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1. Inleiding 
 
Deze procedure beschrijft de selectie tot deelname aan het EK en WK WAG voor seniorgymnasten.  
 
Het EK 2022 voor Seniores gaat door in Munchen (GER) van 11 tot en met 14 augustus 2022. 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 seniores worden volgende wedstrijden geturnd: 

- Kwalificatie (C-I) voor toestel- en teamfinales – format: 5 – 4 – 3 
- Teamfinale (C-IV) – 8 beste gymnasten van de kwalificaties (max. 2/land) – 5 – 3 – 3  
- Toestelfinale (C-III) – 8 beste gymnasten van de kwalificaties (max. 2/land) 

 
Het WK 2022 gaat door in Liverpool (GBR)  van 29 oktober tot 6 november 2022. Voor European Gymnastics 
kunnen de 13 beste landen van het EK 2022 zich plaatsen. Een team bestaat uit min. 3 en max. 5 gymnasten en 
1 reservegymnast.  4 gymnasten turnen per toestel waarvan de beste 3 scores het teamresultaat bepalen.  
 
Tijdens het WK worden volgende wedstrijden geturnd: 

- Kwalificatie (C-I) – format: 5 – 4 – 3  
- Teamfinale (C-IV) – 8 beste teams – format: 5 – 3 – 3  
- AA – finale (C-II) – 24 beste gymnasten van de kwalificaties (max. 2/land) 
- Toestelfinale (C-III) – 8 beste gymnasten van de kwalificaties (max. 2/land) 

 
 

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) 

- 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 EK 2022 en WK 2022. 

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

nominatieve inschrijvingsdatum, alsnog gewijzigd worden op voordracht van de Headcoach aan de 

RvB KBT. 
 

3. Preselectie 
 
Alle elitesporters TTm zijn opgenomen in de preselectie: 

• Nina Derwael 

• Axelle Klinckaert 

• Maellyse Brassart 

• Jade Vansteenkiste Jade 

• Fien Enghels 

• Margaux Daveloose 

• Noémie Louon 

• Lisa Vaelen 

• Jutta Verkest 

• Margaux Dandois 

• Kéziah Langendock 

• Charlotte Beydts 

• Zsofi Verleden 

• Alice Francoy 
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4. Gymnasten buiten preselectie 
 

Gymnasten die niet het statuut elitesporter hebben, kunnen deelnemen aan een open testmoment op 
1/12/2021. Indien de gymnast de criteria voor elitesporter turnt (zie hieronder), zal zij toegevoegd worden 
voor deelname aan het selectietraject. In functie van een vlotte organisatie vragen we om voor dit testmoment 
aan te melden via Topsport@gymfed.be, vóór 15 november 2021. 
AA-norm: 50.000 ptn 

- sprong: Yurchenko schroef over pegasus of overslag salto met ½ draai of een sprong met dezelfde D-
score 

- brug: alle FIG-vereisten turnen in wedstrijd 
- balk: alle FIG-vereisten turnen in wedstrijd 
- grond: alle FIG-vereisten turnen in wedstrijd 

 
D-score op een test of wedstrijd voor °2006 tijdens het seizoen 2021-2022:  
Gemiddeld: 4.8 (totale D-score: 19.2) 
 
D-score op een test of wedstrijd voor °2005 en vroeger tijdens het seizoen 2021-2022: 
Gemiddeld: 4.9 (totale D-score: 19.6) 
 
In geval de gymnast omwille van medische redenen niet kan deelnemen aan het voorgestelde testmoment (zie 
punt 7), kan een nieuwe test ingepland worden uiterlijk vóór 11/02/2022. 
 
 
 

5. Doelstellingen 
 
EK 2022: 

- Team top 5 
- 1-2 toestelfinales 

 
WK 2022:  

- Team top 8 
- 2x AA finale 
- Min. 1 toestelfinale 

 
 

6. Praktische informatie 
 
6.1. EK 2022 

 

Plaats wedstrijdhal Olympiahalle Munchen 

Data wedstrijden 11 tot en met 14 augustus 2022 

Reis data 7 augustus 2022 (ovb) 

Leeftijdscategorie °2006 en ouder 

Aantal gymnasten Max. 5 

Toestelfabrikant Nog geen info 

mailto:Topsport@gymfed.be
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Voorlopige inschrijving Nog geen info 

Definitieve inschrijving Nog geen info 

Nominatieve inschrijving Nog geen info 

Wedstrijdformule 

- Kwalificatie (C-I) voor toestel- en teamfinales – format: 5-4-3 
- Teamfinale (C-IV) – 8 beste teams van de kwalificaties – 5-3-3  
- Toestelfinale (C-III) – 8 beste gymnasten van de kwalificaties (max. 

2/land) 

Verantwoordelijke coaches 2 coaches (indien gymnasten van de 2 vleugels, 1 coach per vleugel) 

Jurylid/juryleden 1 jurylid ntb 

Kinesitherapeut 1 kiné ntb 

Delegatieleider 1 ntb 

 
 

6.2. WK 2022 
 

Plaats wedstrijdhal 

M&S Bank Arena 
Kings Dock, 
Liverpool Waterfront, 
L3 4FP 

Data wedstrijden 29 oktober – 6 november 2022 

Reis data ntb 

Leeftijdscategorie °2006 en ouder 

Aantal gymnasten 5 + 1 reserve 

Toestelfabrikant Gymnova 

Definitieve inschrijving Nog geen info 

Nominatieve inschrijving Nog geen info 

Nominatieve inschrijving Jury Nog geen info 

Wedstrijdformule 

- Kwalificatie (C-I) – format: 5 – 4 – 3  
- Teamfinale (C-IV) – 8 beste teams – format: 5 – 3 – 3  
- AA – finale (C-II) – 24 beste gymnasten van de kwalificaties (max. 

2/land) 
- Toestelfinale (C-III) – 8 beste gymnasten van de kwalificaties (max. 

2/land) 

Coaches 2 ntb 

Jurylid/juryleden 2 ntb 

Kinesitherapeut 1 ntb 

Delegatieleider 1 ntb 

 
 
 
 
 
 



EK WAG Seniores 2022 
WK WAG Seniores 2022  

Selectieprocedure 

 

  Selectieprocedure EK  WK - WAG 2022 – Pagina 4 van 8 

7. Deelname aan testen en/of wedstrijden 
 

In geval een gymnast niet kan deelnemen aan een test/wedstrijd, dient een medisch getuigschrift de niet-

deelname te staven na consultatie van één van de officiële artsen: 

- Dr. Guy Briffoz (tot eind december) – dr. Katja Van Oostveldt  (vanaf januari) 

- Dr. Johan Bellemans (BOIC) 

 

8. Deelname aan nationale stages  
 

De nationale stages, opgenomen in de procedure, vormen een belangrijk onderdeel van het 

voorbereidingstraject. Voor de goede werking en ploegvorming is deelname aan deze stages verplicht voor alle 

gymnasten die op dat ogenblik nog zijn opgenomen in de procedure. 

 

9. Medische opvolging gymnasten  
 

- Alle gymnasten opgenomen in de procedure worden minimaal maandelijks medisch opgevolgd door 

dr. Briffoz/dr. Van Oostveldt of dr. Bellemans. 

- Alle gymnasten opgenomen in de procedure zullen elke 2 maand een bloedanalyse laten uitvoeren. 

Het rapport van deze analyse wordt bezorgd aan dr. Briffoz/dr. Van Oostveldt.  

 

10. Voorbereiding externe gymnasten 
 

Om een goede samenwerking en voorbereiding mogelijk te maken dienen externe gymnasten opgenomen in 

de procedure, verplicht volgende zaken te bezorgen tegen 15/12/2021 (topsport@gymfed.be): 

- Contactgegevens omkadering: trainers, choreografe, arts, …  

- Planning: maand-, week- en dagplanning incl. stages, wedstrijden, … buiten de kalender die door de 

headcoaches werd opgesteld (de kalender wordt onderling overlegd, afgestemd en goedgekeurd) 

- Videobeelden van de elementen/oefening op regelmatige basis 
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11. Richtnormen 
 
Aangezien het EK mee deel uitmaakt van het traject voor het WK 2022 werd onderstaande tabel met 
richtnormen opgemaakt. 
 
Individuele norm met objectief AA – finale WK: 

• Minimaal 52.000 punten AA. 
 
Om kans te maken: 

• op een toestelfinale: moet de norm van gymnast 1 (zie tabel) geturnd worden met de laagste 
bestraffingscriteria; 

• op een teamfinale: moeten minimaal volgende scores per toestel door het team geturnd 
worden: 

 

  Sprong Brug Balk Grond 

D-scores Gymnast 1 5,0 6,3 5,8 5,7 

 Gymnast 2 4,6 5,8 5,4 5,5 

 Gymnast 3 4,2 5,3 5,2 5,2 

 Gymnast 4 4,2 5,1 5,0 5,0 

Bestraffingscriteria  1,0 – 1,2 1,5 – 1,7 2,0 – 2,4 1,4 – 1,8 

 
Bovenstaande normen zijn een inschatting rekening houdend met de WAG CoP 2022-2024. De normen  
kunnen door KBT aangepast worden na de eerste wedstrijden met deze nieuwe code. 
 

 
12. Selectiestrategie EK en WK 2022 

 
De ploegsamenstelling gebeurt op basis van de scores vermeld in de tabel bij punt 11, die in lijn zijn met de 
objectieven die we nastreven (3 hoogste scores per toestel). Wie de vooropgestelde normen meerdere keren 
kan turnen en kans maakt op een individuele toestelfinale (norm gymnast 1) krijgt voorrang. De andere 
gymnasten worden dan gekozen in functie van het maximale teamresultaat op basis van de normen voor de 
scores voor gymnasten 2, 3 en 4 (zie tabel punt 11).  
 
Voor het WK wordt de reservegymnast zo laat mogelijk gekozen zodat er bij blessure zekerheid is dat de beste 
ploeg kan aantreden. 
 
Om het team samen te stellen wordt rekening gehouden met de beste scores behaald tijdens de wedstrijden 
en testen van het selectie- en voorbereidingstraject alsook de stabiliteit, het engagement en de 
topsportattitude. 
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13. Selectietraject  

 
In het selectietraject zijn volgende testen en wedstrijden opgenomen. 
 

 EK-traject WK-traject 

Test 1 * - 29/10/2021 Test elitesporters Test elitesporters 

Test 2 – 25/02/2022 = start 
procedure EK/WK 

Test elitesporters Test elitesporters 

Test 3 – 26-09/05/2022 BK BK 

Test 4 – 9/07/2022 Interland EK (tbc) Interland EK (tbc) 

Test 5 – 23/07/2022 

 

Interland EK (tbc) 

Test 6 – 11 tot 14/08/2022 EK 

Test 7 – 16/09/2022 Interne test 

Test 8 – 31/09/2022 
Test voor de gymnasten die niet 
deelnamen aan het EK 

Test 9 – 15 of 16/10/2022 Interland WK 

* 
Enkel bij blessure kan het resultaat van 
de test op 29/10 in rekening gebracht 
worden voor het selectietraject 

 

 
Op basis van de minima geturnd tijdens test 1 of tijdens de OS procedure wordt bepaald wie naar de volgende 
wedstrijden zal gaan: 

- Massilia 
- WC Cottbus 
- WC Doha 
- Gymnix (geannuleerd) – wordt vervangen door een interne test op 25/03/2022 
- WC Cairo 
- DTB Pokal Stuttgart 
- WC Baku 
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Na test 3 = Belgisch Kampioenschap, wordt de preselectie samengesteld voor het EK. De preselectie bestaat uit 
de gymnasten die voldoen aan onderstaande minimum norm. 
 
 

 D-score  4,2 5,1 5,0 5,0 

Bestraffingscriteria   1,0 – 1,2 1,5 – 1,7 2,0 – 2,4 1,4 – 1,8 

 
Bovenstaande normen zijn een inschatting rekening houdend met de WAG CoP 2022-2024. De normen  
kunnen door KBT aangepast worden na de eerste wedstrijden met deze nieuwe code. 
 
 
Na test 4 = Interland EK, wordt de selectie bepaald voor het EK = 5 gymnasten + 1 reservegymnast. De 
ploegsamenstelling gebeurt volgens de selectiestrategie beschreven in punt 11. 
 
Na test 8 wordt de preselectie samengesteld voor het WK. De preselectie bestaat uit de gymnasten die voldoen 
aan de minimum norm. 
 

 D-score  4,2 5,1 5,0 5,0 

Bestraffingscriteria   1,0 – 1,2 1,5 – 1,7 2,0 – 2,4 1,4 – 1,8 

 
Bovenstaande normen zijn een inschatting rekening houdend met de WAG CoP 2022-2024. De normen  
kunnen door KBT aangepast worden na de eerste wedstrijden met deze nieuwe code. 
 
Na test 9 = Interland WK wordt de selectie definitief bepaald = 5 gymnasten + 1 reservegymnast 
 
 

14. Voorbereidingstraject  
 
Voorbereidingswedstrijden  
(mochten er extra interessante testen aangeboden worden, dan kunnen deze verder opgenomen worden in de 
lijst, deze zullen dan gepubliceerd worden in bijlage). 
 

- 10 tot 14 november: Massilia 
- 24/02/2022 - 27/02/2022 – FIG Apparatus World Cup Cottbus 
- 02/03/2022 - 05/03/2022 – FIG Apparatus World Cup Doha 
- 03/03/2022 – 09/03/2022 – Gymnix (CAN) - (geannuleerd) 
- 17/03/2022 - 20/03/2022 – FIG Apparatus World Cup Cairo 
- 18/03/2022 – 20/03/2022 – DTB Pokal Stuttgart Teamchallenge 
- 25/03/2022 – interne test i.p.v. Gymnix 
- 31/03/2022 - 03/04/2022 – FIG Apparatus World Cup Baku 
- 24/09/2022 – World Challenge Cup Parijs 
- 01/10/2022 – World Challenge Cup HUN 

 
Nationale stages 

- 04 – 09/07/2022 
- 25/07 tot vertrek EK 
- 10/10 – 14/10/2022 
- 17/10 – 28/10/2022 
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15. Selectiecommissie Topsport 
 
Neemt de eindbeslissing over het voorstel van selecties voor internationale competities (EK, WK, EG, EAGC, 
WG, WAGC, OS, EYOF), opgemaakt door de headcoaches op basis van de selectieprocedure. Vervolgens wordt 
de selectie voorgelegd ter bekrachtiging door de Raad van Bestuur KBT. 
 
Deze selectiecommissie Topsport bestaat uit:  

• Technisch directeur Topsport Gymfed: Tim Moriau 

• Technisch Directeur Topsport FFG: Cyril Zamora 

• Vertegenwoordiger Bestuursorgaan Gymfed: Tom van Hauwaert 

• Vertegenwoordiger Bestuursorgaan FFG; Sylvie Ronsse 

• Secretaris (zonder stemrecht): Dominique Verlent 

• Adviserend jurylid (zonder stemrecht): Valerie Van Cauwenberghe 

 
16. Verantwoordelijke trainers 
 
De coaches : welke coaches meegaan naar welke wedstrijden wordt later bepaald 
 
 

17. Juryleden 
 
EK: Valerie Van Cauwenberghe 
WK: Valerie Van Cauwenberghe 
 

 

18. Communicatie voor gymnasten en clubs 
 

• Publicatie van de procedure: 
o www.gymfed.be 
o www.FFGym.be 
o www.frbg-kbt.be  

 
 

http://www.gymfed.be/
http://www.ffgym.be/
http://www.frbg-kbt.be/

