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1. Voorwoord 
 

Na een seizoen zonder wedstrijden gaan we weer proberen in het komende seizoen 

alle wedstrijden door te laten gaan, mits de regels van de Nederlandse regering dit 

toelaten. 

Dit brengt behoorlijk wat onzekerheden met zich mee! 

 

Daarnaast heeft de KNGU een geheel nieuw wedstrijdsysteem opgezet en is ook de 

leeftijdsindeling gewijzigd. 

 

Het waarom, het hoe en het wat van dit systeem wordt op de website van de KNGU 

toegelicht in enkele filmpjes en documenten:  Nieuw wedstrijd- en oefenstof 

systeem - Dutch Gymnastics   
 

Het is zeer aan te bevelen om deze goed te bekijken en te lezen! 

 

Door het nieuwe wedstrijdsysteem en de andere leeftijdsindeling was het erg moeilijk 

om een juiste schatting te maken van het aantal te verwachten deelneemsters per 

categorie. Na de inschrijving bekijken we de indeling nogmaals en zullen we die zo 

nodig aanpassen. 

 
Hoe we dit systeem in de regio Drenthe toe gaan passen, leest u in dit werkboek.  

 

Speciale aandacht willen we hier nog eens vragen voor het jurybeleid. Nog niet alle 

verenigingen hebben duidelijk voor ogen hoe dit beleid werkt en wat er van de 

verenigingen gevraagd wordt. Het seizoen 2019 – 2020 heeft met name onze 

wedstrijdsecretaresse erg veel werk gehad met het verwerken van de opgaven voor 

de wedstrijden van de verenigingen, die bij de opgaven geen of te weinig juryleden 

met het juiste brevet leverden. Op bladzijde 9 staat het jurybeleid nog eens 

puntsgewijs weergegeven.  

https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/wedstrijdzaken/turnen-dames/nieuw-wedstrijd-en-oefenstof-systeem
https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/wedstrijdzaken/turnen-dames/nieuw-wedstrijd-en-oefenstof-systeem
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De aantallen te leveren juryleden zijn voor dit seizoen niet bijgesteld. 

De te leveren juryleden voor de PK RWS B en de toestelfinales zijn vermeld. De 

aantallen zijn gebaseerd op het aantal deelneemsters van het seizoen 2018 – 2019. 

Let daar dus goed op bij uw opgave voor de wedstrijden! 

 

 

De inschrijving gaat ook dit jaar via het KNGU loket. De exacte regeling hiervoor is 

ook nu ingevuld. Maar let op! Het loket is volledig vernieuwd! 

Let goed op de inschrijfdata! 

Harmonisatie 

Alle wedstrijden, behalve de RWS C, vallen nu onder de harmonisatie. Dat houdt in 

dat er dit jaar entreegelden moeten worden betaald: vanaf 13 jaar €2, - per 

persoon. Het verdient aanbeveling dit van te voren door te geven aan de ouders 

zodat ze bij de sporthal niet voor verrassingen komen te staan! 

 

 

We hopen dat alle geplande activiteiten dit seizoen door kunnen gaan en wensen 

allen veel plezier tijdens de activiteiten in dit seizoen. 

 

De werkgroep turnen dames regio Drenthe. 
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2. Indelingen wedstrijden 

Onderbouw 

Turnsters in de onderbouw turnen een aantal meetmomenten samen met 

andere verenigingen op eigen georganiseerde momenten. Hierover is 

meer informatie te vinden https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-

coaches/wedstrijdzaken/turnendames/documenten-turnen-dames  

Bovenbouw en middenbouw 

  Landelijk District   Regio         

        niveau       

pupil 1 2 3   4 5 6 7 

jeugd          3e Div  E 4e Div. F 5e Div. G 6e Div. H 

junior   3e div. D     4e Div. E 5e Div. F 6e Div. G 6e Div. H 

senior 3e div. C 4e div. D   4e div. D 5e Div. E 6e Div. F 6e Div. G 6e Div. H 

    teamwedstr.   individueel         

          

          

   RWS B         

          

   RWS C        

 

 Achter de divisie aanduiding staat welk supplement er wordt gebruikt 

 Pupil niveau 5 wordt geturnd op de lange mat, zonder muziek. 

 6e Div. H  vloer wordt geturnd op muziek, op de lange mat 

 
N.B. 

Bovenstaande indeling is gebaseerd op de gemiddelde aantallen van de seizoenen 

2017-2020, aangepast aan de gewijzigde leeftijdsindeling. 

Als bij de inschrijving blijkt dat bepaalde categorieën te veel deelneemsters hebben, 

zullen we de indeling aanpassen! 

 

  

https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/wedstrijdzaken/turnendames/documenten-turnen-dames
https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/wedstrijdzaken/turnendames/documenten-turnen-dames
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Toelichting 
 

De RWS B is gesplitst in Noord en Zuid.  

 

Bovenbouw 

 Voor de senioren 4e div. D wordt individueel ingeschreven. 

 De wedstrijden in de supplementen E t/m H zijn gecombineerde team en 

individuele wedstrijden 

 Voor de supplementen E t/m H wordt ingeschreven als team met een grootte 

van 4 – 6 turnsters. In een team turnen allen in hetzelfde niveau. 

Indien een vereniging geen compleet team kan inschrijven van minimaal 4 

sporters in supplement E t/m H, dan kunnen de sporters alsnog inschrijven en 

wordt een team door de werkgroep samengesteld. Dit kan een combinatie 

van individueel ingeschreven sporters zijn of individuele sporters worden aan 

een bestaand team toegevoegd dat nog niet uit 6 sporters bestaat. 

Een andere mogelijkheid is dat verenigingen dit van te voren samen regelen. 

 Er worden 3 voorwedstrijden aangeboden, tenzij er geen organiserende 

vereniging is. 

 Uit deze 3 wedstrijden is er doorstroming naar teamfinale, individuele finale en  

finale per toestel. 

 Bij voorwedstrijd en finale kunnen 6 turnsters turnen (ook in supplement E), de 

beste 3 scores per toestel tellen voor het teamtotaal 

 Doorstroming door punten, behaald in de twee beste wedstrijden. Hierdoor is 

het mogelijk dat een turnster niet aan alle drie voorwedstrijden mee hoeft te 

doen. 

 

Middenbouw 

 De wedstrijden in de middenbouw zijn teamwedstrijden. In een team turnen 

allen in hetzelfde niveau. 

 Zij turnen in teams van 4 – 6 turnsters, waarbij alle turnsters elk toestel (mogen) 

turnen en de beste 3 cijfers meetellen voor het teamresultaat. Zij kunnen zich 

tevens kwalificeren voor een individuele meerkampwedstrijd. 

 Er worden 3 voorwedstrijden aangeboden, tenzij er geen organiserende 

vereniging is. 

 Uit deze 3 wedstrijden is er doorstroming naar een individuele finale en  

finale per toestel. We kijken nog of er ook een teamfinale kan worden 

gehouden. 

 Doorstroming door punten, behaald in de twee beste wedstrijden. Hierdoor is 

het mogelijk dat een turnster niet aan alle drie voorwedstrijden mee hoeft te 

doen. 
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Wijziging leeftijdscategorieën bovenbouw turnen dames 

In de vernieuwing vindt ook een wijziging van de leeftijdscategorieën plaats bij 

Turnen Dames. De wijziging betreft het naar boven brengen van de senior leeftijd 

van 16 naar 18 jaar voor de 1e t/m 6e divisie. Hierdoor komen turnsters drie jaar lang 

uit in de junior categorie en twee jaar in de categorie jeugd. De leeftijdsgroep jeugd 

1 komt hiermee te vervallen. 

Om de verschuiving van leeftijdscategorie zo soepel mogelijk te laten verlopen, 

vonden hier vanaf het seizoen 2020-2021 al enige wijzigingen plaats. 

Turnsters welke in seizoen 2019-2020 zijn uitgekomen in de categorie jeugd 2, blijven 

in deze categorie. Turnsters welke waren ingeschreven als tweedejaars junior 

(geboren in 2005) blijven uitkomen in de junior categorie. Hiermee wordt voorkomen 

dat zij in 2021 senior worden en vervolgens in 2022 weer junior. Betreffende turnsters 

komen vanaf 2023 uit bij de senioren. 

De verschuiving van de leeftijdscategorieën vindt komende jaren plaats volgens 

onderstaand schema: 

Seizoen 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

jaar 2022 2023 2024 2025 

     

Geboren in:     

2016  Instap   

2015 Instap Instap   

2014 Instap Instap   

2013 Instap Pupil   

2012 Pupil Pupil  Jeugd 

2011 Pupil Pupil Jeugd  Jeugd 

2010 Pupil Jeugd  Jeugd  Junior  

2009 Jeugd  Jeugd  Junior  Junior  

2008 Jeugd  Junior  Junior Junior  

2007 Junior Junior Junior Senior  

2006 Junior  Junior Senior Senior 

2005 Junior  Senior Senior Senior 

2004 Senior Senior Senior Senior 

2003 Senior Senior Senior Senior 

2002 Senior Senior Senior Senior 
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3. Planning 
 

  Plaats Org. Vereniging 
zaterdag 15 januari 2022 RWS B Zuid 1     

zaterdag 5 februari 2022 RWS B Noord 1 2e Exloërmond GV Weerdinge 

zaterdag 12 februari 2022 RWS B Zuid 2 Hollandscheveld Eugenia 

zaterdag 12 maart 2022 RWS C 1 Meppel FC Meppel 

zaterdag 19 maart 2022 RWS B Noord 2 Beilen FIT 

zaterdag 9 april 2022 RWS B Zuid 3 Dwingeloo  DOS 

zaterdag 23 april 2022 RWS B Noord 3 Smilde SSS 

zaterdag 14 mei 2022 PK RWS B Hoogeveen DOS Zw 

zaterdag 21 mei 2022 RWS C 2 Slagharen SGV en L 

zaterdag 11 juni 2022 Toestelfinale Hoogeveen Olympia 

 

 

Inschrijving is mogelijk:  

RWS B:    4-kamp (= vloer, brug, balk en sprong) 

Toestelfinale RWS B:  ook ringenzwaaien 

RWS-C:   4- of 5-kamp (5-kamp met ringenzwaaien) 

 

Voor verdere informatie:  Adrie Verhage, 0528-266578 

 

Oefenstof NTS:  te bestellen bij het bondsbureau in Beekbergen of 

downloaden van de website van de KNGU. 

 

Oefenstof Drenthe:  zie bladzijde 19 e.v.  

 

Beoordeling:    volgens NTS jurysysteem 

 

 

4. Toestelbepalingen 
N.B. Door de invoering van het NTS is de TC genoodzaakt een aantal 

aanpassingen te doen: 

 

De LTCTD eist voor de wedstrijden van de 1e t/m 6e divisie een officieel toestelpakket. 

Voor de RWS wedstrijden kunnen wij hier niet aan voldoen. Dit betekent dat er geen 

20 cm matten onder de toestellen liggen. Er is wel een verende vloer beschikbaar bij 

de RWS B wedstrijden.  

 

Overigens zijn de toestelbepalingen NTS 2021 van toepassing. Zie:  

210901-Toestelbepalingen-2021-2022-versie-september-2021.pdf 

(dutchgymnastics.nl) 

 

 

 

https://dutchgymnastics.nl/assets/Wedstrijdzaken-/Turnen-Dames/Technisch-reglement-en-bijlages/210901-Toestelbepalingen-2021-2022-versie-september-2021.pdf
https://dutchgymnastics.nl/assets/Wedstrijdzaken-/Turnen-Dames/Technisch-reglement-en-bijlages/210901-Toestelbepalingen-2021-2022-versie-september-2021.pdf
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5. Inschrijfgelden 

 
Voor de wedstrijden, die onder de harmonisatie vallen 

 Individueel per wedstrijd     €15,00 

 Toestelfinale per toestel     €  6,00 

 

Voor de RWS C, die niet onder de harmonisatie valt: 

 Individueel per wedstrijd     €  9,50 

 

 

 

6. Promotie- degradatieregeling 
 

Bij inschrijving voor het seizoen 2021 / 2022 wordt geen 

promotie/degradatieregeling gehanteerd, vanwege het feit dat in 2020 / 

2021 geen finales geturnd zijn. 

 
7. Prijstoekenning 

 

Zie daarvoor bijlage 12 van het Technisch Reglement. 

Documenten Turnen Dames - Dutch Gymnastics  

https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/wedstrijdzaken/turnen-dames/documenten-turnen-dames#category-227
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8. Jurybeleid regio Drenthe 
 

1. De verenigingen zijn verplicht voor alle wedstrijden juryleden te leveren. De 

aanwezigheid van de juryleden is een verantwoordelijkheid van de 

vereniging. 

2. Elke vereniging benoemt een jurycoördinator of aanspreekpunt voor 

juryzaken. 

3. De vereniging vraagt haar juryleden voor welke wedstrijd zij beschikbaar zijn. 

Het kan dus niet voorkomen dat juryleden niet weten dat ze voor een 

bepaalde wedstrijd zijn opgegeven! 

4. De vereniging controleert of de adresgegevens van de juryleden nog 

kloppen en geeft de juiste gegevens door aan de secretaris van de TC. Ook 

als in de loop van het jaar deze gegevens wijzigen! 

5. Opgaven worden alleen geaccepteerd als er voldoende juryleden met het 

juiste brevet bij geleverd worden. 

6. Verenigingen mogen juryleden in opleiding opgeven voor een wedstrijd, mits 

zij op de datum van de wedstrijd in het bezit zijn van een geldig brevet. Is dit 

niet het geval, dan dient de vereniging zelf voor vervanging te zorgen of volgt 

een boete. 

7. In het bijgestelde jurybeleid van district Noord is de volgende bepaling 

omtrent de vergoeding van reiskosten opgenomen: 

a. “Alleen de reiskosten van de standplaats van de vereniging waar het 

jurylid voor jureert tot de wedstrijdplaats worden vergoed” 

b. Heeft een jurylid meer reiskosten, dan zal de betreffende vereniging 

deze moeten betalen.  

8. Als een vereniging geen jurycoördinator heeft, wordt de inschrijving ook 

geweigerd. 

9. Er worden geen inschrijvingen geaccepteerd als er geen of te weinig 

juryleden worden opgegeven. 

10. Bij te weinig geleverde juryleden worden minder deelnemers toegelaten. De 

vereniging krijgt de kans aan te geven welke deelnemers ze terugtrekken, mits 

dit voor de uiterste inschrijfdatum gebeurt. 

11. Het hoofd van de wedstrijdjury deelt de juryleden in. Hierbij kan als service 

rekening gehouden worden met de persoonlijke voorkeur van de juryleden, 

maar dit is geen garantie! 

12. De juryleden krijgen 14 dagen voor de betreffende wedstrijd persoonlijk 

bericht over de juryindeling. Ook de vereniging (jurycoördinator) krijgt hiervan 

bericht. 

13. Als juryleden plotseling verhinderd zijn om te jureren dan melden ze dat in 

eerste instantie bij hun eigen jurycoördinator, die voor een vervanger moet 

zorgen. 

14. Daarom wordt elke vereniging aanbevolen om een reserve jurylid per 

wedstrijd aan te wijzen. Dit jurylid houdt de betreffende dag vrij en kan zelfs 

op de dag zelf nog worden opgeroepen. 

15. Als juryleden niet komen opdagen voor een wedstrijd dan zal er een sanctie 

worden toegepast: een administratieve vergoeding van € 45,00 per te weinig 
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geleverd jurylid per wedstrijd. De vereniging krijgt hier een nota van 

toegestuurd.  

N.B. Een wedstrijddag kan uit meerdere wedstrijden bestaan, dus kan de 

administratieve vergoeding oplopen tot €180,-  

16. Bij over inschrijving van het aantal juryleden bepaalt het hoofd van de 

wedstrijdjury wie jureert. 

17. Wanneer een vereniging voor de eerste keer aan een wedstrijd deelneemt en 

geen juryleden kan leveren, wordt dispensatie verleend. 

18. Als de organiserende vereniging i.v.m. de organisatie over onvoldoende 

juryleden beschikt moet contact worden opgenomen met de T.C. en kan 

dispensatie worden aangevraagd. 
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9. Procedure inschrijvingen  
 

RWS B en C  

 
Om in te kunnen schrijven moeten de volgende stappen worden ondernomen: 

 

1. Ga naar: https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/inschrijfsysteem  

2. Om de inschrijving te verduidelijken is een instructiefilmpje beschikbaar. 

3. Stuur een mail met de juryleden naar TC Drenthe tcdrenthe@hotmail.com   

4. De wedstrijdsecretaris controleert de inschrijving en kijkt of er voldoende 

juryleden zijn opgegeven. 

5. Alleen inschrijvingen via het loket, zonder opgave van juryleden, worden niet 

geaccepteerd! 

6. De verenigingen, die niet voldoende juryleden leveren, krijgen nog tot 6 

weken voor de eerste wedstrijd de tijd om alsnog aan hun verplichtingen te 

voldoen. 

 

 

Let op! Een wedstrijd RWS B of C bestaat uit meerdere categorieën. In het 

loket staan die allemaal als aparte wedstrijden vermeld.   

 

 

N.B. Wacht niet tot het laatste moment om in te schrijven, het KNGU-loket is maar 

beperkt open.  

 

 

 RWS B: van  3 oktober t/m 13 november 2021 

 

 RWS C: van 27 december 2021 t/m 31 januari 2022 

 

 

 

 

 

  

https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/inschrijfsysteem
mailto:tcdrenthe@hotmail.com


 

10. Juryleden 

Aantal te leveren juryleden 2021 – 2022 

RWS B 

Brevet: TD1 Aantal 

juryleden 

TD2 Aantal 

juryleden 

 

Aantal 

turnsters 

per wedstrijd 

1 - 2 0 1 - 3 0 

3 - 4 1 4 - 5 1 

5 - 6 2 6 – 8 2 

7 - 9 3 9- 12 3 

10 - 12 4 13 -17 4 

13 - 16 5 18 - 21 5 

17 en meer 6 22 en meer 6 

RWS C 

Brevet: TD1 Aantal 

juryleden 

TD2 Aantal 

juryleden 

 

Aantal 

turnsters 

1 - 2                                                                                0 1  0 

3 - 4 1 2 - 3 1 

5- 6 2 4 - 6 2 

7 - 10 3 7 - 10 3 

11 - 16 4 11 en meer 4 

17 -20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 5  

21 - 24 6 

25 - 30 7 

31 en meer 8 

 

N.B.  Bij de RWS B en C turnen we 4 wedstrijden op één dag. Een jurylid wordt altijd 

minimaal voor 2 wedstrijden ingezet. Een jurylid, dat op die dag 4 wedstrijden 

jureert, telt dan voor 2. 

 

Door de corona hebben we in het afgelopen seizoen geen wedstrijden kunnen 

houden en zijn er mogelijk veel juryleden afgehaakt. Ook hebben veel juryleden de 

verplichte bijscholing nog niet gevolgd. 

 

Het zou erg jammer zijn als er het komende seizoen geen wedstrijden gehouden 

kunnen worden door een gebrek aan juryleden. 

 

Wij doen via de verenigingen een dringend verzoek aan alle juryleden om meer 

wedstrijden te jureren dan het verplichte aantal.  
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Brevetindeling Turnen Dames 

 

Niveau TD1 met 

bijscholing 

TD2 TD3 

Supplement D  X X 

Supplement E  X X 

Supplement F  X X 

Supplement G  X X 

Supplement H  X X 

4  X X 

5  X X 

6 X X X 

7 X X X 

 

 

Alle jurybrevetten moeten weer vernieuwd worden (zoals elke 4 jaar) en aangepast 

aan het nieuwe wedstrijdsysteem. 

In de nieuwsbrief voor juryleden van 17 september 2021 staat een beslisboom, 

waarin te lezen is hoe het verder moet met het jurybrevet wat je nu hebt.  

Je kunt dit ook lezen via onderstaande link. 

Beslisboom-jurybrevet-2021-DG-v6.pdf (dutchgymnastics.nl) 

  

https://dutchgymnastics.nl/assets/Wedstrijdzaken-/Turnen-Dames/NWO-turnen-dames/Beslisboom-jurybrevet-2021-DG-v6.pdf?utm_medium=email&utm_campaign=Juryleden%20nieuwsbrief%20september%202021&utm_content=Juryleden%20nieuwsbrief%20september%202021+CID_7a8c82ab7e6683c07841645b477f0a21&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_term=beslisboom%20jurybrevet
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Aantal te leveren juryleden voor de PK RWS B en de toestelfinale 

 

Bij de opgave voor de wedstrijden is nog niet duidelijk wie zich plaatst voor de PK 

RWS B en voor de toestelfinale. Het aantal deelneemsters dat zich geplaatst heeft 

voor deze wedstrijden in het seizoen 2018 – 2019, bepaalt hoeveel juryleden een 

vereniging moet leveren. Een nadeel kan zijn dat je in het seizoen 2021 – 2022 minder 

doorstromers hebt en toch juryleden moet leveren voor meer deelneemsters. Het 

volgende seizoen kan dat dan net andersom zijn. Het grote voordeel is, dat alle 

verenigingen nu al weten hoeveel juryleden ze voor deze wedstrijden moeten 

leveren. De juryleden weten dit dus ook al ruim van te voren. 

 

PK RWS B 14 mei 2022 

 

Toestelfinale 11 juni 2022 

 TD1 TD2  TD1 TD2  

Amicitia   Amicitia    

Beatrix 1 1 Beatrix 1 1  

DET  1 DET  2  

DOL/Olympia 1 2 DOL/Olympia  2  

DOS Dwingeloo 1 2 DOS Dwingeloo 1 2  

DOS Zuidwolde  1 DOS Zuidwolde  2  

DSTV   DSTV  1  

Dynamiek   Dynamiek 2 1  

E en O 1  E en O 1 1  

Eugenia  1 Eugenia  2  

FC Meppel  2 FC Meppel 1 2  

FIT 1 6 FIT  4  

G&A 2 1 G&A 1 2  

GTV   GTV    

GV Dalen  1 GV Dalen  2  

GV Gramsbergen  3 GV Gramsbergen  3  

GV Klazienaveen  1 GV Klazienaveen  1  

GV Weerdinge  1 GV Weerdinge  2  

Kwiek  1 2 Kwiek   1  

Olympia 3 3 Olympia 3 3  

Omnigym 2 3 Omnigym 2 3  

SGV en L  1 SGV en L  1  

SSS Elim   SSS Elim    

SSS Smilde 1 2 SSS Smilde 1 2  

SV Rouveen   SV Rouveen    

SV Staphorst 1 5 SV Staphorst 1 3  

SV Statera 1 1 SV Statera 2 2  

SVT   SVT  2  

TDG 2  TDG 3   

   TGN    

TIOS   TIOS    
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   Turnpunt Drenthe    

TVC 1  TVC 1   

VAKO  1 VAKO  2  

VKW 1 1 VKW 2 1  

WGV   WGV  1  

ZGV  1 ZGV  1  

 

 

  

 

 

 
 

 

 


