Verslag Achterban Districten 7 november 2017.

Aanwezig:
Marcel Verstraten (KNGU/LTC Acro), Anja Witvoet-Beltman, Seetha Kandhai (verslag)
District Mid-West: Marleen Hendriks en Amber Knol
District Oost: Mandy Stegeman, Femie van Schoonhoven, Nicky Tijdeman
District Zuid: Cindy en Jack Welten
District Noord / Drenthe: Anke Rütze en Joyce van Dijk
District Zuid Holland: Danielle Talboom, Rene Visser, Cimberly Grund
District Noord / Friesland: Tjerkje Koen en Feikje van Wieren
District Noord / Groningen: Zora Luijcks

Marcel opent de vergadering en heet iedereen welkom. Binnengekomen signalen en vragen vanuit de
Districten, KNGU en LTC zullen aan de orde komen.
Vraag : Hoe gaat het per District (aangevuld met de vraag: A lijn aanwezig?)
District Noord / Groningen: Gaat goed in het District, geen bijzonderheden. Heeft geen A teams, B is
het hoogste niveau. Ontbreken A komt door reistijden en het samenvallen van de wedstijden van
turnen. A teams gaan vaak nr district Oost.
District Mid-West: Onrustige periode geweest door overname. Er zijn te weinig ABC juryleden, wel
voldoende DE juryleden. Gevraagde DE juryopleiding door CCO zou gewenst zijn, niet noodzakelijk.
Wel A lijn, A en B lijn doen alleen landelijk mee.
District Oost: Meld Jury probleem: Ingeplande juryleden melden zich af voor de wedstrijd, waardoor
problemen ontstaan in het panel. Verenigingen krijgen dan een administratieve verrekening. Evt.
deelnemen buiten mededinging.
District Zuid: Geen problemen met juryleden, heeft wel A lijn.
District Noord / Drenthe: Geen problemen met juryleden, heeft wel A lijn.
District Zuid Holland: Heeft niet voldoende ABC juryleden om alle wedstrijden te bemannen. De panels
worden nu aangevuld met DE juryleden. Ook hier vallen de acro en turn wedstrijden soms tegelijkertijd
waardoor gymnasten een keuze moeten maken.
District Noord / Friesland: Werkgroep is opnieuw opgezet door Feikje en Tjerkje. TC taken worden
uitbesteed aan verenigingen waarbij eenmalig verplichte jury compensatie wordt gegeven. Wel A lijn,
A B C lijn doen alleen landelijk mee.
District Noord / Groningen: Geen problemen, geen A lijn door te grote afstanden.

KNGU tracht een zo uniforme invulling van de accommodatie te bewerkstelligen door een verende
vloer voor districtswedstrijden en uniforme afspraken. Vragen betreffende het Loket KNGU:
aanspreekpunt is Herman Jansen.

Mandy, portefeuillehouder Breedtesport, heeft het DE reglement en tabellen laten plaatsen op de site.
Alle vragen omtrent het nieuwe reglement worden gebundeld en uitgelegd in het logboekje welke voor
aanvang van 2018 zal verschijnen.
•Waarde behendigheid tov lenigheid (Boogje ao = W3, Loopflikflak tot knie =W1)
•Categorieën in Balans (GROEPEN)
•Contactpunten vd handstanden
•Actief meewerken van partners bij tempo elementen (GROEPEN)
•Categorie 1 met passieve houdingen;
•Hoog op handen naast elkaar = 27.3;
•Passieve houdingen
•Er missen enkele basic elementen balans voor PAREN & GROEPEN, deze worden per stuk bekeken
en zullen al dan niet worden toegevoegd;
•Klokken 1 sec of 0,30 te laat;
•Categorie 7 – lage toren (handen vast);

Districten worden gevraagd de correcte mailadressen aan te leveren, zodat iedereen de beschikte
informatie kan ontvangen. District is zelf verantwoordelijk om hun eigen verenigingen te informeren.
Besproken punten:





Doorstroming DE hangt af van de inschrijvingen in het loket. Mandy maakt een voorzet. Was
voorheen 40 voor kleine districten en 60 voor grotere districten.
Berekening van de puntentelling ligt nog bij L/TC Werkgroep Juryzaken.
Leeftijdswijziging: geen opmerkingen , iedereen is er tevreden mee. Extra aandacht wel dat
vanaf volgend jaar tussen B en C 1 jaar verschil zit.
E-Instap: Model oefening komt zsm op de site, verenigingen kunnen deze oefening gebruiken
adhv de film of hun eigen oefening.

Opleidingen:
Voor de trainers is een opleiding nivo 3 opgezet, na Kerst zal een nieuwe opleiding worden gepland.
In 2018 zullen er 2 landelijke training op nivo 4 worden gepland. KNGU zal voor opleidingen een
werkgroep opzetten.
Nivo 2 met aparte Acro opdrachten blijft bestaan.
Gevraagd wordt om per halfjaar alle trainingen, opleidingen en district wedstrijden en evenementen op
de site te vermelden onder districtsinformatie. Er is wel interesse in gerichte districtstrainingen, waarbij
deze wel geschieden op een centrale locatie.

KNGU update:
LTC heeft toegestemd in een pilot van District Oost betreffende het digitaliseren van de
wedstrijdbladen verzending. Dit is een succesvolle pilot: bladen worden centraal via WE Transfer
aangeleverd op 1 mailadres. De data wordt op een usb aangeleverd bij een printshop. Aan de hand
van codering wordt dan geprint en verzameld. De pakketten voor de HJ/JV en MJ worden dan op tijd
verzonden of uitgereikt. Er dienen goede afspraken met de Pintshop gemaakt te worden over kosten
en aanlevering en output.

Juryopleidingen
KNGU heeft voor 2017 gekozen voor brevetverlengingen, in 2018 staan opleidingen op de planning.
Voor eerder gewenste planning dient het Servicedesk van KNGU benaderd te worden. Opleiding kan
gepland worden bij voldoende animo en beschikbare docenten.
Voor de DE opleiding is Mandy bezig met het opstellen van het cursusmateriaal met Marja Blaas en
werkgroep Juryzaken.

Administratieve bijdrage:
Het wachten is op de analyse van de jury / dagdeel van de DE wedstrijden, zodat de rekeningen
gestuurd kunnen worden. Boete is 45 euro per dagdeel voor het niet aanleveren van een jurylid per
wedstrijd.

Rondvraag:
Districtsdata van wedstrijden: speciale informatie of afwijkingen centraal doorgeven zodat dat het op
de site kan.
Door het wegvallen van de DTM en DAM dient district een content manager aan te wijzen, welke
informatie op de sitepagina kan beheren.
Verzoek: lijst van verenigingen per district opstellen en delen. Geldt ook voor juryleden.
Telprogramma (Excel) zal worden gedeeld.
Via KNGU site/ Gymfed zullen WK toegangskaarten worden aangeboden.
Volgend overleg: Wedstrijd inhoud bespreken.

District commissies
District Noord
Wat

Wie

Wedstrijdzaken Friesland
Wedstrijdzaken Groningen
Wedstrijdzaken Drenthe
TC Friesland
TC Groningen
Wedstrijdzaken
Wedstrijdorganisatie
Juryzaken
TC Drenthe
Sanneke Strous
Joyce van Dijk
Anke Rütze

District Oost
Wat
Wedstrijdzaken
Organisatie

Juryzaken:
Indelingen
Wedstrijdbladen
Muziek

Feikje van Wieren
Tjerkje Koen
Anneke Sassen
Sanneke Strous
Feikje van Wieren
Tjerkje Koen
Zora Luijcks
Anneke Sassen
Stiena Rozema
Zora Luijkx

Wie
Mandy Stegeman
Marjolein de Bree
Saskia Hesselink
Anita Knul

Contact
acrofriesland@hotmail.com
J.Nuus@kpnplanet.nl
acrodrenthe@gmail.com
acrofriesland@hotmail.com
j.luijkx2@kpnplanet.nl
J.Nuus@kpnplanet.nl
stiena-rozema@hotmail.com
j.luijkx2@kpnplanet.nl
acrodrenthe@gmail.com

Contact
acro.oost.wedstrijdzaken@gmail.com
acro.oost.organisatie@gmail.com

acro.oost.juryzaken@gmail.com
Nicky Tijdeman
Femie van Schoonhoven
Suzanne Ringsma
Mandy Stegeman

District MidWest
Wat
Voorzitter
Secretaris
Wedstrijdzaken
Budgetbewaker
Contactpersoon wedstrijdbladen
Lid

District Zuid Holland
Wat
Wedstrijdzaken
Juryzaken:
Ondersteuning telprogramma
Lid

acro.oost.muziek@gmail.com

Wie
Marleen Hendriks
Amber Knol
Marleen Hendriks & Amber Knol
Tom Brandhoff

Wie
Nel Zaayer
Daniëlle Talboom-van Gaalen
René Visser
Frank Schoenmaker
Jasper Verbruggen

Contact
acrodtc.mw@hotmail.com
wedstrijdzaken.mw@hotmail.com
penningmeester.mw@hotmail.com
wedstrijdbladen.mw@hotmail.com
mapcro.j@upcmail.nl

Contact
nelzaayer@yahoo.com
rtalboom@kabelfoon.n
Rvisser1@live.nl
frank.schoenmaker@live.nl
jverbrugggen@caiway.nl

District Zuid
Wat
Contact Brabant Oost, wedstrijdorganisatie
& districtstrainingen
Contact Limburg en juryzaken
Wedstrijdindeling
Contact Zuid West Nederland
Wedstrijdzaken:

Wie

Contact

Jacqueline Mertens

jh.martens@home.nl

Cindy de Mare
Jack Welten

cindydemare@gmail.com
jack.welten@gmail.com
J.v.d.Hooft4@kpnplanet.nl

Fenny Bergmans-van
Rijsbergen

