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1. Inleiding 

Het doel van dit protocol is om de organisatie van turnwedstrijden (en 

deelnemende turnverenigingen) een richtlijn te bieden bij de inschrijving en 

inzet van juryleden tijdens regionale wedstrijden. 

 
2. Afkortingen 

 

DTC TH ZH District Technische Commissie Turnen Heren Zuid-Holland 

FIG Fédération Internationale de 
Gymnastique (Internationale 
Gymnastiek Unie) 

KNGU Koninklijk Nederlandse Gymnastiek Unie 
LTC Landelijke Technische Commissie 

3. Definities 
 

Jurykorps Het totaal van bij de turnwedstrijden aanwezige KNGU 
erkende juryleden inclusief de jury-supervisor. 

Landelijk jurykorps Dat deel van het jurykorps dat door scholing en ervaring 
regelmatig ingezet wordt bij de jurering van landelijke 
door de KNGU georganiseerde (bonds-) wedstrijden. 

Loket Het web-gebaseerde systeem van de KNGU voor de 
inschrijving van turners, trainers en juryleden voor een 
bepaalde turnwedstrijd. 

Toestelhoofd Het meest ervaren jurylid en/of het jurylid met het hoogste 

brevet, die bij een bepaald toestel aangewezen is als 

“hoofd” van het 
juryteam. 

Organisatie De DTC TH ZH, die (namens de KNGU) verantwoordelijk is om 
(samen met een turnvereniging) de regionale wedstrijden 
in het district Zuid-Holland te organiseren. 

 

4. Eigenaar van dit protocol 

Dit protocol is opgesteld door en wordt zo nodig aan veranderende 

omstandigheden aangepast door het DTC TH ZH. 

 
5. Toepassing van dit protocol 

Dit protocol is uitsluitend van toepassing op turnwedstrijden, die onder de 

verantwoordelijkheid van de DTC TH ZH georganiseerd worden in de provincie Zuid-

Holland. 

 
6. Uitgangspunt van dit protocol 

Het uitgangspunt van dit protocol is de inzet van juryleden bij een turnwedstrijd 

op een zodanige wijze te regelen dat: 

• er een uitgebalanceerd jurykorps (voldoend aan de benodigde kwaliteit) is, 

• elke turnvereniging, op evenredige wijze, een bijdrage levert aan het jurykorps. 



3 

 

 

7. Verantwoordelijkheid van de turnvereniging 

De inschrijving voor (regionale) turnwedstrijden verloopt via het Loket van de 

KNGU, omdat dit de enige manier is om de juistheid van de gegevens van turners, 

trainers en turnverenigingen (via de database van de KNGU) te controleren. 

Via het KNGU Loket dienen de turnverenigingen ook hun jurylid (of juryleden) aan te 

melden. Echter (de huidige versie van) het KNGU Loket heeft niet de functionaliteit 

om de juistheid/geldigheid van de gegevens van het jurylid te controleren. 

Het is de verantwoordelijkheid van de turnvereniging om er voor te zorgen dat een 

jurylid correct wordt ingeschreven via het KNGU Loket en dat dit jurylid aan de 

vereiste kwalificaties voldoet. 

In geval van onduidelijkheid over de wijze waarop turners, trainers en juryleden 

ingeschreven dienen te worden via het KNGU Loket, en/of twijfel over de 

geschiktheid van een jurylid, is het de verantwoordelijkheid van de turnvereniging 

om dit, ten minste 2 weken voor het verstrijken van de inschrijftermijn, bij de 

organisatie (DTC TH ZH) aan te kaarten. 

 
8. Beslissingsbevoegdheid 

De beslissing om een jurylid wel/niet te accepteren ligt bij de organisatie. Deze 

beslissing is bindend en zal pas genomen worden na overleg met de 

turnvereniging, die het jurylid heeft ingeschreven. 

In geval een jurylid niet acceptabel is, zal de turnvereniging, indien organisatorisch 

mogelijk, in de gelegenheid gesteld worden om een alternatief jurylid aan te 

dragen. 

 
9. Controle 

Na sluiting van de inschrijftermijn van het KNGU Loket, zal de organisatie, binnen 2 

weken, de inschrijvingen van de juryleden controleren op de volgende aspecten: 

a) heeft elke turnvereniging minimaal één jurylid ingeschreven, 

b) hebben de juryleden een geldig brevet, 

c) zijn de juryleden de gehele wedstrijddag beschikbaar, 

d) voldoet het aantal ingeschreven juryleden t.o.v. het aantal ingeschreven 

turners (per turnvereniging) aan de richtlijn, 

e) voldoet het brevet van de ingeschreven juryleden t.o.v. het niveau van de 

turners (per turnvereniging) aan de richtlijn, 

f) hebben de juryleden (voldoende) ervaring, 

g) heeft één van de juryleden een negatieve aantekening. 

Indien de inschrijving van een jurylid niet correct is, zal de organisatie de 

turnvereniging hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. De turnvereniging 

dient onmiddellijk actie te ondernemen teneinde (gedeeltelijke) uitsluiting te 

voorkomen. 

De aspecten waarop gecontroleerd wordt, worden hierna verder toegelicht: 
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Sub a – ten minste 1 jurylid 

Elke turnvereniging dient zijn steentje bij te dragen bij het organiseren 

van turnwedstrijden. Daarom dient elke turnvereniging, klein of groot, ten 

minste één jurylid met de juiste kwalificaties in te schrijven. 

Indien de turnvereniging geen of een onvoldoende gekwalificeerd jurylid 

opgeeft, is de inschrijving ongeldig. Indien twee turnverenigingen hetzelfde 

jurylid inschrijven zijn beide inschrijvingen ongeldig. 

 
Sub b – geldigheid brevet 

Elk jurylid dient te beschikken over een geldig brevet. 

Er is sprake van een geldig brevet indien het jurylid het examen met goed 

gevolg heeft afgerond en vervolgens op gezette tijden bijscholing heeft 

gevolgd. Uitsluitend door de KNGU georganiseerde of erkende examens en 

bijscholingen zijn geldig. 

Examens/bijscholingen bedoeld voor TD (Turnen Dames) zijn niet geldig 

voor TH (Turnen Heren). 

De geldigheid van de brevetten wordt gecontroleerd aan de hand van de 

KNGU database. De gegevens in deze database zijn maatgevend. Alleen 

indien het jurylid aannemelijk kan maken dat de KNGU database niet correct 

is (door bijvoorbeeld een kopie van de uitslag van het examen en/of de 

bijscholing) zal het jurylid niet uitgesloten worden. 

 
Sub c – beschikbaarheid 

Het is voor turners van hetzelfde niveau (verspreid over meerdere wedstrijden 

op dezelfde dag) van belang dat zij door dezelfde juryleden beoordeeld 

worden. Het is tevens van belang dat de organisatie juryleden vrij kan 

indelen (t.b.v. een goede mix van beginnende/ervaren juryleden) en dat 

juryleden kunnen rouleren over de toestellen. Om dit mogelijk te maken 

dienen juryleden de gehele dag (en niet slechts één wedstrijd of een 

dagdeel) beschikbaar te zijn. 

De noodzaak om de gehele wedstrijddag beschikbaar te zijn houdt niet in 

dat de juryleden ook daadwerkelijk de hele dag moeten jureren. Nadat de 

organisatie de juryindeling bekend gemaakt heeft, hoeft het jurylid zich niet 

beschikbaar (stand-by) te houden voor wedstrijden waarvoor hij/zij niet is 

ingedeeld. 

 
Sub d – aantal juryleden 

Elke turnvereniging dient, op evenredige wijze, een bijdrage te leveren 

bij het organiseren van turnwedstrijden. Grote turnverenigingen, met 

een groter aantal turners, dienen een groter aantal juryleden in te 

schrijven. 

Er is geen strikte regel voor het aantal benodigde juryleden aangezien het 

aantal turners en turnverenigingen per wedstrijd sterk verschilt. Als vuistregel 

geldt dat voor elke 20 ingeschreven turners (per wedstrijddag) tenminste 1 
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jurylid ingeschreven dient te worden. 

 

Sub e – brevet juryleden 

Bij elke turnwedstrijd zijn nieuwe (laaggeschoolde) juryleden welkom, daar 

nieuwe juryleden essentieel zijn voor het voortbestaan van het jurykorps. 

Echter nieuwe juryleden zijn niet opgeleid en/of ervaren genoeg om de 

hogere niveaus volledig te jureren. Kleine verenigingen met uitsluitend 

turners op laag niveau kunnen volstaan met een TH1 jurylid, terwijl grote 

turnverenigingen met turners op hoog niveau een TH3/TH4 jurylid dienen te 

leveren. 

Er zijn geen strikte regels voor de brevetten van juryleden, daar het niveau 

van de turners per wedstrijd sterk verschilt, echter het volgende geldt als 

richtlijn: 

• voorgeschreven oefenstof, niveau 21 t/m 17: TH1 

• voorgeschreven oefenstof, niveau 16 t/m 12: TH2 

• keuze oefenstof: niveau 11 t/m 6: TH3 

• keuze oefenstof: niveau 5 en hoger: TH3/4 nationaal brevet 

Indien een turnvereniging een “mix” van turners inschrijft is het hoogste 

brevet maatgevend. 

Indien een turnvereniging een “mix” van turners inschrijft, maar tevens 

meerdere juryleden moet leveren, mogen de brevetten van die juryleden 

een afspiegeling zijn van het niveau van de turners. 

Het inschrijven van juryleden met een hoger brevet dan bovengenoemd is 

altijd toegestaan. Het is ook toegestaan om een jurylid van een andere 

turnvereniging in te schrijven (mist die andere turnvereniging dat jurylid niet 

zelf al heeft ingeschreven). 

Het is ook toegestaan om een jurylid uit een andere provincie in te schrijven. 

 
Sub f – ervaring 

Juryleden dienen over voldoende ervaring te beschikken anders leidt het 

jureren tot te veel discussie en daardoor tot vertraging van de wedstrijden. 

De “basiservaring” dient opgedaan te worden tijdens de opleiding. 

De organisatie staat toe dat (aspirant) juryleden als “schaduw” jurylid 

optreden, echter alleen als het verloop van de wedstrijd en/of het jureren 

daardoor niet wordt beïnvloed. Om deze reden gelden de volgende 

beperkingen: 

• maximaal 1 schaduw jurylid per toestel, 

• het toestelhoofd dient vooraf akkoord te gaan, 

• geen actieve begeleiding (uitsluitend beschikbaarstelling van 

aantekeningen ter vergelijking), 

• geen inbreng/inmenging, op wat voor manier dan ook, in de 

bepaling van de score, 

• vol-is-vol (volgorde van verzoek tot schaduw jureren is 

volgorde van plaatsing), 

• passende kleding (conform voorschrift organisatie), 

• geen aanspraak op enige vergoeding (reiskosten etc.) 
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Met de beperkte ervaring van beginnende juryleden zal altijd rekening 

gehouden worden door ze in te delen naast een ervaren jurylid. 

 

Sub g – negatieve aantekening 

Het jurykorps is een hecht team van op elkaar ingespeelde juryleden. Het is 

van belang dat de, door de FIG voorgeschreven eisen/scores, in de praktijk 

op dezelfde wijze worden toegepast, zodat diverse juryleden tot nagenoeg 

hetzelfde oordeel komen. Indien blijkt dat een bepaald jurylid steeds dezelfde 

fout maakt en/of steeds te streng of te coulant jureert zal het toestelhoofd het 

jurylid daarop aanspreken. Indien er geen verbetering optreedt, zal het 

toestelhoofd daarvan melding maken bij de jury- supervisor, die op zijn beurt 

de organisatie informeert. 

Een dergelijke “negatieve aantekening” heeft geen invloed op de 

inschrijving van het jurylid, alleen zal het jurylid bij de eerstvolgende wedstrijd 

onder “verscherpt toezicht” staan. Dit verscherpt toezicht houdt in dat de 

toestelhoofden gevraagd zullen worden hun (schriftelijk) oordeel te geven 

over dit jurylid. 

Wanneer het merendeel van die beoordelingen negatief is, zal dit aan het 

jurylid medegedeeld worden. De organisatie zal de (schriftelijke) 

beoordelingen overdragen aan het LTC met het verzoek aan het LTC om, in 

overleg met het jurylid, een oplossing te zoeken. 

 
10. Indeling 

Bij het maken van de jury-indeling zal de organisatie rekening houden met de 

volgende aspecten: 

a) de kwalificaties (brevet) van het jurylid, 

b) de ervaring (lokaal, regionaal, landelijk) van het jurylid, 

c) de senioriteit (jurylid, toestelhoofd, jury-supervisor), 

d) het niveau van de turners (divisie, voorgeschreven/keuze oefenstof), 

e) de mogelijkheid tot roulatie tussen de toestellen. 

De indeling zal voor elke wedstrijd opnieuw gemaakt worden, rekening 

houdend met het aantal/niveau van de turners en het aantal/niveau van de 

juryleden. 

In principe zal de organisatie de indeling zodanig maken dat er een 

uitgebalanceerd geheel ontstaat tussen teams van beginnende/ervaren juryleden 

en de mogelijkheid om te rouleren over de diverse toestellen. 

De jury indeling zal uiterlijk 2 weken voor de wedstrijddag aan de juryleden worden 

verstuurd. De indeling is bindend en alleen in geval van ziekte (of een vergelijkbare 

situatie) zal een nieuwe indeling gemaakt worden. Hierbij kan de organisatie tot een 

volledig nieuwe indeling besluiten, indien het jurylid (dat het zieke jurylid vervangt) 

niet hetzelfde brevet en/of ervaring heeft. 

Indien een jurylid geheel of gedeeltelijk verstek laat gaan, zal dit leiden tot een 

“aantekening” bij de organisatie. Eventuele sancties zullen van geval tot geval 

bepaald worden en protocollair vastgelegd worden tijdens de eerstvolgende 

vergadering van de organisatie. 
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Indien besloten wordt tot een sanctie zal deze schriftelijk aan de turnvereniging (die 

het jurylid heeft ingeschreven) medegedeeld worden. De sanctie zal ingaan bij de 

eerstvolgende wedstrijd van de organisatie. De sanctie zal normaal gesproken geen 

monetair karakter hebben, maar een uitsluiting voor een bepaalde periode. 

 

11. Opleiding 

Het opleiden en bijscholen van juryleden is niet de verantwoordelijkheid van de 

organisatie, maar van de KNGU. 

Echter, de organisatie is wel bereid beginnende juryleden te begeleiden in het 

proces van jureren door deze tijdens een wedstrijd te plaatsen naast een ervaren 

jurylid. 

 
12. Dispensatie 

In schrijnende gevallen kan de organisatie besluiten tot het verlenen van 

dispensatie aan een turnvereniging, indien deze niet in staat is een passend 

jurylid te leveren. 

Indien een turnvereniging meent hiervoor in aanmerking te komen, dient het 

verzoek tot dispensatie ten minste 2 weken voor de datum van sluiting van de 

inschrijving (KNGU Loket) ingediend te zijn bij de organisatie. 

 
De organisatie zal een verzoek tot dispensatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 

binnen 2 weken, bespreken en tot een oordeel komen. Het verzoek tot dispensatie 

zal van geval tot geval bekeken worden. De beslissing zal schriftelijk aan de 

turnvereniging medegedeeld worden. De organisatie zal de beslissing van het 

wel/niet honoreren van het dispensatieverzoek niet toelichten, omdat de 

organisatie geen precedent wil scheppen. De beslissing over een verzoek tot 

dispensatie geldt slechts voor 1 turnwedstrijd, 1 wedstrijddag of voor een beperkte 

periode; de organisatie zal dit in hun beslissing aangegeven. 

 
De mogelijkheid tot dispensatie is in principe alleen van toepassing op kleine 

turnverenigingen, daar grotere turnverenigingen vaak meerdere juryleden 

hebben. Enkele voorbeelden, waarbij een verzoek tot dispensatie een kans van 

slagen heeft, zijn: 

• een kleine turnvereniging wil met 1 turner mee gaan doen aan de 

turnwedstrijden, maar beschikt nog niet over een jurylid, 

• een kleine turnvereniging met slechts 1 jurylid, is het jurylid 

kwijtgeraakt door verhuizing en heeft nog nieuw jurylid. 

 

De mogelijk tot dispensatie is beslist niet bedoeld om een turnvereniging 

alsnog toestemming te geven een jurylid met een verlopen brevet in te 

schrijven. 


