
 

Turnen Heren district Oost 
 
 

Plaatsingswedstrijd 2 

NTS 17 - 21 Gelderland 
NTS 16 Benjamin, Instap & NTS 14 - 16 Pupil Oost 

8 februari 2020 
 

 

Adres gegevens: 
S.V. Twello 

Zuiderlaan 5, 7391 TZ  Twello 
0571 280 075 

 

 
Entree:   personen boven 12 jaar € 3,00;  
 personen t/m 12 jaar gratis   
 
 
Organisatie: Technische Commissie Turnen Heren district Oost 
 Vereniging S.V. Twello 
 

Wedstrijdleiding DTCTH Oost: 

Anita Meijer, tel 074-2668376 (tijdens wedstrijd 06-39365821)  



 

Beste sportvrienden, 
 
In dit boekje vindt u de algemene wedstrijdindeling en de richtlijnen voor de plaatsingswedstrijd 
voorgeschreven oefenstof NTS 17-21 regio Gelderland en voorgeschreven oefenstof  NTS 14-16 van 
district Oost. 
 
De tribunecapaciteit bij S.V. Twello is beperkt. Wij vragen ouders/verzorgers daarom vriendelijk 
plaats te nemen op de tribune na afloop van de voorgaande wedstrijd en prijsuitreiking. Op de eerste 
verdieping van het gebouw bevindt zich een grote kantine waar u kunt wachten totdat de wedstrijd 
van uw kind begint. 
 
Er is een aanpassing in de oefenstof doorgevoerd door de LTC Turnen. Meer informatie hierover kunt 
u vinden via https://wedstrijdzaken.kngu.nl/wedstrijdzaken/turnen-heren/wedstrijdzaken/oefenstof 
 
De KNGU heeft de AGV wetgeving vormgegeven. Via digimembers hebben verenigingen door 
moeten geven welke leden vastgelegd mogen worden op beeldmateriaal. Deze informatie is 
opgenomen in de deelnemersbladen, zodat ieder kan weten welke turner wel of niet in beeld 
gebracht mag worden. Hieronder de belangrijkste spelregels. 
 
Beleid en werkwijze AVG en fotografie 
https://dutchgymnastics.nl/kngu/accreditatie 
 
Fotografie in het kader van journalistieke doeleinden mag, nadat een persfotograaf of journalist door 
de KNGU is geaccrediteerd. Het beeldmateriaal mag alléén voor dit doel worden gebruikt.  
 
Het publiek mag foto’s maken vanaf de toeschouwersaccommodatie voor privégebruik, echter niet 
publiceren (tenzij uitdrukkelijke toestemming van de personen in kwestie is verkregen).  
 
Fotografie in het kader van commerciële doeleinden mag nadat een fotograaf door de KNGU is 
geaccrediteerd. Commerciële fotografie is alleen mogelijk als de actieve goedkeuring van de 
deelnemer (digitaal) is ingeregeld (digitaal is dit ingeregeld via de ledenadministrateur van zijn of 
haar club).  
 
De LTC Turnen is bezig met het ontwikkelen van een nieuwe opzet voor turnwedstrijden. De 
documenten die tijdens het achterbanoverleg op 5 oktober gepresenteerd zijn staan online. Voor 
geïnteresseerden: 
https://wedstrijdzaken.kngu.nl/wedstrijdzaken/turnen-heren/wedstrijdzaken/wedstrijdkalender-en-
info/landelijk 
 
We wensen alle deelnemers, juryleden, trainers en andere belangstellenden succesvolle, maar  

sportieve wedstrijden toe. 

 

Anita Meijer 

wedstrijdleiding DTCTH Oost  

https://wedstrijdzaken.kngu.nl/wedstrijdzaken/turnen-heren/wedstrijdzaken/oefenstof
https://dutchgymnastics.nl/kngu/accreditatie
https://wedstrijdzaken.kngu.nl/wedstrijdzaken/turnen-heren/wedstrijdzaken/wedstrijdkalender-en-info/landelijk
https://wedstrijdzaken.kngu.nl/wedstrijdzaken/turnen-heren/wedstrijdzaken/wedstrijdkalender-en-info/landelijk


 

Chronologisch overzicht 

 

8:30 - 8:55 uur juryvergadering 

   

 
 

 
   

   Wedstrijd 1 
   

  

   baan 1 benjamin NTS 16; instap NTS 16 

baan 2 benjamin NTS 20; instap NTS 19+20 

8:45 - 8:55 uur  warming up 

   8:55 - 9:05 uur  opening 
 

   9:05 - 11:00 uur  wedstrijd 1 

   11:15 - 11:25 uur  prijsuitreiking 

   

     
 

   Wedstrijd 2 
    

   baan 1 pupil NTS 17 

baan 2 benjamin NTS 17+18+19; pupil NTS 18; jeugd NTS 17 

11:30 - 11:40 uur warming up 

   11:40 - 11:50 uur opening 
 

   11:50 - 13:50 uur wedstrijd 2 

   14:05 - 14:15 uur prijsuitreiking  

   

 
 

 
   

   Wedstrijd 3 
    

   
 

pupil NTS 16 

14:20 - 14:30 uur  warming up 

   14:30 - 14:40 uur  opening 

    14:40 - 16:40 uur  wedstrijd 3 

   16:55 - 17:05 uur  prijsuitreiking 

   

         Wedstrijd 4 
    

   
 

pupil NTS 14+15 

17:10 - 17:20 uur  warming up 

   17:20 - 17:30 uur  opening 

    17:30 - 19:25 uur  wedstrijd 4 

   19:35 - 19:45 uur  prijsuitreiking 

    

  Vloer voltige ringen Sprong brug  rek 

Ronde 1 A/G/M/S B/H/N/T C/I/O/U D/J/P/V E/K/Q/W F/L/R/X 

Ronde 2 F/L/R/X A/G/M/S B/H/N/T C/I/O/U D/J/P/V E/K/Q/W 

Ronde 3 E/K/Q/W F/L/R/X A/G/M/S B/H/N/T C/I/O/U D/J/P/V 

Ronde 4 D/J/P/V E/K/Q/W F/L/R/X A/G/M/S B/H/N/T C/I/O/U 

Ronde 5 C/I/O/U D/J/P/V E/K/Q/W F/L/R/X A/G/M/S B/H/N/T 

Ronde 6 B/H/N/T C/I/O/U D/J/P/V E/K/Q/W F/L/R/X A/G/M/S 

Groepsindeling: op een apart formulier, zie agenda www.oost.kngu.nl 

http://www.oost.kngu.nl/


 

Jury indeling: 
De jury indeling is ten tijde van het uitkomen van het boekje nog niet rond. 
Juryleden worden door de DTC geïnformeerd over de indeling. 

ALGEMENE RICHTLIJNEN EN INFORMATIE 
1. Voor elke wedstrijd is er een algemene warming-up van ca. 10 min. 
2. Voor elke wedstrijdronde is er een inturntijd van 30 seconden per turner. 
3. Er wordt beoordeeld en gehandeld volgens het NTS 2017 versie september 2019 (v1.2; of NTS 

2017 met de aanvullingen van september 2019. Zie website KNGU) 
4. Er wordt op 2 banen geturnd. Er moet afwisselend door de beide banen op 1 toestelpakket 

geturnd worden. Voor een optimale doorstroming en een snelle wedstrijd:   Bij elk toestel begint 
de groep met het grootste aantal deelnemers. 

5. De turners moeten steeds tijdig klaar staan en op teken van de jury met hun oefening beginnen. 
Zeker bij 2 banen is dit van het grootste belang voor een vlot verloop van de wedstrijd. 

6. Over de cijfers kan niet met de juryleden rechtstreeks gesproken worden. Vragen via de jury 
supervisor. 

7. Wilt u voor elke wedstrijd op tijd in de sporthal aanwezig zijn? Voor de 2e  , 3e en 4e wedstrijd 
minstens een half uur van te voren. Dit i.v.m. evt. inlopen van het programma. 

8. Bij aankomst kunnen de wedstrijdnummers bij de infostand / wedstrijdtafel worden opgehaald 
door de trainer en kunnen afmeldingen doorgegeven worden. 

9. Direct na afloop van elke wedstrijd moeten de nummers weer ingeleverd worden bij de 
wedstrijdtafel. Voor elk zoekgeraakt nummer moet 5 euro betaald worden. 

10. De sportzaal mag alleen met sportschoeisel betreden worden. 
11. De zaal gaat een half uur voor de 1e wedstrijd open.  
12. Gedurende de wedstrijd mogen de turners om hun spieren warm te houden nooit op/tussen de 

toestellen. 
13. Uitsluitend met toestemming van de wedstrijdleiding mogen de turners tijdens de wedstrijd de 

zaal verlaten. 
14. Uitsluitend deelnemers en train(st)er mogen zich op de wedstrijdvloer bevinden. 
15. Het aantal toegestane train(st)ers op de werkvloer: 

Het aantal begeleiders mag niet groter zijn dat het aantal toestellen waaraan turners van de 
betreffende vereniging tegelijkertijd moeten turnen. Indien een vereniging met meer dan drie 
turners slechts aan een toestel tegelijk turnt zijn maximaal twee begeleiders toegestaan. 

16. Een extra mat (max. 8cm) is toegestaan bij de afsprong. Bij vloer mag een extra mat worden 
gebruikt voor een extra zwaar onderdeel, dit mag uitsluitend na toestemming van de 
wedstrijdleiding. Zelf meegebrachte matten zijn niet toegestaan. 

17. Fotograferen en filmen mag alleen volgens beleid en werkwijze AVG van de KNGU (zie 
samenvatting). Via digimembers en inschrijfloket is geregistreerd welke turners op 
beeldmateriaal vastgelegd mogen worden. Voor fotografen ligt een deelnemersoverzicht met 
overzicht wel/geen toestemming op de wedstrijdtafel ter inzage. 
Er mag niet geflitst worden (vertel dit ook de ouders). 
Geaccrediteerde fotografen worden verzocht hun visitekaartje met publicatieadres van de foto’s 
bij de wedstrijdtafel aan te leveren. Ook bij de kassa kan een visitekaartje neergelegd worden. 

18. Geboden en verboden van de sporthalbeheerder en/of wedstrijdleiding moeten direct opgevolgd 
worden. 

19. E.H.B.O.  U kunt in principe gratis van zijn / haar diensten gebruik maken. Echter voor wat betreft 
het gebruik van materialen, zoals tape etc. zal een kostprijs in rekening gebracht worden.  
 


