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HET LOGO - THE ART OF MOTION

Het logo van Dutch Gymnastics staat voor ‘The art of motion’. Lef, kracht en 
kunst bij elkaar. Op basis van verschillende gymnastiek bewegingen is de swirl 
in het logo uitgewerkt. Een 3D gevoel met beweging en kracht.

1 + 2 + 3 = DG

Het Dutch Gymnastics logo bestaat uit verschillende onderdelen: 
- swirl;
- DG blokje;
- woordmerk.
Deze onderdelen vormen met elkaar het logo. De onderdelen mogen los
niet gebruikt worden. Er zijn een aantal uitzonderingen met betrekking tot
drukwerk, zie hiervoor de uitgebreide samenvatting over het logogebruik.

Alle sjablonen en logo’s zijn te vinden via: 
https://dutchgymnastics.nl/kngu/organisatie/vrijwilligers/documenten-en-
sjablonen

Het logo - the art of motion / 1 + 2 + 3 = DG

https://dutchgymnastics.nl/kngu/organisatie/vrijwilligers/documenten-en-sjablonen
https://dutchgymnastics.nl/kngu/organisatie/vrijwilligers/documenten-en-sjablonen


FOTOGRAFIE

De commerciële uitingen vanuit Dutch Gymnastic zijn in zwart wit. Dit zorgt 
voor krachtige beelden, waarbij de kleurstelling van het Dutch Gymnastics 
logo en de swirl goed afsteken. De combinatie van zwart, oranje en wit 
maakt het herkenbaar Dutch Gymnastics.

In de fotografie is altijd een sporter in beweging te zien, op het hoogtepunt 
van de oefening, geconcentreerd, serieus en krachtig.  

Fotografie
3



LETTERTYPE

Het lettertype dat gebruikt wordt 
door alle vrijwilligers  van de 
KNGU/Dutch Gymnastics is 
Century Gothic. 

Een kop is vet gedrukt in 
lettergrootte 12.

De normale tekst is regular in 
lettergrootte 11.

KLEUREN

We gebruiken een aantal basis-
kleuren en een secundaire kleur. 
De basiskleuren zijn tinten uit het 
logo. Deze kleuren komen in al onze 
uitingen naar voren. De secundaire 
kleur gebruiken wij wanneer er 
meer differentiatie nodig is in de 
middelen.
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Pantone 165
C0 M70 Y100 K0
R255 G103 B31

#ff671f

Pantone 1375
C0 M45 Y94 K0
R255 G158 B27

#ff9e1b
R0 G0 B0
#000000

Pantone Black
C50 M50 Y50 K100

Pantone 325
C53 M0 Y23 K0
R100 G204 B201

#64CCC9

Secundaire kleur
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GEBRUIK LOGO DG

Het Dutch Gymnastics logo bestaat 

uit verschillende onderdelen: swirl, DG 

blokje en woordmerk. 

Verhoudingen staan vast

De onderdelen van het logo hebben 

een vaste verhouding met elkaar.  

Plaatsing 45° overlappen

In diverse uitingen kan het logo op een 

volvlak of fotografie geplaatst worden. 

Als de ruimte er is, wordt de uiting zo 

vormgegeven dat het logo een 45° 

scheidingslijn overlapt.

N.B. de 45° lijn/scheiding loopt altijd 

door de onderste linkerhoek van het 

DG blokje.

Diapositief 

Dit logo wordt ingezet zodra de 

zwarte tekst onleesbaar wordt. 

Alleen het woordmerk wordt i.p.v. 

zwart, wit ingezet. Omdat het zwarte 

DG blokje deels zichtbaar over de 45° 

scheiding staat, wordt deze niet 

omgezet.

Overleg bij uitzonderingen

Bij drukwerk in één kleur of middelen 

waarbij de swirl niet past in combinatie 

met het DG blokje en woordmerk, moet 

er voor gebruik toestemming gevraagd 

worden aan de afdeling Communicatie 

van de KNGU.

Deze onderdelen vormen met elkaar 

het logo. De onderdelen mogen los niet 

gebruikt worden alszijnde het logo.

De richtlijn is dat de ‘swirl’ niet verder 

uitwijkt buiten het ‘DG blokje’ dan de 

hoogte van het ‘DG blokje’. Dit geldt 

voor de boven-, onder-, en linker 

zijkant.

Gebruik logo Dutch Gymnastics



VRAGEN OF OPMERKINGEN? 

Neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de KNGU.

KNGU/Dutch Gymnastics
Lage Bergweg 10
7361 GT  Beekbergen
055 5058700
drieenhuizen@kngu.nl


