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Voorwoord
Beste Turnliefhebbers,
Bij deze de informatie over turnwedstrijden in Rayon ’t Gooi. Mochten er vragen en/of
opmerkingen zijn naar aanleiding van deze informatie, mail naar rayontgooi@gmail.com.
Voor informatie over specifieke wedstrijden, richt je mail aan het contactadres dat bij
desbetreffende wedstijd staat aangegeven.
Het eerste deel van dit Rayonboek bevat het Handboek. Hierin staan, naar oordeel van de
Rayoncommissie, de belangrijkste wedstrijdbepalingen beschreven. Deze bepalingen worden
zowel door de KNGU opgesteld, als door de Rayoncommissie samen met de verenigingen
tijdens de Rayonjaarvergadering. Het tweede deel is het Activiteitenboek. Dit deel geeft de
gedetailleerde informatie over de turnwedstrijden die worden georganiseerd binnen Rayon
’t Gooi.
Belangrijk is ook om de eerste uiterste inschrijfdata van het KNGU loket in de gaten te
houden. Voor TD div4‐6/D1‐3/pre‐instap2 is dit reeds 14 oktober 2018 en voor de recreatie
meiden 10 november!! De inschrijvingen voor het Springfestijn sluit al op 19 oktober!!
Wat is er anders dan vorig jaar? Dit seizoen wordt er door de gezamenlijke verenigingen een
Rayonkampioenschap turnen recreatie voor zowel meiden als jongens georganiseerd in
Hilversum. Als Rayoncie ondersteunen wij dit initiatief, maar de organisatie verwacht wel
een bijdrage van alle deelnemende verenigingen in de vorm van mensen en/of materiaal.
Alhoewel deze wedstijd in ieder geval weer 1 jongenswedstijd omvat, zijn wij als Rayon nog
op zoek naar verenigingen die ook een wedstrijd kunnen/willen organiseren voor de r‐
jongens.
Buiten het Rayon gebeuren er wel veel zaken die ook ons direct of indirect raken. Het goede
nieuws is dat de turnhal in Amsterdam (SportXperience) behouden is voor het turnen. Deze
turnhal zal voortaan Sportcentrum Sloten gaan heten en een flink aantal van de
Regio/Districtswedstrijden zullen hier plaatsvinden.
Ander goed nieuws is dat we dit najaar een jurycursus TD1 en TD2 in ons Rayon hebben,
evenals een opleiding Gymnastiek Assistent Leider 2. Op moment van dit schrijven is de TD1
cursus al bezig (helemaal volgeboekt), gaat de Gymnastiek Assistent Leider 2 cursus
binnenkort beginnen in Naarden (inschrijving sluit uiterlijk 21/9) en begint op TD2 cursus op
7 november in Eemnes. Voor een TH1 cursus zal iets verder gereisd moeten worden. Er staat
een TH1 cursus gepland op 10 oktober in Barneveld (mogelijk Amersfoort).
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Deze cursussen zijn ook direct een bruggetje naar het minder goede nieuws. De KNGU heeft
de planning van alle cursussen gecentraliseerd in Beekbergen. De indruk bestaat echter dat
er fors bezuinigd is op de cursussen waardoor de frequentie minder is geworden. Daarnaast
lijkt het er op dat ze in Beekbergen een iets andere visie dan wij hebben wat betreft de
behoefte aan en spreiding van opleidingen. Samen zal dit waarschijnlijk leiden tot een sterk
verminderd aanbod de komende jaren van in ieder geval jurycursussen in de redelijke
nabijheid van ons Rayon. Daarnaast heeft de KNGU besloten de financiële middelen van alle
Rayons af te sluiten en de wedstrijdgelden te harmoniseren. Het is op dit moment nog niet
helemaal duidelijk wat dit gaat inhouden, maar waarschijnlijk sterk verhoogde
inschrijfgelden (die dan naar de KNGU gaan) en geen verdere Rayonactiviteiten (zoals de R‐
jurycursus, opfriscursus juryleden, extra cursusdagen TD1).
Als laatste willen we toch nog een keer aangeven dat de houdbaarheid van sommige
Rayoncieleden aan het verlopen is. Indien er dit seizoen geen animo is vanuit de
verenigingen om Rayoncieleden te leveren is er de kans dat er een organisatorisch probleem
zal ontstaan aan het einde van dit seizoen.
Namens de Rayoncommissie ’t Gooi,
Gijs Afink, secretaris
(gijstsa@upcmail.nl)
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Handboek
Samenstelling Rayoncommissie ’t Gooi
Penningmeester en waarnemend voorzitter: Wim Meijer, tel: 06‐15287179, email:
wim@wimmeijer.com
Secretaris: Gijs Afink, tel: 06‐30364887, email: gijstsa@upcmail.nl
Algemeen lid: Rubia Adolfs, 06‐53583326, email: rubiaadolfs@hotmail.com
Algemeen lid: Andrea Dommerholt, 06‐22271317, email: andrea@turnlust‐huizen.nl
Rooster van aftreden
Naam

Peildatum
1e
benoeming

2019

Gijs Afink

1-aug-2011

3

Wim Meijer

1-aug-2010

Rubia Adolfs

1-aug-2012

3

Andrea
Dommerholt

1-aug-2016

2

2020

2021

2022

2023

2024

3

Algemene wedstrijdbepalingen
Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste wedstrijdbepalingen voor wedstrijden
die worden georganiseerd binnen Rayon ’t Gooi. In zaken waarin dit Rayonboek niet
voorziet, zal de Rayoncommissie een beslissing nemen.
Deelname:

Voor alle wedstrijden geldt dat de deelneemsters/deelnemers lid moeten
zijn van een bij de KNGU aangesloten vereniging welke is ingedeeld bij
Rayon t Gooi en slechts uit mogen komen voor één vereniging.
Overschrijving naar een andere vereniging kan alleen volgens de geldende
KNGU‐bepalingen. Een deelnemer/ster moet het gehele seizoen uitkomen
in hetzelfde niveau en categorie.

Paspoorten:

Voor de divisie 4‐6 zijn geen wedstrijdpaspoorten nodig voor zowel de
Regio‐, als Districtswedstrijden. Rayonwedstrijden hebben voor geen
enkele wedstrijd een paspoortverplichting.
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Leeftijd:

In het seizoen 2018/2019 gelden de volgende leeftijdscategorieën:
Turnen Dames
categorie
geboren
Senior
voor 2004
Junior
Jeugd2
Jeugd1
Pupil2
Pupil1
Instap
Pre-instap2
Pre-instap1
kabouter

Inschrijving:

2004‐2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Turnen Heren
categorie
geboren
Senior
voor 2001
Junior II
Junior I
Jeugd
Pupil
Instap
Benjamin

2001‐2002
2003‐2004
2005‐2006
2007‐2008
2009‐2010
2011‐2012

Inschrijvingen voor alle TD NTS wedstrijden (D1‐3, Divisie 4‐6, pre‐instap2)
en TD recreatiewedstrijden gaan allemaal via het KNGU loket
(https://loket.kngu.nl). Hierbij gelden harde uiterste inschrijfdata!!! Voor
alle overige wedstrijden (eventuele TH‐recreatie en Springwedstrijden
Naarden) moet ingeschreven worden door middel van de op de
wedstrijddata beschreven procedure (zie Activiteitenboek). Niet juist of
onvolledig ingevulde inschrijvingen worden na de uiterste inschrijfdatum
geweigerd. Voor alle wedstrijden geldt dat zonder opgave van de vereiste
juryleden deelname niet mogelijk is.
Div 4‐6: Inschrijvingen voor de regionale doorstroomwedstrijden (Finale
Zuid TD NH divisie D1+D2, Regiokampioenschap TD NH divisie 4+5 en
Regiokampioenschap TD NH divisie 6+D3) gaan automatisch op basis van
de uitslagen van de voorwedstrijden. Ook hierbij geldt dat de inschrijving
pas definitief is als er ook voldoende juryleden worden opgegeven.

Dispensatie:

NTS: Voor divisies 4‐6/D1‐3 geldt geen dispensatieregeling. Er moet
minimaal één van de twee voorwedstrijd worden geturnd binnen het
Rayon om te kunnen doorstromen naar de Regiofinales. De beste wedstrijd
telt.

P/D regeling:

NTS: De keuze van niveau voor de leeftijdscategorieën Instap t/m Jeugd1 is
ieder jaar vrij, maar geldt wel vanaf de eerste wedstrijd voor het hele
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seizoen. Het niveau dat wordt gekozen bij Jeugd2 is eenmalig en ook
bepalend voor het vervolgniveau van de keuzeoefenstof. Voor de
leeftijdscategorieën Jeugd2 t/m Senior gelden de promotie en degradatie
regels zoals beschreven in Bijlage A. Pre‐instappers mogen per wedstrijd
kiezen of ze op niveau D1 of D2 inschrijven.
Kosten:

Voor elke wedstrijd worden inschrijfgelden gevraagd. De hoogte van de
inschrijfgelden wordt per wedstrijd aangegeven. Voor turnsters die zijn
ingeschreven en die vervolgens toch niet deelnemen kan geen teruggave
van het inschrijfgeld worden gevraagd.

Entree:

Ter compensatie van de organisatiekosten mogen de organiserende
verenigingen entreegeld van de bezoekers vragen (max €2,50/persoon)

Medailles:

De prijsverdeling is voorgeschreven door de Rayoncommissie en als volgt
vastgesteld:
Voor alle individuele wedstrijden geldt voor alle niveaus en klassen,
ongeacht het aantal deelneemsters, een 1e (goud), 2e (zilver) en 3e (brons)
prijs.
Voor de recreatiewedstrijden geldt naast de eerste 3 prijzen: per categorie
bij 11‐15 deelneemsters een 4e (brons), bij 16‐20 deelneemsters een 5e
(brons) en bij meer dan 20 deelneemsters een 6e (brons) prijs.
Voor de divisie 4‐6/D1‐3 en pre‐instap wedstrijden geldt naast de eerste 3
prijzen, per categorie bij 11‐19 deelneemsters een 4e (brons) en bij meer
dan 19 deelneemsters een 5e (brons) prijs. Het aantal deelnemers in het
deelnemersoverzicht, opgesteld voorafgaande aan de wedstrijd, is in deze
bepalend.
Tijdens de Rayonkampioenschappen 4e t/m 6e divisie, D1‐3 en pre‐instap2
is er ook 1 prijs per toestel te verdelen.
Het staat de wedstrijdorganisatie vrij om diploma’s uit te delen.

Doorstroming:

NTS: Divisie 4‐6/D1‐3: Het aantal turnsters dat doorstroomt naar de
regionale wedstrijden wordt door de Technische Commissie Turnen Dames
Noord‐Holland (TCTD NH) aan de hand van de inschrijvingen vastgesteld.
Deze informatie zal voor de 2e voorwedstrijd bekend zijn. De beste
plaatsing van 2 geturnde voorwedstrijden is bepalend voor doorstroming.
De beste 3 plaatsingen per categorie/niveau stromen in ieder geval door
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naar de regionale wedstrijden. Bij gelijk eindigen op de laatst beschikbare
plaats gelden voor doorstroming naar de vervolgwedstrijden:
• Het hoogste plaatsingscijfer van de andere wedstrijd.
• Indien dat gelijk is: hoogste score van beide wedstrijden samen.
• Indien dat gelijk is: score van het beste plaatsingscijfer.
• Indien dat gelijk is beslist de TCTDNH.
Er is geen doorstromingseis voor deelname aan de
Rayonkampioenschappen. De Rayonkampioenschappen vormen een op
zichzelf staande wedstrijd.
Recreatie: Voor de recreatiewedstrijden gelden er geen
doorstromingseisen. Ook hier zijn de Rayonkampioenschappen een
wedstrijd die los staat van de 1 of 2 overige wedstrijden.
Teltafel:

Er is binnen het Rayon afgesproken dat de uitslagenverwerking bij de
Rayonwedstrijden minstens door 2 personen dient te gebeuren. Dit kan zijn
2 onafhankelijke personen/computers die beiden alle uitslagen van een
wedstrijd invoeren en de uitkomsten met elkaar vergelijken. Het kan ook
door de invoer van de uitslagen door 2 personen te laten doen, waarbij de
een de ander controleert.

Foto/Film:

Fotograferen en filmen is alleen toegestaan buiten de wedstrijdvloer.

Contact:

Op de inschrijfformulieren wordt uitdrukkelijk gevraagd om de gegevens
van de contactpersoon. Deze informatie is essentieel voor een goed
verloop van de communicatie tussen de wedstrijdorganisatie en de
vereniging. Let op: Bij inschrijving via het KNGU‐loket is de daar
geregistreerde trainer automatisch de contactpersoon.

Jurybeleid Divisie 4‐6/D1‐3/pre‐instap
Voor de juiste opleiding van juryleden geldt het volgende bij de Rayonwedstrijden:
TD1: Voorgeschreven oefenstof D2+D3
TD2/3: Voorgeschreven D1‐D2‐D3 en Keuze Supplement D t/m H
Verenigingen dienen minimaal één jurylid te leveren dat mag jureren in de categorie van de
hoogst uitkomende turnster van die vereniging voor de desbetreffende wedstrijd.
Een vereniging dient uiterlijk op de aangegeven datum voor elke individuele wedstrijd de
namen en contactgegevens van de juryleden door te geven op het daarvoor bestemde
formulier (zie Activiteitenboek). Het is de verantwoordelijkheid van de vereniging om het
8
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jurylid over zijn/haar aanmelding te informeren en de contact‐ en opleidingsgegevens op
hun juistheid te controleren.
Voor de divisie 4‐6/D1‐3 wedstrijden geldt: bij het niet tijdig doorgeven van de juiste
juryleden kan de inschrijving ongeldig worden verklaard en kunnen de turnsters niet
meedoen aan de wedstrijd. Het is aan verenigingen om oplossingen te zoeken indien ze niet
aan de jurylideisen kunnen voldoen. Bij het niet op komen dagen van een jurylid op de
wedstrijddag, waarbij er volgens de Rayoncommissie geen serieuze poging is gedaan om een
vervanger te regelen of dat er geen sprake is van overmacht, kan leiden tot deelname
“buiten mededinging” van turnsters van de desbetreffende vereniging.
Het aantal juryleden dat een vereniging dient te leveren staat aangegeven bij de
wedstrijddata in het Activiteitenboek. Juryleden komen in aanmerking voor
reiskostenvergoeding, die zal worden uitbetaald door de organiserende vereniging. Hierbij
wordt de afstand tussen locatie van de wedstrijd en locatie van de deelnemende vereniging
waarvoor men jureert als berekening voor de reiskosten genomen (zie bijlage B). Voor een
volledige vergoeding dient minimaal 2 wedstrijden op een dag te worden gejureerd, anders
ontvangt een jurylid een halve vergoeding.
Regio‐ en Districtswedstrijden: We moeten als Rayon gezamenlijk de juryleden leveren voor
de Regio‐ en Districtswedstrijden Div 4‐6/D1‐3. Ongeacht het aantal deelneemster, betekent
dat de volgende aantallen:
wedstrijd
Finale Zuid NH D1 en D2
Regiokampioenschap NH D1 en D2
Districtkampioenschap D1 en D2
Regiokampioenschap NH Divisie 4 en 5
Districtkampioenschap Divisie 4 en 5
Regiokampioenschap NH divisie 6 en D3
totaal

TD2
4
2
2
3
2
2
15

TD1 (ervaren!)
2
1

1
4

Dus 19 jurydagen, die afzonderlijk mogen worden opgesplitst in 2 halve dagen (bij 4
wedstrijden/dag). Aangezien we als Rayon zelf geen juryleden hebben zullen de juryleden
door de verenigingen moeten worden geleverd. De juryleden zullen over de verenigingen
verdeeld worden naar rato van het aantal ingeschreven turnsters (div4‐6/D1‐3) bij de
voorwedstrijden!! Dus er is de mogelijkheid dat je als vereniging wel juryleden moet leveren
voor een Regio/Districtswedstrijd, terwijl je misschien geen deelnemende turnsters meer
hebt. Er is de mogelijkheid om als vereniging te kiezen om je turnsters niet in aanmerking te
laten komen voor de doorstroming. In dat geval hoef je ook geen juryleden te leveren voor
de Regio/Districtswedstrijden. Dit moet echter voor de eerste voorwedstrijd worden
9
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aangegeven, geldt voor alle turnsters van een vereniging die aan Rayonwedstrijden
meedoen en is onherroepelijk. Je kunt dus niet kiezen om alleen de div6 turnsters niet te
laten doorstromen omdat je niet bij het Regiokampioenschap div6 wilt helpen.
Als Rayon (dat zijn dus de gezamenlijke verenigingen) zullen we ook bij een van de regionale
wedstrijden moeten helpen in de organisatie. Praktisch betekent dat we dan menskracht
moeten leveren voor de wedstrijdtafel, catering etc…. Van alle verenigingen binnen het
Rayon wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren in de vorm van een of meer vrijwilligers
voor die dag. De meest voor de hand liggende vrijwilligers zijn de ouders van deelnemende
turnsters aan de desbetreffende wedstrijd, maar dat is meestal niet voldoende. Dus, kijk
alvast rond binnen je vereniging wie zou kunnen helpen bij het Regiokampioenschap Divisie
4+5 op zondag 7 april 2019 te Amsterdam! Binnen het Rayon is Wim Meijer
(wim@wimmeijer.com) de coördinator voor deze dag.
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Activiteitenboek
Overzicht wedstrijdprogramma Rayon ’t Gooi 2018‐2019
Datum
3‐11‐2018
24/25‐11‐
2018
15‐12‐2018
2/3‐2‐2019
9‐2‐2019
11/12‐5‐
2019
14‐4‐2019

Wedstrijd
Springfestijn jongens/meisjes
recreatie
e
1 Rayonwedstrijd TD Div 4‐6,
D1‐3 en pre‐instap
1e competitiewedstrijd
turnen meiden recreatie
e
2 Rayonwedstrijd TD Div 4‐6,
D1‐3 en pre‐instap
2e competitiewedstrijd
turnen meiden recreatie
Rayonkampioenschap TD Div
4‐6, D1‐3 en pre‐instap
Rayonkampioenschap turnen
jongens + meiden recreatie

Organisatie

Locatie

Keizer Otto

Naarden

Rayon +
Turnlust/TSA

De Baat, Huizen

Turnlust

De Baat, Huizen

Rayon +
Turnlust/TSA

De Baat, Huizen

Turnlust

De Baat, Huizen

Rayon +
Turnlust/TSA
Rayon +
verenigingen
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De Baat, Huizen
Dudok, Hilversum

Springfestijn 2018 Rayon ’t Gooi, zaterdag 3 november 2018
De wedstrijd staat open voor meisjes, jongens, gemengde als selectiegroepen. En je
schrijft alleen groepen in.
Inschrijving
Voor deze wedstrijd moet worden ingeschreven door middel van online
inschrijfformulier. Je moet je hebben ingeschreven voor vóór 20 oktober 2018.
Onvolledig ingevulde inschrijfformulieren en/of inschrijvingen na de uiterste datum
worden geweigerd.
Inschrijfgelden
De kosten voor deze wedstrijden bedragen €18,50 per groep, ongeacht het aantal
onderdelen waaraan de groep deelneemt. Inschrijfgelden dienen tegelijkertijd met
de inschrijvingen worden overgemaakt.
Juryleden
De vereniging die deelneemt aan het Springfestijn is verplicht hiervoor juryleden te leveren.
Bij inschrijving van 1 tot 8 ploegen geldt:
 Er moet 1 jurylid met brevet worden opgegeven, die de hele dag, of 2 juryleden met
brevet die ieder een halve dag, kunnen jureren!
Bij inschrijving van 9 of meer ploegen geldt:
 Er moeten 2 juryleden met brevet worden opgegeven, die de hele dag, of 4 juryleden
met brevet die ieder een halve dag, kunnen jureren!
De indeling van de juryleden wordt door de organisatie van de wedstrijd gedaan. Zo
snel mogelijk na inschrijving worden de juryleden geïnformeerd of/en waar zij
ingezet zullen worden.
Beoordeling
Voor alle wedstrijden gelden de laatste uitgekomen reglementen van de KNGU of de
regio/rayon reglementen/bepalingen.
Deelname
Voor alle wedstrijden geldt dat de deelnemers/sters lid moeten zijn van de K.N.G.U. en
slechts uit mogen komen voor één vereniging.
Extra bepaling
Bij geringe deelname is het rayon gemachtigd deze wedstrijd te annuleren.
De organisatie is niet aansprakelijk voor het zoekraken van kledingstukken, sieraden etc.
12
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EXTRA MEDEDELING!! EXTRA MEDEDELING!! EXTRA MEDEDELING!!
Net als vorig jaar zijn er diverse air‐producten aanwezig (airtumbling‐baan, air‐track) en
groepen kunnen zich hiervoor inschrijven.
Let wel op het volgende:
1. inschrijven voor de airtumbling of Airtrack gebeurt op eigen risico.
2. Groepen die niet kunnen trainen op een airtumbling/airtrack wordt afgeraden om
hiervoor in te schrijven (zie punt 1)
3. Weet als leiding wat je groep(en) wel en niet kunnen op een airtumbling/airtrack.

Eén gewaarschuwd mens telt voor twee!!!!
Voor extra informatie of andere vragen, mail dan naar springfestijn@keizerotto.nl
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Turnwedstrijden meiden recreatie

Datum
Za 15 dec
2018
Za 9 feb
2019

Wedstrijd
1e competitiewedstrijd
turnen meiden
recreatie
2e competitiewedstrijd
turnen meiden
recreatie

Organisatie

Locatie

Sluiting
inschrijving

Turnlust

De Baat,
Huizen

10 nov 2018

Turnlust

De Baat,
Huizen

Uiterste
datum
juryleden
17 nov 2018

12 jan 2019

Wedstrijdomschrijving: Deze wedstrijd is bedoeld voor turnsters die maximaal een uur of 2
per week op recreatief niveau turnen. De volgende leeftijd/niveau indeling geldt voor deze
wedstrijd (Let op!! Aangepaste voorgeschreven oefenstof NTS2009 en R1/3 !!). Dus niet de
oefenstof van de KNGU site. Als je deze “Recreatie Oefenstof ’t Gooi” niet hebt kun je deze
opvragen via rayontgooi@gmail.com. Meiden die keuzeoefenstof turnen doen dat volgens
NTS2017 supplement H (dus geen G voor senioren zoals in eerdere jaren is aangeboden).
Categorie

Geboren

Niveau

Pre‐instap1+2

2011/2012

R2, R3

Instap

2010

R1, R2, R3

Pupil1

2009

12, R1, R2

Pupil2

2008

11, 12, R1

Jeugd

2006/2007

10, 11, 12

Junior/Senior 2005 en eerder

10, 11 of

Junior

2005 en 2004

Supplement H

Senior

2003 of eerder Supplement H

Bij minder dan 5 inschrijvingen in een niveau kunnen niveaus worden samengevoegd in
overleg met de betreffende verenigingen. Ook bij de junioren en senioren met keuze
oefenstof kan er samengevoegd worden bij minder dan 5 inschrijvingen per supplement.
Er gelden op dit moment geen strikte eisen wat betreft promotie/degradatie, maar er is bij
de Rayonvergadering van 8 juni 2011 wel afgesproken dat er bij goede scores het volgende
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seizoen in een hoger niveau dient te worden ingeschreven. Senioren en junioren vormen
één categorie op niveau 10 of 11.
De Rayonkampioenschappen vormen een afzonderlijke wedstrijd zonder enige vorm van
doorstromingseis. Voor deze wedstrijd dient dan ook opnieuw te worden ingeschreven via
het KNGU Loket.
Organisatie: De organisatie van de 2 wedstrijden recreatie meiden ligt in handen van
Turnlust Huizen, en worden gehouden in Sporthal de Baat, IJsselmeerstraat 3B, 1271AA
Huizen.
Voor de bezoekers geldt een entreeprijs van €2,50.
Inschrijving: De inschrijving voor de competitiewedstrijden loopt via het KNGU Loket
(https://loket.kngu.nl). De uiterste inschrijfdatum is 10 november 2018.
(inschrijving open vanaf 9 september 2018)
Het inschrijfgeld bedraagt €10.00 per deelneemster (voor beide competitiewedstrijden
samen) en zal d.m.v. een doorlopende machtiging van de vereniging door de
penningmeester van Rayon ’t Gooi worden geïncasseerd. Geen juryleden opgeven via KNGU
Loket!
Contactpersoon: wedstrijdsecretariaat@turnlust‐huizen.nl
Jury: De deelnemende verenigingen dienen de namen en contactgegevens van bevoegde
juryleden (cursus TD‐recreatie of hoger) uiterlijk 4 weken voor de wedstrijd per email aan te
leveren bij de organisatie.
Gezien de variatie in het aantal deelnemers en deelnemende verenigingen de afgelopen
jaren, zal het aantal te leveren juryleden per vereniging pas na de sluiting van de
inschrijvingen kunnen worden vastgesteld. Op basis van de aantallen van vorig jaar zal er
per 9 deelneemster 1 jurylid moeten worden geleverd voor de gehele dag (kan worden
verdeeld over meerdere personen) met een maximum van 4 juryleden. Een jurylid dient
minimaal aan de jurycursus recreatie te hebben deelgenomen (maar TD1‐3 juryleden mogen
natuurlijk ook).
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Rayonkampioenschap turnen recreatie jongens en meiden

Datum

Wedstrijd

Organisatie

Locatie

Sluiting
inschrijving

Z0 14 apr
2019

Rayonkampioenschap
turnen jongens +
meiden recreatie

Rayon +
verenigingen

Dudok
Arena,
Hilversu

9 mrt 2019

INFORMATIE VOLGT BINNENKORT O.A. WAT BETREFT OEFENSTOF TH.
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Uiterste
datum
juryleden
16 mrt 2019

Rayonwedstrijden TD pre‐instap2 D1+D2

Datum
24/25nov
2018
2/3 feb
2019

Wedstrijd
1e Rayonwedstrijd
TD pre‐instap2
D1+D2
e
2 Rayonwedstrijd
TD pre‐instap2
D1+D2

Locatie

Sluiting
inschrijving

Uiterste
datum
juryleden

Rayon +
Turnlust/TSA

De Baat,
Huizen

14 okt 2018

27 okt 2018

Rayon +
Turnlust/TSA

De Baat,
Huizen

22 dec 2018

5 jan 2019

Org.
Vereniging

Wedstrijdomschrijving: Dit zijn 2 op zichzelf staande wedstrijden zonder verdere
doorstroming naar regionale wedstrijden.
Indeling/aanbod divisies, leeftijdscategorieën en niveaus:
Categorie

Geboren

Niveau

Pre‐instap2

2011

D1+D2

Organisatie: De organisatie van deze wedstrijden ligt in handen van Turnlust Huizen en
Turning Spirit Almere, onder verantwoordelijkheid van de RayonCie ’t Gooi. Sporthal de
Baat, IJsselmeerstraat 3B, 1271AA Huizen.
Entree: €2,50, kinderen t/m 6 jaar gratis.
Contact RayonCie ’t Gooi: Rubia Adolf en Gijs Afink, rayontgooi@gmail.com.
Inschrijving: De inschrijving voor deze Rayonwedstrijden loopt via het KNGU Loket
(https://loket.kngu.nl). Voor de eerste pre-instap wedstrijd is de uiterste

inschrijfdatum 14 oktober 2018. (inschrijving open vanaf 9 september
2018).
De inschrijving voor deze Rayonwedstrijden loopt via het KNGU Loket
(https://loket.kngu.nl). Voor de tweede pre-instap wedstrijd is de uiterste

inschrijfdatum 22 december 2018. (inschrijving open vanaf 9 september
2018).
Het inschrijfgeld bedraagt €6,25 per deelneemster per wedstrijd. Het bedrag zal d.m.v. een
doorlopende machtiging van de vereniging door de penningmeester van Rayon ’t Gooi
worden geïncasseerd. Geen juryleden opgeven via KNGU Loket!
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Jury: Let op, juryaantallen gelden voor de gehele wedstrijd, d.w.z. inclusief de div4‐6/D1‐
3!! Het exacte aantal juryleden dat iedere vereniging moet leveren zal pas bekend worden
als de inschrijvingen binnen zijn (uiterlijk 22 oktober 2018). Juryleden moeten minimaal in
het bezit zijn van een TD1 brevet, maar indien een vereniging deelneemt met D1 turnsters of
bovenbouw (Jeugd2 en ouder) dan is de minimumeis voor het grootste deel van de te
leveren juryleden TD2!
Het opgaveformulier voor juryleden kan worden gedownload van de KNGU Mid‐West
website onder de datum van desbetreffende wedstrijd:
http://www.midwest.kngu.nl/nl/agenda.aspx.
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Rayon voorwedstrijden TD Divisie 4‐6/D1‐3

Locatie

Sluiting
inschrijving

Uiterste
datum
juryleden

14 okt 2018

27 okt 2018

Datum

Wedstrijd

Org.
Vereniging

24/25
nov 2018

Rayon 1e VW TD
Divisie 4‐6/D1‐3

Rayon +
Turnlust/TSA

De Baat,
Huizen

2/3 feb
2019

Rayon 2e VW TD
Divisie 4‐6/D1‐3

Rayon +
Turnlust/TSA

De Baat,
Huizen

5 jan 2019

Wedstrijdomschrijving: Deze twee voorwedstrijden Divisie 4‐6 en D1‐D3 zijn bepalend voor
doorstroming naar de Divisie 4+5 Regiofinale Noord‐Holland, die zal worden gehouden op 7
april 2019 (Amsterdam), de D1+D2 Finale Zuid, die zal worden gehouden op 16 maart 2019
(Beverwijk) of de Regiofinale Divisie 6+D3, die is vastgesteld op 19 mei 2019 (org. Rayon
Noord).
Indeling/aanbod divisies, leeftijdscategorieën en niveaus:
Categorie

Geboren

Niveau (Supplement)

Instap

2010

D1+D2+D3

Pupil1

2009

D1+D2+D3

Pupil2

2008

D1+D2+D3

Jeugd1

2007

D1+D2+D3

Jeugd2

2006

Div4 (F)+Div5 (G)+Div6 (H)

Junior

2004 & 2005

Div4 (E)+Div5 (F)+Div6 (G)

Senior

2003 en eerder Div4 (D)+Div5 (E)+Div6 (F)

Organisatie: De organisatie van deze wedstrijden ligt in handen van Turnlust Huizen en
Turning Spirit Almere, onder verantwoordelijkheid van de RayonCie ’t Gooi. Sporthal de
Baat, IJsselmeerstraat 3B, 1271AA Huizen.
Entree: €2,50, kinderen t/m 6 jaar gratis.
Contact RayonCie ’t Gooi: Rubia Adolf en Gijs Afink, rayontgooi@gmail.com.
Inschrijving: De inschrijving voor de voorwedstrijden loopt via het KNGU Loket
(https://loket.kngu.nl). De uiterste inschrijfdatum is 14 oktober 2018.
(inschrijving open vanaf 9 september 2018)
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Het inschrijfgeld bedraagt €12.50 per deelneemster voor de beide voorwedstrijden samen
en zal d.m.v. een doorlopende machtiging van de vereniging door de penningmeester van
Rayon ’t Gooi worden geïncasseerd. Geen juryleden opgeven via KNGU Loket!
Jury: Let op, juryaantallen gelden voor de gehele wedstrijd, d.w.z. inclusief de /pre‐instap!!
Het exacte aantal juryleden dat iedere vereniging moet leveren zal pas bekend worden als
de inschrijvingen binnen zijn (dus uiterlijk 22 oktober 2018). Juryleden moeten minimaal in
het bezit zijn van een TD1 brevet, maar indien een vereniging deelneemt met D1 turnsters of
bovenbouw (Jeugd2 en ouder) dan is de minimumeis voor het grootste deel van de te
leveren juryleden TD2!
Het opgaveformulier voor juryleden kan worden gedownload van de KNGU Mid‐West
website onder de datum van desbetreffende wedstrijd:
http://www.midwest.kngu.nl/nl/agenda.aspx.
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Rayonkampioenschap TD Divisie 4‐6/D1‐3 en pre‐instap2

Locatie

Sluiting
inschrijving

Uiterste
datum
juryleden

Rayon +
De Baat,
Turnlust/TSA Huizen

30 mrt 2019

13 apr 2019

Org.
Vereniging

Datum

Wedstrijd

11/12
mei
2019

Rayonkampioenschap
TD Div 4‐, D1‐3
en pre‐instap2

Wedstrijdomschrijving: De Rayonkampioenschappen zijn een op zichzelf staande wedstrijd
voor turnsters in onderstaande categorieën. De kampioenschappen hebben naast het
meerkampklassement ook een prijs per toestel.
Indeling/aanbod divisies, leeftijdscategorieën en niveaus:
Categorie

Geboren

Niveau (Supplement)

Instap

2010

D1+D2+D3

Pupil1

2009

D1+D2+D3

Pupil2

2008

D1+D2+D3

Jeugd1

2007

D1+D2+D3

Jeugd2

2006

Div4 (F)+Div5 (G)+Div6 (H)

Junior

2004 & 2005

Div4 (E)+Div5 (F)+Div6 (G)

Senior

2003 en eerder Div4 (D)+Div5 (E)+Div6 (F)

Organisatie: De organisatie van deze wedstrijden ligt in handen van Turnlust Huizen en
Turning Spirit Almere, onder verantwoordelijkheid van de RayonCie ’t Gooi. Sporthal de
Baat, IJsselmeerstraat 3B, 1271AA Huizen.
Entree: €2,50, kinderen t/m 6 jaar gratis.
Contact RayonCie ’t Gooi: Rubia Adolf en Gijs Afink, rayontgooi@gmail.com.
Inschrijving: De inschrijving voor de voorwedstrijden loopt via het KNGU Loket
(https://loket.kngu.nl). De uiterste inschrijfdatum is 30 maart 2019.
(inschrijving open vanaf 4 februari 2019)
Het inschrijfgeld bedraagt €6,25 per deelneemster en zal d.m.v. een doorlopende machtiging
van de vereniging door de penningmeester van Rayon ’t Gooi worden geïncasseerd. Geen
juryleden opgeven via KNGU Loket!
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Jury: Het exacte aantal juryleden dat iedere vereniging moet leveren zal pas bekend worden
als de inschrijvingen binnen zijn (dus uiterlijk begin april 2019), maar zal vergelijkbaar zijn
aan het aantal juryleden dat bij de VW moest worden geleverd. Juryleden moeten minimaal
in het bezit zijn van een TD1 brevet, maar indien een vereniging deelneemt met D1 turnsters
of bovenbouw (Jeugd2 en ouder) dan is de minimumeis voor het grootste deel van de te
leveren juryleden TD2!
Het opgaveformulier voor juryleden kan worden gedownload van de KNGU Mid‐West
website onder de datum van desbetreffende wedstrijd:
http://www.midwest.kngu.nl/nl/agenda.aspx.
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