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Helmy Snoeren
Gerrie van Baaren
Bianca Elzinga
Chantal Jorna
Bernadet van Tilburg
Caroline van Leest
Michel van Gils
Nel van Weele

Ondersteuning juryindelingen:

Voorzitter/Juryzaken
Secretariaat/Juryzaken
Ondersteuning secretariaat
Commissielid
Commissielid
Commissielid
Wedstrijdleiding
Wedstrijdleiding

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samenstelling Commissie
Evaluatie seizoen 2017/2018
Clubteam
Wedstrijdprogramma seizoen 2018/2019
Wedstrijdorganisatie
Juryzaken
Scorepublicatie
Inkomsten stukken en vragen
Ruimte voor vragen en discussie

SAMENSTELLING
COMMISSIE
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Inschrijvingen
EVALUATIE SEIZOEN
2017/2018 tot nu

• Ere t/m Divisie 3 +n
• Divisie 4 (D1)
• Divisie 5 en 6 (D2/D3)
TOTAAL

2014
243
228
593
1.064

2015
235
242
683
1.160

2016
228
271
679
1.178

2017 2018
257 264
282 302
714 733
1.258 1.299

Michael Muhlbacher
Jony Bastiaansen
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Inschrijvingen
Landelijke inschrijvingen:
Divisie
ERE
1e
2e
3e
Divisie
N1
N2
N3
N4

Jeugd
25
30
73
256
Instap
86
153
318

Junior
22
74
178
423
Pupil 1
59
132
344

Senior
35
103
257
541

Pupil 2
40
129
352

Jeugd 1
34
33
128
277

Totaal
82
207
508
1220
Totaal
219
447
1142
277

District Zuid

Evaluatie
Wedstrijdorganisaties
• Meerdere wedstrijdleiding om druk te verdelen en kennis
te spreiden
• Evaluatieformulieren naar de organiserende
verenigingen gestuurd
• Wedstrijden verliepen goed volgens tijdschema, m.u.v.
de toestelfinales divisie 3
• Ervaring districtskwalificaties divisie 2?
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Evaluatie

Indelingen wedstrijden
• 2 meerkamp kwalificaties aangeboden in alle categorieën m.u.v. divisie 1
& N1
• Turnsters die i.v.m. geloofsovertuiging niet op zaterdag of zondag mogen
turnen hebben allen minimaal 2 kwalificatie kunnen turnen, indien aan de
voorwaarden voldaan werd.
• Kruisje in het loket voldoet niet, individueel verzoek naar het secretariaat.
• 97 officiële verzoeken ontvangen.

•

•
•
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Evaluatie

Aanpassing kledingvoorschrift

Plaatsing/doorstroming finales
• Plaatsing (Toestel) finales uit beide kwalificatiewedstrijden
waarbij de beste telt
• Weinig afmeldingen voor de kwalificatiewedstrijden gehad.
• Veel afmeldingen voor toestelfinales divisie 456 & D-niveaus.
Met name turnsters met 1 toestel
• Kwalificatie naar ½ finale NK divisie 3 moeten aanpassen i.v.m.
deadline LTC
• Nieuw was de landelijke toestelspecialisten kwalificatie
mogelijkheid divisie 1 & 2 senioren

• Voor turnsters is het toegestaan een nauwsluitende
turnbroek met pijpen te dragen dat aansluit en passend is
bij de bovenkleding. Alle lengtes van de pijpen zijn hierbij
toegestaan. Onder passend wordt verstaan:
– een turnbroek waarbij tenminste één kleur uit de bovenkleding in
terug komt of;
– een geheel zwarte turnbroek.
– Naast reclame-uitingen, verenigingslogo of verenigingsnaam (op de
heup, niet op de achterzijde), is verder niet toegestaan om op de
turnbroek te plaatsen.

I.v.m. de geloofsovertuigingen kunnen we enkel deelname aan beide
kwalificaties aanraden, maar niet verplichten met de doorstroming. Dus
beste wedstrijd telt.
We kunnen niet elke wedstrijd alle niveaus aanbieden, waardoor het niet
mogelijk is om alle turnsters van 1 vereniging in 1 weekend in te plannen
Door districtswedstrijden divisie 2 werd de indeling heel erg moeilijk
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Oefenstof
• Verduidelijking te vinden in de Helpdesks op
wedstrijden.kngu.nl
• Komende seizoen kleine aanpassingen n.a.v. evaluaties
en ervaringen.

• Voor het dragen van een turnbroek vindt geen aftrek in de
beoordeling plaats.
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Clubteam 2017 evaluatie
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Clubteam 2018

• Niet aangeboden

WEDSTRIJDPROGRAMMA
2018-2019

• 24/25 november in Vlijmen
• Inschrijven voor 15 oktober 2018
• 6 – 4 – 3 systeem
–
–
–
–

Inschrijven via Excel inschrijfformulier
Vol = Vol
Inschrijfmogelijkheden weergegeven in een tabel
Je mag inschrijven in de categorie van het huidige en het
nieuwe seizoen
– Aparte wedstrijdinformatie
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WEDSTRIJDAANBOD
Div 6
2 kwal
Regiofin
Toestelfin

Div 5/4
2 kwal
Regiofin
Toestelfin
Districtsfin

Div 3
2 kwal
Regiofin
Toestelfin
(½ fin NK)

Div 2
2 district
Regiofin
Toestelfin
(¼ fin NK)

Doorstroming
Div 1
x
Regiofin
Toestelfin
(2 kwal.)

Divisie 6/D3: 2 kwalificatiewedstrijden. Beste telt voor
doorstroming regiofinale & toestelfinales
Divisie 5/4/D1/D2: 2 kwalificatiewedstrijden. Beste telt
voor doorstroming regiofinale & toestelfinales. Vanuit
regiofinale kwalificatie naar districtsfinale
Divisie 3/N3/JN4: 2 kwalificatiewedstrijden. Beste telt
voor doorstroming regiofinale & toestelfinales. Vanuit
regiofinale kwalificatie naar ½ finale NK
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Doorstroming
Divisie 2/N2/JN3: 2 Districtswedstrijden. Beste telt voor
doorstroming regiofinale & toestelfinales en ¼ finale
NK.
Divisie 1/N1: Regiofinale telt voor kwalificatie
toestelfinale. Automatische plaatsing 2 landelijke
kwalificatiewedstrijden
Eredivisie: in overleg met desbetreffende clubs om aan
te sluiten bij divisie 1.
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Doorstroming
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Wedstrijden 2018-2019

Algemeen

• Tie-break regel aangepast naar landelijke norm.
→ De hoogste score en vervolgens de hoogste E-score
is doorslaggevend. De bepalende scores in de tie-break
regel zijn behaald op de wedstrijd met de hoogste
ranking.

•

In 2018-2019 vloer en mattenset voor iedere wedstrijd beschikbaar
– Clubteam wedstrijd wellicht try-out met airfloor

•
•
•
•
•

Alle inschrijvingen via het KNGU loket voor 15 oktober met een
geldige trainers licentie
Wedstrijdpaspoorten verplicht voor divisie 1 t/m 3, met uitzondering
van clubteamfinale
P/D regeling nog niet bekend
Bij inschrijving is het aanmelden van een jurylid verplicht
Minimaal 10 deelnemers per categorie in divisie 4/5/6/D
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???

23-24 mrt 2019 2e kwalificatiewedstrijd div 4,5,6 en D niveau's

???

Toestelfinales div 3, N3, JN4;
30-31 mrt 2019 2e kwalificatiewedstrijd div 4,5,6 en D niveau's

???

6 april 2019

Reservedag

???

13 april 2019

Regiofinale div 4,5,6 en D niveau's

VLC, SVT, FIER

11 mei 2019

Regiofinale div 4,5,6 en D niveau's

???

18 mei 2019

Toestelfinales div 4,5,6 en D niveau's

De Samensprong Prinsenbeek

25 mei 2019

Districtsfinale div 4,5

BO

15 juni 2019

Districtsfinale D1,D2

LIM

29 juni 2019

Toestelfinale div 4,5,6 en D niveau's

BredaGym

Clubteamwedstrijden div 3 - 6

Inion Heusden (Vlijmen)

8-9 dec 2018

Districtswedstrijd div 2, N2, JN3

BO

15-16 dec 2018

1e Kwalificatiewedstrijd div 3,4,5,6,N3, JN4 en D niveau's

De Samensprong Prinsenbeek

19-20 jan 2019

Districtswedstrijd div 2, N2, JN3

???

26-27 jan 2019

1e kwalificatiewedstrijd div 4,5,6 en D niveau's

HMS Dinteloord

2-3 feb 2019

Regiofinale div 1, N1,JN2; toestelfinale div2 N2,JN3;
1e kwalificatie div 4,5,6 en D niveau's

Delta Sport Zierikzee

9-10 febr 2019

1e kwalificatiewedstrijd div 4,5,6 en D niveau's

KGV Kaatsheuvel

16 febr 2019

Regiofinale div 2,3, N2,N3, JN4; toestelfinale div 1, N1,JN2 BredaGym
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Wedstrijden 2018-2019
16-17 mrt 2019 2e kwalificatiewedstrijd div 4,5,6 en D niveau's

24-25 nov 2018

District Zuid

Wedstrijdorganisatie
• Wat wordt er verwacht:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Zaal en toestellen. Plaats voor containers (overleg met gemeente)
Catering juryleden/vrijwilligers
Jurymeisjes/jongens
Op- en afbouwen zaal. En toestelcommissie tijdens wedstrijd
Infostand (sorteren nummers/controleren wedstr. paspoort div 123)
Printen/kopiëren van (tussen)uitslagen
Medailles & jurypresentjes
Scoreverwerking
Diploma’s
EHBO

Wedstrijdorganisatie
• Wat krijg je aangeleverd van de commissie:
–
–
–
–
–
–

Indeling turnsters
Tijdschema
Overzicht medailles
Scoreprogramma
Overzicht toestelcommissie
Juryindeling
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Juryzaken
• Er staan momenteel 135 juryleden op de lijst met
geldig brevet.
• 76 TD1 op de lijst, waarvan 59 actief
• 28 TD2 op de lijst, waarvan 28 actief
• 29 TD3 op de lijst, waarvan 29 actief
• 2 TD4 op de lijst, waarvan 1 actief
• Er zijn 25 wedstrijden georganiseerd (vorig jaar 19)
• Er zijn in ZWN 117 juryleden actief geweest afgelopen
seizoen (87%). 32 juryleden meer dan vorig jaar.
• We zijn heel blij met deze enthousiaste jurygroep

Juryzaken
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Werkwijze
• Verplichte opgave van juryleden bij inschrijving van
turnsters door de vereniging (loket)
• Via juryzaken ontvangen deze juryleden het
vertrouwende inschrijfformulier.
• Mail landelijk negeren n.a.v. inschrijving turnsters
• Ook juryleden die niet zijn opgegeven ontvangen dit
inschrijfformulier.
• Eén maand voor de wedstrijd krijgen juryleden bericht
dat ze worden ingedeeld.
• Twee weken voor de wedstrijd wordt de toestelindeling
bekend gemaakt

Juryzaken
• TD1 lastig inzetbaar, daar zij alleen D3/D2 mogen
jureren. Vaak zit er ook D1 in een zelfde wedstrijd.
• TD3 jureert ook vaak verplichte oefenstof of de lagere
supplementen, aangezien de hogere niveaus niet veel
regionale wedstrijden turnen. Hier is TD3 ook voor
opgeleid.
• Moeilijk om zodoende meer ervaring op te doen in
dit niveau.
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Verplichte levering juryleden
•
•
•
•
•
•

•
•

Een regeling voor alle regio’s in District Zuid
1 jurylid aanleveren tot 12 turnsters
13 turnsters of meer: 2 juryleden aanleveren
1 jurylid gebrevetteerd voor het hoogst opgegeven niveau
2 clubs met samen maximaal 12 turnsters, mogen samen 1 jurylid
opgeven met het bijbehorende brevet.
In onderling overleg met de andere club mag een jurylid van een
andere club opgegeven worden, elke vereniging geeft aan het jurylid
aan dat ze door die vereniging is opgegeven.
Het jurylid geeft 3 wedstrijden aan.
Een jurylid mag door max 3 verenigingen worden opgegeven. Dit jurylid
dient dan wel bereid te zijn het bijbehorende aantal wedstrijden te
jureren.
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Score publicatie
• Scoreborden naast het toestel
• 1 beamerscherm met alle scores
Hoe bevalt dit?

• Mogelijk 2 beamerschermen met per scherm de
scores van de aparte baan

5

District Zuid

Ingekomen stukken/vragen
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RUIMTE VOOR
VRAGEN EN DISCUSSIE
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