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1 WEDSTRIJDSTRUCTUUR TRAMPOLINE INDIVIDUEEL 

 
1.1 OVERZICHT 

 

°2009 miniGYM 8 jaar 

°2008 I 9 jaar 

°2007 I 10 jaar 

°2006 A 11 jaar B 11 jaar C 11 jaar 

°2005 A 12 jaar B 12 jaar C 12 jaar 

°2004 
A 13-14 jaar B 13-14 jaar C 13-14 jaar 

°2003 

°2002 
A 15-17 jaar B 15-16 jaar C 15-16 jaar 

°2001 

°2000 A 15-17 jaar / A SENIORES 

B 17+ jaar C 17+ jaar °1999 
A SENIORES 

… 

 

1.2 ALGEMEENHEDEN 

 

→ Gymnasten jonger dan °2008 kunnen niet deelnemen aan Trampolinewedstrijden. 

→ Voor gymnasten van °2009 verwijzen we naar het aparte programma miniGYM. 

→ Gymnasten in het I-, B- of C-niveau kunnen niet in een hogere of lagere leeftijdscategorie 

aantreden. 

→ Gymnasten in het A-niveau kunnen enkel in een hogere leeftijdscategorie aantreden als 

dit in overeenstemming is met de internationale reglementering (FIG/UEG). 

→ De gekozen categorie is geldig voor het volledige seizoen. Tijdens het seizoen kan men 

noch van categorie, noch van niveau veranderen. 

→ In elke categorie is er een apart klassement voor jongens en voor meisjes. 

→ Kledijvoorschriften gymnasten – geen nationale outfit. 

o Meisjes: turnpak (zonder mouwen of met mouwen) 

o Jongens: singlet (zonder mouwen) en lange broek of turnshort 

o Plooibare turnpantoffels en/of witte enkelsokjes zijn verplicht voor alle 

gymnasten 

→ Kledijvoorschriften trainers: trainingspak en sportschoenen – geen nationale outfit. 

→ Wedstrijdbladen (niet voor I-niveau) dienen ten laatste bij aanvang van de opwarming op 

het wedstrijdsecretariaat te zijn, anders kan de gymnast niet deelnemen. 

→ Er worden geen ex aequoregels toegepast. Een gelijke eindscore betekent eenzelfde 

plaats. 
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1.3 MINIMALE EN MAXIMALE MOEILIJKHEDEN 

 

 

 C-niveau B-niveau A-niveau I-niveau 

9 jaar 
 

geen min.- geen max. 

10 jaar geen min.- geen max. 

11 jaar min. 1,0 – max. 2,0 min. 2,0 – max. 3,5 min. 3,5 

 

12 jaar min. 1,0 – max. 2,5 min. 2,5 – max. 4,5 min. 4,5 

13-14 jaar min. 1,5 – max. 3,0 min. 3,0 – max. 6,0 min. 6,0 

15-16  

(17) jaar 
min. 2,0 – max. 4,0 min. 4,0 – max. 8,0 

min. 8,0 (♀)  

min. 9,0 (♂) 

17 jaar en 

ouder 
min. 2,5 – max. 4,5 min. 4,5 – max. 9,0 

min. 9,0 (♀)  

min. 10,5 (♂) 
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2 TRAMPOLINE I-NIVEAU 

 
2.1 PROGRAMMA 

2.1.1 INHOUD 
 

→ Gymnasten werken in 3 posten:  
1. Trampoline: opgelegde reeks (keuze uit 2 opties) 
2. Trampoline: vrije reeks 
3. Lange Mat 

→ Gymnasten die op eenzelfde dag zowel in de discipline Trampoline als DMT deelnemen, 
dienen de Lange Mat maar één keer uit te voeren. 

→ Opgelegde reeks (de bonus wordt enkel toegekend indien een volledige reeks geturnd 
wordt): 
 

I 9 jaar (met bonus 3 punten)  I 9 jaar (zonder bonus) 

min. 5 – max. 10 streksprongen  min. 5 – max. 10 streksprongen 

1. zit     1. zit 

2. ½ draai tot stand   2. ½ draai tot stand 

3. spreidhoeksprong   3. spreidhoeksprong 

4. buikval    4. buikval 

5. stand    5. stand 

stop met 3” stilstand   stop met 3” stilstand 

min. 5 – max. 10 streksprongen  min. 5 – max. 10 streksprongen 

6. hoeksprong   6. hoeksprong 

7. rugval    7. rugval 

8. stand    8. stand 

9. hurksprong    9. hurksprong 

10. enkelvoudige salto (keuze1)  10. 1/1 draai 
 

I 10 jaar (met bonus 3 punten)  I 10 jaar (zonder bonus) 

1. salto rugwaarts gehurkt  1. zit 

2. ½ draai zit    2. ½ draai zit 

3. stand    3. stand 

4. spreidhoeksprong   4. spreidhoeksprong 

5. ½ draai buikval   5. ½ draai buikval 

6. stand    6. stand 

7. hoeksprong   7. hoeksprong 

8. ½ draai    8. ½ draai 

9. hurksprong    9. hurksprong 

10. enkelvoudige salto (keuze1) 10. enkelvoudige salto (keuze1) 

                                                           
1 Vb: 4-o, 4-<, 4-/, 41o, 41<, 41/,… 
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→ Lange Mat 9 jaar 
 

1. Opzwaaien tot handstand (2” houden), doorrollen met gestrekte armen tot hurkzit 
2. Ophurken tot handstand (2” houden) 
3. Doorrollen met gestrekte armen naar schelp, 1 knipmes uitvoeren 
4. Opkomen naar langzit, romp op de benen (2” houden) 
5. Rugwaarts rollen tot kaarsstand (2” houden) 
6. Voorwaarts afrollen en recht komen, onmiddellijk gevolgd door hurksprong 
7. Streksprong met 1/1 draai 
8. Koprol rugwaarts met gestrekte benen en armen tot hoekstand (2” houden) 
9. Spreidhoeksprong 
10. Uitvalspas rad 
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Techniekbeschrijving: 
1. Grote uitvalspas handstand, gecontroleerd en gespannen 2” stilstaan, doorrollen met 

gestrekte armen. 
2. Opspringen met gesloten en gebogen benen tot handstand, 2” aanhouden - doorrollen met 

gestrekte armen tot schelphouding op mat (benen raken de grond niet maar eindigen 
onmiddellijk in schelphouding) – armen zijn gestrekt naast de oren, benen zijn 
aaneengesloten en gestrekt, rug wordt tegen de mat geduwd. 

3. Knipmes: schouders en benen worden gelijktijdig geheven, actieve sluiting, handen aan de 
voeten, armen en benen gestrekt, eindigen in schelphouding met armen langs het lichaam. 

4. Zonder handen opkomen naar langzit, romp voorovergebogen tot op de bovenbenen, benen 
gestrekt, armen gestrekt voorwaarts met handen naast of voorbij de voeten op de grond. 2” 
aanhouden. 

5. Afrollen tot kaarshouding met de armen naast het hoofd en een volledige uitgestrekt (open) 
bekken. 2” aanhouden. 

6. Voorwaarts afrollen en rechtkomen zonder handen, met gesloten benen. Vloeiende 
verbinding tot hurksprong, stabiele landing: lichte buiging in heupen en knieën, armen schuin 
afwaarts gericht. 

7. Streksprong met 1/1 draai: vertrekken vanuit gesloten strekstand, streksprong met volledige 
draai: armen mogen gestrekt opwaarts zijn of langs het lichaam tegen de benen – landing: 
lichte buiging in heupen en knieën, armen schuin afwaarts gericht – strekstand. 

8. Koprol rugwaarts: vanuit strekstand voorover buigen met evenwichtsverlies naar achter, 
armen en benen gestrekt, handen naar binnen gedraaid, voeten dicht bij handen plaatsen – 
komen tot hoekstand met gestrekte benen, 2” aanhouden, daarna romp rechten tot 
strekstand.  

9. Spreidhoeksprong met gestrekte benen, handen aan de voeten; stabiele landing: lichte 
buiging in heupen en knieën, armen schuin afwaarts gericht, benen aaneengesloten of niet 
breder dan heupbreedte; daarna opkomen tot strekstand. 

10. Grote uitvalspas – rad aan voorkeurszijde: laat indraaien van het lichaam voor radslag, 
handen parallel of naar binnen gedraaid (niet naar buiten) plaatsen, benen ver open 
gespreid, bekken gekanteld (vlakke onderrug), eindigen in zijwaartse stand met benen 
gespreid, romp zijwaarts gericht en armen opwaarts. 

 
→ Lange Mat 10 jaar 

1. Opspringen met gestrekte en gespreide benen naar handstand (2” houden) 
2. Doorrollen met gestrekte armen en gespreide benen, doorzwemmen 
3. Zweefhouding (2” houden), tussenhurken en rechtkomen 
4. Waagstand (2” houden) 
5. Vanuit waagstand opzwaaien naar handstand, doorrollen tot schelphouding 
6. Brugje opduwen (2” houden) 
7. Opkomen tot langzit, koprol rugwaarts tot pomphouding 
8. 1x pompen, tussenhurken en rechtstaan 
9. Rad voorkeurszijde 
10. Stap – rad niet voorkeurszijde 
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Techniekbeschrijving: 
1. Opspringen met gestrekte en gespreide benen naar handstand (2” aanhouden). In de 

handstand zijn de benen gesloten. Doorrollen met gestrekte armen en gestrekte en gespreide 
benen. 

2. Doorzwemmen: armen blijven voorwaarts gestrekt, gestrekte benen achteraan aansluiten, 
gestrekte tenen, zitvlak blijft steeds laag op de grond. 

3. Zweefhouding: benen en schouders van de grond, benen zijn gestrekt en gesloten, armen zijn 
op schouderbreedte (of net iets breder, maar niet zijwaarts gericht) en gestrekt naast de 
oren, in het verlengde van de romp, het hoofd is in het verlengde van de romp of lichtjes 
geheven (maar niet in de nek). Handen bijschuiven tot onder de schouders, tussenhurken en 
rechtkomen tot strekstand. 

4. Waagstand: beide benen zijn gestrekt; bovenste been bevindt zich boven de horizontale as; 
schouders zijn boven horizontaal; armen zijn zijwaarts gestrekt. 

5. Handstand opzwaaien vanuit waagstand, been blijft boven horizontaal, handen ver voor de 
voeten plaatsen, handstand 2” aanhouden, doorrollen met gestrekte armen tot 
schelphouding (benen raken de grond niet maar eindigen onmiddellijk in schelphouding). 

6. Vertrek uit gestrekte ruglig, armen en benen buigen, handen naast het hoofd plaatsen, 
voeten dicht bij het zitvlak, uit deze positie opduwen naar brug: benen gestrekt, voeten 
aaneengesloten, armen op schouderbreedte, schouders helemaal uitgeduwd; 2” aanhouden – 
komen tot ruglig. 

7. Vanuit streklig opkomen naar langzit zonder de handen op de grond te plaatsen, armen naast 
de oren, rechte rug – koprol rugwaarts: mag starten uit rechte langzit of uit een korte, snelle 
voorwaartse buiging van de romp; armen en benen gestrekt, handen naar binnen gedraaid, 
eindigen in pomphouding. 

8. Bolle rug, schouders uitgeduwd, armen op schouderbreedte – pompen: voldoende diep: 
ellebogen in hoek van 90° of kleiner - tussenhurken en rechtkomen tot strekstand. 

9. Radslag aan voorkeurzijde: verre uitvalspas met zeer laat indraaien van het lichaam voor 
radslag, handen parallel of naar binnen gedraaid (niet naar buiten) plaatsen, benen ver open 
gespreid, bekken gekanteld (vlakke onderrug), eindigen met benen gespreid en armen 
opwaarts gericht. 

10. Radslag aan niet-voorkeurzijde: stap om van zijde te veranderen, verre uitvalspas met zeer 
laat indraaien van het lichaam voor radslag, handen parallel of naar binnen gedraaid (niet 
naar buiten) plaatsen, benen ver open gespreid, bekken gekanteld (vlakke onderrug), 
eindigen met benen gespreid en armen opwaarts gericht. 
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2.1.2 JURERING 
 

→ Voor de jurering verwijzen we naar de FIG-code. 
→ De totaalscore opgelegde reeks = uitvoeringsscore (middelste 2) + moeilijkheidsbonus 

→ De totaalscore per vrije reeks = uitvoeringsscore (middelste 2) + moeilijkheid + Time of Flight 

+ horizontale verplaatsing. 

→ Indien de opgelegde reeks niet gesprongen wordt zoals voorgeschreven, zal de reeks 

onderbroken worden vanaf en met inbegrip van de sprong waarin de fout wordt begaan. 

→ In de vrije reeks krijgen elementen zonder moeilijkheidswaarde die herhaald worden, een 

bestraffing van 1.0 ptn. Deze aftrek (strafpunt) wordt ingegeven door de juryleden voor 

moeilijkheid. 

→ Saltobewegingen met voorwaartse ‘blinde’ voetenlandingen (bvb. salto voorwaarts (.4-), 

dubbele salto voorwaarts (.8--), schroefsalto voorwaarts (.42), enz.) zijn niet toegelaten in 

een trampolinereeks, behalve als tiende element. Indien dit toch gebeurt, is de reeks 

onderbroken.  

→ Jurering Lange Mat:  

o jureren op 10 punten , elk element beoordelen op 1 punt (= max. 0.5 punt aftrek per 

element, behalve bij het uitvoeren van een niet conform deel of het niet uitvoeren 

van een deel), nauwkeurigheid: 0.1 

o Bij het uitvoeren van een niet conform deel of het niet uitvoeren van een deel, krijgt 

dit element de maximale aftrek (1.0). Een element wordt als niet conform 

beschouwd wanneer de essentie van het element ontbreekt. 

o Score voor Lange Mat-oefening is de som van 3 juryleden 

 

 

Foutentabel lange mat 0.1 0.3 0.5 1.0 

Onvoldoende vormspanning  x x   

Onvoldoende lang aanhouden van houdingen (handstand, 

lenigheid,…)  

 x   

Afwijking van horizontale en verticale posities  x x   

Onvoldoende amplitude  x x   

Evenwichtsverlies  x x   

Val   x  

Niet uitvoeren van een element    x 
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2.2 WEDSTRIJDAANBOD 

 
→ 3 voorrondes – open voor iedereen 

o 21-22.01.2017: Hulshout 
o 11-12.02.2017: Oud-Turnhout 
o 18-19.03.2017: Varsenare 

→ Vlaams Kampioenschap (22-23.04.2017: Deinze) – na selectie 
→ Prijsuitreiking 

o Voorrondes:  PV1: de gymnasten krijgen tijdens de voorrondes een medaille op basis 
van hun totaalscore – eerste 1/3 = goud – tweede 1/3 = zilver – derde 1/3 = brons. 
Na PV1 zal een norm vastgesteld worden op basis van welke de medailles verdeeld 
zullen worden op de daarop volgende voorrondes. 

o Vlaams Kampioenschap: gewoon podium (1-2-3) 
 
 

2.3 SELECTIEPROCEDURE 

 
De maximale aantallen voor het Vlaams kampioenschap zijn afhankelijk van het aantal deelnemers 

per categorie op de voorrondes: 

 1-10 deelnemers per categorie:  max. 8 beschikbare plaatsen 

 11-20 deelnemers per categorie:  max. 12 beschikbare plaatsen 

 21-30 deelnemers per categorie:  max. 18 beschikbare plaatsen 

 30+ deelnemers per categorie:  max. 24 beschikbare plaatsen 
 

Een selectieranking bepaalt de invulling van de beschikbare plaatsen. Op de voorrondes krijgt de 

eerste gymnast van het open klassement 6 punten, de tweede 7 punten, de derde 8 punten, enz. 

Gymnasten krijgen enkel punten wanneer ze een minimumscore behalen. De minimumscores zullen 

worden gecommuniceerd aan de trainers en clubs na PV2. 

 I 9 jaar: x punten 

 I 10 jaar: x punten 

 

De laagste score van de selectieranking over de 3 voorrondes wordt in rekening gebracht om het 

aantal beschikbare plaatsen in te vullen. Bij gelijke stand kijken we naar de tweede laagste score in 

de ranking en nadien naar de derde laagste score. Indien er na de derde laagste score nog een gelijke 

stand is, gaan alle gymnasten op de laatste selectieplaats door naar het Vlaams kampioenschap. 

 

Gymnasten die zich niet volgens deze procedure kunnen selecteren door bijvoorbeeld blessures of 

ziekte, kunnen een wildcard aanvragen. De procedure die geldt voor de aanvraag van wildcards is 

terug te vinden bij de algemeenheden wedstrijden. 
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3 TRAMPOLINE A-NIVEAU 

 
3.1 PROGRAMMA 

Het programma voor het A-niveau is opgemaakt op basis van de draft van de nieuwe FIG-code. Indien 
de FIG belangrijke wijzigingen doet voor januari 2017, zowel op vlak van opgelegde elementen als 
jurering, zullen deze wijzigingen doorgevoerd worden. Trainers en juryleden zullen hier tijdig over 
geïnformeerd worden via de website en de nieuwsbrief. 
 

3.1.1 INHOUD 
 
De voorrondes bestaan uit een opgelegde reeks en een vrije reeks: 
 

→ Opgelegde reeks 11 jaar: 10 verschillende elementen waarvan: 
o 5 elementen met minimaal 270° saltorotatie 
o 4 verplichte elementen:  

verschillende vereisten mogen niet in één element gecombineerd worden 
 ¾ salto vw. gestrekt (zweef) of ¾ salto rw. (vrij) 
 barani gestrekt 
 salto rugwaarts gestrekt 
 cody (vrij) of salto ball out (vrij) of babyfliffis (vrij) 

→ Opgelegde reeks 12 jaar: 10 verschillende elementen waarvan: 
o 6 elementen met minimaal 270° saltorotatie 

o 5 verplichte elementen:  

verschillende vereisten mogen niet in één element gecombineerd worden 

 ¾ salto vw. gestrekt (zweef)  

 ¾ salto rw. (vrij) 

 barani gestrekt 

 salto rugwaarts gestrekt 

 cody (vrij) of babyfliffis (vrij) 

→ Opgelegde reeks 13-14 jaar: 10 verschillende elementen waarvan: 
o 9 elementen met minimaal 270° saltorotatie 

o 5 verplichte elementen:  

verschillende vereisten mogen niet in één element gecombineerd worden 

 ¾ salto rw. (vrij) 

 babyfliffis gehoekt 

 cody (vrij) 

 salto rugwaarts gestrekt 

 salto rugwaarts gestrekt met volledige schroef (full) 

→ Opgelegde reeks 15-17 jaar (FIG B): 10 verschillende elementen waarvan: 
o 9 elementen met minimaal 270° saltorotatie 

o 4 verplichte elementen:  

verschillende vereisten mogen niet in één element gecombineerd worden 
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 element met landing op de buik of rug 

 element van op de buik of rug (in combinatie met vereiste hiervoor) 

 dubbele salto vw. of rw. met of zonder schroeven 

 element met minstens 360° saltorotatie en 540° schroefrotatie 

 

→ Opgelegde reeks seniores (FIG A) 
o 10 verschillende elementen, elk met minimaal 270° saltorotatie.  
o Van vier elementen zal de moeilijkheidswaarde opgeteld worden bij de 

uitvoeringsscore, score voor horizontale verplaatsing en de score voor Time of Flight, 

om zo de totale score van de eerste reeks te bepalen. De vier elementen waarvan de 

moeilijkheidswaarde in rekening wordt gebracht, worden op het wedstrijdblad 

aangeduid met een sterretje. In de tweede reeks van de kwalificatieronde mogen 

deze vier elementen niet meer gebruikt worden, anders zal de moeilijkheidswaarde 

ervan niet meetellen. 

→ Per leeftijdscategorie is er een minimale moeilijkheid voor de vrije reeks (voorronde én 

finale): 

o 11 jaar   min. 3,5 

o 12 jaar:   min. 4,5 

o 13-14 jaar:  min. 6,0 

o 15-17 jaar meisjes: min. 8,0 

o 15-17 jaar jongens:  min. 9,0 

o Seniores meisjes: min. 9,0 

o Seniores jongens: min. 10,5 

 
Op het Vlaams en Belgisch Kampioenschap springen de beste gymnasten een finale: 

 
→ 5 beste gymnasten per categorie 
→ Er dient een minimumscore gerealiseerd te worden om te mogen aantreden in de finale. 

Deze minimumscore zal vastgelegd worden na PV2, wanneer de invloed van de horizontale 
verplaatsing op de totaalscore duidelijk wordt. 

o 11 jaar:   x punten 
o 12 jaar:   x punten 
o 13-14 jaar:   x punten 
o 15-17 jaar meisjes: x punten 
o 15-17 jaar jongens:  x punten 
o Seniores meisjes: x punten 
o Seniores jongens: x punten 

→ De totaalscore van de wedstrijd wordt bepaald door de som van de voorronde en de finale. 
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3.1.2 JURERING 
 

→ Voor de jurering verwijzen we naar de FIG-code. 
→ De totaalscore per reeks = uitvoeringsscore (middelste 2) + moeilijkheid (11-17 jaar: enkel 

vrije reeks) + Time of Flight + Horizontale verplaatsing. 

→ In de vrije reeks krijgen elementen zonder moeilijkheidswaarde die herhaald worden een 

bestraffing van 1.0 ptn. Deze aftrek (strafpunt) wordt ingegeven door de juryleden voor 

moeilijkheid. 

→ Indien een gymnast bij een volledige reeks de minimale moeilijkheid niet haalt, wordt dit 

bestraft met 0,2 pt. per 0,1 pt. onder de minimale moeilijkheid. Deze aftrek (strafpunt) wordt 

ingegeven door de juryleden voor moeilijkheid. Een herhaling (waarbij de moeilijkheid 

wegvalt) wordt niet aanzien als een onderbreking van de reeks. De bestraffing blijft dus 

gelden. 

→ Er is een maximale moeilijkheid per element in de categorie 11-12 jaar (1,5), 13-14 jaar (1,7) 

en 15-17 jaar (1,8). Als er een element wordt geturnd met een hogere moeilijkheid, wordt de 

toegekende waarde begrensd tot de maximale moeilijkheid. 

→ Saltobewegingen met voorwaartse ‘blinde’ voetenlandingen (bvb. salto voorwaarts (.4-), 

dubbele salto voorwaarts (.8--), schroefsalto voorwaarts (.42), enz.) zijn niet toegelaten in 

een trampolinereeks, behalve als tiende element. Indien dit toch gebeurt, is de reeks 

onderbroken.  

 
 
3.2 WEDSTRIJDAANBOD 

 
→ 3 provinciale voorrondes – open voor iedereen 

o 28-29.01.2017: Herentals 
o 18-19.02.20.17: Ingelmunster 
o 25-26.03.2017: Mol 

→ Vlaams Kampioenschap (22-23.04.2017: Deinze) – na selectie 
→ Belgisch Kampioenschap (13-14.05.2017: Beveren) – na selectie 

 
 
3.3 SELECTIEPROCEDURE 

 
De maximale aantallen voor het Vlaams kampioenschap zijn afhankelijk van het aantal deelnemers 

per categorie op de provinciale voorrondes: 

 1-10 deelnemers per categorie:  max. 8 beschikbare plaatsen 

 11-20 deelnemers per categorie:  max. 12 beschikbare plaatsen 

 21-30 deelnemers per categorie:  max. 18 beschikbare plaatsen 

 30+ deelnemers per categorie:  max. 24 beschikbare plaatsen 
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Een selectieranking bepaalt de invulling van de beschikbare plaatsen. Op de provinciale voorrondes 

krijgt de eerste gymnast van het open klassement 6 punten, de tweede 7 punten, de derde 8 punten, 

enz. Gymnasten krijgen enkel punten wanneer ze de vooraf bepaalde minimumscore behalen. De 

minimumscores zullen gecommuniceerd worden naar de trainers en clubs na PV2. 

 11 jaar:    x punten 

 12 jaar:    x punten 

 13-14 jaar:   x punten 

 15-17 jaar meisjes:  x punten 

 15-17 jaar jongens:  x punten 

 Seniores meisjes:  x punten 

 Seniores jongens:  x punten 
 

De laagste score van de selectieranking over de 3 provinciale voorrondes wordt in rekening gebracht 

om het aantal beschikbare plaatsen in te vullen. Bij gelijke stand kijken we naar de tweede laagste 

score in de ranking en nadien naar de derde laagste score. Indien er na de derde laagste score nog 

een gelijke stand is, gaan alle gymnasten op de laatste selectieplaats door naar het Vlaams 

kampioenschap. 

 

De minimumscores voor het Belgisch kampioenschap zijn identiek aan die van het Vlaams 

Kampioenschap. De aantallen zijn afhankelijk van het aantal deelnemers per categorie op de 

provinciale voorrondes: 

 1-10 deelnemers per categorie:  max. 8 beschikbare plaatsen 

 11-20 deelnemers per categorie:  max. 10 beschikbare plaatsen 

 21-30 deelnemers per categorie:  max. 15 beschikbare plaatsen 

 30+ deelnemers per categorie:  max. 20 beschikbare plaatsen 
 

Een selectieranking bepaalt de invulling van de beschikbare plaatsen. Op het Vlaams kampioenschap 

– indien selectienorm behaald - krijgt de eerste gymnast van het klassement 1 punt, de tweede 2 

punten, de derde 3 punten, enz.* De laagste score van de selectieranking over de 3 provinciale 

voorrondes en het Vlaams kampioenschap wordt in rekening gebracht om het aantal beschikbare 

plaatsen in te vullen. Bij gelijke stand kijken we naar de tweede laagste score in de ranking en nadien 

naar de derde laagste score, ... Indien er na de vierde laagste score nog een gelijke stand is, gaan alle 

gymnasten op de laatste selectieplaats door naar het Belgisch kampioenschap. 

 

Gymnasten die zich niet volgens deze procedure kunnen selecteren voor het Vlaams of Belgisch 

Kampioenschap, door bijvoorbeeld blessures of ziekte, kunnen een wildcard aanvragen. De 

procedure die geldt voor de aanvraag van wildcards is terug te vinden bij de algemeenheden 

wedstrijden. 

 

*Het resultaat op het Vlaams Kampioenschap weegt zwaarder door dan de resultaten van de voorrondes, 

vandaar dat hier vanaf 1 begonnen wordt en niet vanaf 6 zoals op de voorrondes. 
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4 TRAMPOLINE B-NIVEAU 

 
4.1 PROGRAMMA 

4.1.1 INHOUD 
 
De gymnasten springen een opgelegde reeks en een vrije reeks, er zijn geen finales. 
 

→ Opgelegde reeksen 
 
B 11–12 jaar 

10 verschillende elementen waarvan: 

o 4 elementen met minimaal 270° saltorotatie 

o 4 verplichte elementen: 

 Zweef (gestrekt) of ¾ salto rugw. (vrij) 

 Barani (vrij)  

 Salto rugwaarts gehurkt 

 ½ draai tot buik  

B 13-14 jaar 

10 verschillende elementen waarvan: 

o 5 elementen met minimaal 270° saltorotatie 

o 1 verplicht element: 

 Zweef (gestrekt) of ¾ salto rugw. (vrij) 

 

B 15-16 jaar 

10 verschillende elementen waarvan: 

o 6 elementen met minimaal 270° saltorotatie 

o 2 verplichte elementen: 

 Zweef (gestrekt) of ¾ salto rugw. (vrij) 

 Cody (vrij) of salto ball out (vrij) of babyfliffis (vrij) 

 

B 17 jaar en ouder 

10 verschillende elementen waarvan: 

o 7 elementen met minimaal 270° saltorotaties 

o 2 verplichte elementen: 

 Zweef (gestrekt) of ¾ salto rugw. (vrij) 

 Cody (vrij) of salto ball out (vrij) of babyfliffis (vrij) 
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→ Per leeftijdscategorie is er een minimale en maximale moeilijkheid voor de vrije reeks: 
o 11 jaar:   min. 2,0 max. 3,5 

o 12 jaar:   min. 2,5 max. 4,5 

o 13-14 jaar:  min. 3,0 max. 6,0 

o 15-16 jaar:  min. 4,0 max. 8,0  

o 17 jaar en ouder: min. 4,5 max. 9,0 

 

4.1.2 JURERING 
 

→ Voor de jurering verwijzen we naar de FIG-code. 
→ De totaalscore per reeks = uitvoeringsscore (middelste 2) + moeilijkheid + Time of Flight + 

Horizontale verplaatsing. 

→ In de vrije reeks krijgen elementen zonder moeilijkheidswaarde die herhaald worden een 

bestraffing van 1.0 ptn. Deze aftrek (strafpunt) wordt ingegeven door de juryleden voor 

moeilijkheid. 

→ Wanneer de uitgevoerde moeilijkheidswaarde hoger is dan maximaal toegelaten, krijgt de 

gymnast enkel de maximale moeilijkheidswaarde toegekend. 

→ Indien een gymnast bij een volledige reeks de minimale moeilijkheid niet haalt, wordt dit 

bestraft met 0,2 pt. per 0,1 pt. onder de minimale moeilijkheid. Deze aftrek (strafpunt) wordt 

ingegeven door de juryleden voor moeilijkheid. Een herhaling (waarbij de moeilijkheid 

wegvalt) wordt niet aanzien als een onderbreking van de reeks. De bestraffing blijft dus 

gelden. 

→ Saltobewegingen met voorwaartse ‘blinde’ voetenlandingen (bvb. salto voorwaarts (.4-), 

dubbele salto voorwaarts (.8--), schroefsalto voorwaarts (.42), enz.) zijn niet toegelaten in 

een trampolinereeks, behalve als tiende element. Indien dit toch gebeurt, is de reeks 

onderbroken.  

 
 
4.2 WEDSTRIJDAANBOD 

 
→ 3 provinciale voorrondes – open voor iedereen 

o 28-29.01.2017: Herentals 
o 18-19.02.2017: Ingelmunster 
o 25-26.03.2017: Mol 

→ Vlaams Kampioenschap (22-23.04.2017: Deinze) – na selectie 
→ Belgische B-kampioenschap (13-14.05.2017: Beveren) – na selectie 

  



 
 

 

 

 

 

© 2016 gymfed Pagina 19 van 47 1.07.2016 
    

Technisch reglement 

2016-2017 

4.3 SELECTIEPROCEDURE 

 
De maximale aantallen voor het Vlaams kampioenschap zijn afhankelijk van het aantal deelnemers 

per categorie op de provinciale voorrondes: 

 1-10 deelnemers per categorie:  max. 8 beschikbare plaatsen 

 11-20 deelnemers per categorie:  max. 12 beschikbare plaatsen 

 21-30 deelnemers per categorie:  max. 18 beschikbare plaatsen 

 30+ deelnemers per categorie:  max. 24 beschikbare plaatsen 
 

Een selectieranking bepaalt de invulling van de beschikbare plaatsen. Op de provinciale voorrondes 

krijgt de eerste gymnast van het open klassement 6 punten, de tweede 7 punten, de derde 8 punten, 

enz. Gymnasten krijgen enkel punten wanneer ze de vooraf bepaalde minimumscore behalen. De 

minimumscores zullen gecommuniceerd worden naar de trainers en clubs na PV2. 

 11 jaar:   x punten 

 12 jaar:   x punten 

 13-14 jaar:  x punten 

 15-16 jaar:  x punten 

 17 jaar en ouder: x punten 
 
De laagste score van de selectieranking over de 3 provinciale voorrondes wordt in rekening gebracht 

om het aantal beschikbare plaatsen in te vullen. Bij gelijke stand kijken we naar de tweede laagste 

score in de ranking en nadien naar de derde laagste score. Indien er na de derde laagste score nog 

een gelijke stand is, gaan alle gymnasten op de laatste selectieplaats door naar het Vlaams 

kampioenschap. 

 

De minimumscores voor het Belgisch B-kampioenschap zijn identiek aan die van het Vlaams 

Kampioenschap. De aantallen zijn afhankelijk van het aantal deelnemers per categorie op de 

provinciale voorrondes: 

 1-10 deelnemers per categorie:  max. 8 beschikbare plaatsen 

 11-20 deelnemers per categorie:  max. 10 beschikbare plaatsen 

 21-30 deelnemers per categorie:  max. 15 beschikbare plaatsen 

 30+ deelnemers per categorie:  max. 20 beschikbare plaatsen 
 

Een selectieranking bepaalt de invulling van de beschikbare plaatsen. Op het Vlaams kampioenschap 

– indien selectienorm gehaald - krijgt de eerste gymnast van het klassement 1 punt, de tweede 2 

punten, de derde 3 punten, enz.* 

 

De laagste score van de selectieranking over de 3 provinciale voorrondes en het Vlaams 

kampioenschap wordt in rekening gebracht om het aantal beschikbare plaatsen in te vullen. Bij 

gelijke stand kijken we naar de tweede laagste score in de ranking en nadien naar de derde laagste 

score, ... Indien er na de vierde laagste score nog een gelijke stand is, gaan alle gymnasten op de 

laatste selectieplaats door naar het Belgisch B-kampioenschap. 
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Gymnasten die zich niet volgens deze procedure kunnen selecteren voor het Vlaams Kampioenschap 

of het Belgisch B-kampioenschap, door bijvoorbeeld blessures of ziekte, kunnen een wildcard 

aanvragen. De procedure die geldt voor de aanvraag van wildcards is terug te vinden bij de 

algemeenheden wedstrijden. 

 

*Het resultaat op het Vlaams Kampioenschap weegt zwaarder door dan de resultaten van de voorrondes, 

vandaar dat hier vanaf 1 begonnen wordt en niet vanaf 6 zoals op de voorrondes. 
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5 TRAMPOLINE C-NIVEAU 

 
5.1 PROGRAMMA 

5.1.1 INHOUD 
 
De gymnasten springen een opgelegde reeks en een vrije reeks, er zijn geen finales. 
 

→ Opgelegde reeksen 
 
C 11 jaar     C 12 jaar 

10 verschillende elementen waarvan:  10 verschillende elementen waarvan: 

2 verplichte elementen:   3 verplichte elementen: 

- Buikval of rugval    - Salto rugwaarts (vrij) 

- Streksprong ½ draai    - Buikval of Rugval 

      - Streksprong ½ draai 

 

C 13-14 jaar     C 15 jaar en ouder 

10 verschillende elementen waarvan:  10 verschillende elementen waarvan: 

4 verplichte elementen:   3 elementen met minimaal 270° saltorotatie 

- Salto rugwaarts (vrij)    1 verplicht element: 

- Barani (vrij)     - element met landing op buik of rug 

- Buikval of rugval     

- Streksprong ½ draai            

   

→ Per leeftijdscategorie is er een minimale en maximale moeilijkheid voor de vrije reeks: 
o 11 jaar:   min. 1,0 max. 2,0 

o 12 jaar:   min. 1,0 max. 2,5 

o 13-14 jaar:  min. 1,5 max. 3,0 

o 15-16 jaar:  min. 2,0 max. 4,0  

o 17 jaar en ouder: min. 2,5 max. 4,5 

 

→ Meervoudige salto’s (vanaf 630° saltorotatie) zijn niet toegestaan in het C-niveau. Indien een 

meervoudige salto wordt uitgevoerd, zal dit beschouwd worden als een onderbreking van de 

reeks. 
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5.1.2 JURERING 
 

→ Voor de jurering verwijzen we naar de FIG-code. 
→ De totaalscore per reeks = uitvoeringsscore (middelste 2) + moeilijkheid (enkel bij de tweede 

reeks) + Time of Flight + Horizontale Verplaatsing. In de vrije reeks krijgen elementen zonder 

moeilijkheidswaarde die herhaald worden een bestraffing van 1.0 ptn. Deze aftrek 

(strafpunt) wordt ingegeven door de juryleden voor moeilijkheid. 

→ Wanneer de uitgevoerde moeilijkheidswaarde hoger is dan maximaal toegelaten, krijgt de 

gymnast enkel de maximale moeilijkheidswaarde toegekend. 

→ Indien een gymnast bij een volledige reeks de minimale moeilijkheid niet haalt, wordt dit 

bestraft met 0,2 pt. per 0,1 pt. onder de minimale moeilijkheid. Deze aftrek (strafpunt) wordt 

ingegeven door de juryleden voor moeilijkheid. Een herhaling (waarbij de moeilijkheid 

wegvalt) wordt niet aanzien als een onderbreking van de reeks. De bestraffing blijft dus 

gelden. 

→ Saltobewegingen met voorwaartse ‘blinde’ voetenlandingen (bvb. salto voorwaarts (.4-), 

dubbele salto voorwaarts (.8--), schroefsalto voorwaarts (.42), enz.) zijn niet toegelaten in 

een trampolinereeks, behalve als tiende element. Indien dit toch gebeurt, is de reeks 

onderbroken.  

 
 
5.2 WEDSTRIJDAANBOD 

 

→ 3 provinciale voorrondes – open voor iedereen 
o 14-15.01.2016: Eeklo 
o 4-5.02.2017: Hechtel-Eksel 
o 11-12.03.2016: Niel 

→ Vlaams Kampioenschap (6-7.05.2017: Schelle) – na selectie 
 

 

5.3 SELECTIEPROCEDURE 

 
De maximale aantallen voor het Vlaams kampioenschap zijn afhankelijk van het aantal deelnemers 

per categorie op de provinciale voorrondes: 

 1-10 deelnemers per categorie:  max. 8 beschikbare plaatsen 

 11-20 deelnemers per categorie:  max. 12 beschikbare plaatsen 

 21-30 deelnemers per categorie:  max. 18 beschikbare plaatsen 

 30+ deelnemers per categorie:  max. 24 beschikbare plaatsen 
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Een selectieranking bepaalt de invulling van de beschikbare plaatsen. Op de provinciale voorrondes 

krijgt de eerste gymnast van het open klassement 6 punten, de tweede 7 punten, de derde 8 punten, 

enz. Gymnasten krijgen enkel punten wanneer ze de vooraf bepaalde minimumscore behalen. De 

minimumscore zal gecommuniceerd worden naar trainers en clubs na PV2. 

 11 jaar:   x punten 

 12 jaar:   x punten 

 13-14 jaar:  x punten 

 15-16 jaar:  x punten 

 17 jaar en ouder: x punten 
 
De laagste score van de selectieranking over de 3 provinciale voorrondes wordt in rekening gebracht 

om het aantal beschikbare plaatsen in te vullen. Bij gelijke stand kijken we naar de tweede laagste 

score in de ranking en nadien naar de derde laagste score. Indien er na de derde laagste score nog 

een gelijke stand is, gaan alle gymnasten op de laatste selectieplaats door naar het Vlaams 

kampioenschap. 

 

Gymnasten die zich niet volgens deze procedure kunnen selecteren voor het Vlaams Kampioenschap 

door bijvoorbeeld blessures of ziekte, kunnen een wildcard aanvragen. De procedure die geldt voor 

de aanvraag van wildcards is terug te vinden bij de algemeenheden wedstrijden. 
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6 WEDSTRIJDSTRUCTUUR TRAMPOLINE SYNCHROON 

 
6.1 OVERZICHT 

 

°2006 

A 11-14 jaar B 11-14 jaar 
°2005 

°2004 

°2003 

°2002 

A 15+ jaar B 15+ jaar 

°2001 

°2000 

°1999 

… 

 
 
6.2 ALGEMEENHEDEN 

 
→ Gymnasten jonger dan °2006 kunnen niet deelnemen aan wedstrijden Trampoline 

synchroon. 

→ Gymnasten in het A-niveau kunnen in een hogere leeftijdscategorie aantreden als dit in 

overeenstemming is met de internationale reglementering (FIG/UEG). 

→ De gekozen categorie is geldig voor het volledige seizoen. Tijdens het seizoen kan men 

noch van categorie, noch van niveau veranderen. De categorie en het niveau dienen niet 

identiek te zijn aan deze van de individuele competitie, maar gymnasten die in de 

individuele competitie in het A-niveau springen, kunnen niet deelnemen aan het B-

niveau Trampoline synchroon. 

→ Samenstelling synchroonparen: 

o Gymnasten kunnen maar deel uitmaken van één synchroonpaar. 

o De oudste gymnast van het synchroonpaar bepaalt de leeftijdscategorie. 

o Combinatie meisje/meisje, jongen/jongen en meisje/jongen is mogelijk in het B-

niveau en 11-14 jaar A-niveau. Als er minstens 5 paren per categorie zijn, zullen 

aparte klassementen ingevoerd worden voor jongens en meisjes (gemengde 

paren zullen meegerekend worden bij het klassement jongens). Als er minder 

dan 5 paren per categorie zijn, zal er geen apart klassement gemaakt worden. 

o In de categorie 15+ jaar A-niveau is enkel de combinatie meisje/meisje en 

jongen/jongen mogelijk. Voor beide soorten formaties wordt een apart 

klassement gemaakt. 

→ Kledijvoorschriften gymnasten en trainer: zie §1.2 - Individuele wedstrijd. Kledij van 

synchroonpartners dient identiek te zijn (jongen/jongen – meisjes/meisje) of op elkaar 

afgestemd te zijn (jongen/meisje). 
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→ Wedstrijdbladen (alle niveaus) dienen ten laatste bij aanvang van de opwarming op het 

wedstrijdsecretariaat te zijn, anders kan het synchroonpaar niet deelnemen. 

→ Er worden geen ex aequoregels toegepast. Een gelijke eindscore betekent eenzelfde 

plaats. 
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7 TRAMPOLINE SYNCHROON A-NIVEAU 

 
7.1 PROGRAMMA 

7.1.1 INHOUD 
 
De gymnasten springen een opgelegde reeks en een vrije reeks, er zijn geen finales. 
 

→ Opgelegde reeks 11-14 jaar: 10 verschillende elementen waarvan: 
o 6 elementen met minimaal 270° saltorotatie 

o 5 verplichte elementen:  

verschillende vereisten mogen niet in één element gecombineerd worden 

 ¾ salto vw. gestrekt (zweef)  

 ¾ salto rw. (vrij) 

 barani gestrekt 

 salto rugwaarts gestrekt 

 cody (vrij) of babyfliffis (vrij) 

 
→ Opgelegde reeks 15+ jaar (FIG A) 

o 10 verschillende elementen, elk met minimaal 270° saltorotatie.  
o Van vier elementen zal de moeilijkheidswaarde opgeteld worden bij de 

uitvoeringsscore, synchroonscore en score voor horizontale verplaatsing, om zo de 

totale score van de eerste reeks te bepalen. De vier elementen waarvan de 

moeilijkheidswaarde in rekening wordt gebracht, worden op het wedstrijdblad 

aangeduid met een sterretje. In de tweede reeks van de kwalificatieronde mogen 

deze vier elementen niet meer gebruikt worden, anders zal de moeilijkheidswaarde 

ervan niet meetellen. 

 
→ Per leeftijdscategorie is er een minimale moeilijkheid voor de vrije reeks: 

o 11-14 jaar:  min. 3,5 

o 15 jaar en ouder: min. 7,0 

 

7.1.2 JURERING 
 

→ Voor de jurering verwijzen we naar de FIG-code. 
→ De totaalscore per reeks = uitvoeringsscore (gemiddelde van de 2 middelste scores (1 per 

trampoline)) + moeilijkheid (11-14 jaar: enkel vrije reeks) + synchroonscore + horizontale 

verplaatsing. 

→ In de vrije reeks krijgen elementen zonder moeilijkheidswaarde die herhaald worden, een 

bestraffing van 1.0 ptn. Deze aftrek (strafpunt) wordt ingegeven door de juryleden voor 

moeilijkheid. 
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→ Indien een synchroonpaar bij een volledige reeks de minimale moeilijkheid niet haalt, wordt 

dit bestraft met 0,2 pt. per 0,1 pt. onder de minimale moeilijkheid. Deze aftrek (strafpunt) 

wordt ingegeven door de juryleden voor moeilijkheid. Een herhaling (waarbij de moeilijkheid 

wegvalt) wordt niet aanzien als een onderbreking van de reeks. De bestraffing blijft dus 

gelden. 

→ Er is een maximale moeilijkheid per element bij de jongeren (11-14 jaar: 1,5). Als er een 

element wordt geturnd met een hogere moeilijkheid, wordt de toegekende waarde begrensd 

tot de maximale moeilijkheid. 

→ Saltobewegingen met voorwaartse ‘blinde’ voetenlandingen (bvb. salto voorwaarts (.4-), 

dubbele salto voorwaarts (.8--), schroefsalto voorwaarts (.42), enz.) zijn niet toegelaten in 

een trampolinereeks, behalve als tiende element. Indien dit toch gebeurt, is de reeks 

onderbroken.  

 
 
7.2 WESDTRIJDAANBOD EN SELECTIEPROCEDURE 

 
→ Vlaams Kampioenschap (22-23.04.2017: Deinze) – open voor iedereen 
→ Belgisch Kampioenschap (13-14.05.2017: Beveren) – na selectie 

 
Indien organisatorisch haalbaar, zal er bijkomend op een provinciale voorronde een wedstrijd 
Trampoline synchroon georganiseerd worden. 
 
Alle synchroonparen kunnen deelnemen aan het Vlaams Kampioenschap. Deelname aan het Belgisch 

kampioenschap kan enkel indien de selectienorm behaald wordt. De minimumscore zal 

gecommuniceerd worden naar trainers en clubs na PV2. 

 11-14 jaar:   x punten 

 15+ jaar:  x punten 
 

Gymnasten die zich niet volgens deze procedure kunnen selecteren voor het Belgisch 

Kampioenschap door bijvoorbeeld blessures of ziekte, kunnen een wildcard aanvragen. De 

procedure die geldt voor de aanvraag van wildcards is terug te vinden bij de algemeenheden 

wedstrijden. 
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8 TRAMPOLINE SYNCHROON B-NIVEAU 

 
8.1 PROGRAMMA 

8.1.1 INHOUD 
 
De gymnasten springen een opgelegde reeks en een vrije reeks, er zijn geen finales. 
 

→ Opgelegde reeks 11-14 jaar: 10 verschillende elementen waarvan: 
o 4 elementen met minimaal 270° saltorotatie 

o 4 verplichte elementen: 

 Zweef (gestrekt) of ¾ salto rugw. (vrij)  

 Barani (vrij)     

 Salto rugwaarts gehurkt    

 ½ draai tot buik 

 

→ Opgelegde reeks 15+ jaar: 10 verschillende elementen waarvan:  
o 6 elementen met minimaal 270° saltorotatie 

o 2 verplichte elementen: 

 Zweef (gestrekt) of ¾ salto rugw. (vrij) 

 Cody (vrij) of salto ball out (vrij) of babyfliffis (vrij) 

 

→ Per leeftijdscategorie is er een minimale en maximale moeilijkheid 

→  voor de vrije reeks: 

o 11-14 jaar:  min. 2,0 max. 6,0 

o 15 jaar en ouder: min. 4,0 max. 9,0 

 

8.1.2 JURERING 
 

→ Voor de jurering verwijzen we naar de FIG-code. 

→ De totaalscore per reeks = uitvoeringsscore (gemiddelde van de 2 middelste scores (1 per 

trampoline)) + moeilijkheid (11-14 jaar: enkel vrije reeks) + synchroonscore + horizontale 

verplaatsing. 

→ In de vrije reeks krijgen elementen zonder moeilijkheidswaarde die herhaald worden, een 

bestraffing van 1.0 ptn. Deze aftrek (strafpunt) wordt ingegeven door de juryleden voor 

moeilijkheid. 

→ Indien een gymnast bij een volledige reeks de minimale moeilijkheid niet haalt, wordt dit 

bestraft met 0,2 pt. per 0,1 pt. onder de minimale moeilijkheid. Deze aftrek (strafpunt) wordt 

ingegeven door de juryleden voor moeilijkheid. Een herhaling (waarbij de moeilijkheid 

wegvalt) wordt niet aanzien als een onderbreking van de reeks. De bestraffing blijft dus 

gelden. 
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→ Wanneer de uitgevoerde moeilijkheidswaarde hoger is dan maximaal toegelaten, krijgt de 

gymnast enkel de maximale moeilijkheidswaarde toegekend. 

→ Saltobewegingen met voorwaartse ‘blinde’ voetenlandingen (bvb. salto voorwaarts (.4-), 

dubbele salto voorwaarts (.8--), schroefsalto voorwaarts (.42), enz.) zijn niet toegelaten in 

een trampolinereeks, behalve als tiende element. Indien dit toch gebeurt, is de reeks 

onderbroken.  

 
 
8.2 WEDSTRIJDAANBOD EN SELECTIEPROCEDURE 

 

→ Vlaams Kampioenschap (22-23.04.2017: Deinze) – open voor iedereen 
→ Belgisch B-kampioenschap (13-14.05.2016: Beveren) – na selectie 

 
Indien organisatorisch haalbaar, zal er bijkomend op een provinciale voorronde een wedstrijd 
Trampoline synchroon georganiseerd worden. 
 
Alle synchroonparen kunnen deelnemen aan het Vlaams Kampioenschap. Deelname aan het Belgisch 

kampioenschap kan enkel indien de selectienorm behaald wordt. De minimumscore zal 

gecommuniceerd worden naar trainers en clubs na PV2. 

 11-14 jaar:   x punten 

 15+ jaar:  x punten 
 

Gymnasten die zich niet volgens deze procedure kunnen selecteren voor het Belgisch 

Kampioenschap door bijvoorbeeld blessures of ziekte, kunnen een wildcard aanvragen. De 

procedure die geldt voor de aanvraag van wildcards is terug te vinden bij de algemeenheden 

wedstrijden. 
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9 WEDSTRIJDSTRUCTUUR DUBBELE MINITRAMPOLINE 

 

9.1 OVERZICHT 

 

°2009 miniGYM 8 jaar 

°2008 I 9 jaar 

°2007 I 10 jaar 

°2006 
A 11-12 jaar B 11-12 jaar C 11-12 jaar 

°2005 

°2004 
A 13-14 jaar B 13-14 jaar C 13-14 jaar 

°2003 

°2002 
A 15-17 jaar B 15-16 jaar C 15-16 jaar 

°2001 

°2000 A 15-17 jaar / A SENIORES 

B 17+ jaar C 17+ jaar °1999 
A SENIORES 

… 

 
 
9.2 ALGEMEENHEDEN 

 

→ Gymnasten jonger dan °2008 kunnen niet deelnemen aan DMT-wedstrijden. 

→ Voor gymnasten van °2009 verwijzen we naar het aparte programma miniGYM. 

→ Gymnasten in het I-, B- of C-niveau kunnen niet in een hogere of lagere leeftijdscategorie 

aantreden. 

→ Gymnasten in het A-niveau kunnen enkel in een hogere leeftijdscategorie aantreden als 

dit in overeenstemming is met de internationale reglementering (FIG/UEG). 

→ De gekozen categorie is geldig voor het volledige seizoen. Tijdens het seizoen kan men 

noch van categorie, noch van niveau veranderen. 

→ In elke categorie is er een apart klassement voor jongens en voor meisjes. 

→ Kledijvoorschriften gymnasten – geen nationale outfit 

o Meisjes: turnpak (zonder mouwen of met mouwen) 

o Jongens: singlet (zonder mouwen) en turnshort 

o Plooibare turnpantoffels zijn verplicht voor alle gymnasten 

→ Kledijvoorschriften trainers: trainingspak en sportschoenen – geen nationale outfit. 

→ Er dienen geen wedstrijdbladen ingediend te worden. 

→ Er worden geen ex aequoregels toegepast. Een gelijke eindscore betekent eenzelfde 

plaats. 
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9.3 MINIMALE EN MAXIMALE MOEILIJKHEDEN 

 

 

 C-niveau B-niveau A-niveau I-niveau 

 
Min/max per 3 

doorgangen 

max per 

element 

min per 3 

doorgangen 

max per 

element 

min per 

doorgang 

max per 

element 

min per 3 

doorgangen 

max per 

element 

9 jaar 
 

2 salto’s* 0,7 

10 jaar 2 salto’s* 1,2 

11-12 jaar 
min. 1/max. 3 

salto’s* 
0,7 2 salto’s* 1,2 1,2 3,6 

 

13-14 jaar 
min. 2/max. 4 

salto’s* 
1,2 3 salto’s* 2,0 1,6 4,4 

15-16 (17) jaar 
min. 3/max. 5 

salto’s* 
1,2 5 salto’s* 2,4 

2,1 (♀) 

2,5 (♂) 
4,6 

17 jaar en 

ouder 

min. 3/max. 5 

salto’s* 
1,2 5 salto’s* 2,4 

2,5 (♀) 

2,7 (♂) 
/ 

 
* salto = saltobeweging met een minimale saltorotatie van 360° zoals daar zijn: salto voorwaarts en rugwaarts, barani's, 
schroefsalto's en dergelijke meer. Dubbele salto's (saltorotatie van 720°) worden als 2 salto's geteld, voor zover de 
maximale moeilijkheid per element dit toelaat. 
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10 DUBBELE MINITRAMPOLINE I-NIVEAU 

 
10.1 PROGRAMMA 

10.1.1 INHOUD 
 

→ Gymnasten werken in 2 posten:  
1. DMT – 3 doorgangen 
2. Lange Mat 

→ Gymnasten die op eenzelfde dag zowel in de discipline Trampoline als DMT deelnemen, 
dienen de Lange Mat maar één keer uit te voeren. 

→ Per leeftijdscategorie is er een minimale vereiste en een maximale moeilijkheid voor DMT: 

9 jaar: min. 2 salto’s (per 3 doorgangen) max. 0,7 (per element) 

10 jaar: min. 2 salto’s (per 3 doorgangen) max. 1,2 (per element) 

 
→ Lange Mat 9 jaar 

 
1. Opzwaaien tot handstand (2” houden), doorrollen met gestrekte armen tot hurkzit 
2. Ophurken tot handstand (2” houden) 
3. Doorrollen met gestrekte armen naar schelp, 1 knipmes uitvoeren 
4. Opkomen naar langzit, neus tussen knieën (3” houden) 
5. Rugwaarts rollen tot kaarsstand (2” houden) 
6. Voorwaarts afrollen en recht komen, onmiddellijk gevolgd door hurksprong 
7. 1/1 draai 
8. Koprol rugwaarts met gestrekte benen en armen tot hoekstand (2” houden) 
9. Spreidsprong 
10. Uitvalspas rad 
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Techniekbeschrijving: 
1. Grote uitvalspas handstand, gecontroleerd en gespannen 2” stilstaan, doorrollen met 

gestrekte armen. 
2. Opspringen met gesloten en gebogen benen tot handstand, 2” aanhouden - doorrollen met 

gestrekte armen tot schelphouding op mat (benen raken de grond niet maar eindigen 
onmiddellijk in schelphouding) – armen zijn gestrekt naast de oren, benen zijn 
aaneengesloten en gestrekt, rug wordt tegen de mat geduwd. 

3. Knipmes: schouders en benen worden gelijktijdig geheven, actieve sluiting, handen aan de 
voeten, armen en benen gestrekt, eindigen in schelphouding met armen langs het lichaam. 

4. Zonder handen opkomen naar langzit, romp voorovergebogen tot op de bovenbenen, benen 
gestrekt, armen gestrekt voorwaarts met handen naast of voorbij de voeten op de grond. 2” 
aanhouden. 

5. Afrollen tot kaarshouding met de armen naast het hoofd en een volledige uitgestrekt (open) 
bekken. 2” aanhouden. 

6. Voorwaarts afrollen en rechtkomen zonder handen, met gesloten benen. Vloeiende 
verbinding tot hurksprong, stabiele landing: lichte buiging in heupen en knieën, armen schuin 
afwaarts gericht. 

7. Streksprong met 1/1 draai: vertrekken vanuit gesloten strekstand, streksprong met volledige 
draai: armen mogen gestrekt opwaarts zijn of langs het lichaam tegen de benen – landing: 
lichte buiging in heupen en knieën, armen schuin afwaarts gericht – strekstand. 

8. Koprol rugwaarts: vanuit strekstand voorover buigen met evenwichtsverlies naar achter, 
armen en benen gestrekt, handen naar binnen gedraaid, voeten dicht bij handen plaatsen – 
komen tot hoekstand met gestrekte benen, 2” aanhouden, daarna romp rechten tot 
strekstand.  

9. Spreidhoeksprong met gestrekte benen, handen aan de voeten; stabiele landing: lichte 
buiging in heupen en knieën, armen schuin afwaarts gericht, benen aaneengesloten of niet 
breder dan heupbreedte; daarna opkomen tot strekstand. 

10. Grote uitvalspas – rad aan voorkeurszijde: laat indraaien van het lichaam voor radslag, 
handen parallel of naar binnen gedraaid (niet naar buiten) plaatsen, benen ver open 
gespreid, bekken gekanteld (vlakke onderrug), eindigen in zijwaartse stand met benen 
gespreid, romp zijwaarts gericht en armen opwaarts. 

 
 

→ Lange Mat 10 jaar 
1. Opspringen met gestrekte en gespreide benen naar handstand (2” houden) 
2. Doorrollen met gestrekte armen en gespreide benen, doorzwemmen 
3. Zweefhouding (2” houden), tussenhurken en rechtkomen 
4. Waagstand (2” houden) 
5. Vanuit waagstand opzwaaien naar handstand, doorrollen tot schelpje 
6. Brugje opduwen (2” houden) 
7. Opkomen tot langzit, koprol rugwaarts tot pomphouding 
8. 1x pompen, tussenhurken en rechtstaan 
9. Rad voorkeurszijde 
10. Stap – rad niet voorkeurszijde 
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Techniekbeschrijving: 
1. Opspringen met gestrekte en gespreide benen naar handstand (2” aanhouden). In de 

handstand zijn de benen gesloten. Doorrollen met gestrekte armen en gestrekte en gespreide 
benen. 

2. Doorzwemmen: armen blijven voorwaarts gestrekt, gestrekte benen achteraan aansluiten, 
gestrekte tenen, zitvlak blijft steeds laag op de grond. 

3. Zweefhouding: benen en schouders van de grond, benen zijn gestrekt en gesloten, armen zijn 
op schouderbreedte (of net iets breder, maar niet zijwaarts gericht) en gestrekt naast de oren, 
in het verlengde van de romp, het hoofd is in het verlengde van de romp of lichtjes geheven 
(maar niet in de nek). Handen bijschuiven tot onder de schouders, tussenhurken en 
rechtkomen tot strekstand. 

4. Waagstand: beide benen zijn gestrekt; bovenste been bevindt zich boven de horizontale as; 
schouders zijn boven horizontaal; armen zijn zijwaarts gestrekt. 

5. Handstand opzwaaien vanuit waagstand, been blijft boven horizontaal, handen ver voor de 
voeten plaatsen, handstand 2” aanhouden, doorrollen met gestrekte armen tot 
schelphouding (benen raken de grond niet maar eindigen onmiddellijk in schelphouding). 

6. Vertrek uit gestrekte ruglig, armen en benen buigen, handen naast het hoofd plaatsen, 
voeten dicht bij het zitvlak, uit deze positie opduwen naar brug: benen gestrekt, voeten 
aaneengesloten, armen op schouderbreedte, schouders helemaal uitgeduwd; 2” aanhouden – 
komen tot ruglig. 

7. Vanuit streklig opkomen naar langzit zonder de handen op de grond te plaatsen, armen naast 
de oren, rechte rug – koprol rugwaarts: mag starten uit rechte langzit of uit een korte, snelle 
voorwaartse buiging van de romp; armen en benen gestrekt, handen naar binnen gedraaid, 
eindigen in pomphouding. 

8. Bolle rug, schouders uitgeduwd, armen op schouderbreedte – pompen: voldoende diep: 
ellebogen in hoek van 90° of kleiner - tussenhurken en rechtkomen tot strekstand. 

9. Radslag aan voorkeurzijde: verre uitvalspas met zeer laat indraaien van het lichaam voor 
radslag, handen parallel of naar binnen gedraaid (niet naar buiten) plaatsen, benen ver open 
gespreid, bekken gekanteld (vlakke onderrug), eindigen met benen gespreid en armen 
opwaarts gericht. 

10. Radslag aan niet-voorkeurzijde: stap om van zijde te veranderen, verre uitvalspas met zeer 
laat indraaien van het lichaam voor radslag, handen parallel of naar binnen gedraaid (niet 
naar buiten) plaatsen, benen ver open gespreid, bekken gekanteld (vlakke onderrug), 
eindigen met benen gespreid en armen opwaarts gericht. 

 
10.1.2 JURERING 

 
→ Voor de jurering verwijzen we naar de FIG-code. 
→ De maximale bestraffing voor uitvoering bedraagt 0,8 ptn. per element. 
→ Elementen zonder moeilijkheidswaarde die in dezelfde springzone herhaald worden, krijgen 

een bestraffing van 1,5 ptn. Deze aftrek (strafpunt) wordt ingegeven door de juryleden voor 

moeilijkheid. 

→ Indien een gymnast tijdens de 3 doorgangen het minimum aantal salto’s niet springt, wordt 

dit bestraft met 2,0 ptn. per ontbrekende salto. Deze aftrek (strafpunt) wordt ingegeven 

door de juryleden voor moeilijkheid. 
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→ Indien de uitgevoerde moeilijkheidswaarde hoger is dan maximaal toegelaten, krijgt de 

gymnast enkel de maximale moeilijkheidswaarde toegekend. 

→ De bestraffing voor het landen in het rechte stuk van de blauwe zone tussen het einde van 

de trampoline en het begin van de rode landingszone (0.9 ptn), wordt in het I-niveau niet 

toegepast. 

→ Wanneer iets anders dan het trampolinebed aangeraakt wordt bij het landen van een 

element zal dit beschouwd worden als een onderbreking van de reeks. Indien enkel bij het 

stijgen iets anders dan het trampolinebed aangeraakt wordt, zal dit leiden tot een bestraffing 

van -0.3 pt. door de VJP maar niet beschouwd worden als een onderbreking. 

 

 

10.2 WEDSTRIJDAANBOD 

 
→ 3 voorrondes – open voor iedereen 

o 21-22.01.2017: Hulshout 
o 11-12.02.2017: Oud-Turnhout 
o 18-19.03.2017: Varsenare 

→ Vlaams Kampioenschap (29.04.2017: Hulshout) – na selectie 
→ Prijsuitreiking 

o Voorrondes:  PV1: de gymnasten krijgen tijdens de voorrondes een medaille op basis 
van hun totaalscore – eerste 1/3 = goud – tweede 1/3 = zilver – derde 1/3 = brons. 
Na PV1 zal een norm vastgesteld worden op basis van welke de medailles verdeeld 
zullen worden op de daarop volgende voorrondes. 

o Vlaams Kampioenschap: gewoon podium (1-2-3) 
 

 
10.3 SELECTIEPROCEDURE 

 
De maximale aantallen voor het Vlaams kampioenschap zijn afhankelijk van het aantal deelnemers 

per categorie op de voorrondes: 

 1-10 deelnemers per categorie:  max. 8 beschikbare plaatsen 

 11-20 deelnemers per categorie:  max. 12 beschikbare plaatsen 

 21-30 deelnemers per categorie:  max. 18 beschikbare plaatsen 

 30+ deelnemers per categorie:  max. 24 beschikbare plaatsen 
 

Een selectieranking bepaalt de invulling van de beschikbare plaatsen. Op de voorrondes krijgt de 

eerste gymnast van het open klassement 6 punten, de tweede 7 punten, de derde 8 punten, enz. 

Gymnasten krijgen enkel punten wanneer ze volgende minimumscore behaalden: 

 I 9 jaar: 80.000 punten 

 I 10 jaar: 81.500 punten 
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De laagste score van de selectieranking over de 3 voorrondes wordt in rekening gebracht om het 

aantal beschikbare plaatsen in te vullen. Bij gelijke stand kijken we naar de tweede laagste score in 

de ranking en nadien naar de derde laagste score. Indien er na de derde laagste score nog een gelijke 

stand is, gaan alle gymnasten op de laatste selectieplaats door naar het Vlaams kampioenschap. 

 

Gymnasten die zich niet volgens deze procedure kunnen selecteren door bijvoorbeeld blessures of 

ziekte, kunnen een wildcard aanvragen. De procedure die geldt voor de aanvraag van wildcards is 

terug te vinden bij de algemeenheden wedstrijden. 
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11 DUBBELE MINITRAMPOLINE A-NIVEAU 

 

11.1 PROGRAMMA 

11.1.1 INHOUD 
 

→ Alle gymnasten springen 4 doorgangen. 

→ Per leeftijdscategorie is er een minimale vereiste en een maximale moeilijkheid: 

o 11-12 jaar:  min. 1,2 (per doorgang)  max. 3,6 (per element) 

o 13-14 jaar:   min. 1,6 (per doorgang)  max. 4,4 (per element) 

o 15-17 jaar meisjes: min. 2,1 (per doorgang)  max. 4,6 (per element) 

o 15-17 jaar jongens: min. 2,5 (per doorgang)  max. 4,6 (per element) 

o Seniores meisjes: min. 2,5 (per doorgang)  geen max. (per element) 

o Seniores jongens: min. 2,7 (per doorgang)  geen max. (per element) 

11.1.2 JURERING 
 

→ Voor de jurering verwijzen we naar de FIG-code. 
→ Elementen zonder moeilijkheidswaarde die in dezelfde springzone herhaald worden, krijgen 

een bestraffing van 1,5 ptn. Deze aftrek (strafpunt) wordt ingegeven door de juryleden voor 

moeilijkheid. 

→ Indien de uitgevoerde moeilijkheidswaarde hoger is dan maximaal toegelaten, krijgt de 

gymnast enkel de maximale moeilijkheidswaarde toegekend. 

→ Indien een gymnast, bij een volledige doorgang, de minimale moeilijkheid niet haalt, wordt 

dit bestraft met 0,3 pt. per 0,1 pt. onder de minimale moeilijkheid. Deze aftrek (strafpunt) 

wordt ingegeven door de juryleden voor moeilijkheid. De maximale bestraffing voor deze 

fout bedraagt 1,5 ptn. Een herhaling (waarbij de moeilijkheid wegvalt) wordt niet aanzien als 

een onderbreking van de reeks. De bestraffing blijft dus gelden. 

→ Er is een maximale moeilijkheid per element in de categorie 11-12 jaar (3,6), 13-14 jaar (4,4) 

en 15-17 jaar (4,6). Als er een element wordt geturnd met een hogere moeilijkheid, wordt de 

toegekende waarde begrensd tot de maximale moeilijkheid. 

 

 

11.2 WEDSTRIJDAANBOD 

 

→ 3 provinciale voorrondes – open voor iedereen 
o 21-22.01.2017: Hulshout 
o 11-12.02.2017: Oud-Turnhout 
o 18-19.03.2017: Varsenare 

→ Vlaams Kampioenschap (29.04.2017: Hulshout) – na selectie 
→ Belgisch Kampioenschap (13-14.05.2017: Beveren) – na selectie 
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11.3 SELECTIEPROCEDURE 

 

De maximale aantallen voor het Vlaams kampioenschap zijn afhankelijk van het aantal deelnemers 

per categorie op de provinciale voorrondes: 

 1-10 deelnemers per categorie:  max. 8 beschikbare plaatsen 

 11-20 deelnemers per categorie:  max. 12 beschikbare plaatsen 

 21-30 deelnemers per categorie:  max. 18 beschikbare plaatsen 

 30+ deelnemers per categorie:  max. 24 beschikbare plaatsen 
 

Een selectieranking bepaalt de invulling van de beschikbare plaatsen. Op de provinciale voorrondes 

krijgt de eerste gymnast van het open klassement 6 punten, de tweede 7 punten, de derde 8 punten, 

enz. Gymnasten krijgen enkel punten wanneer ze de minimale vereisten (volgens hun categorie) 

realiseerden én de volgende minimumscore behaalden: 

 11-12 jaar   84,500 punten (3 doorgangen) 

 13-14 jaar  85,500 punten (3 doorgangen) 

 15-17 jaar meisjes 87,750 punten (3 doorgangen) 

 15-17 jaar jongens 90,000 punten (3 doorgangen) 

 Seniores meisjes 90,000 punten (3 doorgangen) 

 Seniores jongens 93,000 punten (3 doorgangen) 
 

De laagste score van de selectieranking over de 3 provinciale voorrondes wordt in rekening gebracht 

om het aantal beschikbare plaatsen in te vullen. Bij gelijke stand kijken we naar de tweede laagste 

score in de ranking en nadien naar de derde laagste score. Indien er na de derde laagste score nog 

een gelijke stand is, gaan alle gymnasten op de laatste selectieplaats door naar het Vlaams 

kampioenschap. 

 

De minimumscores voor het Belgisch kampioenschap zijn identiek aan die van het Vlaams 

Kampioenschap. De aantallen zijn afhankelijk van het aantal deelnemers per categorie op de 

provinciale voorrondes: 

 1-10 deelnemers per categorie:  max. 8 beschikbare plaatsen 

 11-20 deelnemers per categorie:  max. 10 beschikbare plaatsen 

 21-30 deelnemers per categorie:  max. 15 beschikbare plaatsen 

 30+ deelnemers per categorie:   max. 20 beschikbare plaatsen 
 

Een selectieranking bepaalt de invulling van de beschikbare plaatsen. Op het Vlaams kampioenschap 

– indien de selectienorm behaald wordt - krijgt de eerste gymnast van het klassement 1 punt, de 

tweede 2 punten, de derde 3 punten, enz.* 

 

De laagste score van de selectieranking over de 3 provinciale voorrondes en het Vlaams 

kampioenschap wordt in rekening gebracht om het aantal beschikbare plaatsen in te vullen. Bij 

gelijke stand kijken we naar de tweede laagste score in de ranking en nadien naar de derde laagste 
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score, ... Indien er na de vierde laagste score nog een gelijke stand is, gaan alle gymnasten op de 

laatste selectieplaats door naar het Belgisch kampioenschap. 

 

Gymnasten die zich niet volgens deze procedure kunnen selecteren voor het Vlaams of Belgisch 

Kampioenschap, door bijvoorbeeld blessures of ziekte, kunnen een wildcard aanvragen. De 

procedure die geldt voor de aanvraag van wildcards is terug te vinden bij de algemeenheden 

wedstrijden. 

 

*Het resultaat op het Vlaams Kampioenschap weegt zwaarder door dan de resultaten van de voorrondes, 

vandaar dat hier vanaf 1 begonnen wordt en niet vanaf 6 zoals op de voorrondes. 
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12 DUBBELE MINITRAMPOLINE B-NIVEAU 

 

12.1 PROGRAMMA 

12.1.1 INHOUD 
 

→ De gymnasten springen 3 vrije doorgangen. Er is geen finale. 

→ Per leeftijdscategorie is er een minimale vereiste en een maximale moeilijkheid: 

o 11-12 jaar:  min. 2 salto’s (per 3 doorgangen) max. 1,2 (per element) 

o 13-14 jaar:  min. 3 salto’s (per 3 doorgangen) max. 2,0 (per element) 

o 15-16 jaar:  min. 5 salto’s (per 3 doorgangen) max. 2,4 (per element) 

o 17 jaar +: min. 5 salto’s (per 3 doorgangen) max. 2,4 (per element) 

→ Meervoudige salto’s (vanaf 720° saltorotatie) mogen enkel als dismountsprong worden 

uitgevoerd. Als deze regel wordt overtreden, wordt de reeks onderbroken. 

12.1.2 JURERING 
 

→ Voor de jurering verwijzen we naar de FIG-code.  
→ De maximale bestraffing voor uitvoering bedraagt 0,8 ptn. per element. 
→ Elementen zonder moeilijkheidswaarde die in dezelfde springzone herhaald worden, krijgen 

een bestraffing van 1,5 ptn. Deze aftrek (strafpunt) wordt ingegeven door de juryleden voor 

moeilijkheid. 

→ Indien de uitgevoerde moeilijkheidswaarde hoger is dan maximaal toegelaten, krijgt de 

gymnast enkel de maximale moeilijkheidswaarde toegekend. 

→ Indien een gymnast tijdens de 3 doorgangen het minimum aantal salto’s niet springt, wordt 

dit bestraft met 2,0 ptn. per ontbrekende salto. Deze aftrek (strafpunt) wordt ingegeven 

door de juryleden voor moeilijkheid.  

→ Wanneer iets anders dan het trampolinebed aangeraakt wordt bij het landen van een 

element zal dit beschouwd worden als een onderbreking van de reeks. Indien enkel bij het 

stijgen iets anders dan het trampolinebed aangeraakt wordt, zal dit leiden tot een bestraffing 

van -0.3 pt. door de VJP maar niet beschouwd worden als een onderbreking. 

 
12.2 WEDSTRIJDAANBOD 

 

→ 3 provinciale voorrondes – open voor iedereen 
o 21-22.01.2017: Hulshout 
o 11-12.02.2017: Oud-Turnhout 
o 18-19.03.2017: Varsenare 

→ Vlaams Kampioenschap (29.04.2017: Hulshout) – na selectie 
→ Belgisch Kampioenschap (13-14.05.2017: Beveren) – na selectie 
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12.3 SELECTIEPROCEDURE 

 

De maximale aantallen voor het Vlaams kampioenschap zijn afhankelijk van het aantal deelnemers 

per categorie op de provinciale voorrondes: 

 1-10 deelnemers per categorie:  max. 8 beschikbare plaatsen 
 11-20 deelnemers per categorie:  max. 12 beschikbare plaatsen 
 21-30 deelnemers per categorie:  max. 18 beschikbare plaatsen 
 30+ deelnemers per categorie:  max. 24 beschikbare plaatsen 

Een selectieranking bepaalt de invulling van de beschikbare plaatsen. Op de provinciale voorrondes 

krijgt de eerste gymnast van het open klassement 6 punten, de tweede 7 punten, de derde 8 punten, 

enz. Gymnasten krijgen enkel punten wanneer ze de minimale vereisten (volgens hun categorie) 

realiseerden én de volgende minimumscore behaalden: 

 11-12 jaar   80,000 punten 

 13-14 jaar  80,500 punten 

 15-16 jaar  81,100 punten 

 17 jaar en ouder 81,500 punten 
De laagste score van de selectieranking over de 3 provinciale voorrondes wordt in rekening gebracht 

om het aantal beschikbare plaatsen in te vullen. Bij gelijke stand kijken we naar de tweede laagste 

score in de ranking en nadien naar de derde laagste score. Indien er na de derde laagste score nog 

een gelijke stand is, gaan alle gymnasten op de laatste selectieplaats door naar het Vlaams 

kampioenschap. 

 

De minimumscores voor het Belgisch B-kampioenschap zijn identiek aan die van het Vlaams 

Kampioenschap. De aantallen zijn afhankelijk van het aantal deelnemers per categorie op de 

provinciale voorrondes: 

 1-10 deelnemers per categorie:  max. 8 beschikbare plaatsen 

 11-20 deelnemers per categorie:  max. 10 beschikbare plaatsen 

 21-30 deelnemers per categorie:  max. 15 beschikbare plaatsen 

 30+ deelnemers per categorie:   max. 20 beschikbare plaatsen 
 

Een selectieranking bepaalt de invulling van de beschikbare plaatsen. Op het Vlaams kampioenschap 

– indien de selectienorm gehaald wordt - krijgt de eerste gymnast van het klassement 1 punt, de 

tweede 2 punten, de derde 3 punten, enz.* De laagste score van de selectieranking over de 3 

provinciale voorrondes en het Vlaams kampioenschap wordt in rekening gebracht om het aantal 

beschikbare plaatsen in te vullen. Bij gelijke stand kijken we naar de tweede laagste score in de 

ranking en nadien naar de derde laagste score, ... Indien er na de vierde laagste score nog een gelijke 

stand is, gaan alle gymnasten op de laatste selectieplaats door naar het Belgisch kampioenschap. 
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Gymnasten die zich niet volgens deze procedure kunnen selecteren voor het Vlaams Kampioenschap 

of het Belgisch B-kampioenschap, door bijvoorbeeld blessures of ziekte, kunnen een wildcard 

aanvragen. De procedure die geldt voor de aanvraag van wildcards is terug te vinden bij de 

algemeenheden wedstrijden. 

 

*Het resultaat op het Vlaams Kampioenschap weegt zwaarder door dan de resultaten van de voorrondes, 

vandaar dat hier vanaf 1 begonnen wordt en niet vanaf 6 zoals op de voorrondes. 
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13 DUBBELE  MINITRAMPOLINE C-NIVEAU 

 

13.1 PROGRAMMA 

13.1.1 INHOUD 
 

→ De gymnasten springen 3 vrije doorgangen. Er is geen finale. 

→ Per leeftijdscategorie is er een minimale vereiste en een maximale moeilijkheid: 

o 11-12 jaar:  min. 1/max. 3 salto (per 3 doorgangen)  - max. 0,7 (per element) 

o 13-14 jaar:  min. 2/max. 4  salto’s (per 3 doorgangen) - max. 1,2 (per element) 

o 15-16 jaar:  min. 3/max. 5 salto’s (per 3 doorgangen) - max. 1,2 (per element) 

o 17+ jaar: min. 3/max. 5 salto’s (per 3 doorgangen) - max. 1,2 (per element) 

→ Elke doorgang moet minstens 1 rotatie rond de longitudinale of transversale as bevatten 

(voor 11-12 jaar: min. 2 van de 3 doorgangen, voor 13 jaar en ouder: alle doorgangen). Dit 

mag dus een salto en/of schroefrotatie zijn. 

→ Meervoudige salto’s (vanaf 720° saltorotatie) zijn niet toegelaten. 

13.1.2 JURERING 
 

→ Voor de jurering verwijzen we naar de FIG-code. 
→ De maximale bestraffing voor uitvoering bedraagt 0,8 ptn. per element. 
→ Elementen zonder moeilijkheidswaarde die in dezelfde springzone herhaald worden, krijgen 

een bestraffing van 1,5 ptn. Deze aftrek (strafpunt) wordt ingegeven door de juryleden voor 

moeilijkheid. 

→ Indien de uitgevoerde moeilijkheidswaarde hoger is dan maximaal toegelaten, krijgt de 

gymnast enkel de maximale moeilijkheidswaarde toegekend. 

→ Indien een gymnast tijdens de 3 doorgangen het minimum aantal salto’s niet springt, wordt 

dit bestraft met 2,0 ptn. per ontbrekende salto. Deze aftrek (strafpunt) wordt ingegeven 

door de juryleden voor moeilijkheid. 

→ Indien een gymnast tijdens de 3 doorgangen meer salto’s springt dan toegelaten, dan krijgen 

deze extra salto’s geen moeilijkheidswaarde. 

 
 

13.2 WEDSTRIJDAANBOD 

 

→ 3 provinciale voorrondes – open voor iedereen 
o 14-15.01.2017: Eeklo 
o 04-05.02.2017: Hechtel-Eksel 
o 11-12.03.2017: Niel 

→ Vlaams Kampioenschap (06-07.05.2017: Schelle) – na selectie 
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13.3 SELECTIEPROCEDURE 

 

De maximale aantallen voor het Vlaams kampioenschap zijn afhankelijk van het aantal deelnemers 

per categorie op de provinciale voorrondes: 

 1-10 deelnemers per categorie:  max. 8 beschikbare plaatsen 

 11-20 deelnemers per categorie:  max. 12 beschikbare plaatsen 

 21-30 deelnemers per categorie:  max. 18 beschikbare plaatsen 

 30+ deelnemers per categorie:  max. 24 beschikbare plaatsen 
 

Een selectieranking bepaalt de invulling van de beschikbare plaatsen. Op de provinciale voorrondes 

krijgt de eerste gymnast van het open klassement 6 punten, de tweede 7 punten, de derde 8 punten, 

enz. Gymnasten krijgen enkel punten wanneer ze de minimale vereisten (volgens hun categorie) 

realiseerden én de volgende minimumscore behaalden: 

 11-12 jaar 79,000 punten 

 13-14 jaar 79,500 punten 

 15-16 jaar 80,000 punten 

 17+ jaar 80,500 punten 
 

De laagste score van de selectieranking over de 3 provinciale voorrondes wordt in rekening gebracht 

om het aantal beschikbare plaatsen in te vullen. Bij gelijke stand kijken we naar de tweede laagste 

score in de ranking en nadien naar de derde laagste score. Indien er na de derde laagste score nog 

een gelijke stand is, gaan alle gymnasten op de laatste selectieplaats door naar het Vlaams 

kampioenschap. 

 

Gymnasten die zich niet volgens deze procedure kunnen selecteren voor het Vlaams Kampioenschap, 

door bijvoorbeeld blessures of ziekte, kunnen een wildcard aanvragen. De procedure die geldt voor 

de aanvraag van wildcards is terug te vinden bij de algemeenheden wedstrijden. 
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14 TOEGELATEN SPRONGEN DUBBELE MINITRAMPOLINE 

 

→ SPRONGEN ZONDER ROTATIE (standsprongen) 

o Hurksprong 

o Spreidhoeksprong (gespreide karper) 

o Hoeksprong (gesloten karper) 

 

→ SPRONGEN MET ENKEL ROTATIE OM DE LENGTEAS (schroeven) 

o Sterksprong ½ draai 

o Streksprong 1/1 draai 

o Streksprong 1 ½ draai 

o Streksprong 2/1 draai 

o … 

 

→ SPRONGEN MET ENKEL ROTATIE OM DE BREEDTEAS (salto’s) 

o Salto voorwaarts gehurkt, gehoekt of gestrekt 

o Salto rugwaarts gehurkt, gehoekt of gestrekt 

o Dubbele salto voorwaarts gehurkt, gehoekt of gesterkt 

o Dubbele salto rugwaarts gehurkt, gehoekt of gestrekt 

o … 

 

→ SPRONGEN MET ROTATIE OM DE BREEDTE- EN LENGETAS (salto’s met schroeven) 

Deze sprongen kunnen uitgevoerd worden in gehurkte, gehoekte of gestrekte houding. 

Uitzondering: bij enkelvoudige salto’s met meer dan ½ schroef is enkel de gestrekte houding 

toegelaten. Bij meervoudige salto’s met schroeven is de puckhouding of ‘open hoek’ 

toegelaten in plaats van de gehurkte of gehoekte positie. 

 

→ SPRONGEN DIE NIET ZIJN TOEGESTAAN 

o Auerbach 

o Delphin 

o Zijwaartse salto’s 

 

 

Opgelet: per categorie en niveau zijn er specifieke bepalingen over het al dan niet toestaan van 
bepaalde sprongen. 
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