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Wedstrijdsysteem Turnen Heren 2021  

  

  

Inleiding  
  

Het NTS 2021 omvat een nieuw wedstrijdsysteem, oefenstof en (jury)regelement voor 

turnen dames en turnen heren. Hieronder wordt een beschrijving gegeven van de 

opzet van het nieuwe systeem voor Turnen Heren.  

Het opstellen van het NTS 2021 is opgepakt door de LTC Turnen, met onderliggende 

werkgroepen, tezamen met de medewerkers op het bondsbureau.  

  

Boodschap  
  

Het NTS 2021 gaat voor de sporter voorzien in een nieuw wedstrijd- en 

oefenstofsysteem, waarbij gestreefd wordt naar:  

• Het plezier in de sport centraal te stellen;  

• De oefenstof en wedstrijden aan te laten sluiten bij de wensen en behoefte 

van de sporter;  

• Het turnen van wedstrijden te behouden, maar nog beter te laten aansluiten 

op de ontwikkeling van de sporter.  

• Voldoende aanbod van wedstrijden gedurende het jaar;  

• Aanbod in het district waar dit kan en landelijk waar het moet of gewenst is.   

  

Doelstelling voor wedstrijdsysteem  
  

De voornaamste doelstelling van het wedstrijdsysteem is dat er voldoende aanbod 

voor wedstrijdsporters is. Uitgangspunten hierbij zijn:  

• Onderbouw en Middenbouw vooral in teams te laten turnen en eventueel 

een enkele individuele wedstrijd;  

• Bovenbouw individueel en in teams te laten turnen, waarbij in lagere divisies 

meer het accent in teams ligt dan individueel;  

• Oefenstof voor de jongste leeftijden wordt niet in formele wedstrijdsituaties 

aangeboden, maar enkel in turnhallen. Organisatie blijft voor een commissie 

beperkt tot het opzetten van een competitie;  

• Aanbod in het district waar dit kan en landelijk waar het moet of gewenst is.  

• Wedstrijdseizoen loopt van november tot en met april / mei het van jaar erna. 

Juni is beschikbaar voor aanvullend aanbod, los van het wedstrijdsysteem;  

• Waar district staat, kan dit ook beschouwd worden als een werkgebied in een 

district.  

  

In dit document wordt meerdere keren aangegeven dat gestreefd wordt naar 

verschillende samenstelling van voorwedstrijden. Hiermee wordt bedoeld dat een 

aantal sporters of teams in een groep / poule worden geplaatst. Vanuit deze groep 

worden de 3 of 4 wedstrijden samengesteld. Bij deze samenstelling wordt 

gestreefd om sporters of teams tegen zo veel mogelijk verschillende tegenstanders 

te laten turnen. De behaalde punten (zie verderop) worden toegekend aan sporters 

en teams en opgenomen in de (tussen)stand van de groep / poule. Afhankelijk van 
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het aantal inschrijvingen kan gewerkt worden met één groep / poule of meerdere 

groepen / poules.  

  

Voorbeeld uitwerking 1:  

De inschrijving bestaat uit 48 turners. Deze turnen 3 voorwedstrijden individueel. Deze 

48 turners zitten samen in één groep / poule. Binnen deze groep verdeel je turners in 

4 subgroepen met daarin ieder keer 12 turners. Je krijgt dan:  

  

Subgroep A → turners 1 t/m 12  

Subgroep B → turners 13t/m 24  

Subgroep C → turners 25 t/m 36  

Subgroep D → turners 37 t/m 48  

  

Bij de indeling van de 3 voorwedstrijden worden vervolgens 2 subgroepen iedere 

keer bij elkaar geplaatst. Hierdoor heb je een wedstrijd met 24 turners. Een voor de 

hand liggende indeling betreft dan:  

  

Wedstrijd 1 → Subgroep A en B samen en de subgroep C en D samen.  

Wedstrijd 2 → Subgroep A en C samen en de subgroep B en D samen.  

Wedstrijd 3 → Subgroep A en D samen en de subgroep B en C samen.  

  

Voorbeeld uitwerking 2:  

De inschrijving bestaat uit 48 turners. Deze turnen 3 voorwedstrijden individueel. Deze 

48 turners zitten samen in één groep / poule. Binnen deze groep verdeel je turners in 

8 subgroepen met daarin ieder keer 6 turners. Je krijgt dan:  

  

Subgroep A → turners 1 t/m 6  

Subgroep B → turners 7 t/m 12  

Subgroep C → turners 13 t/m 18  

Subgroep D → turners 18 t/m 24  

Subgroep E → turners 24 t/m 30  

Subgroep F → turners 31 t/m 36  

Subgroep G → turners 36 t/m 42  

Subgroep H → turners 43 t/m 48  

  

Bij de indeling van de 3 voorwedstrijden worden vervolgens 4 subgroepen iedere 

keer bij elkaar geplaatst. Hierdoor heb je een wedstrijd met 24 turners. Een voor de 

hand liggende indeling betreft dan:  

  

Wedstrijd 1 → Subgroep A,B,C en D samen en de subgroep E,F,G en H samen.  

Wedstrijd 2 → Subgroep A,B, E en F samen en de subgroep C,D, G en H samen.  

Wedstrijd 3 → Subgroep A, C, G en H samen en de subgroep B,D, E en F samen.  

  

Andere combinaties zijn ook mogelijk, maar het streven is om tegen zo veel mogelijk 

verschillende tegenstanders te turnen.  
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Uitwerking Bovenbouw  
  

Voor de bovenbouw kent het wedstrijdsysteem vier divisies, waarin de 

leeftijdscategorieën jeugd, junior I, junior II en senior worden aangeboden. Voor de 

bovenbouw wordt de onderstaande indeling gebruikt. De kleuren geven voor de 

verschillende divisies aan op welke manier het wedstrijdsysteem is 

vormgegeven. Jeugd supplement C turnt in de middenbouw mee.  

  

Individueel aanbod 

 

  Jeugd  Junior I  Junior II  Senior  

  13+14 jaar  15+16 jaar  17+18 jaar  19 jaar -->  

Eredivisie    FIG  FIG  FIG  

1e divisie  A – niv 4  A – niv 3  A – niv 2  A – niv 1  

2e divisie  B – niv 5  B – niv 4  B – niv 3  B- niv 2  

3e divisie    C – niv 5  C – niv 4  C – niv 3  

  

Wedstrijdopzet 1:  
• Aanbod van enkel landelijke wedstrijden;  

• Aanbod van 3 voorwedstrijden / kwalificatiewedstrijden;  

• Uit deze 3 wedstrijden doorstroming naar halve finale;  

• Vanuit de halve finale doorstroming naar finale meerkamp en 

toestelfinale;  

• Een landelijke finale voor meerkamp en finale per toestel;  

• Voor junior I, junior II en senioren ook mogelijk om als toestelspecialist uit 

te komen middels puntennorm;  

• Streven naar verschillende samenstelling voorwedstrijden;  

• Doorstroming door ranking en punten.  

  

Wedstrijdopzet 2:  
• Aanbod van enkel districtswedstrijden;  

• Uit deze 3 wedstrijden doorstroming naar finale meerkamp en 

toestelfinale;  

• Meerkampfinale en finale per toestel in district  

• Streven naar verschillende samenstelling voorwedstrijden;  

• Doorstroming door punten  

  

Pagina-einde  
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Team aanbod  
  

  Jeugd  Junior I  Junior II  Senior  

  13+14 jaar  15+16 jaar  17+18 jaar  19 jaar -->  

Team niveau 1    Ere  Ere  Ere en A  

Team niveau 2      A  B  

Team niveau 3    A  B  C  

Team niveau 4  A  B  C    

Team niveau 5  B  C      

  

Wedstrijdopzet 1: Systeem 6 – 3 -2 Halve Finale en Finale 6 – 3 - 3  
• Aanbod van enkel landelijke wedstrijden;  

• Aanbod van 3 voorwedstrijden / kwalificatiewedstrijden;  

• Uit deze 3 wedstrijden doorstroming naar halve finale;  

• Vanuit de halve finale doorstroming naar teamfinale;  

• Een landelijke teamfinale;  

• Bij een voorwedstrijd kunnen 3 turners turnen, de beste 2 scores tellen;  

• Bij de halve finale en finale kunnen 3 turners turnen, alle 3 de scores tellen;  

• Streven naar verschillende samenstelling voorwedstrijden;  

• Doorstroming door punten.  

  

Wedstrijdopzet 2: Systeem 6 – 3- 2 Finale 6 – 3- 3  
• Aanbod van enkel districtswedstrijden;  

• Aanbod van 3 voorwedstrijden / kwalificatiewedstrijden in district;  

• Uit deze 3 wedstrijden doorstroming naar teamfinale;  

• Teamfinale in district;  

• Bij een voorwedstrijd kunnen 3 turners turnen, de beste 2 scores tellen;  

• Bij de halve finale en finale kunnen 3 turners turnen, alle 3 de scores tellen;  

• Streven naar verschillende samenstelling voorwedstrijden;  

• Doorstroming door punten.  

  

Wedstrijdaanbod   

In onderstaande tabel zijn het aantal wedstrijden dat een sporter kan hebben 

weergeven als zij aan zowel de team als individuele competitie mee doet.   

  

Verklaring van getallen: voorwedstrijden – halve finale - finales  

  

  Jeugd  Junior I  Junior II  Senior  

  13+14 jaar  15+16 jaar  17+18 jaar  19 jaar -->  

FIG – eredivisie    6 – 2 - 3  6 – 2 - 3  6 – 2 - 3  

Supplement A  6 – 2 - 3  6 – 2 - 3  6 – 2 - 3  6 – 2 - 3  

Supplement B  6 – 0 -3  6 – 2 - 3  6 – 2 - 3  6 – 2 - 3  

Supplement C    6 – 0 - 3  6 – 1 - 3  6 – 1 - 3  
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Uitwerking Middenbouw  
  

Voor de middenbouw kent het wedstrijdsysteem drie divisies, waarin de 

leeftijdscategorieën instap, pupil en jeugd worden aangeboden. Voor 

de middenbouw wordt de onderstaande indeling gebruikt. De kleuren geven voor 

de verschillende divisies aan op welke manier het wedstrijdsysteem is 

vormgegeven. instap B turnt in de onderbouw mee. De middenbouw turnt altijd in 

een team. Een team bestaat uit minimaal 4 sporters en maximaal 5 sporters.  

  

Een team mag bestaan uit sporters van dezelfde vereniging, maar ook combinaties 

van verenigingen zij mogelijk. Verenigingen die zelf geen team kunnen samenstellen 

of geen combinatie met een andere vereniging kunnen vormen, mogen hun 

sporters individueel inschrijven. De LTC of DTC stelt dan teams samen van deze 

individuele inschrijvingen of voegt ze toe aan een reeds bestaand team indien dit 

nog niet uit het maximaal aantal van 5 sporters bestaat.  

  

Niveaus Middenbouw  

  Instap  Pupil  Jeugd  

  9+10 jaar  11+12 jaar  13+14 jaar  

1e divisie  A  A    

2e divisie    B    

3e divisie    C  C  

  

Wedstrijdopzet 1: Systeem 5 – 5 - 3   
• Aanbod van enkel landelijke wedstrijden;  

• Aanbod van 3 wedstrijden in het najaar (november en december);  

• Aanbod van 3 wedstrijden in het voorjaar (februari, maart en april);  

• Bij een wedstrijd turnen 5 turners, de beste 3 scores tellen;  

• Bij de 3e wedstrijd wordt in het najaar en voorjaar de eindstand opgemaakt;  

• Uit de 3 wedstrijden in het voorjaar vindt een doorstroming naar 

landelijke individuele meerkamp wedstrijd plaats;  

• Streven naar verschillende samenstelling van wedstrijden;  

• Eindstand wordt opgemaakt door behaalde punten op basis van ranking.  

  

  

Wedstrijdopzet 2: Systeem 5 – 5- 3   
• Aanbod van enkel districtswedstrijden;  

• Aanbod van 3 wedstrijden in het najaar (november en december);  

• Aanbod van 3 wedstrijden in het voorjaar (januari, februari, maart en april);  

• Bij een wedstrijd turnen 5 turners, de beste 3 scores tellen;  

• Bij de 3e wedstrijd wordt in het najaar en voorjaar de eindstand opgemaakt;  

• Uit de 3 wedstrijden in het voorjaar vindt een doorstroming naar landelijke 

individuele meerkamp wedstrijd plaats;  

• Streven naar verschillende samenstelling voorwedstrijden;  

• Eindstand wordt opgemaakt door behaalde punten op basis van ranking.  
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Wedstrijdopzet 3: Systeem 5 – 5- 3   
• Aanbod van enkel districtswedstrijden;  

• Aanbod van 3 wedstrijden in het najaar (november en december);  

• Aanbod van 3 wedstrijden in het voorjaar (januari, februari, maart en april);  

• Bij een wedstrijd turnen 5 turners, de beste 3 scores tellen;  

• Bij de 3e wedstrijd wordt in het najaar en voorjaar de eindstand opgemaakt;  

• Streven naar verschillende samenstelling voorwedstrijden;  

• Eindstand wordt opgemaakt door behaalde punten op basis van ranking.  

  

Wedstrijdaanbod   

In de middenbouw heeft iedere sporter 3 of 4 wedstrijden in een seizoen. Deze 

wedstrijden kan in groepen / poules worden geturnd. Uiteindelijk wordt in een groep 

/ poule een eindstand opgemaakt. De opzet is dat dit geen bondskampioen of 

districtskampioen of iets dergelijk is. Hier is sprake van een winnaar van de groep. Bij 

meerdere groepen / poules zijn er dus ook meerdere winnaars.  

  

De beste individuele sporter heeft nog een mogelijkheid op een meerkampwedstrijd. 

Dit is geen finale, maar een extra wedstrijd. Bij een groter aantal sporters kunnen 

bijvoorbeeld ook twee of drie wedstrijden georganiseerd te worden. Hier wordt ook 

niet gestreefd naar één bonds-, district- of regiokampioen.  

  

Verklaring van getallen: voorwedstrijden - finales  

  Instap  Pupil  Jeugd  

  9+10 jaar  11+12 jaar  13+14 jaar  

Supplement A  6 - 0  6 - 1    

Supplement B    6 – 1    

Supplement C    6 - 1  6 - 1  

  

Uitwerking Onderbouw   
  

De uitwerking van dit wedstrijdsysteem is in een apart document opgenomen en sluit 

aan bij het ontwikkelde Basis Turn Systeem.   
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Doorstroming  
  

Doorstroming teams en individueel bovenbouw  

De doorstroming voor teams en individueel gaat op punten die behaald worden in 

de wedstrijden afhankelijk van de behaalde ranking. Daarnaast worden op de 

halve finales en finale voor teams en individueel ook punten behaald op de 

behaalde ranking. Deze punten zijn het dubbele van de kwalificatiewedstrijd. Deze 

punten worden bij de eerder behaalde punten in de kwalificatiewedstrijden 

opgeteld. Het totaal hiervan bepaald de doorstroming naar de finale.  

  

Doorstroming individueel landelijke wedstrijden (wedstrijdopzet 1) bovenbouw  

Naast het behalen van punten is in wedstrijdopzet 1, enkel l individuele landelijke 

wedstrijden, mogelijk om op ranking door te stromen. Een sporter die in een 

individuele kwalificatiewedstrijd op nummer 1, 2 of 3 eindigt wordt zeker van een 

plaats op de halve finale. Op de halve finale individueel zijn ook de nummers 1, 2 en 

3 zeker van een plaats op de finale.   

  

Doorstroming toestelfinales bovenbouw  

Doorstroming naar toestelfinales vindt plaats op de behaalde ranking in de halve 

finale individueel (overeenkomstig huidig systeem). Dit betreft wedstrijdopzet 1. 

Toestelspecialisten in de 1e en 2e divisie junior 1, junior II en senior kunnen zich voor 

een toestel plaatsen door in de kwalificatiewedstrijd individueel een bepaalde 

puntennorm te turnen. Voor de niveaus waar geen halve finale is, wedstrijdopzet 2, 

vindt plaatsing plaats via de ranking per toestel over de 3 voorwedstrijden.  

  

Middenbouw  

De middenbouw kent 3 wedstrijden waarbij op de laatste wedstrijd de eindstand 

wordt opgemaakt. Individueel vindt een aanvullende wedstrijd plaats, behalve voor 

instap A. Doorstroming naar deze wedstrijd vindt plaats op ranking. Hierbij geldt de 

hoogste ranking behaald op 1 van de wedstrijden dat een turner in aanmerking 

komt voor de individuele wedstrijd.   

  

Verdeling prijzen  
  

Bovenbouw  

In de finale wordt geturnd voor de titel kampioen meerkamp 2022 of kampioen 

teams 2022. Deze titel wordt behaald door de nr 1 van die wedstrijddag. Daarnaast 

wordt de titel kampioen Seizoen 2021/2022 vergeven. Dit is voor de sporter of team 

die aan het eind van het seizoen de meeste punten heeft.   

  

Middenbouw  

Het team dat na 3 wedstrijden de meeste punten behaald heeft, is de winnaar van 

de najaars of voorjaarsompetitie. De individuele wedstrijd leidt tot een ranking met 

plaatsen 1, 2 en 3. Hier wordt geen formele “kampioenstitel” aan gegeven.  

  

  



 

maart ’21  10 

 

 

Puntenverdeling  
  

Na ieder wedstrijd wordt aan de hand van de behaalde plaats een aantal punten 

toegekend aan een turnster of team. In de tabellen op de volgende pagina’s is de 

puntenverdeling voor iedere plaats weergegeven. Op halve finales en de finale 

worden dubbele punten toegekend. De doorstroming naar de halve finale en finale 

wordt behaald op de basis van het totale aantal behaalde punten.   

  

Bij individuele wedstrijden is het streven om maximaal 32 sporters, maar bij voorkeur 

minder sporters, in een wedstrijd te plaatsen. Hiermee wordt de duur van de 

wedstrijd beperkt, hetgeen het sportplezier en –beleving ten goede komt. Het aantal 

toe te kunnen punten is dan ook gemaximaliseerd op 32 sporters. Na afloop van 

iedere wedstrijdronde worden de punten toegekend.  

  

Bij team wedstrijden is het streven om maximaal 12 teams, maar bij voorkeur minder 

teams,  in een wedstrijd te plaatsen. Hiermee wordt de duur van de wedstrijd 

beperkt, hetgeen het sportplezier en –beleving ten goede komt. Het aantal toe te 

kunnen punten is dan ook gemaximaliseerd op 12 teams. Na afloop van iedere 

wedstrijdronde worden de punten toegekend.  

  

Punten verdeling bij behaalde ranking per wedstrijd individueel.  

  

Ranking  Punten  Halve Finale en Finale  

1  50  100  

2  45  90  

3  40  80  

4  37  74  

5  34  68  

6  31  62  

7  28  56  

8  26  52  

9  24  48  

10  22  44  

11  20  40  

12  19  38  

13  18  36  

14  17  34  

15  16  32  

16  15  30  

17  14  28  

18  13  26  

19  12  24  

20  11  22  
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21  10  20  

22  9  18  

23  8  16  

24  7  14  

25  6  12  

26  5  10  

27  4  8  

28  3  6  

29  2  4  

30  1  2  

31  1  2  

32  1  2  

Niet  0  0  

  

  

Punten verdeling bij behaalde ranking per wedstrijd teams.  

  

Ranking  Punten  Halve Finale en Finale  

1  25  50  

2  20  40  

3  15  30  

4  12  24  

5  10  20  

6  8  16  

7  6  12  

8  5  10  

9  4  8  

10  3  6  

11  2  4  

12  1  2  

Niet  0  0  

  

  

  

  

 

 

 

 

 


