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Met deze nota zetten we de belangrijkste wijzigingen van de FIG-code (ontvangen 
eind december) op een rijtje. Deze nieuwe FIG-code zal vanaf de eerste wedstrijd 
in 2018 worden toegepast.  
 
1. Algemeen 

 
- Lichaamsmoeilijkheden:  

o Min. 3 lichaamsmoeilijkheden 

o Het maximum aantal telt zoals vroeger (zie tabel), maar hierbij worden de beste 

moeilijkheid geteld (ipv de eerste ‘x’). 

- Het aantal risico’s per categorie wordt begrensd. Maximum 5 risico’s (A seniores), 4 risico’s (A11-

12, A13-15, B14-15 en B16+), 3 risico’s (A10, B11-12, B13 en C16+), 2 risico’s (I1 9, B10, C11, C12, 

C13 en C14-15) of 1 risico (I1 8, I2 9,  en C10). 

- Totaalscore: geen maximale waarde voor moeilijkheid per categorie. 

- Voor uitvoering zijn er geen wijzigingen van soorten beoordeling, maar is de grootte van de 

bestraffingen op heel veel vlakken gewijzigd. Daarvoor verwijzen we naar de FIG-code zelf. 

Wijzigingen zijn daar in het rood aangegeven. 

- We voorzien fiches voor de juryleden die D1-2, D3-4 of Artistiek jureren. We vragen wel aan alle 

juryleden om zelf kladpapier en schrijfgerief mee te brengen.  

 
 

2. Risico’s  
 
- As OF niveau moeten als criteria gebruikt worden (niet beiden) 

- Vangen in rotatie: moet zijn ‘zonder te kijken’ om 0.1 te krijgen 

- Gemengd vangen: ‘zonder handen’ telt niet als criteria 

- 0.1 extra voor rebound met lichaamsdeel of op grond 

- Criteria ‘vangen door tuig’ telt enkel voor touw en hoepel 

- Hoepel: 

o Vangen (met rotatie) op helft van de arm mag, maar telt niet als ‘vangen zonder handen’ 

- Knotsen: 

o Gooi met twee knotsen enkel geldig indien ze los/open zijn 

- Touw: 

o 0.1 extra voor ‘vangen van open touw’, indien het meteen gevolgd wordt door een 

beweging 

o 0.1 Bij ‘vangen van uiteinden’, maar er mag geen contact zijn met een andere lichaamsdeel 
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3. Tuigmoeilijkheid 
 
- Criteria: 

o  telt enkel voor hoepel en bal (zonder stop) en knotsen (los van elkaar) 

o Touw: 0.1 extra voor vangen van open touw, meteen gevolgd door beweging 

- Waarde Tuigmoeilijkheid 

o Tuigmoeilijkheid nog steeds op zelfde manier opbouwen (2+1 of 1+2), maar waarde 

daarvoor is 0.2 (ipv 0.3).  

o Indien volgende base gebruikt worden, krijg je wel 0.3: 

 Rollen over 2 grote lichaamsdelen 

 Kleine gooi met 2 knotsen (los van elkaar) 

 Grote gooi 

 Doorgeven tussen 2 lichaamsdelen zonder hulp van handen 

o Indien volgende base gebruikt worden, krijg je wel 0.4: 

 Vangen grote gooi 

 Vangen van grote gooi  na bots op lichaam of grond 

- Evaluatie: 

o Voor alle spagaathoudingen (180°), gesloten ringposities, gesloten stagposities en sprongen 

met rugwaarts rug buiging, is contact met achterste been is noodzakelijk 

 Indien 10°afwijking: lichaamsmoeilijkheid telt, uitvoering: -0.1 

 Indien 20° afwijking: lichaamsmoeilijkheid telt, uitvoering: -0.3 

 Indien meer dan 20° afwijking: lichaamsmoeilijkheid telt niet, uitvoering: -0.5 

 
 

4. Fundamentele en non-fundamentele groepen 
 
- Alle tuigen (3.4) – non fundamenteel: 

o : bewegen over het tuig met lichaam of lichaamsdeel zonder doorgeven van het tuig 

van de hand of een deel van het lichaam naar de andere hand of deel van het lichaam.  

o : wanneer één knots op andere knots balanceert, tijdens lichaamsmoeilijkheid met 

rotatie. 

o Kleine gooi van 1 knots of 2 vaste knotsen  met of zonder 360° rotatie 

- Knotsen: 

o tijdens kleine gooi of vangen moeten de knotsen (los – gelijk of alternerend) 360° roteren 

om als fundamenteel te tellen. Eén van beide (gooien of vangen) kan tellen voor 

lichaamsmoeilijkheid. 

o : vrije rotatie van 1 of 2 knotsen rond lichaamsdeel of rond andere knots is non-

fundamentaal. 

- Lint:  

o Middelmatige cirkel van lint is non-fundamentaal 
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5. Danspassen 
 
- Gebruik van niet-dominante hand is niet noodzakelijk tijdens danspassen 

- Tijdens danspassen is één keer tuigmoeilijkheid toegelaten (pre-acrobatisch element of illusion is 

niet toegelaten). 

- Opgelet: tijdens Gymfed-wedstrijden laten we volgende afwijking toe: Voor de oefeningen zonder 

tuig (individueel: 8 – 12 jaar – groep: 8-10 jaar) moeten min. 2 danspassen volgens nieuwe FIG-

code worden uitgevoerd. Indien gewenst, kunnen de andere danspassen wel pré-acrobatische 

elementen bevatten. Dit is een uitzonderingen tov FIG-code, maar vinden we belangrijk in het 

kader van de ontwikkeling van de gymnaste. 

6. Pre-acrobatische elementen 
 
- Eenzelfde pre-acrobatisch element kan max. 1 keer tijdens risico en max. 1 keer tuigmoeilijkheid. 

Voor groepsoefening: max. 1 keer voor wissel en max. 1 keer voor risico of samenwerking. 

7. TABEL 
 
- Evenwicht: 

o Element 8: Balans ponché met lichaam horizontaal of onder horizontaal: beiden 0.5 

- Dynamisch evenwicht: 

o Element 23: Utyasheva: indien met 2 of 3 vormen: 0.6 

- Rotaties: 

o Element 9: 0.4 ipv 0.3 

 

8. GROEPSOEFENINGEN 
 
- Om lichaamsmoeilijkheid te laten tellen, moet deze door alle 5 gymnasten samen of snel achter 

elkaar uitgevoerd worden. 

- Wissels: enkel grote gooi is toegelaten (hoog of 6m ver) 

- Criteria: 

o ‘op de grond’: positie van gooi en vang moet anders zijn 

o : bij gooi of bij vangen 

o Lichaamsmoeilijkheid van 0.1 kan je zowel tellen als lichaamsmoeilijkheid als voor criteria 

tijdens wissel  

- Samenwerking: 

o CC = 0.1 (C bestaat niet meer): min. 2 doorgaves tijdens de samenwerking – moet 2 

verschillende types (gooi, rol, bots, glijden, rebound,…) 

o : 1 gymnast moet min. 2 tuigen samen gooien 

o : 1 gymnast moet 2 of meer tuigen vangen uit middelhoge of hoge gooi. 


