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Hervatten Wedstrijdseizoen 2021 – 2022 Turnen Heren 

 

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 Heren nog vijf wedstrijden: 

- 12 en 13 maart 2022 in Bergschenhoek; 

- 19 en 20 maart 2022 in Volendam; 

- 9 en 10 april 2022 in Weert; 

- 23 en 24 april 2022 in Duiven; 

- 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 met plaatsingswedstrijden, halve finales en finales is mogelijk, 

met enkele kleine aanpassingen: 

- Voor de individuele wedstrijden worden twee in plaats van drie 

plaatsingswedstrijden aangeboden. Op basis van deze twee wedstrijden 

vindt doorstroming naar de halve finale plaats; 

- Voor de pupil A voorjaarscompetitie worden twee in plaats van drie 

teamwedstrijden aangeboden. Wel wordt de individuele meerkamp wedstrijd 

gehouden. 

 

Voor de rest gelden de bepalingen in de plaatsingsregeling Turnen Heren. 

 

3. 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 Bergschenhoek 

- Zaterdag 12 maart: 1e plaatsingswedstrijd individueel; 

- Zondag 13 maart: 3e plaatsingswedstrijd teams. 

 

19 en 20 maart 2022 in Volendam 

- Zaterdag 19 maart: 2e plaatsingswedstrijd individueel; 

- Zondag 20 maart: 1e teamwedstrijd pupil A en Halve Finale teams. 

 

9 en 10 april 2022 in Weert 

- Zaterdag 9 april: 2e teamwedstrijd pupil A en Halve Finale individueel; 

- Zondag 10 april: Bondskampioenschap Teams en Eredivisiewedstrijd junior I, 

junior II en senior. 
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23 en 24 april 2022 in Duiven 

- Zaterdag 23 april: bondskampioenschap meerkamp en individuele wedstrijd 

pupil A; 

- Zondag 24 april: bondskampioenschap toestellen en Eredivisiewedstrijd junior 

I, junior II en senior. 

 

25 en 26 juni 2022 NK Turnen in Rotterdam. 

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

- Zondag 26 juni: NK toestellen eredivisie junior I en junior II en senior 

 

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

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


