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Nieuwsbrief 2, maart 2023 

 

In deze nieuwsbrief tref je de wijzigingen en verduidelijkingen aan behorend bij 
het Nederlands Wedstrijdreglement 2022-2024. 

Deze nieuwsbrief is een aanvulling op de internationale nieuwsbrieven die per 
direct actief zijn en tevens nu ook vindbaar onder reglementen op Dutch 
Gymnastics. NB: vanaf dit seizoen zullen nieuwsbrieven vanuit de FIG niet meer 
vertaald worden naar het Nederlands. Trainers en juryleden hebben een eigen 
verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven. Nieuwsbrieven van de FIG. 

 

Dit seizoen mag er gewerkt 
worden met het nieuwe 
artistieke juryblad in het ABC-
niveau. Het nieuwe juryblad 
is vanaf nu te vinden op 
Dutch Gymnastics onder 
‘Juryleden’.  

Hier rechts een eerste indruk 
van het blad. Door het 
nieuwe systeem met vragen 
wordt het artistiek jureren 
concreter en accurater.  
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Omdat wij vanaf nu landelijk gaan werken met Acro Companion zullen er op 
de bladen niet meer de volgende opmerkingen worden genoteerd door de 
moeilijkheidsjury (ook regionaal):  

• SV noteren 
• Schroef coordinaten vermelden 
• Vluchtfase toevoegen toss-up 
• Salto-houding draaien/ spiegelen 

Correctie Nederlands Pupillenreglement 

Artikel 4.2:   
Er is géén tijdstolerantie. Een combinatie-oefening van 2.01 geeft 0,1 aftrek 
door de Hoofdjury. 

De oefening mag niet langer zijn dan 2 min. 00 sec en geen minimum lengte. 
Er is een 1 seconde tijdtolerantie voordat een aftrek voor een te lange oefening 
wordt toegepast door de hoofdjury. Een oefening geklokt op 2.02 geeft dan 
0,1 aftrek. Dit om fouten in het klokken te voorkomen. Elke seconde langer dan 
2.01 geeft een aftrek van 0,1. 
 

Artikel 44.2:  
Coach aanwezig op de vloer geeft een aftrek van 1.0. Is er daarnaast fysiek 
contact tussen coach en sporters dan vervalt ook de moeilijkheid van het 
element. 

 
 

 

Correcties Nederlands ABC(DE)-Reglement 

1. De pluswaarde voor damesparen bij 
het werken in de handen telt ook in lig 
en mag opgeteld worden bij de 
waarde van de top (zie linker figuur 
hiernaast)  
 

2.  De base-houding van 67/A11 mag 
ook uitgevoerd worden met de 
onderpartner in een boogje. Dit is een 
stilistische variatie (zie rechter figuur 
hiernaast).  
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Geldend vanaf 1 mei 2023: 

3. De handstand uitgevoerd op de benen 
mag niet worden geklemd met de armen. 
Gebeurt dit wel dan geeft dit 0,5 technische 
aftrek voor het creëren van een extra 
steunpunt. NB: het is niet verplicht bij de 
heupen vast te houden, dit mag waar dit het 
meest logisch is ten aanzien van de grootte 
van beide partners. 

Let op: In torens wanneer het gaat om de onderpartner die 
de middelpartner ondersteund mag dit wel en geeft dit geen 
technische aftrek.  


