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In dit document bundelen we alle algemene en administratieve informatie voor clubs, trainers en 

sporters die wensen deel te nemen aan Gymfed-organisaties en dit zowel voor Happenings 

(Gymtopia), Recreatoernooien als de Wedstrijden (A-, B-, C- en I-niveau). 

Voor deze afspraken en regels streven we naar duidelijkheid, eenvormigheid, transparantie en 

administratieve vereenvoudiging, waarbij we het belang van de sporter centraal zetten. De 

reglementen zijn dan ook zoveel mogelijk afgestemd op het Gymfed-sportmodel. 

 

1 VOOR IEDEREEN 

 
1.1 WIE KAN DEELNEMEN? 

✓ Onze Gymfed-organisaties staan open voor alle leden van Gymfed-clubs vanaf °2016, ongeacht 

geslacht, nationaliteit, etnische afkomst of overtuiging.  

✓ Afhankelijk van de leeftijd en de ambities kunnen sporters aantreden op Gymtopia 

Happenings, Recreatoernooien of Wedstrijden (A-, B-, C- en I-niveau). De keuze hiervoor is vrij 

- binnen de gestelde grenzen zoals aangegeven in deel 2, 3 of 4 - maar eenzelfde sporter kan 

tijdens hetzelfde seizoen geen combinaties maken en dus niet deelnemen aan zowel 

recreatoernooien als wedstrijden. Enkel voor de combinatie Competitie Rope Skipping en 

Recrea in een gymnastiekdiscipline (niet Rope Skipping) wordt de uitzondering toegestaan.  

✓ Een sporter kan lid zijn van meerdere clubs, maar slechts - tijdens eenzelfde seizoen - voor één 

club deelnemen aan een Happening, Recreatoernooi of Wedstrijd. Neemt de sporter deel aan 

organisaties in verschillende disciplines, dan kan er per discipline een club gekozen worden 

voor dat seizoen.  

✓ Afhankelijk van de discipline, de soort wedstrijd en/of de categorie kan je aantreden als: 

o Individuele sporter: je krijgt een persoonlijke beoordeling of score 

o Formatie/groep: je bent met 2, 3 of meer en krijgt samen een beoordeling of score 

o Ploeg: je maakt deel uit van een groter geheel en draagt hier met je persoonlijke 

beoordeling of score bij in de totaalscore of -beoordeling van de ploeg 

✓ Alle inschrijvingen verlopen via het ledenbeheer: 

1. Surf naar www.leden.gymfed.be en log in 

Opgelet! Om te kunnen inschrijven, heb je de gebruikersrol ‘wedstrijdbeheer’ nodig. 
Neem hiervoor contact op met de clubverantwoordelijke als dat niet het geval is. 
2. Klik op het icoontje van de discipline waarbinnen je aan een organisatie wil 

deelnemen.  

3. Klik op de knop 'Inschrijving', deze staat boven de overzichtslijst van alle 

organisaties.  

4. Kies het wedstrijdtype en de categorie waar je een sporter wenst in te schrijven.  

5. Kies de sporter die je wenst in te schrijven. Klik hiervoor op het vergrootglas en 

duid de gewenste sporter aan. 

Opgelet: indien je een formatie/groep/ploeg wenst in te schrijven:  
- klik op de blauwe tekst 'Nieuwe groep aanmaken?’ Gelieve GEEN 

BESTAANDE PLOEG/GROEPSNAAM te gebruiken en daar leden 
verwijderen of toevoegen! 

https://gymfedsportmodel.be/
http://www.leden.gymfed.be/
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- geef deze groep een naam en klik op 'Groep aanmaken’  
- voeg nu de gewenste leden toe aan deze groep  

6. Vink de vakjes aan voor de organisaties waaraan de sporter/formatie/groep/ploeg 

wenst deel te nemen.   

7. Klik op de blauwe knop ‘Opslaan’. Een blauw pop-upvenster verschijnt met de 

melding ‘Inschrijving/aanpassing was succesvol!’ 

8. Herhaal stap 4 tot en met 8 om een volgende sporter(s) in te schrijven. 

9. Controleer je inschrijvingen! Klik hiervoor bovenaan op de blauwe knop 

‘Wedstrijd’. Klik vervolgens boven de lijst met wedstrijden, op de blauwe knop 

‘Lijst clubinschrijvingen’. Een PDF met een overzicht van alle 

wedstrijdinschrijvingen wordt gegenereerd. Sporters uitschrijven gebeurt op 

dezelfde manier als de inschrijving. Vink de wedstrijd uit in plaats van aan om een 

sporter uit te schrijven. Opgelet: leden uit een formatie/ploeg/groep verwijderen 

is geen uitschrijving voor een wedstrijd of recreatoernooi. 

✓ De deadlines per (soort) organisatie vind je verder in deel 2, 3 en 4. 

✓ Neem je deel aan een wedstrijd waar er verwacht wordt dat er op voorhand wedstrijdbladen 

of muziekbestanden worden aangeleverd, dan dient dit te gebeuren via het ledenbeheer. 

✓ Wijzigingen of schrappingen kunnen – in het ledenbeheer - steeds kosteloos gedaan worden 

tot 4 weken voor de betreffende organisatie. 

1.2 GEEN ORGANISATIES ZONDER JURYLEDEN 

✓ We werken volgens het solidariteitsprincipe, met andere woorden: als je deelneemt aan een 

organisatie, zorg je er als club ook voor dat je juryleden beschikbaar stelt. We hebben nu 

éénmaal een jurysport en daarin zijn juryleden essentieel, want zonder hen geen organisatie. 

We zijn ons bewust dat dit inspanningen vraagt van de clubs én juryleden en willen daarom de 

nodige flexibiliteit aan de dag leggen: 

o Opgave van de juryleden kan tot 2,5 weken voor de organisatie (op moment dat de 

definitieve dagindeling gekend is) 

o Je kan je nodige jurybeurten op een ander moment tijdens hetzelfde 

weekend/organisatie (voor Wedstrijden en Gymtopia) of seizoen (voor 

Recreatoernooien) doen, maar wel altijd binnen dezelfde discipline en op voorwaarde 

dat het jurylid de bevoegdheid heeft om te jureren op dat ander moment. 

o Je kan juryleden van andere clubs aanspreken om voor jouw club te jureren. In dat 

geval geef jij als club hen op via het ledenbeheer 

✓ Lukt het niet om – ondanks de flexibiliteit -  het nodige aantal juryleden op te geven, dan wordt 

er een juryvergoeding van € 50 per ontbrekend jurylid gefactureerd aan de club (Wedstrijden, 

exclusief Dans, Demo, Tumbling I-niveau en Team Cup Tumbling) of kunnen de sporters helaas 

niet deelnemen aan die specifieke organisatie (Recreatoernooien, Gymtopia, Dans, Demo, 

Tumbling I-niveau en Team Cup Tumbling). 

✓ Nieuw aangesloten clubs of clubs die nieuw zijn in de discipline (uitgezonder Gymtopia), 

kunnen het eerste jaar vrijgesteld worden van juryopgaves. Als ze van deze maatregel gebruik 

wensen te maken, dien ze hiervoor een aanvraag in (mail naar wedstrijden@gymfed.be). De 

vrijstelling geldt enkel na officiële goedkeuring van de aanvraag. 

mailto:wedstrijden@gymfed.be
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✓ Het aantal juryleden en hun categorie/niveau die kunnen opgegeven worden, hangt af van de 

discipline en de soort organisatie. Meer informatie hierover vind je in deel 2, 3 en 4. 

✓ Juryleden die zich opgeven, maar niet in de panels staan (ook niet als reserve), dienen niet 

aanwezig te zijn, hun opgave blijft wel gelden. Indien juryleden die wel op de organisatie 

verwacht worden niet aanwezig kunnen zijn door overmacht, dan dienen zij een attest in bij 

de coördinator van de discipline, anders wordt er een juryforfait van € 100 gefactureerd aan 

de club. 

✓ Alle info over de juryopleiding, bevoegdheden en behoud van het jurybrevet, kan je 

terugvinden in het juryreglement. 

1.3 GEZOND EN ETHISCH SPORTEN 

Het creëren van een gezond en ethisch sportklimaat is een belangrijke beleidsdoelstelling en Gymfed 

wil dan ook haar leiderschapsrol opnemen, dit zowel tijdens clubtrainingen, maar zeker ook tijdens 

Gymfed-organisaties. Op die manier kunnen alle sporters op een ethisch verantwoorde en gezonde 

wijze hun favoriete sport levenslang beoefenen.  

➢ Er is een ethische code voor sporters, trainers, ouders bestuurders en juryleden. We 

verwachten dat alle deelnemers aan onze organisaties deze kennen en er naar handelen. 

➢ Is een sporter geblesseerd tijdens een organisatie, meld dit dan zo snel mogelijk aan de 

wedstrijdleiding. Hiervoor dient geen apart attest meer ingediend te worden om de 

afwezigheid aan te tonen. 

➢ Als iemand (turn)praktijken vaststelt die de sporter en/of zijn omgeving in gevaar brengen (vb: 

sporten met kwetsuur of onvoldoende beheersen van elementen,…), dan heeft eenieder de 

plicht om dit te melden aan de wedstrijdleiding. 

o De wedstrijdleiding zal, samen met een andere neutrale expert 

(juryverantwoordelijke, medisch opgeleid persoon, voorzitter jurypanel,…) die situatie 

inschatten 

o In geval van onverantwoorde of gevaarlijke (turn)praktijken zal de trainer gevraagd 

worden om de sporter deze elementen/oefeningen niet langer te laten uitvoeren.  

o Voor eventuele sancties verwijzen we naar het tuchtreglement. 

➢ Indien er geen volledig opgelegd programma is uitgewerkt voor een bepaalde categorie en/of 
niveau, mogen de oefeningen zelf samengesteld worden volgens de vereisten zoals 
aangegeven in het Technisch Reglement van de discipline. Indien (delen van) choreografische 
oefeningen of muziek van andere sporters zouden gekopieerd worden, verwachten we dat 
hierbij toestemming gevraagd wordt aan de ‘eigenaar/maker’. Dit getuigt van fairplay en 
respect voor de creativiteit en het werk van trainers, sporters, choreografen,… 

➢ Heb je tijdens een organisatie een gedraging/actie ervaren/vastgesteld als (seksueel) 
grensoverschrijdend en wil je hiervoor een melding indienen? Neem contact op met je Club-
API of federatie-API of meld dit bij het ethisch adviesorgaan van Gymfed door het invullen van 
dit formulier. Elke melding wordt met de nodige discretie en zorg behandeld. 

 

 
 

https://www.gymfed.be/gezondenethischsporten/initiatieven/ethische-code
https://www.gymfed.be/gezondenethischsporten/initiatieven/aanspreekpunt-integriteit-api
https://www.gymfed.be/gezondenethischsporten/initiatieven/aanspreekpunt-integriteit-api
https://www.gymfed.be/gezondenethischsporten/advies-inwinnen-en-of-melding-indienen
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2 GYMTOPIA 

Het Gymtopia programma kadert binnen het Gymfed-sportmodel waarin sporters uit de 
fase 'Basisvorming' volgens hun noden, wensen en ontwikkeling optimaal begeleid kunnen worden 
Bij dit sporttechnisch programma voor alle kinderen van 7 en 8 jaar ligt de focus op 
een brede motorische ontwikkeling die haalbaar is voor elk kind. Het programma bestaat uit 9 
bewegingsfamilies (springen & landen, zwaaien, evenwicht,…) gesymboliseerd door een dier. Elke 
bewegingsfamilie bestaat uit 4 verschillende oefeningen/levels. De kinderen krijgen de kans om te 
schitteren op een happening waar alle supporters welkom zijn en elke deelnemer kan tonen wat hij 
kan. 
 

2.1 VOORWAARDEN VOOR DEELNAME 

✓ In het seizoen 2022-2023 mogen kinderen °2016 en °2015 deelnemen aan happenings, zij 
hebben geen wedstrijdlicentie nodig 

✓ Er wordt geen onderverdeling gemaakt in leeftijdscategorieën, iedereen neemt samen deel 
aan de happening, en elk kind kan wel zijn of haar persoonlijk programma samenstellen aan 
de hand van de keuze van de oefenstof (levels). 

✓ Het Gymtopia-programma kan je terugvinden via www.gymtopia.be, net als kijkwijzers en het 
beeldmateriaal van de verschillende levels. Voor oefenstof en methodieken om de elementen 
aan te leren, verwijzen we naar Coach@Home. 

✓ Er is een vrije keuze of er aan één, twee of meer happenings wordt deelgenomen. Indien het 
aantal ingeschreven sporters het maximum aantal mogelijke deelnemers overschrijdt, krijgen 
de clubs van de provincie/regio waar de happening plaatsvindt voorrang om deel te nemen. 
De clubs die niet kunnen deelnemen worden in de week na de inschrijving verwittigd. We 
trachten er hierbij ook voor te zorgen dat elke club de mogelijkheid heeft om aan minimum 2 
happenings deel te nemen. 

✓ Inschrijvingen gebeuren per happening (via ledenbeheer) en kunnen steeds tot 4 weken voor 
de organisatie. Het inschrijvingsgeld is € 7 per sporter en per deelname, de factuur hiervoor 
wordt naar de club gestuurd. Ook ingeschreven sporters die uiteindelijk afwezig zijn zullen 
gefactureerd worden. 

✓ Inschrijven is enkel mogelijk indien er voldaan wordt aan de vooropgestelde juryopgaves (zie 
punt 2). 

 

2.2 GEEN HAPPENINGS ZONDER JURYLEDEN 

✓ Alle deelnemende clubs dienen minimum 1 jurylid per deelnemende sessie ter beschikking te 
stellen. Heb je meerdere juryleden ter beschikking, schrijf ze gerust allemaal in. Kom je met 
een grote groep (meer dan 10 sporters), gelieve 2 of meerdere juryleden op te geven. 

✓ Iedereen met een jury- of trainersdiploma (ongeacht de discipline - minimum initiator -) mag 
en kan Gymtopia jureren. Een korte briefing bij de start van de happening geeft de juryleden 
de nodige info om de happening probleemloos te laten verlopen.  

✓ We vragen aan de juryleden om een witte T-shirt/polo/hemd en donkere (jeans)broek te 
dragen.  

✓ Opgave van juryleden voor de Gymtopia-happening(s) gebeurt via een Gymfed-formulier. Dit 
formulier is terug te vinden op de activiteitenpagina van de betreffende happening. 

http://www.gymfedsportmodel.be/
https://gymfedsportmodel.be/basisvorming


 

© 2022 Gymnastiekfederatie Vlaanderen  |  Zuiderlaan 13  |  9000 Gent  |  T. 09 243 12 00  |  www.gymfed.be  |  info@gymfed.be 

IBAN: BE57 4428 0217 1135  |  BIC: KREDBEBB  |  Ondernemingsnummer: 0 417 540 656  |  RPR Gent 6 

 

Algemeenheden organisaties 

2022-2023 

 
 
2.3 PRAKTISCH VERLOOP 

✓ Alle kinderen krijgen een persoonlijke scorekaart bij het aanmelden op de happening. 
✓ Tijdens de happening dragen de kinderen sportieve kledij: T-shirt met shortje of een turnpak 

(met shortje). Het is fijn voor het teamgevoel als er gelijkaardige clubkledij wordt gedragen, 
maar het is zeker geen verplichting. 

✓ Na de gezamenlijke opwarming met het Gymfed opwarmlied, is er nog even tijd voor een meer 
specifieke opwarming.   

✓ De juryleden krijgen een korte briefing net voor of tijdens de opwarming van de kinderen. 
✓ De kinderen werken alle posten af. Op elk post kan je even kort kan opwarmen alvorens te 

laten zien wat je kan. 
✓ Op het einde krijgen alle kinderen een gloriemoment én een medaille. Er worden geen punten 

gegeven en er is geen ranking. 
✓ Sporters kunnen na de happening hun (deelname)diploma downloaden via hun persoonlijk 

profiel op de Gymfed-site, in de rubriek ‘mijn resultaten’. 

 
 

We zetten de belangrijkste deadlines nog even op een rijtje: 

GYMTOPIA 

Periode Wat? Wie? 

4 weken voor happening Deadline inschrijvingen via Ledenbeheer Club 

3 weken voor wedstrijd 

Definitieve dagindeling 

- Publicatie op de activiteitenpagina van de betreffende wedstrijd 

(www.gymfed.be/activiteiten) 

- Personal Message naar alle ingeschreven clubs en deelnemers 

Gymfed 

2,5 weken voor wedstrijd 
Deadline opgave juryleden via activiteitenpagina van de betreffende 

happening (www.gymfed.be/activiteiten) 
Club 

1,5 weken voor wedstrijd 

Jurypanels 

- Publicatie op de activiteitenpagina van de betreffende wedstrijd 

(www.gymfed.be/activiteiten) 

- Personal Message naar alle ingeschreven juryleden 

Gymfed 

14 dagen na organisatie Juryleden: afwezigheidsattest mailen naar coördinator Club 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nedn-4Mmp0g
http://www.gymfed.be/activiteiten
http://www.gymfed.be/activiteiten
http://www.gymfed.be/activiteiten
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3 RECREATOERNOOIEN 

Na Gymtopia hebben de kinderen de keuze om te kiezen voor Recreatoernooien (zie deel 3) of 

Wedstrijden in één of meerdere disciplines. De Recreatoernooien richten zich op de recreatieve 

sporters die 1 tot 5 uur per week turnen. De toernooien zijn met een leuk en uitdagend programma 

een doel om naar te werken voor zowel de sporters als trainers. Met een motiverend beloningssysteem 

en een aanmoedigende wedstrijdomgeving zijn de Recreatoernooien een uitstekende manier om met 

je groep deel te nemen aan een activiteit.  

De Recreatoernooien worden georganiseerd in de disciplines: Acro, Toestelturnen jongens en meisjes, 

Ritmiek, Trampoline, Dubbele minitrampoline, Minitrampoline, Tumbling, Airtrack, Lange Mat en Rope 

Skipping. 

 

3.1 VOORWAARDEN VOOR DEELNAME 

✓ Sporters vanaf ° 2014 kunnen deelnemen aan recreatoernooien op voorwaarde dat ze geen 

wedstrijdlicentie hebben. 

o Een sporter die deelneemt aan Recreatoernooien kan niet deelnemen aan 

wedstrijden, ongeacht de discipline. Enkel Recreatoernooien gymnastiek in 

combinatie met Competitie Rope Skipping worden toegestaan.  

o Let op! Wie aan Recreatoernooien deelneemt in het najaar van 2022 kan dus niet 

deelnemen aan Wedstrijden in het voorjaar 2023. 

✓ Sporters kunnen deelnemen aan meerdere recreatoernooien. Het aanbod is terug te vinden 
op de website of in het ledenbeheer. 

✓ Inschrijvingen gebeuren per recreatoernooi (via ledenbeheer) en kunnen steeds tot 4 weken 
voor de organisatie. Het inschrijvingsgeld is € 7 per sporter en per deelname, de factuur 
hiervoor wordt naar de club gestuurd. Ook ingeschreven sporters die uiteindelijk afwezig zijn 
zullen gefactureerd worden. 

✓ Indien het aantal ingeschreven sporters het maximum aantal mogelijke deelnames 
overschrijdt, krijgen de clubs van de provincie/regio waar het toernooi plaatsvindt voorrang 
om deel te nemen. De clubs die niet kunnen deelnemen worden in de week na de inschrijving 
verwittigd. We trachten er hierbij ook voor te zorgen dat elke club de mogelijkheid heeft om 
aan minimum 2 Recreatoernooien deel te nemen. 

 

3.2 GEEN RECREATOERNOOIEN ZONDER JURYLEDEN 

✓ Er kunnen enkel clubs deelnemen aan de Recreatoernooien die in orde zijn met de juryopgave. 
We verwijzen naar de specifieke info per discipline/recreatoernooi waar het aantal op te geven 
juryleden gespecifieerd is. 

✓ Indien een club geen jurylid kan inzetten op de sessie waar er sporters van zijn/haar club aan 
deelnemen, zijn er volgende mogelijkheden: 

o De club engageert een jurylid van een andere club. 
o Het jurylid wordt ingezet op een ander Recreatoernooi binnen dezelfde discipline 

✓ Indien een jurylid in het panel opgenomen is, maar niet aanwezig is, wordt het jurylid als 

afwezig beschouwd. Aan de club zal voor deze afwezigheid een forfait (€ 100 per sessie) 
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gefactureerd worden, tenzij ten laatste 14 dagen na de wedstrijd een geldig attest wordt 

doorgemaild naar de betrokken Coördinator Organisaties.  

✓ Nieuw aangesloten clubs of clubs die nieuw zijn in een discipline kunnen het eerste jaar (in de 
discipline) vrijgesteld worden van juryopgaves. Als ze van deze maatregel gebruik wensen te 
maken, dienen ze hiervoor een aanvraag te doen (mail naar wedstrijden@gymfed.be). De 
vrijstelling geldt enkel na officiële goedkeuring van de aanvraag. 

✓ Wie 16 jaar of ouder wordt in het kalenderjaar van de cursus, kan de jurycursus volgen. Er 
worden voor de verschillende disciplines meerdere jurycursussen op verschillende plaatsen 
georganiseerd. Deze vinden plaats in het najaar en een overzicht wordt gecommuniceerd op 
www.gymfed.be/kalender/opleidingen van zodra beschikbaar.  

✓ De jurycursussen recrea zijn haalbaar voor elke persoon die de basiskennis van de sport bezit. 
Er dient geen examen afgelegd te worden; op het einde van de cursus vindt een oriënterende 
test plaats. De test is richtinggevend en is bedoeld om de cursisten een beter inzicht te geven 
van de eigen jurycompetentie. Eventueel kan het kandidaat-jurylid gevraagd worden een 
bijkomende remediëring (vb. schaduwjureren) te volgen. 

✓ De behaalde ‘jurypas’ blijft geldig zolang het programma geen grondige wijzigingen ondergaat. 
Het jurylid hoeft geen recyclage te volgen om het jurybrevet te behouden en er zijn ook geen 
vereisten voor het individuele jurylid wat betreft het aantal te jureren toernooien per seizoen. 

 

3.3 SCORES EN (EIND)RESULTATEN 

✓ Na elke dagdeel vindt een prijsuitreiking plaats. De sporters dragen wedstrijdkledij of 

clubkledij. 

✓ Sporters tot en met 12 jaar krijgen gouden, zilveren of bronzen medaille naargelang 1/3 van 
het klassement. Er wordt dus niet gewerkt met puntennormen of een strikte ranking per 
sporter. Er worden geen punten bekend gemaakt op het toernooi. 

✓ Voor sporters vanaf 13 jaar is er een gouden, zilveren of bronzen medaille voorzien voor de 

eerste, tweede en derde in het klassement. Vanaf de 4de plaats krijgt de sporter een 

aandenken. De resultaten kunnen na het Recreatoernooi worden opgehaald aan het 

secretariaat en zijn online te raadplegen. 

✓ In de week na het toernooi ontvangt de clubcontactpersoon per e-mail alle resultaten met de 

punten van alle categorieën. 

✓ Sporters kunnen na het wedstrijdweekend hun (deelname)diploma downloaden via hun 

persoonlijk profiel op de Gymfed-site, in de rubriek ‘mijn resultaten’. 

✓ Indien meteen na de oefening blijkt dat de sporter/ ploeg een verkeerde moeilijkheidsscore 

(RS: speed/dubbel unders/opgelegde oefening) heeft gekregen, neemt hij/zij, op het toernooi, 

zo snel mogelijk contact op met de wedstrijdleider. In geval van foutieve scores of resultaten 

door ‘ingavefouten’ zullen deze steeds rechtgezet worden. De sporters behouden hun 

oorspronkelijke medaille. De correcte medailles zullen nadien aan de betrokken sporters 

worden bezorgd. De correcte resultaten zullen op de website worden gepubliceerd. 

 

 

 

mailto:wedstrijden@gymfed.be
http://www.gymfed.be/kalender/opleidingen
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We zetten de belangrijkste deadlines nog even op een rijtje: 

RECREATOERNOOIEN 

Periode Wat? Wie? 

4 weken voor toernooi Deadline inschrijvingen via Ledenbeheer Club 

3 weken voor toernooi 

Definitieve dagindeling en wedstrijdvolgorde 

- Publicatie op de activiteitenpagina van het betreffende toernooi 

(www.gymfed.be/activiteiten) 

- Personal Message naar alle ingeschreven clubs en deelnemers 

Gymfed 

Mogelijkheid tot opgeven juryleden via Ledenbeheer Club 

2,5 weken voor wedstrijd Deadline opgave juryleden via Ledenbeheer Club 

1,5 weken voor toernooi 

Jurypanels 

- Publicatie op de activiteitenpagina van het betreffende toernooi 

(www.gymfed.be/activiteiten) 

- Personal Message naar alle ingeschreven juryleden 

Gymfed 

1 week voor toernooi Opladen muziek recreatoernooi ACRO en ROPE SKIPPING Club 

Tijdens en na de organisatie 
De wedstrijdresultaten zijn online te raadplegen via de Gymfed-app 

en de resultatenpagina’s op gymfed.be  
Gymfed 

14 dagen na toernooi Juryleden: afwezigheidsattest mailen naar coördinator Club 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gymfed.be/activiteiten
http://www.gymfed.be/activiteiten
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4 WEDSTRIJDEN 

Na Gymtopia hebben de kinderen de keuze om te kiezen voor Recreatoernooien (zie deel 3) of 

Wedstrijden in één of meerdere disciplines. Binnen de wedstrijden starten ze in het I-niveau en hebben 

later de keuze voor het C-, B- of A-niveau. Elke niveau heeft eigen kenmerken en vereisten, zodat 

iedereen kan deelnemen aan wedstrijden op zijn of haar niveau.  

 

4.1 VOORWAARDEN VOOR DEELNAME 

✓ Een wedstrijdlicentie is vereist voor alle sporters die deelnemen aan wedstrijden (behalve 

Dans & Demo, daar is geen verplichting) en sporters met een wedstrijdlicentie kunnen niet 

deelnemen aan recreatoernooien. Enkel voor de combinatie Competitie Rope Skipping en 

Recrea in een gymnastiekdiscipline (niet Rope Skipping) wordt de uitzondering toegestaan.  

o Een sporter dient slechts één wedstrijdlicentie te hebben (ook indien deelname in 
meerdere disciplines), tenzij hij of zij in verschillende disciplines voor verschillende 
clubs uitkomt. In dat geval heeft hij/zij in elke club een wedstrijdlicentie nodig.  

o De kostprijs voor een wedstrijdlicentie bedraagt € 50 per sporter en per seizoen. In 
deze prijs zit eveneens het inschrijvingsgeld voor alle Gymfed-wedstrijden waaraan de 
sporter deelneemt en/of voor geselecteerd is. Enkel voor Dans & Demo (geen licentie 
verplicht) betalen de groepen € 40 per wedstrijd. 

o Wedstrijdlicenties dienen aangevraagd te worden via het Ledenbeheer alvorens in te 
schrijven voor een wedstrijd. De kostprijs voor een laattijdig aangevraagde licentie 
bedraagt € 75. 

o Let op! Wie aan Wedstrijden deelneemt in het najaar van 2022 kan dus niet 

deelnemen aan Recreatoernooien in het voorjaar 2023. 

✓ Een sporter kan lid zijn van meerdere clubs. Tijdens één seizoen kan een sporter slechts voor 
één club in competitie komen (per discipline). Wanneer een formatie (acro of trampoline 
synchroon) bestaat uit sporters van verschillende clubs, dan zullen de verschillende clubs 
telkens vermeld worden. Samengestelde teams dienen, in geval van provinciale ranking, te 
kiezen voor welke provincie (slechts 1 keuze mogelijk) ze in competitie komen. 

✓ Een sporter kiest bij het begin van het seizoen het niveau waarin hij/zij wenst aan te treden 
voor het volledige seizoen. Wisselen van niveau is niet mogelijk tijdens het seizoen (wijziging 
vóór eerste wedstrijddeelname is wel mogelijk, mits het respecteren van de deadline voor 
wijzigingen). Ook kan een sporter binnen dezelfde discipline slechts aantreden in één en 
dezelfde groep/formatie/ploeg. Indien door bijvoorbeeld een blessure een formatie stopt te 
bestaan, dan kan er een nieuwe formatie worden samengesteld, maar vervallen eventuele 
rechten of selecties van de oude groep/formatie/ploeg. Wanneer een sporter in meer dan één 
(sub)discipline in competitie komt, kan het niveau in de verschillende (sub)disciplines 
verschillend zijn.  

✓ Sporters kunnen deelnemen aan meerdere wedstrijden/voorrondes. Het aanbod per 
discipline, niveau en categorie is terug te vinden in het Technische Reglement van de discipline. 

✓ Licentiehouders kunnen gratis inschrijven voor één of meerdere wedstrijden of voorrondes, 
deelname aan een Vlaams en/of Belgisch Kampioenschap of Best Show Teams Finale kan enkel 
na selectie 

o De selectieprocedures zijn gedetailleerd omschreven in de Technische Reglementen 
van de discipline. 
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o Na de provinciale voorrondes (voor deelname VK – bij RS: deelname BK) of na het 
Vlaams Kampioenschap (voor deelname BK) worden de geselecteerde sporters 
gepubliceerd op www.gymfed.be. We vragen om eventuele schrappingen zo snel 
mogelijk per mail te melden aan de coördinator van de discipline zodat de vrijgekomen 
plaatsen door andere sporters kunnen ingevuld worden. Er zullen max. 2 
reservesporters (BK TTm, TTj en Ritmiek: max. 1 per vleugel) aangeduid worden – zij 
moeten voldoen aan de selectieprocedure – die in geval van schrapping kunnen 
opgeroepen worden. 

o Gymnasten met een topsportstatuut uitgereikt door Sport Vlaanderen - of gymnasten 
die in 2021-2022 een topsport beloftenstatuut hadden, uitstroomden uit 
basisschoolclub/regioclub én aantreden in het A-niveau - kunnen indien gewenst 
rechtstreeks deelnemen aan het VK en/of BK. Zij dienen zich daarvoor ten laatste 4 
weken voor de wedstrijd in te schrijven bij de coördinator van de discipline.  

o In elke discipline (behalve Rope Skipping) zijn er een beperkt aantal wild cards voorzien 
die kunnen gebruikt worden voor deelname aan Vlaams en/of Belgisch 
Kampioenschap. Deze wild cards zijn voor sporters die niet aan het minimum aantal 
wedstrijden voor selectie hebben deelgenomen (onvolledige wedstrijden worden niet 
in rekening gebracht), maar blijk geven van een hoog niveau in hun categorie. De 
sportieve prestatie en de meerwaarde voor de competitie dienen hierbij de 
belangrijke factor te zijn. Indien iemand hiervoor in aanmerking wil komen, dient het 
online aanvraagformulier volledig ingevuld te worden door de trainer of 
clubverantwoordelijke via www.gymfed.be/aanvraagwildcard en dat ten laatste tegen 
de maandag (tenzij anders vermeld) na de laatste selectieve wedstrijd. Alle aanvragen 
zullen door het Overlegplatform van de discipline behandeld worden. De beslissing 
hierover zal aan de aanvrager meegedeeld worden, hier is geen beroepsprocedure 
mogelijk. 

✓ Deelname buiten competitie kan slechts in uitzonderlijke omstandigheden en enkel op vraag 
van de Gymnastiekfederatie of de Koninklijke Belgische Turnbond. 

✓ Voor alle licentiehouders die deelnemen in het A-niveau is een medisch geschiktheidsattest 
noodzakelijk.  

o Zij uploaden hiervoor de laatste pagina van het medisch protocol, waarop de arts 
toestemming geeft om deel te nemen aan wedstrijden, op het profiel (van de sporter) 
op de website onder de rubriek ‘Mijn medisch geschiktheidsattest’ en dat ten laatste 
tegen de inschrijvingsdeadline van de (eerste) wedstrijden. 

o Het medisch protocol wordt bij voorkeur in via het online platform 
https://www.sportkeuring.be door een bevoegde (volgde hiervoor een specifieke 
opleiding)  sportarts, keuringsarts en huisarts ingevuld.  

o Indien de medische goedkeuring volgens voorgaand punt niet kan vervuld worden, 
dient het medisch protocol gebruikt te worden. Een blanco exemplaar is te 
downloaden op www.gymfed.be/over-gymfed/medisch en dient ingevuld te worden 
door een (sport)arts. De lijst van de erkende sportartsen kan je vinden op 
www.sportartsen.be.  

o Clubs met sporters die aantreden in andere niveaus (I-, B- en C-niveau) raden we aan 
om eveneens die sporters een medisch protocol te laten invullen OF om door de 
ouders een verklaring te laten ondertekenen dat hun kind een medisch 
geschiktheidsonderzoek heeft ondergaan (te downloaden op www.gymfed.be/over-
gymfed/medisch). Beide zaken zijn echter geen verplichting en dienen niet aan de 
Gymnastiekfederatie bezorgd te worden. Het medisch geschiktheidsattest is in 

http://www.gymfed.be/
https://www.gymfed.be/aanvraagwildcard
https://www.sportkeuring.be/
http://www.gymfed.be/over-gymfed/medisch
http://www.sportartsen.be/
http://www.gymfed.be/over-gymfed/medisch
http://www.gymfed.be/over-gymfed/medisch
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principe 2 jaar geldig. Wie dit voor het seizoen 2021-2022 indiende, is dus niet 
verplicht om dit voor het seizoen 2022-2023 te vernieuwen. Maar we raden sporters 
die heel wat trainingsuren per week doen en/of een discipline beoefenen met een 
grote impact op de gewrichten aan om dit wel jaarlijks te doen.  

o Sporters die door kwetsuur op moment van inschrijvingsdeadline niet medisch kunnen 
goedgekeurd worden, dienen een attest in bij het secretariaat van de Medische 
Commissie (info@gymfed.be). Het medisch geschiktheidsattest dient dan ten laatste 
14 dagen voor deelname aan de eerste competitie geüpload te worden.  

o Indien geen protocol of attest is bezorgd, kan er niet deelgenomen worden aan de 
competities.  

✓ Indien een sporter op de deelnemerslijst staat (na controledatum), maar niet effectief 
deelnam, wordt die als afwezig beschouwd. Aan de club zal een forfait (€ 20) gefactureerd 
worden. Indien er voor deze sporter, ten laatste 14 dagen na de wedstrijd, een geldig attest 
wordt opgeladen zal het forfait niet gefactureerd worden. Afwezigheidsattesten dienen 
opgeladen te worden op de Gymfed-website via de activiteitenpagina (tijdens of voor het 
weekend) of resultatenpagina (na het wedstrijdweekend) van de betreffende wedstrijd.   
Indien een formatie/ploeg/groep niet kan deelnemen door het forfait van één sporter, dienen 
de andere sporters van de formatie/ploeg/groep geen attest te voorzien en zal voor hen ook 
geen forfait gefactureerd worden. 

✓ Clubs met sporters die een wedstrijdlicentie hebben, zijn verplicht een Q4Gym-audit aan te 

vragen en/of deze te laten doorgaan voordat hun Q4Gym-label komt te vervallen. De clubs 

moeten een score “competitie” van ≥60% behalen om te kunnen blijven deelnemen aan 

wedstrijden op A- en op B-niveau. 

 

4.2 GEEN WEDSTRIJDEN ZONDER JURYLEDEN 

✓ Bij deelname van één of meerdere sporters aan een wedstrijd(sessie) dient de club één of twee 
juryleden te voorzien (zie tabel hieronder). Een wedstrijd(sessie) wordt beschouwd als de 
periode tussen de (algemene) opwarming en de prijsuitreiking. Bij samengestelde teams geeft 
iedere club geeft zelf de nodige juryleden op in het ledenbeheer, dit overeenkomstig met het 
aantal sporters dat deelneemt voor jouw club en/of in het samengestelde team. 

Discipline Minimum aantal juryleden per wedstrijd (sessie) 

Acro 1 (vanaf 5 gymnasten tweede jurylid) 

Dans & Demo 1 (verplichte juryopgave) 

Ritmiek 1 (vanaf 5 gymnasten tweede jurylid) 

Rope Skipping 1 tot 5 (zie technisch reglement) 

Toestelturnen jongens 1 

Toestelturnen meisjes 1 (*) 

Trampoline en DMT 1 (vanaf 5 gymnasten tweede jurylid) 

Tumbling 

1 (vanaf 5 gymnasten in A-, B- en C-niveau: 1 

I-niveau: 1 (vanaf 5 gymnasten tweede jurylid) 

Team Cup en I-niveau: verplichte opgave 

(*) wedstrijden op verschillende sets worden als verschillende wedstrijden beschouwd. Als een club 
dus op beide sets gymnasten heeft in één wedstrijd, dient voor elke set een jurylid voorzien te worden.  

mailto:info@gymfed.be
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✓ Juryleden kunnen enkel opgegeven worden via het Ledenbeheer vanaf het publiceren van de 
voorlopige dagindelingen tot ten laatste tot 2,5 weken voor de wedstrijd. Indien nadien de 
sporter/groep/formatie niet deelneemt, blijft de juryopgave gelden en kan het jurylid ook 
opgeroepen worden. Juryleden die opgesteld zijn in het panel dienen dus te jureren, ongeacht 
eventuele (laattijdige) schrappingen van deelnemers binnen de club. 

✓ Clubs die geen of onvoldoende juryleden opgeven, zullen een juryvergoeding dienen te 
betalen, die € 50 per ontbrekend jurylid bedraagt (Demo RS: € 100). Uitzondering: Tumbling I-
niveau, Team Cup Tumbling, Dans- en Demowedstrijden: indien geen of onvoldoende 
juryleden opgegeven worden, kunnen de sporters van die club niet deelnemen aan de 
betreffende wedstrijd. 

✓ Indien je voor een wedstrijd(sessie) waaraan je sporters deelnemen geen of onvoldoende 
juryleden kan opgeven, maar deze juryleden wel ter beschikking kan stellen op een andere 
wedstrijd(sessie) tijdens hetzelfde weekend (binnen dezelfde discipline), wordt er geen 
juryvergoeding aangerekend. 

✓ Indien een jurylid in het panel opgenomen is, maar niet aanwezig is, wordt het jurylid als 

afwezig beschouwd. Aan de club zal voor deze afwezigheid een forfait (€ 100 per sessie) 

gefactureerd worden, tenzij ten laatste 14 dagen na de wedstrijd een geldig attest wordt 

doorgemaild naar de betrokken Coördinator Organisaties.  

✓ Nieuw aangesloten clubs of clubs die nieuw zijn in een discipline kunnen het eerste jaar (in de 
discipline) vrijgesteld worden van juryopgaves. Als ze van deze maatregel gebruik wensen te 
maken, dienen ze hiervoor een aanvraag te doen (mail naar wedstrijden@gymfed.be). De 
vrijstelling geldt enkel na officiële goedkeuring van de aanvraag. 

✓ Alle informatie over juryopleidingen, bevoegdheden en het actief houden van een jurybrevet, 
kan je nalezen in het Juryreglement Wedstrijdsport. 

 

4.3 SCORES EN (EIND)RESULTATEN 

Beoordelingen, punten en rankings zijn inherent aan wedstrijden, maar de wedstrijden omvatten 

verschillende leeftijden – en bijhorende fasen uit het Gymfed-Sportmodel – vandaar dat dit niet voor 

iedereen op eenzelfde manier gebeurt. We willen dat sporters hierin groeien tijdens hun carrière en 

daarom gebruiken we – afhankelijk van de leeftijd – een bepaald format. 

✓ Mogelijke formats (gespecifieerd in technische reglementen van de discipline): 

o Een gouden, zilveren of bronzen medaille voor elke sporter afhankelijk van hun 

puntentotaal of hun plaats in het klassement 

o Een gouden, zilveren of bronzen medaille voor plaatsen 1, 2 en 3 in het klassement 

✓ Na elke wedstrijd(sessie) en/of categorie vindt een prijsuitreiking plaats, daar treden de 

sporters van het ‘gesloten’ klassement aan voor de prijsuitreiking. Indien de organisatie het 

toelaat, kan dit uitgebreid worden. 

✓ De sporters treden tijdens de prijsuitreiking aan in club- of federatietraining (geen nationale 

outfit). Gemengde teams dragen elk hun eigen clubtraining. 

✓ Sporters of formaties die geen volledige wedstrijd hebben afgewerkt, kunnen niet op het 

podium komen (uitgezonderd wedstrijden waar podiumplaatsen bestaan per onderdeel). Hun 

resultaten worden wel opgenomen in het klassement. 

✓ Sporters aangesloten bij een Gymfed-club kunnen, ongeacht de nationaliteit die ze bezitten, 

provinciaal en/of Vlaams Kampioen worden. Dit zowel in individuele wedstrijden als in 

mailto:wedstrijden@gymfed.be
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ploegenwedstrijden. Op het Belgische Kampioenschap A- en B-niveau dienen de sporters de 

Belgische nationaliteit te hebben om in de ranking te worden opgenomen.  

o Het is de verantwoordelijkheid van de club om de correcte nationaliteit door te geven 

(via ledenprogramma). Ter controle kan de identiteitskaart opgevraagd worden op de 

wedstrijddag.  

o Sporters die de Belgische nationaliteit niet bezitten, kunnen zich selecteren voor het 

Belgisch Kampioenschap, maar hun resultaten zullen apart vermeld worden in een 

open klassement (geen mogelijkheid op Belgische titel). Als er een sporter met niet-

Belgische nationaliteit in de top 3 van het open klassement staat, zullen er aparte 

medailles worden uitgereikt voor dit open klassement. 

o Een sporter die niet de Belgische nationaliteit heeft, kan geselecteerd worden voor 

deelname aan BK (en bijhorende finales indien van toepassing), indien hij/zij aan de 

specifieke voorwaarden (zie technisch reglement discipline) voldoet volgens het open 

klassement, maar kan geen plaats innemen van een sporter met de Belgische 

nationaliteit. In dat geval, kan een extra deelnemer (Belg) worden toegevoegd aan de 

deelnemerslijst voor BK (en eventueel finale). 

✓ Sporters mogen de wedstrijd niet verlaten voor het einde van de competitie en dienen deel te 

nemen aan de prijsuitreiking. Indien hiervan wordt afgeweken, zonder toelating van de 

wedstrijdleiding, kan het dossier doorverwezen worden naar het Bestuursorgaan. Bij 

Provinciale voorrondes mogen sporters die niet in het gesloten klassement voorkomen 

(andere provincies) de wedstrijd wel verlaten na hun oefening(en). 

✓ Resultaten kunnen tijdens de wedstrijd geconsulteerd worden via de Gymfed-app, de 

resultatenpagina op www.gymfed.be, de scoreprojectie of worden uitgehangen op een goed 

zichtbare plaats. De printversie van de resultaten wordt op de eerste werkdag na de wedstrijd 

gepubliceerd op de activiteitenpagina op www.gymfed.be.  

✓ Sporters kunnen na het wedstrijdweekend hun (deelname)diploma downloaden via hun 

persoonlijk profiel op de Gymfed-site, in de rubriek ‘mijn resultaten’. 

✓ Indien meteen na de oefening blijkt dat de sporter/formatie/ploeg een verkeerde 

moeilijkheidsscore (RS: speed/double unders/opgelegde oefening) heeft gekregen, kan de 

eigen trainer hier klacht tegen indienen  

o De trainer meldt dit zo snel mogelijk, maar zeker vóór de prijsuitreiking aan de 

wedstrijdleiding/juryverantwoordelijk/voorzitter van het jurypanel. Deze persoon zal 

dit met de betrokken juryleden bekijken en hierbij kunnen eventuele officiële 

wedstrijdbeelden gebruikt worden. 

o Klachten tegen alle andere scores zijn niet mogelijk. Uitleg hierover kan wel gevraagd 

worden aan de juryverantwoordelijke. 

o Klachten die na de prijsuitreiking worden ingediend, worden niet meer in overweging 

genomen. 

o Foutieve scores of resultaten door ‘ingavefouten’ (objectief vast te stellen), zullen 

steeds rechtgezet worden. Opgemerkte fouten hierover worden tijdens de wedstrijd 

aan de wedstrijdleiding gemeld of na de wedstrijd aan de coördinator van de 

betreffende discipline. De sporters behouden hun oorspronkelijke medaille. De 

correcte medailles zullen nadien aan de sporters bezorgd worden. De correcte 

resultaten zullen op de website verschijnen. 

http://www.gymfed.be/
http://www.gymfed.be/
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We zetten de belangrijkste deadlines nog even op een rijtje: 

WEDSTRIJDEN 

Periode Wat? Wie? 

1 oktober 2022 

Deadlines wedstrijden najaar 2022 

- Aanvraag wedstrijdlicentie via Ledenbeheer 

- Inschrijvingen wedstrijden via Ledenbeheer 

- Opladen medisch geschiktheidsattest (enkel A-niveau) via 

gymfed.be ‘Mijn Gymfed’ 

Club 

15 november 2022 

Deadlines wedstrijden voorjaar 2023 

- Aanvraag wedstrijdlicentie via Ledenbeheer 

- Inschrijvingen wedstrijden via Ledenbeheer 

- Opladen medisch geschiktheidsattest (enkel A-niveau) via 

gymfed.be ‘Mijn Gymfed’ 

Club 

Begin december 2022 

Voorlopige dagindelingen 

- Publicatie (in welk dagdeel actief) op de activiteitenpagina’s van 

de betreffende wedstrijden (www.gymfed.be/activiteiten) 

- Personal Message naar alle ingeschreven clubs en deelnemers 

Gymfed 

Mogelijkheid tot opgeven juryleden via Ledenbeheer Club 

4 weken voor wedstrijd Deadline schrappingen en wijzigingen sporters via Ledenbeheer Club 

3 weken voor wedstrijd 

Definitieve dagindeling en wedstrijdvolgorde 

- Publicatie op de activiteitenpagina van de betreffende wedstrijd 

(www.gymfed.be/activiteiten) 

- Personal Message naar alle ingeschreven clubs en deelnemers 

Gymfed 

2,5 weken voor wedstrijd Deadline opgave juryleden via Ledenbeheer Club 

2 weken voor wedstrijd RITMIEK: Deadline opladen muziek via Ledenbeheer Club 

1,5 weken voor wedstrijd 

Jurypanels 

- Publicatie op de activiteitenpagina van de betreffende wedstrijd 

(www.gymfed.be/activiteiten) 

- Personal Message naar alle ingeschreven juryleden 

Gymfed 

1 week voor wedstrijd 
ACRO – RS – TTm: Deadline opladen muziek en wedstrijdbladen 

(enkel ACRO) via Ledenbeheer 
Club 

Tijdens en na de organisatie 
De wedstrijdresultaten zijn online te raadplegen via de Gymfed-app 

en de resultatenpagina’s op gymfed.be  
Gymfed 

14 dagen na organisatie 

Sporters: afwezigheidsattest opladen via gymfed.be 

- Voor en tijdens wedstrijdweekend: activiteitenpagina 
- Na wedstrijdweekend: resultatenpagina 

Club 

Juryleden: afwezigheidsattest mailen naar coördinator Club 

 

http://www.gymfed.be/
http://www.gymfed.be/activiteiten
http://www.gymfed.be/activiteiten

