2005 e.o. 

(in kleur de hoogst haalbare individuele finale) 
 
Turnsters die turnen in supplement A-B-C schrijf je direct in voor de individuele landelijke 
wedstrijden. Elke turnster krijgt individuele landelijke voorwedstrijden van waaruit ze zich 
kunnen plaatsen voor de individuele landelijke halve finale en finale. 
 
Turnsters die turnen in supplement D schrijf je direct in voor de individuele 
districtswedstrijden. Dus ook de senioren supplement D. Zij turnen niet meer in de rayons.  
Turnsters jeugd supplement D (divisie 2) en junior supplement D (divisie 3) kunnen zich 
vanuit de districtswedstrijden plaatsen voor de individuele landelijke halve finale en finale.  
Turnsters senior supplement D (divisie 4) kunnen zich plaatsen voor de individuele 
districtsfinale.  
                                                                                                                                                              
Turnsters die turnen in de leeftijd categorie jeugd supplement E (divisie 3) schrijf je direct in 
voor de individuele districtswedstrijden. Zij krijgen voorwedstrijden in het district van 
waaruit ze zich kunnen plaatsen voor de individuele districtsfinale.    
Turnsters junior supplement E (divisie 4), senior supplement E (divisie 5) en alle turnsters in 
supplement F-G-H kunnen zich plaatsen voor de individuele regiofinale vanuit de 
voorwedstrijden in de rayons. Er zal een teamwedstrijd plaatsvinden in de regio.  
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Bovenbouw: teamwedstrijden 

NTS Jeugd (13+14 jaar) Junior (15+16+17 jaar) Senior 18 jaar e.o. 

Suppl A     Landelijk 

Suppl B   Landelijk Landelijk 

Suppl C Landelijk Landelijk Landelijk 

Suppl D District District District 

Suppl E Regio Regio Regio 

Suppl F Regio Regio Regio 

Suppl G Regio Regio Regio 

Suppl H Rayon Rayon Rayon 

Geb jaar 2010 - 2009 2008-2007-2006 2005 e.o. 
 

Teams mogen worden samengesteld uit turnsters in verschillende leeftijdscategorieën, maar 
wel allemaal turnend in hetzelfde supplement. 
Turnsters die turnen in supplement A-B-C (bovenbouw) schrijf je direct in voor landelijke 
teamwedstrijden.  Elk team krijgt voorwedstrijden aangeboden. Vanuit deze wedstrijden kan 
het team zich plaatsen voor de landelijke halve finale en finale. Een team bestaat uit 
maximaal 6 turnsters waarvan op elk toestel 3 turnsters turnen. De beste 2 cijfers tellen in 
de voorrondes. In de finales tellen alle 3 de cijfers. Een vereniging stelt zelf een team samen. 
Deze teams worden niet aangevuld met turnsters van andere verenigingen. Hier is immers 
keuze uit inschrijven voor én teamwedstrijden én individuele wedstrijden. 
 
Turnsters die turnen in supplement D (bovenbouw) schrijf je in voor de 
districtsteamwedstrijden. Elk team krijgt voorwedstrijden aangeboden in het district. Vanuit 
deze districtswedstrijden kan het team zich plaatsen voor de landelijke halve finale en finale.        
Een team bestaat uit maximaal 6 turnsters waarvan op elk toestel 3 turnsters turnen. De 
beste 2 cijfers tellen in de voorrondes. In de finales tellen alle 3 de cijfers. Een vereniging 
stelt zelf een team samen. Deze teams worden niet aangevuld met turnsters van andere 
verenigingen. Hier is immers keuze uit inschrijven voor teamwedstrijden én individuele 
wedstrijden. 
Turnsters die turnen in supplement A t/m D (bovenbouw) krijgen dus de mogelijkheid om in 
te schrijven voor zowel individuele wedstrijden als teamwedstrijden. Heb je geen 
mogelijkheid om een team te maken, dan schrijf je alleen in voor de individuele wedstrijden. 
 
Turnsters die turnen in supplement E-F-G(bovenbouw) schrijf je in voor de regio 
teamwedstrijd. Een team bestaat uit minimaal 3 turnster en maximaal 6 turnsters. Vier 
turnsters turnen per toestel en de beste 3 cijfers tellen voor het teamresultaat. Systeem 6-4-
3 
Je schrijft een volledig (minimaal 3) team in. Je mag met een andere vereniging zelf regelen 
om een team compleet te maken. 
Supplement H (bovenbouw) zal in teams in de rayon turnen. Een team bestaat uit minimaal 
1 en maximaal 6 turnsters. Zes turnsters turnen per toestel (want ook individuele uitslag) en 
de beste 3 cijfers tellen voor het teamresultaat. Systeem 6-6-3. 
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Middenbouw: teamwedstrijden 

NTS Pupil 1 Pupil 2 Pupil 3 

  10 jaar 11 jaar 12 jaar 

Niveau 1 Landelijk Landelijk Landelijk 

Niveau 2 District District District 

Niveau 3 District District District 

Niveau 4 Rayon Rayon Rayon 

Niveau 5 Rayon Rayon Rayon 

Niveau 6 Rayon Rayon Rayon 

Niveau 7 Rayon Rayon Rayon 

Geb jaar 2013 2012 2011 

 
Teams mogen landelijk en in het district worden samengesteld uit turnsters in verschillende 
leeftijdscategorieën, maar wel allemaal turnend in hetzelfde niveau. 
Turnsters die turnen in niveau 1 (middenbouw) schrijf je direct in voor de landelijke 
teamwedstrijden. Een team bestaat uit minimaal 1 en maximaal 6 turnsters. Alle turnsters 
turnen alle toestellen. De beste 3 cijfers tellen voor het teamresultaat.       
                                
Turnsters die turnen in niveau 2 of 3 (middenbouw) schrijf je in voor de teamwedstrijden in 
het district. Zij krijgen in het district  teamwedstrijden aangeboden van waaruit ze zich 
kunnen plaatsen voor een individuele meerkampfinale in het district. Een team bestaat uit 
minimaal 1 en maximaal 6 turnsters. Alle turnsters turnen alle toestellen. De beste 3 cijfers 
tellen voor het teamresultaat. 
 
Turnsters die turnen in niveau 4-5-6-7 (middenbouw) schrijf je in voor de team wedstrijden 
in het rayon. Elk turnster krijgt 2 wedstrijden aangeboden in het rayon. Vanuit de rayon 
voorwedstrijden kunnen de turnsters (niveau 4-5-6-7) zich plaatsen voor de individuele 
finale in de regio.  
Je kan de turnsters in een team inschrijven. Een team bestaat uit minimaal 1 en maximaal 6 
turnsters. Alle turnsters turnen alle toestellen. De beste 3 cijfers tellen voor het 
teamresultaat. Als je als vereniging geen volledig middenbouwteam kunt samenstellen, mag 
je met een andere vereniging zelf regelen om een team compleet te maken. Niet complete 
teams zullen door de organisatie (waar mogelijk) bij elkaar ingedeeld worden.  
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VOORWEDSTRIJDEN IN RAYON TURNADO 
 
 
De voorwedstrijden in rayon Turnado zijn voor middenbouw niveau 4 t/m 7 en 
supplementen E t/m H. 

Datum Wedstrijd Plaats Uiterste 
inschrijfdatum 

10 december 
2022 

1ste voorwedstrijd 
bovenbouw 

Sporthal Parijsch 
Culemborg  

30 september 2022 
om 23:59 

17 december 
2022 

1ste team voorwedstrijd 
middenbouw 

Sporthal Turn Inn 
Amersfoort 

30 september 2022 
om 23:59 

14 januari 2023 2de voorwedstrijd 
bovenbouw 

Sporthal Turn Inn 
Amersfoort 

30 september 2022 
om 23:59 

11 maart 2023 2de  team voorwedstrijd 
middenbouw 

Sporthal Parijsch 
Culemborg  

30 september 2022 
om 23:59 

 
Er zal geturnd gaan worden in ‘teams’ van minimaal 1 en maximaal 6 turnsters. Alle turnsters 
turnen hun oefening i.v.m. de doorstroming naar de toestelfinales van het rayon en de 
individuele finale in de regio.  
 
Middenbouwteams turnen de nieuwe oefenstof niveau 4, 5, 6 of 7. Bovenbouwteams turnen 
in supplement E, F, G of H. 
  
Let op: het op tijd leveren van het vereiste aantal (juist gebrevetteerde) juryleden is 
verplicht! (meer informatie in het hoofdstuk Juryzaken)  
 
Inschrijving: Alle inschrijvingen lopen via het vernieuwde KNGU-loket.  
Inschrijfgeld: € 12,50 per turnster per wedstrijd (€25 voor 2 voorwedstrijden). Het 
inschrijfgeld wordt afgeschreven via de machtiging. 
Inschrijven voor: 30 september 2022 om 23.59 uur! Na deze tijd worden er geen 
inschrijvingen meer geaccepteerd. 
 
Doorstroming: Om voor doorstroming in aanmerking te komen, moeten beiden wedstrijden 
geturnd zijn. De beste wedstrijd telt. Turnsters kunnen doorstromen naar de individuele 
regiofinale per leeftijdscategorie en niveau. Rayon Turnado organiseert een extra wedstrijd: 
toestelfinales per leeftijdscategorie en niveau. 
De voorwaarden voor plaatsing voor de regiokampioenschappen worden bepaald door de 
technische commissie turnen dames van de regio Midden Nederland. 
 
Contactpersoon wedstrijdzaken: Sanne Papavoine: inschrijvingenturnado@gmail.com   
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HET INSCHRIJFLOKET 
 
 
Inschrijven voor wedstrijden gaat via het KNGU-loket. Het loket gaat 1 september 2022 open 
en sluit op 30 september om 23:59.  
Het loket gaat onherroepelijk dicht op de aangegeven datum. Turnsters die niet opgegeven 
zijn, kunnen dan ook niet meer meedoen. Hier worden geen uitzonderingen op gemaakt. 
 
Hoe werkt het loket: 
Turnsters/turners staan bij hun vereniging ingeschreven in het leden administratiesysteem. 
Turnsters/turners die niet in het leden administratiesysteem staan, kunnen niet deelnemen 
aan wedstrijden.  
Constateer je dat een turnster/turner niet of niet goed in het loket staat, dan staat zij/hij ook 
niet of verkeerd in het eigen ledenadministratie systeem. De ledenadministratie van de 
eigen vereniging moet de fout zelf corrigeren.  
 
Inloggen kan bij: https://cms.kngu.nl  
 
De eerste keer maak je met je bonds-/relatienummer een account aan en vraag je het 
wachtwoord op. Als je het wachtwoord hebt ontvangen, log je nogmaals in met je 
bondsnummer en het wachtwoord. Vervolgens kun je rechts bovenin het wachtwoord 
wijzigen naar een zelfgekozen wachtwoord. 
Als het goed is zie je nu ook de vereniging staan waar jij trainster van bent. Als je op je eigen 
vereniging klikt en de discipline waar je voor wilt inschrijven, zie je de wedstrijden staan.  
Let goed op voor welke wedstrijd je in gaat schrijven!  
De rest wijst zich vanzelf. 
 
Mochten er toch nog vragen zijn, stel ze dan door een mail te sturen naar: 
inschrijvingenturnado@gmail.com  
 
In het nieuwe loket is een mogelijkheid om meerdere trainers/contacten in te vullen.  
De informatie zal naar alle opgegeven trainers verstuurd worden. Er moet minimaal 1 trainer 
met een geldige licentie worden aangemeld. 
  

https://cms.kngu.nl/
mailto:inschrijvingenturnado@gmail.com
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JURYZAKEN 
 

Schema jurybrevetten 

Soort brevet  

TD1 Middenbouw: niveau 6 & 7  
Keuze: supplement G & H 

TD2 Middenbouw: niveau 3 t/m 7  
Keuze: supplement D t/m H 

TD3 Middenbouw: niveau 1 t/m 7  
Keuze: supplement A t/m H 

TD 4/5 Keuze niveau 1 Eredivisie 

Als juryleden geen bijscholing hebben gevolgd voor de middenbouw oefenstof en geen 
aantekening kunnen aantonen, mogen zij GEEN middenbouw jureren!! 
Let op: Dit geldt ook voor de bijscholing van de TD2 en hoger! 
 
Jurybeleid Rayon Turnado  
In de gestuurde document vind je het jury-aanmeld-formulier. Om de turnsters te laten 
deelnemen aan de wedstrijden moet de vereniging voldoen aan een aantal jury-
verplichtingen, zoals hieronder beschreven. 
 

• De deelnemende verenigingen zijn verplicht om voor alle wedstrijden één of 
meerdere juryleden te leveren. 

• De aanwezigheid van voldoende juryleden met de juiste opleiding is de 
verantwoordelijkheid van de deelnemende verenigingen. 

• Er worden geen inschrijvingen geaccepteerd als niet tijdig het aangegeven aantal 
juryleden (met het juiste brevet) is aangemeld. 

• Het aantal juryleden dat een vereniging moet leveren is gebaseerd op het aantal 
turnsters dat zij opgeven voor een wedstrijd. Dit wordt z.s.m. na 01 oktober 2022 (in 
ieder geval binnen 2 weken) per mail gecommuniceerd met de verenigingen. In deze 
mail zal ook de uiterste opgavedatum voor de juryleden staan. Het is verstandig 
alvast juryleden te vragen als je de turnsters inschrijft. (Reken op ongeveer 1 jurylid 
per 8 turnsters.) 

• Alleen volledig ingevulde jury-aanmeld-formulieren worden geaccepteerd. De 
formulieren kunnen vervolgens voor het in de mail aangegeven tijdstip worden 
doorgestuurd naar turnado@live.nl.  Elke jury-aanmelding wordt binnen 3 dagen 
bevestigd. Zo niet, neem dan contact op met Geke van Dalen en/of Teunie Sanders 
via turnado@live.nl. 

• Wanneer alle jury-aanmeldingen binnen zijn op de uiterste datum, zal binnen een 
week een mail uitgaan naar alle juryleden zodat zij weten dat zij voor de 
desbetreffende datum zijn opgegeven. We gaan er van uit dat de vereniging dit 
vooraf zelf ook al communiceert. 

• Als er 2 of 3 dagen voor de wedstrijd afzeggingen komt van een jurylid, dan moet dit 
aan de verenging zelf doorgegeven worden, zij moeten dan voor een vervanger 
zorgen. Lukt dit niet dan ook niet mee doen. 

mailto:turnado@live.nl
mailto:turnado@live.nl
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• Wanneer een opgegeven jurylid wegblijft bij de betreffende wedstrijd en de 
vereniging niet heeft gezorgd voor adequate vervanging, zal de vereniging een 
sanctie worden opgelegd. 

• Bij Rayon Turnado is de sanctie: de deelnemers van de betreffende vereniging doen 
mee “buiten mededinging”, d.w.z. zij komen niet in aanmerking voor een prijs en 
kunnen zich op basis van de resultaten van de betreffende wedstrijd niet plaatsen 
voor een kampioenschap. In alle gevallen en te allen tijde dient een vereniging dus te 
zorgen voor een vervangend jurylid. 

• Wanneer op de wedstrijddag zelf een jurylid niet komt opdagen of afzegt – om welke 
reden dan ook, heeft een vereniging t/m wedstrijdronde 1 de kans alsnog een jurylid 
te leveren voor de rest van de dag. Zo niet, dan doen de turnsters die dag mee buiten 
mededinging van prijzen of plaatsing. 

• Wanneer een jurylid de wedstrijddag eerder verlaat en er wordt niet gezorgd voor 
een vervangend jurylid door de desbetreffende vereniging, dan mogen de turnsters 
de eerstvolgende wedstrijd wel turnen, maar doen zij niet mee in de competitie. 

• De juryleden hebben recht op een reiskostenvergoeding op basis van openbaar 
vervoer of indien per auto wordt gereisd op basis van € 0,23 per kilometer met een 
maximum tot €25,00. Om de reiskosten te beperken is het wenselijk dat juryleden 
zoveel mogelijk samen reizen en dat zij bij voorkeur de gehele dag inzetbaar zijn. De 
reiskostenvergoeding wordt op de wedstrijddag door de organisatie aan de juryleden 
uitbetaald. 

• Indien een jurylid maar een halve dag kan/wil jureren dan moet de vereniging een 
tweede jurylid voor de andere halve dag opgeven. De reiskosten van het tweede 
jurylid zijn voor rekening van de vereniging. 

 
Houd als vereniging dus te allen tijde goed contact met je jurylid en vraag je jurylid 
vooraf jou z.s.m. op de hoogte te brengen van eventuele (dreigende) 
afwezigheidsproblemen. 
 
Let op: Te laat opgeven van een jurylid leidt onherroepelijk tot uitsluiting van deelname 
aan de rayonwedstrijden. De sluitingsdata voor opgave juryleden voor alle 
rayonwedstrijden zullen zeer strikt gehanteerd gaan worden.  
 
Beoordeling: Voor alle wedstrijden geldt de meest recente oefenstof en het FIG-
reglement van de KNGU. 
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ALGEMENE INFORMATIE 
 
 
Afspraken over de publicatie van wedstrijdinformatie: 
 • Aan het begin van het seizoen (augustus of september) staan alle activiteiten op de 
website hieronder: 
https://dutchgymnastics.nl/wedstrijden-en-
uitslagen?sortField=From&sortDirection=ASC&month=3&year=2020&region=2&discipline=4 
• Uiterlijk twee weken vóór de betreffende activiteit wordt ook de detailinformatie op de 
website geplaatst. Een eventuele uitslagenlijst wordt indien mogelijk nog dezelfde avond of 
de dag erna op de website gepubliceerd onder de knop ‘uitslagen’. 
 
Het loket: 
Het loket gaat 1 september 2022 open. Let op: Het loket is vernieuwd, begin op tijd met het 
inschrijven van de turnsters! Inschrijven voor wedstrijden gaat via het KNGU Loket Doe dit 
voor de sluiting van de inschrijving. Het loket gaat namelijk onherroepelijk dicht op de 
aangegeven datum. Turnsters die niet opgegeven zijn, kunnen dan ook niet meer meedoen. 
Dit geldt voor alle wedstrijden. 
Inschrijving rayon Turnado uiterlijk 30 september 2022 om 23:59. 
Inschrijving district/landelijk uiterlijk 30 september 2022 om 23:59. 
 
Wedstrijdgeld: 
Vlak voor de 1e wedstrijd zal door de penningmeester van de KNGU wedstrijdgeld worden 
afgeschreven. Twee weken voor de afschrijving wordt een rekening gestuurd. Het 
wedstrijdgeld wordt automatisch afgeschreven. 
 
Onderbouw: 
Als rayon organiseren wij geen onderbouw meetmomenten. Dit moet je als vereniging zelf 
organiseren. Daarbij kunnen wij wel helpen om verenigingen met andere verenigingen in 
contact te laten komen, om samen een meetmoment te kunnen organiseren. 
  

https://dutchgymnastics.nl/wedstrijden-en-uitslagen?sortField=From&sortDirection=ASC&month=3&year=2020&region=2&discipline=4
https://dutchgymnastics.nl/wedstrijden-en-uitslagen?sortField=From&sortDirection=ASC&month=3&year=2020&region=2&discipline=4
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REGIOWEDSTRIJDEN 
 
 
Om voor doorstroming van rayonvoorwedstrijd naar regiokampioenschappen in aanmerking 
te komen moet de turnster aan beide voorwedstrijden deelnemen. Voor de turnsters die 
zich plaatsen voor de regiokampioenschappen (geen district kampioenschappen meer) hoeft 
niet opnieuw ingeschreven te worden. 
 
Wel moeten er opnieuw juryleden worden opgegeven middels het daarvoor bestemde 
formulier en per mail naar: 
wg.td.mn@midwest.kngu.nl 
 
Let op: Te laat opgeven van een jurylid leidt onherroepelijk tot uitsluiting van deelname aan 
de regiokampioenschappen. De sluitingsdata voor opgave juryleden voor alle regio en 
districtskampioenschappen zullen zeer strikt gehanteerd gaan worden! 
 

DATUM WEDSTRIJD PLAATS PLAATSING ORGANISATIE 
VERENIGING 

10 juni 
2023 

Regiokampioenschap 
bovenbouw 

Turn Inn 
Amersfoort 

Via de 
voorwedstrijden 
in het rayon 

- 

17 juni 
2023 

Regiokampioenschap 
middenbouw  

Turn Inn 
Amersfoort 

Via de 
voorwedstrijden 
in het rayon 

Linga 
Wadenooijen 

 
Data zijn onder voorbehoud. 
  

mailto:wg.td.mn@midwest.kngu.nl
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RAYON TOESTELKAMPIOENSCHAPPEN 
 

 Pupil 1 Pupil 2 Pupil 3 

Niveau 4 Middenbouw  Middenbouw  Middenbouw  

Niveau 5 Middenbouw  Middenbouw  Middenbouw  

Niveau 6 Middenbouw  Middenbouw  Middenbouw  

Niveau 7 Middenbouw  Middenbouw  Middenbouw  

Geb. jaar 2013 2012 2011 

 

Supplement Jeugd:  Junior: Senior 

E  Bovenbouw  Bovenbouw  

F Bovenbouw  Bovenbouw  Bovenbouw  

G Bovenbouw  Bovenbouw   

H Bovenbouw    

Geb. jaar 2010-2009 2008-2007-2006 2005 en ouder 
 

Deelname is mogelijk voor een turnster:  
▪ Die lid is van een bij de KNGU aangesloten vereniging welke is ingedeeld bij Rayon Turnado. 
▪ Die beide voorwedstrijden heeft geturnd.  
▪ Die zich in beide voorwedstrijden geplaatst heeft als 1e t/m 6e /8e over beide wedstrijden, 
op één, twee, drie of vier toestellen.  
▪ Die uitkomt in de categorieën volgens het bovenstaande schema. 
▪ Die turnt voor een vereniging die voldoende juryleden beschikbaar stelt, minimaal 1 jurylid 
met minimaal TD2 
 
Attentie: als aan één van bovenstaande voorwaarden niet is voldaan kan de turnster niet 
deelnemen. 
 
Op basis van de uitslagen van de voorwedstrijden van de middenbouw niveau 4 t/m 7 + 
bovenbouw supplement E t/m H selecteert de rayoncommissie uit iedere leeftijdscategorie 
per toestel de 6/8 beste turnsters. Een overzicht van de geselecteerde turnsters wordt 
gemaild. We gaan er vanuit dat de turnsters mee willen doen. Indien dit niet het geval is, 
dient de vereniging via e-mail, zo snel mogelijk, aan te geven dat de turnster afziet van 
deelname. Voor de turnster die afziet van deelname zal dan de eerst volgende 
reserveturnster uitgenodigd worden. Afmelding binnen 2 weken voor de wedstrijddatum 
betekent dat er wedstrijdgeld verschuldigd blijft. 
 
Juryleden: 
Gelijktijdig met de opgave van de jury voor de voorwedstrijden moet ook de jury geleverd 
worden voor de toestelfinale. De tijd tussen de laatste voorwedstrijd en de toestelfinale is 
dusdanig kort dat opgave aan het begin van het seizoen wenselijk is, om zo het mislopen van 
een jurylid te voorkomen.  
Elke vereniging levert tenminste 1 TD2 jurylid voor de toestelfinale. Ook wanneer je geen 
keuzeturnsters hebt op de toestelfinale, omdat de niveaus deze dag door elkaar lopen. 
Afgelopen twee jaar had elke vereniging in ieder geval 1 turnster op de finale, dus we gaan 
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er vanuit dat dit ook dit jaar het geval zal zijn. Mocht er een te kort zijn, doordat er 
verenigingen afvallen, dan zullen de verenigingen met de meeste turnsters moeten zorgen 
voor 2 TD2 juryleden. Dit wordt z.s.m. na de laatste voorwedstrijd gecommuniceerd met de 
desbetreffende verenigingen.  
De juryleden moeten het voor de betreffende wedstrijd vereiste en geldige brevet bezitten 
en de hele dag beschikbaar zijn. Zie voor verdere regels m.b.t. de jury het hoofdstuk 
‘Juryzaken’. 
 
Aanmelden: via het aanmeldingsformulier  (te vinden achter in dit rayonboek) en dit 
opsturen naar: turnado@live.nl   
Alleen volledig en juist ingevulde formulieren worden geaccepteerd.  
 
Inschrijfgeld: Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 per turnster per toestel. Het inschrijfgeld 
wordt in de regel in de week na de wedstrijddag geïncasseerd middels automatische incasso 
door de KNGU.  
 
Publiek: Toeschouwers zijn van harte welkom na het betalen van € 2,50 en mits zij op de 
voor hen bestemde plaatsen verblijven en de aanwijzingen van de organisatie opvolgen. We 
hopen dat de Corona-regels het toelaten van publiek toestaan.  
 
Begeleiding: Per vereniging mogen maximaal twee begeleiders tegelijk in de wedstrijdruimte 
aanwezig zijn. Alleen als er door turnsters van één vereniging op meer toestellen tegelijk 
geturnd wordt mag per extra toestel één extra begeleider worden ingezet. 
 

  

mailto:turnado@live.nl
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RECREANTENWEDSTRIJD 
 
 
Komend wedstrijdseizoen zal er geen een recreantenwedstrijd organiseren. 
 
Contactpersoon 
Momenteel staat hier nog een vacature voor!  
De mail wordt wel bekeken door de rayoncommissie. Als er vragen zijn, kunnen deze 
verstuurd worden naar het volgende email-adres: recreatie.inschrijvingen@gmail.com. 
 
Op het moment dat de vacature gevuld is, zal er wederom weer een recreantenwedstrijd 

plaatsvinden.  

 

mailto:recreatie.inschrijvingen@gmail.com

