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Deel 1:  Wedstrijdkalender 

Alle data en plaatsen zijn onder voorbehoud. Wijzigingen worden weergegeven in 

de agenda op de website van de KNGU (https://dutchgymnastics.nl/wedstrijden-en-

uitslagen). De sluitingsdatum voor het KNGU-Loket van alle niveaus is op zaterdag 12 

november 23:59 uur. 

Artikel 1:  Kalender District Oost C/D+/D/E-Niveau 

Datum Wedstrijd Organiserende vereniging 

14 januari 2023 1e PW C/D+/D/E-Niveau RGV Ruurlo 

15 januari 2023 2e PW C/D+/D/E-Niveau RGV Ruurlo 

21 januari 2023 3e PW C/D+/D/E-Niveau DIOS Dinxperlo 

4 februari 2023 4e PW C/D+/D/E-Niveau RAP&SNEL Groenlo 

11 februari 2023 5e PW C/D+/D/E-Niveau SZG Zutphen 

12 februari 2023 6e PW C/D+/D/E-Niveau SZG Zutphen 

11 maart 2023 Gelders kampioenschap DOS Bennekom & DOK Ede 

18 maart 2023 Overijssels kampioenschap EGSV Genemuiden 

1 april 2023 ONK D/E-Niveau ACHILLES WIL Almelo 

15 april 2023 ONK C/D+ Niveau SVH Hellendoorn 

22 april 2023 GO-Cup SPORTACROBATIEK Vaassen 

 

Artikel 2:  Kalender Landelijke C/D+/D/E-Niveau 

Datum Wedstrijd Organiserende vereniging 

13 mei 2023 1e ½ Finale D+/D/E-Niveau Showciety Acrobatics Zwolle 

14 mei 2023 2e ½ Finale D+/D/E-Niveau Showciety Acrobatics Zwolle 

3 juni 2023 1e ½ Finale C-Niveau TURNOSS Oss 

4 juni 2023 2e ½ Finale C-Niveau TURNOSS Oss 

10 juni 2023 Finale D+/D/E-Niveau TURNOSS Oss 

24 juni 2023 Finale C-Niveau AHOY Rotterdam 

De definitieve planning & locaties voor de landelijke wedstrijden (halve finales en finales C/D/E-Niveau) 

kunt u vinden in de agenda op de website van de KNGU (wedstrijden.kngu.nl). Doorstroming naar de 

landelijke halve finales worden gedaan door DTC-AG Oost. 

 

Artikel 3:  Kalender Landelijke A/B-Niveau 

Deze kalender is te vinden in het Landelijk Wedstrijdinformatieboekje. 

 

  

https://dutchgymnastics.nl/wedstrijden-en-uitslagen
https://dutchgymnastics.nl/wedstrijden-en-uitslagen
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Deel II:  Inschrijvingen 

 

Artikel 4:  Algemeen 

Elke deelnemende vereniging aan de Acrobatische Gymnastiek wedstrijden binnen 

District Oost, zal zich moeten inschrijven via het nieuwe KNGU-Inschrijfsysteem 

(http://cms.kngu.nl/login). 

 

De sluitingsdatum voor het loket zal dit jaar zijn op zaterdag 12 november 23.59 uur. 

Wilt u na deze sluitingsdatum nog wijzigingen toepassen (denk aan: een team 

uitschrijven, niveau wijzigingen, duo naar trio), dan worden hiervoor 

administratiekosten in rekening gebracht (€ 25,- per wijziging). 

 

Voor vragen omtrent de inschrijving en de werking van het KNGU-Loket kan er 

contact opgenomen worden met de DTC-AG Oost – Wedstrijdzaken 

(dtcag.wedstrijdzaken@oost.kngu.nl).  

 

Artikel 5:  Indeling teams 

De teams worden door de DTC-AG Oost verdeeld en ingedeeld over de 

plaatsingswedstrijden. Het opgeven van een voorkeur is niet mogelijk. Indien een 

team niet kan deelnemen in verband met geloofsovertuiging, deelname aan een 

andere KNGU-wedstrijd of een schoolactiviteit, kan dit worden vermeld in het vak 

“mededelingen” in het KNGU-Inschrijfsysteem. 

 

C-Niveau 

De plaatsingswedstrijden voor het C-Niveau zullen dit jaar weer in het District worden 

georganiseerd. Voor de teams die deelnemen in het C-niveau zullen er twee 

plaatsingswedstrijden georganiseerd worden en vervolgens zal hierna een 

doorstroming plaatsvinden naar het ONK. Op dit ONK zal vervolgens bepaald 

worden welke teams vanuit ons District doorstromen naar de Landelijke halve finales. 

 

D+ Niveau 

Nieuw dit jaar is het D+-Niveau. Deze teams zullen deelnemen op de 

plaatsingswedstrijden en vervolgens een mogelijkheid hebben om door te stromen 

naar het Gelders- of Overijssels kampioenschap. Vanuit hier zullen er D+ teams 

doorstromen naar het ONK en op dit ONK zal er bepaald worden welke teams 

doorstromen naar de landelijke halve finales. Teams die niet doorstromen naar het 

Gelders- of Overijssels kampioenschap krijgen de mogelijkheid om deel te nemen 

aan de GO-Cup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cms.kngu.nl/login
mailto:dtcag.wedstrijdzaken@oost.kngu.nl
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D/E-Niveau 

Het programma voor het D/E-Niveau zal er hetzelfde uitzien als de teams voor het 

D+-Niveau. De teams zullen aan twee plaatsingswedstrijden deelnemen om 

vervolgens zich te kunnen plaatsen voor een Gelders- of Overijssels kampioenschap. 

Vanuit dit kampioenschap zullen er D/E-teams doorstromen naar het ONK en daar 

wordt bepaald welke teams zullen doorstromen naar de landelijke halve finales. 

Teams die niet doorstromen naar het Gelder- of Overijssels kampioenschap krijgen 

de mogelijkheid om deel te nemen aan de GO-Cup.  

 

LET OP: Op welke plaatsingswedstrijd een team wordt ingedeeld is aan 

de DTC-AG Oost. 

 

Instap 

Dit jaar is het voor de E-instap teams mogelijk om aan één van de zes 

plaatsingswedstrijden deel te nemen. Vervolgens zal het loket alleen voor het 

Instapniveau nogmaals geopend worden om nieuwe sporters de mogelijkheid te 

geven om deel te nemen aan het instapniveau op de GO-Cup. Voor andere 

niveaus is het niet mogelijk om nieuwe teams aan te melden voor de GO-Cup. 

Sporters die al deelgenomen hebben aan plaatsingswedstrijden op het D+-, D- en E-

niveau kunnen niet deelnemen aan de instap op de GO-Cup.  

 

 

Artikel 7:  Inschrijfgeld 

 

Niveau Inschrijfgeld 

A/B/C/D+-Niveau € 17,60 p.p.p.w 

D/E-Niveau € 14,85 p.p.p.w 

Aanmelding is bepalend, niet de werkelijke deelname 
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Deel III: Technische Richtlijnen    
 

Artikel 8:  Leeftijdsindeling 

Kijk voor de juiste leeftijdsindeling op de website in het wedstrijdreglement van het 

D/E-Niveau.  

 

Artikel 9:  Versies Wedstrijdreglement & Moeilijkheidstabellen 

A/B/C-Niveau 

ER zal worden gewerkt volgens het Wedstrijdreglement & de Moeilijkheidstabellen 

van het A/B/C-Niveau.  

 

Let op: Eventuele elementen die in een nieuwsbrief of aanpassing stonden die 

voorheen toegestaan waren in Nederland zijn vanaf januari 2022 niet meer 

toegestaan. Nieuwe elementen zullen aangevraagd moeten worden via de FIG. 

 

Het wedstrijdreglement staat op de website van de KNGU. De moeilijkheidstabellen 

voor het ABC-niveau zijn te vinden op de site van de FIG.  

 

D/E-Niveau 

Er zal worden gewerkt volgens het Wedstrijdreglement en de Moeilijkheidstabellen 

D/E-Niveau 2023-2025.  

 

E-Instap niveau 

District Oost zal dit jaar weer het E-Instap niveau aanbieden op onze wedstrijden. De 

oefenstof en puntencode staan op de website van de KNGU 

(wedstrijdzaken.kngu.nl).   

 

Let op: De E-Instap oefenstof is vernieuwd. 

 

 Er zullen dit jaar drie oefeningen E-instap worden aangeboden. 

Dit betekent ook dat er drie verschillende varianten van 

‘verplichte’ wedstrijdbladen in omloop zijn. 

 

Artikel 10:  Nieuwsbrieven & Logboekjes A/B/C/D/E-Niveau  

Elk jaar zal de Landelijke Technische Commissie het afgelopen jaar evalueren en 

vragen die er zijn gekomen omtrent de oefenstof verduidelijken. In het A/B/C-en 

D+/D/E-Niveau zullen wijzigingen worden gepresenteerd in de vorm van een 

nieuwsbrief.  

 

 

  

https://dutchgymnastics.nl/assets/Publications/DEF-Wedstrijdreglemen-2023-2025-Oktober-2022.pdf
https://dutchgymnastics.nl/assets/Wedstrijdzaken-/Acrobatische-Gymnastiek/Reglementen-ABC-Niveau/Wedstrijdreglement-ABC-2022-2024.pdf
https://www.gymnastics.sport/publicdir/rules/files/en_2022-2024%20ACRO%20Table%20of%20Difficulty%20(Mark-up).pdf
https://dutchgymnastics.nl/assets/Publications/DEF-Wedstrijdreglemen-2023-2025-Oktober-2022.pdf
https://dutchgymnastics.nl/assets/Publications/Moeilijkheidstabellen-23-25Oktober.pdf
https://dutchgymnastics.nl/assets/Publications/Instap-2023-2025.pdf
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Deel IV Wedstrijden 
 

 

Artikel 11:  Wedstrijdbladen 

De wedstrijdbladen, voor alle niveaus, dienen 12/13 dagen voor de desbetreffende 

wedstrijd op maandag uiterlijk 18.00 uur digitaal aangeleverd te zijn via WeTransfer. 

 

De wedstrijdbladen mogen naar: acro.oost.wedstrijdbladen@gmail.com   

 

Let op: 

→ Eén wedstrijdblad per oefening 

→ PDF-bestand op 1 pagina 

 

Onvolledig ingevulde of onleesbare wedstrijdbladen zullen worden geretourneerd. 

Voor het te laat inleveren van de wedstrijdbladen wordt een boete in rekening 

gebracht van € 25,- per blad. 

 

Bestandsnaam 

De bestandsnaam wordt opgebouwd uit verschillende onderdelen, welke hieronder 

per onderdeel worden toegelicht: 

 

 Voorbeeld complete bestandsnaam (zonder spaties): 

  PW2-Bn1-W3-Blk4-006-DYN-WP-Csr-Hand&Stand-GV Acrogym 

→ PW2   Plaatsingswedstrijd 1, 2, 3, 4, GK, OK, ONK of GC 

→ Bn1   Baan 1 of Baan 2 

→ W3   Wedstrijdronde van de dag (1, 2, 3 of 4) 

→ Blk4   Wedstrijdblok van de wedstrijd  

→ 006   Wedstrijdnummer (bestaande uit drie cijfers) 

→ DYN   BAL = Balans DYN = Dynamisch COM = Combinatie 

o Bij D/E-Niveau COM gebruiken 

→ WP   WP(damespaar) MxP (mixpaar) MP (herenpaar)  

WT (damestrio  MxT  (mixtrio) MT (herentrio)  

WQ (dameskwartet) MxQ (mixkwartet)  

MQ (herenkwartet) 

→ Csr               Csr (C-Senior) / Cjr (C-Junior) 

D+sr (D+Senior) / D+jr (D+junior) 

Dsr (D-Senior) / Djr (D-Junior) / Dje (D-Jeugd) 

Esr (E-Senior) Ejr (E-Junior) Eje (E-Jeugd) Ein (E-Instap 

→ Hand & Stand  Voornamen sporters 

→ GV Acrogym             Vereniging(en) 

 

 

 

 

 

 

mailto:acro.oost.wedstrijdbladen@gmail.com
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Artikel 12:  Afmeldingen 

Afmelden van een team voor een bepaalde wedstrijd, kan uiterlijk tot en met 

donderdagmiddag 12:00 uur voor de wedstrijddag/-weekend. Deze afmeldingen 

worden met zekerheid nog meegenomen in de definitieve versies van de 

blokindeling en deelnemerslijst. 

 

Afmelden doet u door te mailen naar 

dtcag.wedstrijdzaken@oost.kngu.nl & dtcag.juryzaken@oost.kngu.nl  

 

Alle afmeldingen die na donderdag 12:00 uur binnen komen zullen op de 

wedstrijddag door de wedstrijdleiding worden bekeken en indien mogelijk vindt een 

aanpassing van de blokindeling plaats. Hierbij is het uitgangspunt om zo min mogelijk 

te wijzigingen ten opzichte van de definitieve indeling. 

 

 

Artikel 13:  Muziek 

De wedstrijdmuziek, voor alle niveaus, moet vóór 28 december 2022 digitaal 

aangeleverd zijn via WeTransfer. 

Hiervoor kan het volgende adres gebruikt worden: dtcag.muziek@oost.kngu.nl  

 

Voorbeeld complete bestandsnaam: 

DO-2023-006-DYN-WP-Csr-Hand & Stand-GV Acrogym 

→ DO   District Oost 

→ 2023   Wedstrijdseizoen 

→ 006                             Wedstrijdnummers (bestaande uit drie cijfers) 

→ DYN   BAL = Balans | DYN = Dynamisch | COM = Combinatie 

→ WP   WP(damespaar) MxP (mixpaar) MP (herenpaar)  

WT (damestrio MxT (mixtrio) MT (herentrio)  

WQ (dameskwartet) MxQ (mixkwartet)  

MQ (herenkwartet) 

→ Csr             Csr (C-Senior) / Cjr (C-Junior) 

D+sr (D+Senior) / D+jr (D+junior) 

Dsr (D-Senior) / Djr (D-Junior) / Dje (D-Jeugd) 

Esr (E-Senior) / Ejr (E-Junior) / Eje (E-Jeugd) / Ein (E-Instap) 

→ Hand & Stand Voornamen sporters 

→ GV Acrogym            Vereniging(en) 

 

Ook dient de train(st)er de oefeningen op USB-stick mee te nemen naar de 

wedstrijden. De bestandsnaam op de USB-stick moet overeenkomen met de 

bestandsnaam zoals hierboven opgesteld is.  

 

LET OP: Indien er tijdens het seizoen een “muziek wijziging” wordt aangeleverd, zorg 

er dan voor dat de bestandsnaam zoals hierboven opgemaakt is met als 

toevoeging het woord “WIJZIGING”. De nieuwe bestandsnaam zou dan worden: 

DO-2023-006-DYN-WP-Csr-Hand & Stand, GV Acrogym – WIJZIGING 

mailto:dtcag.wedstrijdzaken@oost.kngu.nl
mailto:dtcag.juryzaken@oost.kngu.nl
mailto:dtcag.muziek@oost.kngu.nl
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Artikel 14:  Deelname en Doorstroming 

Deelname Plaatsingswedstrijden C/D/E-Niveau 

Voor het C/D/E-Niveau schrijft men zich automatisch in voor twee 

plaatsingswedstrijden. Welke plaatsingswedstrijden dit zijn, wordt bepaald door de 

DTC-AG Oost.  

 

Uitslaglijsten 

Na afloop van de wedstrijd zal er zo snel mogelijk een uitslagenlijst gepubliceerd 

worden.  

 

Doorstroming 

De doorstroming naar GK/OK zal als volgt worden samengesteld: 

1. Van twee plaatsingswedstrijden de beste plek 

2. Van de twee plaatsingswedstrijden het gemiddelde van de twee beste 

scores. 
Wanneer een team deelneemt aan 1 plaatsingswedstrijd zal de score van de gemiste 

plaatsingswedstrijd op 0 komen te staan.  

 

De doorstroming naar ONK zal als volgt worden samengesteld: 

• Beste plek tijdens het GK en OK 

• Aantal teams is afhankelijke van het aantal deelnemende categorieën  

 

Aantal plaatsen Landelijke Halve Finales 

Hoeveel teams er doorstromen vanuit het ONK hangt af van de totale inschrijving 

van ons District ten opzichte van het Landelijk totaal. De LTC maakt aan het begin 

van 2023 de doorstroming bekend in het doorstromingsdocument en deze wordt op 

de website van de KNGU geplaatst. 

 

Puntenlimiet 

Niveau Doorstroming Doorstroming Doorstroming  

 GK/OK ONK ½ finale  

C-niveau nvt 44,00 45,00 

D+ niveau 42,00* 43,00 44,00 

D- niveau 21,00* 21,50 22,00 

E-niveau 20,50* 21,00 21,50 

* Punten totaal moet op één PW worden behaald om in aanmerking te komen voor doorstroming. 

 

Go-Cup 

Teams uit het D+/D- en E-niveau, die niet zijn doorgestroomd naar GK/OK, nemen 

deel aan de Go-Cup. I.vm. de planning kan er voor worden gekozen om het D+ 

niveau 1 oefening te laten uitvoeren op de GO-Cup.  

E-Instap teams kunnen aan deze wedstrijd deelnemen 
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Artikel 15: Trainers & Wedstrijdgedeelte 

Per vereniging mogen er niet meer dan twee trainers op de wedstrijdvloer aanwezig 

zijn en zijn zodanig herkenbaar in trainingspak. Daarnaast moeten lange haren 

vastgebonden worden. 

 

Tijdens de wedstrijden mogen alleen de deelnemers en trainers welke in dat blok 

aan de beurt zijn, in het wedstrijdgedeelte aanwezig zijn, gelet op het maximum van 

twee trainers per vereniging.  

 

Sporters en trainers blijven gedurende de wedstrijdoefening van andere deelnemers 

op de bank zitten en mogen het wedstrijd gedeelte niet verlaten. 

 

Artikel 16: Wedstrijdinformatie en Uitslagen 

De wedstrijdinformatie is in de agenda van de KNGU-site beschikbaar 

(https://dutchgymnastics.nl/wedstrijden-en-uitslagen). Vrijdagmiddag staat de 

definitieve versie online. Uitslagen worden zo snel mogelijk na afloop van de 

wedstrijd op de KNGU-site (https://dutchgymnastics.nl/wedstrijden-en-uitslagen) 

bekend gemaakt. 

 

 

  

https://dutchgymnastics.nl/wedstrijden-en-uitslagen
https://dutchgymnastics.nl/wedstrijden-en-uitslagen
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Deel V: Juryleden 
 

Artikel 17: Opgeven van juryleden 

Het opgegeven van juryleden kan vanaf dit seizoen niet meer gedaan worden via 

het loket. Wij hebben alle juryleden benaderd voor opgave die bij ons in het systeem 

staan. Het is aan de trainers om dit ook te checken bij je juryleden als ze de 

formulieren voor het opgeven ontvangen hebben. Wanneer dit niet het geval is 

vragen wij jullie om voor sluiting datum enquête bij ons dit aan te geven. 

 

Artikel 18: Datumenquête 

Uitzetten van de datum enquête 

Na de deadline van de inschrijvingen van de teams, zet de DTC-AG een datum 

enquête uit bij de opgegeven juryleden en op basis van deze informatie worden de 

juryleden ingedeeld voor de plaatsingswedstrijden.  

 

LET OP: Bij deze datum enquête kan een jurylid alleen aangeven dat 

hij/zij wel of niet beschikbaar is. Opgeven als reserve is niet 

mogelijk. 

 

Voorlopige juryindeling 

Aan de hand van de datum enquête wordt een voorlopige jurylijst gemaakt. Als 

een jurylid zich opgeeft wordt hij/zij zeker ingepland in de voorlopige juryindeling (al 

dan niet als reserve bij te veel aanmeldingen). Deze voorlopige juryindeling zal 

bestaan uit een opgavelijst van alle opgegeven juryleden. We gaan ervanuit dat 

een jurylid opgeeft te kunnen jureren voor een bepaalde wedstrijd, hij/zij ook deze 

dag in zijn/haar agenda zal schrijven. 

 

Op de jurylijst zal niet te zien zijn welke functie je binnen het panel bekleed (m.u.v. 

Juryvoorzitter, Moeilijkheidsjury en evt Hoofdjury, dit ivm de planning voor het 

nakijken van de wedstrijdbladen). Hierop zijn alleen de juryleden te zien die zich 

hebben opgegeven voor deze dag. Wij vragen a.d.h.v. de jurylijst of train(st)ers 

willen controleren of al hun juryleden erop staan die ze hadden opgegeven en of ze 

genoeg dagdelen komen per niveau. 

 

Artikel 19: Juryindeling 

Uiterlijk twee weken voor de desbetreffende wedstrijd zullen de juryleden te horen 

krijgen welke functie zij bekleden binnen het jurypanel (technisch / artistiek). 

Wanneer er meer opgave zijn dan plekken, is er een mogelijkheid dat er een 

reservelijst wordt gemaakt, ook degene op de reservelijst kunnen worden ingezet 

(blijf dus beschikbaar). Juryvoorzitters & Moeilijkheidsjuryleden (en evt. Hoofdjury) 

zullen hier al eerder bericht van ontvangen i.v.m. het nakijken van de 

wedstrijdbladen. 

 

Artikel 20: Aantal te leveren juryleden C/D+/D/E-Niveau 

Een deelnemende vereniging is verplicht een jurylid op te geven. Dit jurylid dient te 

mogen jureren op het niveau waarin de vereniging deelneemt. 
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Het aantal te leveren juryleden wordt bepaald aan de hand van de opgegeven 

teams in het KNGU-Loket (niet de werkelijke deelname). Het aantal juryleden wordt 

bepaald door middel van het onderstaande schema: 

 

Aantal teams 

ingeschreven 

Te leveren dagdelen 

per wedstrijd 

1 t/m 4 teams 2 dagdelen 

5 t/m 8 teams 4 dagdelen 

9 t/m 12 teams 6 dagdelen 

13 t/m 16 teams 8 dagdelen 

17 t/m 20 teams 10 dagdelen 

21+ teams 12 dagdelen 

 

LET OP: Voor de PW's zal 2x het bovenstaande schema berekend 

worden. De jurydagdelen voor de PW's mogen voldaan worden 

op PW's naar keuze. Als achter de streep maar aan het aantal 

dagdelen is voldaan. 

 

Voor elk volgende wedstrijdronde (GldK of OvK / ONK/ Go Cup) 

waaraan deelgenomen wordt dient het bovenstaande schema 

te worden toegepast.  

 

Voor de PW’s hoeven E-Instap teams niet meegenomen te 

worden in het totaal aantal teams. Zij zijn vrijgesteld van het 

leveren van jurydagdelen (allen voor PW’s) 

 

Het aantal dagdelen wordt berekend met het totaal aantal 

teams en er wordt geen onderscheid gemaakt tussen 

zaterdag/zondag teams. 

 

Een wedstrijddag bestaat uit twee dagdelen (een dagdeel 

bestaat uit twee wedstrijdrondes). 
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Artikel 21: Belangrijke punten 

Hieronder volgen enkele belangrijke aandachtspunten met betrekking tot Juryzaken. 

 

- Een wedstrijddag bestaat uit 4 wedstrijdrondes.1 jurydagdeel wordt 

toegekend voor het jureren van 2 wedstrijdrondes. 

 

- Voor het organiseren van een wedstrijd, wordt de vereniging vrijgesteld voor 

de helft van het aantal te leveren dagdelen voor deze wedstrijddag; 

 

- Juryleden hoeven niet te jureren op de wedstrijddagen waarop hun teams 

deelnemen; 

 

- Indien de vereniging niet voldoet aan het bovenstaande schema, worden er 

administratiekosten van € 45,- per dagdeel in rekening gebracht; 

 

- Verenigingen die voor het eerst deelnemen, hebben dispensatie voor de 

bovenstaande regeling; 

 

- Een jurylid dient zelf in de gaten te houden of hij/zij op de reservelijst staat 

ingedeeld. Het jurylid dient tot vrijdagavond 21:00 uur voorafgaand aan de 

wedstrijd beschikbaar te zijn;  

 

- Een jurylid dat op de reservelijst staat, telt mee voor de geleverde dagdelen; 

 

- Indien een reserve jurylid niet reageert op vragen om in te vallen, vervalt de 

plek op de reservelijst en zal dit jurylid geen dagdelen ontvangen; 

 

- Op de voorlopige jurylijst moet er gecontroleerd worden of het jurylid op 

zijn/haar opgegeven dag ingezet is (al dan niet als reserve). Achteraf kan er 

niet aangegeven worden dat men zich had opgegeven. 

 

- Een jurylid kan ook voor twee verenigingen jureren en dit dient opgegeven te 

worden in het loket en in de datum enquête. Ook dient het jurylid vooraf bij 

Juryzaken duidelijk aan te geven voor welke verenigingen hij/zij welke 

wedstrijd jureert. Beide verenigingen dienen hiervan op de hoogte te zijn.  

 

- Aan het eind van het seizoen wordt er per wedstrijdniveau een overzicht 

gemaakt van de geleverde dagdelen en verstuurd naar de train(st)ers. 

Train(st)ers kunnen dan bekijken of het schema klopt en eventueel vragen 

hierover te stellen aan de DTC-AG; 

 

- In seizoen 2023 maakt het niet uit op welk niveau er in district Oost gejureerd 

wordt. Er wordt een totaalsom van de te leveren juryleden gemaakt in het C-

/D+-/D- en E-niveau. Juryleden kunnen op 1 dag verschillende niveaus 

jureren.  
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- Een overschot op de regionale wedstrijden kan niet gecompenseerd worden 

met te leveren juryleden voor landelijke wedstrijden.  


