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Technische leerlijnen 

1. De technische leerlijnen zoals deze door de KNGU zijn geschreven vormen een 

belangrijk deel van het trainingsprogramma. Daarnaast kan elke trainer een aanvulling 

geven op de KNGU leerlijnen om zo tot een gewenst resultaat te komen. Het 

vertrekpunt van de leerlijnen is het beheersen van de basiselementen zoals een koprol, 

een handstand, een radslag, een arabier, etc. waarna wordt overgaan tot het aanleren 

en beheersen van moeilijkere elementen.  

2. Een leerlijn is zo opgebouwd dat elementen stapsgewijs worden aangeleerd worden. 

Daar past een bepaalde methodiek bij. Het basisturnen maakt steeds een integraal 

onderdeel uit van het trainingsprogramma.  

3. Het aanleren van de oefenstof wordt opgebouwd om de druk weg te nemen van het 

moeten presteren. Min (-) – basis – of plus (+) turnen: alleen als de turnster bepaalde 

elementen veilig beheerst, voert zij de +-elementen uit. In alle andere gevallen is de 

basis het vertrekpunt. Soms voert de turnster een ‘min-oefening’ uit. Dat betekent niet 

dat een turnster minder is, zij beheerst bepaalde elementen (nog) niet of onvoldoende 

voor een wedstrijd. Veilig en stabiel trainen en daardoor zelfvertrouwen opbouwen is 

vele malen belangrijker dan snel willen scoren.  

4. Mindsettrainingen vormen een belangrijk onderdeel van het trainingsprogramma 

waarbij het geaccepteerd is om fouten durven te maken. We zien op de training en 

wedstrijden graag een turnster die zelfvertrouwen uitstraalten zich niet van de wijs laat 

brengen als het een keertje minder goed gaat.  

 

Veilig sportklimaat 

1. TIGA zorgt voor een veilig sportklimaat waarbij de sporter integer wordt behandeld.  

2. De trainer staat open voor de turnster en ouder. Een turnster die graag een gesprek wil 

hebben met een trainer, kan dit dan ook te allen tijde aanvragen en de trainer biedt een 

luisterend oor.  

3. De trainer is een verlengstuk van de turnster. Samen wordt overlegd wat goed is voor de 

turnster. De motivatie, inzet en de wil komt echter van de turnster. Jonge turnsters worden 

spelenderwijs geleerd om zelfstandig te worden en de taken doelgericht uit te voeren. Een 

turnster die niet fit is of liever thuis blijft omdat het even de motivatie niet kan opbrengen, 

mag dit. De volgende training wordt echter wel verwacht dat men weer gemotiveerd en 

actief deel neemt aan de training.  
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4. We trainen vanuit het principe dat ‘niets moet, alles mag’. Maar als je eenmaal hebt 

afgesproken dat je iets doet, dan gaan we er ook voor. We zijn duidelijk, eerlijk en vooral 

respectvol naar elkaar. Afspraak is afspraak.  

5. Bepaalde beginselen als lichaamsspanning, kracht en lenigheid vormen de grondslagen 

van het turnen. Er moet veel geoefend en hehaald worden zowel thuis (lenigheid) als op 

training (kracht en lenigheid).  

6. Er wordt veel bewegingshulp gegeven. Turnster wordt net zolang geholpen op weg totdat 

zij zelfstandig een element kan uitvoeren.  

 

Trainers, ouders en betrokkenheid 

1. Vanaf de 3e divisie en hoger vinden er 2x per jaar evaluatiegesprekken plaats.  

2. De trainingsresultaten worden besproken met de ouders en worden voor aanvang van een 

evaluatiegesprek toegestuurd.  

3. De trainers houden zich bezig met trainingsgerelateerde zaken, de ouders met de 

opvoeding van hun kind. Beiden onderschrijven wel de waarden en normen die de 

vereniging hanteert.  

4. Trainer heeft het recht zich rustig voor te bereiden op de training. Voor de training vinden 

er daarom in principe geen gesprekken plaats met de ouders, tenzij dit anders is bepaald.  

5. De trainer en de pupil hebben alleen contact met elkaar indien dit noodzakelijk is: dit in 

aanwezigheid van andere trainers én in de turnhal. Zowel op Facebook, Twitter, Instagram 

of andere social mediaplatforms is het trainersteam verboden om contact te hebben met 

de pupil om onafhankelijkheid van de turnster te waarborgen.  

6. De trainer accepteert de regelgeving door de NOC*NSF opgelegd inzake een veilig 

sportklimaat, ook al ligt er een toestemming van de ouders om vrijelijk te communiceren 

met de turnster. De communicatie vindt daarom uitsluitend plaats op de training en is 

altijd trainingsgerelateerd en bij grote voorkeur in aanwezigheid van een ouder en bij 

diens afwezigheid een bestuurslid.  

 

 

Trainingen 

1. Training is alleen toegankelijk voor ouders en overige familie van de turnster. Het is 

enkel bedoeld om mee te genieten hetgeen de turnster laat zien tijdens de trainingen 

én het inzicht te geven hoe het er aan toe gaat tijdens de trainingen. Men heeft  geen 

‘bemoeienis’ met de training. Laat de trainingswerkzaamheden over aan de trainers en 

weersta de verleiding om goedbedoelde aanwijzingen te geven. Uw mening wordt 
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echter wel belangrijk gevonden en deze kunt u kenbaar gemaakt op de wijze zoals 

deze is voorgeschreven. Ouders kunnen bij andere inzichten contact opnemen met het 

ondersteuningsteam (contactgegevens: www.tigaleek.nl). We zorgen op deze manier er 

voor dat er ontspannen getraind wordt.  

2. Kijktrainingen worden gehouden op vastgestelde momenten. De ouders mogen dan in 

zaal aanwezig zijn. Ze worden in de gelegenheid gesteld om ‘mee te doen’ en 

daarmee te ervaren hoe complex de turnsport is. Deelname aan ‘kijken - is- meedoen’- 

trainingen is op eigen risico. TIGA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ingeval van 

een ongeval en/of blessure deelnemer.  

 

Selectie en voorwaarden 

1. Geselecteerd worden betekent dat een turnster als talent wordt opgemerkt om op 

hoger niveau de turnsport te kunnen beoefenen.  

2. Het selecteren van een turnster gebeurt na overleg met het trainersteam of via een 

jaarlijkse instroomtestdag. De uitkomst wordt gedeeld aan de ouders.  

3. Er kan worden geselecteerd vanaf 4 jaar (préselectie).  

4. Selectieturnster is verplicht deel te nemen aan wedstrijden: 

 deelname mag vanaf 5 jaar.  

 er geldt een verplichte deelname aan wedstrijden vanaf 8 jaar en 

ouder.  

 de jongste turnster (mini instap 5 jaar – 7 jaar) wordt echter wel 

gestimuleerd om mee te doen. Ervaring op doen is zeer belangrijk 

op deze leeftijd.  

5. Het uitselecteren vindt plaats omdat een turnster bijv. onvoldoende is gemotiveerd of 

vanwege een langdurige danwel chronische blessure. Uitstromen vindt echter pas 

plaats nadat er geen verbeteringen zijn opgetreden. Het doel is om de turnster zoveel 

mogelijk een kans te geven zich te verbeteren of bij een blessure hersteltijd te geven.  

6. Uitselecteren kan niet plaats vinden uitsluitend op basis van de wedstrijdresultaten. 

Zaken als inzet, motivatie, de wil om te leren, progressie tijdens de trainingen worden 

belangrijker gevonden.  

7. Selectieturnen betekent afhankelijk van het niveau ook meer uren. Aantal 

trainingsmomenten zijn afhankelijk van het niveau en of men landelijk/regionaal turnt. 

Er wordt minimaal 4 uur per week getraind (regionaal niveau).  

8. Het trainersteam heeft een informatieplicht t.a.v. nieuwe leden betreffende 

selectieturnen. Ouders worden uitgenodigd voor een gesprek en geïnformeerd over 

http://www.tigaleek.nl/
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over de betekenis van het selectieturnen bij g.v. TIGA, inclusief de kosten van 

wedstrijddeelname.  

9. Gemiste trainingen mogen worden ingehaald niet eerder dan na overleg met het 

trainersteam. Gemiste trainingen kunnen niet worden ingewisseld worden voor 

trainingen waaraan kosten zijn verbonden (vakantie-, elemententrainingen, etc.).  

10. Het extra trainen i.v.m. wedstrijden wordt kostenloos aangeboden ter voorbereiding op 

de wedstrijddag. Het aantal te volgen wedstrijdtrainingen wordt bepaald door het 

trainersteam. Van de turnster wordt verwacht dat zij deze trainingen volgt. Hier zijn 

geen extra kosten aan verbonden. De dag vóór de wedstrijddag is een verplichte 

wedstrijdtraining.  

11. Vakantietrainingen kunnen worden ingepland. Deze trainingen hebben een facultatief 

karakter vanwege de bijkomende kosten die apart worden geïnd. Turnster ontvangt 

tijdig uitnodiging voor vakantietraining(en).  

12. Turnster is verplicht om aan alle wedstrijden, georganiseerd door de KNGU per 

ingeschreven niveau, deel te nemen (kwalificatiewedstrijden/Provinciaal kamp/halve 

finale/finale/toestelfinales, tenzij anders bepaald en niet deelnemen is alleen van 

toepassing in zeer bijzondere gevallen en uitsluitend na overleg met het trainersteam. 

De reeds betaalde inschrijfkosten zijn voor rekening van de turnster als een bijzonder 

geval zich na de inschrijving voordoet. Houd daarom rekening met het inplannen van 

vakanties in de voorjaars- en meivakantie.  

13. Deelname aan toernooien kunnen een verplichtend karakter hebben. Turnster wordt 

tijdig geïnformeerd. De kosten zijn voor rekening van de turnster, tenzij anders 

bepaald.  

14. Deelname aan wedstrijden (clubkampioenschappen) en speciale evenementen als 

uitvoering en welke zijn georganiseerd door de vereniging hebben een verplichtend 

karakter. Hieraan zijn geen kosten verbonden.  

15. Deelname aan demoturnenis verplicht voorzover dit van de turnster verlangd kan 

worden. Hieraan zijn geen kosten verbonden.  

16. Extra trainingen buiten Leek kunnen een verplichtend karakter hebben en zijn op 

uitnodiging. De kosten zijn voor rekening van de turnster, tenzij anders bepaald.  

17. Voordat men definitief in een selectie wordt opgenomen, volgt de turnster 

proeftrainingen. Daarna volgt er een evaluatiegesprek tussen de trainer en ouders voor 

een evt. vervolgtraject.  
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Niveau 

1. Vanaf instap tot en met jeugd 1 is er een vrije keuze inschrijving niveau voor 

voorgeschreven oefenstof: district of regionaal niveau. Het niveau wordt indien 

mogelijk met de turnster overlegd door het trainersteam. De turnster wordt altijd een 

passend niveau aangeboden. 

2. Op de leeftijd van 8 jaar is wedstrijdervaring opdoen belangrijker dan het resultaat. 

Hoe ouder een turnster, hoe meer er van haar wordt verwacht.  

3. Een trainer overlegt altijd het niveau met de turnster in de leeftijdscategoriën jeugd II 

en ouder (=keuzestof). Het niveau kan niet bepaald worden door de ouders. In een 

gesprek kan wel om verduidelijking worden gevraagd.  

4. TIGA doet zowel mee op regionaal als op landelijk niveau. De regel is dat de jongste  

selectieleden starten op regionaal niveau om alvast te wennen aan de wedstrijdsport.  

5. De behaalde wedstrijdresultaten bepalen of de turnster door kan stromen naar 

landelijk niveau als het aan de kwalificatie-eisen heeft voldaan (min. behaalde 

puntentotaal). Dit geldt voor keuzeoefenstof vanaf jeugd II en ouder. Voor meer uitleg 

neemt u contact op met de trainer.  

6. De turnster wordt op niveau ingedeeld waarbij wel rekening wordt gehouden met 

leeftijden. Sportbeleving met leeftijdsgenoten is belangrijk.  

 

Wedstrijdturnen  

1. Er wordt in de wedstrijdsport met letters en cijfers gewerkt. De letters geven een 

bepaald niveau aan. Het cijfer achter de letter bepaalt ook het niveau. Cijfer 1 is het 

hoogst.  

D= districts niveau (regionaal)  D1 – D3 

L= landelijk niveau  N1 – N4 

2. Er zijn verschillende leeftijdscategoriën te weten mini-instap/instap/pupil I en II/ jeugd 

I/jeugd II/junior I en II/senior I en II. 

3. Er wordt gewerkt met een oefenstof. 

Voorgeschreven oefenstof houdt in dat de turnster vanaf mini-instap (6jr.) tot en met 

jeugd I (11jr.) oefeningen laat zien dat is bepaald door de landelijke technische 

commissie (LTC) van de KNGU. LTC bepaalt ook op welke toestellen er geturnd op 

wedstrijden en welke materialen hiervoor gebruikt moeten worden. In afwijking van 

jeugd II en ouder, wordt er vanwege methodisch turnen op landelijk niveau instap 

eerst geturnd op de rekstok met lusjes i.p.v. spanbrug (regionaal niveau turnt op 
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spanbrug). Landelijk niveau Jeugd I turnt op éénligger zonder lusjes. Afwijking van het 

gevraagde levert aftrek op.  

Keuzestof geldt voor jeugd II/junior I en II/senior I en II. Deze turnster werkt met 

supplementen (A t/m H). Deze werken als volgt.  

F, G, H, waarbij geldt dat H het startniveau is voor jeugd II en ouder. Deze 

supplementen worden uitgevoerd door turnsters die veelal op regionaal niveau 

hebben getraind en dit ook willen blijven doen.  

E = turnsters die op landelijk startniveau (N4) en hoogste niveau regionaal trainen 

(D1).  

D – A (hoogste niveau) = turnsters die trainen op landelijk niveau (N2/N3 of hoger).  

H= startniveau (veelal uitgevoerd door turnsters die altijd op regionaal niveau hebben 

getraind). De turnster kan zelf een oefening samenstellen zolang het zich houdt aan 

een aantal regels dat is bepaald in een reglementenboek.  

4. Oefenstof bestaat uit elementen (koprol/radslag/arabier/etc.). De naam van de element 

is verbonden aan de naam van de turnster/turner die het voor het eerst op een 

internationale wedstrijd de element heeft uitgevoerd. Bijvoorbeeld ‘Wevers’-pirouette) 

5. Elementen hebben een bepaalde waarde. A heeft de laagste waarde, nl. 0.10p., B = 

0.20p, etc. De letters kunnen met elkaar gecombineerd worden. Er gelden strenge 

eisen om bepaalde elementen uit te mogen voeren.  

6. Beoordeling van de oefenstof bestaat ook weer uit letters, nl 

D-score = difficulty (moeilijkheidsgraad). Elk element kent een moeilijkheids waarde.  

E-score = esthetische graad. Hoe wordt de oefening uitgevoerd, ziet het er mooi en 

vloeiend uit, etc.  

7. Wilt u meer weten over de turnsport en de eisen die worden gesteld? Ga naar 

http://www.kngu.nl/  

 

Wedstrijdkosten 

Naast de jaarlijkse algemene bondsbijdrage van de KNGU vastgesteld (in 2016 was dit 

€25,40), betaalt de turnster de volgende kosten: 

- Deelnamegelden wedstrijd en deelnamegelden per toestel bij 

toestelkampioenschappen;  

- (verlies) wedstrijdpaspoort; 

- reiskosten trainer. De reiskosten zijn €0.19 cent per km, waarbij het meerijden van de 

trainers met de ouders het uitgangspunt is om de kosten laag te houden. Doet de 

trainer dit niet terwijl de mogelijkheid er wel was, dan worden de kosten niet vergoed.  

http://www.kngu.nl/
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- evt. overnachtingskosten trainer. Deze kosten worden alleen vergoed indien overleg is 

geweest met het bestuur;  

- Deelnamegelden worden niet gerestitueerd ingeval van ziekte en/of blessures of bij 

verhindering door andere redenen als vakantie, etc. KNGU verplicht verenigingen 

deelnamegelden te betalen en voorziet niet in restituties in bepaalde omstandigheden.  

 

Trainingsvoorschrift kleding 

1. De turnster traint in een (strakke) legging, kort broekje, strakke (mouwloos) T-shirt, 

turnpakje, etc. Alles wat los zit, is niet toegestaan in verband met de veiligheid.  

2. Het uitsluitend turnen in een sportbh is niet toegestaan of waarbij een groot deel 

van de romp ontbloot is. 

3. De haren moeten ook tijdens de training vastgemaakt worden (vlecht, knot, staart), 

waarbij het gezicht vrijgehouden is.  

4. Op kwalificatie- en halve finale wedstrijden komt de turnster uit in een clubtenue. 

Dit geldt zowel voor de regionale- als voor de landelijke wedstrijden,  

5. Bij finale wedstrijden zoals toestelfinales, bondskampioenschappen mag de 

turnster in een turnpakje naar keuze uitkomen.   

 

Ziektes en blessures 

1. Een turnster die ziek is, meldt dit aan de trainer via de mail (contactgegevens te 

vinden op www.tigaleek.nl). De training mag worden ingehaald na overleg met het 

trainersteam.  

2. Blessureregeling houdt in dat de contributiebetaling tijdelijk wordt stopgezet totdat de 

turnster voldoende is hersteld. Voor deze regeling geldt dat de blessure op de training 

is veroorzaakt en niet daarbuiten. Ook dient de turnster een schriftelijke (medische) 

verklaring te overleggen inzake de blessure (de aard van de blessure en op welk 

termijn men denkt hersteld te zijn om weer deel te kunnen nemen aan de trainingen. 

De regeling kent geen terugwerkende kracht. Dit betekent dat niet achteraf de 

betaling stopgezet kan worden. De regeling gaat pas in vanaf 6 weken na het 

ontstaan van de blessure.  

3. Een turnster die langer dan 6 weken is geblesseerd en waarbij is gebleken dat herstel 

niet meer mogelijk is, kan een verzoek indienen bij het bestuur om per direct te 

stoppen met de trainingen en contributiebetaling. Verzoek kan alleen worden 

ingediend nadat er overleg is geweest met de trainer en na overleg van een 

http://www.tigaleek.nl/
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schriftelijke (medische) verklaring. Ook wordt beeïndiging van het lidmaatschap pas 

goedgekeurd als er geen openstaande betalingen zijn.  

4. Bij een blessure op de training wordt indien nodig direct medische hulp ingeschakeld 

door het aanwezige trainersteam. In de gevallen waarbij blessures zijn opgelopen 

buiten de training om, dient de turnster zelf medische hulp in te schakelen om er voor 

te zorgen dat er geen vertraging ontstaat bij het volgen van het trainingsprogramma.  

5. Voor aanvang van de training meldt de turnster de aard van de blessure. De trainer 

wordt door de ouders geïnformeerd over de voortgang en afhandeling van blessure. 

6. Bij een blessure opgelopen op de training, ontvangt de turnster een herstelprogramma 

van het trainersteam.  

 

Gebruik van mobiele telefoon/ipad, etc.  

1. Turnster is toegestaan om mobiele telefoon/ipad te gebruiken voor 

traininsdoeleinde(n) én alleen na overleg met de trainster. Voor andere zaken dan 

nood en trainingsdoeleinde(n) is het gebruik niet toegestaan. De meegebrachte 

zaken worden in de turnhal bewaard op een wijze bepaald door het trainersteam.  

2. Het is het trainersteam verboden om zonder toestemming van een turnster en 

diens ouders danwel de organisatie, filmpjes te maken van een training en deze 

zonder toestemming te publiceren op welke site dan ook.  

3. Het bewaren van filmpjes van turnster(s) anders dan voor trainingsdoeleinde is ten 

strengste verboden.  

4. Turnster mag niet zonder toestemming filmpjes maken van andere turnsters en 

deze publiceren op welke site dan ook.   

 

Sieraden 

Turnster mag niet met kettingen, oorbellen, navelpiercings (of sieraden die hiermee te 

vergelijken zijn) of een losse beugel trainen of deelnemen aan wedstrijden, dit om 

ongevallen te voorkomen.  

(verplichte) Turnmaterialen 

Het aanschaffen van bepaalde turnmaterialen is verplicht. Andere turnmaterialen 

worden sterk geadviseerd ter voorkoming van blessures.  

 

 



 selectiereglement damesturnen  

  

9 
 ©alle rechten voorbehouden g.v. TIGA /mvi/maart 2018 

Magnesium (verplicht vanaf 4jr.) 

Men zorgt zelf voor magnesium. Deze is te verkrijgen via https://www.fitness-

seller.nl/magnesium-grip-chalk/?gclid=CImYguqrl9QCFZQy0wodP14D0Q 

Waterspuitje (verplicht vnaaf 4 jr.) 

https://www.kapperskorting.com/comair-waterspuit-bolletje-300ml.html 

Lusjes (verplicht vanaf 4 jr.) 

TIGA vindt methodisch turnen zeer belangrijk om elementen aan te leren. Lusjes zijn 

daarom verplicht vanaf de préselectie en hoger. Lusjes zijn rekstokbandjes om de 

veiligheid van een turnster te garanderen. De lusjes zijn gemaakt van spanband.  

Op bepaalde niveaus is het gebruik van lusjes verplicht tijdens wedstrijden. Dit geldt 

voor voor instap en voor pupil I landelijk niveau.  

De lusjes worden gebruikt met  

 alleen polsbandjes en zonder handschoentjes 

 polsbandjes en handschoentjes. 

Het gebruik van polsbandjes en handschoentjes wordt bepaald door de turnster.  

Lusjes mogen nooit tegelijk gebruikt worden met magnesium om het blokkeren 

van de lusjes te voorkomen. Wijs de turnster daarop. Op training wordt de rekstok 

daarom niet ingesmeerd en wordt de evt. aanwezige magnesium voor gebruik van de 

rekstok verwijderd! Magnesium verhindert nl. het soepel kunnen draaien aan het rek 

met ernstige blessures als gevolg.  

De lusjes zijn te verkrijgen via http://www.lusjes.com/130--progrips-club.html. Voor de 

juiste maat wordt verwezen naar de klantenservice van de verkopende instanties. 

Brugleertjes 

Turnster vanaf 7 jaar mag turnen met brugleertjes te turnen. Leertjes zorgen er voor 

dat op de handpalm geen blaren ontstaan. Het voorkomt geen blaren aan de zijkant 

of op de polsen. De leertjes zijn niet verplicht. De turnster bepaalt zelf wat het 

prettigst vindt.  

De leertjes zijn te verkrijgen bij 

https://www.fitness-seller.nl/magnesium-grip-chalk/?gclid=CImYguqrl9QCFZQy0wodP14D0Q
https://www.fitness-seller.nl/magnesium-grip-chalk/?gclid=CImYguqrl9QCFZQy0wodP14D0Q
https://www.kapperskorting.com/comair-waterspuit-bolletje-300ml.html
http://www.lusjes.com/130--progrips-club.html
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http://www.hesters.nl/webwinkel/collectie-16-17/leertjes-brug-ongelijk-moreau-

competitie/ 

Duur van de materiaal is afhankelijk van het gebruik. Let op: als de turnster in lengte is 

toegenomen, dan dienen de leertjes vervangen te worden! 

Polsbraces 

Turnster wordt sterk aangeraden om gebruik te maken van polsbraces om blessures te 

voorkomen. De meest gangbare maat is 1. http://www.hesters.nl/webwinkel/collectie-

16-17/polsbrace-polversteviging/ .  

EHBO klein materiaal (verplicht vanaf 4 jr.) 

1. De turnster draagt zelf zorg voor pleisters i.v.m. kleine wondjes; 

2. De turnster neemt zelf sporttape (breed) mee. Op wedstrijden is witte tape niet 

toegestaan behalve als deze huidskleurig is.   

3. Overige noodzakelijke ehbo zaken worden door TIGA verzorgd.  

Opbergtasje voor materialen 

Berg de (verplichte) turnmaterialen op in een speciaal daarvoor ontworpen tasje. De 

tasjes zijn verkrijgbaar bij https://www.hesters.nl/product-categorie/collectie-16-

17/tassen/ 

 Op wedstrijden is het meenemen van magnesium niet nodig. Wedstrijdleiding zorgt 

hiervoor. 

Eten & drinken 

1. Turnster neemt een bidon met water mee (liever geen pakjes drinken omdat dit in een 

keer op gedronken wordt en met een volle buik trainen is niet prettig). Bij iedere 

toestelwisseling kan de turnster een korte pauze houden. In de grote pauze eet zij bij 

voorkeur stukjes fruit dat wordt genuttigd in de kleedkamer.  

2. Voor aanvang van de training wordt de turnster gevraagd licht te eten om zijsteken te 

voorkomen.  

3. Eet- en drinkregels voor trainingen gelden ook voor de wedstrijden.  

 

Turnhal 

1. Turnster is niet toegestaan om zonder toestemming van de beheerder en trainer de 

turnhal binnen te treden.  

http://www.hesters.nl/webwinkel/collectie-16-17/leertjes-brug-ongelijk-moreau-competitie/
http://www.hesters.nl/webwinkel/collectie-16-17/leertjes-brug-ongelijk-moreau-competitie/
http://www.hesters.nl/webwinkel/collectie-16-17/polsbrace-polversteviging/
http://www.hesters.nl/webwinkel/collectie-16-17/polsbrace-polversteviging/
https://www.hesters.nl/product-categorie/collectie-16-17/tassen/
https://www.hesters.nl/product-categorie/collectie-16-17/tassen/
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2. Voor aanvang van de training wacht de turnster op de tribune of vóór de turnhal en is 

niet storend aanwezig.  

3. Na afloop van de training neemt de turnster de door haar meegenomen spullen 

(kleding, turntasjes en bidon) uit de turnhal.  

 

Sportcentrum Leek 

1. Van de turnster wordt verwacht dat de turnhal, kleedkamers en toiletruimtes netjes 

achter laat.  

2. De banken in de kleedkamers zijn bedoeld om te zitten. Zorg er voor dat deze niet 

vies worden gemaakt door er met schoenen op te staan, etc.  

3. Turnster is niet toegestaan om met water te spelen. Water is een kostbaar goed.  

4. Turnster komt uitsluitend naar de turnhal om te trainen. Het is niet toegestaan om 

andere ruimtes van het Sportcentrum zonder toestemming te betreden.  

5. De ouders worden gevraagd het reglement door te nemen met hun kind en er op toe 

te zien dat het reglement wordt nageleefd. 

 

Aansprakelijkheid 

1. g.v. TIGA is niet aansprakelijk voor de schade die aan de eigendom(men) van de 

turnster wordt toegebracht.  

2. g.v. TIGA is niet aansprakelijk voor de schade die een turnster, vrijwilliger of 

toeschouwer oploopt in de turnhal.  

3. Het betreden van de turnhal zonder toestemming van het trainersteam door de 

ouder(s) is niet toegestaan.  

 

 

 


