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Turnen 
Kennemer Sportcenter (bij binnenkomst voor de trap linksaf en direct 1e deur links) 

IJsbaanlaan 4a 

2024 AV Haarlem 

(Lopend bereikbaar, 8 a 10 min vanaf stadion) 

Contactpersoon vereniging: BATO, Freek Guit, f.guit1@upcmail.nl 

Meisjes 

Baan 1 – start om 10.00 uur 

Groep 1 – Toestelvolgorde: sprong – brug – balk – vloer  

Bieke Berger OBS De Wilgenhoek 

Sascha Wester OBS De Wilgenhoek 

Hannah Jellema OBS De Wilgenhoek 

Emma Aalders Koningin Emmaschool 

Charissa van Netten Koningin Emmaschool 

Indy van Hattum Koningin Emmaschool 

Jara Brokx Koningin Emmaschool 

FarrahSingh De Zuiderpolder 

Chimene van der Veldt De Zuiderpolder 

 

Groep 2 – Toestelvolgorde: brug – balk – vloer – sprong 

Kati Faber De Cirkel 

Dewi Roodenburg De Cirkel 

Isabella Hanzon De Cirkel 

Loulou Verdoes De Cirkel 

Lena Bloch De Cirkel 

Tessa Tolk De Peppelaer 

SelayOzcan De Peppelaer 

Anna Goodyear De Peppelaer 

Iza Groenewegen De Peppelaer 

 

Groep 3 – Toestelvolgorde: balk – vloer – sprong – brug  

Alma Westerman Bos en Duinschool 

Zita de Groot Bos en Duinschool 

Sarah Benali Willem van Oranjeschool 

JaylaAcevedo Willem van Oranjeschool 

Iva Groot Haarlemse Montessorischool 

Annabel Rietema Haarlemse Montessorischool 

Louise de Valois Turk Haarlemse Montessorischool 

Lissa Jansen OBS De Zuidwester 

Zara Schabracq OBS De Zuidwester 

 

  



 

Groep 4 – Toestelvolgorde: vloer – sprong – brug – balk 

MahaliaRuff De Molenwiek dalton 

AMbar Marchand De Molenwiel dalton 

Elise Klijn De Molenwiek dalton 

Lina Elsabroty Beatrixschool Haarlem 

Amelie Honee Beatrixschool Haarlem 

Eelke Verhoef Beatrixschool Haarlem 

Olivia Boncinelli OBS De Kring 

Puck de Vries OBS De Kring 

Sara Mulder  OBS De Kring 

Maria LuizaRibeiro Blanco OBS De Kring 

 

Baan 2 – start om 11.45 uur 

Groep 5 – Toestelvolgorde: sprong – brug – balk – vloer  

Sarah Claus  Tijo van Eeghenschool 

Roosmarijn van der Hoek Tijo van Eeghenschool 

Meintje den Boer OBS Ter Cleeff 

Roos Gabriël OBS Ter Cleeff 

Robbie Sintenie OBS Ter Cleeff 

Luna van Daal OBS Ter Cleeff 

Sophia Feil OBS Ter Cleeff 

Mila Paulussen OBS Ter Cleeff 

Fiona Venix De Satelliet 

ZoeWeidama De Sateliet 

 

Groep 6 – Toestelvolgorde: brug – balk – vloer – sprong 

Madelief Weening Dreefschool 

Juul Luijendijk Dreefschool 

Jenayla Out Dreefschool 

Emy de Boer Dreefschool 

Dirkje Meijenckens Martin Luther Kingschool 

Michaela van der Bent Martin Luther Kingschool 

JaydaMaka Martin Luther Kingschool 

Yara Langewoute OBS De Zonnewijzer 

Nina van Schie  OBS De Zonnewijzer 

Lyn van der Veer OBS De zonnewijzer 

 

  



 

Groep 7 – Toestelvolgorde: balk – vloer – sprong – brug   

Sascha Groot Bernardusschool 

Yade Pompier Bernardusschool 

Michelle Verhoeff Bernardusschool 

Tamar Gotlib Bernardusschool 

DivineTschassaoAlassani Wijde Wereld montessori 

Lou Lou – Day Bos en Vaart 

Fleur Halkes Bos en Vaart 

Nele Koning Bos en Vaart 

Annette Laarhoven Bos en Vaart 

Chloe van der Klipp Bos en Vaart 

 

Jongens 

Groep 8 – Toestelvolgorde: vloer – sprong – brug – balk 

Alexander van Waveren De Peppelaer 

Klaas Thijssen Haarlemse Montessorischool 

Lars Marchand De Molenwiek dalton 

Jeremy Jak De Molenwiek dalton 

Eoghan Nieuwenhuis OBS De Zuidwester 

 

Aandachtspunten: 

- Neem vooraf de oefeningen goed door met de leerlingen. 

- EHBO aanwezig in Kennemer Sport Center. 

- Neem de “belangrijke informatie” op de laatste pagina van dit bestand goed door. 

 

  



 

Wedstrijdregels turnen 
• De wedstrijden vinden plaats in de turnhal van het Kennemer Sportcentrum; 

• Om veiligheidsredenen is zowel de trampoline als de valkuil verboden terrein (de     

• begeleiders wordt verzocht daar mede op toe te zien); 

• Het is niet toegestaan de zaal te betreden met schoenen waarmee men op straat  

• heeft gelopen. De deelnemers mogen gebruik maken van gymschoenen (geen  

• zware tennis- of basketbalschoenen) of op blote voeten. Ook de begeleiders  

• worden verzocht sportschoenen te dragen; 

• Er is beperkte ruimte voor toeschouwers (ook deze toeschouwers mogen niet met 

• straatschoenen in de zaal); 

• Per wedstrijd wordt er op vier toestellen tegelijk gewerkt; 

• Het wisselen van toestel gebeurt op het signaal van de wedstrijdleiding, tot dat  

• signaal blijven de deelnemers rustig bij het toestel zitten op de daarvoor  

• aangewezen plaats; 

• De aanwijzingen van de wedstrijdleiding worden strikt opgevolgd 

Aftrekpunten: 

Val Per keer: 0,5 punt 

Hulpverlenen Per keer: 0,5 punt 

Kromme armen, benen, etc. t/m 0,3 punt 

Ontspannen (slappe) lichaamshouding t/m 0,2 punt 

Onvoldoende hoogte bij sprongen t/m 0,2 punt 

Toestel vasthouden om val te voorkomen t/m 0,3 punt 

Landingsfout Per stap 0,1 punt 

*Indien een onderdeel niet wordt gemaakt, wordt de waarde van dat onderdeel afgetrokken. 

  



 

Evenwichtsbal: (balkhoogte 1 meter) Punten 

Vanuit parallelstand voor de balk, handen op de balk zetten, met afzet van twee 
voeten, één been overheffen en met kwart draai komen tot spreidzit. 

0,50 

Handen achter op de balk plaatsen, benen heffen tot hoekzit, benen naar achter 
zwaaien en voeten achter op de balk plaatsen en komen tot stand. 

0,50 

Twee keer aansluitpas gevolgd door enkele pasjes voorwaarts op de tenen, gevolgd 
door kattensprong. 

0,50 

Halve draai op de tenen, armen hoog houden 0,50 

Pas voorwaarts en komen tot zweefstand tot horizontaal, arm houding vrij 0,50 

Vier keer stap voorwaarts, het vrije been steeds hoog opzwaaien, armen zijwaarts 0,50 

Inhurken en komen tot spreidzit 
Bonus: inhurken gevolgd door koprol tot spreidzit of tot stand 

0,50 
1,00 

Handen voor op de balk plaatsen, benen achterwaarts opzwaaien tot hurkzit 0,50 

Verende pasjes tot einde van de balk gevolgd door streksprong aft tot stand op de mat 
Bonus:radslag af tot stand op de mat 

0,50 
0,50 

Puntenverdeling: per uitgevoerd onderdeel: 0,50. Totaal dus: 
Voor uitvoering en presentatie zijn beschikbaar: 
 
Eventuele bonuspunten: 
Totaal dus: 

4,50 
4,00 
8,50 
1,50 
10,00 

 

Lange mat/vloer: Punten 

Vanuit stand been voor been opgooien tot vluchtige handstand en terugkomen tot 
stand. 
Bonus: idem, echter handstand even aanhouden en doorrollen tot hurkzit. 

1,00 
 
0,50 

Koprol voorover tot hurkzit 
Bonus: zweefrol tot hurkzit 

0,50 
0,50 

Loopsprong 0,50 

Koprol achterover tot hurkzit 0,50 

Streksprong met halve draai 0,50 

Radslag 
Bonus: loopoverslag of overslag tot stand 

1,00 
1,00 

Puntenverdeling: per uitgevoerd onderdeel: 0,50. Totaal dus: 
Voor uitvoering en presentatie zijn beschikbaar: 
 
Eventuele bonuspunten: 
Totaal dus: 

4,00 
4,00 
8,00 
2,00 
10,00 

 

Sprong: Punten 

Toestellen: minitrampoline en (dikke) matten (of landen in de springkuil) aanloop, afzet 
met beide voeten van de trampoline, streksprong met beide benen inhurken en weer 
strekken tot stand op de mat (of landen in de springkuil). 

8,00 

Streksprong halve draai 9,00 

Spreidhoeksprong 10,00 

 

 

 



 

Rekstok of brug met ongelijke liggers Punten 

Voor de meisjes met weinig turnervaring (of indien in de eigen gymzaal geen “ongelijke 
brug” aanwezig is) kan gebruik gemaakt worden of van de lagerekstuk of (in de 
wedstrijdzaal) van de lage ligger van de ongelijke brug. De meisjes kunnen 
bonuspunten behalen door (wel) gebruik te maken van beide liggers van de ongelijke 
brug. 

10,00 

 

Rekstok of lage ligger: Punten 

Vanaf een verhoging (bovenstuk springkast of i.d.) komen tot streksteun op de lage 
ligger (of lage rekstok) 

0,50 

Bonus: borstwaarts om 0,50 

Achteropzwaai gevolgd door heupdraai (buikdraai) achterover tot streksteun 1,00 

Één been over heffen en halve draai maken 0,50 

Kniezwaai achterover en weer terug 1,00 

Andere been erbij tot ruglingse steun 0,50 

Achterwaarts komen tot kniehang en daarna de handen op de grond plaatsen en 
komen tot stand 

0,50 

Punten waardering: 
Voor uitvoeren van de onderdelen: maximaal 
Voor wijze van uitvoering en presentatie zijn beschikbaar: 
Totaal: 

 
4,50 
4,00 
8,50 

 

Brugongelijk: (voor extra bonus punten) Punten 

Vanaf een verhoging (bovenstuk kast of i.d.) komen tot streksteun op de lage ligger 0,50 

Bonus: borstwaarts om 0,50 

Achteropzwaai gevolgd door heupdraai (buikdraai) achterover tot streksteun 1,00 

Één been over heffen en halve draai maken 0,50 

Beide handen aan de hoge ligger, been overheffen en met afzet van één been komen 
tot streksteun op de hoge ligger (dus borstwaartsom op de hoge ligger) 

1,00 

Been overheffen, halve draai maken en andere been erbij tot borstlingse streksteun 1,00 

Ondersprong tot stand op de mat 1,00 

Punten waardering: 
Voor uitvoeren van de onderdelen: maximaal 
Bonus: 
Voor wijze van uitvoering en presentatie zijn beschikbaar: 
Totaal: 

 
5,50 
0,50 
4,00 
10,00 

 

  



 

Ringen (oefenstof jongens) alle oefenstof is gelijk, alleen i.p.v. de evenwichtsbalk 
doen de jongens de ringen. 

Punten 

Voorzwaai, achterzwaai, voorzwaai 0,50 

In de voorzwaai komen tot vouwhang 1,00 

Komen tot omgekeerde strekhang, benen tegen de touwen 
Bonus: idem, doch met gesloten benen 

1,00 
0,50 

Met gestrekte benen terugkomen tot vouwhang 1,00 

Doorgaan tot ruglingse hang en terugkomen tot vouwhang 1,00 

Voorzwaai, achterzwaai, voorzwaai 0,50 

In achterzwaai neerspringen tot stand 
Bonus: in voorzwaai achteroverduikelen tot stand 

0,50 
0,50 

Punten waardering: 
Voor uitvoeren van de onderdelen: maximaal 
Voor wijze van uitvoering en presentatie zijn beschikbaar: 
 
Extra bonuspunten: 
Totaal: 

 
5,50 
3,50 
9,00 
1,00 
10,00 

 

 
  



 

Belangrijke informatie 

Om een dag als deze goed te laten verlopen zijn we afhankelijk van verschillende 

factoren. Het weer kunnen we niet regelen maar wat we wel samen kunnen afspreken is 

dat iedereen zich aan de volgende regels houdt. 

• Zorg dat je op tijd aanwezig bent voor jouw wedstrijden. 

• Zorg ervoor dat de begeleiding weet waar je bent. Als er problemen zijn tijdens de 

wedstrijden of buiten de wedstrijden om, ga dan naar je begeleider van uit school 

toe. 

• Zorg dat tijdens jouw pauzes niemand last van je heeft. Je kunt je voor de 

wedstrijden, tussen wedstrijden door en na afloop van je wedstrijden vermaken 

met activiteiten in het Olympisch Dorp. 

• Laat je rommel niet slingeren, let op je persoonlijke eigendommen en gooi je afval 

in de daarvoor bestemde afvalbakken. Laat de kleedkamers, toiletten en 

sportruimtes na gebruik netjes achter. 

• Mocht je deze dag EHBO nodig hebben, dan kan je deze op alle accommodaties 

(EHBO-doos). vinden. De centrale EHBO post is echter te vinden op het Pim Mulier 

Sportpark. 

• Zorg zelf voor een lunch en voldoende drinken (ook bij warm weer). 

• Catering aanwezig op het plein achter Olympisch Stadion. 

Verplaatsing tussen het Pim Mulier Sportpark, zwembad de Planeet, badmintonhal 

Duinwijck, Kennemer Sportcenter, Korfbalvelden, Ruud van der Geesthal, Provincie 

Noord-Holland hal en de Bison Bowling is lopend. 

Begeleiders 

• Zorg ervoor dat alle kinderen die onder je hoede vallen zich aan de gedragsregels 

en de toernooiregels houden. 

• Zorg dat de teams weten waar ze moeten spelen en overal op tijd aanwezig zijn. 

• Zorg dat je in bezit bent van de informatie, spelregels en de 

wedstrijdprogramma’s van de toernooidag. 

• Je bent de contactpersoon tussen de leerlingen en de toernooileiding. 

• De organisatie vertrouwt op uw medewerking om deze dag plezierig, sportief en 

vooral veilig te laten verlopen. 

 

Alle gouden medaille winnaars dienen om 14.15 uur te verzamelen in de hoek 

van het stadion, aan de zijde bij de spoorlijn. Dit zal waarschijnlijk voor een 

aantal winnaars betekenen dat ze direct na het winnen van de gouden medaille 

de accommodatie moeten verlaten. 

 


