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1. Inleiding 
 
Deze procedure beschrijft de selectie tot deelname aan het EYOF 2022 én EK 2022 voor juniorgymnasten.  
 
European Youth Olympic Festival 2022 
Het European Youth Olympic Festival gaat door in Banska (SVK) van 24 juli tot en met 30 juli 2022.   
 
Aan het EYOF kan deelgenomen worden door gymnasten van het geboortejaar °2004 tem °2006. Elk land kan 
maximaal 3 gymnasten afvaardigen die de 6 toestellen kunnen turnen (3-3-2) 
  
De EYOF bestaat uit volgende wedstrijden:  

- Kwalificatie (C-I) met teamklassement 
- AA – finale (C-II) 
- Toestelfinale (C-III) 
- Mix finale (C-IV) 

 
Europees kampioenschap juniors 2022 
Het EK 2022 voor Juniores gaat door in Munchen (GER) van 18 tot en met 21 augustus 2022. Aan het EK kan 
deelgenomen worden door gymnasten van het geboortejaar °2004 tem °2008. Elk land kan een team afvaardigen 
van 5 gymnasten, 4 gymnasten turnen per toestel waarvan de beste 3 scores het teamresultaat bepalen.  
 
Tijdens het EK juniores worden volgende wedstrijden geturnd: 

- Kwalificatie (C-I) met teamklassement en allroundklassement 
- Toestelfinale (C-III) 

 
 

2. Algemeen 
 

De gymnasten dienen aan volgende voorwaarden te voldoen: 
- Belgische nationaliteit hebben; 
- Lid zijn van Gymfed of FFG en voldoen aan de leeftijdsvoorwaarden; 
- FIG-licentie hebben; 
- In de preselectie te zitten 
- Zich houden aan de algemene richtlijnen opgenomen in de gedrags-en ethische code voor gymnasten met 

een topsportstatuut. (toegevoegd in bijlage) 
- Een gymnast die zich negatief uitlaat naar derden kan uit de (pre)selectie gezet worden. Kritische vragen 

kunnen steeds intern gesteld worden aan de topsportmanager van de federatie. 

- Het volledige voorbereidingsprogramma te volgen. Een gymnast die een uitnodiging voor een KBT-

training/stage of testtraining, een selectie voor een internationale wedstrijd weigert zonder medisch attest 

afgeleverd door de medische staf van zijn federatie, wordt uitgesloten van preselectie én bijgevolg ook van 

eventuele selectie voor EYOF 2022 en EK 2022. 

- Eens geselecteerd dienen gymnasten vormbehoud te tonen. Zo niet kan de selectie, ook na nominatieve 

inschrijvingsdatum, alsnog gewijzigd worden op voordracht van de verantwoordelijke juniorscoaches aan 

de RvB KBT. 
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3. Praktische informatie 
 

3.1. EYOF 

Plaats wedstrijdhal Banská Bystrica Stadium Artistic Gymnastics 

Data wedstrijden 24 – 30/07/2022 

Reis data ntb 

Leeftijdscategorie Juniores °2004 tem °2006 

Aantal gymnasten 3  (3-3-2) 

Toestelfabrikant Nog niet gekend 

Voorlopige inschrijving Nog niet gekend 

Definitieve inschrijving Nog niet gekend 

Nominatieve inschrijving Nog niet gekend 

Wedstrijdformule 

CI kwalificatie  = teamklassement 
CII – AA finale 
CIII - toestelfinale  
CIV – mix finale 

Verantwoordelijke coaches Ward Van den Bosch / Jonathan Martin 

Jurylid/juryleden ntb 

Kinesitherapeut BOIC 

Delegatieleider BOIC 

 

3.2. EK 

Plaats wedstrijdhal Olympiahalle Munchen 

Data wedstrijden  18 tot en met 21 augustus 2022  

Reis data ntb 

Leeftijdscategorie Juniores °2004 tem °2008 

Aantal gymnasten 5 (5 - 4 – 3) 

Toestelfabrikant Spieth 

Voorlopige inschrijving Nog niet gekend 

Definitieve inschrijving Nog niet gekend 

Nominatieve inschrijving Nog niet gekend 

Wedstrijdformule 
CI kwalificatie  = teamklassement / Allroundklassement 
CIII - toestelfinale  

Verantwoordelijke coaches Ward Van den Bosch en Jonathan Martin 

Jurylid/juryleden Ntb 

Kinesitherapeut Ntb 

Delegatieleider Ntb 

4. Preselectie 



 

 

 
 

Selectieprocedure 
 
 
 

 
EYOF Juniores 2022 
EK Juniores 2022 
 

 

 

 

 Selectieprocedure / procédure de sélection EYOF  2022/ EK 2022– p.3/7 

 

 

 
Voor deze wedstrijden zijn volgende gymnasten opgenomen in de preselectie: 
 

Geboortejaar °2004 Geboortejaar °2005 Geboortejaar °2006 

Briek Janssens Dario Van Moorleghem Kyano Schepers 

Cyrill Baudoin Wouter Marx Fynn Van Kampen 

Marceau Wiseur Kilan Van der Aa Victor Tournicourt 

 Giel Vandeberg Bob Neyrinck 

 Roméo Jost Simon Marchand 

  Noam Descamp 

  Léopold Vandyck 

 

 
5. Doelstellingen  

1. EYOF 
 

• Volgende doelstellingen worden geformuleerd voor EYOF: 
o Top 10 per ploeg; 
o 1 gymnast AA finale finale; 
o Top 8 op min. 1 toestel 

 
 

2. EK juniors 
 

• Volgende doelstellingen worden geformuleerd voor EK: 
o Top 10 per ploeg; 
o TOP 24 Allround klassement 
o Top 8 op min. 1 toestel 
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6. Selectiestrategie EYOF 
 
Bij de selectiestrategie zal rekening gehouden worden met bovenstaande filosofie. 
 
Het team zal als volgt samengesteld worden: 
 

1. Gymnast 1 en 2 = De 2 beste AA - gymnasten  
 

2. Gymnast 3 = iemand die kans heeft op een toestelfinale maar ook AA turnt voor het teamresultaat 
 

• Bij Ex-aequo 3de gymnast = keuze voor gymnast met meerdere toestelnormen 
 

• Indien geen gymnast de toestelnorm turnt, dan zal de 3de gymnast gekozen 
worden in functie van het teamresultaat. 

 
3. Reserve 1 = AA 3de (indien gymnast 3 niet de 3de beste AA gymnast is) of  AA 4de plaats 

 
4. Reserve 2 = AA 4de (indien gymnast 3 niet de 3de beste AA gymnast is)   of AA 5de plaats 

 
 

7. Selectiestrategie EK 
 
Het team zal als volgt samengesteld worden: 
 

1. Gymnast 1 en 2 = De 2 beste AA - gymnasten  
 

2. Gymnast 3 = is iemand die kans heeft op een toestelfinale maar ook AA turnt voor  het teamresultaat 
 
3. Gymnast 4 = gymnast met potentieel van een mogelijke toestelfinale (Top 3 / Top 8)  

 
4. Gymnast 5 = gymnast met  potentieel voor een mogelijke toestelfinale en  in functie van het 

teamresultaat de beste aanvullende gymnast 
 

• Indien geen gymnast de toestelnorm turnt, dan zullen de 4de en 5de gymnast 
gekozen worden in functie van het teamresultaat. 

 
5. De 2 reservegymnasten zijn AA gymnasten zodat er voldoende zekerheid is op elk toestel.  In geval van 

blessure, de keuze voor de invaller zal gekozen worden in functie van het teamresultaat. 
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8. Criteria EK jeugd en EYOF 
 

 EYOF – EJK 2022  

 Level 
A-B-C 

      

Finales AA 
ALL-

AROUND  
SCORE 

TOP 3 EJK 
EYOF 

A D 5.1 5.2 4.9 5.2(2) 5.1 4.9 
TOP 8 EJK 

A SD 27 

A ES 13.9 13.7 13.7 14.2(2) 13.9 13.4 A FS 78 

  

Top 8 EJK 
B D 4.8 4.8 4.6 5.0(2) 4.7 4.6 TOP 16 EJK 

(TOP 12 
EYOF) 

B SD 26 

B ES 13.7 13.4 13.4 13.9(2) 13.6 13.1 B FS 76.5 
 

TOP 8 EYOF 
C D 4.6 4.6 4.4 4.8(2) 4.5 4.4 TOP 24 

EYOF  

C SD 24.5 

C ES 13.7 13.2 13.3 13.7(2) 13.3 12.9 C FS 75 

 
9. Selectieprocedure en selectietraject 

 
a. Selectietraject 

 

 
EYOF 

EK 

28-29/05/2022 Belgisch Kampioenschap Gent 

11-12/06/2022 Interland Bel-Ned- Swe  Mons 

25-26/06/2022 Test  Gent 
 
 
 

b. Selectie EYOF 
 
1. Bepaling van de 2 AA gymnasten volgens onderstaande prioriteiten :  

- De gymnasten die criterium A Allround (D 27 en ES 78) behalen op één van de testen. 
- De gymnasten die criterium B Allround (D 26 en ES 76.5) behalen op één van de testen. 
- De gymnasten die criterium C Allround (D 24.5 en ES 75) behalen op één van de testen. 

• Indien meer dan 2 gymnasten bovenstaande norm turnen, kiezen we voor de 
gymnasten met de hoogste moeilijkheid 

• Indien minder dan 2 gymnasten bovenstaande norm turnen, worden de 
allrounders bepaald door volgende berekening voor de gymnasten : 

𝐸𝑖𝑛𝑑𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =  
1𝑒  𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 + 2𝑑𝑒 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 + 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑥∗ 

3
 

*potentiel max = score AA  met telkens de beste score per toestel van de 3 selectiewedstrijden  
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2. Bepaling van de3e gymnast volgens onderstaande prioriteiten : 
1. De gymnast behaalt een criterium A / toestel op één van de testen en kan allround turnen met 

een minimum van SW 3.2 per toestel en AA + 72 ptn 
2. De gymnast behaalt criterium B / toestel op één van de testen en kan allround turnen met een 

minimum van SW 3.2 per toestel en AA + 72 ptn 

• Indien meer gymnasten in staat zijn om toestelnorm te turnen wordt er gekozen voor 
de gymnasten met de meeste criteria op verschillende toestellen 

• Indien er geen gymnasten de toestelnorm behalen met een minimum SW 3.2 per 
toestel wordt er gekozen voor de 3de allroundgymnast met de volgende berekening: 

𝐸𝑖𝑛𝑑𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =  
1𝑒  𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 + 2𝑑𝑒 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 + 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑥∗ 

3
 

*potentiel max = score AA  met telkens de beste score per toestel van de 3 selectiewedstrijden  

 
3. Bepaling van de 2 reservegymnasten 

• De 2 reservegymnasten worden bepaald door volgende berekening :  
 

𝐸𝑖𝑛𝑑𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =  
1𝑒  𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 + 2𝑑𝑒 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 + 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑥∗ 

3
 

*potentiel max = score AA  met telkens de beste score per toestel van de 3 selectiewedstrijden  

 

c. Selectie EJK 
 

1. Bepaling van de 2 AA gymnasten volgens onderstaande prioriteiten : 

• De gymnasten die criterium A Allround (D 27 en ES 78) behalen op één van de testen. 

• De gymnasten die criterium B Allround (D 26 en ES 76.5) behalen op één van de testen. 

• De gymnasten die criterium C Allround (D 24.5 en ES 75) behalen op één van de testen. 
- Indien meer dan 2 gymnasten bovenstaande norm turnen, kiezen we 

voor de gymnasten met de hoogste moeilijkheid 
- Indien minder dan 2 gymnasten bovenstaande norm turnen, worden de 

allrounders bepaald door volgende berekening voor de gymnasten :  
 

𝐸𝑖𝑛𝑑𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =  
1𝑒  𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 + 2𝑑𝑒 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 + 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑥∗ 

3
 

*potentiel max = score AA  met telkens de beste score per toestel van de 3 selectiewedstrijden  

2. Bepaling van de 3de gymnast volgens onderstaande prioriteiten : 

• De gymnast behaalt een criterium A / toestel op één van de testen en kan allround turnen met 
een minimum van SW 3.2 per toestel en AA + 72 ptn 

• De gymnast behaalt criteruim B / toestel op één van de testen en kan allround turnen met een 
minimum van SW 3.2 per toestel en AA + 72 ptn 

- Indien meer gymnasten in staat zijn om toestelnorm te turnen wordt er gekozen voor 
de gymnasten met de meeste criteria op verschillende toestellen 

- Indien er geen gymnasten de toestelnorm behalen met een minimum SW 3.2 per 
toestel wordt er gekozen voor de 3de allroundgymnast volgens berekening :  

 

𝐸𝑖𝑛𝑑𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =  
1𝑒  𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 + 2𝑑𝑒 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 + 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑥∗ 

3
 

*potentiel max = score AA  met telkens de beste score per toestel van de 3 selectiewedstrijden  
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3. Bepaling van de 4e gymnast volgens onderstaande prioriteiten : 
 

• De gymnast behaalt een criterium A / toestel op één van de testen  

• De gymnast behaalt criteruim B / toestel op één van de testen  
- Indien meer gymnasten in staat zijn om toestelnorm te turnen wordt er gekozen voor 

de gymnasten met de meeste criteria op verschillende toestellen 
- Indien meer gymnasten in staat zijn om toestelnorm te turnen en hebben een gelijk 

aantal criteria, wordt er gekozen in functie van het teamresultaat. 
 

4. Bepaling van de 5de gymnast volgens onderstaande prioriteiten : 
 

• De gymnast behaalt een criterium A / toestel op één van de testen en beste aanvulling van het 
team 

• De gymnast behaalt criterium B / toestel op één van de testen en beste aanvulling van het 
team 

• Beste aanvulling voor het team (hoogste teamresultaat 5-4-3)  
 

5. Bepaling van de 2 reservegymnasten 
 

• De 2 reservegymnasten worden bepaald door volgende berekening :  
 

𝐸𝑖𝑛𝑑𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =  
1𝑒  𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 + 2𝑑𝑒 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 + 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑥∗ 

3
 

*potentiel max = score AA  met telkens de beste score per toestel van de 3 selectiewedstrijden  

 
 
 

10. Communicatie voor gymnasten en clubs 
 

• Publicatie van de procedure op www.gymfed.be / www.FFGym.be / www.frbg-kbt.be/ 

http://www.gymfed.be/
http://www.ffgym.be/

