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1. Inleiding
Het is van groot belang dat selectiebeleid transparant is. In dit document staat beschreven
waar een turnster aan moet voldoen om opgenomen te kunnen worden in een KNGU turnen
dames selectie en wanneer er een einde aan het selectielidmaatschap komt.
Binnen topsport turnen dames kennen we twee oranje selecties t.w.:
• Oranje Selectie (turnsters in de senior leeftijd)
• Jong Oranje Selectie (turnsters in de junior leeftijd)
Omdat 2020 niet het wedstrijdseizoen heeft geboden zoals wij dat gewend zijn, hebben wij
ons best gedaan toch zoveel mogelijk turnsters de kans te geven zich (alsnog) voor een van
de selecties te (her)plaatsen. Dit wordt in hoofdstuk 2.4 beschreven.

2. Instromen
2.1. Oranje Selectie
Waar bij de junioren en jeugd nog wordt gekeken naar potentie, wordt bij de senioren m.n.
gekeken naar objectieve prestaties. Om te kunnen instromen moet op een door de KNGU
erkende (inter)nationale wedstrijd een wedstrijdresultaat neergezet worden. Dit kan in de
meerkamp of op enkele toestellen.
Een turnster kan zich op de volgende manieren plaatsen voor de Oranje Selectie:
1. Directe plaatsing door het behalen van een vooraf gestelde limiet 1 (zie tabellen).
2. Na opname in een trajectselectie, hiervoor kunnen afwijkende criteria gelden, deze
worden per traject opgesteld.
3. Via een NIT
De NIT is m.n. bedoeld voor 1e en 2e jaars senioren. Oudere jaars senioren kunnen
alleen op uitnodiging van de bondscoach deelnemen aan de NIT. Turnsters die
meedoen aan de NIT zijn per definitie bespreekgevallen.
4. Op aanwijzing van de bondscoach.
Tijdens de instroomtest wordt naast eerder behaalde wedstrijdresultaten gekeken naar het
perspectief van de turnster in relatie tot de doelstelling in de huidige olympische cyclus 20172021 en de ambities in de daaropvolgende cyclus. Deze instroomtest wordt maximaal twee
keer per jaar georganiseerd.
Het lidmaatschap van de Oranje selectie gaat in nadat een turnster aan een van
bovenstaande criteria heeft voldaan en de topsportovereenkomst heeft getekend.

2.2. Jong Oranje Selectie
De junioren kunnen zich voor een groot deel nog kwalificeren o.b.v. potentie. Plaatsing voor
de Jong Oranje Selectie (JOS) kan op de volgen wijze:
1. Directe plaatsing door het behalen van een vooraf gestelde limiet (zie tabellen)
2. Na opname in een trajectselectie, hiervoor kunnen afwijkende criteria gelden, deze
worden per traject opgesteld.

1

Limieten worden bepaald o.b.v. een benchmarkanalyse (doel structureel bij de top 8 van de wereld).
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3. Tijdens een NIT.
De NIT is open voor iedereen die niet aan de limiet voor directe plaatsing heeft
voldaan. Turnsters die aan de NIT meedoen zijn in alle gevallen bespreekgevallen.
Het lidmaatschap van de Jong Oranje selectie:
• gaat in nadat een turnster aan een van bovenstaande criteria heeft voldaan
• de topsportovereenkomst heeft getekend
• is maximaal geldig tot 31 december van datzelfde jaar (voor 2020 geldt een
afwijkende regel, zie § 2.4).
Jeugd 2 turnsters stromen pas in, in het jaar dat zij junior worden.
Voor junioren geldt tevens:
• Turnsters die nieuw instromen in de Jong Oranje selectie moeten met regelmaat
(regelmaat is in overleg met de bondscoach) meetrainen op een door de KNGU
erkend TeamNL topsportcentrum, met als doel een uiteindelijke overstap.
• Alleen turnsters die lid zijn van de Jong Oranje selectie maken kans op deelname aan
een JEK/EYOF of WJK.

2.3. Criteria voor de Oranje en Jong Oranje Selectie
Oranje selectie (benchmark top 8 team)

Een turnster kan zich via de limieten op 3 manieren plaatsen voor de Oranje selectie:
1. 2 top 8 ambitie scores halen (op één wedstrijd)
2. 3 top 8 aangepaste scores behalen (op één wedstrijd)
3. De meerkamp score behalen (51,50).
Jong Oranje selectie (benchmark top 6 JEK)
D

E

Totaal

VT

4,6

8,9

13,5

UB

5,2

7,6

12,8

BB

5,0

7,6

12,6

FX

4,7

7,8

12,5
51,4

•

De 2e jaars junioren turnsters kunnen zich volgens de volgende criteria plaatsen voor
de Oranje selectie:
o 3 van bovenstaande scores (top 6 ambitie JEK);
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•

o Of 50,40 punten.
1e jaars junioren turnsters kunnen zich met de volgende criteria plaatsen voor de Jong
Oranje selectie:
o 49,40 behaald in een meerkamp.
2e jaars jeugd turnsters kunnen zich met de volgende criteria plaatsen voor de Jong
Oranje selectie:
o 48,40 behaald in een meerkamp.

2.4. Aangepaste criteria voor 2020 (i.v.m. Corona-crisis), per geboortejaar
uitgeschreven
Turnsters die op 1 oktober 2020 niet lid zijn van de (Jong) Oranje selectie hebben in 2020 een
tweetal mogelijkheden om te voldoen aan de criteria en zich daarmee te kwalificeren voor
de (Jong) Oranje selectie.
Per geboortejaar is uitgeschreven welke mogelijkheden er zijn. De volgende data komen
hieronder terug:
31 oktober
Wedstrijd in Den Bosch (Brabant Trophy) – inschrijving is
verantwoordelijkheid van de club/turnster
6 november
NIT voor NIET selectieleden (geboortejaren 2003 en later)
Wedstrijd voor geboortejaren 2002 en eerder
Voor 2020 kan men zich op de volgende wijze plaatsen voor een van de Oranje selecties:
• Niet oranje selectie turnsters geboren in 2002 of eerder die op 31 oktober voldoen aan de
criteria omschreven in § 2.3 zijn voor een jaar lid van de Oranje selectie. Zij mogen op 13
november meedoen aan de EK trajectselectietraining.
Voldoet de turnster op 31 oktober niet aan de hierboven genoemde criteria, dan heeft zij
de mogelijkheid om op 6 november tijdens de NIT een wedstrijd te turnen. Ook hier
gelden de in § 2.3 genoemde criteria. Wanneer de turnster aan de criteria voldoet wordt
zij voor een jaar opgenomen in de Oranje selectie en mag zij op 13 november meedoen
aan de EK trajectselectietraining.
• Niet oranje selectie turnsters geboren in 2003 die op 31 oktober voldoen aan de criteria
omschreven in § 2.3 worden voor een jaar opgenomen in de Oranje selectie en mogen
op 13 november meedoen aan de EK trajectselectietraining.
Haalt een in 2003 geboren turnster niet een van de limieten genoemd in § 2.3 dan heeft
zij de mogelijkheid om op 6 november mee te doen aan de NIT. De turnster moet dan
voldoen aan de senior instroomcriteria 2. Wordt de turnster opgenomen in de Oranje
selectie dan is zij voor een jaar lid en mag zij op 13 november meedoen aan de EK
trajectselectietraining.
• Niet Oranje selectie turnsters geboren in 2004 die op 31 oktober 50,4 turnen, zijn voor de
rest van 2020 lid van de Oranje selectie en mogen op 13 november meedoen aan de EK
trajectselectietraining. Haalt de turnster 51,5 dan is zij gelijk voor een jaar lid van de
Oranje selectie.
Wordt de turnster opgenomen in het EK traject dan is de turnster voor een half jaar lid van
de Oranje selectie. Wordt zij opgenomen in het EK team dan wordt haar lidmaatschap
met een jaar verlengd.

NIT Instroomcriteria Oranje selectie versie 3 februari 2020 (document te vinden op de website van de KNGU;
www.dutchgymnastics.nl)
2
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Haalt een in 2004 geboren turnster geen 50,4 op 31 oktober dan heeft zij de mogelijkheid
om op 6 november mee te doen aan de NIT. De turnster moet dan voldoen aan de
senior instroomcriteria3. Voldoet de turnster aan de criteria dan wordt zij t/m 31 december
2021 opgenomen in de Oranje selectie en mag zij op 13 november meedoen aan de
trajectselectietraining.
Niet JOS turnsters geboren in 2005 die op 31 oktober 49,4 turnen mogen op 13 november
meedoen aan de JEK trajectselectietraining en zijn in alle gevallen t/m 31 december
2020 lid van de JOS. Haalt de turnster 50,4 dan is zij t/m 31 december 2020 lid van de JOS
en per 1 januari 2021 voor een jaar lid van de Oranje selectie.
Wordt de turnster opgenomen in het JEK traject dan is zij t/m 1 juli 2021 lid van de Oranje
selectie. Wordt de turnster opgenomen in het JEK team dan wordt zij per 1 januari 2021
voor een jaar opgenomen in de Oranje selectie.
Haalt een in 2005 geboren turnster geen 49,4 op 31 oktober dan heeft zij de mogelijkheid
om op 6 november mee te doen aan de NIT.
Voldoet de turnster aan de junior 2 criteria4 dan wordt zij t/m 31 december 2020
opgenomen in de JOS (voldoet ze aan de seniorcriteria dan zit zij t/m 31 december 2021
in de OS) en krijgt zij de mogelijkheid om zich te plaatsen voor de JEK (op 13 november).
Wordt de turnsters opgenomen in het JEK traject dan is zij van 1 januari t/m 1 juli 2021 lid
van de Oranje selectie. Wordt de turnster opgenomen in het JEK team dan wordt zij voor
een jaar lid van de Oranje selectie (per 1 januari 2021).Voldoet zij tijdens de NIT van 13
november aan de senior selectiecriteria dan is zij eveneens vanaf 1 januari 2021 een jaar
lid van de Oranje selectie (ook wanneer zij niet in het JEK wordt opgenomen).
Niet JOS turnsters geboren in 2006 die op 31 oktober 48,4 turnen mogen op 13 november
meedoen aan de JEK trajectselectiewedstrijden en zijn in alle gevallen t/m 31 december
2020 lid van de JOS. Haalt een turnster 49,4 dan wordt zij t/m 31 december 2021
opgenomen in de JOS.
Wordt de turnster opgenomen in het JEK traject dan wordt haar JOS lidmaatschap
verlengd t/m 31 december 2021.
Haalt een in 2006 geboren turnster geen 48,4 op 31 oktober dan heeft zij de mogelijkheid
om op 6 november mee te doen aan de NIT.
Voldoet de turnster aan de junior 1 criteria (voetnoot 4) dan wordt zij t/m 31 december
2020 opgenomen in de JOS (voldoet ze aan de junior 2 criteria dan zit zij t/m 31
december 2021 in de JOS) en krijgt zij de mogelijkheid om zich te plaatsen voor de JEK
(op 13 november). Wordt de turnsters opgenomen in het JEK traject en/of voldoet zij
tijdens de NIT van 13 november aan de junior 2 selectiecriteria dan is zij eveneens t/m 31
december 2021 lid van de JOS.
Turnsters geboren in 2007 (en nu uitkomend in de jeugd 2 eredivisie) moeten op 31
oktober 48,4 turnen om per 1 januari 2021 opgenomen te worden in de JOS. De turnster
heeft daarnaast ook de mogelijkheid om deel te nemen aan de NIT op 6 november. In
2007 geboren turnsters moeten voldoen aan de junior 1 instroomcriteria.
Alle jeugd 2 turnsters die opgenomen willen worden in de JOS moeten op 6 november
meedoen aan de NIT (ongeacht of een limiet is gehaald of niet).

NIT Instroomcriteria Oranje selectie versie 15 juli 2020 (www.dutchgymnastics.nl)
NIT instroomcriteria Jong Oranje selectie versie 15 juli 2020 (www.dutchgymnastics.nl)
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Turnsters die al lid zijn van een van de Oranje selecties kunnen op 13 november (tijdens
het (J)EK kwalificatiemoment) tevens meedoen aan een NIT.
Dit geldt voor de junioren en 1e en 2e jaars senioren.
o 2003 – moet voldoen aan de instroomcriteria voor senior
Een turnster die voldoet aan de instroomcriteria is voor een jaar lid van de Oranje
selectie.
Een turnster die wordt opgenomen in het EK traject (en niet heeft voldaan aan de
instroomcriteria) is voor een half jaar lid van de Oranje selectie. Wordt de turnster
opgenomen in het EK team dan wordt haar selectielidmaatschap met een jaar
verlengd.
o 2004 – moet voldoen aan de instroomcriteria voor senior
Een turnster die voldoet aan de instroomcriteria is voor een jaar lid van de Oranje
selectie.
Een turnster die wordt opgenomen in het EK traject (en niet heeft voldaan aan de
instroomcriteria) is voor een half jaar lid van de Oranje selectie. Wordt de turnster
opgenomen in het EK team dan wordt haar selectielidmaatschap met een jaar
verlengd.
o 2005 – moet voldoen aan de instroomcriteria voor senior
Een turnster die voldoet aan de instroomcriteria voor de senioren wordt per 1
januari 2021, voor een jaar opgenomen in de Oranje selectie.
Een turnster die niet heeft voldaan aan de instroomcriteria voor de senioren maar
wel wordt opgenomen in het JEK trajectteam wordt per 1 januari 2021 voor een
half jaar opgenomen in de Oranje selectie. Wordt deze turnster opgenomen in
het JEK team, dan is zij voor een jaar lid van de Oranje selectie.
o 2006 – moet voldoen aan de instroomcriteria voor junior 2.
Wanneer een turnster wordt opgenomen in het JEK trajectteam en/of zij voldoet
aan de instroomcriteria dan wordt haar selectielidmaatschap verlengd t/m 31
december 2021.

Voor alle criteria geldt:
• Scores moeten zijn behaald in één wedstrijd
• Wedstrijd moet goedgekeurd zijn door de KNGU
• Wedstrijd moet FIG gejureerd zijn (jeugd 2 NK score is bijvoorbeeld niet geldig)
KNGU erkende wedstrijden 20205
• 31 oktober 2020
• EK + aangewezen kwalificatiewedstrijden NK Clubteam (o.v.b.)
• JEK + aangewezen kwalificatiewedstrijden NK Clubteam (o.v.b.)
• World (Challenge) Cups
• TopGym

In uitzonderlijke gevallen kan de KNGU achteraf een wedstrijd aanwijzen. Dit gebeurt na overleg met een
intercontinentaal jurylid waarbij wordt gekeken of de FIG COP correct is gehanteerd.
5
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3. Duur van het selectielidmaatschap
3.1.

Oranje Selectie

Een turnster is maximaal 1 jaar lid van de Oranje selectie, vanaf het moment dat zij instroomt.
In het lidmaatschapsjaar heeft de turnster de mogelijkheid opnieuw aan de selectiecriteria te
voldoen.
Een turnster die zich via een harde limiet plaatst voor de Oranje selectie en een turnster die
zich plaatst voor een EK/EG/WK of OS team is voor één jaar lid van de selectie.
Een turnster die opgenomen wordt in een trajectselectie, plaatst zich op dat moment ook
voor de Oranje selectie. Dit geldt voor een periode van een half jaar (tenzij anders
afgesproken). Het halve jaar lidmaatschap loopt af, een half jaar nadat zij uit het traject is
gestroomd.
In alle gevallen wordt gekeken of er een moment is dat opnieuw aan de limiet voldaan kan
worden. Dit zou kunnen betekenen dat het lidmaatschap wordt verlengd tot er een volgend
selectiemoment is.

3.2.

Jong Oranje

Een Jong Oranje turnster is één jaar lid van de selectie (van 1 januari t/m 31 december) (bij
tussentijds instromen geldt het lidmaatschap tot het einde van het kalenderjaar). Haar
lidmaatschap kan worden verlengd door opnieuw aan de selectiecriteria te voldoen.

3.3.

Oranje - uitstroom

Een turnster kan op de volgende manieren uit de Oranje Selectie stromen:
1. Natuurlijke (vrijwillige) uitstroom.
2. Verplichte uitstroom (zie criteria in de topsporterovereenkomst).
3. In overleg met de eigen coach en de KNGU bondscoach.

3.4.

Jong Oranje - uitstroom

Een turnster die instroomt in de Jong Oranje selectie is voor maximaal één jaar lid tot het
moment dat zij:
1. Natuurlijk (vrijwillig) uitstroomt.
2. Verplicht uitstroomt (zie criteria in de topsportovereenkomst).
3. In overleg met de eigen coach en de KNGU bondscoach.

4. Slotbepaling
In die gevallen waarin dit document niet voorziet, besluit de technisch directeur.
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