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Vlissingen, januari 2020 
 

Betreft: Uitnodiging Zeeuwse Kampioenschappen 2020 
 

 

Geachte bestuur en beste trainers, 

 

Op zaterdag 11 april 2020 organiseert Turnschool Zeeland de Zeeuwse Kampioenschappen 2020.  

Graag willen wij turnsters van uw vereniging uitnodigen om deel te nemen aan dit mooie 

evenement.  

Hierbij ontvangt u de nodige informatie betreffende de wedstrijd en het voorlopige en definitieve 

inschrijfformulier. 

Nadat wij uw definitieve inschrijving en betaling hebben ontvangen zullen wij u verder informeren 

per email. 

 

Om er wederom een groots kampioenschap van te maken hebben wij de beschikking over het 

complete Janssen & Fritsen toestellenpakket, de wedstrijdvloer en het digitale 

scoreverwerkingspakket. 

 

Gezien de grote belangstelling voor deze wedstrijd in de afgelopen jaren hopen wij ook ditmaal 

weer veel turnsters te kunnen inschrijven. We adviseren om niet te lang te wachten met inschrijven. 

 

De voorwaarde is dat elke vereniging bij inschrijving ook een of meerdere juryleden aanmeldt met 

het juiste brevet. Juryleden dienen een gehele wedstrijddag aanwezig te zijn. 
  

De voorlopige inschrijving zien wij graag vóór 11 februari 2020 en de definitieve aanmelding  

vóór 11 maart 2020 via emailadres tszsecretariaat@gmail.com.  

Graag ontvangen wij één inschrijfformulier per vereniging. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Wedstrijdorganisatie ZK 2020 

 

 

Volg ons op: 

www.turnschoolzeeland.nl 

www.facebook.com/TSZVlissingen 

www.instagram.com/turnschool_zeeland.nl 
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 Zeeuwse Kampioenschappen 2020 

                    Informatie 

 
 

 

 

Datum: Zaterdag 11 april  2020 

Categorieën: Pre-instap:                         D1-D2-N1-N2-N3 

Instap:   D1-D2-N1-N2-N3 

Pupil 1:   D1-D2-N1-N2-N3 

Pupil 2:   D1-D2-N1-N2-N3 

Jeugd 1:   N1-N2-N3-N4-D1-D2 

Jeugd 2:                             Ere en supplement C t/m H 

Junior :                             Ere en supplement B t/m G 

Senior :                              Ere en supplement A t/m G 

Plaats: Sporthal Baskensburg 

President Rooseveltlaan 733 (4383 NG) 

Vlissingen 

Aantal turnsters: Het maximale aantal deelnemers is per categorie verschillend.  

Toestellenpakket: Janssen & Fritsen 

Inschrijvingen: tszsecretariaat@gmail.com 

Sluitingsdatum: Voorlopige inschrijving   11 februari 2020 

Definitieve inschrijving  11 maart   2020 

Inschrijfgeld: 

 

Entree publiek: 

15 euro per turnster 

 

Kinderen t/m 12 jaar:  3 euro 

Volwassenen:              4 euro 

Betaling: t.a.v. Stichting Turnschool Zeeland 

Dreesstraat 2 

4384 DC  VLISSINGEN 

Bank NL69 RABO 0170 7232 75 

 

De inschrijving kunnen we pas in behandeling nemen zodra het inschrijfgeld van €15,00 per turnster 

is bijgeschreven en tenminste 1 jurylid is aangemeld. 

  

Jury: De voorwaarde is dat elke vereniging bij inschrijving, per 10 turnsters ook een jurylid aanmeldt met  

minimaal een TD2 of TD3 brevet afhankelijk van het ingeschreven niveau. 

Juryleden dienen een gehele wedstrijddag aanwezig te zijn. 

Bij aanmelding zonder jurylid wordt er tot 10 turnsters 50 euro extra in rekening gebracht, tot 20 

turnsters 100 euro en tot 30 turnsters 150 euro. 

Reis- onkosten van de juryleden dienen bij de desbetreffende vereniging te worden gedeclareerd. 
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