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Hervatten Wedstrijdseizoen 2021 – 2022 Turnen Dames 

 

1. Algemeen 

In het seizoen 2021 – 2022 gaan door organisatorische redenen en maatregelen van 

de rijksoverheid wedstrijden niet door of zijn niet doorgegaan. Hierdoor hebben we 

in het resterende programma Turnen Dames nog vijf wedstrijden: 

- 12 en 13 maart 2022 in Nijmegen; 

- 19 en 20 maart 2022 in Purmerend; 

- 9 en 10 april 2022 in Alkmaar; 

- 23 en 24 april 2022 in Waalwijk; 

- 25 en 26 juni 2022 NK Turnen in Rotterdam. 

 

Voor de individuele sporters en de teams die direct landelijk turnen is een nieuwe 

invulling van deze wedstrijden opgesteld. Dit document geeft inzicht in deze nieuwe 

opzet en de wijze van doorstroming. De programma’s en deelnemersindeling van de 

wedstrijden worden zo spoedig mogelijk in de wedstrijdagenda geplaatst. 

 

2. Uitgangspunten 

Het seizoen voortzetten overeenkomstig de plaatsingsregeling met 

plaatsingswedstrijden, halve finales en finales is niet meer mogelijk. Het programma 

wordt nu ingevuld met de volgende uitgangspunten: 

- Teams A, B en C turnen allemaal nog één wedstrijd in maart / april in de 

gemaakte poule indelingen; 

- Teams A, B en C hebben in november kunnen turnen en in maart / april. Uit 

deze twee wedstrijden wordt een doorstroming bepaald naar een 

teamfinale; 

- Individuele sporters in de 1e divisie jeugd, junior en senior, 2e divisie junior en 

senior en 3e divisie senior turnen allemaal nog één wedstrijd in maart / april in 

de gemaakte poule indelingen; 

- Individuele sporters hebben in november kunnen turnen en in maart / april. Uit 

deze twee of drie wedstrijden wordt een doorstroming bepaald naar een 

individuele meerkampfinale; 

- De teams in middenbouw niveau 1 turnen twee teamwedstrijden en één 

individuele wedstrijd in maart / april.  

- Vooralsnog vinden geen toestelfinales plaats; 

- De individuele sporters in de categorieën eredivisie jeugd, junior en senior zijn 

direct geplaatst voor het NK Turnen op 25 en 26 juni 2022; 

- De wijze van doorstroming en klassementen wordt door het beperkt aantal 

wedstrijden aangepast, vereenvoudigd of komt te vervallen. 

 

3. Individuele wedstrijden bovenbouw 

Individuele sporters in de 1e divisie jeugd, junior en senior, 2e divisie junior en senior en 

3e divisie senior turnen allemaal nog één wedstrijd in maart / april in de gemaakte 

poule indelingen. Vanuit deze wedstrijd en de wedstrijd in november 2021 vindt de 

doorstroming naar de meerkampfinale plaats. 
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Op de twee of drie plaatsingswedstrijden kan doorstroming naar de meerkampfinale 

behaald worden. Doorstroming vindt plaats op basis van de hoogste ranking 

behaald in één van de twee of drie plaatsingswedstrijden. De ranking wordt 

opgemaakt per poule, voor alle sporters in die poule. Bij gelijke plaats in ranking wordt 

de tiebreak regel toegepast, waarbij de optelsom van de behaalde scores op de 

twee of drie plaatsingswedstrijden de doorstroming bepaald. De sporter met de 

hoogste opgetelde totaalscore mag als eerste doorstromen. 

 

Tijdens het bondskampioenschap meerkamp wordt een bondskampioen gehuldigd 

op basis van ranking op de finaledag. Voor het bondskampioenschap meerkamp 

worden 2 reservesporter aangewezen per poule.  

 

Op het bondskampioenschap meerkamp turnen 36 sporters per niveau. 

 

Eredivisie jeugd, junior en senior 

De jeugd, junioren en senioren plaatsen zich direct voor het Nederlands 

Kampioenschap meerkamp. Tijdens het Nederlands Kampioenschap meerkamp 

kunnen sporters in de categorie jeugd, junior en senior zich plaatsen voor het 

Nederlands Kampioenschap toestellen. Per toestel zijn 6 plaatsen per categorie 

beschikbaar. Bij gelijke plaats wordt de tiebreak regel toegepast, waarbij de hoogste 

E-score doorslaggevend is. Voor het Nederlands Kampioenschap toestellen is 1 

reservesporter per leeftijdscategorie per toestel aangewezen. 

 

4. Teamwedstrijden Bovenbouw 

De teams A, B en C turnen allemaal nog één wedstrijd in maart / april in de 

gemaakte poule indelingen. Vanuit deze wedstrijd en de wedstrijd in november 2021 

vindt de doorstroming naar de teamfinale plaats. 

 

Op de twee plaatsingswedstrijden kan doorstroming naar de teamfinale behaald 

worden. Doorstroming vindt plaats op basis van de hoogste ranking behaald in één 

van de twee plaatsingswedstrijden. De ranking wordt opgemaakt per poule, voor 

alle teams in die poule. Bij gelijke plaats in ranking wordt de tiebreak regel 

toegepast, waarbij de optelsom van de behaalde scores op de twee 

plaatsingswedstrijden de doorstroming bepaald. De teams met de hoogst 

opgetelde totaalscore mag als eerste doorstromen. 

 

Tijdens het bondskampioenschap teams wordt een bondskampioen gehuldigd op 

basis van ranking op de finaledag. Voor het bondskampioenschap teams zijn geen 

reserve teams aangewezen. 

 

Op de bondsfinale teams turnen in supplement A 5 teams, supplement B 16 teams en 

in supplement C 20 teams. 

 

5. Teamwedstrijden Middenbouw niveau 1 

Voor dit niveau worden landelijk twee teamwedstrijden georganiseerd. Tijdens deze 

wedstrijden turnen de teams in verschillende samenstelling tegen elkaar binnen één 

poule. Iedere wedstrijd worden prijzen aan de teams toegekend. Over de twee 

wedstrijden wordt geen ranking in de poule gemaakt. 
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Tevens wordt één individuele meerkampwedstrijd georganiseerd, waarin de prijzen 

per sporter wordt toegekend. Alle deelnemers aan de teamwedstrijden, zijn ook 

geplaatst voor de individuele meerkamp wedstrijd. 

 

6. Programma op hoofdlijnen 

Hieronder is het programma op hoofdlijnen weergegeven. Voor de exacte indeling, 

tijden en deelnemersindeling zie de agenda met daarin alle wedstrijden. 

 

12 en 13 maart 2022 in Nijmegen 

- Zaterdag 12 maart: plaatsingswedstrijd teams: 

o Supplement C poule 4 en 5; 

o Supplement B poule 2; 

o Supplement A. 

- Zondag 13 maart: plaatsingswedstrijd individueel: 

o 2e divisie junior poule 2; 

o 2e divisie senior poule 2; 

o 3e divisie senior poule 3 en 4. 

 

19 en 20 maart 2022 in Purmerend 

- Zaterdag 19 maart: plaatsingswedstrijd individueel: 

o 2e divisie junior poule 1; 

o 2e divisie senior poule 1 en 3; 

o 3e divisie senior poule 1 en 2; 

- Zondag 20 maart: plaatsingswedstrijd individueel en middenbouw niveau 1: 

o Middenbouw niveau 1 teamwedstrijd; 

o 1e divisie jeugd, junior en senior. 

 

9 en 10 april 2022 in Alkmaar 

- Zaterdag 9 april: plaatsingswedstrijd teams: 

o Supplement C poule 1, 2 en 3; 

o Supplement B poule 1; 

- Zondag 10 april: plaatsingswedstrijd individueel en middenbouw niveau 1: 

o Middenbouw niveau 1 teamwedstrijd; 

o 2e divisie junior poule 3; 

o 3e divisie senior poule 5 en 6. 

 

23 en 24 april 2022 in Waalwijk 

- Zaterdag 23 april: bondskampioenschap meerkamp 

- Zaterdag 24 april: bondskampioenschap teams en individuele wedstrijd 

middenbouw niveau 1. 

 

25 en 26 juni 2022 NK Turnen in Rotterdam. 

- Zaterdag 25 juni: NK meerkamp eredivisie jeugd, junior en senior 

- Zondag 26 juni: NK toestellen eredivisie jeugd, junior en senior 

 

De LTC Turnen is bevoegd om in bovenstaande beschrijving aanpassingen aan te 

brengen of, indien de beschrijving hierin niet voorziet, te beslissen. 


