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In deze nieuwsbrief tref je de wijzigingen, verduidelijkingen en aanvullingen 

aan behorend bij het D+/D-/E- regelement 2023-2025. 

 

Verwijderen uit vorige nieuwsbrief: 
 

 

Technische verduidelijking: 

2. De handstand waarbij de schouders van de top worden ondersteund wordt 

gezien als een handstand met vier contactpunten. Dit element telt niet voor 

de handstand eis, daarvoor zijn max twee contactpunten toegestaan.  

Note: Dit geldt alleen voor het A/B/C-reglement  
  

Q: Is het toegestaan om een piramide met een 3sec houding te doen, 
gevolgd door een motion van de top naar een 1 sec houding en dan door te 
gaan naar een transitie naar andere piramide met een 3 sec houding? 

A: Nee, je moet een transitie starten van een 3sec houding naar een 3 sec 
houding (met een vrije positie van de top) en niet andersom redeneren.  

 
Note: Dit geldt alleen voor het A/B/C-reglement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://dutchgymnastics.nl/assets/Publications/DEF-Wedstrijdreglemen-2023-2025-Oktober-2022.pdf
https://dutchgymnastics.nl/assets/Publications/Nieuwsbrief-1-acro-breedtesport-2022-versie-21-november.pdf


 

Reglement: 
Alles wat toegevoegd moet worden staat in groen genoteerd.  

Alles wat verwijderd moet worden staat in rood en doorstreept.  

Speciale vereisten voor de balans-oefening kwartet D+ niveau 

19.11  De oefening bevat minimaal 1 piramide waarin de bovenpartner(niet 

de middenpartner werkend als bovenpartner) een motion uitvoert.  

Bij kwartetten: Wanneer de bovenpartner en middenpartner wisselen 

van positie kan de handstand ook door de middenpartner uitgevoerd 

worden. 

 
 

 

Artikel 20: Beperkingen en Verduidelijkingen Balans (GROEPEN) 

 
 

 

Speciale Vereisten combinatie-oefening D-Niveau (GROEPEN)  

26.3 Speciale vereisten D-Niveau (trio’s en kwartet): 

PE - Balans 
- de oefening bevat minimaal 1 partnerelement waarbij de 

bovenpartner een handstand uitvoeren, gekozen uit de 
moeilijkheidstabellen van minimaal waarde 3. 

Bij kwartetten: Wanneer de bovenpartner en middenpartner wisselen 

van positie kan de handstand ook door de middenpartner uitgevoerd 

worden. 
- de oefening bevat minimaal 1 partnerelement met een motion van 

de bovenpartner. 

- Er moeten piramides opgebouwd worden van ten minste 2 

verschillende categorieën uit de moeilijkheidstabellen. Indien 2 

piramides, dan 2 verschillende categorieën.  

PE - Dynamisch 
- de oefening bevat minimaal 1 partnerelement vanaf basket. 
- de oefening bevat minimaal 1 partnerelement met een 2/4 breedte-

as rotatie. 

IE – Balans 
- alle partners moeten 2 IE-Balans elementen laten zien van een 

verschillende categorie (Kracht&Balans, Lenigheid & Behendigheid) 
- in de gehele oefening moeten alle categorieën IE-Balans worden 

uitgevoerd 

IE - Tumbling 
- alle partners moeten 1 of 2 IE-Tumbling elementen laten zien, de 

lengte van de serie mag per partner verschillen maar een partner 
mag niet meer dan 2 elementen van deze categorie laten zien. Een 



 

serie mag niet onderbroken worden door een choreografie, wel door 

een tussenpas of beenwissel.  
- minimaal 2 partners voeren een (Loop-)Overslag, Flikflak of Salto uit. 

 

 

Speciale Vereisten combinatie-oefening E-Niveau (GROEPEN)  

26.7 Speciale vereisten E-Senior (trio’s en kwartetten): 

PE - Balans 
- de oefening bevat minimaal 1 partnerelement waarbij de 

bovenpartner een handstand uitvoeren, gekozen uit de 

moeilijkheidstabellen. Bij kwartetten: Wanneer de bovenpartner en 

middenpartner wisselen van positie kan de handstand ook door de 

middenpartner uitgevoerd worden. 

Trio: 

Er moeten piramides opgebouwd worden van ten minste 3 

verschillende categorieën uit de moeilijkheidstabellen.  

Kwartet: 

Er moeten piramides opgebouwd worden van ten minste 2 

verschillende categorieën uit de moeilijkheidstabellen.  

PE - Dynamisch 
- de oefening bevat minimaal 1 partnerelement vanaf basket. 

IE – Balans 

- alle partners moeten 2 IE-Balans elementen laten zien van een 
verschillende categorie Kracht&Balans, Lenigheid van maximaal 
waarde 3 & Behendigheid van maximaal waarde 2). 

- in de gehele oefening moeten alle categorieën IE-Balans worden 
uitgevoerd 

IE - Tumbling 
- alle partners moeten 1 IE-Tumbling elementen laten zien van 

maximaal waarde 2. 
 

Vervangen: 

Beperkingen voor balanselementen E-/D-niveau trio/kwartet 

26.15 In de oefening mag de bovenpartner dezelfde houding (bijvoorbeeld 
een spreidhoek) 4 keer herhalen, 2 keer als statische houding en twee 
keer tijdens de motion van de onderpartner. Daarna wordt er geen 
moeilijkheid meer gegeven aan de bovenpartner of de onderpartner 
tenzij de bovenpartner verandert naar een andere houding van 

waarde. 
De bovenpartner kan moeilijkheid verkrijgen voor dezelfde houding in 
de hele oefening: 

- twee keer voor een statische houding; 
- twee keer in een motion  



 

Wedstrijdbladen 

 
Er is een nieuw bestand geplaatst met het juiste wedstrijdblad.  

Wijziging hierin is:  

- Bladzijdenummer tumblingelement is gewijzigd naar 81 

- Jaartal komt overeen met reglement 

- Er is een voorbeeldblad toegevoegd 

 

Verduidelijking artikel 44.3  

Penalty’s van de totaalscore door de moeilijkheidsjury 

Wanneer een ander element uitgevoerd wordt dan op het wedstrijdblad genoteerd 

staat telt het element wel mee voor speciale vereisten maar geeft het geen 

moeilijkheidswaarde.  

 

 

Verduidelijking invullen wedstrijdbladen dynamische elementen. 

 

Op het wedstrijdblad graag de juiste start- en eindhouding noteren, hiervoor kunnen 

de plaatjes op pagina 3, 4 en 5 van de moeilijkheidstabellen gebruikt worden.   

https://dutchgymnastics.nl/assets/Publications/Moeilijkheidstabellen-23-25Oktober.pdf


 

Moeilijkheidstabellen 

Pagina 2: 

 

Verduidelijking: 

Voorbeeld:  

De bovenpartner voert een handstand uit op de benen, de onderpartner heeft de 

bovenpartner vast bij de bovenbenen dan is dit element herkenbaar uitgevoerd en 

wordt het element geteld. Bij klemmen wordt het element geteld en dit geeft geen 

aftrek, dit komt overeen met het ABC-reglement.  

 

 
Pagina 14: 

Toevoegen element: 

Pagina 35 

Aanpassen code elementen 

Verwijderen element 32.3  



 

 

 

Pagina 42 

Toevoegen * (Bp mag  of ) 

   

Pagina 62 

Wijzigen: 

Onderstaand element heeft de volgende (juiste) code: 

 

  



 

Pagina 63 

Wijzigen: 

Onderstaande elementen heeft de volgende (juiste) code: 

 

 

 

 

Pagina 71  

Toevoegen starthouding: 

 

23 

Starthouding krijgt dezelfde code als basket met 2 actief werkende onderpartners.  

 

 

 

 

 

 

  



 

Wedstrijdboekje 

Het landelijke wedstrijdboekje staat op de website van Dutch Gymnastics. 

 

Ook de aanvulling welke van toepassing is voor het D+/D-/E-niveau staat online.  

 

 

https://dutchgymnastics.nl/assets/Publications/Wedstrijdboekje-Acro-2023-Landelijke-informatie-versie-dec-2022.pdf
https://dutchgymnastics.nl/assets/Publications/Aanvullingen-wedstrijdboekje-DE-Acro.pdf
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