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Samenstelling delegatie WAGC - begeleiding 
 
In het verleden werd de samenstelling het team trainers in de WAGC-delegatie gedaan door de denkcel 
Trampoline en Tumbling, op basis van de ingediende kandidaturen. Er waren een aantal criteria waarmee 
rekening gehouden werd, maar die niet afdwingbaar waren. Dit leidde vaak tot lobbywerk, verdeeldheid en 
commotie. Na evaluatie op de laatste denkcelvergadering werd beslist dat deze taak en 
verantwoordelijkheid verschoven wordt naar Gymfed en dat er wordt gewerkt met objectieve en 
afdwingbare criteria.  
 
Daarom zal er een ranking worden opgesteld per discipline. Deze ranking drukt geen waardeoordeel uit 
over de trainer als persoon, maar creëert een volgorde op basis waarvan trainers kunnen worden 
aangeduid. De trainers hebben dan zelf de keuze of ze hun plaats opnemen of afstaan en op die manier 
doorgeven aan de volgende in de rij. De ranking wordt gepubliceerd van zodra de selectieprocedure is 
afgelopen. 
 
Elke gymnast die effectief geselecteerd is, duidt zelf zijn/haar persoonlijke trainer aan die deze punten kan 
krijgen. Dit kan een trainer van de eigen club zijn, maar kan ook een trainer zijn van een andere club waar 
er regelmatig (wekelijks) wordt getraind. Gymnasten van een zelfde club kunnen ook kiezen om 
verschillende trainers aan te duiden. 
 
De persoonlijke trainers verdienen punten op basis van hun gymnasten (aantal gymnasten en niveau) én 
op basis van zichzelf (engagement en sporttechnisch diploma). 
 

1. Aantal geselecteerde gymnasten 

 

4 geselecteerden 
in categorie 

3 geselecteerden 
in categorie 

2 geselecteerden  
in categorie 

1 geselecteerde 
in categorie 

1ste gekwalificeerd 5 4 3 2 

2de gekwalificeerd 4 3 2   

3de gekwalificeerd 3 2     

4de gekwalificeerd 2       

 TRS: punten voor de formatie worden gehalveerd en toegekend per gymnast. 
2. Niveau van de gymnasten (= inschatten potentieel voor medaille/finalekans) 

TRA/DMT: per half punt boven selectienorm moeilijkheid = 1 punt 
TU: per punt boven selectienorm moeilijkheid = 1 punt 

3. Engagement (tijdens huidige seizoen) 
Geven kerntraining = 1 punt 
Lid werkgroep/denkcel = 1 punt 
Volgen of geven van min. 1 bijscholing (in de discipline of op vlak van wedstrijd coaching) bij 
Gymfed of Sport Vlaanderen = 1 punt 
Actief jurybrevet in de discipline = 1 punt 
Stagementor opgenomen in lijst voor cursisten Instructeur B/Trainer B/Trainer A = 1 punt 

4. Sporttechnisch diploma (in de discipline) – enkel hoogste telt 
Trainer A = 4 punten 
Trainer B = 3 punten 
Instructeur B = 2 punten 
Initiator (algemeen) = 1 punt 
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Op basis van deze punten wordt een rankinglijst opgesteld.  
 

- Het aantal plaatsen per discipline wordt bepaald door Gymfed op basis van aantal deelnemende 
gymnasten én de geldende regels van FIG. 

- In elke discipline (indien 2 of meer plaatsen voor trainers) dient minstens één trainer opgenomen 
te worden met ervaring als trainer tijdens een vorige WAGC-editie én dienen beide geslachten 
vertegenwoordigd te zijn. Als dit niet zou voorkomen, wordt er verder in de ranking gekeken en valt 
de laatste dus af. 

- Trainers die in meerdere disciplines worden weerhouden, kiezen zelf in welke discipline ze willen 
ingezet worden. Ter plaatse is het natuurlijk mogelijk om voor meerdere disciplines te coaches als 
dit praktisch te organiseren is. 

- In geval van ex aequo worden volgende regels gebruikt: 
1. Inzetbaar in een andere discipline 
2. Punten deelnemende gymnasten 
3. Punten niveau gymnast 
4. Punten engagement 
5. Punten diploma 
6. Lottrekking 

 
 
De samenstelling van de anderen delegatieleden gebeurt ook door Gymfed: 

- Delegatiehoofd: indien mogelijk combinatie met functie van trainer (op initiatief van trainer), 
indien niet op basis van beschikbaarheid, engagement en ervaring 

- Juryleden: beschikbare plaatsen werd aan begin van cyclus bepaald. Bij keuze wordt eerst 
geopteerd voor mensen die deelnemende gymnasten hebben, rekening houdend met 
beurtrolsysteem voor volledige cyclus 

- Kine: op basis van beschikbaarheid en ervaring 
 
 
De basiskosten van deze begeleiding (transport, verblijf, maaltijden) wordt verdeeld over de deelnemende 
gymnasten. Extra’s (vb: kledij) worden door de betrokken begeleiders zelf besteld en betaald. 
 
Alle delegatieleden zullen een gedragscode/afsprakennota dienen te onderschrijven voor vertrek. Bij een 
volgende editie zal het al dan niet naleven van deze code/afspraken meegenomen worden onder als 
criterium. 


