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Saskia van Dijk      
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        Amersfoort, 09-09-2018 
Beste sportliefhebbers, 
 
Hierbij de gegevens voor de 2de Kwalificatie voor het WAGC/WK en 1e Plaatsingswedstrijd Eredivisie. 

Datum 30.09.2018 Plaats: Sportcomplex De Meent – Terborchlaan 301, Alkmaar  
 
Tijdschema: 

8.30 uur Zaal open 
9.00 uur Juryvergadering   

  INSPRINGEN VOORRONDE 
WAGC 17-21 9.00 - 9.32 uur 9.35 - 10.15 uur 
WAGC 15-16 10.15 - 10.40 uur 10.45 - 11.15 uur 
WAGC 13-14 11.15 - 11.40 uur 11.45 - 12.10 uur 
WAGC 11-12 12.10 - 12.40 uur 12.45 - 13.30 uur 
WK 13.30 - 14.00 uur 14.05 - 14.45 uur 
WAGC 15-16 14.45 - 15.05 uur 15.10 - 15.35 uur 
WAGC 17-21 15.25 - 15.45 uur 15.50 - 16.15 uur 
WAGC 11-12 16.15 – 16.42 uur 16.45 – 17.15 uur 
WAGC 13-14 17.15 – 17.31 uur 17.35 – 18.00 uur 

 
Springvolgorde 
Zie bijlage 
 
Overige 

- Wedstrijdkaarten dienen woensdag, voor de wedstrijd, uiterlijk 18.00 uur te worden 
gestuurd naar wedstrijdformulieren@trampoline.kngu.nl 

- Voor WAGC deelnemers geldt: voor beide WAGC rondes dienen de wedstrijdkaarten 
- inclusief het juiste springvolgorde nummer - gestuurd te worden. 

- De eerste voorronde die gesprongen wordt telt mee als resultaat voor de 1e 
Plaatsingswedstrijd. 

- Sporters die zowel deelnemen aan de WAGC-kwalificatie als WK-kwalificatie graag 
vrijdag, voor de wedstrijd, uiterlijk 20.00 uur, doorgeven welke kwalificatie jullie willen 
laten meetellen voor de plaatsingswedstrijden (wedstrijdzaken@trampoline.kngu.nl). 

- Sporters die uitkomen in de WAGC-kwalificatie 15-16 jaar of 17-21 jaar en in 
seniorcategorie van de eredivisie uitkomen, mogen na afloop van de eerste voorronde 
een extra verplichte oefening springen. Dit graag vrijdag, voor de wedstrijd, uiterlijk 
20.00 uur doorgeven aan wedstrijdzaken@trampoline.kngu.nl 

- Verplichte oefenstof voor sporters die niet meedoen aan de WAGC-kwalificatie: 
Categorie 11-12 jaar: WAGC 11-12 of WAGC 13-14  
Categorie 13-14 jaar: WAGC 13-14 of WAGC 15-16  
Categorie 15-16 jaar: WAGC 15-16 of WAGC 17-21    



 

Let op: dit geldt alleen voor de 1e PW. Op de 2e PW dient de oefenstof gesprongen te 
worden die hoort bij de leeftijdscategorie in de eredivisie. 
Sporters die meedoen aan de kwalificatie voor de WAGC dienen de WAGC verplichte-
oefenstof te springen die bij de betreffende WAGC-leeftijdscategorie hoort en hebben 
geen keuze. 
 

- Juryleden op uitnodiging. Juryleden: Graag in jurytenue op de wedstrijd verschijnen. 
- Indien de wedstrijd inloopt kunnen de daarop volgende blokken maximaal 45 minuten 

eerder beginnen. 
 

Veel succes en vriendelijke groet, 
 
Saskia van Dijk 
Carlijn Blekkink 

 


