
Bijeenkomst MJ/JV/HJ

11-01-2023 19:30-21:30
Door: Kim Bongers (int. jurylid en lid werkgroep Juryzaken) 

Rudolf Kloppenburg (Int. Jurylid, lid werkgroep Juryzaken, Juryzaken LTC-AG)



Huishoudelijke mededelingen

● Mute je eigen microfoon.
● Stel vragen via de chat, de moderator zal deze proberen te 

beantwoorden.
● Voor inhoudelijke discussie is de bijeenkomst niet bedoelt.



Doel van deze meeting

“Handvatten geven aan moeilijkheids juryleden (MJ), juryvoorzitters (JV) en
hoofdjuryleden (HJ) die op het landelijke en regionale niveau in de ABC en
DE optreden .”
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Organogram Technische commissies en werkgroepen

Landelijke Technische Commissie

Voorzitter: Emil Buijs
Secretaris: Anouk van WIngerden
Juryzaken: Rudolf Kloppenburg
Wedstrijdzaken: Cynthia Homminga
Breedtesport: Aline Roetman
Opleidingen: vacant



De Juryvergadering

1. Praktische zaken vooraf: benoem een aantal praktische zaken, zoals 
bijvoorbeeld;
Geen telefoons, geen contact met sporters/publiek/coaches, benoem onafhankelijkheid, geen overleg voor het 
cijfer dat je inlevert, snel jureren, je bent als jurylid in functie, wanneer kunnen juryleden de tafel verlaten etc.

2. Inhoudelijk: neem de laatste nieuwsbrieven door en bespreek inhoudelijke 
zaken van vorige wedstrijden, zoals bijvoorbeeld;
vanuit de MJ; veel dezelfde fouten op wedstrijdbladen, technische aftrekken bij motions met benen tegelijkertijd, 
houding handen en ellebogen bij de handstand, afvangen van Toss-up bij groepen.

3. Praktische zaken tijdens: benoem een aantal praktische zaken, zoals 
bijvoorbeeld;
Wanneer is er overleg nodig over een cijfer, op welk moment doen we dit en kom bij de HJ/JV als er vragen of 
onduidelijkheden zijn.

4. Alle andere relevante zaken.



Rechten en Plichten
MJ

● Controleert de wedstrijdbladen op voorgestelde moeilijkheidswaarde.
● Informeert trainers via mail over problemen met het wedstrijdblad. 
● Controleert tijdens de wedstrijd de moeilijkheid en stelt de uitgangswaarde vast.  
● Geeft blad aan het einde van de wedstrijd terug aan de trainer. 

JV
● Helpt en begeleidt MJ bij het nakijken van de wedstrijdbladen.
● Controleert of trainers geïnformeerd zijn over eventuele fouten op wedstrijdbladen.
● Geeft het teken dat sporters met hun oefening mogen beginnen.
● Noteert tijd- en lijnfouten. 
● Ontvangt scores van de juryleden, controleert en stuurt door naar HJ. 
● Houdt bij welke juryleden het cijfer hebben moeten aanpassen.

HJ
● Controleert het gedrag van trainers, juryleden, sporters en organisatie.

- Spreekt bovenstaande aan wanneer dat niet in overeenstemming is met de 
reglementen. 

● Evalueert, registreert en controleert de cijfers van elke oefening. 
● Grijpt in bij ernstige fouten en hanteert de juiste disciplinaire maatregel.
● Mag het stoppen en herstarten van een oefening toestaan bij een fout met de muziek. 



Richtlijnen Moeilijkheidsjury (MJ)
Voor de wedstrijd

- Controleer of het plaatje met de code en de juiste waarde overeenkomt (DE-reglement 
illustratie leidend)

- Controleer of de moeilijkheid overeenkomt met wat gevraagd wordt
- Controleer of aan alle eisen voldaan wordt. 

Een blad stuur je retour als:
- Niet aan de eisen wordt voldaan
- De moeilijkheidswaarde negatief verandert
- Het blad onleesbaar is
- Meer dan +/- 5 fouten bevat

Je maakt aantekeningen van fouten op het blad. 
Je vraagt alleen een nieuw blad bij grote wijzigingen.





Acro-Companion



Richtlijnen Moeilijkheidsjury (MJ)

- Tijdens de wedstrijd

Noteren tijdens oefening op blad:

● welke elementen uitgevoerd zijn
● veranderingen in de waarde van elementen
● deducties MJ en JV 
● gecorrigeerde moeilijkheidswaarde

Je noteert geen persoonlijke technische of artistieke aftrekken op het blad. 



Richtlijnen Moeilijkheidsjury (MJ)

Let op: Geen aftrek meer voor fouten op het wedstrijdblad. Alleen voor de verkeerde 
volgorde. 

Wees alert op pluswaardes. Denk aan de +1 voor gesloten benen in een handstand. Of 
aan links in dynamische oefeningen. Deze hoeven niet uitgevoerd te worden maar 
veranderen wel de moeilijkheid. 

Wat doe je wanneer er een element welke een pluswaarde krijgt niet zo wordt 
uitgevoerd? Denk aan een verre mex die als gewone mex wordt gedaan. Of een 
gehoekte mount die wordt uitgevoerd als hurk? (Dezelfde code..) 



Mag dit? 

transitie plaatjes



Mag dit? 

transitie plaatjes



Richtlijnen Moeilijkheidsjury (MJ)

In een transitietoren mag nu een houding zonder waarde worden aangenomen 
(bijv. staan op schouders). Wanneer ze vallen tijdens de transitie en de top dus nog 
geen houding van waarde heeft geef je dan:

A) Geen aftrek want (21.3), geen tijdfouten mogen gegeven wanneer niet 
iedereen in een houding van waarde zit. 

B) 0,9 aftrek aan tijdfouten want de pyramide is al gestart. 



Richtlijnen Juryvoorzitter (JV)

Verzamelt cijfers van de technische (TJ), artistieke (AJ) en moeilijkheids 
(MJ) juryleden en geeft deze door aan de hoofdjury (HJ).

● Het aanspreekpunt voor  TJ,AJ en MJ voor vragen.
● Bij een afwijking kan de JV vragen aan de TJ en AJ voor overleg voor de publicatie van een score. Dit kan 

bijvoorbeeld als; er aanduidbaar technische fouten over het hoofd zijn gezien zoals een extra steunpunt (-
0,5) of een val (-1,0), de twee middelste juryleden meer dan 0,5 punten uit elkaar zitten, er een onmogelijk 
cijfer is gegeven door een jurylid ( een 9,1 technisch als er een val heeft plaatsgevonden) of de ranking 
aanduidbaar niet klopt.

● De voorkeur heeft het om GEEN overleg te doen voor de publicatie van een cijfer. De voorkeur heeft WEL 
om tussen de blokken in een oefening te evalueren met de juryleden zodat zij hiervan kunnen leren. 
Mocht je - bij hoge uitzondering - wel vragen voor een herziening van een cijfer, vertel altijd dat juryleden 
bij hun cijfer mogen blijven zonder consequenties.



Richtlijnen Juryvoorzitter (JV)

● Kledingvoorschriften alleen toepassen bij duidelijke overtredingen. Een 
rokje wat niet terugvalt geen aftrek (meer).

● Wees terughoudend (samen met de MJ) met het afkeuren van elementen
(stylistische variaties). Wat te doen bij twijfel? Niet afkeuren en 
beeldmateriaal mailen naar juryzaken@acro.kngu.nl , zodat de werkgroep 
Juryzaken hierover kan publiceren in een nieuwsbrief.

mailto:juryzaken@acro.kngu.nl


Richtlijnen Juryvoorzitter (JV)

Je bent JV en ziet deze borststand uitgevoerd worden, wat doe je? 



Richtlijnen Juryvoorzitter (JV)

Je bent MJ/JV/HJ en ziet deze handstand uitgevoerd worden, wat doe je? 



Richtlijnen Juryvoorzitter (JV)

Wat is je aftrek?

1. Pakje zit tussen de billen van de sporter?
2. Onderpartner geeft top hardop aanwijzingen in oefening.  (Verbale 

coaching)?
3. Coach geeft aanwijzingen vanaf de zijlijn?

A) Geen aftrek         B) 0,1             C) 0,3         D) 0,5     



Richtlijnen HJ

Ontvangt de technische, artistieke en moeilijkheidscijfers van de JV en 
publiceert deze als score voor het publiek.

● Eindverantwoordelijke voor het panel, beslissende stem. 
● Bewaakt de ranking (samen met JV)
● Vraagbaak voor JV en MJ (en TJ en AJ)
● Protest door trainers dient bij de HJ worden ingediend. Mochten trainer 

en HJ er niet samen uitkomen dan is het advies om te herevalueren 
samen met de MJ/JV en HJ van het andere panel(s).



Sociale Richtlijnen

‘Veiligheid en plezier staat voorop!’



Dank voor het luisteren en tot op de wedstrijden!

Vragen?




