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VOORWOORD 
 
Voor de technische leiding van de verenigingen die het seizoen 2014-2015 mee gaan 
doen aan de wedstrijden groepsspringen vindt u hierbij alle informatie. 
       
Wij willen uw speciale aandacht vragen voor de volgende aandachtspunten: 

 
� Uw aanmelding- en informatieformulieren kunt u zenden naar één, voor dit jaar, 

vast adres. Voor ieder team een apart formulier insturen. 
 

� Deze formulieren dienen tijdig ingeleverd te worden. Per wedstrijd staat de 
deadline vermeld. Zie hiervoor betreffend hoofdstuk. 

 
� Indien de formulieren later dan de sluitingsdatum binnenkomen wordt het 

inschrijfgeld verdubbeld, met dien verstande, dat als het wedstrijdprogramma 
gereed is, inschrijving niet meer mogelijk is. 

 
� Meldt u tijdig aan, want vol is vol. Schrijf niet in, als u zeker weet dat uw 

groep niet kan deelnemen.  
 

� Tijdens het achterban overleg hebben wij de wedstrijdkalender voor dit seizoen 
besproken. Nogmaals willen wij u er op wijzen, dat de Landelijke 
Technische Commissie (LTC) Groepsspringen, wat betreft het licentie beleid, 
de richtlijnen van de KNGU zal volgen. 

      Er zal dit seizoen geen licentiecontrole plaatsvinden. 
 

� Het Wedstrijdreglement Groepsspringen, Technische reglement uitgave 2013 en 
bijlage 1, juli 2014, zal voor alle wedstrijden van toepassing zijn. Voor algemene 
zaken verwijst dit reglement  naar het H.R. van de KNGU. 

 
� U kunt deelnemen op A, B en C niveau. 

 
� Dit jaar zal de passencontrole plaatsvinden tijdens het klaarzetten van de 

groepen voor aanvang wedstrijd ronde.  
 

� Bij de warming-up voor de ochtendwedstrijd en tijdens de middag pauze mag 
geen gebruik worden gemaakt van de toestellen en matten. 

 
� Denk aan de maximale moeilijkheid bij de B en C lijn en de minimale 

moeilijkheid voor individueel springen 
 

� Bij individueel springen: Het onderdeel springtoestel– minitrampoline  verplicht 
3 steunsprongen. 

 
� Ook dit seizoen staat N.K. Clubteams open voor teams op B – niveau. 
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� Er wordt regelmatig leeftijdsdispensatie aangevraagd, echter buiten de 
reglementair toegestane dispensatie zal deze niet verleend worden. Zie punt 
7.4 van het technisch reglement voor de dispensatie mogelijkheden.   

 
� Voor het N.K. Clubteams wordt geen leeftijdsdispensatie verleend, omdat 

deze al ingebouwd is. 
 

� Het toestellen pakket van de LTC Groepsspringen is te huur voor wedstrijden 
in uw district of regio. Aanvragen kunt u richten aan het secretariaat van de 
LTC Groepsspringen. 

 
� Kijk regelmatig op onze website. 

 
� Tijdens de wedstrijden is het mogelijk dat er video opnames gemaakt worden. Deze 

zijn alleen bestemd voor studie en opleidingsdoeleinde. 
 

� Dit seizoen is het toegestaan een afstandhouder tussen toestel en 
minitrampoline te leggen. 

 
� In het kader van sportiviteit de volgende aandachtspunten. 

 
1. Schrijf niet op een te laag niveau in, dit ontmoedigt nieuwe teams. 
 
      2. Het HHR (Huishoudelijk reglement) staat niet toe dat met betrekking tot 
teamwedstrijden, deelnemers(sters) op verschillende wedstrijddagen binnen 
één seizoen, in twee leeftijdscategorieën deelnemen. 

 
� Elke afzonderlijke drievoudige breedte as draai, moet van te voren worden aangevraagd 

bij het secretariaat van de LTC-GS, voorzien van video beelden. Nieuwe sprongen 
moeten aangeleverd zijn bij het secretariaat van de LTC-GS aangemeld zijn, 
anders kunnen ze niet meer in behandeling genomen worden. 
Deze dienen uiterlijk 28 september 2014 of 28 maart 2015 aangeleverd zijn.  

 
De inschrijfformulieren zijn niet als bijlage bij dit boekje gevoegd. 
Deze kunt u downloaden van onze website, welke u kunt vinden bij www.kngu.nl   club & 
sporter, groepsspringen, wedstrijdzaken, inschrijfformulier. 
 
Let op: Alle formulieren (inschrijf en sprong formulieren) zijn gewijzigd. Wilt u a.u.b. het 
formulier van dit  jaar gebruiken. 
 
Wij hopen op een goed wedstrijdseizoen.  
 
U allen veel succes toegewenst. 
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HOOFDSTUK 1 
 

Algemene Zaken: 
 

SAMENSTELLING L.T.C. GROEPSSPRINGEN 
 
Jacob Pekelsma (voorzitter)                 Windmolen 1,  
                                                     4691 LN Tholen, 
                                                     tel.: 0166-602681 
                                                      e-mail: gs.jacobpekelsma@gmail.com  
Renate Büter-Nijen Twilhaar        Barend Lemansstraat 15,  
(secr)                                            7671 BH Vriezenveen, 
                                                     tel. 0546 – 622389, 06-16987276 
                                                     e-mail: groepsspringen@hotmail.nl  
Adri Dekkers (techn.lid)                        Kastanjelaan 12,   
                                                     7611 AJ Aadorp, 
                                                        tel.: 0546 – 867850 
                                                      e-mail: jannieadri@home.nl  
Hans Zijp (techn.lid)                      Korteweide 93,  
                                                      1722 VC Zuid-Scharwoude, 
                                                      tel.: 0226 – 318899 
                                                      e-mail: hanszijp@quicknet.nl  
Tessa Venema (tech.lid)    Giessen 21 
                  2991 RH Barendrecht 
                  tel.: 0180-625939 
                  e-mail: Tessavenema@planet.nl  
Jaap Lindenberg (tech.lid)    Roozenburglaan 153 
                  4337 JD Middelburg 
                  tel: 0118-616133 
  e-mail: jaap.ltc-gs@live.nl    
Katharina Hanebeck (juryzaken)   Seghemanstraat 1 
        6467 BE Kerkrade 
        Tel: 06-57539866 
        Email: dolfijn123@hotmail.com  
Marcel Verstraten(consulent)          Postbus 142, 
                                                      7360 AC Beekbergen. 
                                                      tel. 055 - 5058745  
                                                      e-mail: verstraten@kngu.nl  
Webmaster:                                  Jacob Pekelsma 
 
Adreswijziging 
Als zich wijzigingen voordoen in uw verenigingsadressen wilt u dit dan doorgeven 
aan het secretariaat van de LTC Groepsspringen. U bent dan verzekerd van het 
toesturen van de post naar het juiste adres bij voorkomende gevallen. Bij voorbaat 
onze dank. 
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Wedstrijdreglement 
 
Er wordt gewerkt met het Wedstrijdreglement voor het Groepsspringen, Technisch 
reglement uitgave 2013 en bijlage 1, juli 2014, dat van toepassing is voor de 
plaatsingswedstrijden en de finales. Bent u niet in het bezit van dit reglement, het is te 
downloaden van onze website, www.kngu.nl, Club & sporters, 
groepsspringen,wedstrijdzaken, wedstrijdreglement.  
 
Criterium voor plaatsing Finale A en B niveau 
 
De LTC-GS heeft voor het seizoen 2014– 2015 een minimum aantal punten 
vastgesteld voor het bereiken van de finale. Het minimum puntenaantal voor deelname 
aan de finale is gewijzigd: 
 

� In de categorie jeugd (t/m 12 jaar) plaatsen zich voor de finale A – niveau         de 
als nummers één, twee en drie geëindigde ploegen van de plaatsingswedstrijd 
Zuid en Noord en een minimale score van 19,00 punten hebben behaald. 

 

� In de categorie jeugd plaatsen zich voor de finale B - niveau de nummers één, 
twee en drie van de plaatsingswedstrijd Zuid en Noord en een minimale score van 
18,00 punten hebben behaald. 

 

� In de categorie junioren plaatsen zich voor de finale A - niveau de als 
nummers één, twee en drie geëindigde ploegen van de plaatsingswedstrijd Zuid en 
Noord en een minimale score van 20,00 punten hebben behaald. 

 

� In de categorie junioren plaatsen zich voor de finale B - niveau de nummers 
één, twee en drie van de plaatsingswedstrijd Zuid en Noord en een minimale 
score van 19.00 punten hebben behaald. 

 

� In de categorie senioren plaatsen zich voor de finale A - niveau de als nummers 
één, twee en drie geëindigde ploegen van de plaatsingswedstrijd Zuid en Noord 
en een minimale score van 21,00 punten hebben behaald. 

 

� In de categorie senioren plaatsen zich voor de finale B - niveau de nummers 
één, twee en drie van de plaatsingswedstrijd Zuid en Noord en een minimale 
score van 20.00 punten hebben behaald. 

 

 
 De LTC-GS heeft het recht meer teams tot de finale toe te laten.   
 

 Na de plaatsingswedstrijden die gehouden zijn worden alle toegekende cijfers per 
onderdeel samengevoegd.. Voor deelname aan de NK Groepsspringen zijn per 
onderdeel geen minimaal of maximaal aantal ploegen vastgesteld. De deelname 
grootte wordt door de LTC-GS bepaald.  
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Voor het seizoen 2014 – 2015 de volgende promotie-/degradatieregeling van    
kracht: 
 
Promotie 
Van B naar A niveau: 
 
De nummer één is verplicht te promoveren.   
Indien het team een minimaal aantal van 18.00 punten heeft behaald.  
De nummers, twee en drie uit de B -finale, mits ze een minimale score van 21.00 
punten hebben behaald, zijn verplicht om in het seizoen aansluitend op de    
plaatsingswedstrijden in het A -niveau uit te komen.  
 
Van C naar B niveau 
      
De nummer één is verplicht te promoveren.  
Indien het team een minimaal aantal van 17.00 punten heeft behaald.  
De nummers twee en drie uit de C -finale, mits ze een minimale score van 19.00 punten 
hebben behaald, zijn verplicht om in het seizoen aansluitend op de plaatsingswedstrijden 
in het B -niveau uit te komen.  
 
 In het bijzondere geval, dat maximaal 2 sporters uit het team overblijven kan 
dispensatie voor deze regel worden aangevraagd tegelijk met de inschrijving  
 
 Degradatie 
 
Indien een team tijdens de plaatsingswedstrijd minder dan 12.00 punten scoort    
mag het team in het volgende wedstrijdseizoen in een lagere klasse uitkomen 
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HOOFDSTUK  2 
 

WEDSTRIJDPASPOORT, TWEEDE STARTRECHT 
 

Wedstrijdpaspoort 
 

Om deel te kunnen nemen aan KNGU -wedstrijden dient men in het bezit te zijn van 
een geldig wedstrijdpaspoort voor de discipline Groepsspringen. Voor 
groepsspringen geldt dit voor landelijke wedstrijden op het A - B en C- niveau. 
Een wedstrijdpaspoort moet digitaal aangevraagd worden via de site van de KNGU. 
(Het KNGU loket. Hier kunt u ook terecht voor vragen.) 
Een wedstrijdpaspoort is drie jaar geldig. 
 

Ook in het afgelopen seizoen is het herhaaldelijk voorgekomen dat er iets niet in orde 
was met de verschillende wedstrijdpaspoorten; dit geeft onnodige werkzaamheden bij de 
passencontrole. Ga vroegtijdig na of de wedstrijdpaspoorten van uw deelnemers 
moeten worden verlengd. De deelnemer die niet in het bezit is van een geldig 
wedstrijdpaspoort c.q. bewijs dat het wedstrijdpaspoort is aangevraagd, wordt 
uitgesloten van deelname. Dit zou kunnen leiden tot diskwalificatie van het hele 
team, indien men bij het begin van de oefening onder het minimum aantal komt. 
 

Tweede startrecht (Huishoudelijk reglement 3.3.10) 
 

o Voor de gymnast die binnen eenzelfde discipline in een andere 
wedstrijdcategorie, met uitzondering van onderdeel-/toestelwedstrijden, voor 
een andere club wenst uit te komen dan zijn wedstrijdvereniging 
waarvoor hij als individueel gymnast uitkomt, kan de andere club vooraf 
een tweede startrecht aanvragen. 
 

o Het lidmaatschap van die andere club is voor het tweede startrecht 
niet vereist. 
 

o Een tweede startrecht wordt verleend door het Bondsbestuur en is 
geldig tot het einde het van het lopende kalenderjaar. 
 

o Een Technisch Reglement kan het maximum aantal teamleden met 
een tweede startrecht bepalen. 

 

Verandering van vereniging 
Bij het veranderen van vereniging, vanwege welke omstandigheid dan ook, binnen 
één kalenderjaar, dient men te allen tijde dispensatie van het Bondsbestuur te 
verkrijgen om voor de nieuwe vereniging te mogen uitkomen, de zogenaamde 
overschrijving. 
Het aanvragen van deze dispensatie dient vergezeld te gaan met een 
toestemmingsverklaring van het bestuur van de "oude" vereniging. Zonder deze 
toestemming wordt de benodigde dispensatie niet zonder meer verleend. 
Bij verhuizing of fusie van twee verenigingen blijft het oude paspoort geldig tot de 
termijn waarop deze verloopt. 
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HOOFDSTUK 3  

Leeftijd indeling 

 
Voor de volgende wedstrijden: 
 
Plaatsingwedstrijden Noord en Zuid  
N.K. A en B niveau 
N.K. Airtumbling wedstrijd 
N.K. C niveau 
   
Jeugd  geboortejaar:   2003 – 2006 
Junior  geboortejaar:  1999 – 2005 
Senior  geboortejaar:  2000 of eerder. 
 
Individuele wedstrijd: 
 
Jeugd  geboortejaar:   2003 – 2006 
Junior  geboortejaar:  2000 – 2002 
Senior  geboortejaar:  1999 of eerder. 
 
Voor de N.K. Clubteam geld de volgende leeftijd indeling: 
 
Alleen Senioren en Mixteams met de volgende geboortejaren: 2002 of eerder.  
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HOOFDSTUK 4 
 
 
MINIMALE EN MAXIMALE MOEILIJKHEID WAARDE  
 
Voor het komende seizoen gelden de volgende maximale moeilijkheid waarde:   
Dit geld voor de volgende wedstrijden: plaatsing en N.K. B - niveau 
      N.K. C – niveau 
 
B - Niveau C - Niveau 
Jeugd                                           6,50 punt Jeugd                                           4,00 punt 
Junior                                           8,50 punt Junior                                           6,50 punt 
Senior                                          9,50 punt Senior                                          7,50 punt 
 
Voor categorie tumbling (verende vloer) is de waarde 2,50  punten hoger B - Niveau. 
Voor categorie tumbling (verende vloer) is de waarde 1,50  punten hoger C – Niveau. 
 
Voor de airtumbling wedstrijd geld de volgende maximale moeilijkheid waarde: 
 
B - Niveau C - Niveau 
Jeugd                                           8,50 punt Jeugd                                          4,50 punt 

Junior                                         10,50 punt Junior                                          7,00 punt 
Senior                                        11,50 punt Senior                                          8,00 punt 
 
 
Voor de individuele wedstrijd geld de volgende minimale  moeilijkheid waarde per 
sprongbeurt: 
 
 Springtoestel (3) Minitrampoline (3) ATB / Tumbling (2) 
Jeugd 0,70 punt 0,70 punt 1,60 punt 
Junior 0,90 punt 0,90 punt 1,80 punt 
Senior 1,00 punt 1,00 punt 2,00 punt 
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HOOFDSTUK  5 
 
JURY BIJSCHOLINGEN 2014  
 
Zeer waarschijnlijk gaan de jurybijscholing plaats vinden in de diverse regio’s. 
  
 
De juiste informatie ontvangt u via juryzaken van de LTC-GS. 
Ook kunt u op de website van de LTC-GS de informatie hier voor vinden. 
 
LET OP: Inschrijving via de Campus van de KNGU. De link staat in de uitnodiging die u 
wordt toegestuurd. 
 
Wijzigingen voorbehouden  
Landelijke Technische Commissie, april 2014 
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HOOFDSTUK  6  
 
PLAATSINGSWEDSTRIJDEN 
 

01 november 2014 Goes  
PLAATSINGSWEDSTRIJD Zuid 

Voor A- en  B- niveau  
Uiterlijke inschrijfdatum 28 september 2014  

 

 
08 november 2014 Lemmer 

PLAATSINGSWEDSTRIJD NOORD  
Voor A- en B- niveau  

Uiterlijke inschrijfdatum 05 oktober 2014  
 

 
Plaatsingswedstrijden voor Zuid en Noord Nederland 
A- en B- niveau 
De inschrijving staat open voor een eerste en eventueel een tweede en derde (mix) team 
Jeugd, Junioren en Senioren. 
Jeugd 
Bij de Jeugd worden de onderstaande onderdelen gesprongen. 

•••• Kastspringen met plankoline  

••••  Springtoestel met minitrampoline 

•••• Minitrampolinespringen 

••••  Tumblingspringen (verende vloer) 
 
De bij plaatsingswedstrijden geplaatste jeugdteams dienen zich snel in te 
schrijven voor de finale.  
 
Junioren en Senioren 
Voor de junioren en senioren worden de onderstaande onderdelen gesprongen: 

•••• Springtoestel laag met springplank 
•••• Springtoestel hoog met minitrampoline 

•••• Tafelspringen 

•••• Minitrampolinespringen 

•••• Tumblingspringen (verende vloer) 
 
Reglement 
Het Wedstrijdreglement voor het Groepsspringen, Technisch Reglement uitgave 
2013 en bijlage 1, juli 2014 is bepalend voor deze wedstrijd. Waar het reglement niet in 
voorziet, geldt het Huishoudelijk Reglement van de KNGU. 
 
 



BIJLAGEN TECHNISCH  
REGLEMENT GROEPSSPRINGEN 

CONCEPT 

_________________________________________________________________________________ 
    

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

BIJLAGE 2 TECHNISCH concept juli 2014 
REGLEMENT GROEPSSPRINGEN 

Bladzijde 13 van 26 

 
Inschrijving 
 
Per vereniging een algemeen inschrijfformulier insturen  en daarnaast per (mix) team een 
inschrijfformulier voor de desbetreffende wedstrijd insturen. 
De benodigde formulieren kunt u downloaden van de website Groepsspringen.  
Let op: de formulieren zijn gewijzigd. Wilt u a.u.b. het formulier van dit jaar gebruiken. 
 
Formulieren dienen alleen digitaal gezonden te worden. 
Let op: U ontvangt een ontvangstbevestiging. 
 
Zenden aan: 
Hans Zijp, gs.wedstrijdzaken@quicknet.nl  
 
Informatie 
Plaatsingswedstrijd:  
Jacob Pekelsma, Windmolen 1, 4691 LN Tholen, tel.: 0166-602681 
e-mail: gs.jacobpekelsma@gmail.com 
 
Het inschrijfgeld bedraagt € 30,00 per team per onderdeel waarvoor wordt 
ingeschreven. Hiervoor ontvangt u een acceptgirokaart, die u na inschrijving wordt 
toegezonden door het KNGU Bondsbureau te Beekbergen. 
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Promotie / Degradatie: 
 
GEPROMOVEERDE PLOEGEN:  
 
Ploegen die in het seizoen 2014 - 2015 uit moeten komen van B niveau op 
A niveau op het desbetreffende toestel: 
 

Minitrampoline: 
KEV Vriezenveen     Dames Jeugd 
WSB Surhuisterveen    Dames Junior 
LOVA Vroomshoop    Dames Junior 
KEV Vriezenveen Team 1    Dames Junior 
Turnschool Rijssen    Mix Junior 
KEV Vriezenveen Team 1    Dames Senior 
WSBF Surhuisterveen    Dames Senior 
LOV Vroomshoop    Dames Senior 
Turnschool Rijssen Team 2  Heren Senior 
Gulpener Turnclub    Mix Senior 
 

Springtoestel – Mini Tramp:     
KEV Vriezenveen    Dames Jeugd 
WSBF Surhuisterveen    Dames Junior  
KEV Vriezenveen Team 1   Dames Senior 
CGV Urk     Dames Senior 
TVC Coevoorden 2    Dames Senior 
 

Springtoestel – Plank  
KEV Vriezenveen Team 1   Dames Junior 
TVC Coevoorden Team 1   Dames Senior 
 

Kast- Plankoline 
KEV Vriezenveen    Dames Jeugd 
CGV Urk     Dames Jeugd 
 

Mini Tramp – Tafel:  
GV Elistha Elst    Dames Junior 
TVC Coevoorden    Dames Junior 
KEV Vriezenveen Team 1   Dames Junior 
TVC Coevorden Team 1   Dames Senior 
CSC Heerenveen    Dames Senior 
Turnschool Rijssen team 2   Dames Senior 
Turnschool Rijssen Team 2  Heren Senior 
Animo Hoogvliet    Mix Senior 
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Tumbling: 
KEV Vriezenveen   Dames Jeugd 
SVK Kollumerzwaag  Dames Jeugd 
CGV Urk    Dames Jeugd 
WSBF Surhuisterveen  Dames Junior 
TVC Coevoorden Team 1  Dames Senior 
WSBF Surhuisterveen  Dames Senior 
Turnschool Rijssen Team 3 Heren Senior 
 
 
 
 
Ploegen die in het seizoen 2014 – 2015 uit moeten 
komen van C niveau op B niveau op het desbetreffende toestel: 
 

Minitrampoline:      
LOVA Vroomshoop   Dames Jeugd 
GV Barendrecht   Dames Jeugd 
SVK Kollumerzwaag  Dames Jeugd 
Sportuna Spijkenisse  Dames  Junior 
KEV Vriezenveen 1   Dames Junior 
GV Leeuwarden   Dames Junior 
Set’m op Augustinusga  Dames Senior 
GVN Nieuwleusen   Dames Senior 
GV Leeuwarden   Dames Senior 
Exalto Sport Lunteren  Mix Senior 
FIT Lisse    Mix Senior 
 
Plankoline springtoestel: 
TVC Coevorden   Dames Jeugd 
KEV Vriezenveen 1   Dames Jeugd 
LOVA Vroomshoop   Dames Jeugd 
Fysion Nijverdal   Mix Jeugd 
 
Minitramp - Springtoestel: 
GV Barendrecht   Dames Jeugd 
SVK Kollumerzwaag  Dames Jeugd 
LOVA Vroomshoop  Dames Jeugd    
Longa Utrecht   Mix Jeugd 
LOVA Vroosmhoop   Dames Junior 
Longa Utrecht Team 1  Dames Junior 
GVN Nieuwleusen   Dames Junior 
KEV Vriezenveen Team 1  Heren Junior 
GVN Nieuwleusen   Dames Senior 
GV Leeuwarden   Dames Senior 
Set’m op Augustinusga  Dames senior 
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FIT Lisse    Mix Senior 
 

 
Plank - Springtoestel: 
LOVA Vroosmhoop    Dames Junior 
GV Leeuwarden   Dames Junior 
TVC Coevorden   Dames Junior 
 
KEV Vriezenveen Team 2  Heren Junior 
GVN Nieuwleusen   Dames Senior 
GV Leeuwarden   Dames Senior 
Set’m op Augustinusga  Dames Senior 
FIT Lisse    Mix Senior 
 
Minitramp – Tafel: 
TVC Coevorden   Dames Junior 
LOVA Vroomshoop   Dames Junior 
GVN Nieuwleiusen   Dames Junior 
GVN Nieuwleusen   Dames Senior 
FIT Lisse    Mix senior 
 
Tumbling: 
SVK Kollumerzwaag  Dames Jeugd 
Olympia Landgraaf Team 2 Dames Jeugd 
Olympia Landgraaf Team 1 Dames Jeugd 
GVN Nieuwleusen   Dames Junior 
GV Leeuwarden   Dames Junior 
Sportuna Spijkenisse  Dames Junior 
GV Leeuwarden   Dames Senior 
GVN Nieuwleusen   Dames Senior 
Turninstituut H – S   Dames Senior 

GEDEGRADEERDE PLOEGEN: 
 
Van A naar B: 
 
Tumbling: 
CGV Urk     Dames Jeugd 
 
 
Van B naar C niveau 
 
Springtoestel – Plank 
Samen Sterk Rijsbergen   Dames Junior 
 
 
Teams mogen degraderen, maar dit is niet verplicht. 
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WEDSTRIJD AIRTUMBLING 

 

22 november 2014 Middelburg  
N.K. AIRTUMBLING niveau A  

FINALE AIRTUMBLING niveau B en C  
Uiterlijke inschrijfdatum 19 oktober 2014  

 

 
22 november 2014 Middelburg  

N.K. INDIVIDUEEL AIRTUMBLING  
Uiterlijke inschrijfdatum 19 oktober 2014  

 

 
Reglement 
Het reglement airtumbling is onderdeel van het reglement Groepsspringen Technisch 
Reglement uitgave 2013 en bijlage 1, juli 2014. 
 

Inschrijving 
Per vereniging het algemeen inschrijfformulier en per individueel  een inschrijfformulier 
voor de desbetreffende wedstrijd insturen. 
De benodigde formulieren kunt u downloaden van de website Groepsspringen. 
Let op: de formulieren zijn gewijzigd. Wilt u a.u.b. het formulier van dit jaar gebruiken. 
 

Formulieren dienen alleen digitaal gezonden te worden.  
Let op: U ontvangt een ontvangstbevestiging. 
 

Zenden aan: 
Hans Zijp,  gs.wedstrijdzaken@quicknet.nl  
 

Informatie: 
Jacob Pekelsma, Windmolen 1, 4691 LN Tholen, tel.: 0166-602681 
e-mail: gs.jacobpekelsma@gmail.com 
 
Het inschrijfgeld bedraagt € 30,00 per onderdeel per deelnemend team. Het 
inschrijfgeld voor individueel springen bedraagt € 8,50 per persoon. Hiervoor 
ontvangt u een acceptgirokaart, die u na de inschrijving wordt toegezonden 
door het KNGU Bondsbureau te Beekbergen. 
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CLUBTEAMS 
 

22 november 2014 Middelburg  
N.K. GROEPSSPRINGEN CLUBTEAMS A-niveau  
N.K. GROEPSSPRINGEN CLUBTEAMS B-niveau  

Uiterlijke inschrijfdatum 19 oktober 2014 
 

 

Het is mogelijk met een eerste en een tweede (mix) team uit te 
komen. De volgende onderdelen worden verwerkt: 

•••• Springtoestel laag met springplank 

•••• Springtoestel hoog met minitrampoline 

•••• Tafelspringen met minitrampoline 

•••• Minitrampolinespringen 

•••• Tumblingspringen (verende vloer) 
 

De punten van de vier hoogst gescoorde onderdelen worden opgeteld, dit is het 
eindtotaal. Per onderdeel moeten steeds 6 t/m 9 deelnemers worden ingezet uit 
maximaal 10 Personen. Bij inschrijving van een tweede team moet het eerste team 
tenminste bestaan uit 8 personen. De individuele teamleden mogen maar in een van de 
twee teams uitkomen. Bij de inschrijving van een team verplicht u zich tot het 
deelnemen aan tenminste vier van de vijf onderdelen. 
 

Reglement 
Het Wedstrijdreglement voor het Groepsspringen, uitgave Technische Reglement 2013 
bijlage 1, juli 2014 is bepalend voor deze wedstrijd. 
 

MIXTEAMS BIJ NK CLUBTEAMS 
De volgende regels zijn hierbij van toepassing: 

•••• Gemengde teams moeten bij alle disciplines bestaan uit 50% turnsters en    
50% turners (of 4 dames en 3 heren c.q. 3 dames en 4 heren). 

•••• Er wordt gejureerd volgens het reglement turnsters. 

•••• Het is niet toegestaan om met een tweede Mixteam deel te nemen. 

•••• Per wedstrijddag mag een deelnemer maar voor één team uitkomen 

•••• Er is een minimum leeftijd vereist van 13 jaar. 
 

Inschrijving 
Per vereniging het algemeen inschrijfformulier en per team een inschrijfformulier voor de 
desbetreffende wedstrijd insturen. 
De benodigde formulieren kunt u downloaden van de website Groepsspringen. 
Let op: de formulieren zijn gewijzigd. Wilt u a.u.b. het formulier van dit jaar gebruiken. 
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Formulieren dienen alleen digitaal gezonden te worden.  
Let op: U ontvangt een ontvangstbevestiging. 

 

 
Zenden aan:  
Hans Zijp,  gs.wedstrijdzaken@quicknet.nl  
 
Informatie 
Jacob Pekelsma, Windmolen 1, 4691 LN Tholen, tel.: 0166-602681 
e-mail: gs.jacobpekelsma@gmail.com 
 
 
Het inschrijfgeld bedraagt € 65,00 per deelnemend team.  
Hiervoor ontvangt u een acceptgirokaart, die u na de inschrijving wordt 
toegezonden door het KNGU Bondsbureau. 
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NK GROEPSSPRINGEN t/m 12 JAAR 

 

20 december 2014 Bocholtz 
N.K. GROEPSSPRINGEN A-niveau  

FINALE GROEPSSPRINGEN B-niveau  
Uiterlijke inschrijfdatum 16 november 2014  

 

 
Groepsspringen 
Het programma is zoals beschreven bij de plaatsingswedstrijden.  
De verenigingsteams die hiervoor kunnen worden ingeschreven zijn: De teams die 
zich plaatsen via de plaatsingswedstrijden. 
 
Inschrijving 
Per vereniging het algemeen inschrijfformulier en per (mix) team een inschrijfformulier 
voor de desbetreffende wedstrijd insturen. 
De benodigde formulieren kunt u downloaden van de website Groepsspringen. 
Let op: de formulieren zijn gewijzigd. Wilt u a.u.b. het formulier van dit jaar gebruiken. 
 
Formulieren dienen alleen digitaal gezonden te worden.  
Let op: U ontvangt een ontvangstbevestiging. 
 
Zenden aan: 
Hans Zijp,  gs.wedstrijdzaken@quicknet.nl  
 
Informatie 
Jacob Pekelsma, Windmolen 1, 4691 LN Tholen, tel.: 0166-602681 
e-mail: gs.jacobpekelsma@gmail.com 
 
 
Het inschrijfgeld bedraagt € 30,00 per team per onderdeel waarvoor wordt 
ingeschreven. 
Hiervoor ontvangt u een acceptgirokaart, die u na de inschrijving wordt toegezonden 
door het KNGU Bondsbureau. 
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INDIVIDUEEL SPRINGEN 

 
20 december 2014 Bocholtz  

INDIVIDUEEL  
TUMBLINGSPRINGEN EN MINITRAMPOLINESPRINGEN  

SPRINGTOESTEL MET MINITRAMPOLINE  
Uiterlijke inschrijfdatum 16 november 2014  

 

 
Tumblingspringen - minitrampolinespringen en spingtoestel met minitrampoline 
Hiervoor kan iedereen inschrijven ongeacht het deelnemen bij het groepsspringen. Men 
kan inschrijven voor het tumbling- het minitrampoline - en/of springtoestel springen. De 
hierbij behorende wedstrijdregels zijn opgenomen in het Wedstrijdreglement, Technische 
Reglement uitgave 2013 en bijlage 1, juli 2014 voor Groepsspringen (individueel 
springen). 
 

Inschrijving 
Per vereniging het algemeen inschrijfformulier en per individueel een inschrijfformulier 
voor de desbetreffende wedstrijd insturen. 
De benodigde formulieren kunt u downloaden van de website Groepsspringen. 
Let op: de formulieren zijn gewijzigd. Wilt u a.u.b. het formulier van dit jaar gebruiken. 
 

Formulieren dienen alleen digitaal gezonden te worden. 
Let op: U ontvangt een ontvangstbevestiging. 
 

Zenden aan: 
Hans Zijp,  gs.wedstrijdzaken@quicknet.nl  
 
Informatie 
Jacob Pekelsma, Windmolen 1, 4691 LN Tholen, tel.: 0166-602681 
e-mail: gs.jacobpekelsma@gmail.com 
 
 

Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 per deelne(e)mer(ster) per onderdeel waarvoor 
wordt ingeschreven. Hiervoor ontvangt u een acceptgirokaart, die u na de 
inschrijving wordt toegezonden door het KNGU Bondsbureau. 
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NK GROEPSSPRINGEN Junior – Senior 

 

7 februari 2015 Vriezenveen  
N.K. GROEPSSPRINGEN A-niveau  

FINALE GROEPSSPRINGEN B-niveau  
Uiterlijke inschrijfdatum 29 december 2014  

 

 
Finale N.K. Groepsspringen 
Het programma is zoals beschreven bij de plaatsingswedstrijden van Noord en Zuid 
Nederland. 
De verenigingsteams die hiervoor kunnen inschrijven zijn: 

•••• De (mix) teams die zich via de plaatsingswedstrijden in Noord of Zuid 
Nederland hebben geplaatst voor de finale. 

•••• Bij deelname van twee teams is het toegestaan per onderdeel te wisselen 
van team, maar zij mogen niet in beide teams meespringen. Evenzo is het uitkomen in 
een andere leeftijdscategorie niet toegestaan. 
 
Het Wedstrijdreglement voor Groepsspringen, Technische Reglement uitgave 2013 en 
bijlage 1, juli 2014 is bij deze wedstrijd van toepassing. 
 

Inschrijving 
Per vereniging het algemeen inschrijfformulier en per team een inschrijfformulier voor de 
desbetreffende wedstrijd insturen. 
De benodigde formulieren kunt u downloaden van de website Groepsspringen. 
Let op: de formulieren zijn gewijzigd. Wilt u a.u.b. het formulier van dit jaar gebruiken. 
. 
Formulieren dienen alleen digitaal gezonden te worden. 
Let op: U ontvangt een ontvangstbevestiging. 
 

Zenden aan: 
Hans Zijp,  gs.wedstrijdzaken@quicknet.nl  
 
Informatie: 
Jacob Pekelsma, Windmolen 1, 4691 LN Tholen, tel.: 0166-602681 
e-mail: gs.jacobpekelsma@gmail.com 
 
 
Het inschrijfgeld bedraagt € 30,00 per team per onderdeel waarvoor 
wordt ingeschreven. Hiervoor ontvangt u een acceptgirokaart, die u na 
de inschrijving wordt toegezonden door het KNGU Bondsbureau. 
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FINALE GROEPSSPRINGEN C NIVEAU 

 

06 juni 2015 Sittard 
FINALE GROEPSSPRINGEN  

Voor C-niveau  
Uiterlijke inschrijfdatum 26 april 2015 

 

 

De inschrijving staat open voor een eerste en eventueel een tweede (mix) team Jeugd, 
Junioren en Senioren. 
Gymnasten, welke hebben deelgenomen aan de landelijke wedstrijden op A -  B niveau 
mogen op die toestellen niet deelnemen aan de finale in de C lijn. 
 

Jeugd 
Bij de Jeugd worden de onderstaande onderdelen gesprongen: 

•••• Kastspringen met plankoline 

••••  Springtoestel met minitrampoline 

•••• Minitrampolinespringen 

••••  Tumblingspringen (verende vloer) 
 

Junioren en Senioren 
Bij de junioren en senioren worden de onderstaande onderdelen gesprongen: 

••••   Springtoestel laag met springplank 

•••• Springtoestel hoog met minitrampoline 

•••• Tafelspringen 

•••• Minitrampolinespringen 

•••• Tumblingspringen (verende vloer) 
 

Reglement 
Het Wedstrijdreglement voor Groepsspringen, Technische reglement  uitgave 2013 en 
bijlage 1, juli 2014 is bij deze wedstrijd van toepassing. 
 

Inschrijving 
Per vereniging het algemeen inschrijfformulier en per team een inschrijfformulier voor de 
desbetreffende wedstrijd insturen. 
De benodigde formulieren kunt u downloaden van de website Groepsspringen. 
Let op: de formulieren zijn gewijzigd. Wilt u a.u.b. het formulier van dit seizoen gebruiken. 
 

Om zoveel mogelijk verenigingen de gelegenheid te geven te kunnen deelnemen kan per 
vereniging en categorie 1 team ingeschreven worden. Indien u meer teams wilt laten 
deelnemen kunt u die aanmelden. Deze teams worden dan toegevoegd indien er plaats 
over is. 
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Formulieren dienen alleen digitaal gezonden te worden.  
Let op: U ontvangt een ontvangstbevestiging. 
 

 
 
Zenden aan: 
Hans Zijp,  gs.wedstrijdzaken@quicknet.nl  
 
Informatie 
Jacob Pekelsma, Windmolen 1, 4691 LN Tholen, tel.: 0166-602681 
e-mail: gs.jacobpekelsma@gmail.com 
 
 
Het inschrijfgeld bedraagt € 30,00 per team per onderdeel waarvoor wordt 
ingeschreven. 
Hiervoor ontvangt u een acceptgirokaart, die u na de inschrijving wordt 
toegezonden door het KNGU Bondsbureau. 
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AHOY CUP 
 

? ? ? JUNI 2015 Rotterdam  
Uiterlijke inschrijfdatum 04 mei 2015  

Voor A, B en niveau  
 

 
Op het komende jaar zal er in de Ahoy in Rotterdam weer door diverse commissies 
gezamenlijk de Nederlandse Kampioenschappen worden organiseren. 
De LTC groepsspringen zal, als dit evenement door gaat, weer aanwezig zijn met een 
aangepaste wedstrijd. 
Hoe deze wedstrijd er uit zal gaan zien is nog niet bekend. 
Hebt u ideeën voor de invulling van deze wedstrijd, laat het ons weten via   
e-mail: groepsspringen@hotmail.nl 
 
Om zoveel mogelijk verenigingen de gelegenheid te geven te kunnen deelnemen kan per 
vereniging en categorie 1 team ingeschreven worden. Indien u meer teams wilt laten 
deelnemen kunt u die aanmelden. Deze teams worden dan toegevoegd indien er plaats 
over is.  
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Wisselbekers: 

WISSELBEKERS NAT. GROEPSSPRINGKAMPIOENSCHAPPEN 

2013-2014  

 
Minitrampoline DVV Zuid Scharwoude Heren Senior  A 
Springtoestel - minitramp DVV Zuid Scharwoude Heren Senior A 
Springtoestel - reutherplank TVC Coevorden Team 1 Dames Senior B 
Minitrampoline - tafel KEV Vriezenveen Team 1 Dames Senior A 
Tumbling Turncentrum Twente Dames Junior A 
 
Geert de Wilde Trofee  2013 
Tumbling Turncentrum Twente  Dames Jeugd A 
 
ANDRE CASTENS TROFEE  2014 
Tumbling DVD Zuid Scharwoude Dames Senior A 
 
JOHN HERMSEN TROFEE 2014 
Minitrampoline Exalto Sport Lunteren Heren Senior Mix C 
  
 
De wisselbekers dienen op de wedstrijddag weer te worden meegenomen, en 
ingeleverd te worden bij de wedstrijdtafel. Zorg ervoor dat de beker er netjes 
verzorgd uit ziet. 
Na het behalen van de wisselbeker, ontvangt u van het secretariaat van de LTC 
Groepsspringen op korte termijn het plaatje met uw verenigingsnaam, welke 
u op de beker mag plaatsen. 
 
Verenigingen mogen zelf een plaatje aanschaffen ( deze kan dan gelijk worden aan 
de vorige keer) en de kosten mogen gedeclareerd worden bij ons als secretariaat. 


