
 

  
 

Toestelturnen Jongens 

 
 
  
2017 - 2018 
   

 

 www.GymFed.be Pagina: 1 van 8  

 

SELECTIEPROCEDURE 
TOPSPORTSTATUUT 

TOPSPORTBELOFTESTATUUT 

 
 

ARTISTIEKE GYMNASTIEK HEREN  
SELECTIE NAAR SCHOOLJAAR 2017-2018 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

Toestelturnen Jongens 

 
 
  
2017 - 2018 
   

 

 www.GymFed.be Pagina: 2 van 8  

 

 
1. INLEIDING 

 
De selectieprocedure artistieke gymnastiek heren van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen organiseert het 
verloop van de instroom en doorstroom van gymnasten die het profiel bezitten om de eindcompetentie 
van de topsportschool gymnastiek te behalen.  
 
Het hoofddoel van de topsportschool artistieke gymnastiek heren is een prestatieniveau in het laatste jaar 
secundair onderwijs dat binnen maximaal twee jaar leidt tot volwaardig topniveau in de 
seniorencategorie. Jongens die opgeleid worden in de topsportschool moeten op 20-21 jarige leeftijd in 
staat zijn om zich te selecteren voor een nationaal team dat een olympische selectie (WK top 12) 
ambieert. 
 
Concreet is de minimum eindcompetentie van de topsportschool artistieke gymnastiek heren een 
prestatieniveau dat overeenstemt met de top 24 plaats allround juniors (6 toestellen) op het laatste 
Europees kampioenschap. 
Een nevendoel, mits motivatie,  is een prestatieniveau dat overeenkomt met de top 8 plaats aan minimum 
twee toestellen (Q8) of een medaille aan één toestel op het laatste Europees kampioenschap juniors. 
Deze eindcompetentie voor 18 jarige gymnasten (=  laatste jaar junior en eerste jaar senior) is nodig om 
door te kunnen groeien naar senior topniveau op Wereldkampioenschappen en Olympische Spelen. 
 
Daar de opleiding tot topsportgymnast meer dan 10 jaar doorgedreven training omvat vanaf de 
kinderleeftijd is het belangrijk dat in de selectieprocedure AGH rekening wordt gehouden met de 
verschillende ontwikkelingsfasen van het kind.  
Het beoogde resultaat moet zijn dat enkel de jongens met de beste intrinsieke mentale en fysieke 
kwaliteiten worden geïdentificeerd en doorheen hun verschillende ontwikkelingsfasen kunnen begeleid 
worden binnen de topsportschool. 
 
De opvolging van het potentieel, de progressie en de trainingsingesteldheid van de jongens uit het lager 
onderwijs gebeurt via 3 testweekends per jaar, 3 opvolgingsstages per jaar,  2 controletrainingen en 
regelmatige regionale en subregionale trainingen (+/- wekelijks). 
De specialisten van het trainersteam van de GymnastiekFederatie volgen de jongens en maken 3 
evaluaties op en doen minimum 2 oudergesprekken. 
 
Om ervoor te zorgen dat de jonge juniors niet enkel de stabiliteit van de wedstrijdoefeningen nastreven 
maar vooral ook de moeilijkheidswaarde verhogen die nodig is op seniorleeftijd worden er verschillende 
wedstrijden aangeboden doorheen het sportjaar in verschillende wedstrijdsituaties (nationaal, 
internationaal, wedstrijdtest). Elke wedstrijd wordt gejureerd door een korps van ervaren internationaal 
gebrevetteerde juryleden. Wedstrijden die niet reglementair worden gejureerd kunnen door de headcoach 
en sporttechnisch coördinator ongeldig worden verklaard. 
 
De validiteit van elke stap van de selectieprocedure wordt strikt opgevolgd door de fulltime trainersstaf 
van de gymnastiekfederatie. 
 
Elke gymnast dient aan volgende generieke voorwaarden te voldoen om zich kandidaat te kunnen stellen 
voor de aanvraag van een topsportstatuut :  

- Lid zijn van de GymnastiekFederatie. 
- De Belgische nationaliteit bezitten of de procedure tot nationalisatie gestart zijn. 
- Een geldig sportmedisch attest bezitten. 

 
Deliberatie wegens blessure of overmacht is mogelijk tijdens de selectiecommissie. 
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Doelstellingen en Eindcompetenties lager onderwijs : 
- Leerlijntest : 70 % behalen op de Toptest (test 5de- 6de leerjaar) 
- Fysieke test : 70 % behalen op explosiviteit,  statische kracht, kreitsaantallen en lenigheid. 
- Potentieel “oog van de meester” : vakspecialisten geven een positieve score voor potentieel. 

 
 
 
 

INSTROOM :  
 

- GROEN BEHALEN OP 2 VAN DE 3 CRITERIA  
- GROEN KRIJGEN VOOR AFSPRAKEN OUDER/GYMNAST 

 
De regiotrainer doet actief aan scouting en volgt mogelijke kandidaten op tijdens de 
regiotrainingen. Hij informeert de ouders over de werking en stelt kandidaten voor om deel te 
nemen aan de fysieke en technische leerlijntesten en de controletraining. 

 

CRITERIA 
Potentieel “oog van de meester”  - Tijdens de controletraining in mei worden alle 

kandidaat instromers door de beloftencoach, de 
transfercoach en de sporttechnisch coördinator 
geëvalueerd. 

- De beoordeling voor potentieel gebeurt op basis van  
morfologie, algemene fysiek, vaardigheid aan de 
toestellen, coördinatie en soepelheid. Tevens wordt 
eventuele informatie over de belastbaarheid en de 
paramedische screenings mee in rekening gebracht. 

 

Leerlijntest norm behalen : 
 
3de leerjaar = 70% op basistest 
4de leerjaar = 70 % op instaptest 
5de leerjaar = 55 % op toptest 
6de leerjaar = 70 % op toptest 
 

 - Tijdens de 3 leerlijntesten die centraal worden 
georganiseerd (september, januari, juni) moeten de 
jongens  70 % behalen op de test voor hun leeftijd. 

Fysieke test :  
 
70 % op de test voor je leeftijd 

 - Tijdens de controletraining in mei wordt de fysieke 
test afgenomen door de beloftencoach, de 
transfercoach en de sporttechnisch coördinator.  

- De test bestaat uit 5 oefeningen : explosiviteit 
bovenlichaam en onderlichaam, statische kracht, 
aantal kreitsen en lenigheid. 

 

AFSPRAKEN 
Afspraken ouder / gymnast  - Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met de ouders 

en de gymnast over het te volgen trainingsrooster, 
de werkpunten en de doelstellingen en deze 
afspraken worden consequent gevolgd. 
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DOORSTROOM LAGER ONDERWIJS (4de naar 5de lj, 5de naar 6de lj en 6de lj naar eerste graad) : 
 

- GROEN BEHALEN OP 2 VAN DE 3 CRITERIA 

- GROEN KRIJGEN VOOR AFSPRAKEN OUDER/GYMNAST 

 
 

CRITERIA 
Potentieel “oog van de meester”  - Tijdens de 2 controletrainingen  in augustus en mei 

worden alle jongens door de beloftencoach, de 
transfercoach en de sporttechnisch coördinator 
geëvalueerd. 

- De beoordeling voor potentieel gebeurt op basis van  
morfologie, algemene fysiek, vaardigheid aan de 
toestellen, coördinatie en soepelheid. Tevens wordt 
eventuele informatie over de belastbaarheid en de 
paramedische screenings mee in rekening gebracht. 
 

Leerlijntest norm behalen 
 
4de leerjaar = 70 % op instaptest 
5de leerjaar = 55 % op toptest 
6de leerjaar = 70 % op toptest 
 

 - Tijdens de 3 leerlijntesten die centraal worden 
georganiseerd (september, januari, juni) moeten de 
jongens evolueren naar 70 % op de test voor hun 
leeftijd (5de leerjaar 55 % omdat de toptest over 
twee jaar loopt). 

- De leerlijntest bestaat uit vaardigheden aan 
trampoline, aan de 6 toestellen en een fysieke en 
artistieke reeks die de brede basis vormen voor hoog 
niveau. 

- De test wordt gejureerd door een vast team van 
specialisten en wordt gecoördineerd door de 
beloftencoach en de sporttechnisch coördinator. 

Fysieke test norm behalen : 
 
70 % op de test voor je leeftijd 

 - Tijdens de controletrainingen in augustus en mei  
wordt de fysieke test afgenomen door de 
beloftencoach, de transfercoach en de 
sporttechnisch coördinator.  

- De test bestaat uit 5 oefeningen : explosiviteit 
bovenlichaam en onderlichaam, statische kracht, 
aantal kreitsen en lenigheid. 

 

AFSPRAKEN 
Afspraken ouder / gymnast  - Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met de ouders 

en de gymnast over het te volgen trainingsrooster, 
de werkpunten en de doelstellingen en deze 
afspraken worden consequent gevolgd. 
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Doelstellingen en Eindcompetenties Eerste Graad : 
- Leerlijntest : 70 % behalen op de Prejuniortest (test eerste graad) 
- Fysieke test : 70 % behalen op explosiviteit,  statische kracht, kreitsaantallen en lenigheid. 
- Potentieel “oog van de meester” : vakspecialisten geven een positieve score voor potentieel. 

 
 

DOORSTROOM MIDDENSCHOOL :  
(1ste naar 2de jaar middenschool, 2de jaar middenschool naar de tweede graad) 
 

- GROEN BEHALEN OP 2 VAN DE 3 CRITERIA 

- GROEN KRIJGEN VOOR AFSPRAKEN OUDER/GYMNAST 
 

 

CRITERIA 
Potentieel op dagelijkse 
trainingen in het centrum en 
tijdens stages. 

 - Tijdens de 2 controletrainingen  in augustus en mei 
worden alle jongens door de transfercoach, de 
sporttechnisch coördinator en de headcoach (of de 
vervangende coach die hij heeft aangeduid) 
geëvalueerd. 

- De beoordeling voor potentieel gebeurt op basis van  
morfologie, algemene fysiek, vaardigheid aan de 
toestellen, coördinatie en soepelheid. Tevens wordt 
eventuele informatie over de belastbaarheid en de 
paramedische screenings mee in rekening gebracht. 

Leerlijntest norm behalen 
 
MS 1 : 55 % op prejuniortest 
MS 2 : 70 % op prejuniortest 
 

 - Tijdens de 3 leerlijntesten die centraal worden 
georganiseerd (september, januari, juni) moeten de 
jongens evolueren naar 70 % op de test voor hun 
leeftijd. 

Fysieke test norm behalen : 
 
70 % op de test voor je leeftijd 

 - Tijdens de controletrainingen in augustus en mei  
wordt de fysieke test afgenomen door de 
beloftencoach, de transfercoach en de 
sporttechnisch coördinator.  

- De test bestaat uit 5 oefeningen : explosiviteit 
bovenlichaam en onderlichaam, statische kracht, 
aantal kreitsen en lenigheid. 

 
 

AFSPRAKEN 
Afspraken ouder / gymnast  - Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met de ouders 

en de gymnast over het te volgen trainingsrooster, 
de werkpunten en de doelstellingen en deze 
afspraken worden consequent gevolgd. 
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Doelstellingen en Eindcompetenties tweede en derde graad secundair onderwijs : 
- Moeilijkheid + 30  met eindscore + 80 behalen. 
- Fysieke test : 70 % behalen op fysieke test en coördinatietest trampoline. 
- Potentieel “oog van de meester” : positieve score voor olympisch potentieel. 

 
 

DOORSTROOM ATHENEUM TWEEDE GRAAD : 3de naar 4de middelbaar en 4de naar 5de middelbaar. 

(jongens 5de naar 6de middelbaar worden steeds opgenomen voor herselectie maar krijgen tussendoelen op 
basis van de evaluatie). 
 

 
- GROEN BEHALEN OP 2 VAN DE 3 CRITERIA 
- GROEN KRIJGEN VOOR AFSPRAKEN OUDER/GYMNAST 

 

 
 

CRITERIA 
Olympisch potentieel   - Tijdens de 2 controlemomenten in augustus en mei  

worden alle jongens door de trainers van het 
seniorenteam (headcoach en 2 assistenten)  
geëvalueerd op basis van olympisch potentieel.  

- De beoordeling voor potentieel gebeurt op basis van  
morfologie, algemene fysiek, coördinatie en 
vaardigheden aan de toestellen die kunnen leiden 
tot olympische selectie. Tevens wordt eventuele 
informatie over de belastbaarheid en de 
paramedische screenings mee in rekening gebracht. 

Norm voor moeilijkheid (D-score) 
en eindscore behalen : 
 
ATH 3 : D-score 24 (ES + 74) 
ATH 4 : D-score 26 (ES + 76) 
ATH 5 : D-score 28 (ES + 78) 
ATH 6 : D-score 30 (ES + 80) 
 
Of toestelnorm behalen 
 (zie tabel onderaan) 
 

 - Tijdens de verschillende internationale en nationale 
competities kunnen de jongens de D-score behalen. 

- De sporttechnisch coördinator kan in samenspraak 
met de headcoach een wedstrijd laten schrappen als 
testmoment wanneer de jurering niet correct 
verloopt of de wedstrijdomstandigheden niet 
correct zijn. 

Fysieke test en trampoline norm 
behalen : 
 
70 % op de test voor je leeftijd 

 - Tijdens de controlemomenten in augustus en mei  
wordt de fysieke en coördinatieve test afgenomen 
door de trainers van het seniorenteam (headcoach 
en 2 assistenten). 

- De fysieke test bestaat uit : explosiviteit 
bovenlichaam en onderlichaam, statische kracht 
ringen, aantal kreitsen en lenigheid. 

- De trampolinetest bestaat uit coördinatieve 
vaardigheden die nodig zijn voor internationaal 
topniveau. 

 

 
AFSPRAKEN 
Afspraken ouder / gymnast  - Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met de ouders 

en de gymnast over het te volgen trainingsrooster, 
de werkpunten en de doelstellingen en deze 
afspraken worden consequent gevolgd. 
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Normen per toestel 

 
Aan 2 toestellen een score die overeenstemt met Q8 score van het laatste EK of naar deze score evolueert. 

 

 Vloer Paard Ringen Sprong Brug Rek 

ATH 3 D score: 
Eindscore: 

D score: 
Eindscore: 

D score: 
Eindscore: 

D score: 
Eindscore: 

D score: 
Eindscore: 

D score: 
Eindscore: 

ATH 4 D score: 
Eindscore: 

D score: 
Eindscore: 

D score: 
Eindscore: 

D score: 
Eindscore: 

D score: 
Eindscore: 

D score: 
Eindscore: 

ATH 5 D score: 
Eindscore: 

D score: 
Eindscore: 

D score: 
Eindscore: 

D score: 
Eindscore: 

D score: 
Eindscore: 

D score: 
Eindscore: 

ATH 6 D score: 
Eindscore: 

D score: 
Eindscore: 

D score: 
Eindscore: 

D score: 
Eindscore: 

D score: 
Eindscore: 

D score: 
Eindscore: 

 

Of 

 

Aan 1 toestel een score die overeenstemt met een medaille op het laatste EK of naar deze score evolueert. 

 

ATH 3 D score: 
Eindscore: 

D score: 
Eindscore: 

D score: 
Eindscore: 

D score: 
Eindscore: 

D score: 
Eindscore: 

D score: 
Eindscore: 

ATH 4 D score: 
Eindscore: 

D score: 
Eindscore: 

D score: 
Eindscore: 

D score: 
Eindscore: 

D score: 
Eindscore: 

D score: 
Eindscore: 

ATH 5 D score: 
Eindscore: 

D score: 
Eindscore: 

D score: 
Eindscore: 

D score: 
Eindscore: 

D score: 
Eindscore: 

D score: 
Eindscore: 

ATH 6 D score: 
Eindscore: 

D score: 
Eindscore: 

D score: 
Eindscore: 

D score: 
Eindscore: 

D score: 
Eindscore: 

D score: 
Eindscore: 
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Beroepsprocedure 
 

 
Indien een Gymnast niet akkoord is met de NIET selectie en/of NIET herselectie voor een 
topsportbeloftestatuut of topsportstatuut kan hij/zij gebruiken maken van volgende procedure: 
 
1. Beroepskamer: 

 

 Gymnasten kunnen tegen de beslissing van selectie/niet selectie beroep aantekenen bij de 
Beroepskamer van de GymnastiekFederatie Vlaanderen. Het beroep dient binnen de 8 
werkdagen na de bekendmaking van de selectie/niet selectie betekend te worden door middel 
van een aangetekend schrijven.  Dit schrijven dient te gebeuren naar volgend adres: 
GymnastiekFederatie Vlaanderen, Zuiderlaan 13, 9000 Gent. 

 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 
ontvankelijk wordt verklaard wordt het bedrag van 250 € teruggestort. 

 De Beroepskamer behandelt beroepen tegen de beslissing van selectie/niet selectie door het 
trainersteam/topsportcommissie van de GymnastiekFederatie Vlaanderen op basis van de 
goedgekeurde selectieprocedure. 

 De Beroepskamer kan, in functie van de specifieke argumentatie van het beroep, extra 
expertise en advies inroepen. 

 De Beroepskamer 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 gebeurt zoals beschreven in de algemene gedragscode 
van de GymnastiekFederatie Vlaanderen. 

 
2.    Belgische Arbitragecommissie voor de Sport (BAS): 

 Gymnasten 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. 

 De BAS wordt samengesteld overeenkomstig de op het ogenblik van het instellen van het 
beroep bij het BAS geldende reglementering. 

 De BAS behandelt beroepen tegen de beslissing/uitspraak van de beroepskamer. 
 
 
 


