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Help mee de sport te verbeteren!
Wij vinden het geweldig als je jouw expertise en suggesties met ons deelt om de
sport naar een hoger niveau te tillen. De Nederlandse Calisthenicsbond streeft naar
een zo transparant mogelijk reglement, dat we met jouw feedback tot de beste regels
komen.
Als lid van de Bond krijg je de mogelijkheid om je feedback te geven. Dus heb je een
verbeterpunt en/of discussie onderwerp laat het ons weten!

Nog geen lid van de Bond?
Wil jij ook je feedback geven op de regels, maar nog geen lid van de Bond? Ga naar www.calisthenicsbond.nl
en meld je gratis aan! Als lid telt jouw stem en bepaal je mede het sportbeleid.
Waarom lid?
• We verenigen elkaar; één sport community
• Samen bouwen aan de toekomst van de sport
• Behartigd de belangen voor de sport
• Overdracht & bundelen sportkennis
• Blijf op de hoogte van laatste ontwikkelingen!
• Officieel atleet
• Jouw stem telt (stemrecht)
• En je steunt de sport!

Voor wedstrijdorganisators
Wil je officiële Freestyle wedstrijden organiseren voor de ranking van Nederland? Neem dan contact op!
Alleen als erkend wedstrijd organisator namens de Bond kun je officiële wedstrijden organiseren.
Regels
De voorschriften voor de discipline Freestyle zijn ontwikkeld door de Nederlandse Calisthenicsbond. De
Nederlandse Calisthenicsbond toetst haar regels met de calisthenics community en representeert de stem
van een ieder die lid is. Gebruik, openbaarmaking of het kopiëren van deze voorschriften in het geheel of
gedeeltelijk niet in overeenstemming met hun beoogde doel is volgens de toepasselijke wetgeving verboden
en vereist voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Bond.
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1. Selectie en eisen juryleden
1.1. Op een officiële wedstrijd zoals het NK zal er een panel zijn van 4 onafhankelijke juryleden die door de
Bond worden geselecteerd op basis van professionele en eerdere beoordelingservaring.
1.2. Er worden slechts juryleden ingezet die in dat jaar voldoende ervaring hebben opgedaan bij
voorwedstrijden, achtste-, kwart- en halve finales of finales. In bijzondere gevallen en ontstaan door bepaalde
omstandigheden kan hier door de Bond een uitzondering op worden gemaakt.
1.3. Als het gaat om het niveau van het nationale calisthenics kan gezegd worden dat dit niveau enorm stijgt.
Van juryleden wordt daarom verwacht dat zij mee groeien met dit niveau en aan de volgende criteria
voldoen;
 Een jurylid stelt zich altijd neutraal en integer op tijdens wedstrijden en testen.
 Het jurylid gedraagt zich volgens de gedragscode van de Nederlandse Calisthenicsbond.
 Juryleden gaan gekleed in de voor de betreffende wedstrijd vereiste kleding volgens de
gedragscode van de Nederlandse Calisthenicsbond.
 Om in aanmerking te komen voor het jureren moet een jurylid inzetbaar zijn geweest voor
minimaal 3 volledige wedstrijddagen op landelijk niveau.
 Goede kennis van en beheersing in woord en geschrift van tenminste één vreemde moderne taal
(Engels, Duits, Frans, Spaans).
 Goede communicatieve vaardigheden.
 De bereidheid om zich voortdurend op de hoogte te blijven stellen van de (technische)
ontwikkelingen binnen de calisthenics sport
 Excellente jurykwaliteiten worden beloond met uitzending naar internationale wedstrijden.
1.4. Omdat de Bond het belangrijk vindt dat het niveau van juryleden omhoog gaat, probeert de commissie
juryzaken dit te stimuleren door deel te nemen aan oefenmomenten, het bijwonen van trainingen en het
aanbieden van instructievideo’s.
1.5. Een jurylid verliest zijn jury status indien hij gedurende twee jaar niet heeft gefungeerd, als hij partijdig
blijkt bij een wedstrijd of als het lidmaatschap bij de Bond wordt beëindigd.
1.6. Elk jurylid dient vóór een wedstrijd, competitie of kampioenschap kennis te hebben genomen van het
beoordelingssysteem en de (wedstrijd)regelementen van de Nederlandse Calisthenicsbond.
Door ondertekening verbindt een jurylid zich aan het geformuleerde beleid van de Nederlandse
Calisthenicsbond.
1.7. Op iedere wedstrijd of toernooi zullen de scores van elk atleet pas
bekend worden gemaakt als alle atleten zijn geweest. Zo weten de
atleten pas na elke ronde wie er doorgaan naar de volgende ronde,
kwart-, halve- of finale. Elk afzonderlijke jurylid maakt notities tijdens
elke run van een atleet en moet een eindscore noteren voordat de
VAR (Video Assistence Referee) geraadpleegd mag worden. Eventueel
kan de jurylid afzonderlijk na een run een beeldmoment terug te
bekijken bij de VAR. De achterliggende gedachte is dat het beoordelen
zorgvuldig moet gebeuren en zonder inmenging of overleg van andere
juryleden om de betrouwbaarheid en eerlijkheid te waarborgen.
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2. Tijdsduur
2.1. Per ronde krijgt iedere atleet 2 runs van 40 seconden om zijn of haar vaardigheden te tonen. Daarbij is
het van belang om zo gevarieerd mogelijk te zijn om de meeste punten te kunnen behalen.
2.2. De volgorde van de deelnemers op een wedstrijd wordt door de organisatie bepaald, (geselecteerd door
loterij) en wordt gepubliceerd op de dag zelf op de internetbronnen van de Bond.
2.3. In elke ronde mag elke deelnemer de hulp van een andere deelnemer gebruiken voor het uitvoeren van 1
oefening, maar tijdens de resterende uitvoeringstijd moet de deelnemer alleen zijn.
2.4. Het is verboden om beledigende of aanstootgevende acties, gebaren en attributen uit te voeren of te
gebruiken tegenover andere deelnemers, juryleden of toeschouwers
2.5. Alle strafbare feiten met betrekking tot nationale of raciale haat zijn verboden.
2.6. De atleet dient op aangegeven tijd(en) aanwezig te zijn. Wanneer de atleet niet komt opdagen of te laat
is komt zijn positie, wedstrijd beurt te vervallen.
2.7. Wanneer een atleet betrapt wordt op het gebruik van soft- en/of harddrugs of andere verdovende
middelen tijdens het evenement wordt de atleet geroyeerd.
2.8. Alleen bevoegden mogen de arena betreden die door de Nederlandse Calisthenicsbond zijn aangewezen
zoals fotograaf, cameraman of de deelnemer die zijn ronde moet uitvoeren.
2.9. Het gebruik van prestatie verbeterende middelen, Stoffen en methoden die verboden zijn door het
Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA). Doping wordt gedefinieerd als een overtreding van de
antidopingcode van de World Anti-Doping Agency (WADA). Voor handhaving van de code heeft de WADA een
lijst van verboden middelen en methoden opgesteld.
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3. Kledingkeuze
3.1. De Bond adviseert het dragen van schoenen, zodat bij een val of botsing tegen een bar dit voor
bescherming zorgt voor de voeten of voorkomen van wegglijden vanwege rubberen loopzool. Een oefening
wordt soms met veel vaart uitgevoerd dat op blote voeten of sokken je geen grip hebt. Deelnemers moeten
gesloten schoenen dragen. Wat voor schoenen de atleet wil dragen, is zijn of haar keuze. Gelieve tracht de
Bond naar een voorkeursschoen die iedere atleet draagt om voordelen te voorkomen of verschil in gewicht.
Echter bestaat dit nog niet.
3.2. In het belang van het hooghouden van de sport discipline, orde verstoring door uitdoen van kledij,
professionaliteit en uitstraling voor de sport richting sponsors en publiek is het niet toegestaan om het shirt
uit te doen tijdens de uitvoering. Overigens zorgt een shirt voor bescherming bij vallen of schaven, worden de
bars niet nat vanwege het zweet dat van het lichaam opspat (shirt neemt vocht op). Kortom; het moeten
vooral jouw mooie kunsten en oefeningen zijn die het verschil maken om op te vallen!
3.3. Deelnemers dienen tijdens hun uitvoering een lange of korte sportbroek te dragen.
3.4. Deelnemers dragen geen accessoires, attributen of kledij bij zich die risico's kunnen vormen ten tijde van
de uitvoering zoals het blijven haken achter constructies of wegvliegen van deze accessoires. Het is wel
toegestaan om handschoenen te dragen.
3.5. Lange haren dienen in een staart, vlecht of vast gedragen te worden, zodat het geen gevaar vormt tijdens
de uitvoering en het zicht niet belemmert.
3.6. Attributen die het gezichtsveld van de atleet ontnemen zoals een blinddoek is verboden ivm veiligheid.
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4. Prestatiebeoordeling
4.1. Een jurylid mag niet jureren voor een wedstrijd, kampioenschap of competitie wanneer deze;
 Een relatie met een deelnemer heeft
 De deelnemer opleid/traint
 De deelnemer lid van de gym is waar de jurylid eigenaar van is
 De deelnemer toebehoort tot dezelfde calisthenics groep (team)
4.2. Elk jurylid beoordeelt de prestaties van elke deelnemer door hem of haar een cijfer van "0" tot "10"
punten toe te kennen. Hoe hoger het cijfer, hoe beter de prestatie van de deelnemer.
4.3. Elk jurylid is verantwoordelijk voor het beoordelen van slechts één criterium van de prestaties van de
deelnemer. Het gemiddelde cijfer van de juryleden voor de desbetreffende criterium wordt als totaalscore
vastgesteld. Criteriums zijn zoals hieronder beschreven:
•

De jury van de statische elementen. Statische elementen zijn stilstaande houdingen (niet minder dan 3
seconden) zoals bijvoorbeeld: planche, human-flag, frontlever, backlever en handstand. De kwaliteit van
deze oefeningen is bepalend voor de eindscore van een deelnemer. Een statische jury mag enkel punten
toekennen wanneer er minimaal 2 statische elementen in een ronde zijn uitgevoerd.

•

De jury van de dynamische elementen. Dynamische elementen zijn op momentum gebaseerde trucs zoals
bijvoorbeeld: kipping muscle-up, swing 360, koprollen, salto’s, swing 540 en bar-transfers. De kwaliteit
van deze oefeningen is bepalend voor de eindscore van een deelnemer. Een dynamische jury mag enkel
punten toekennen wanneer er minimaal 2 dynamische elementen in een ronde zijn uitgevoerd.

•

De jury van de powermoves. Powermoves zijn op kracht gebaseerde oefeningen zoals bijvoorbeeld:
handstand pushup, frontlever pullup, hefesto, planche press en slow muscle-up. De kwaliteit van deze
oefeningen is bepalend voor de eindscore van een deelnemer. Een powermove jury mag enkel punten
toekennen wanneer er minimaal 2 powermoves in een ronde zijn uitgevoerd.

•

De jury van de combinaties. Combinaties zijn opeenvolgende series van dynamische elementen, statische
elementen en powermoves. Zoals bijvoorbeeld: slow muscle-up gevolgd door een koprol gevolgd door
een 360 gevolgd door een frontlever. De kwaliteit van uitvoering, variatie en duur van de combinatie is
bepalend voor de eindscore van een deelnemer. Een combinatie jury mag enkel punten toekennen
wanneer er minimaal 1 combinatie van 2 of meer elementen in een ronde zijn uitgevoerd.

De beoordeling vindt plaats door 4 onafhankelijke juryleden. Elk van hen zal één onderdeel jureren. De
onderdelen waarop beoordeelt wordt zijn als volgt:
 Statics; statische houdingen van minimaal 3 seconden denk aan human flag, handstand of frontlever.
 Power; dynamische krachtoefeningen denk aan muscle ups, hefesto of impossible dip.
 Dynamic; dynamische oefeningen op momentum denk aan 360, shrimpflip of een switchblade.
 Combo & Creativiteit; uitvoeren van een dynamic, static en powermove zonder de bar los te laten en/of
de grond te raken
Per ronde zal ieder jurylid punten toekennen, oplopend van 1 tot 10. Degene met de meeste punten zal zich
kwalificeren voor de volgende ronde, tot er één winnaar of winnares overblijft!
Het totale aantal punten van de statische elementen, dynamische elementen, powermoves en combinaties
wordt aan het eind van elke ronde opgeteld en als definitieve punt voor de betreffende ronde van de
deelnemer vastgesteld.
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Wat houdt creativiteit in?
Creativiteit houdt in dat er gekeken wordt naar de variëteit aan skills die worden getoond. Het is dus
belangrijk om bij iedere run zoveel mogelijk verschillende dynamic, static, powermoves en combo’s te laten
zien. Ook wordt er gelet op het gebruik van het aantal bars of andere manieren waarop een oefening uit te
voeren. Kortom; creativiteit heeft niks met aankleding of maskers te maken, het gaat om het gehele speelveld
in oefeningen van toestel, vloer, dip etc. te gebruiken. Dat onderscheid zich van iemand die bijv. dezelfde
oefeningen altijd alles op 1 bar doet. Ook wanneer iemand steeds dezelfde routine doet versus zijn opponent
die wel varieert. Het is tenslotte de discipline Freestyle, dat wij de meest complete atleet willen zien.
Afwisseling man en vrouw tijdens toernooi
Om de 3 wedstrijden zal een vrouwen duel plaatsvinden. Dat maakt sport ook juist bijzonder, omdat iedereen
zijn of haar beste skills toont en we aan elkaar gelijkwaardig zijn in wat we kunnen. Geen vrouwen competitie
op een aparte dag, maar elkaar inspireren om te laten zien wat mogelijk is op eigen lichaamskracht.
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5. Puntenvermindering
5.1. Wanneer er oefeningen of bewegingen niet correct zijn uitgevoerd, worden er punten in mindering
gebracht door de juryleden die hier de beoordelingen voor geven. Onderstaande fouten worden
meegenomen in de totaalscore:
• Statische fouten zoals geen rechte uitlijning van het lichaam, gebogen armen of niet 3 seconden
vasthouden.
• Dynamische fouten zoals slordig gevangen trucs, met 1 arm gevangen trucs of misgrijpen.
• Powermove fouten zoals geen volledige begonnen en/of afgemaakte bewegingen
• Combinatiefouten zoals extra zwieren, pauzes tussen oefeningen en het eindigen van een
combinatie met een bovenstaande fout.
5.2. Bij gelijke stand in puntentelling tussen deelnemers zal onderling gekeken worden op:
• Variaties in oefeningen/routine tijdens elke ronde op het Nederlandse Kampioenschap; de deelnemer die
tijdens elke ronde de zelfde routine uitvoert, wordt minder beoordeeld t.o.v. de deelnemer die elke
ronde variaties in zijn routine/oefeningen verwerkt.
• De moeilijkheidsgraad van oefeningen die uitgevoerd zijn.
• Het gebruik van meerdere locaties van de wedstrijdconstructie
Per ronde zal ieder jurylid punten toekennen, oplopend van 1 tot 10. Degene met de meeste punten zal zich
kwalificeren voor de volgende ronde, tot er één winnaar of winnares overblijft!
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6. Verloop toernooi en kwalificatierondes
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Hoe werkt het?
Het NK begint met de groepsfase (12 atleten). Tijdens een loting is bepaald welke atleten er in welke poule
zijn ingedeeld. Er zijn in totaal 4 NK poules elk bestaande uit drie atleten. In de groepsfase battled iedere
atleet in de poule een keer tegen elkaar. De nummers 1 en 2 van elke poule ‘overleven’ de groepsfase en
gaan door naar de volgende ronde: de kwart finale. Vanaf dit moment is het een knock-out-fase. Er zijn dan
nog 8 atleten over. De winnaars uit de kwart finale gaan door naar de halve finale. De atleten zijn slechts 1
stap verwijderd naar de finale om de welbegeerde NK-titel te bemachtigen. De overige atleten strijden voor
de bronzen 3e plaats.
Waarom dit wedstrijdensysteem?
Het toepassen van een groepsfase en knock-outsysteem maakt het spectaculair om te zien en zal de atleten
tot het uiterste drijven om de eerste plaats te kunnen bemachtigen! Daarnaast betekent een verloren partij
niet per se einde toernooi.
Hoe werkt het systeem bij vrouwen?
De vrouwelijke atleten worden in een poule ingedeeld (4 vrouwen). In de groepsfase battled iedere atlete in
de poule een keer tegen elkaar. De nummers 1 en 2 van elke poule gaan door naar de finale voor de NK-titel.
De nummers 3 en 4 strijden om het brons.
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7. Veiligheid equipement
7.1. Een veiligheidscheck dient door de Bond plaats te vinden om onveilige situaties te voorkomen.
7.2. Verschillende hoogten van de bars dienen aanwezig te zijn, zodat voor elke de juiste hoogte beschikbaar
is om zijn of haar oefening uit te voeren zonder kans dat tenen de grond raken bij zwaaien.
7.3. De vloer dient egaal te zijn en van zachte (val)ondergrond,
7.4. Valmatten dienen aanwezig te zijn. Zachte valmatten dienen als valbescherming bij het toestel en
dempen de landing tijdens de afsprong of vallen.
7.5. De rig mag geen gevaarlijke uitstekingen of scherpe randen hebben
7.6. Gedeeltes van het toestel waar atleten mogelijk geen gebruik van maken bij het uitvoeren van
oefeningen, kan uit extra voorzorg alsnog omlijst worden met een valbescherming.
7.7. geen drempels of weggewerkt, zodat de atleet geen hinder heeft of struikelt bij vallen.
7.8. De rig mag niet bewegen of instabiel zijn.
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Achtergrond informatie
De Nederlandse Calisthenicsbond (NLCB) is de nationale sportbond voor de calisthenics sport, in al zijn
verschijningsvormen. Als bond opereren we als onafhankelijke en zelfstandige sportbond om de belangen
voor de sport te behartigen. Zowel online als in de fysieke wereld een open netwerkorganisatie, waar
iedereen terecht kan die iets met calisthenics wil en alles wat daarbij hoort.
De bond zet zich actief in voor de verdere versterking en promotie van de calisthenics sport in al zijn facetten.
Als nationaal sportorgaan geeft de bond richting aan ontwikkelingen die in het belang zijn van de top-,
wedstrijd- en breedtesport. NLCB wil de calisthenics community verenigen in een nationaal orgaan dat de
belangen van de sport en zijn beoefenaars behartigd, waarin elke calisthenics sportbeoefenaar zich op een
veilige en kwalitatieve wijze kan ontwikkelen.
De bond profileert zich als ambassadeur voor de Nederlandse calisthenics sport en wil één sport community
vormen waar iedereen beter van wordt. Als bond zijn we continue op zoek naar mogelijkheden om de sport
te stimuleren en verder te ontwikkelen, dat samenwerking met partners binnen en buiten de calisthenics
sport vanzelfsprekend is.

Samen bouwen aan de toekomst
De sport is nog jong en als Bond willen wij calisthenics landelijk op de kaart zetten en naar een nog hoger
niveau tillen. Een toekomst waar calisthenics altijd, overal en door iedereen beoefend kan worden, een
sportklimaat voor elk niveau en de droom dat calisthenics ooit Olympisch wordt. En jij bent daar onderdeel
van! Met jouw support versterken we elkaar om samen te bouwen aan de toekomst van de sport. Krachten
bundelen maakt sterk!

Waar is de Bond nu o.a. meebezig?






Sponsors zoeken voor NK Freestyle 2020
Ontwikkelen en continu verbeteren van wedstrijdregels
Opzoek naar financiering/subsidie voor ontwikkelen online platform/App
Opzoek naar social media expert, tekstschrijver, Fotograven/Cameramensen voor events
….en zoveel meer dat nog te doen is.

Zie jij mogelijkheden in de sport? Wil je meewerken aan onze sportplannen?
Meld je dan hier aan en wie weet kom jij ons team versterken;
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