
 
 

Beste vereniging, 

Wij van SV Donkerbroek organiseren op 18 en 19 februari 2023  voor de 14e keer het welbekende 

toernooi Valentijnscup! 

 

Voor wie/opgave 

Het toernooi is natuurlijk weer voor alle niveaus: A-B-C-D-E acrogymnasten. De BC teams mogen één 

oefening doen, die ze zelf kiezen (vermelden bij opgave). De A teams mogen twee oefeningen doen.  

De planning voor het weekend is geheel afhankelijk van de opgave en wordt later bekend gemaakt.  

Ook dit jaar wacht de ValentijnsCUP op de vereniging met het beste allround resultaat van de dag! 

 

Inschrijving 

De sluitingsdatum voor het inschrijven is 31 december 2022.  De inschrijving gaat op volgorde van 

binnenkomst en compleet ingevulde opgaveformulieren.  

VOL=VOL.  Inschrijving gaat via het bijgevoegde opgaveformulier.  

 

Kosten 

De kosten per deelnemer bedragen €16,00.  

Opgaveformulieren worden alleen ingenomen, wanneer alle gegevens ingevuld zijn. Na opgave 

ontvangt de vereniging een nota. Een opgave is definitief, wanneer de betaling binnen is.  

Bij A-niveau  is de tweede oefening € 8,00 extra.  

N.B. Bij afzeggingen na betaling deelnemersgeld, storten we dit niet terug.  

 

Juryleden 

Voor iedere vereniging is het verplicht juryleden te leveren. Bij de opgave graag aangeven welk niveau 

en welke dag (of als ze willen beide dagen) en aangeven of ze moeilijkheidsjury of juryvoorzitter willen 

zijn. Aantal juryleden per vereniging. Ook leuk voor net beginnende juryleden om te oefenen!   

0-4 teams:  1 jurylid 

4-8 teams:  2 juryleden 

8-12 teams:  3 juryleden 

12-16 teams:  4 juryleden  

16-20 teams:   5 juryleden 

20 of meer:  6 juryleden (of meer)  



 
 

 

Let op: Bij het niet komen opdagen van een jurylid (die wel op de opgavelijst stond), zijn we helaas 

genoodzaakt een rekening naar de desbetreffende vereniging te sturen met het bedrag van €100, 

omdat we zelf een jurylid moeten aanleveren.  

 

Reglement 

Voor het toernooi wordt het reglement van de KNGU voor de alle niveaus aangehouden, te vinden op 

de site van de KNGU. Link pagina met alle reglementen en oefenstof:  

https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/wedstrijdzaken/acrobatische-

gymnastiek/documenten 

NB. Voor de E-instap geldt zowel het Fries als het landelijk reglement! Mag eigen muziekje! 

 

Locatie  

Sporthal ‘De Boekhorst’   De Haer 1    8431 GS Oosterwolde NL  Tel: 0516-521034  

 

Contact 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de organisatie via de mail 

info@valentijnscup.nl 

 

Wij verheugen ons zeer op het acrotoernooi en hopen jullie te mogen begroeten op 18 en 19  februari 

2023 in Oosterwolde!  

 

Sportieve groet,  

Bernou, Rianne, Yfke en Saskia   

projectteam Valentijscup   

namens SV Donkerbroek afdeling gymnastiek 

 

 

 


