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Commissiesamenstelling 
  

 
 

Toos Huyzen- Juryzaken 
 
John Minkjan - Wedstrijdindeling / Scoresysteem / Livestream 
 
Mia Einehand - Wedstrijdorganisatie  
 
Fenny Bergmans - van Rijsbergen - Contactpersoon Brabant - Oost / Wedstrijdorganisatie  

 
Sonja van Oppen- Contactpersoon Limburg / Wedstrijdorganisatie 
 
Johan van der Hooft - Contactpersoon Zuid West Nederland 
  

 

 

Belangrijke Links 
 

Contact met DTC AG Zuid   dtcag@zuid.kngu.nl 
Inleveren wedstrijdbladen   via google drive 
Inleveren muziek    via google drive     
Algemeen landelijk - Serviceteam Support serviceteam@kngu.nl 
Contact betreffende landelijke wedstrijden wedstrijdzaken@acrogym.kngu.nl 

Juryzaken landelijke wedstrijden  juryzaken@acrogym.kngu.nl 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

mailto:dtcag@zuid.kngu.nl
mailto:serviceteam@kngu.nl
mailto:wedstrijdzaken@acrogym.kngu.nl
mailto:juryzaken@acrogym.kngu.nl
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Activiteitenkalender 2022  
 

Dag Datum Wedstrijd Niveau Plaats 

Zaterdag 8-01-2022 OZAK ABCDE 
+ 
instap 

Zierikzee 

Zondag 9-01-2022 

 
DISTRICTS-WEDSTRIJDEN deze worden georganiseerd door de Commissie Acrobatische Gymnastiek 
district Zuid 
 

Dag Datum Wedstrijd Niveau Plaats 

Zaterdag 22-01-2022 Plaatsingswedstrijd 1 C/D/E en 
Regiokampioenschap Limburg / 
Brabant Oost / Zuid West 
Nederland 

 
A/B/C/ 
D/E 

Bocholz 

Zondag 23-01-2022 

Zaterdag 19-02-2022 Plaatsingswedstrijd 2 C/D/E 
en 
Zuid Nederlandse kampioenschap 

 
A/B/C/ 
D/E 

Oss 

Zondag 20-02-2022 

Zaterdag 19-03-2022 Plaatsingswedstrijd 3 C/D/E 
en 
Districtskampioenschap 

 
A/B/C/ 
D/E 

? 

Zondag 20-03-2022 

Net als de vorige seizoenen gaan we voor het organiseren van 1 wedstrijdweekend voor alle niveaus. 
De voorkeur gaat uit naar D/E op de zaterdag en de A/B/C op de zondag. 
Dit vormt de basis voor de indeling. Indien nodig zal hierin geschoven worden. Houd ook rekening 
met langere dagen indien het aantal inschrijvingen dit noodzakelijk maakt om iedereen in één 
weekend te kunnen indelen. 
De definitieve indeling zal na inschrijving worden gecommuniceerd. 
 
LANDELIJKE WEDSTRIJDEN (concept) deze worden georganiseerd door de Landelijke Technische 
Commissie Acrobatische Gymnastiek 

Dag Datum Wedstrijd Niveau Plaats 

Zaterdag 26-03-2022 Plaatsingswedstrijd 1 A/B  

Zondag 27-03-2022 Plaatsingswedstrijd 2 A/B  

Zaterdag 23-04-2022 Plaatsingswedstrijd 3 A/B  

Zondag 24-04-2022 Plaatsingswedstrijd 4 A/B  

Zaterdag 14-05-2022 ½ Finale D/E  

Zondag 15-05-2022 ½ Finale D/E  

Zaterdag 21-05-2022 ½ Finale C  

Zondag 22-05-2022 ½ Finale C  

Zaterdag 28-05-2022 Plaatsingswedstrijd 5 A/B  

Zondag 29-05-2022 Plaatsingswedstrijd 6 A/B  

Zaterdag 11-06-2022 Finale D/E  

Zaterdag 25-06-2022 Finale B/C  

Zondag 26-06-2022 NK  A  
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Districtsindeling 
 
District Noord:   regio’s Friesland, Groningen en Drenthe.  
District Oost:   regio’s Overijssel en Gelderland  
District Mid-West:  regio’s Noord-Holland en Midden Nederland  
District Zuid-Holland:  regio’s Zuid-Holland  
District Zuid:   regio’s Zuid-West Nederland, Brabant-Oost en Limburg.  
 

Leeftijdsindeling per niveau 
 
De volgende leeftijdsgrenzen worden voor de wedstrijden in 2022 gehanteerd:  

  NIVEAU MIN./MAX. 
LEEFTIJD 

GEBOREN IN: OPMERKINGEN: 

  E-senior Min. 8 jaar, geen 
max. 

2014 Reglementair 
verplicht 

DISTRICT E-junior 8 t/m 15 jaar 2007 – 2014 

  E-jeugd 8 t/m 13 jaar 2009 – 2014 

  E-instap 6 t/m 12 jaar 2010 – 2016 E-instap alleen voor 
districtswedstrijd   D-senior Min. 8 jaar, geen 

max. 
2014 

  D-junior 8 t/m 16 jaar 2006 – 2014 

  D-jeugd 8 t/m 14 jaar 2008 – 2014 

  C-senior Min. 9 jaar, geen 
max. 

2013   

  C-junior 9 t/m 17 jaar 2005 – 2013 Reglementair 
verplicht 

  B-senior Min. 10 jaar, geen 
max. 

2012   

LANDELIJK B-junior 10 t/m 19 jaar 2003 - 2012   

  A-pupillen 8 t/m 15 jaar 2007 - 2014   

  A- jeugd 9 t/m 16 jaar 
 

2006 - 2013   

  A- junior 1 10 t/m 18 jaar 
 

2004 - 2012   

  A- junior 2 11 t/m 20 jaar 
 

2002 - 2011   

  A-senior Min. 12 jaar, geen 
max. 

2010   

  FIG jeugd 11 t/m 16 jaar 2006 – 2011 Volgens de 
internationale Code 
of Points van FIG 

INTERNATIONAAL FIG junioren 1 12 t/m 18 jaar 2004 – 2010 

  FIG junioren 2 13 t/m 19 jaar 2003 – 2009 

  FIG senior Vanaf 15 jaar 2007 
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Oefenstof 

De geldigheid van het wedstrijdreglement en moeilijkheidstabellen voor D-E niveau zijn met 1 jaar 
verlengd. 
De categorieën D-E niveau: keuze oefenstof overeenkomstig het wedstrijdreglement D/E- niveau 
2018-2021 versie november 2018 en de Moeilijkheidstabellen D/E 2018-2021 versie november 2018 
aangevuld met de nieuwsbrieven op de KNGU-website.  
 
 
De categorieën A-B-C niveau: keuze oefenstof overeenkomstig het A/B/C-reglement 2022/2024 
(versie september 2021) 
 
De moeilijkheidstabellen, de ACRO Tables of Difficulty, vind je op de FIG website. 
Onder het kopje Rules – Disciplines – Acrobatic Gymnastics staan de Acrobatic Gymnastics Rules. 
A-jeugd 11-16 jaar, A-junioren 1  12-18 jaar en A-junioren 2  13-19 jaar: overeenkomstig de FIG-Code 
of Points en Tables of Difficulty 2022-2024, vervolgens uitsluitend te downloaden van de FIG site). 
(voor deelname aan het EK/WK geldt altijd de laatste versie/aanvulling van bovengenoemde 
reglementen van de FIG), dit kan verschillen van de versie als gepubliceerd ten tijde van de creatie 
van dit document. 
 
 
Wedstrijdreglementen Acrobatische Gymnastiek zijn beschikbaar op de KNGU site. 
Let op de website voor aanvullingen op het reglement. 
  



7 
 

Deelname aan wedstrijden 
 
Een gymnast kan in een seizoen slechts deelnemen aan wedstrijden in 1 niveau en 1 discipline. Het is 
dus niet toegestaan om in een andere samenstelling in een ander niveau deel te nemen. Overtreding 
van deze regel, zal diskwalificatie tot gevolg hebben. Dit geldt zowel voor districtswedstrijden als 
landelijke wedstrijden. 
In uitzonderlijke gevallen kan de Commissie Acrobatische Gymnastiek District Zuid besluiten van deze 
regel af te wijken. 
Voorstel: 
Ter stimulering van de deelname van jongens aan de acrowedstrijden is het toegestaan dat een 
meisje in 1 wedstrijd twee keer deelneemt in haar eigen team voor doorstroming en in een mixpaar 
of (mix)trio zonder doorstroming, daarbij is het ook toegestaan dat het meisje de functie van 
onderpartner vervult. 
Dit is toegestaan in het E niveau. 
Het is wenselijk niet in dezelfde categorie deel te nemen als het eigen team. 

 

Inschrijven 
 
Algemeen 
Net als de vorige jaren is de eerste wedstrijd voor de regio’s Brabant Oost, Limburg en Zuid West 
Nederland het Regionale Kampioenschap. Daarnaast bestaan er de Zuid Nederlandse 
Kampioenschappen. Wanneer het loket van district Zuid geopend is voor het inschrijven van de 
wedstrijden in district Zuid is nu nog niet bekend maar de verwachting is ½ oktober – november. 
Zodra de datum vast ligt zal deze bekend worden gemaakt. 
Na de sluitingsdatum zullen we inventariseren of het mogelijk is om alle teams in één 
wedstrijdweekend te plannen. 
Indien dit niet mogelijk is wordt er gekeken naar de meest geschikte oplossing om wedstrijden aan te 
bieden op alle niveaus. 
 
We hanteren dit jaar dezelfde manier van plaatsen voor de landelijke wedstrijden, de halve finales 
C/D/E. 
 
De Brabantse / Limburgse / Zuid West Nederlandse Kampioenschappen zijn de 1e  
plaatsingswedstrijden voor doorstroming naar de landelijke halve finales.  
De Zuid-Nederlandse Kampioenschappen zijn de 2e  plaatsingswedstrijden en tot slot is het 
districtskampioenschap de laatste, 3e  plaatsingswedstrijd. 
 
De volgende criteria worden gehanteerd: 
1. De beste plaats. 
2. De gemiddelde score van de beste 2 wedstrijden. 
3. Minimaal aan 2 wedstrijden deelnemen. 
 
NB: Tijdens het eerste wedstrijdweekend wordt er gestreden om het regiokampioenschap Zuid West 
Nederland, Brabant Oost en Limburg, maar voor doorstroming naar de landelijke wedstrijden wordt 
de totaaluitslag van de hele wedstrijd genomen. Je kunt bijvoorbeeld 1e zijn geworden in Limburg 
maar op de totaallijst 3e zijn geworden. 
Deze 3e plaats telt dan mee voor doorstroming. 
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Leveren van juryleden  
 
Het district hecht er waarde aan dat alle verenigingen haar verantwoording nemen voor het leveren 
van (gebrevetteerde) juryleden aan activiteiten.  
Als de deelnemende vereniging geen juryleden levert op het niveau van deelname kunnen er 
sancties volgen volgens Hoofdstuk 3 artikel 3.3.02.5 
 

Afmeldingen en verzoeken 
 
Afmeldingen en verzoeken tot wijzigingen kunnen uitsluitend per e-mail aan dtcag@zuid.kngu.nl 
worden doorgegeven. Bij afzegging na de sluitingstermijn, om wat voor reden ook, zullen de normale 
kosten in rekening worden gebracht. 
Indien je een verzoek hebt voor het plaatsen van een team in een bepaald blok, dan kan dat alleen 
op het moment dat de wedstrijdbladen worden doorgemaild/ geüpload, dan wordt ook het 
blokschema klaargemaakt. 
Als het blokschema klaar is, worden geen wijzigingen meer aangebracht. 
Dit verzoek mail je naar dtcag@zuid.kngu.nl. Hij zal dan proberen aan dit verzoek te voldoen indien 
de wedstrijdindeling dit mogelijk maakt. 
 

Juryleden 
 
Alle juryleden uit het district zullen nog benaderd worden aan de hand van de opgaves van het 
aanmeldingsformulier ABO, wanneer ze kunnen jureren.  
Daarnaast moet de vereniging bij opgave van de sporters ook vermelden wie er voor de vereniging 
jureert. Dit om de verenigingen er van bewust te maken dat er een jurylid geleverd moet worden. Dit 
is echter niet de opgave voor het jureren, dat doen de juryleden zelf. Stem dus goed met elkaar af. 
 
De KNGU heeft met ingang van 2019 besloten alle districten en disciplines te uniformeren. Zo ook de 
vergoeding voor de juryleden. 
 
Juryleden die een wedstrijd jureren die onder auspiciën van het district wordt georganiseerd 
ontvangen een bedrag van € 5,00 per dagdeel. 1 dagdeel = 4 uur  
(2 ½ - 5 ½ uur = 1 dagdeel, 6 – 9 ½ uur = 2 dagdelen, 10 – 12 uur = 3 dagdelen) 
Verder worden de reiskosten vergoed volgens het algemene tarief van € 0,23 per kilometer indien je 
een hele dag jureert en je met je eigen auto bent gekomen. 
De kosten worden door de organiserende vereniging geïnventariseerd en op de dag uitbetaald en 
daarna gedeclareerd bij het district. 
Wel doen we een uitdrukkelijk verzoek, daar waar mogelijk is, samen te reizen met elkaar of met de 
vereniging om de kosten niet onnodig hoog te maken. 
De Commissie streeft ernaar zoveel mogelijk juryleden in te zetten.  
Zolang dit mogelijk is, zullen we deze werkwijze ongewijzigd voortzetten. 
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Wedstrijdbladen 
 
De wedstrijdbladen moeten in principe op de vrijdag om 18:00 uur 15 dagen. voor het 
wedstrijdweekend digitaal ingeleverd zijn. 
Schrijf de volgende data vast in je agenda: 

- Voor het eerste wedstrijdweekend, de regiokampioenschappen, plaatsingswedstrijd 1 is dat 
op vrijdag 7 januari 2022.  

- Voor het tweede wedstrijdweekend, de Zuid Nederlandse Kampioenschappen, 
plaatsingswedstrijd 2 is dat op vrijdag 4 februari 2022. 

- Voor het laatste wedstrijdweekend, de Districtsfinale, plaatsingswedstrijd 3 is dat op vrijdag 
4 maart 2022. 

 
Per vereniging is er 1 contactpersoon voor het inleveren van de wedstrijdbladen.  
Deze persoon krijgt een mail terug met de link naar waar je de wedstrijdbladen in kunt zetten. 
(Voor de landelijke wedstrijden is dit nog niet bekent) 
 
Hoe moet je de wedstrijdbaden aanleveren: 

1. In PDF 
2. 1 wedstrijdblad per oefening 
3. 1 pagina per PDF 
4. PDF op A4 formaat 
5. Het startnummer moet zijn ingevuld op het wedstrijdblad 
6. Het bestand juist coderen. 
Om het jullie  makkelijk te maken publiceren we kort na sluiting van het loket  voor inschrijving 
een deelnemerslijst inclusief de code die je kunt gebruiken voor de wedstrijdbladen en de 
muziek. 

 
Onvolledig ingevulde of onleesbare wedstrijdbladen zullen worden geretourneerd.  
Voor te laat inleveren wordt per wedstrijdblad 0,3 punt aftrek gegeven, door de juryvoorzitter.  
 
 

Inschrijfgelden 
 
 
A/B/C-niveau   € 15,00 per deelnemer per wedstrijd.  
D/E-niveau / A- pupillen  € 12,50 per deelnemer per wedstrijd.  
(aanmelding, niet de werkelijke deelname is hierbij bepalend).  
 

Wedstrijdpaspoorten 
 
Om deel te kunnen nemen aan KNGU-wedstrijden dient men in het bezit te  
zijn van een geldig wedstrijdpaspoort (aanvraag via KNGU loket). 
Pas dan is ook slechts inschrijving mogelijk voor de wedstrijden in het KNGU loket. 
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Doorstroming 

  
De doorstroming zal door de LTC bepaald en gecommuniceerd worden, hou hiervoor de KNGU 
website in de gaten. 
We zullen deze doorstroming naar ons district vertalen en daarna met de verenigingen 
communiceren. 
 

Muziek 
 
Net als de vorig jaren wordt de muziek digitaal aangeleverd. Dit jaar kun je net als de wedstrijdbladen 
de muziekjes uploaden via een link die naar de trainers wordt gestuurd. 
Let op de trainers krijgen een link voor het uploaden van de muziek en de contactpersonen voor de 
wedstrijdbladen krijgen een linkje voor het uploaden van de wedstrijdbladen. 
Hou dit a.u.b. gescheiden en gebruik de link alleen waar deze voor bedoeld is. 
 
Upload de muziekjes in mp3 formaat voor 1 januari 2022 
Heb je na die tijd nog wijzigingen in de muziek, mail dan naar dtcag@zuid.kngu.nl  
 
Na sluiting Loket komt de deelnemerslijst op de kngu-site te staan met naast de namen en nummers 
ook een code die je kunt knippen en plakken als bestandsnaam van je muziekje. 
Gebruik deze lijst om de muziek en de wedstrijdbladen correct te benoemen. 
 
Zorg er altijd voor dat je op de wedstrijddag een reserve-exemplaar bij je hebt van de muziek op CD 
of usb. 
  

mailto:dtcag@zuid.kngu.nl
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Trainers 
 
Per vereniging mogen niet meer dan twee trainers op de vloer aanwezig zijn. De hoofdtrainer dient in 
het bezit te zijn van een geldige licentie. Trainers en choreografen zijn als zodanig herkenbaar in 
trainingspak en sportschoenen.  
 

Uitslagen 
 
Uitslagen worden zo snel mogelijk na afloop van de wedstrijd op de site van het district bekend 
gemaakt. Zie www.zuid.kngu.nl, acrobatische gymnastiek of agenda.  
 

Wedstrijdgedeelte 
 
Tijdens de wedstrijden mogen alleen de deelnemers in dat blok in het wedstrijd  
gedeelte aanwezig zijn, met max. 2 trainers per vereniging. Zij blijven gedurende  
de wedstrijden van de andere deelnemers op de banken zitten en mogen het wedstrijd gedeelte niet 
verlaten.  
 

Extra bepalingen 
  
De entreegelden voor de wedstrijden bedragen:  
€ 2,00 voor personen 5 t/m 12 jaar  
€ 3,50 voor personen 13 jaar en ouder  
Tot 5 jaar gratis toegang. 
 
 

COVID-19 
 
Mocht er nog iets veranderen i.v.m. nieuwe maatregelen COVID-19 zullen we ons houden aan de 

richtlijnen van het RIVM ook aansluitend op het wedstrijdprotocol van de KNGU. 
 


