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Deel I : ALGEMENE INFORMATIE 

 

Artikel 1: Algemeen 

Landelijke Technische Commissies (LTC’s) organiseren activiteiten in naam en onder 

verantwoordelijkheid van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). De LTC’s zijn een 

onderdeel van de KNGU die namens de KNGU verantwoordelijk zijn voor alle activiteiten binnen hun 

discipline. 

 

De LTC’s worden voorgezeten door een voorzitter en ondersteund door de Consulenten vanuit het 

Bondsbureau. 

 

De regelgeving, zoals vastgelegd in de statuten van Huishoudelijk Reglement (HR) en Technisch 

Reglement (TR) van de KNGU, heeft voorrang op de regelgeving voor de wedstrijden waarbij deze 

wedstrijdinfo gehanteerd wordt. 

 

Voor een actueel overzicht verwijzen wij u naar de website van de KNGU: www.kngu.nl  

 

Artikel 2: LTC-samenstelling 

 

Functie Naam Contact 

Voorzitter Emil Buijs voorzitter@acrogym.kngu.nl 

Secretariaat & Topsport Anouk van Wingerden secretariaat@acrogym.kngu.nl 

Juryzaken Jeroen Palsma juryzaken@acrogym.kngu.nl 

Wedstrijdzaken 
Mandy Hoefman – 

Stegeman 
wedstrijdzaken@acrogym.kngu.nl 

Breedtesport Aline Roetman breedtesport@acrogym.kngu.nl 

Opleidingen Cimberley van Zuthem opleidingen@acrogym.kngu.nl  

Contactpersoon KNGU 

Medewerker Sport & 

Win 

Marcel Verstraten verstraten@acrogym.kngu.nl 

 

 

Artikel 3: Algemene deelnemingscriteria 

mailto:voorzitter@acrogym.kngu.nl
mailto:secretariaat@acrogym.kngu.nl
mailto:juryzaken@acrogym.kngu.nl
mailto:wedstrijdzaken@acrogym.kngu.nl
mailto:breedtesport@acrogym.kngu.nl
mailto:opleidingen@acrogym.kngu.nl
mailto:verstraten@acrogym.kngu.nl
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Om deel te kunnen nemen aan wedstrijden georganiseerd door de KNGU, dient men lid te zijn van 

een bij de KNGU aangesloten vereniging en in het bezit te zijn van een geldig wedstrijdpaspoort. 

 

 

 

 

Artikel 4: Invoering verklaring geen bezwaar bij ernstige twijfel aan 

medische en / of gezondheidstoestand 

Het bondsbestuur van de KNGU heeft besloten dat de organiserende eenheid van bonds- of 

districtsactiviteiten een verklaring van geen bezwaar voor deelname kan verlangen als ernstig wordt 

getwijfeld aan de gezondheidstoestand van een lid. De verklaring kan uitsluitend door de KNGU-

bondsarts worden afgegeven. 

 

Deze regelgeving behoeft enige nadere specificatie, welke onderstaand is vastgelegd. In 

voorkomende gevallen, waarin deze wedstrijdinformatie niet voorziet, geeft de bondsarts advies en 

beslist het bondsbureau. 

 

 

Artikel 5: Termen 

Bonds- of districtsactiviteiten zijn alle activiteiten die in naam en onder verantwoordelijkheid van de 

KNGU of de districtsbesturen van de KNGU worden georganiseerd. Hieronder vallen (regionale, 

nationale of internationale) trainingen, stages, wedstrijden, demonstraties en andere evenementen. 

 

Organisatie zijn alle personen of instanties die met het organiseren van  

bovenstaande evenementen te maken hebben. Districtsbesturen, landelijke commissieleden, 

juryleden en sporttechnische organisatoren zijn als 

voorbeeld te noemen. 

 

Verklaring geen bezwaar is een schriftelijke verklaring, afgegeven door de bondsarts van de KNGU, 

dat er geen medisch bezwaar bestaat tegen deelname aan bovengenoemde activiteiten. In deze 

verklaring staat steeds precies vermeld voor welke activiteiten deze geldig is. 

 

Ernstige twijfel aan de gezondheidstoestand is te beschrijven als iedere situatie of uiting van pijn, 

ziekte of ernstig ongemak, die bij de deelname aan bovengenoemde activiteiten mogelijk zou kunnen 

verergeren of verhoogd risico opleveren. 

 

Artikel 6: Aanvullende regelgeving 
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• De verklaring geen bezwaar kan tot uiterlijk 7 dagen voor de bedoelde activiteit worden 

gevraagd. Dit laat betrokkenen nog minimaal een week om voor deze verklaring zorg te 

dragen; 

• Het verlangen van een dergelijke verklaring dient schriftelijk te geschieden; per aangetekend 

of persoonlijk overhandigd schrijven; 

• Tijdens een evenement kan een deelnemer slechts van (verdere) deelname op medische 

gronden worden uitgesloten, door een (para)medicus die daar namens de bond aanwezig is. 

 

Directe aanleiding voor het nemen van deze beslissing is de constatering dat de persoonlijke 

prestatiewens van een sporter aanleiding kan zijn tot het nemen van individuele beslissingen met (te) 

ernstige risico’s en / of gevolgen. 

 

Het bondsbureau zal, als daar aanleiding toe is en na advies van de bondsarts, commissies en 

districten schriftelijk en vertrouwelijk informeren over betrokken leden waarvoor deelname aan 

activiteit(en) niet wenselijk is. De landelijke commissies en districten blijven echter ook zelf 

verantwoordelijk om actie te ondernemen als wordt getwijfeld aan de wenselijkheid tot deelname. 

 

Artikel 7: Doping 

De KNGU kent een dopingreglement, waaruit de belangrijkste punten hieronder worden vermeld: 

• Het is gymnasten verboden doping te gebruiken; 

• Het is een ieder verboden aan te zetten tot dopinggebruik alsmede het behulpzaam zijn bij het 

verstrekken van doping; 

• Dopingcontroles kunnen (onaangekondigd) bij elke, onder de verantwoordelijkheid van de 

KNGU vallende wedstrijd, c.q. uitvoering worden uitgevoerd; 

• Dopingcontroles kunnen eveneens (onaangekondigd) buiten de wedstrijd om worden 

uitgevoerd. 

 

Voor verdere informatie over doping, zie de KNGU-website. 

 

Artikel 8: Wedstrijdpaspoort 

Om deel te kunnen nemen aan KNGU-wedstrijden dient men in het bezit te zijn van een geldig 

wedstrijdpaspoort.  

 

Via het KNGU loket, http://loket.kngu.nl kan online een aanvraag voor een wedstrijdpaspoort 

ingediend worden. De vereniging ontvangt van de KNGU (bondsbureau) specifieke inlogcode en 

werkwijze.  

 

Een aanvraagbevestiging geldt als een voorlopig paspoort c.q. startbewijs.  

 



 

Versie april ’22 6 Acrobatische Gymnastiek 

Artikel 9: Nomenclatuur 

Ingevolge de afstemming van de landelijke wedstrijden binnen de KNGU wordt er naar gestreefd 

gelijkluidende namen te hanteren voor gelijksoortige wedstrijden. In de diverse wedstrijdsystemen 

betekent dit dat in het algemeen "van boven naar beneden" de volgende benamingen van wedstrijden 

gehanteerd kunnen worden. 

 

Nederlandse kampioenschappen (alleen A-niveau) en finalewedstrijden (bondskampioenschappen) 

zijn de "eindwedstrijden" van een wedstrijdsysteem. 

 

Deze worden voorafgegaan door plaatsingswedstrijden, welke zowel regionaal (in het district) of 

landelijk kunnen plaatsvinden, afhankelijk van het niveau waarop men deelneemt. 

 

Artikel 10: Activiteitenkalender 

In het specifieke gedeelte op de KNGU-website vindt u een opsomming van de activiteiten van de 

discipline Acrobatische Gymnastiek. 

 

Artikel 11: Verzekeringen 

Voor alle door de KNGU georganiseerde wedstrijden is de algemene KNGU verzekering van kracht. 

 

Artikel 12: Kledingvoorschriften 

Deelnemers 

Deelnemers aan wedstrijden dienen correcte wedstrijdkleding te dragen. De wedstrijdkleding dient te 

voldoen aan sportieve en esthetische principes zoals gesteld in de wedstrijdreglementen.  

 

Trainers en begeleiders 

Trainers en begeleiders dienen gekleed te gaan in correcte sportkleding. 

 

Reclamevoorschriften 

Het is een ieder toegestaan om reclame te voeren op wedstrijdkleding, mits men zich houdt aan de 

door de KNGU gestelde regels ten aanzien van sponsoring en reclame. Op de KNGU website vindt u 

de geldende normen en regels. 

 

Jurykleding 
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Bij alle onder de KNGU vallende wedstrijden wordt gejureerd door bevoegde KNGU 

juryleden. Van deze juryleden wordt verwacht dat zij, conform het reglement van de 

KNGU, en de desbetreffende discipline, handelen en gekleed gaan. 

 

Artikel 13: Overige bepalingen 

Daar waar dit reglement niet in voorziet, worden vragen voorgelegd aan de KNGU. 

 

Artikel 14: Artikelen 

Bij het bondsbureau zijn diverse artikelen verkrijgbaar, zoals bijvoorbeeld oefenstof, promotieartikelen, 

kleding, etc. Informatie hierover kunt u vinden op de KNGU website. 
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Deel II: WEDSTRIJDKALENDER 

 

Artikel 15: ABC-Niveau 

 

Zaterdag Zondag Organiserende vereniging 

1e PW 

ABC-Niveau 
26 maart 2022 

2e PW 

ABC-Niveau 
27 maart 2022 

TURNOSS Oss 

3e PW 

ABC-Niveau 
23 april 2022 

4e PW 

ABC-Niveau 
24 april 2022 

FLIK FLAK ‘s-Hertogenbosch 

5e PW 

ABC-Niveau 
14 mei 2022 

6e PW 

ABC-Niveau 
15 mei 2022 

SVH Hellendoorn 
Let op: Data gewijzigd 

7e PW 

ABC-Niveau 
28 mei 2022 

7e PW 

ABC-Niveau 
29 mei 2022 

FLIK FLAK ‘s-Hertogenbosch 

Finale 

BC-Niveau 
25 juni 

NK 

A-Niveau 
26 juni 

Rotterdam 

 

 

Artikel 16: DE-Niveau | Landelijk 

 

Zaterdag Zondag Organiserende vereniging 

1e ½ Finale 

DE-Niveau 
21 mei 2022 

2e ½ Finale 

DE-Niveau 
22 mei 2022 

GV Gramsbergen 

Finale 

DE-Niveau 
11 juni 2022 

 
WILHELMINA Kampen 
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Deel III: INSCHRIJVINGEN 

 

Artikel 17:  Algemeen 

Elke vereniging, welke zal deelnemen aan de Acrobatische Gymnastiek wedstrijden in Nederland, zal 

zich moeten inschrijven via het nieuwe KNGU-Inschrijfsysteem (https://cms.kngu.nl/login). 

 

De sluitingsdatum voor het loket is op 13 februari 2022 / 23:59 uur. Wilt u na deze sluitingsdatum nog 

wijzigingen toepassen (niveau wijzigingen, trio naar duo), dan worden er administratiekosten in 

rekening gebracht (€ 25,- per wijziging). Probeer hier met de inschrijving rekening mee te houden. 

 

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

contact opgenomen worden met de LTC-AG Wedstrijdzaken (wedstrijdzaken@acrogym.kngu.nl). 

 

Artikel 18:  Indeling teams 

De teams worden door de LTC-AG Wedstrijdzaken verdeeld en ingedeeld over de verschillende 

plaatsingswedstrijden (PW’s). Het opgeven van een voorkeur is niet mogelijk. Als een team niet kan 

deelnemen in verband met een geloofsovertuiging, deelname aan een andere KNGU-Wedstrijd of 

schoolactiviteiten, kan dit worden vermeld in het vak “Mededelingen” in het KNGU-Inschrijfsysteem. 

Let op: Deze voorkeur is niet meteen een toezegging.  

 

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

AG Wedstrijdzaken. 

 

Plaatsingswedstrijden 

Er zijn dit jaar acht plaatsingswedstrijden waarop de teams ingedeeld zijn. De plaatsingswedstrijden 

zijn in combinatie met elkaar neergezet om zo de teams eerlijk en overzichtelijk te kunnen indelen. 

(PW1 & PW5 / PW2 & PW6, enz.) 

 

Artikel 19:  Wedstrijdpaspoort 

Om deel te kunnen nemen aan KNGU-wedstrijden dient men in het bezit te zijn van een geldig 

wedstrijdpaspoort. Via het KNGU-Loket (loket.kngu.nl) kan online een aanvraag ingediend worden 

voor een wedstrijdpaspoort.  

 

Het wedstrijdpaspoort moet geldig zijn gedurende het gehele seizoen (tot de finales van het 

desbetreffende niveau). 

 

https://cms.kngu.nl/login
mailto:wedstrijdzaken@acrogym.kngu.nl
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LET OP: Er zijn wijzigingen geweest voor wat betreft de wedstrijdpaspoorten. Kijk 

op de KNGU website naar de vernieuwde regels omtrent meerdere 

sporten, geldigheid wedstrijdpaspoort en verlening ivm corona. 
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Artikel 20:  Inschrijfgeld 

Niveau Inschrijfgeld 

ABC-Niveau € 16,- p.p.p.w 

DE-Niveau € 13,50 p.p.p.w 

Aanmelding is bepalend, niet de werkelijke deelname 

 

Artikel 21:  Leeftijdsindeling 

Hieronder is de leeftijdsindeling Acrobatische Gymnastiek weergegeven: 

 

A-Niveau (Nationaal) 
Leeftijden 

BP OP’s 

-  A-Senior minimaal 12 jaar - 

-  A-Junior 2 minimaal 11 jaar maximaal 20 jaar 

-  A-Junior 1 minimaal 10 jaar maximaal 18 jaar 

-  A-Jeugd minimaal 9 jaar maximaal 16 jaar 

-  A-Pupil minimaal 8 jaar maximaal 15 jaar 
 

B-Niveau 
Leeftijden 

BP OP’s 

-  B-Senior minimaal 10 jaar - 

-  B-Junior minimaal 10 jaar Maximaal 19 jaar 
 

C-Niveau 
Leeftijden 

BP OP’s 

-  C-Senior minimaal 9 jaar - 

-  C-Junior minimaal 9 jaar Maximaal 17 jaar 
 

D-Niveau 
Leeftijden 

BP OP’s 

-  D-Senior minimaal 8 jaar - 

-  D-Junior minimaal 8 jaar maximaal 16 jaar 

-  D-Jeugd minimaal 8 jaar maximaal 14 jaar 
 

E-Niveau 
Leeftijden 

BP OP’s 

-  E-Senior minimaal 8 jaar - 

-  E-Junior minimaal 8 jaar maximaal 15 jaar 
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-  E-Jeugd minimaal 8 jaar maximaal 13 jaar 

-  E-Instap minimaal 6 jaar maximaal 12 jaar 

 

 

  

 De leeftijd wordt bepaald aan de hand van het kalender jaar.  

 vb. In 2022 mag een sporter geboren in 2006 niet deelnemen aan het D-Junior niveau, aangezien zij 17 jaar 

wordt in het jaar 2022 
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Deel IV:  TECHNISCHE RICHTLIJNEN 

 

Artikel 22:  Wedstrijdreglement & Moeilijkheidstabellen. 

DE-Niveau 

Er zal worden gewerkt volgens het Wedstrijdreglement en de Moeilijkheidstabellen DE-Niveau 2018-

2021. Ook in het DE-Niveau heeft Corona ervoor gezorgd dat de vernieuwing van de oefenstof een 

jaar is uitgesteld, aangezien komend seizoen het ABC-Niveau aangepast is.  

 

Voor seizoen 2023 zal er een nieuw reglement voor het DE-Niveau verschijnen en deze zal in het 

najaar van 2022 op de website van de KNGU te vinden zijn. 

 

ABC-Niveau 

Voor seizoen 2022 zal er gewerkt worden met het vernieuwde Wedstrijdreglement & 

Moeilijkheidstabellen van het ABC-Niveau. Corona heeft ervoor gezorgd dat de vernieuwing van de 

oefenstof een jaar is uitgesteld en om deze reden komend seizoen (seizoen 2022) zal ingaan. 

 

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 nieuwe wedstrijdreglement & de nieuwe moeilijkheidstabellen staan op de website van de KNGU. 

 

Artikel 23:  Nieuwsbrieven & Logboekjes ABC/DE-Niveau  

Elk jaar zal de Landelijke Technische Commissie het afgelopen jaar evalueren en vragen die er zijn 

gekomen omtrent de oefenstof verduidelijken.  

• In het ABC-Niveau zullen wijzigingen worden gepresenteerd in de vorm van een nieuwsbrief.  

• In het DE-Niveau zal tijdens het seizoen een logboekje gemaakt worden en in het najaar van 

het seizoen worden alle punten die vermeld stonden in de logboekjes meegenomen in de 

nieuwste versie van de moeilijkheidstabellen en het wedstrijdreglement.  
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Deel V: WEDSTRIJDEN 

 

Artikel 24:  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 blokindeling en deelnemerslijst.  

 

Afmelden kan door te mailen naar wedstrijdzaken@acrogym.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 wijzigen ten opzichte van de definitieve indeling.  

 

Artikel 25:  Aanleveren muziek & wedstrijdbladen 

In de bijlage is te vinden hoe de muziek en wedstrijdbladen aangeleverd moeten worden: 

- Bijlage A Aanleveren muziek 

- Bijlage B Aanleveren wedstrijdbladen 

 

Artikel 26:  Trainers & Wedstrijdgedeelte 

Per vereniging mogen niet meer dan twee trainers op de vloer aanwezig zijn, waarvan de hoofdtrainer 

in het bezit moet zijn van minimaal een geldige niveau 3 licentie. Trainers en choreografen zijn 

herkenbaar aan het trainingspak. Daarnaast zullen lange haren vastgebonden moeten 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. 

 

De teams dienen op één plek de vloer te betreden en langs de kortst mogelijke weg hun positie in te 

nemen voor de oefening. En na de oefening de vloer te verlaten langs de kortst mogelijke weg. 

 

Artikel 27:  Uitslagen 

Uitslagen worden zo snel mogelijk na afloop van de wedstrijd op de site van de KNGU bekend 

gemaakt. 

 

mailto:wedstrijdzaken@acrogym.kngu.nl
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Artikel 28: Deelname landelijke wedstrijden 

ABC-Niveau 

Voor het ABC-Niveau schrijft een team zich automatisch in voor twee plaatsingswedstrijden, waarbij er 

aan minimaal één plaatsingswedstrijden deelgenomen moet worden. Welke plaatsingswedstrijden een 

team is ingedeeld wordt bekent gemaakt door de LTC-AG Wedstrijdzaken (zie ook artikel 18). 

 

DE-Niveau 

Voor het DE-Niveau zullen er in de verschillende districten plaatsingswedstrijden en/of 

districtswedstrijden worden aangeboden die de doorstroming naar de halve finales zullen bepalen. 

Deze wedstrijden vallen onder de verantwoordelijkheid van de diverse districten. 

 

Artikel 29: Doorstroming (halve) Finales 

Elk district dient voor 24 april van het seizoen de districtsfinale georganiseerd te 

hebben.  

 

De deelnemers die doorstromen vanuit een districtsfinale hoeven zich, indien dit via 

de geplande KNGU site (KNGU inschrijfmodule) is gedaan, niet nogmaals in te 

schrijven voor het landelijke circuit. 

 

Artikel 30:  Berekening doorstroming 

ABC-Niveau 

Voor het ABC-Niveau zal er een doorstromingsdocument komen die zal bepalen hoeveel teams er 

zullen doorstromen naar het NK in juni. Op welke dag de verschillende disciplines zullen deelnemen is 

afhankelijk van de grote van de groepen en de eventuele bezwaar van deelname op zondag.  

 

Er zal gekeken worden dat er een zo groot mogelijke groep kan deelnemen op het NK in AHOY, mits 

er voldaan is aan het puntenlimiet (zie hieronder). 

 

DE-Niveau 
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De werkgroep Wedstrijdzaken, zal samen met de werkgroep Breedtesport komen tot 

een advies met betrekking tot de doorstroming. Dit zal verwerkt worden in een 

doorstromingsdocument. Welke aantallen er doorstroming is afhankelijk van de 

inschrijving van dat seizoen per district. Daarnaast geldt er op de districtsfinales en 

halve finales een limietscore die bepaald of een team überhaupt kan/mag 

doorstromen naar de (halve) finale. 

 

Reserve deelnemers 

Alle reserveteams moeten zich bij de werkgroep wedstrijdzaken ook aanmelden, zodat zij eventueel 

ingezet kunnen worden als reserve bij uitval van een direct geplaatst team. Voorwaarden om als 

reserve team ook daadwerkelijk ingezet te kunnen worden, zijn: 

 

• Limiet is op de districtsfinale behaald; 

• Muziek is ingeleverd met de goede codering; 

• Wedstrijdbladen zijn op tijd ingeleverd. 

 

Artikel 31: Limieten 

In het onderstaand overzicht staan de limietscores voor de doorstroming naar de (halve) finales. 

 

Niveau Limiet 

A-Niveau Minimaal 72 punten 

A-Junior 2 Minimaal 72 punten 

A-Junior 1 Minimaal 72 punten 

A-Jeugd Minimaal 48 punten 

A-Pupil Minimaal 23 punten 

B-Niveau Minimaal 46 punten 

C-Niveau Minimaal 44 punten 

D-Niveau Minimaal 22 punten 

E-Niveau Minimaal 21,5 punten 
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Deel VI: Juryzaken 

 

Artikel 32:  Opgeven van juryleden 

ABC-Niveau 

De juryleden op het ABC-Niveau worden persoonlijk benaderd, via de mail, door de werkgroep 

Juryzaken, om zich in te schrijven voor het jureren op de landelijke wedstrijden op het ABC-Niveau. 

De juryleden geven op dit inschrijfformulier aan voor welke vereniging zij dat seizoen zullen jureren.  

 

Juryleden hoeven niet perse op dezelfde wedstrijd te jureren als waar de vereniging aan deelneemt, 

als het aantal keren jureren van het jurylid maar gelijk of meer is dan het aantal keren deelnemen van 

de vereniging. 

 

DE-Niveau 

De DE-juryleden zullen benaderd worden via het district om zich op te geven om te gaan jureren op de 

landelijke (halve) finales. Verenigingen die doorstromen naar de finales moeten zelf afstemmen met 

hun jurylid/leden dat zij zich beschikbaar stellen voor het jureren op de landelijk wedstrijden.  

 

Artikel 33:  Indeling van juryleden 

De juryleden ABCDE-Niveau zal gedaan worden door de werkgroep Juryzaken. 

 

Artikel 34:   Juryverplichting 

Alle verenigingen die deelnemen aan de landelijke wedstrijden dienen minstens één gebrevetteerd 

jurylid te leveren op het niveau van deelname. Nieuwe verenigingen en verenigingen die deelnemen 

aan een niveau waarop een hoger jurybrevet noodzakelijk is, zijn vrijgesteld voor één jaar. In dat jaar 

kunnen zij juryleden opleiding om zich wel aan deze verplichting te kunnen voldoen. 

 

Administratieve bijdrage 

Als er geen jurylid geleverd wordt, is de LTC-AG genoodzaakt een administratieve bijdrage van € 45,- 

per dagdeel in rekening te brengen voor elk dagdeel waaraan de vereniging deelneemt maar geen 

jurylid levert i.v.m. het moeten vragen van andere juryleden en de daardoor ontstane extra 

(reis)kosten.  
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Bijlage A:   Aanleveren Muziek 

De wedstrijdmuziek moet digitaal worden aangeleverd. De muziek moet gemaild worden via 

WeTransfer naar acro.muziek@gmail.com. De onderstaande deadlines worden aangehouden: 

• ABC-Niveau → 11 maart 2022 | 23:59 uur 

• DE-Niveau (½ Finale) → 9 mei 2022 | 23:59 uur 

o Deze kunnen pas verstuurd worden nadat de deelnemerslijst van de ½ finales bekend 

is ivm de wedstrijdnummers. 

 

De bestandsnaam van de muziek moet volgens het onderstaande principe worden aangeleverd (Let 

op: foutief benoemde bestanden zullen worden retour gestuurd met de vraag of ze op de juiste manier 

benoemd kunnen worden): 

 

 Voorbeeld complete bestandsnaam: 

  L-2022-006-DYN-WP-Csr-Hand & Stand, GV Acrogym 

→ L   Landelijk 

→ 2022   Wedstrijdseizoen 

→ 006   Wedstrijdnummer (bestaande uit drie cijfers) 

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

o Bij DE-Niveau COM gebruiken 

→ WP   WP (Damespaar) 

WG (Damesgroep) 

MxP (Gemengd Paar) 

MP (Herenpaar) 

MG (Herengroep) 

→ Csr   Asr (A-Senior) / Ajr2 (A-Junior 2) / Ajr1 (A-Junior 1) 

Aje (A-Jeugd) / Apup (A-Pupil) 

Bsr (B-Senior) / Bjr (B-Junior) 

Csr (C-Senior) / Cjr (C-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  Verenigingen 

 

 

 



 

Versie april ’22 19 Acrobatische Gymnastiek 

Naast het mailen, 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: Als er tijdens het seizoen een muziek wijziging wordt gemaild, zorg er dan 

voor dat de bestandsnaam zoals hierboven opgemaakt is met als toevoeging 

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

 L-2022-006-DYN-WP-Csr-Hand & Stand, GV Acrogym – WIJZIGING 

 

Bijlage B:  Aanleveren Wedstrijdbladen 

De wedstrijdbladen, voor het ABC-Niveau en voor de (halve) finale DE-Niveau, dienen 12 dagen voor 

de desbetreffende wedstrijd (maandag) uiterlijk 22.00 uur digitaal verstuurd worden, via WeTransfer 

naar: juryzaken@acrogym.kngu.nl.  

 

Onvolledig ingevulde of onleesbare wedstrijdbladen zullen worden geretourneerd. Voor het te laat 

inleveren van de wedstrijdbladen zal er een sanctie volgen door de juryvoorzitter (ABC-Niveau = € 

25,- boete / DE-Niveau = 0,3 aftrek). 

 

Bestandsnaam 

De bestandsnaam van de wedstrijdbladen moet volgens het onderstaande principe worden 

aangeleverd (Let op: foutief benoemde bestanden zullen worden retour gestuurd met de vraag of ze 

op de juiste manier benoemd kunnen worden): 

 

 Voorbeeld complete bestandsnaam (zonder spaties): 

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

→ PW2   Plaatsingswedstrijd 1, 2, t/m  8 of NK 

→ Bn1   Baan 1 of Baan 2 

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

→ Blk4   Wedstrijdblok van de wedstrijd (nr. 1 t/m 16) 

→ 006   Wedstrijdnummer (bestaande uit drie cijfers) 

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

o Bij DE-Niveau COM gebruiken 

→ WP   WP (Damespaar) / WG (Damesgroep)  

MxP (Gemengd Paar) / MP (Heren paar) 

MG (Heren groep) 

→ Csr   Asr (A-Senior) / Ajr2 (A-Junior 2) / Ajr1 (A-Junior 1) 

Aje (A-Jeugd) / Apup (A-Pupil) 

Bsr (B-Senior) / Bjr (B-Junior) 

mailto:juryzaken@acrogym.kngu.nl


 

Versie april ’22 20 Acrobatische Gymnastiek 

Csr (C-Senior) / Cjr (C-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  Verenigingen 

 

Let op: De complete bestandsnaam lijkt op de variant bij het aanleveren van de muziek, echter 

verschilt die met name in het begin (Wedstrijdronde, Baan, Blok).  

 

AcroCompanion 

Er is een mogelijkheid voor het A-Niveau (m.u.v. A-Pupil) om de bladen te maken via Acro 

Companion. 

 


