
NOTULEN ACHTERBANOVERLEG BRABANT-OOST 6 JULI 2021 

 

Stefan opent het overleg om 20.05. 

Er gaat veel veranderen in de oefenstof en het wedstrijdsysteem, vandaar dat beide commissies in 

ieder geval dit seizoen samenwerken en ook dit gezamenlijke achterbanoverleg organiseren. 

De presentatie en de links waarnaar wordt verwezen, komen op de website en zijn daar na te lezen. 

Voor de onderbouw worden meetmomenten gehouden, waarvoor geen punten worden gegeven. De 

turnsters krijgen alleen een diploma. De commissie helpt wel om verenigingen aan elkaar te 

koppelen, maar verder moeten verenigingen het zelf regelen. Verenigingen die bij elkaar in de buurt 

zitten, worden gekoppeld. Dit om reistijd te beperken. Als je vereniging voorkeur heeft voor een 

andere vereniging, geef dit dan aan. Er komt nog een uitgebreide instructie vanuit de KNGU. Op dit 

moment worden daarvoor try-outs gehouden. 

Voor de middenbouw organiseren wij geen wedstrijden voor niveau 1 in de regio, dat gebeurt vanaf 

niveau 2. Het oorspronkelijke streven van de KNGU was om voor iedere turnster 4 (team)wedstrijden 

aan te bieden, maar dat worden er, in ieder geval dit seizoen, hoogstwaarschijnlijk 2. Hoe meer 

wedstrijden, hoe meer organiserende verenigingen er namelijk nodig zijn. 

Vanuit de commissie wordt aan de aanwezigen gevraagd of er behoefte is aan een individuele finale, 

dan vervalt een teamwedstrijd. Reactie vanuit de zaal is overwegend dat het nu lastig is om niveaus 

van teams/turnsters in te schatten, na zo’n lange stop vanwege corona. Komend jaar een teamfinale 

en dan zien we volgend seizoen weer verder. Als er ruimte is in de planning, kunnen we sowieso 

kijken of allebei kan, maar dat verwachten we niet. Wil je hier nog op reageren, laat het ons dan even 

weten. Naar aanleiding van de inschrijvingen gaan we halverwege het seizoen dit nog eens peilen bij 

de verenigingen. Het is nu moeilijk in te schatten hoe het zal gaan. 

Het is nog niet aan te geven welke wedstrijd welk weekend gehouden zal worden. Dat is afhankelijk 

van het aantal inschrijvingen en inschrijven voor alle niveaus kan tot en met 30 september. 

Wedstrijden voor niveaus die kunnen doorstromen naar landelijk, worden wel als eerste gehouden 

(voor 1 februari). Afhankelijk van aantal inschrijvingen worden wedstrijden ingepland. 

De weekenden op de kalender zijn voor de middenbouw en bovenbouw, de onderbouw moeten de 

verenigingen zelf regelen. 

Landelijke wedstrijden beginnen al het weekend van 5 november. Landelijk wil in april al klaar zijn 

met NK. 

Wie wil wedstrijden organiseren? Er zijn veel wedstrijdweekenden ingepland, maar zonder 

verenigingen kunnen wij natuurlijk de geplande weekenden niet organiseren. Heb je interesse of wil 

je meer informatie, dan kun je contact opnemen met het algemene mailadres van de commissies of 

met Carola (carola.karnebeek@gmail.com). 

Bij een aantal wedstrijdweekenden hebben wij de beschikking over het landelijk pakket toestellen (3 

containers). Daarin zitten alle benodigde toestellen voor 2 banen, inclusief een Antwerpen vloer. 

Deze weekenden zijn dus met name geschikt voor verenigingen die normaliter in een turnhal trainen. 

Voor die vloer komt iemand vanuit de KNGU om die met behulp van vrijwilligers van je vereniging te 

leggen.  

 



  

De KNGU is bezig met een nieuw loketsysteem. We weten nog niet precies wanneer dat online komt, 

dus houd regelmatig het loket in de gaten. Start als het online is, op tijd met inschrijven en wacht 

niet tot de laatste dag, voor het geval er iets fout gaat. Uiterlijke inschrijfdatum (voor alle niveaus!)  is 

30 september. Dat is landelijk zo besloten en daar kan geen uitzondering op worden gemaakt. 

Je kunt alleen turnsters van je eigen vereniging inschrijven, geef in de opmerkingen aan dat je samen 

wilt met een bepaalde vereniging. Anders delen wij je turnsters in. We houden turnsters van een 

ingeschreven te klein team wel bij elkaar. 

Wilma geeft een algemene uitleg over de nieuwe oefenstof en de toestelbepalingen. De links 

hiervoor naar de KNGU website staan vermeld in de presentatie op de website.  

Meerthe bedankt alle juryleden die gestopt zijn. Het jurytekort was al groot en is nog groter 

geworden na corona. Jurycursussen zijn nu allemaal digitaal, dus dat beperkt reistijd voor 

geïnteresseerden. Je kunt dus aansluiten bij iedere gewenste cursus/startdatum. Het blijft verplicht 

om juryleden aan te leveren voor wedstrijden, het jurylid dat je levert moet 3 dagen jureren, en kan 

zelf aangeven welke dagen. Lever je geen jury aan, dan kan je vereniging niet meedoen. Je mag een 

jurylid inhuren. Als een jurylid afzegt, om welke reden dan ook, moet je club zelf vervanging regelen!  

Een organiserende vereniging is vrijgesteld  van het leveren van juryleden voor die wedstrijd. 

De cursus voor het onderbouwbrevet duurt maar 3 uur en kan door iedereen worden gedaan: 

turnsters, ouders, hulptrainers, etc.  Die mensen komen niet in het jurysysteem en zijn geen officieel 

jurylid en mogen niet jureren bij wedstrijden voor de middenbouw en bovenbouw. We gaan nog 

informeren bij de KNGU vanaf welke leeftijd je deze cursus mag volgen. 

Juryleden voor middenbouw en bovenbouw moeten TD2 of TD3 hebben. Deze cursus mag je volgen 

vanaf 16 jaar. Zijn er mensen binnen je vereniging die de cursus hebben gedaan, geef het dan even 

door aan Meerthe  (juryzakentdbo@hotmail.com).  

De nieuwe oefenstof moet door de juryleden zelf worden geprint (of vraag je vereniging). Je kunt ook 

een tablet meenemen naar de wedstrijden. 

Er is vanuit de KNGU een schema beschikbaar op welk niveau je kunt inschrijven in vergelijking met 

wat je turnster vóór corona deed. Maar wel goed kijken of dat bij je turnster past. 

Stefan bedankt alle (online) aanwezigen en sluit het overleg om 21.40 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


