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SELECTIES BELGISCH KAMPIOENSCHAP EN INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN 
 

INDIVIDUELE WEDSTRIJDEN 
 

In het seizoen 2021-2022 dient men te kiezen of men deelneemt aan het instapniveau (I-niveau), C-, B-, of A-

niveau. Voor I, B- en C-niveau wordt enkel een provinciale wedstrijd georganiseerd. Het A-niveau start met 

een provinciale voorronde waaruit een selectie voor het Belgisch kampioenschap individueel en een 

internationale wedstrijd mogelijk is. 

 
Selectie voor Belgisch kampioenschap 
 
Na alle provinciale voorrondes van het A-niveau wordt één ranking opgemaakt van alle provincies samen om 

de selecties te bepalen voor het Belgisch kampioenschap. 

Binnen het A-niveau zijn bij de 12-15j, 16-18j en 19+j per categorie (meisjes en jongens) de beste 15 overall 

skippers geselecteerd voor het BK individueel. De kleine categorieën (die geen volledig podium kunnen vullen 

op het BK) worden vergeleken met de skippers van de andere categorie van dezelfde leeftijd. In dit geval zijn 

enkel de skippers die de totaalscore halen van de laatst geselecteerde van de andere categorie geselecteerd 

voor het BK. 

 

De volgende 2 overall skippers in de ranking zijn de reserves en kunnen alsnog opgeroepen worden bij het 

afhaken van geselecteerde skippers. Doorschuiven kan enkel indien een skipper afhaakt vóór de start van 

desbetreffende wedstrijd. Een afmelding dient onmiddellijk gemeld te worden aan de federatie door de 

competitieverantwoordelijke van desbetreffende club. Het is ook mogelijk om zich te selecteren voor slechts 

één of twee proeven voor het BK individueel. De 5 best gerankte skippers per proef (van alle provincies 

samen) zijn voor desbetreffende proef geselecteerd voor het BK. In geval van een ex aequo bij bijvoorbeeld 

skipper 5 en 6, zijn beiden alsnog geselecteerd voor die bepaalde proef. 

 
Voorbeeld: 

Skipper Score Selectie  Skipper Score Selectie 

Skipper 1 95 ja  Skipper 1 96 ja 

Skipper 2 95 ja  Skipper 2 96 ja 

Skipper 3 95 ja  Skipper 3 95 ja 

Skipper 4 93 ja  Skipper 4 94 ja 

Skipper 5 92 ja  Skipper 5 94 ja 

Skipper 6 91 nee  Skipper 6 94 Ja 

Skipper 7 90 nee  Skipper 7 94 ja 

 

 

 

Selectieprocedure BK/EK  
Rope Skipping 

 Seizoen 2021-2022 
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Indien in de top 5 van een proef al een overall top 15 skipper zit, wordt er niet verder doorgeschoven om 

sowieso aan 5 extra skippers per proef te komen. Indien een skipper afhaakt voor een proef, wordt er niet 

verder doorgeschoven. 

 

Categorie Meisjes Jongens 

BK individueel 12-15j PV: 15 + 5 PV: 15 + 5 

BK individueel 16-18j PV: 15 + 5 PV: 15 + 5 

BK individueel 19+j PV: 15 + 5 PV: 15 + 5 

 

 
Selectie voor internationale wedstrijden 

 
Voor de individuele wedstrijden vaardigt Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw enkel overall skippers af voor 

internationale wedstrijden. De triple unders en 30+j categorie worden niet aangeboden op nationaal niveau 

waardoor men zich voor dat onderdeel en deze categorie ook niet kan selecteren voor internationale 

wedstrijden.  

De internationale reglementering is te raadplegen via de website van IJRU (https://ijru.sport/) en ERSO 

(www.erso.info). 

 

Selectie Jeugd-EK en EK individueel: 

 

Wedstrijd Meisjes Jongens 

JEK individueel (12-15j)  3 3 

EK individueel (16+j) 3 3 

 

Bij de 12-15j wordt per categorie de top 3 overall van het BK individueel 12-15j afgevaardigd naar het Jeugd-

EK individueel (JEK). De categorieën 16-18j en 19+j worden samen in één ranking opgenomen om zo de 

selectie naar het EK individueel te bepalen. Voor de 16+j wordt per categorie de top 3 overall van het BK 

individueel 16+j afgevaardigd naar het EK individueel (EK 16+j). 

 
Voor het JEK en EK kunnen de volgende 2 overall skippers (reserveskippers) alsnog opgeroepen worden bij 
het afhaken van geselecteerde skippers.  
 

  

https://ijru.sport/
http://www.erso.info/
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Selectie European Open Tournament individueel: 

 

Wedstrijd Meisjes Jongens 

EOT individueel (12-15j)  2 2 

EOT individueel (16+j) 2 2 

 

Plaatsen 4 en 5 overall van het BK individueel 12-15j worden afgevaardigd naar het EOT individueel (EOT 12-

15j). De 2 beste overall juniorenskippers (16-18j) volgend op de top 3 overall van de 16+j ranking worden 

afgevaardigd naar het EOT individueel (EOT 16+j). 

 

Bij afmelding van een skipper voor het EOT worden geen reserveskippers aangesproken. 
 

 
TEAMWEDSTRIJDEN 
 

In het seizoen 2021-2022 dient men te kiezen of men deelneemt aan het instapniveau (I-niveau), C-, B-, of A-

niveau. Voor I, B- en C-niveau wordt enkel een provinciale wedstrijd georganiseerd. Het A-niveau start met 

een provinciale voorronde waaruit een selectie voor het Belgisch kampioenschap teams en een 

internationale wedstrijd mogelijk is. 

 
Selectie voor Belgisch kampioenschap 
 
Na alle provinciale voorrondes van het A-niveau wordt één ranking opgemaakt van alle provincies samen om 

de selecties te bepalen voor het Belgisch kampioenschap. 

Binnen het A-niveau zijn per categorie (meisjes, mixed en jongens) de beste 8 overall teams geselecteerd 

voor het BK teams. De kleine categorieën (die geen volledig podium kunnen vullen op het BK) worden 

vergeleken met de teams van de andere 2 categorieën van dezelfde leeftijd. In dit geval zijn enkel de teams 

die de totaalscore halen van de laatst geselecteerde van de andere 2 categorieën geselecteerd voor het BK. 

 

De volgende 2 overall teams in de ranking zijn de reserves en kunnen alsnog opgeroepen worden bij het 

afhaken van geselecteerde teams. Doorschuiven kan enkel indien een team afhaakt vóór de start van 

desbetreffende wedstrijd. Een afmelding dient onmiddellijk gemeld te worden aan de federatie door de 

competitieverantwoordelijke van desbetreffende club.  

 

Categorie Meisjes Mixed Jongens 

BK teams 12-15j PV: top 8 PV: top 8 PV: top 8 

BK teams 16-18j PV: top 8 PV: top 8 PV: top 8 

BK teams 19+j PV: top 8 PV: top 8 PV: top 8 
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Selectie voor internationale wedstrijden 
 
Voor de teamwedstrijden vaardigt Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw enkel overall teams af voor 

internationale wedstrijden. De Wheel Freestyle, Double Dutch Triad en 30+j categorie worden niet 

aangeboden op nationaal niveau waardoor men zich voor deze onderdelen en categorie ook niet kan 

selecteren voor internationale wedstrijden.  

De internationale reglementering is te raadplegen via de website van IJRU (https://ijru.sport/) en ERSO 

(www.erso.info). 

 

Na alle provinciale voorrondes van het A-niveau wordt één ranking opgemaakt van alle provincies samen om 

de selecties te bepalen voor het (Jeugd) Europees kampioenschap en het European Open Tournament. 

 

Selectie Jeugd-EK en EK teams: 

 

Wedstrijd Meisjes Jongens Mixed 

JEK teams (12-15j)  3 3 3 

EK teams (16+j) 3 3 3 

 

Bij de 12-15j worden per categorie de top 3 van de provinciale voorrondes 12-15j (alle provincies in één 

ranking) afgevaardigd naar het Jeugd-EK teams (JEK). De categorieën 16-18j en 19+j worden samen in één 

ranking opgenomen om zo de selectie naar het EK teams te bepalen. Voor de 16+j worden per categorie de 

top 3 van de provinciale voorrondes 16+j (alle provincies in één ranking) afgevaardigd naar het EK teams (EK 

16+j). 

 
Voor het JEK en EK kunnen de volgende 2 overall teams (reserveteams) alsnog opgeroepen worden bij het 
afhaken van geselecteerde teams.  
 

 

Selectie European Open Tournament teams: 

 

Wedstrijd Meisjes Jongens Mixed 

EOT teams (12-15j)  2 2 2 

EOT teams (16+j) 2 2 2 

 

Plaatsen 4 en 5 overall van de provinciale voorrondes 12-15j (alle provincies in één ranking) worden 

afgevaardigd naar het EOT teams (EOT 12-15j). De 2 beste overall juniorenteams (16-18j) volgend op de top 

3 overall van de 16+j ranking worden afgevaardigd naar het EOT teams (EOT 16+j). 

 

Bij afmelding van een team voor het EOT worden geen reserveteams aangesproken. 
 

https://ijru.sport/
http://www.erso.info/

