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1 FILOSOFIE 

De finaliteit van de integrale selectieprocedure is een selectie per team tijdens de Olympische 

Spelen.  

• Dit wil zeggen een Top 12 plaats mondiaal.  

• De leerlijn is opgesteld in functie van een Top 8 plaats. 

 

Niet alle meisjes zullen het volledige begeleidingstraject naar de Topsportschool kunnen voltooien. 

Jaarlijks wordt de individuele vooruitgang afgetoetst aan de hand van de vooropgestelde leerlijn 

welke correspondeert met de leeftijd van de gymnast. Wel is er de zekerheid dat alle gymnasten 

minimaal optimaal zullen voorbereid zijn voor het hoogst mogelijke nationaal niveau en dit op een 

pedagogisch, didactisch, uitdagende en verrijkende wijze. 

 

In de lagere school is de leerlijn (fysiek & sporttechnisch) gebaseerd op het methodisch traject naar 

de vereiste oefening op FIG-niveau. Vanaf de middelbare school bestaat de leerlijn uit de specifieke 

FIG-toestelvereisten (bijv. een bepaald vluchtelement aan brug) en de moeilijkheidsscore (D-score) 

per toestel. 

 

De beginsituatie van elke gymnast, die op 9/10-jarige leeftijd instroomt in de structuur, is inzake 

sportspecifieke vaardigheid en fysieke ontwikkeling verschillend. De individuele ontwikkeling kan 

daardoor afwijken van de vooropgestelde leerlijn. Wanneer de individuele ontwikkelingslijn 

voldoende gunstig evolueert én convergeert naar de leerlijn, is dit een belangrijke factor bij de 

evaluatie van de gymnast en is een eventuele verdere selectie mogelijk.  

Om de bovenstaande finaliteit te kunnen behalen moeten de leerlijn en de individuele 

ontwikkelingslijnen samen vallen rond de leeftijd van 12-14 jaar. Ondanks het feit dat sommige 

gymnasten niet voldoen aan alle vereisten van de vooropgestelde leerlijn, kunnen zij toch deel 

uitmaken van de centrale Topsportstructuur indien de kans reëel is dat ze een bijdrage kunnen 

leveren aan het globale teamresultaat én dit gedurende het volledige selectietraject van een 

Olympiade. 
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2 SELECTIEPROCEDURE LAGER ONDERWIJS 

 

2.1 SELECTIEMETHODIEK INSTROOM EN DOORSTROOM LAGERE SCHOOL 

- De selectiecommissie “TTM Regiowerking” is bevoegd om een aanvraag in te dienen bij de 

gemengde selectiecommissie voor gymnasten “ topsportwerking in de lagere school”. 

- De selectiecommissie “TTM Regiowerking” is samengesteld uit de jeugdcoördinator, 

coördinator regiowerking en de regioclubtrainers, uitgezonderd de trainer van de regioclub 

waar betrokken gymnast haar begeleidingstraject aanvat of mogelijkerwijze verder zet.  

- De selectiecommissie “TTM Regiowerking” kan ad hoc worden aangevuld door een aantal 

trainers van de topsportschool Gent, die verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van 

gymnasten tijdens hun eerste twee jaren in de topsportschool. 

- Indien er geen consensus inzake beslissing wordt bereikt, is de jeugdcoördinator bevoegd en 

verantwoordelijk om een aanvraag in te dienen bij de gemengde selectiecommissie.  

- De beslissing wordt via mail meegedeeld. Inhoudelijke motivatie kan telefonisch gebeuren. In 

geval van een niet-herselectie worden de ouders via een persoonlijk gesprek op de hoogte 

gebracht.  

- Elke beslissing is inhoudelijk ten gronde gemotiveerd. 
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2.2 DOELSTELLINGEN/EINDCOMPETENTIES BASISSCHOOL TOPSPORTBELOFTE 

2.2.1 4DE LEERJAAR 

Technische leerlijn A10 (leerlijnen zie bijlage) 

Fysieke testen I9 – A10 

Wedstrijdprogramma A10 

 

2.2.2 5DE LEERJAAR 

Technische leerlijn A11 (leerlijnen zie bijlage) 

Fysieke testen A11 – A12 

Wedstrijdprogramma A11 

 

2.2.3 6DE LEERJAAR 

Technische leerlijn A12 (leerlijnen zie bijlage) 

Fysieke testen A11 – A12  

Wedstrijdprogramma A12 

 

De leerjaren gaan uit van een “normaal” schooltraject. 
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2.3 GENERIEKE VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR EEN 

TOPSPORTBELOFTESTATUUT 

 

- De atleet moet beschikken over een medisch geschiktheidsattest voor topsport, uitgereikt 

door een erkend medisch keuringsarts; 

- De leerling dient in aanmerking te kunnen komen voor de Belgische nationale selectie in 

functie van deelname aan internationale (landen)competities m.a.w. Belg zijn. 

- De atleet moet lid zijn van de unisportfederatie 

 

 

2.4 SELECTIECRITERIA VOOR INSTROOM EN DOORSTROOM BASISSCHOOL TOPSPORTBELOFTE 

2.4.1 °2014 (INSTROOM 4DE LJ) 

 

Of voldoen aan min. 2 van de volgende 3 criteria, waarvan criterium 3 sowieso positief moet 

zijn: 

- Criterium 1: min. 55 % behalen op de leerlijn I9  

- Criterium 2: min. 55 % op de fysieke testen I9 (het streefdoel hierbij is een 

evenwichtige verdeling te behalen waarbij men per onderdeel min. 45% scoort)  

- Criterium 3: positieve sporttechnische/profiel evaluatie door de regioclubtrainer op 

basis van regionale trainingen, regiotrainingen en/of preselectie trainingen, scouting 

op wedstrijden en opvolgtrainingen leerlijn 

In deze evaluatie komen volgende kritische succesfactoren i.f.v. het topsporttraject 

aan bod: 

• Stiptheid op training/wedstrijd en consequent volgen van de gemaakte 

afspraken 

• Trainings- en wedstrijdattitude 

• Eigen ambitie en topsportproject 

• Combinatie trainingen & studie 

• Communicatievaardigheden 

• Fysieke belastbaarheid, overzicht blessures (acuut/overbelasting) 

• Verslag trainingen/stages/wedstrijdobservatie 
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Indien dit criterium geen positieve beoordeling krijgt, zal geen instroom volgen, 

ook al werden criterium 1 en 2 behaald.  

 

Of indien een meisje nog niet is opgenomen in het systeem van opvolgtrainingen, voldoen 

aan beide criteria: 

- Criterium 1: De doorstroomnormen van 70% behalen tijdens de entreetesten of een 

positieve scoutingscore van 70% behalen (wedstrijd/regiotraining/observatie in de 

club). 

• Morfologie 

• Algemene en sportspecifieke fysieke vaardigheden  

• Lenigheid 

• Coördinatie 

• Specifieke toestelkennis 

- Criterium 2: positieve sporttechnische/profiel evaluatie door de regioclubtrainer op 

basis van regionale trainingen, regiotrainingen en/of preselectie trainingen, scouting 

op wedstrijden en opvolgtrainingen leerlijn 

In deze evaluatie komen volgende kritische succesfactoren i.f.v. het topsporttraject 

aan bod: 

• Stiptheid op training/wedstrijd en consequent volgen van de gemaakte 

afspraken 

• Trainings- en wedstrijdattitude 

• Eigen ambitie en topsportproject 

• Combinatie trainingen & studie 

• Communicatievaardigheden 

• Fysieke belastbaarheid, overzicht blessures (acuut/overbelasting) 

• Verslag trainingen/stages/wedstrijdobservatie 

Indien dit criterium geen positieve beoordeling krijgt, zal geen instroom volgen, 

ook al werden criterium 1 behaald. 

 

Deliberatie van een gymnast is mogelijk indien criterium 3 positief is, de doelstellingen 

haalbaar zijn omdat er potentieel aanwezig is en op voorwaarde dat er een unaniem positief 

advies is van de leden van de selectiecommissie.  
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2.4.2 °2013 EN °2012 (INSTROOM/DOORSTROOM 5DE EN 6DE LJ) 

 

Voldoen aan min. 2 van volgende 3 criteria, waarvan criterium 3 sowieso positief moet zijn: 

- Criterium 1: min. 60 % behalen op de leerlijn A10 – A11 

- Criterium 2: min. 60 % op de fysieke testen A10 – A11 (het streefdoel hierbij is een 

evenwichtige verdeling te behalen waarbij men per onderdeel min. 55% scoort) 

- Criterium 3: positieve sporttechnische/profiel evaluatie door de regioclubtrainer op 

basis van regionale trainingen, regiotrainingen en/of preselectie trainingen, scouting 

op wedstrijden en opvolgtrainingen leerlijn. Voor de gymnasten die reeds in de 

regioclub trainen, wordt een periodieke evaluatie (4x/jaar) opgemaakt. 

In deze evaluatie komen volgende kritische succesfactoren i.f.v. het topsporttraject 

aan bod: 

• Stiptheid op training/wedstrijd en consequent volgen van de gemaakte 

afspraken 

• Trainings- en wedstrijdattitude 

• Eigen ambitie en topsportproject 

• Combinatie trainingen & studie 

• Communicatievaardigheden 

• Fysieke belastbaarheid, overzicht blessures (acuut/overbelasting) 

• Verslag trainingen/stages/wedstrijdobservatie 

Indien dit criterium geen positieve beoordeling krijgt, zal geen instroom volgen, 

ook al werden criterium 1 en 2 behaald. 

 

Deliberatie van een gymnast is mogelijk indien criterium 3 positief is, de doelstellingen 

haalbaar zijn omdat er potentieel aanwezig is en op voorwaarde dat er een unaniem positief 

advies is van de leden van de selectiecommissie.  
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2.5 VALIDITEIT VAN DE SELECTIECRITERIA 

- De leerlijntests worden afgeleid van het niveau van moeilijkheid die een gymnast moet 

beheersen als junior op internationaal niveau (top 8 per laatste EYOF-EK). 

- De leerlijntests houden rekening met de vereisten van oefeningen zoals gesteld in de FIG-

code (laatste versie) 

- De inhoud van de leerlijntests is tevens afgestemd op het wedstrijdprogramma van de 

Gymnastiekfederatie Vlaanderen. 

- De tests voor I9 en A10 worden afgenomen tijdens 4 opvolgtrainingen door de trainers van 

de regioclubs / de tests voor A11 en A12 worden afgenomen tijdens 3 opvolgtrainingen door 

de trainers van de Topsportschool. 

- De tests aan elk toestel worden zoveel mogelijk door dezelfde personen afgenomen (tenzij 

afwezigheid van een trainer wegens internationale stage, wedstrijd of ziekte) 

- De fysieke tests meten de lenigheid, de explosiviteit en de specifieke kracht.  
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2.6 SELECTIEPROCEDURE INSTROOM LAGER ONDERWIJS 

2.6.1 SELECTIECOMMISSIE 

 

De bevoegde instantie voor aanvraag bij de gemengde selectiecommissie inzake “instroom 

lager onderwijs” is de selectiecommissie “TTM Regiowerking”. 

 

2.6.2 WIE KOMT IN AANMERKING VOOR EVENTUELE SELECTIE? 

 

Alle gymnasten van het geboortejaar °2014, °2013, °2012 

 

2.6.3 SELECTIECRITERIA 

 

Zie punt 2.4 

 

2.6.4 DATA OPVOLGTRAININGEN LEERLIJN EN STAGE 

 

°2014 / °2013: 

1/10/2022 

3/12/2022 

11/03/2023 

29/04/2023 

Plaats: Topgymnastiekhal te Gent 

 

°2012: 

23 & 24/09/2022 

11/12/2022 

24 & 25/03/2023 

Plaats: Topgymnastiekhal te Gent 

 

Stage (°2012): 

5 & 6 januari 2023 

20 & 21 februari 2023 
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2.6.5 REGIONALE TRAININGEN 

 

Elke regioclubtrainer nodigt de gymnasten van de betreffende leeftijden uit voor min. 5 

regionale trainingen.  

 

 

2.6.6 TESTTRAININGEN 

 

Na opvolgtraining 3 zal de selectiecommissie “TTM Regiowerking” op basis van de 

voorgaande testmomenten, scouting op wedstrijden en regionale trainingen een longlist 

samenstellen van gymnasten die worden uitgenodigd voor minimaal 3 testtrainingen. Op 1 

van deze trainingen is de jeugdcoördinator aanwezig. 

 

 

2.6.7 ENTREETESTEN VOOR INSTROOM  

 

De entreetesten worden georganiseerd voor gymnasten van °2014 die nog niet werden 

opgenomen in de opvolgtrainingen: 17 juni 2023. Na selectie op basis van de criteria 

vermeld onder punt 2.4.1 kunnen zij deelnemen aan de opvolgtrainingen voor hun leeftijd. 

 

2.6.8 DEFINITIEVE SELECTIE TOT VOORDRACHT (O.V.B. BESLISSING OUDERS EN GYMNAST) 

 

 Na de testtrainingen en de laatste opvolgtraining 4 verdeelt de selectiecommissie “TTM 

Regiowerking”, op basis van de ingewonnen informatie tijdens de testmomenten en de 

testtrainingen, de kandidaten in 3 categorieën: 

- Categorie 1: De gymnasten die voldoen aan de criteria opgenomen in de 

selectieprocedure worden voorgedragen voor een statuut.  

- Categorie 2: De gymnasten die nog niet voldoen aan de instroomcriteria en waarvan 

bijkomende informatie wenselijk is om een voldoende duidelijk beeld te krijgen van de 

gymnast. De selectiecommissie nodigt de betrokken gymnast uit voor extra 

controlemoment voor eind juni en eventueel extra trainingsmomenten eind juli/begin 

augustus. Na dat testmoment en de extra trainingsmomenten zal de selectiecommissie 

oordelen of de gymnast al dan niet wordt voorgedragen voor een statuut. 
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- Categorie 3: Die gymnasten waarover de selectiecommissie van oordeel is dat zij niet in 

aanmerking komen voor begeleiding in een regioclub. De beslissing is gemotiveerd voor 

alle aspecten die in de selectieprocedure werden geëvalueerd. 

 

2.6.9 INFOMOMENTEN EN SCHOOLBEZOEK 

 

Na de selectiecommissie in functie van de longlist voor de testtrainingen worden die ouders 

en gymnasten uitgenodigd voor een infomoment over de werking van de regioclub en na 

de selectiecommissie van mei worden ze uitgenodigd voor een schoolbezoek. 

 

2.6.10 BESLISSING OUDERS 

 

Eind mei verwachten we van de ouders een definitieve beslissing rond de instroom in de 

Basisschool Topsportbelofte. 

 

 

2.6.11 DEFINITIEVE VOORDRACHT EN GEMENGDE SELECTIECOMMISSIE VAN HET 

TOPSPORTCONVENANT  

 

De definitieve voordracht en de gemengde selectiecommissie van het topsportconvenant 

vinden plaats in juni.  
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2.7 SELECTIEPROCEDURE DOORSTROOM LAGER ONDERWIJS 

2.7.1 SELECTIECOMMISSIE 

 

De bevoegde instantie voor aanvraag bij de gemengde selectiecommissie inzake 

“doorstroom lager onderwijs” is de selectiecommissie “TTM Regiowerking”. 

 

2.7.2 WIE KOMT IN AANMERKING VOOR DOORSTROOM? 

 

Gymnasten die reeds beschikken over een Topsportbeloftestatuut van het geboortejaar 

°2013, deelgenomen hebben aan  4 opvolgtrainingen én gedurende het wedstrijdseizoen 

deelnamen in het A-niveau. 

 

Gymnasten die reeds beschikken over een Topsportbeloftestatuut van het geboortejaar 

°2012, deelgenomen hebben aan  3 opvolgtrainingen én gedurende het wedstrijdseizoen 

deelnamen in het A-niveau. 

 

2.7.3 SELECTIECRITERIA 

 

Zie punt 2.4 

 

2.7.4 DATA OPVOLGTRAININGEN 

 

°2013: 

1/10/2022 

3/12/2022 

11/03/2023 

29/04/2023 

Plaats: Topgymnastiekhal te Gent 

 

°2012: 

23 & 24/09/2022 

11/12/2022 

24 & 25/03/2023 
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Plaats: Topgymnastiekhal te Gent 

 

Stage (°2012): 

5 & 6 januari 2023 

20 & 21 februari 2023 

 

2.7.5 INDIVIDUELE DOELSTELLINGEN 

 

Na de opvolgtraining worden voor elke gymnast individuele doelstellingen opgemaakt per 

toestel. 

 

 

2.7.6 SCHRIFTELIJKE EVALUATIES 

 

De regioclub/basisschoolclubtrainers maken jaarlijks min. 3 schriftelijke evaluaties (eind 

oktober – eind december – na de laatste opvolgtraining) welke mondeling toegelicht 

worden tijdens min. 3 oudercontacten (ouders én gymnast). 

- Verslag trainingen/stages/wedstrijdobservatie en positieve evolutie persoonlijke 

ontwikkelingslijn i.f.v. de finaliteit van de selectieprocedure: 

• Resultaten van de opvolgtrainingen 

• Evaluatie van de individuele ontwikkelingslijn t.o.v. de leerlijn en de finaliteit van de 

selectieprocedure 

• Coördinatie en leervermogen 

• Gymnastische sprongen & ballet 

• Wedstrijdevaluatie 

- Kritische succesfactoren: 

• Stiptheid op training/wedstrijd en consequent volgen van de gemaakte afspraken 

• Trainings- en/of wedstrijdattitude 

• Eigen ambitie en topsportproject 

• Combinatie trainingen & studie 

• Communicatievaardigheden 

• Fysieke belastbaarheid – overzicht blessures (acuut/overbelasting) 
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2.7.7 BESLISSING SELECTIECOMMISSIE 

 

Na de laatste opvolgtraining zal de selectiecommissie “TTM Regiowerking” op basis van de 

voorgaande testmomenten en evaluaties de groep gymnasten verdelen in 2 categorieën: 

- Categorie 1: De gymnasten die voldoen aan de criteria opgenomen in de 

selectieprocedure of gedelibereerd werden, worden voorgedragen voor een statuut. Zij 

moeten wel nog een positief verslag van de keuringsarts krijgen. 

- Categorie 2: Die gymnasten waarover de selectiecommissie van oordeel is dat zij niet in 

aanmerking komen voor verdere begeleiding in een regioclub. De beslissing is 

gemotiveerd voor alle aspecten die in de selectieprocedure werden geëvalueerd. 

 

Deliberatie van een gymnast is mogelijk indien criterium 3 positief is, de doelstellingen 

haalbaar zijn omdat er potentieel aanwezig is en op voorwaarde dat er een unaniem positief 

advies is van de leden van de selectiecommissie. 
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2.7.8 DEFINITIEVE VOORDRACHT EN GEMENGDE SELECTIECOMMISSIE VAN HET 

TOPSPORTCONVENANT  

 

De definitieve voordracht en de gemengde selectiecommissie van het topsportconvenant 

vinden plaats in juni. 

  



 

© 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  |  Versie: 21-08-2020 18 

 

Selectieprocedure schooljaar 2023-2024 

Toestelturnen Meisjes 

 

 
 
2.8 BEROEPSPROCEDURE  

Indien een gymnast en/of de ouders (bij minderjarige gymnasten) niet akkoord zijn met de niet 

selectie en/of niet herselectie voor een topsportbeloftestatuut of topsportstatuut kan hij/zij beroep 

aantekenen via volgende procedure: 

 

2.8.1 BEROEPSKAMER TOPSPORT*: 

 

- Gymnasten en/of hun ouders (bij minderjarige gymnasten) kunnen tegen de beslissing van 

niet selectie/niet herselectie beroep aantekenen bij de Beroepskamer Topsport van de 

Gymnastiekfederatie Vlaanderen. Het beroep dient binnen de 8 werkdagen na de 

bekendmaking van de niet selectie/niet herselectie betekend te worden door middel van een 

aangetekend schrijven.  Dit schrijven dient te gebeuren naar volgend adres: 

Gymnastiekfederatie Vlaanderen, Zuiderlaan 13, 9000 Gent, t.a.v. de voorzitter van de 

Beroepskamer Topsport. 

- Tevens dient er binnen de 8 werkdagen een bedrag van 250 € te worden gestort op rekening 

van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen. In het geval het beroep door de Beroepskamer 

Topsport ontvankelijk wordt verklaard wordt het bedrag van 250 € teruggestort. 

- De Beroepskamer Topsport behandelt beroepen tegen de beslissing van niet selectie/niet 

herselectie door de selectiecommissie van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen op basis van 

de goedgekeurde en gepubliceerde selectieprocedure. 

- De Beroepskamer Topsport kan, in functie van de specifieke argumentatie van het beroep, 

extra expertise en advies inroepen. 

- De Beroepskamer Topsport oordeelt over het ingediende beroep binnen de 20 werkdagen na 

ontvangst van het beroep.  Slechts wanneer de specifieke techniciteit van de argumentatie 

van het ingediende beroep extra tijd zou vergen, dan kan het oordeel van de Beroepskamer 

naar een latere datum verschoven worden. 

- De samenstelling van de Beroepskamer Topsport gebeurt zoals beschreven in de algemene 

richtlijnen van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen.  

 

2.8.2 BELGISCHE ARBITRAGECOMMISSIE VOOR DE SPORT (BAS): 

 

- Gymnasten en/of hun ouders kunnen tegen de beslissing van de beroepskamer beroep 

aantekenen bij het BAS. Het beroep dient binnen de 8 werkdagen na de bekendmaking van 

de beslissing van de beroepskamer betekend te worden door middel van een aangetekend 

schrijven. Het beroep wordt ingesteld conform de geldende reglementen van het BAS. 

- Het BAS wordt samengesteld overeenkomstig de op het ogenblik van het instellen van het 

beroep bij het BAS geldende reglementering. 

- Het BAS behandelt beroepen tegen de beslissing/uitspraak van de beroepskamer. 
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*De beroepskamer bestaat uit een voorzitter en 2 leden aangeduid door de Raad van Bestuur. De voorzitter en 

leden zijn aangeduid voor een termijn van 5 jaar. De Raad van Bestuur duidt tevens een plaatsvervangende 

voorzitter en 2 leden aan. De voorzitter en plaatsvervangende voorzitter van de beroepskamer is een magistraat 

of ere-magistraat en de overige leden beschikken over de nodige expertise en kennis van de gymnastieksport. 

Ze zijn geen lid van de GymnastiekFederatie als organisatie. 
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3 SELECTIEPROCEDURE SECUNDAIR ONDERWIJS 

 

3.1 SELECTIEMETHODIEK INSTROOM EN DOORSTROOM TOPSPORTSCHOOL 

- De selectiecommissie “TTM Topsportschool” is bevoegd om een aanvraag in te dienen bij 

de gemengde selectiecommissie voor gymnasten “ topsportwerking Topsportschool 

Gent”. 

- De selectiecommissie “TTM Topsportschool” is samengesteld uit de trainers van de 

topsportschool, de jeugdcoördinator en de technisch directeur.  

- Indien er geen consensus inzake beslissing wordt bereikt, is de technisch directeur in 

nauwe samenwerking met de hoofdtrainer, bevoegd en verantwoordelijk om een 

aanvraag in te dienen bij de gemengde selectiecommissie . 

- Elke beslissing is inhoudelijk ten gronde gemotiveerd.  

- Telefonisch wordt de niet-selectie meegedeeld gekoppeld aan een uitnodiging tot 

verdere mondelinge toelichting. 

 

 

3.2 DOELSTELLINGEN/EINDCOMPETENTIES TOPSPORTSCHOOL 

 

3.2.1 BELOFTES 

 

Preselectie EYOF of Junior EK 

BK A 13 

 

3.2.2 JUNIORES 

 

Selectie EYOF of Junior EK 

BK Juniores A 

 

3.2.3 SENIORES 

 

Selectie EK, WK en/of OS met als doel: teamfinale, AA-finale of toestelfinale 
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3.3 GENERIEKE VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR EEN 

TOPSPORTSTATUUT 

- De atleet moet beschikken over een medisch geschiktheidsattest voor topsport, 

uitgereikt door een erkend medisch keuringsarts; 

- De leerling dient in aanmerking te kunnen komen voor de Belgische nationale selectie in 

functie van deelname aan internationale (landen)competities m.a.w. Belg zijn. 

- De atleet moet lid zijn van de unisportfederatie. 

 

 

3.4 SELECTIECRITERIA VOOR INSTROOM EN/OF DOORSTROOM TOPSPORTSCHOOL 

3.4.1 °2011 (INSTROOM 1STE MB) 

 

Voldoen aan min. 2 van volgende 3 criteria, waarvan criterium 3 sowieso positief moet zijn: 

 

- Criterium 1: Min. 60 % behalen op de leerlijn A12; 

- Criterium 2: Min. 60 % op de fysieke testen (algemeen – explosiviteit – lenigheid) (het 

streefdoel hierbij is een evenwichtige verdeling te behalen waarbij men per onderdeel 

min. 60% scoort) 

- Criterium 3: positieve sporttechnische/profiel evaluatie op basis van opvolgtrainingen, 

Gymfed-trainingen en/of stages met de trainers van de Topsportschool én de gymnast 

moet minimaal het potentieel hebben om zich te kunnen kwalificeren voor het 

Belgische Team i.f.v. van de te behalen finaliteit (top 12 mondiaal). De persoonlijke 

ontwikkelingslijn dient voldoende positief te evolueren. 

In deze evaluatie komen volgende kritische succesfactoren i.f.v. het topsporttraject aan 

bod: 

• Stiptheid op training/wedstrijd en consequent volgen van de gemaakte afspraken 

• Trainings- en wedstrijdattitude 

• Eigen ambitie en topsportproject 

• Combinatie trainingen & studie 

• Communicatievaardigheden 

• Fysieke belastbaarheid, overzicht blessures (acuut/overbelasting) 
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• Verslag trainingen/stages/wedstrijdobservatie en positieve evolutie persoonlijke 

ontwikkelingslijn i.f.v. de finaliteit van de selectieprocedure. 

Indien dit criterium geen positieve beoordeling krijgt, zal geen instroom volgen, ook al 

werden criterium 1 en 2 behaald. 

 

Deliberatie van een gymnast is mogelijk indien criterium 3 positief is, de doelstellingen 

haalbaar zijn omdat er potentieel aanwezig is en op voorwaarde dat er een unaniem positief 

advies is van de leden van de selectiecommissie. 

 

 

3.4.2 °2010 - °2008 

 

Voldoen aan volgende criteria: 

 

°2010 - Wedstrijdprogramma A13 tijdens seizoen 2022-2023 – doorstroom naar 2de MB:  

 

Onderstaande voorwaarden kunnen geturnd worden tijdens elementtesten/wedstrijdtesten 

of wedstrijden: 

 

• Voorwaarden leerlijn: (3 van de 4 toestellen moeten aan deze voorwaarden voldoen)  

- sprong: Yurchenko hoek / Tsukahara over pegasus (min. 3.2) 

- brug: 3 FIG-vereisten turnen 

- balk: alle FIG-vereisten turnen 

- grond: alle FIG-vereisten turnen 

 

• Voorwaarden te behalen D-score: 

- 1 toestel min. 3.2 

- 2 toestellen min. 3.0 

- 1 toestel min. 3.8 
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°2009-°2008 - Wedstrijdprogramma Juniores A in seizoen 2022-2023 – doorstroom naar 3de 

en 4de MB 

 

Onderstaande voorwaarden kunnen geturnd worden tijdens elementtesten/wedstrijdtesten 

of wedstrijden) 

 

• Preselectie voor EYOF of Junior EK, op basis van een minimale puntennorm huidige code 

 

• Voorwaarden leerlijn: (3 van de 4 toestellen moeten aan deze voorwaarden voldoen voor 

°2009; alle leerlijnvoorwaarden voor °2008) 

- sprong: Yurchenko gestrekt over pegasus of overslag salto (min. 3.6) 

- brug: alle FIG-vereisten turnen 

- balk: alle FIG-vereisten turnen 

- grond: alle FIG-vereisten turnen 

 

• Voorwaarden te behalen D-score voor °2009 tijdens het seizoen 2022-2023: 

- 1 toestel min. 3.6 

- 2 toestellen min. 4.0 

- 1 toestel min. 4.3 

 

• Voorwaarden te behalen D-score voor °2008 tijdens het seizoen 2022-2023: 

- Gem. D-score: 4.2 (totale D-score: 16.8) 
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3.4.3 °2007 - °2006/°2005 

 

Voldoen aan volgende criteria: 

• Preselectie voor EK, WK en/of OS, op basis van een minimale puntennorm huidige code 

 

Onderstaande voorwaarden kunnen geturnd worden tijdens officiële wedstrijdtesten of 

wedstrijden: 

 

• Voorwaarden leerlijn:  

- sprong: °2007 = Yurchenko schroef over pegasus of overslag salto met ½ draai of 

een sprong met dezelfde D-score (min. 3.8) / °2006-°2005: min. D-score = 4.2 

- brug: alle FIG-vereisten turnen in wedstrijd 

- balk: alle FIG-vereisten turnen in wedstrijd 

- grond: alle FIG-vereisten turnen in wedstrijd 

 

• Voorwaarden te behalen D-score op een officiële test of wedstrijd voor °2007 tijdens het 

seizoen 2022-2023: 

- Gem. D-score: 4.35 (totale D-score: 17.5) 

of 

- Min. totaalscore: 47.000 ptn 

 

• Voorwaarden te behalen D-score op een officiële test of wedstrijd voor °2006/°2005 en 

vroeger tijdens het seizoen 2022-2023: 

- Gem. D-score: 4.5 (totale D-score: 18.0) 

Of 

- Min. totaalscore: 48.000 ptn 
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3.5 VALIDITEIT VAN DE SELECTIECRITERIA 

 

3.5.1 °2011 

 

- De leerlijntests  A12 worden afgeleid van het niveau van moeilijkheid die een gymnast 

moet beheersen als junior op internationaal niveau (top 8 per toestel EYOF-EK). 

- De leerlijntests A12 houden rekening met de vereisten van oefeningen zoals gesteld in de 

FIG-code (laatste versie) 

- De inhoud van de leerlijntests A12 is tevens afgestemd op het huidige 

wedstrijdprogramma van de GymnastiekFederatie Vlaanderen. 

- De tests worden afgenomen tijdens 3 opvolgtrainingen door de trainers van de 

Topsportschool: 23 & 24/09/2022; 11/12/2022; 24 & 25/03/2023 

- De tests aan elk toestel worden zoveel mogelijk door dezelfde personen afgenomen 

(tenzij afwezigheid van een trainer wegens internationale stage, wedstrijd of ziekte) 

- De fysieke tests meten de lenigheid, de explosiviteit en de specifieke kracht. 

 

 

3.5.2 °2010 - °2009 

 

- Internationaal deelnemersveld – min. 50%-norm 

 

3.5.3 °2008 EN VROEGER 

  

- Internationaal deelnemersveld – min. 50%-norm 

 

 

3.6 SELECTIEPROCEDURE INSTROOM TOPSPORTSCHOOL 

3.6.1 SELECTIECOMMISSIE 

 

De bevoegde instantie voor aanvraag bij de gemengde selectiecommissie inzake “instroom 

middelbaar onderwijs” is de selectiecommissie “TTM Topsportschool” . 

 

 

3.6.2 WIE KOMT IN AANMERKING VOOR SELECTIE? 

 

- Gymnasten van het geboortejaar °2011 die deelgenomen hebben aan de 

opvolgtrainingen en -weekends en/of stage 
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- Gymnasten van het geboortejaar °2010 en ouder die deelgenomen hebben aan 

provinciale wedstrijden en/of VK en/of BK 

 

 

3.6.3 SELECTIECRITERIA 

 

Zie punt 3.4 

 

 

3.6.4 PROCEDURE INSTROOM °2011 

 

Data opvolgtrainingen / opvolgweekends 

23 & 24/09/2022 

11/12/2022 

24 & 25/03/2023 

Plaats: Topgymnastiekhal te Gent 

 

Data stages 

5 & 6 januari 2023 

20 & 21 februari 2023 

Plaats: Topgymnastiekhal te Gent 

 

Introductiestage 

 

De selectiecommissie “TTM Topsportschool” beslist na de laatste opvolgtraining, op basis 

van de resultaten van de opvolgtrainingen, de observaties tijdens gymfed- en nationale 

trainingen, welke gymnasten zullen uitgenodigd worden voor een introductiestage te Gent. 

Uitnodiging voor deze stage gebeurt op basis van de selectiecriteria gedefinieerd onder punt 

3.4. De eerste stage gaat door van 11 tot en met 14 april 2023. 

 

Definitieve selectie tot voordracht 

 

- De definitieve selectie wordt opgemaakt door de selectiecommissie “TTM 

Topsportschool” na de introductiestage: 
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o  Categorie 1: De gymnasten die voldoen aan de criteria opgenomen in de 

selectieprocedure worden voorgedragen voor een statuut. Zij moeten wel nog 

een positief verslag van de keuringsarts krijgen. 

o Categorie 2: De gymnasten waarvan bijkomende informatie wenselijk is om een 

voldoende duidelijk beeld te krijgen van de gymnast. De selectiecommissie 

nodigt de betrokken gymnast uit voor een extra instroomstage (5-7 juni). Na 

deze stage  zal de selectiecommissie oordelen of de gymnast al dan niet wordt 

voorgedragen voor een statuut. 

o Categorie 3: Die gymnasten waarover de selectiecommissie van oordeel is dat zij 

niet in aanmerking komen voor een instroom in de Topsportschoolwerking. De 

beslissing is gemotiveerd voor alle aspecten die in de selectieprocedure werden 

geëvalueerd. 

- Een trainingsgroep kan uit max. 5 gymnasten/coach (beloften) – max. 4 

gymnasten/coach (juniores) – max. 3 gymnasten per coach (seniores)  

- In geval meer geselecteerde gymnasten dan het toegelaten quotum in aanmerking 

komen, zal prioriteit gegeven worden aan de gymnasten met het sterkste internationaal 

potentieel voor de komende Olympiade. 

- Deliberatie is in uitzonderlijke gevallen mogelijk mits een sporttechnisch en pedagogisch 

unaniem en gemotiveerd advies van: 

• én de transitiecoach  

• én de jeugdcoördinator 

• én de technisch directeur 

- Datum:  juni 

.  

3.6.5 PROCEDURE INSTROOM °2010 OF OUDER 

 

Meisjes die later gescout worden via wedstrijden of trainingen, moeten voldoen aan de 

selectiecriteria en zullen uitgenodigd worden voor een aantal trainingen in Gent. 

Deze meisjes moeten tijdens de vakantieperiode deelnemen aan alle stages om dan in 

augustus eventueel voorgedragen te worden. 

- De definitieve selectie wordt opgemaakt door de selectiecommissie “TTM 

Topsportschool”  na de stages. 
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- Een trainingsgroep kan uit max. 5 gymnasten/coach (beloften) – max. 4 

gymnasten/coach (juniores) – max. 3 gymnasten per coach (seniores)  

- In geval meer geselecteerde gymnasten dan het toegelaten quotum in aanmerking 

komen, zal prioriteit gegeven worden aan de gymnasten met het sterkste internationaal 

potentieel voor de komende Olympiade. 

- Datum definitieve voordracht half augustus. 

 

3.6.6 INFOMOMENTEN EN SCHOOLBEZOEK 

 

Na de introductiestage en selectiecommissie voor °2011 worden ouders van de 

geselecteerde gymnasten uitgenodigd voor een infovergadering met uitleg over school, 

internaat en de werking binnen de federatie. 

 

3.6.7 BESLISSING OUDERS 

 

Voor °2011: na de infovergadering verwachten we dat ouder en kind een definitieve 

beslissing nemen rond instroom in de topsportschool.  

 

Voor °2010 en ouder: uiterlijk na stages augustus verwachten we van de ouders een 

definitieve beslissing rond de instroom in de topsportschool. 

 

3.6.8 DEFINITIEVE VOORDRACHT EN GEMENGDE SELECTIECOMMISSIE VAN HET 

TOPSPORTCONVENANT 

 

Juni of bij uitstel augustus 
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3.7 SELECTIEPROCEDURE DOORSTROOM TOPSPORTSCHOOL 

3.7.1 SELECTIECOMMISSIE 

 

De bevoegde instantie voor aanvraag bij de gemengde selectiecommissie inzake 

“doorstroom middelbaar onderwijs” is de selectiecommissie “TTM Topsportschool” . 

 

 

3.7.2 WIE KOMT IN AANMERKING VOOR SELECTIE? 

 

Gymnasten die reeds opgenomen zijn in Topsportschool (°2010 en vroeger). 

 

 

3.7.3 SELECTIECRITERIA 

 

Zie punt 3.4 

 

3.7.4 INDIVIDUELE DOELSTELLINGEN 

 

Per trainingscyclus worden i.f.v. EYOF, EK of WK voor elke gymnast individuele 

doelstellingen opgemaakt.  

 

3.7.5 SCHRIFTELIJKE EVALUATIES 

 

Min. 3x per jaar (eind oktober, eind december, eind mei) maken de trainers een schriftelijke 

evaluatie op van de individuele doelstellingen. Deze evaluatie wordt ook mondeling 

toegelicht tijdens een oudercontact (ouders én gymnast).  

- Sporttechnische evaluatie 

- Evaluatie Health & Performance op basis van feedback van 

o Fysiek trainer (indien reeds van toepassing) 

o Kiné/arts 

o Sportpsycholoog 

o Voedingscoach (indien reeds van toepassing)  

- Combinatie school-internaat-training 

- Eigen ambitie en topsportproject 

- Communicatievaardigheden 
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- Fysieke belastbaarheid – overzicht blessures (acuut/overbelasting) 

- Verslag trainingen/stages/wedstrijdobservatie en positieve evolutie persoonlijke 

ontwikkelingslijn i.f.v. de finaliteit van de selectieprocedure. Bij positieve evaluatie van 

de individuele doelstellingen wordt in juni de definitieve selectie opgemaakt. 

 

3.7.6 DEFINITIEVE SELECTIE TOT VOORDRACHT, VOORDRACHT EN GEMENGDE 

SELECTIECOMMISSIE VAN HET TOPSPORTCONVENANT 

 

Juni of bij uitstel augustus 
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3.8 BEROEPSPROCEDURE 

Indien een gymnast en/of de ouders (bij minderjarige gymnasten) niet akkoord zijn met de niet 

selectie en/of niet herselectie voor een topsportbeloftestatuut of topsportstatuut kan hij/zij beroep 

aantekenen via volgende procedure: 

 

3.8.1 BEROEPSKAMER TOPSPORT*: 

 

- Gymnasten en/of hun ouders (bij minderjarige gymnasten) kunnen tegen de beslissing van 

niet selectie/niet herselectie beroep aantekenen bij de Beroepskamer Topsport van de 

Gymnastiekfederatie Vlaanderen. Het beroep dient binnen de 8 werkdagen na de 

bekendmaking van de niet selectie/niet herselectie betekend te worden door middel van een 

aangetekend schrijven.  Dit schrijven dient te gebeuren naar volgend adres: 

Gymnastiekfederatie Vlaanderen, Zuiderlaan 13, 9000 Gent, t.a.v. de voorzitter van de 

Beroepskamer Topsport. 

- Tevens dient er binnen de 8 werkdagen een bedrag van 250 € te worden gestort op rekening 

van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen. In het geval het beroep door de Beroepskamer 

Topsport ontvankelijk wordt verklaard wordt het bedrag van 250 € teruggestort. 

- De Beroepskamer Topsport behandelt beroepen tegen de beslissing van niet selectie/niet 

herselectie door de selectiecommissie van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen op basis van 

de goedgekeurde en gepubliceerde selectieprocedure. 

- De Beroepskamer Topsport kan, in functie van de specifieke argumentatie van het beroep, 

extra expertise en advies inroepen. 

- De Beroepskamer Topsport oordeelt over het ingediende beroep binnen de 20 werkdagen na 

ontvangst van het beroep.  Slechts wanneer de specifieke techniciteit van de argumentatie 

van het ingediende beroep extra tijd zou vergen, dan kan het oordeel van de Beroepskamer 

naar een latere datum verschoven worden. 

- De samenstelling van de Beroepskamer Topsport gebeurt zoals beschreven in de algemene 

richtlijnen van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen.  

 

3.8.2 BELGISCHE ARBITRAGECOMMISSIE VOOR DE SPORT (BAS): 

 

- Gymnasten en/of hun ouders kunnen tegen de beslissing van de beroepskamer beroep 

aantekenen bij het BAS. Het beroep dient binnen de 8 werkdagen na de bekendmaking van 

de beslissing van de beroepskamer betekend te worden door middel van een aangetekend 

schrijven. Het beroep wordt ingesteld conform de geldende reglementen van het BAS. 

- Het BAS wordt samengesteld overeenkomstig de op het ogenblik van het instellen van het 

beroep bij het BAS geldende reglementering. 

- Het BAS behandelt beroepen tegen de beslissing/uitspraak van de beroepskamer. 
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*De beroepskamer bestaat uit een voorzitter en 2 leden aangeduid door de Raad van Bestuur. De voorzitter en 

leden zijn aangeduid voor een termijn van 5 jaar. De Raad van Bestuur duidt tevens een plaatsvervangende 

voorzitter en 2 leden aan. De voorzitter en plaatsvervangende voorzitter van de beroepskamer is een magistraat 

of ere-magistraat en de overige leden beschikken over de nodige expertise en kennis van de gymnastieksport. 

Ze zijn geen lid van de GymnastiekFederatie als organisatie. 
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4 BIJLAGE 1: TECHNISCHE LEERLIJNEN 

SPRONG 

  I9 A10 A11 A12 

B
A

SI
S 

Trampo: handstand kurbet tot stand (in 
serie) 

Trampo: handstand kurbet tot stand (in serie) In trampo: flik voor - flik rug (in serie) In trampo: flik voor - flik rug (in serie) 

Gestrekte salto voorwaarts tot mat 50cm 
met plankoline 

Gestrekte salto voorwaarts tot mat 50cm met 
plank 

Gestrekte salto voorwaarts over Pegasus + 
mattenberg 125cm met plankoline/plank naar 
keuze 

Gestrekte salto voorwaarts over Pegasus + 
mattenberg 125cm met plankoline/plank 
naar keuze 

Opsprong rondat kaats tot kaars/ruglig met 
armen horizontaal - mattenberg 70cm 

Opsprong rondat kaats tot kaars/ruglig met 
armen horizontaal - mattenberg 70cm 

Rondat gestrekte salto rugwaarts over 
Pegasus 105cm + mattenberg (iets lager) met 
plankoline/plank keuze 

Rondat gestrekte salto rugwaarts over 
Pegasus 105 cm + mattenberg (iets lager) 
met plankoline/plank keuze 
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3 trage looppassen/armactie 
opsprong/spring over mousse/ rondat tot 
Kn op mat 40-50cm (afh lichaamslengte) 

Vanuit mini-tramp flik tot kaars over dwarse 
mat 70cm 

Voorbereiding Yurchenko tot stand - Pegasus 
125cm met plankoline/plank 

Voorbereiding yurchenko tot kaars (stapel 
op dezelfde hoogte als Pegasus, zacht 
matje) – Pegasus 125cm met 
plankoline/plank 

Overslag tot stand met plank over dwarse 
mat van 70cm + val tot buik (70cm) 

Overslag tot stand over Pegasus (110cm) naar 
mattenberg (120cm) met plankoline + val tot 
buik 

Voorbereiding overslag salto (tot buik) of   
voorbereiding tsukahara (tot kaars) - op de 
rebound 

Voorbereiding overslag salto (tot buik) of 
voorbereiding tsukahara (tot kaars) - 
Pegasus 125cm met plankoline/plank 

  

3 passen opsprong rondat met handen op 
rebound/minitrampo tot stand op 70 cm - val 
tot ruglig 

Overslag of tsukahara over 125cm (landing op 
125cm) met plank of plankoline 

1 sprong FIG met plank (mag enkel getoond 
worden indien één van de eerste sprongen 5 
behalen) bv voorb = 5 (met plank), dan mag 
je Yurchenko tonen 
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BRUG 

  I9 A10 A11 A12 

B
A

SI
S 

LL: 1 korte kip LL: serie korte kip (3) Brug: LL: 3x kip handstand gespreid in serie Brug: LL: 3x kip handstand gespreid in serie 

LL: 1 zweefkip – opzwaai LL: serie zweefkip (3)  – opzwaai 
Brug: LL: 1x kip-handstand gesloten-plank-kip- 
opzwaai horizontaal 

Brug: LL: 1x kip-handstand gesloten-plank-
kip- opzwaai horizontaal 

LL: dubbele buikdraai rgw Strips: LR: vrije buikdraai tot 45° op blok Strips: 2x stut in serie Strips: 2x stut in serie 

Strips: LR: stalderzwaaitjes vanuit stille hang 
Strips: LR: vanuit trampo: kurbet stalderdraai 
rgw (voeten los) 

Strips: 2x stalder in serie Strips: 2x stalder in serie 

Strips: LR: afzet vanop blok: buckumdraai zo 
hoog mogelijk en terugkeren op de blok 

Strips: LR: vanuit trampo: kurbet buckumdraai 
tot 45° 

Strips: 2x bückum in serie Strips: 2x bückum in serie 

Strips: HR: 3 kurbetzwaaien Strips: HR: 3 kurbetzwaaien Strips: 3 zwaaien reus voor Strips: 3 zwaaien reus voor 

Strips: HR: 5 basiszwaaien Strips: HR: 5 basiszwaaien Strips - vanuit 3de zwaai reus voor 3x Strips - vanuit 3de zwaai reus voor 3x 

  Strips: HR: 3 zwaaien reus vw (kneukelgreep) Strips - reus rugwaarts 3x Strips - reus rugwaarts 3x 

    Strips - reus ¾ voeten op bückum Strips - reus ¾ voeten op bückum 

    Strips - reus ¾ Strips - reus ¾ 

    Strips - opening afsprong - moet terugkeren Strips - opening afsprong - moet terugkeren 
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Strips: LR: opzwaai horizontaal vrije 
buikdraai tot 45° tot stand op blok 

LL: uit opzwaai of handstand: CE 
Brug: LL: vanuit handstand: serie van 3 CE 
(mag dezelfde zijn) 

Brug: LL: vanuit handstand - serie van 3 CE's 
met 2 verschillende CE's 

HL: vanuit kurbetzwaai – 3 basiszwaaien 
met benen gesloten 

HL: 3 reuzenzwaaien met elastiek Brug: HL: 5 reuzenzwaaien tussen de leggers 
Brug: HL: reus half in serie (min. 2) - al dan 
niet verbonden met reus half tot palm (+ val 
tot rug) 

Strips: HR: 1 basisreus uit zwaai HL: zwaai – zwaai – ½ draai 
Brug: HL: uit opzwaai: zwaai 1/2 tot 
duidelijke steun (mixed grip) 

Brug: HL: reus half tot palm (+ val tot rug) 

  
Brug: LL: zwaaien in palmgreep met Bn gebogen 
+ ompolsen en tot stand afspringen 

Brug: HL: 3x zwaai reus voor + blokken van 
de laatste zwaai en val tot buik 

Brug: HL: reus voor serie (3) 

  
HL: uit zwaai voorbereiding afsprong (met val 
tot ruglig) 

Brug: HL: uit 3 zwaaien streksalto af tot 
stand 

Brug : HL: gestrekte salto tot ruglig uit 3 
zwaaien 

Strips: HR: ¾ tot voeten op de rekstok HL: opzwaai – 3/4de tot steun + onderzwaai  
Brug: HL: handstand - 3/4 reus over legger + 
blok afsprong of zwaai 

Brug : HL: reus - reus 3/4 + blok afsprong 
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BALK ACRO 

  I9 A10 A11 A12 

B
A

SI
S 

Grond: been heffen – tik-tak rgw Hoge balk: brug rgw 
Grond: flik tot handstand gespreid op verhoog 
20 cm + terugkeren met brug voor 

Grond: flik tot handstand gespreid op verhoog 
20 cm + terugkeren met brug voor 

Hoge balk: handstand gespreid Hoge balk: tik-tak vw Hoge balk: brug voor - radslag - brug rug Hoge balk: brug voor - radslag - brug rug 

    

Lage balk: rondat tot blok/matjes kaats tot 
kaars 

Lage balk: rondat tot blok/matjes kaats tot 
kaars 

Opzwaai tot standspagaat op plank en rol 
tot ruglig 

Opzwaai tot standspagaat op plank en rol 
tot ruglig 

Vrije overslag tot stand 2 benen samen landen 
- vanaf plank tot mousse (20 cm naar 
beneden) 

Vrije overslag tot stand 2 benen samen landen - 
vanaf plank tot mousse (20 cm naar beneden) 

Lage balk: menichelli tot stand naar mat van 
20cm boven balk 

Lage balk: menichelli tot stand naar mat 
van 20cm boven balk 

Lage balk: streksalto tot buik naar mat van 25-
30 cm 

Lage balk: streksalto tot buik naar mat van 25-
30 cm 
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  Hoge balk: menichelli Hoge balk: handstand-menichelli Hoge balk: menichelli - menichelli 

Lage balk: brug rgw 
Lage balk: handstand gespreid – 
menichelli op balk (met mat) 

Lage balk: FIG acro serie (2de element landt 
op mat achter de balk) of flik-flik tot buik (max 
4 mogelijk) 

Lage balk: FIG acro serie met matje (max 5) OF 
FIG acro serie (2de element landt op mat achter 
de balk)  (kan max 4 krijgen) 

Lage balk: rondat landen op 20cm (boven 
balk) + val tot rug 

Lage balk: rondat voeten op balk + val tot 
ruglig (geen kaats) 

Hoge balk: rondat hurksalto met nastrekking 
(mag met matje) 

Hoge balk: afsprong rondat gestrekte salto 
(rondat of flik-flik), landing op een 30 cm-mat 
(afzet op balk mag met matje) 

Lage balk: brug vw Hoge balk: brug vw 
Hoge  balk:  vrij  D-element  (vw/zw  -  geen 
landing op 2 voeten) 

Hoge balk: vrij D-element 1 (niet salto vw) 

Hoge balk: rad tot arabesque Hoge balk: 2x rad arabesque 
Grond:  vrij  D-element  2 (vw/zw  -  geen 
landing op 2 voeten) 

Hoge balk: vrij D-element 2 (vrij) 
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GROND ACRO 

  I9 A10 A11 A12 

B
A
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S 

Uit stand: flik tot voorligsteun (landing 
buik op mat 70cm)  

Vanop rebound of blok: handenstand 
kurbet kaats tot ruglig op mat (70cm) 

Kurbet flik streksprong Kurbet flik streksprong 

Uit stand vanaf mat 30cm:  rondat (Hn op 
einde mat, Vtn op grond) flik in kuil (met 
mat) 

Uit stand vanaf mat 30cm: rondat (Hn op 
einde mat, Vtn op grond) flik in kuil (met 
mat) 

1 pas opsprong - rondat flik op 20cm (flik 
landen op 20cm) - relevé met Ar op 

Opsprong vanaf verhoogje (afh 
lichaamslengte)  -  Rondat  flik  kaars  (matten  
op hoofdhoogte) 

Opsprong – rondat flik kaats tot ruglig 
(70cm) met armen laag 

Opsprong – rondat flik kaats tot ruglig 
(70cm) met armen laag + zwaai Ar 
opwaarts 

1 pas opsprong - rondat serie flik (2) (2de flik 
mag in kuil) 

1 pas opsprong - rondat tempo kaats tot rug 
(mattenberg van 70 cm) 

Opsprong vanaf verhoogje - overslag val 
tot buik op mat 70cm 

Opsprong vanaf verhoogje - overslag val 
tot buik op mat 70cm 

Overslag kaats tot handstand (mattenberg afh 
van LL) - max 5 passen aanloop 

Overslag kaats tot handstand (mattenberg afh 
van LL) - max 5 passen aanloop 
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FT of TRA: 1 kaats naar voor: flik-flik 
(correcte armbeweging en Kn recht in 
overgang) 

3 passen rondat flik gestrekte salto (20cm) 
Rondat   flik   late   1/2   schroef   tot   ruglig 
mattenberg (mattenberg afh LL gymnast) - 
max 3 passen aanloop 

Rondat flik schroef 360° tot stand (vlak) - 
max 3 passen aanloop 

FT of TRA: 1 kaats naar voor: flik-hurksalto Pas opsprong - rondat flik hurksalto (70cm)  
Rondat  flik  voorb  dubbel  hurk  of  hoek 
(mattenberg afh LL gymnast) - max 3 passen 
aanloop 

Rondat flik dubbel hurk of hoek 
(tumblingbaan, landing in kuil) - max 5 
passen aanloop 

Aanloop salto - kaats Aanloop salto - salto Overslag strek – hurk - max 5 passen aanloop 
Overslag strek-strek (tumblingbaan, 
landing in kuil) - max 5 passen aanloop 

FT: 1-3 kaatsen volt OF uitvoering met afzet 
op tumbling en uitvoering in kuil 

FT: serie van 3x volt 

    

 

  



 

© 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  |  Versie: 21-08-2020 7 

 

Selectieprocedure schooljaar 2023-2024 

Toestelturnen Meisjes 

 

 
 

 

 

 

 

TRAMPOLINE 

  I9 A10 A11 A12 

B
A

SI
S 

Uit stand: hurksalto rgw 3x hurksalto rgw in serie 
3x gestrekte salto rugwaarts (met 
streksprong tussen) 

3x gestrekte salto rugwaarts (met 
streksprong tussen) 

Streksprong uit stand met armzwaai tot bij de 
oren + val tot ruglig 

Streksprong uit stand met armzwaai tot bij 
de oren + val tot ruglig + 3x kaatsen in ruglig 

Uit stand: hoek tot rug (+ pull over) Uit stand: hoek tot rug (+ pull over) 

  Strek 180° rgw tot ruglig (in trampo) Strek 180° rgw tot ruglig (in trampo) 

Hoeksalto vw tot ruglig (mattenberg) Hoeksalto vw tot ruglig (mattenberg) Schroef voor 360° tot ruglig (mattenberg) Schroef voor 360° tot ruglig (mattenberg) 

U
IT

B
R

EI
D

IN
G

 

Streksalto rgw tot buiklig (matje) 
180° schroef rugwaarts tot ruglig (in 
trampo) 

Schroef rugwaarts 360° (in trampo) Schroef rugwaarts 720° (in trampo) 

Rugval tot hoekpositie + rotatie in de 
hurkpositie tot ruglig + rotatie in de hurkpositie 
tot stand 

Hoeksalto tot rug uit stand (in trampo) 
Dubbel hurk/hoek rugwaarts (in trampo) - 
keuze afhankelijk van wat op grond gekozen 
werd (de andere tov grond) 

Dubbel hurk/hoek rugwaarts (in trampo) 
vanuit 2 sprongen - afhankelijk van keuze 
grond 

Streksalto vw tot stand Hoek schroef (360°) voor tot stand Schroef voor 540° tot stand Schroef voor 720° tot stand 

Hurksalto vw tot stand (mattenberg) + sprong 
tot buik (cody-positie) 

Hurksalto voorwaarts (mattenberg) tot buik 
(cody-positie) 

Dubbel hurk voorwaarts tot stand Dubbel hoek voorwaarts tot stand 

Uit stand: hurksalto rgw tot buik  in positie cody 
(in trampo) 

Streksalto rug tot buik - kaats met gestrekt 
lichaam tot rug 

Streksalto rug tot buik - kaats tot ruglig - pull 
over 

Cody 

Uit stand: streksprong val tot rug met ritme 
kaboom (tot op mat in trampo of met 
tegenhouden benen) 

Uit stand: kaboom rgw hurksalto tot stand Kaboom streksalto rug tot buiklig Kaboom streksalto rugwaarts tot stand 

Uit stand: kaboom vw tot handstand Kaboom streksalto voor tot ruglig 
Kaboom streksalto voorwaarts van rug tot 
stand sprong tot buik 

Kaboom voorbereiding Jaeger gesloten 
(zonder tussenstop) 

Handstand op verhoog val tot positie "rug" 
Zweefrol op mattenberg (zonder plaatsing 
handen) tot ruglig in hoekpositie 

Piqué américain tot stand + rol tot 
rugpositie of vanuit streksprong, rugval + 
ball out gehurkt 

Piqué américain ball out gehurkt 
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5 BIJLAGE 2: FYSIEKE TESTEN TTM (CURSIEF GEDRUKT DE TESTEN VOOR 3DE EN 4DE LJ) 

 

→ Algemeen Fysiek 
 

• 3 m touwklimmen met benen horizontaal gestrekt en gesloten (gespreid) 

• Vanuit hang aan legger 40” (30”) leg lifts (benen gestrekt en gesloten heffen vanuit hang tot de voeten de legger aantikken) 

• Aantal krachthandstanden (aantal keer opduwen vanuit hoeksteun tot zitvlak boven de schouders) 

• Handstand opzwaai aan de brug uit streksteun (niet voor °2010-°2011) 

• Handstand staan (max. 60”) 

• Optrekken gedurende 30” 

 

→ Explosiviteit 
 

• 20 m sprint, shuttle run, 400 m looptest 

• 3 spagaatsprongen links – streksprong - 3 spagaatsprongen rechts – streksprong - 3 karperspreidsprongen (alles in serie uitgevoerd)  

• Hoogtesprong langs de muur, vertesprong, 

• Hoogtesprong uit squat en kaatsen 
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→ Lenigheid 
 

• Lenigheid zijwaarts actief spreiden, links, rechts, Stalderlenigheid 

• Schouderlenigheid: brug opduwen, in buiklig: stok met gestrekte lichaamshouding zover mogelijk rugwaarts brengen 

• Voorwaartse lenigheid 

• Actieve lenigheid 2” houden voorwaarts; voorwaarts, zijwaarts en rugwaarts zwaaien met beide benen; Standspagaat voorwaarts en rugwaarts 
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6 BIJLAGE 3: ENTREETEST 

Naam:  Geboortedatum:  

Voornaam:  Club:  

Biometrische gegevens: 

 

LL =  

Zithoogte =  

LG =  

 

Houding =  

flexibiliteit polsen, voeten, strekzit, handstand 

Behaald % =  Gemiddelde =  Maximum =  

 

Specifieke fysieke testen =  

touwklimmen, leglifts, handstand, krachthandstand 

Behaald % =  Gemiddelde =  Maximum =  

 

Algemene fysieke testen  =  

Rebound sprongen, 20msprint, vertesprong, optrekken, push-ups 

Behaald % =  Gemiddelde =  Maximum =  

 

Lenigheid =  

Spagaat links, rechts, stalderlenigheid, schouderlenigheid brugje, actieve lenigheid (en houden) 

Behaald % =  Gemiddelde =  Maximum =  

 

Coördinatie =  

KTK verplaatsen plankjes, ladderoefening, serie hurksprongen 

Behaald % =  Gemiddelde =  Maximum =  

 

Toestellen =  

Sprong, brug, balk, grond, trampo 

Behaald % =  Gemiddelde =  Maximum =  

 

Resultaat testen & toestellen Beslissing 

  

 

 

 


