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Selectieprocedure Wereldkampioenschappen Turnen Heren  

29 oktober – 6 november 2022 Liverpool – GBR  

Leeftijd Senioren, geboortejaar 2004 en eerder   

Locatie Liverpool 

Venue M&S Bank Arena 

Vertrekdag Woensdag 26 oktober 

Terugkomst in NLD 7 november 

Toestellen Gymnova 

Wedstrijden kwalificatie, meerkampfinale, teamfinale, toestelfinales 

Wedstrijdformat team Kwalificatie 5-4-3; finale 5-3-3 

Turners Max 6 (5 + 1 reserve) 

Coaches Max 4  

Teammanager 1 

Fysio 1  

Arts o.v. 

Delegatieleider 1 (MAG/WAG) 

Juryleden 2 (max) 

 

Reglementen en workplan 

• FIG COP 2021-2024 + newsletters FIG MTC 

• FIG Technical Regulations 

• Workplan; FIG en LOC Federation 

• KNGU-reglementen 

Het WK in perspectief 

 

Het WK 2022 heeft nog geen direct belang voor Nederland naar de OS 2024 toe. 

Het is wel belangrijk voor de opbouw naar EK 2023, WK 2023, en de bijhorende tussendoelen.  

Er worden alleen turners uitgezonden die de sportieve doelen kunnen behalen. 

 
Er kan alleen met een ploeg (5-4-3) deelgenomen worden aan het WK 2023 wanneer 

Nederland op het EK 2022 in de teamcompetitie een top-13-plaats behaalt. 

KNGU doelstelling WK 

 

Zie bijlage 1 voor tabel met richtscores 

• Bij Teamdeelname (maximaal 5-4-3): 

- Hoofddoel: Team top 18 (met D Top 12)  
- Nevendoelen;   

o 1 meerkampfinale top 12 
o 1 toestelfinale  

• Bij individuele deelname (maiximaal 2) 

- 1 meerkampfinale top 12 
- 1 toestelfinale 
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Richtscores kunnen aangepast worden (gecheckt aan FIG code 2022) na het EK in augustus 

2022 

Selectieprocedure  

1. Het kernteam en het instroomteam zijn opgenomen in de trajectselectie, zij moeten hun 

deelname wel bevestigen (uiterlijk 12 augustus). 

2. Er is één open selectiemoment (17 september Rotterdam) voor turners die nog geen deel 

uitmaken van het kernteam/instroomteam, maar wel in aanmerking willen komen voor 

WK-deelname. Deelname uiterlijk 12 augustus aankondigen per mail aan 

topsport@kngu.nl (zie bijlage 3). 

3. Naast de kwalificatiemomenten worden ook: 

a. de individuele resultaten van het EK 2022 meegewogen in de uiteindelijke WK-

selectie. 

b. alle voorbereidingsactiviteiten meegewogen in uiteindelijke WK-selectie.  

4. Alleen turners die: 

c. geboren zijn in 2004 of eerder; 

d. met een Nederlandse nationaliteit; 

e. in het bezit zijn van een geldig Nederlands paspoort; 

f. in het bezit zijn van een KNGU wedstrijdpaspoort; 

g. in het bezit zijn van een geldige FIG licentie (onder NED vlag); 

h. lid zijn van een bij de KNGU aangesloten vereniging; 

i. een topsporterovereenkomst hebben ondertekend; 

j. een ondertekend aanmeldings- / bevestiginsformulier hebben ingediend 

kunnen deelnemen aan het selectietraject en kunnen worden uitgezonden naar de 

WK. 

 

Voorbereiding WK (data en evenementen onder voorbehoud).  

 

Het instroom- en kernteam volgt het programma van de centrale trainingen. Het WK traject 

start op 01 september voor de Oranje selectie (instroom en kernteam). 

 

Daarnaast zijn er volgende voorbereidings- en selectiemomenten: 

 

• 12 augustus: inschrijving selectieprocedure 

• 01 september: start WK-traject (instroom en kernteam) 

• 17 september: open kwalificatiewedstrijd te Rotterdam 

• 22- 25 september: World Cup Parijs 

• 27 september: nominatieve opgave FIG (hieraan kunnen geen rechten worden 

ontleend) 

• 01 oktober:  interne kwalificatiewedstrijd met BEL (deelname op bepaling 

waarnemend Bondscoach) 

• 03 oktober: bepaling teamtrajectselectie 7 turners 

• 14 of 15 oktober: teamtest (7 turners) 

• 16 oktober: definitieve teambepaling en toestelinzet 5-4-3 (plus 2 reserves) 

mailto:topsport@kngu.nl
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Prestatieparameters, besluitvorming en selectiekeuzes 

a. Stabiliteit in het gevraagde programma; 

b. Scores van testen en testwedstrijden; 

c. Aanwezigheid/attitude/waarde/betrokkenheid gedurende het gehele traject; 

d. Tonen van zoveel mogelijk van de “Ten Team Factors”, zie bijlage 2;  

e. Het potentieel best scorende team wordt afgevaardigd; 

f. Behalen van de richtscores zoals is aangegeven in de tabel in bijlage 1. 

Procedure aanwijzing turners 

De stappen worden genomen in de aanwijzing van de turners: 

• Bespreking met persoonlijk coaches 

• Bespreking selectiecommissie WK  

(KNGU seniorcoaches/waarnemend bondscoach/TD/Teammanager) 

• Uiteindelijke teamkeuze door de waarnemend Bondscoach 

• In gevallen die niet voorzien zijn in deze kwalificatieprocedure, beslist de KNGU 

Technisch Directeur. 

Begeleidingsteam 

 

Nb. Indien niet met een team gekwalificeerd wordt, kan het begeleidingsteam afwijken van 

hieronder genoemde samenstelling. 

Het begeleidingsteam wordt door de bondscoach/technisch directeur samengesteld1. 

Alle leden van het begeleidingsteam dienen in het bezit te zijn van een geldig VOG. 

Mede afhankelijk van het aantal beschikbare accreditaties en de financiële mogelijkheden 

bestaat het begeleidingsteam uit: 

3 coaches 

1 fysio 

2 juryleden 

1 arts (onder voorbehoud) 

1 teammanager 

1 delegatieleider  

 

1. De bondscoach is verantwoordelijk en aanspreekpunt voor alle betrokkenen gedurende 

het WK-traject. Taken kunnen door de bondscoach worden gedelegeerd aan leden van 

het begeleidingsteam. 

 
1 Uitdrukkelijk wordt verwezen naar artikel 3.1.05 van het Huishoudelijk Reglement dat hierbij van 

toepassing is 
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2. De bondscoach bepaalt uiterlijk in week 39, uit welke personen het begeleidingsteam 

bestaat. 

3. De (para-)medische begeleiding is taak specifiek verantwoordelijk. 

4. De juryleden zijn taak specifiek verantwoordelijk. 

 

 

  



 

 

Selectieprocedure WK Turnen Heren 2022   
6 

 

Bijlage 1 

 

RICHTSCORES voor selectie WK 2022  

(gebaseerd op laatste Team-WK in 2019 en eventueel aan te passen na het EK 2022, waar voor het 

eerst de FIG-code 2021 - 2024 wordt toegepast) 

 

 Toestel Eindscore D-waarde 

Team Top 18 of beter (D top 12)  245,0 99,0 

Individueel allround (top 12)  33,0 82,5 

Toestelfinale Vloer 14.6 6,0 

 Voltige 14,8 6,3 

 Ringen 14,6 6,0 

 Sprong 14,6 5,6 

 Brug 14,8 6,3 

 Rek 14,3 6,0 
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Bijlage 2: Ten Team Factors 

(ontleend aan Mitch Fenner) 

 

1. Eigenaarschap en geloof in doelstellingen door Turners, Coaches, 

Programmamanagement, KNGU en Supportteam! 

 

2. Volledige en gedetailleerde technische en ondersteunende voorbereiding voor 

wedstrijdfitheid op het terrein van zowel fysiek, mentaal als oefeningen!  

 

3. Positieve gezamenlijkheid en gedeeld geloof tussen turners en coaches op de vloer!  

 

4. Teamrol-bewustzijn: de eerste turner tot en met de laatste turners gaan voor de 

topscore!  

 

5. Per oefening géén onderbrekingen en géén mislukte afsprong!  

 

6. Next Apparatus Mentality – elk toestel start weer een nieuwe wedstrijd!  

 

7. In een wedstrijd alle oefeningen uitgeturnd!  

 

8. Op elk toestel wordt de doel-score behaald of verbeterd!  

 

9. Een teamoptreden met stijl, vertrouwen & consistent dat inspirerend werkt voor 

turners, coaches, supportteam, partners en publiek!  

 

10. De wens om het plezier in alles rondom een succesvol teamoptreden te behalen, te 

herhalen en uit te dragen! 
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Bijlage 3: Aanmeld- / Bevestigingsformulier selectieprocedure Turnen Heren WK 2022 

 

In te vullen door de Turner en trainer !! 

 

Ondergetekende turner verklaart zich hierbij in te schrijven voor deelname aan de WK-

selectieprocedure 2022. 

 

 

Tevens verklaart de sporter akkoord te gaan met de in de WK-kwalificatieprocedure 

genoemde voorwaarden. 

Naam:  
e-mail + 

tel.nr.: 

 

Voornaam:  
  

Geboortedatum:  
  

Naam vereniging:  
  

    

Naam trainer:  
e-mail + 

tel.nr.:  

 

 

Datum   : 

 

Handtekening turner:    Handtekening trainer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit formulier uiterlijk 12 augustus 2022 retourneren. 

 

E-mail : topsport@kngu.nl 

Post : Postbus 142, 7360 AC  Beekbergen 

 

mailto:topsport@kngu.nl

