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DEEL 1: HANDBOEK 

Voorwoord  

Het rayonhandboek dat je nu in handen hebt is een poging om de taken en 

verantwoordelijkheden van de rayoncommissie enerzijds en de verenigingen binnen 

ons rayon anderzijds te beschrijven. Dat betekent dat je als bestuurs-, technisch- of 

gewoon lid van de gymnastiekvereniging in dit boek kunt lezen wat je van de 

rayoncommissie mag verwachten. Maar ook welke verplichtingen jij of je vereniging in 

het rayon heeft. Al deze taken en verantwoordelijkheden zijn gebaseerd op de 

afspraken die in de rayon- jaarvergaderingen zijn gemaakt. Daarnaast moeten die 

afspraken passen binnen de in de KNGU en het district Midwest afgesproken regels.  

Deel twee is het activiteitenboek. Met als eerste een overzicht van alle activiteiten van 

het lopende seizoen. Daarna vinden jullie per activiteit alle relevante informatie over 

de datum, de locatie, het inschrijven van deelnemers, voorwaarden voor deelname, 

de prijzen voor deelnemers en toeschouwers e.d.  

Deel 3 bevat het draaiboek waar alle informatie te vinden is wat er verwacht wordt 

van de ondersteunende vereniging(en) 

Doel en taken van de rayon commissie 

De rayoncommissie heeft geen zelfstandig bestuurlijke verantwoordelijkheden of 

bevoegdheden maar functioneert onder de verantwoordelijkheid van de KNGU.  

De KNGU beschouwt de rayoncommissie als een belangrijke organisatorische schakel 

in de communicatie tussen de verenigingen en de district technische commissie.  

Dat zal de rayoncommissie realiseren door de volgende taken uit te voeren:  

1. Jaarlijks een voorstel maken voor de te organiseren rayon- en regio-activiteiten 

voor het eerstvolgende seizoen (september tot en met juni).  

2. Jaarlijks (in het voorjaar) een vergadering houden zodat alle verenigingen hun 

inbreng kunnen leveren over de taken en afspraken die hier benoemd zijn.   

3. De organiserende verenigingen ondersteunen bij de organisatie en uitvoering 

van de geplande rayon-, regio- en/of districtsactiviteiten.   

4. Inschrijven van de deelnemers aan de regio-activiteiten.   

5. Een deelnemersindeling maken per rayon- en regio-activiteit.   

6. Opdracht geven aan de financieel medewerker van de KNGU om de 

inschrijfgelden te incasseren.   

7. Controleren van de geldmiddelen; opbrengsten (inschrijf- en entreegelden) en 

de kosten (accommodatie huur, reiskosten, etc.).  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Samenstelling rayoncommissie Rivierenland 

 

Algemeen emailadres: ryc.rl.mn@midwest.kngu.nl 

 

Judy Maas: algemeen/contactpersoon Turn Inn  

 

Saskia Maas: inschrijvingen/wedstrijdindelingen 

 

Nanda Bax: financiën 

 

Angelique van Soest: jury/wedstrijdtafel/scoreverwerking  

 

Lydia Kemkes:  wedstrijdtafel/scoreverwerking 

 

Henriëtte Hoegee: jury 

 

Commissieleden gezocht! 

Aan het eind van seizoen 2021-2022 stoppen een aantal commissie leden. 

Om ervoor te zorgen dat rayon Rivierenland kan blijven bestaan zijn we dringend op 

zoek naar nieuwe commissieleden die deze taken over willen nemen.  

  

mailto:ryc.rl.mn@midwest.kngu.nl
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Overzicht nieuwe wedstrijdsysteem 

Seizoen 2021-2022 wordt de start van een nieuw wedstrijd systeem. Voor alle 

duidelijkheid gebruiken we dit hoofdstuk voor extra uitleg. Ook vind je hier waar je je 

turnsters moet inschrijven. 

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 (BB): individueel aanbod 

Individueel aanbod BB   

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 2009 - 2008 2007-2006-2005 2004 e.o. 

 

Turnsters die turnen in supplement A-B-C schrijf je direct in voor de individuele landelijke 

wedstrijden. Zij krijgen elk 3 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 district 

wedstrijden. Let op: Dus ook de senioren supplement D. Zij turnen niet meer in de 

rayons.  Zij krijgen allemaal 2 individuele voorwedstrijden in het district van waaruit ze 

zich kunnen plaatsen voor de volgende ronde.  

• Turnsters jeugd supplement D (divisie 2) en junior supplement D (divisie 3) kunnen 

zich plaatsen voor de individuele landelijke halve finale en finale.  

• Turnsters senior supplement D (divisie 4) kunnen zich plaatsen voor de individuele 

district finale.                                                                                                                                                               

Turnsters die turnen in de leeftijd categorie jeugd supplement E (divisie 3) schrijf je direct 

in voor de individuele district wedstrijden. Zij krijgen ook 2 voorwedstrijden in het district 

van waaruit ze zich kunnen plaatsen voor de individuele district finale.    

Turnsters junior supplement E (divisie 4) en senior supplement E (divisie 5), alle turnsters 

supplement F-G-H welke gemarkeerd zijn met groen kunnen zich plaatsen voor de 

individuele regio finale vanuit de voorwedstrijden in teams in de rayons. Je schrijft ze 

dus niet apart in voor individuele wedstrijden. 
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Bovenbouw (BB): Teams aanbod                                                                          

Teams aanbod BB   

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 Rayon Rayon Rayon 

Suppl F Rayon Rayon Rayon 

Suppl G Rayon Rayon Rayon 

Suppl H Rayon Rayon Rayon 

Geb jaar 2009 - 2008 2007-2006-2005 2004 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 (BB) schrijf je direct in voor landelijke 

teamwedstrijden.  Elk team krijgt 3 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. Systeem 6-3-2 en bij finales 6-3-3. 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 (BB) schrijf je in voor de district teamwedstrijden. Elk 

team krijgt 2 voorwedstrijden aangeboden in het district. Vanuit deze district 

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. Systeem 6-3-2 en bij finales 6-3-3. 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 A t/m D (BB) 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-H (BB) schrijf je in voor de rayon 

teamwedstrijden. Elk team krijgt 2 wedstrijden aangeboden in het rayon. Vanuit de 

rayon voorwedstrijden kunnen de turnsters (BB divisie 4-5-6) zich plaatsen voor de 

individuele finale in de regio.  Een team bestaat uit minimaal 1 turnster en maximaal 6 

turnsters. Alle 6 de turnsters mogen alle toestellen turnen. De beste 3 cijfers tellen voor 

het teamresultaat. Systeem 6-6-3 
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Als je als vereniging geen volledig team kunt samenstellen, mag je met een andere 

vereniging zelf regelen om een team compleet te maken. Niet complete teams zullen 

door de organisatie bij elkaar ingedeeld worden. 

Middenbouw (MB): Teams aanbod                                                                          

Teams aanbod MB   

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 2012 2011 2010 

 

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 (MB) schrijf je direct in voor de landelijke 

teamwedstrijden. Een team bestaat uit minimaal 1 en maximaal 6 turnsters. Alle 

turnsters mogen alle toestellen turnen. De beste 3 cijfers tellen voor het teamresultaat. 

Systeem 6-6-3                                      

Turnsters die turnen in niveau 2 of 3 (MB) schrijf je in voor de district teamwedstrijden. Zij 

krijgen in het district 2 teamwedstrijden aangeboden van waaruit ze zich kunnen 

plaatsen voor een individuele meerkamp finale in het district. Komend seizoen zal de 

DTC alleen individuele finales organiseren.                                                                            

Een team bestaat uit minimaal 1 en maximaal 6 turnsters. Alle turnsters mogen alle 

toestellen turnen. De beste 3 cijfers tellen voor het teamresultaat. Systeem 6-6-3 

Turnsters die turnen in niveau 4-5-6-7 (MB) schrijf je in voor de rayon teamwedstrijden. Elk 

team 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.    

Een team bestaat uit minimaal 1 en maximaal 6 turnsters. Alle turnsters mogen alle 

toestellen turnen. De beste 3 cijfers tellen voor het teamresultaat. Systeem 6-6-3 

Als je als vereniging geen volledig team kunt samenstellen, mag je met een andere 

vereniging zelf regelen om een team compleet te maken. Niet complete teams zullen 

door de organisatie bij elkaar ingedeeld worden.  

Dit seizoen gaan we de teams samenstellen met alleen turnsters van hetzelfde 

niveau/supplement en dezelfde leeftijdscategorie. Elke vereniging schrijft de turnsters 

in, in een team waar dus iedereen uit hetzelfde geboortejaar is en hetzelfde 

niveau/supplement turnt. De rayon commissie zal dan de teams volledig maken.   
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VERDELING EN TOEWIJZING VAN WEDSTRIJDEN 

Vanwege de corona pandemie hebben we geen voorjaarsvergadering kunnen 

organiseren. Het wedstrijdprogramma voor het komende seizoen hebben wij als 

commissie verdeeld onder de verenigingen. Gebaseerd op de verdeling van seizoen 

2020.  

 

Er wordt binnen rayon Rivierenland gewerkt met een roulatieschema. Dit houdt in dat 

de vereniging één keer per 2 jaar als gastvereniging optreedt. Echter door het 

opheffen van verenigingen en het fuseren van verenigingen kan het zijn dat van 

bovenstaande moet worden afgeweken. 

 

Verenigingen die weigeren een wedstrijd voor hun rekening te nemen, zullen in dat 

seizoen worden uitgesloten van deelname aan alle rayonactiviteiten. Hetzelfde geldt 

als verenigingen in de loop van het seizoen afzien van hun verplichtingen of 

toezeggingen, ook dan volgt uitsluiting in het volgende seizoen. 

Het gaat komend seizoen om: 

 

Minimaal 3 Midden en bovenbouw wedstrijden in teamverband. 

Zodra alle inschrijvingen binnen zijn maken we de wedstrijdindelingen. 

We streven ernaar om alle wedstrijden bij Turn Inn in Amersfoort te organiseren. 

 

Indien dan blijkt dat er een extra wedstrijddag nodig is dan wordt deze alsnog 

ingepland door de rayon commissie. 
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TOEPASSING JURYBELEID VAN HET DISTRICT MID-WEST 

Op de voorjaarsvergadering van district Midwest van 11 juni 2007 is het jurybeleid 

vastgesteld. Rayon Rivierenland conformeert zich aan het beleid van district midwest 

met daarbij onderstaande aanvullingen: 

 

• Het aantal juryleden dat een vereniging moet leveren is gebaseerd op het 

aantal turnsters dat zij opgeven voor een wedstrijd.  

• 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. In Rayon Rivierenland is de sanctie: de 

desbetreffende vereniging krijgt een boete van € 250,-. Turnsters kunnen dus 

gewoon deelnemen aan de wedstrijd. Op deze manier wordt niet de 

deelnemende turnsters gestraft, maar de vereniging zelf. 

• De reiskosten van het jurylid worden vergoed vanuit het rayon. Hierbij wordt de 

vestigingsplaats van de vereniging als vertrekpunt gehanteerd, tenzij het jurylid 

dichter bij de plaats woont waar de wedstrijd gehouden wordt. De eventuele 

meerkosten zijn voor rekening van de vereniging voor wie het jurylid jureert. 

• Indien een jurylid op een wedstrijddag verschillende toestellen wil jureren (max. 

2) dan dient dit aangegeven te worden op het aanmeldingsformulier. 

• Tijdens de jaarvergadering is besproken dat wanneer een vereniging vooraf 

aangeeft dat zij geen jurylid kunnen leveren, daar een financiële consequentie 

aan hangt van €100,- per wedstrijd. Turnsters van de desbetreffende vereniging 

kunnen dan aan de wedstrijd deelnemen zonder consequenties. Deze regel 

geldt alleen in het rayon en wordt jaarlijks geëvalueerd. 

 

 

Jury brevetten 

Zie onder staande tabel welke niveaus gejureerd mogen worden per brevet.  

Niveau middenbouw 4 5 6 7 

Nieuwe TD1      X  X 

TD2/3/4/5 met aanvulling MB-brevet X X X X 
      

Supplement bovenbouw E F G H 

Nieuwe TD1      X  X 

TD2/3/4/5  X X X X 

 

Juryleden die in het bezit zijn van alleen het oude TD1 brevet kunnen niet meer jureren 

op de rayon voorwedstrijden. Zij zijn alleen nog inzetbaar op de recreatie wedstrijden! 
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OVERIGE ALGEMENE INFORMATIE 

Afspraken over de publicatie van wedstrijdinformatie 

Aan het begin van het seizoen (augustus of september) staan alle activiteiten op de 

website in de agenda.  

 

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. 

 

Inschrijven voor wedstrijden gaat via het KNGU-loket. Het loket gaat 15 september 2021 

open.  
Het loket gaat onherroepelijk dicht op de aangegeven datum. Turnsters die niet 

opgegeven zijn, kunnen dan ook niet meer meedoen.                                                       

Hier worden geen uitzonderingen voor 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.  

 

Voor inschrijven via het loket is een inlogcode nodig. Deze is bekend bij het secretariaat 

van de vereniging of anders opvraagbaar bij de servicedesk van de KNGU: 

servicedesk@kngu.nl 

Voor vragen en hulp bij problemen met betrekking tot het loket kun je ook terecht bij 

Peter Verheul: verheul@kngu.nl 

Inloggen kan bij: https://cms.kngu.nl 

 

In het nieuwe loket is een mogelijkheid om meerdere trainers/contacten in te vullen.  

De informatie zal naar al de opgegeven trainers verstuurd worden. Er moet wel 

minimaal 1 trainer met een geldige licentie worden aangemeld. 

 

 

  

https://cms.kngu.nl/
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DEEL 2: ACTIVITEITENBOEK 

 

datum Wedstrijd Vereniging Plaats 

15-01-2022 1e voorwedstrijd Moveo Amersfoort 

05-03-2022 2e voorwedstrijd Dalto/Unitas Amersfoort 

02-04-2022 3e voorwedstrijd DOS Vianen Amersfoort 

?? Reserve wedstrijd indien nodig VEK of BGV/SSS ?? 

11+12 dec 2021 
1e wedstrijdweekend Niv 2-3 + 

Suppl D + jeugd E 
 Amsterdam 

18+19 dec 20121 
2e wedstrijdweekend Niv 2-3 + 

Suppl D + jeugd E 
 Amsterdam 

22+23 jan 2022 
Reserve wedstrijdweekend Niv 2-3 + 

Suppl D + jeugd E 
 Amsterdam 

29+30 jan 2022 
3e wedstrijdweekend Niv 2-3 + 

Suppl D + jeugd E 
 Amsterdam 

5+6 feb 2022 
4e wedstrijdweekend Niv 2-3 + 

Suppl D + jeugd E 
 Amsterdam 

2 april 2022 
District kampioenschap niv 2-3, 

suppl D en jeugd E individueel 
 Amsterdam 

21 mei 2022 
Regio kampioenschap Bovenbouw 

MN 
 Amersfoort 

11 juni 2022 
Regio kampioenschap niveau 4+5 

MN 
 Amersfoort 

18 juni 2022 
Regio kampioenschap niveau 6+7 

MN 
 Amersfoort 

Ter info: de blauwe data zijn district wedstrijden niveau 2+3 en suppl D + Jeugd E  

Ter info: de paarse data zijn regiowedstrijden niv 4-7 en suppl E t/m H. 

 

De voorwedstrijden van 15 januari, 5 maart en 4 april 2022 zijn onderdeel van de 

regiofinales van middenbouw en bovenbouw.  

De inschrijfdatum voor de rayon wedstrijden is vastgesteld op 15 oktober 2021. Dat 

biedt de rayoncommissie de gelegenheid tot een optimale verdeling over de 

genoemde wedstrijddagen te komen.  

 

LET OP: Het loket sluit onherroepelijk op 15 oktober 2021 (om 23.59 uur).  

Inschrijving is pas definitief indien het juiste aantal juryleden met het juiste brevet zijn 

opgegeven.  

Gegevens omtrent het aantal te leveren juryleden zullen na de sluiting van het loket 

berekend worden. Juryleden dienen vervolgens per wedstrijd de juryleden op te geven 

aan het rayon.   
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LET OP: 

Turnsters die turnen in de eredivisie, bovenbouw supplement A-B-C en middenbouw 

niveau 1 moeten zich rechtstreeks inschrijven voor de landelijke wedstrijden.                                                                       

 

Turnsters die turnen in bovenbouw supplement D (let op: Dus ook de senioren 

supplement D), jeugd 3e divisie supplement E en middenbouw niveau 2 en 3 moeten 

zich rechtstreeks inschrijven voor de district wedstrijden. 

Rayon Rivierenland biedt géén wedstrijden aan voor deze categorieën. 

De uiterlijke inschrijfdatum voor het inschrijven van de supplement D en hoger is 30 

september 2021. Voor alle informatie omtrent deze wedstrijden verwijzen wij naar het 

handboek van het district (DTC-TDMW-Handboek-districten-versie-4-sep-2021) Zie de 

website van de KNGU waar dit handboek gepubliceerd is. 

 

Rayon wedstrijden niveau 4-5-6-7 en supplement E-F-G-H 

In seizoen 2021-2022 zal geen promotie- en degradatieregeling van kracht zijn. Dit geldt 

voor alle turnsters en voor alle niveaus. Er geldt voor iedereen vrije inschrijving. 

 

Vanaf seizoen 2022-2023 blijft de keuze voor bovenbouw turnsters vrij in welk 

supplement zij willen turnen. Uitzondering op de regel is een sporter die in divisie 1 tot en 

met 6 een 1e, 2e of 3e plaats haalt op de hoogst haalbare finalewedstrijd. Deze sporter 

dient, ongeacht de behaalde score, het volgende seizoen 1 niveau hoger uit te 

komen. 

Deelname middenbouw niveau 4-5-6-7: 

Er zal geturnd gaan worden in teams van minimaal 1 en maximaal 6 turnsters. 

Alle turnsters turnen hun oefening.  

De beste 3 cijfers tellen voor het team resultaat. (6-6-3 systeem) 

In elk team turnen turnsters van dezelfde leeftijd en hetzelfde niveau.  

 

Middenbouw teams turnen de nieuwe oefenstof niveau 4, 5, 6 of 7.  

Indien een vereniging minder dan 6 turnsters in een team heeft, kan dat team 

aangevuld worden met turnsters van andere verenigingen. Dit mag de vereniging zelf 

regelen. Anders zal de rayoncommissie groepen gaan samenvoegen. 

Turnsters hoeven in een team (MB) niet dezelfde pakjes te dragen. 

Tijdens deze rayon wedstrijden kunnen de beste individuele turnsters per categorie zich 

plaatsen voor het regiokampioenschap niveau 4-5-6-7 (MB).  

Bij elke wedstrijd zal er daarom een team uitslag en een individuele uitslag bekend 

gemaakt worden. 

De voorwaarden voor plaatsing voor de regiokampioenschappen worden bepaald 

door de technische commissie turnen dames van de regio MN.  
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MB  Pupil 1 Pupil 2 Pupil 3 

  Niveau 4 Niveau 4 Niveau 4 

  Niveau 5 Niveau 5 Niveau 5 

  Niveau 6 Niveau 6 Niveau 6 

  Niveau 7 Niveau 7 Niveau 7 

Geb. jaar 2012 2011 2010 

 

Deelname bovenbouw supplement E-F-G-H (BB): 

Er zal geturnd gaan worden in teams van minimaal 1 en maximaal 6 turnsters. 

Alle turnsters turnen hun oefening.  

De beste 3 cijfers tellen voor het team resultaat. (6-6-3 systeem) 

 

In elk team turnen turnsters van dezelfde leeftijd en hetzelfde supplement.  

 

Indien een vereniging minder dan 6 turnsters in een team heeft, kan dat team 

aangevuld worden met turnsters van andere verenigingen. Dit mag de vereniging zelf 

regelen. Anders zal de rayoncommissie groepen gaan samenvoegen. 

Turnsters hoeven in een team niet dezelfde pakjes te dragen. 

Tijdens deze rayon wedstrijden kunnen de beste individuele turnsters per categorie zich 

plaatsen voor het regiokampioenschap supplement E-F-G-H (BB).  

Bij elke wedstrijd zal er daarom een team uitslag en een individuele uitslag bekend 

gemaakt worden. 

De voorwaarden voor plaatsing voor de regiokampioenschappen worden bepaald 

door de technische commissie turnen dames van de regio MN.  

 

 

Deelname is mogelijk voor turnsters: 
▪ Die lid zijn van een bij de KNGU aangesloten vereniging welke is ingedeeld bij rayon 

Rivierenland, 
▪ In de categorieën volgens het bovenstaande schema, 
▪ Mits de vereniging waarvoor de turnster uitkomt voldoende juryleden beschikbaar 

stelt. Aantal juryleden nog definitief vast te stellen na de eerste inschrijving. 
▪ Als het inschrijfgeld voor beide voorwedstrijden (€ 20, = per turnster) is voldaan (via 

een machtiging voor automatische incasso), 
▪ Waarvan de inschrijving ontvangen is uiterlijk 15 oktober 2021 
Als aan bovenstaande voorwaarden niet is voldaan op de sluitingsdatum, dan is de 
inschrijving ongeldig en wordt de turnster niet toegelaten tot de wedstrijd. 

Inschrijven  

Inschrijven via het loket van de KNGU: https://cms.kngu.nl 
Er volgt vanuit de rayon commissie géén bericht of een inschrijving is binnen gekomen. 
Vanuit het loket wordt automatisch een bevestiging van inschrijving gemaild. 
De rayoncommissie zal komend seizoen eenmalig een overzicht met de aanmeldingen 
mailen voor de sluitingsdatum. Dit geeft de verenigingen de gelegenheid nog een keer 
goed te kijken of alle turnsters ingeschreven zijn en er niemand vergeten is. 

https://cms.kngu.nl/
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Juryleden  
Omstreeks eind oktober/november ontvang je een bericht waarin je wordt gevraagd 
per wedstrijddag een aantal juryleden aan te melden middels het jury-aanmeld-
formulier. Het aantal te leveren juryleden is gebaseerd op het aantal deelnemers van 
de vereniging. De uiterlijke datum voor het aanmelden van de juryleden wordt 
gecommuniceerd zodra de wedstrijdindeling is gemaakt. 
De juryleden moeten het voor de betreffende wedstrijd vereiste en geldige brevet 
bezitten. 
De juryopgave moet gemaild worden aan ryc.rl.mn@midwest.kngu.nl  

 

Inschrijfgeld 
Het inschrijfgeld bedraagt € 20, = per turnster en geeft recht op deelname aan 2 rayon 
wedstrijden. Ook als de turnster maar aan 1 wedstrijd gaat deelnemen, bedraagt het 
totale inschrijfgeld € 20, =.  
Na sluiting van de inschrijving is wedstrijdgeld verschuldigd, ook als turnsters zich geheel 
terugtrekken. 
Het inschrijfgeld wordt in de regel in de week vóór de 1e wedstrijddag geïncasseerd.  

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.  
In de wedstrijdruimte worden alleen deelneemsters en hun begeleiders 
(trainers/coaches), juryleden en medewerkers van de organisatie toegelaten. 

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. 

Doorstroming naar regiokampioenschappen 

Voor de turnsters die zich plaatsen voor de regiokampioenschappen hoeft níét 
opnieuw ingeschreven te worden. Wél opnieuw jury leden opgeven 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! (Zie 
voor alle verdere informatie het regio boek voor de regio Midden Nederland) 

Dispensatie regeling 

Voor div 4-5-6 (BB) en niveau 4-5-6-7 (MB) is geen dispensatie regeling van kracht.  

We gaan ervan uit dat een turnster graag 2 wedstrijden wil turnen.  

De beste wedstrijd telt voor doorstroming naar de regio finale. Indien een turnster maar 

1 wedstrijd turnt, telt deze wedstrijd voor doorstroming naar de regio finale. 

Wedstrijdpaspoorten 

Voor deelname aan div 4-5-6-7 (BB) en niveau 4-5-6-7 (MB) zijn geen wedstrijd 

paspoorten nodig.  

Ook niet voor de regio- en districtskampioenschappen div 4-5-6 (BB) en niveau 4-5-6-7 

(MB). 

 

  

mailto:ryc.rl.mn@midwest.kngu.nl


 15 

DEEL 3: Draaiboek voor ondersteunende verenigingen. 

 
Draaiboek voor wedstrijden bij Turn Inn in Amersfoort 

 

Alle wedstrijden worden georganiseerd door de rayon commissie en vallen onder 

verantwoordelijkheid van de rayon commissie.  

Voor elke wedstrijd is echter ondersteuning van 1 of meer verenigingen nodig om de 

wedstrijd succesvol te kunnen laten verlopen. 

 

Hieronder tref je een overzicht aan van wat er komt kijken bij de ondersteuning van een 

wedstrijd. In rood aangegeven tekst wordt door de rayon commissie verzorgd. De rest 

wordt verwacht van de ondersteunende vereniging(en). Op elke wedstrijd zal altijd 

iemand van de rayon commissie aanwezig zijn. 

 

Taken die behoren bij het Rayon 

*Ontvangt alle wedstrijdgegevens van de verenigingen. 

*Verstuurt wedstrijdprogramma naar de verenigingen, leden van het rayon.  

*Verstuurt uitslagen naar TC turnen dames Midden Nederland. 

 

Penningmeester/kassa medewerker: 2 personen 

*Maakt de afrekening van de wedstrijd en stuurt deze naar de penningmeester van de 

KNGU op de daarvoor bestemde formulieren. 

Kassa 1 of 2 personen waarvan een persoon minimaal 18 jaar is. Half uur voor aanvang 

wedstrijd 1 aanwezig. Half uur na start laatste wedstrijd klaar. 

Het rayon regelt het geldkistje, wisselgeld en stempel 

 

Wedstrijdleider/speaker: 1 persoon. 

• Zorgt dat alle medewerkers hun taken weten en is in het bezit van een 

medewerkerslijst. 

• Neemt 10 minuten voor aanvang van de warming-up plaats achter de 

wedstrijdtafel. 

• Meldt dat de muziek cd´s ingeleverd kunnen worden en zorgt ervoor dat deze 

aan het eind van de wedstrijd ook weer opgehaald worden. 

• Vraagt de trainers de uitvallende turnsters door te geven bij de infotafel.  

• Heeft deelnemerslijst voor teltafel, infotafel en muziek 

• Geeft het startsein en stopsein voor algemene warming-up en inturnen. 

• Zorgt ervoor dat turnsters op tijd klaar staan voor op- en afmars. 

• Stelt de juryleden voor 

• Stelt de turnsters voor die op vloer aan de beurt zijn. 

• Zorgt voor het wisselen van de turnsters naar het volgende toestel. 

• Geeft aan wanneer de prijsuitreiking is en zorgt daarvoor. 

• Zorgt voor het openingswoord en het slotwoord (voor de prijsuitreiking en zo kort 

mogelijk). 

• Verstrekt de uitslagen aan de verenigingen aan het eind van de wedstrijd. 

• Instrueert de jurymeisjes en tijdwaarnemers. 

• Is aanspreekpunt voor alle lopende zaken gedurende de wedstrijddag 

 

Telbureau: 1 a 2 personen 

* 1 a 2 personen namens de rayon commissie. Scoreverwerking gaat digitaal. 

* Verstrekt de uitslagen aan de verenigingen aan het eind van de wedstrijd. 
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EHBO:  Wordt geregeld door de rayon commissie 

 

Algehele coördinator: 

*Coördineert alle communicatie tussen rayon commissie en vereniging.  

*Instrueert de jurymeisjes en tijdwaarnemers. 

 

 

Catering: 2 personen 

*Zorgt dat de juryleden en medewerkers tijdens de wedstrijd worden verzorgd. 

*Zorgt voor koffie/ thee bij de juryvergadering. 

 

Om de kosten te beheersen voor jurymeisjes en andere jongere kinderen die mee 

helpen graag zelf eten en drinken mee laten nemen (pakjes drinken, broodje etc.) 

Kinderen willen vaak wat extra drinken en snoepen en vinden de aangeboden lunch 

vaak niet eens lekker.  
 

Afspraken met betrekking tot de catering bij Turn Inn: 

Algemeen  

Consumpties worden alleen door contactpersoon catering besteld, d.m.v. 

consumptiebriefje! Catering medewerker is herkenbaar middels badge. 

 

Catering tijden   

Koffie/thee bij juryvergadering en de wedstrijd tafel. 

Drinken met koek o.i.d. Ongeveer 9.15 uur jury, wedstrijdtafel en vrijwilligers 

Drinken met koek o.i.d. Ongeveer 10.30 uur jury, wedstrijdtafel en vrijwilligers 

Lunch jury en vrijwilligers ongeveer 12.00 uur.  

Drinken iets hartigs o.i.d. ongeveer 14.00 uur jury, wedstrijdtafel en vrijwilligers 

Drinken ongeveer 15.30 uur jury, wedstrijdtafel en vrijwilligers 

Drinken ongeveer 17.00 uur jury, wedstrijdtafel en vrijwilligers 

Continue op tafels bakjes met snoepjes in de ochtend en nootjes of zoutjes in de 

middag. 

 

Lunch  

Zorg dat alles voor de lunch klaargezet is in de jury kamer. Juryleden maken zelf hun 

lunch verder klaar. 

Bij de lunch wordt een warme snack (kroket) geserveerd.  

Drinken bij de lunch staat klaar: Melk, karnemelk, jus d'orange. Geen aparte bestelling 

voor drinken bij de lunch. 

 

Consumpties: 

We werken met kannen koffie en thee en met blikjes of pakjes frisdrank. Geen losse 

drankjes door de hal dragen i.v.m. kans op knoeien. 

Turn Inn zorgt voor alle boodschappen. De vereniging hoeft géén boodschappen te 

doen. 

 

Geluid bedienen: 1 persoon 

*Krijgt voor aanvang uitleg over de bediening van de in de hal aanwezige 

geluidsinstallatie en de computer.   

*Zorgt dat er een deelnemerslijst is bij de geluidstafel i.v.m. volgorde.  
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Juryzaken: 

*De juryindeling is gemaakt door de rayon commissie 

*De rayoncommissie zorgt zelf voor een hoofdjury die ook de juryvergadering houdt.  

*Zorgt voor de aanwezigheid van IPad die geleverd worden door de TC TD MN 

Prijzen: 

*De medailles worden centraal ingekocht door de rayon commissie. 

*Zorgt voor mensen die de prijzen uitreiken. 

*Diploma’s worden geprint na afloop van de wedstrijd. Elke turnster krijgt een diploma. 

*Bedankjes juryleden (VVV-bonnen) worden door rayon commissie gekocht en 

uitgereikt aan de juryleden.  

 

Als de vereniging de eigen vrijwilligers wil bedanken voor hun hulp middels een 

cadeautje, is de aanschaf daarvan voor eigen kosten. 

 

Jury meisjes: 

*2 jurymeisjes: Brengen na elke ronde het jurybriefje naar de teltafel. 

*4 klokkers: 2 bij balk en 2 bij vloer  

Klokkers minimaal 12 jaar. Per wedstrijdronde steeds dezelfde klokker. 

Klokkers mogen ook de briefjes wegbrengen. 

 

Let op: Iedereen die in het wedstrijddeel van de sporthal moet zijn, moet zaalschoenen 

of sloffen dragen. Het is absoluut verboden om met buitenschoenen in de zaal te zijn. 

Dit graag doorgeven aan alle ouders die komen helpen. 

 

Overzicht 

Kassa (30 min voor aanvang aanwezig) 2 personen 

Catering 2 personen 

Algehele coördinator 1 persoon 

Wedstrijdleiding/ speaker 1 persoon 

Geluid bedienen 1 persoon 

Jury meisjes/jongens (brengen ook de jury staten naar teltafel) 4 personen 

 

Draaiboek ondersteuning wedstrijden andere locaties 

Indien blijkt dat het niet lukt om alle wedstrijden in Turn Inn in Amersfoort te organiseren 

zal de takenlijst voor de organisatie van de extra wedstrijd op een andere locatie 

gedeeld worden met de gastvereniging van de wedstrijd. 


