PROGRAMMA PERS & MEDIA
VOORBEREIDINGSTRAJECT
NEDERLANDSE DELEGATIES WK TURNEN 2013
Van 30 september t/m 6 oktober 2013 vinden in Antwerpen (België) de Wereld Kampioenschappen
Turnen voor dames en heren (individueel) plaats. In 1903 was Antwerpen ook gast-stad voor het WK,
exact 110 jaar later mag deze stad opnieuw het WK verwelkomen. Na de Olympische Spelen in Londen,
de EK in Moskou en de NK in Ahoy gaan onze Nederlandse dames- en herentoppers weer op jacht naar
nieuwe internationale turnprestaties. Op het programma staan, naast de kwalificatiewedstrijden, de
allround finales (24 beste sporters) en de toestelfinales (8 beste sporters per toestel).
Bij deze ontvangt u het laatste nieuws voor de dames en heren richting de WK en het programma van de
laatste fase in de voorbereiding met de belangrijkste data.
Status en programma Heren
Het is belangrijk om te weten dat ondanks dat de WK in 2013 een individuele wedstrijd is, maar wordt
beschouwd als een belangrijk onderdeel van het teambuildingproces en de eerste stappen richting de
teamdoelscores in 2014. De doelen voor de selectieprocedure die als een team gedurende centrale
trainingen/stages, testwedstrijden en de WK zelf behaald dienen te worden, samengevat:
 Behalen van zo veel mogelijk items binnen de “Ten Team Factors”;
 Het tonen van bewezen stabiele individuele oefeningen;
 Voor meerkampturners het behalen van een gemiddelde score van 14,17 punten of meer op elk
toestel;
 Een totale persoonlijke meerkampscore van 85,00 punten of meer;
 Toestelspecialisten (Vloer, Voltige, Ringen, Brug en Rekstok) een minimale score van 15,00 pnt. of
meer op elk toestel waarop wordt deelgenomen;
 Voor sprong 14,80 punten;
 2 individuele finales en 1 medaille.
Nederland mag maximaal zes heren afvaardigen. De afgelopen weken hebben er tijdens verschillende
trainingsstages interne testwedstrijden plaatsgevonden. Komend weekend (16 t/m 18 augustus) vinden
de laatste interne testwedstrijden plaats tijdens de trainingsstage in het Belgische Gent. In de WKselectieprocedure is terug te vinden welke weging deze wedstrijden vertegenwoordigen:
 D-score wedstrijd op 21 juli.
10%
 Ranking testwedstrijden op 2 & 4 augustus 1e 10% - 2e 10%
20%
 Ranking testwedstrijden 17 & 18 augustus (gecombineerd)
40%
 Behalen gemiddelde score 14,17 punten (AA-85)
of 15.00 toestelspecialist (VT: gemiddeld 14,80*).
*(sprong kan nog worden aangepast o.b.v. evaluatie van de EK)
10%
 Percentage volledig uit- en doorgeturnde wedstrijdoefeningen
10%
Elke oefening met een val of stop óf niet uitgevoerd zoals opgegeven telt niet.

 Aanwezigheid/Attitude/Waarde voor het team.
10%
De volledig selectieprocedure is te vinden op de website van de KNGU:
http://www.kngu.nl/nl/topsport/Turnen%20heren/~/media/Topsport/documenten/Procedure%20en%20reg
els%20WK%20MAG%202013%20-%20versie%2018%20juni%202013.ashx
De definitieve selectie wordt door Mitch Fenner teruggebracht tot 2 meerkampers,
4 toestelspecialisten en 2 reserves en wordt woensdag 21 augustus bekend gemaakt.
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Status en programma Dames
Nederland mag maximaal vier dames afvaardigen. Deze maximaal beschikbare plaatsen worden als volgt
verdeeld: 2 meerkampturnsters en 2 toestelspecialisten. Het doel is om met 1 turnster meerkampfinale te
behalen en met 1 turnster een top 12 notering op een toestel. Er zijn twee kwalificatiemomenten voor de
dames:
e
1)
24 augustus: 1 kwalificatie bij WGV Winterswijk
e
2)
31 augustus: 2 kwalificatie tijdens Vitality4Me Interland bij DOS Alphen aan den Rijn
(met Groot-Brittannië, Duitsland, Oostenrijk, Finland, België, Zweden, Roemenië)
U ontvangt voor deze wedstrijden separate uitnodigingen via persattaché Janny Vermeule.
De volledig selectieprocedure is te vinden op de website van de KNGU:
http://www.kngu.nl/nl/topsport/turnen-dames/procedures.aspx
De definitieve selectie wordt bekend gemaakt op dinsdag 3 september.
Programma laatste fase voorbereiding WK Turnen 2013 Heren en Dames
Heren/Dames
Heren
Heren

Datum
16 t/m 18 augustus
21 augustus

Dames
Heren/Dames
Dames
Dames

24 augustus
29 augustus
31 augustus (kwalificatie) &
1 september (toestelfinales)
3 september

Heren

6 t/m 9 september

Heren/Dames
Heren
Heren*

13 t/m 15 september
19 t/m 23 september
19 september

Dames

23 t/m 25 september

Heren/Dames
Heren/Dames
Heren/Dames
Heren/Dames
Heren/Dames

25 september
27 & 28 september
30 september & 1 oktober
3 & 4 oktober
5 & 6 oktober

Activiteit
Trainingsstage Gent (België)
Bekendmaking definitieve selectie 2 meerkampturners + 4
toestelspecialisten + 2 reserves en begeleidingsteam
e
1 kwalificatie in Winterswijk
Loting startvolgordes kwalificaties en finales door FIG
Vitality4Me Interland bij DOS Alphen aan den Rijn
Bekendmaking definitieve selectie 2 meerkampturnsters +
2 toestelspecialisten en begeleidingsteam
Internationale wedstrijd: Grand Prix Szombathely
(Hongarije)
World Challenge Cup Osijek (Kroatië)
Trainingsstage Den Bosch
Persbijeenkomst na middagtraining
separate uitnodiging met details volgt later
Trainingsstage, plaats afhankelijk van samenstelling
definitieve selectie
Heenreis naar Antwerpen (België)
Podiumtrainingen
Kwalificatiewedstrijden
Meerkampfinales
Toestelfinales

*Organisatie persbijeenkomst bij dames is afhankelijk samenstelling definitieve selectie

Accreditatie WK Turnen
Journalisten en fotografen kunnen een accreditatie voor de Wereldkampioenschappen 2013 in
Antwerpen tot 15 september 2013 aanvragen. Accreditaties worden toegekend aan professionele
journalisten, houders van een erkende perskaart en de door de federatie aangeduide
persafgevaardigden. Registeren kan via de FIG/UEG-webiste via www.fedintgym.com/mediamanager/
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Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Meer informatie:
Dagmar van Stiphout
06 – 34 655 447, vanstiphout@kngu.nl
Pers & Communicatie WK Turnen 2013:
Janny Vermeule
06 - 22 20 53 83, janny.vermeule@turnendames.nl
Volg ons ook op Twitter: @NLtopturnen
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