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De commissies

Regionale commissie
Turnen Heren Limburg

Regionale commissie
Turnen Heren Brabant & Zeeland

Commissieleden:

Commissieleden:

Hans Koolen
06-29517889
hans.koolen@hotmail.com

Michel Hamers - voorzitter
06-16166062
michelhamers@gemail.com

Jean Wijnands - juryzaken
046 – 4581219
wijnadsjean@home.nl

Jan Pluk – juryzaken
076-5417796
janpluk@ziggo.nl

Han Janssen – algemeen lid
waftieware@hotmail.com

Erwin Ornek
0165-560285
06-11950817
erwin.ornek@ziggo.nl
Henk Smits
06-51701887
henksmits@henksmits.nl
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Activiteitenkalender district zuid
Datum

Activiteit

plaats

12 januari 2020

Plaatsingswedstrijd NK:
4e divisie keuze oefenstof

Kerkrade
15 november

1e LK-wedstrijd:
Alle turners 6e divisie uit Limburg
Benjamin 3e divisie

25 en 26
januari 2020

Open Kerkraadse Kampioenschappen
Alle jeugd t/m senior turners Limburg
Plaatsingswedstrijd NK:
3e divisie voorgeschreven
2e divisie voorgeschreven
Talentendivisie benjamin

Uiterste
inschrijfdatum

15 december

15 december
Tilburg
15 november
15 november
15 november

& Brabants kampioenschap:
Ere, 1e, 2e en 3e divisie
Keuze oefenstof en verplichte oefenstof
16 februari
2020

29 maart 2020

Plaatsingswedstrijd NK:
4e divisie voorgeschreven
3e divisie voorgeschreven
2e divisie voorgeschreven
Talentendivisie benjamin
Oefenwedstrijd:
1e divisie voorgeschreven uit Limburg
Plaatsingswedstrijd NK:
4e divisie
Voorgeschreven en keuze oefenstof

Weert
15 november
15 november
15 november
15 november
15 december
Sas van
Gent
15 november

Brabantse kampioenschap:
4e en 5e divisie
Keuze oefenstof en verplichte oefenstof
10 mei 2020

Limburgs kampioenschap
Alle Limburgse turners

Venray
15 december

- Regionale plaatsing: Alle turners die zich moeten plaatsen voor het NK in de regio
doen dat via één wedstrijd in Limburg en één in Brabant.
- In Limburg geldt dat er voor het LK apart moet worden ingeschreven. Hier geldt
ook een aangepaste inschrijftermijn.
- Limburgse turners uit de 6e divisie hebben 2 LK-wedstrijden die beide meetellen
voor het kampioenschap. Limburgse turners Jeugd, Junior en Senior krijgen één
optionele open wedstrijd én een LK-wedstrijd.
- Nieuw: Op verzoek van de achterban biedt Limburg een benjamin 3e divisie aan.
(niv. 18) Deze hebben net zoals de 6e divisie 2 LK-wedstrijden.
- Bij onvoldoende inschrijving behoudt de commissie het recht om meerdere
categorieën samen te voegen op regionaal niveau.
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Communicatie vanuit het District
Communicatie via de website
Alle informatie over de wedstrijden die georganiseerd worden door de District
Technische Commissie (DTC) verschijnt, indien mogelijk, uiterlijk 14 dagen voor de
betreffende wedstrijddatum op de pagina van het district:
http://zuid.kngu.nl/
Alle details over de wedstrijden georganiseerd door de Landelijke Technische
Commissie zijn te vinden op:
http://wedstrijden.kngu.nl

Communicatie via email
Specifieke vragen voor regio Limburg
- Algemene communicatie en vragen: Truus Timmers
- Juryzaken: Jean Wijnands
- Wedstrijd planning en indeling: Han Janssen
Specifieke vragen voor regio Brabant

Het algemene mailadres voor het hele district zuid is dtcth@zuid.kngu.nl

Regels en reglementen:
Oefenstof en beoordeling:
Er wordt beoordeeld volgens het op dat moment geldende NTS en errata.
https://wedstrijdzaken.kngu.nl/wedstrijdzaken/turnenheren/wedstrijdzaken/oefenstof

Reglementen:
Het kampioenschap wordt gehouden volgens het reglement NTS Heren 2018. Deze
reglementen zijn verkrijgbaar bij het bondsbureau te Beekbergen of zijn te
downloaden via: https://wedstrijdzaken.kngu.nl/wedstrijdzaken/turnen-heren
De commissie streeft naar NTS-omgeschreven toestelsituaties. De mogelijkheden van
de locatie of organiserende vereniging laten dit echter in sommige gevallen niet
toe. De commissie streeft er in die gevallen naar om de situaties zo dicht mogelijk bij
de NTS-omschreven normen te brengen.
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Inschrijvingen
Algemeen:
Het inschrijven van turners kan alleen via het KNGU Loket te vinden op
http://loket.kngu.nl. Alle verenigingen hebben gegevens om te kunnen inloggen in
dit systeem. Turners moeten geregistreerd lid zijn van de KNGU (Digimembers).
In principe schrijft een turner zich in één seizoen in voor één niveau waarin hij dus
zowel in de landelijke wedstrijden als in de districtswedstrijden uitkomt. Indien het
niveau in het district niet aangeboden wordt, mag de trainer/turner kiezen voor een
niveau hoger of lager. Deze keuze geldt voor het gehele seizoen, met uitzondering
van de clubteamwedstrijd.
Ervaart u problemen met het inschrijven via het KNGU loket, neem dan contact op
met helpdesk van de KNGU.
Voor een handleiding verwijzen wij u naar: handleiding digitaal inschrijven

Uiterste inschrijfdatum:
Wij willen benadrukken dat géén inschrijvingen meer verwerkt worden na de uiterste
inschrijfdatum.
Kijk voor de uiterste inschrijfdatum voor alle wedstrijden op het activiteitenoverzicht.
Na de uiterste inschrijfdatum zult u een mail van ons ontvangen waarin wij u vragen
de deelnemers te controleren, dit om fouten te ondervangen. U kunt, binnen 1 week
nadat u deze mail ontvangen heeft, wijzigingen doorgeven aan het loket. Deze
wijzigingen zullen zij doorvoeren.
Mocht inschrijven mis zijn gaan, om wat voor een reden dan ook, neem dan zo snel
mogelijk contact op met de commissie!

Inschrijfgeld:
€ 15,00 per wedstrijd
Alle leden die na de uiterste inschrijfdatum ingeschreven staan, hebben een
betaalplicht aan de
KNGU. Inschrijfgelden worden niet geretourneerd bij annulering van de sporter of
sportclub.
Indien de deelnemer doorstroomt naar de landelijke wedstrijden, geldt vanaf dat
moment het landelijke tarief van € 22,50 per wedstrijd.

Juryleden
Elke deelnemende vereniging dient minimaal 1 jurylid per wedstrijddag ter
beschikking te stellen met de juiste bevoegdheid.
Vanuit de commissie zal rechtstreeks contact opgenomen worden met alle juryleden
die zijn opgegeven of in de afgelopen jaren gejureerd hebben.
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Organisatie wedstrijden
Algemeen:
Iedere vereniging heeft de mogelijkheid aan te geven of ze een wedstrijd willen
organiseren en eventueel welke wedstrijd. De beoogde data worden op het
achterbanoverleg gecommuniceerd, waardoor alle verenigingen een gelijke kans
hebben om te reageren.
De organiserende club krijgt een Organisatie Overeenkomst (OO) van de DTC. Deze
kunnen zij getekend mailen naar declaraties@kngu.nl, met een cc naar
wedstrijden@kngu.nl en dtcth@zuid.kngu.nl.
Met deze overeenkomst neemt de vereniging de verantwoording voor het betalen
van de hieronder vermelde kosten van de wedstrijd.

Inkomsten:
KNGU maakt 2 weken voorafgaand aan de wedstrijd een vergoeding over.
- Wedstrijd (eigen materialen)
€ 1.250,-- Wedstrijden (inclusief vloer/matten)
€ 1.000,-- Wedstrijden op externe locatie
€ 250,-De entreegelden zijn voor de organiserende vereniging.
Entree voor het publiek bedraagt:
€ 2,50 voor kinderen t/m 12 jaar
€ 4,00 voor al het overige publiek

Kosten:
Kosten voor de vereniging:
-

Zaalhuur
Eventueel materiaal huur, wat niet in de zaal aanwezig is
Verzorging juryleden/vrijwilligers
Reiskosten juryleden € 0,23 cent per km en juryvergoeding € 5,- per dagdeel
(deze moeten gedeclareerd worden bij declaraties@kngu.nl)
EHBO

Organiserende vereniging regelt verder:
-

Vrijwilligers: teltafel, toestelcommissie, kassa, catering, etc.

District commissie zorgt voor:
-

Programmaboekje
Telprogramma
Jurybriefjes
Diploma’s
Medailles
Computers en printer voor op de wedstrijddag
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Niveau indelingen
Algemene indeling turners
Nieuw
niveau

Benjamin

Instap

Pupil

Jeugd

Junior 1

Junior 2

1

Senior
Eredivisie

2

Eredivisie

3

Eredivisie*

Eredivisie

Eredivisie

4

1e divisie

5
6

1e divisie

2e divisie

1e divisie

2e divisie

3e divisie

7

1e divisie

2e divisie

3e divisie

4e divisie

8

2e divisie

3e divisie

4e divisie

5e divisie

9

3e divisie

4e divisie

5e divisie

6e divisie

10

4e divisie

5e divisie

6e divisie

11

5e divisie

6e divisie

12

Talentdiv.

13

1e divisie

14

Talentdiv.

2e divisie

15

1e divisie

3e divisie

16

Talentdiv.

2e divisie

4e divisie

17

1e/2e div.

3e divisie

5e divisie

18

3e divisie

4e divisie

6e divisie

19

4e divisie

5e divisie

20

5e divisie

6e divisie

21

6e divisie

6e divisie
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Leeftijden
Talenten divisie
Categorieën
Benjamin

Geboortejaar
2012-2013

1e, 2e, 3e en 4e divisie
Categorieën
Senioren
Junior II
Junior I
Jeugd
Pupil
Instap

Geboortejaar
2001 en eerder
2003-2002
2005-2004
2007-2006
2009-2008
2011-2010

6e divisie
Categorieën
Junior II/
Senioren
Junior I
Jeugd
Pupil
Instap
Benjamin II
Benjamin I

Geboortejaar
2003 en eerder
2005-2004
2007-2006
2009-2008
2011-2010
2012
2013
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