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INTRODUCTIE
Amsterdam is de stad van tolerantie, samenhang,
sport, plezier en cultuur. Dit zijn raakvlakken die
ook gelden voor de World Gymnaestrada, een
van de mooiste evenementen in de wereldsport.
De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie en
Amsterdam hebben hun krachten gebundeld om
dat evenement in 2023 naar een hoger niveau te

JOIN US IN
AMSTERDAM,
SHOW US!

tillen. De wortels van de World Gymnaestrada
liggen in Nederland; en wat ons betreft is het de
springplank naar de toekomst.
We onderscheiden ons door de World
Gymnaestrada te organiseren als een compact en
goed georganiseerd evenement op verschillende
bijzondere locaties in een bruisende stad. We
bieden deelnemers een comfortabele week aan
met handige en duurzame vervoerswijzen, van
openbaar vervoer tot fietsen. We zorgen voor
het leuke element door in de hele stad geweldige
feesten en activiteiten te organiseren. Wij beloven
je een onvergetelijke week in het kloppende hart
van Nederland.
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BERICHT VAN DE KONINKLIJKE
NEDERLANDSE GYMNASTIEK UNIE
De eerste World Gymnaestrada vond

Wij vinden het een prachtige kans om

plaats in 1953 in Rotterdam. Het is een

ons te focussen op duurzaamheid en

grote eer voor ons om dit prachtige

verrassende innovaties te introduceren op

internationale gymsportevenement

het gebied van gymsport.

zeventig jaar later weer in Nederland
te organiseren.

We kijken uit naar de 17e World
Gymnaestrada, waar we mensen van over

We zijn trots dat de gemeente Amsterdam

de hele wereld bij elkaar brengen op het

met ons wil samenwerken om de

evenement in Amsterdam, die dezelfde

gymsport een boost te geven door een

passie voor de gymsport delen.

podium te bieden voor dit evenement.

Alle deelnemers, bezoekers, vrijwilligers

Amsterdam heeft al eerder de World

en organisatoren streven samen naar een

Gymnaestrada gehouden. Dit was in 1991

onvergetelijk evenement!

en was een groot succes. In 2023 hopen
we een nieuwe standaard te hebben

Monique Kempff

gezet voor de World Gymnaestrada.

Voorzitter van Koninklijke Nederlandse
Gymnastiek Unie
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NIEUW

BERICHT VAN HET FIG GYMNASTICS
FOR ALL-COMITÉ
De grote gymnastiekevenementen

eerste grote kans om, na de uitdagingen

kunnen eindelijk weer van start!

van de pandemie, de gemeenschap
van over de hele wereld weer samen te

Gymnastics for All is een unieke

brengen.

sportactiviteit die op allerlei niveaus de
kwaliteit van leven versterkt.

Laten we plezier hebben in het leven
met Gymnastics for All, onze vrienden

In 2023 viert World Gymnaestrada 70

van over de hele wereld persoonlijk

jaar van samenkomen en het delen

ontmoeten de mogelijkheid creëren om

van het plezier in het beoefenen

veel nieuwe vrienden te maken.

van gymnastiek en het maken van
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levenslange vriendschappen.

Ik kijk er naar uit om jullie daar te zien!

Het evenement in 2023 gehouden in het

Rogério Valério

karakteristieke Amsterdam biedt NED de

FIG Gymnastics for All-comité – Voorzitter
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Femke Halsema
Burgemeester van Amsterdam

hun talenten te laten zien en mensen
uit alle lagen van de bevolking te
inspireren om te sporten.

Met veel plezier presenteer ik u

Epke Zonderland

de gemeente Amsterdam, met

De gemeente Amsterdam biedt

Olympisch Kampioen 2012

al haar unieke kwaliteiten. Zoals

het totaalpakket. Amsterdam is

Wereldkampioen 2013, 2014 & 2018

u waarschijnlijk weet, staat de

gemakkelijk bereikbaar, de stad

gemeente Amsterdam wereldwijd

heeft een spraakmakend openbaar

“Als arts, sporter en jonge vader weet ik hoe belangrijk lichaamsbeweging is

bekend om haar beleid dat de

vervoersysteem, de accommodaties

in ons dagelijks leven, ongeacht hoe oud we zijn. De World Gymnaestrada

stempel ‘inclusief’ verdient. Het

in de stad zijn modern en het algehele

in Amsterdam zou een enorme boost geven aan het werk van de Koninklijke

gezicht van de gemeente Amsterdam

sportklimaat is van wereldklasse.

Nederlandse Gymnastiek Unie door kinderen en volwassenen aan te moedigen
om te gaan sporten.”

is opgebouwd door bijna 900.000
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AMBASSADEURS

inwoners uit circa 180 verschillende

Geen plek op aarde kan bieden

landen.

wat de gemeente Amsterdam te
bieden heeft: de stad zelf! Met zijn

Sanne Wevers

Lieke Wevers

De gemeente Amsterdam wil voor

historische schoonheid weerspiegeld

Europees Kampioen 2018

Winnaar Europese Spelen 2015

iedereen de juiste plek zijn om te

in de ogen van degenen die het

Olympisch Kampioen 2016

werken, wonen en sporten. De

komen bewonderen. Wie wil de stad

gemeente Amsterdam is er dan ook

Amsterdam nu niet bezoeken?!

“Als zussen beschouwen we de gymsportgemeenschap als familie, misschien wel

trots op dat het voor elke atleet

Ik hoop dat we u in 2023 mogen

meer dan de meesten. En stel je voor hoe geweldig het zou zijn als we straks die

zowel een uniek als een prachtig

verwelkomen in de prachtige stad

passie in Amsterdam zouden kunnen delen en ervaren met meer dan 18.000

platform biedt om uit te blinken en

Amsterdam.

mensen uit die familie van atleten. Wij zullen erbij zijn!”
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OVER WORLD
GYMNAESTRADA
De World Gymnaestrada is een

evenement een licht Olympisch gevoel.

wereldwijd, niet-competitief evenement

Gymsport van over de hele wereld

dat elke vier jaar wordt gehouden met

komt samen, na enkele jaren opnieuw

het grootste aantal actieve deelnemers

herenigd, waarbij internationale

van elk gymsportevenement.

vriendschappen worden versterkt en

Deelname is voor iedereen, ongeacht

taal- en cultuurverschillen worden

geslacht, leeftijd, ras, religie, cultuur,

overbrugd.

bekwaamheid of sociale status.
Sinds de allereerste editie in Nederland
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Alle deelnemers trainen om hun

in 1953 is de World Gymnaestrada de

optreden uit te voeren op de World

wereld rondgereisd en uitgegroeid tot

Gymnaestrada, maar dat is niet het

een multicultureel gymsportfestival.

enige doel. Het gaat meer om de

Na 32 jaar keert dit feest terug

hele ervaring, de festiviteiten en het

naar Amsterdam. Het wordt naar

gevoel erbij te horen. Met trots hun

verwachting de beste en grootste World

land vertegenwoordigend, heeft het

Gymnaestrada ooit.
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WORLD
GYMNAESTRADA
KOMT THUIS
De allereerste editie werd - niet

Gymnaestrada na de Olympische Spelen van

verwonderlijk - gehouden in Nederland

1928 het op één na grootste evenement in

(Rotterdam) in 1953, onder het motto ‘Joy of

Amsterdam.

Life in Gymnastics’. Nederland (Amsterdam)
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was in 1991 opnieuw gastheer van de

In 2023, precies 70 jaar na de eerste

World Gymnaestrada. In vergelijking met

editie van de World Gymnaestrada, hoopt

1953 was het aantal deelnemende landen

Amsterdam je nogmaals te verwelkomen op

verdubbeld tot 28 en het aantal deelnemers

dit evenement. Trouw aan de basisprincipes,

bijna verviervoudigd tot 19.500. In termen

maar met een frisse en innovatieve

van het aantal deelnemers was de World

interpretatie voor een nieuwe generatie.

15

NIEUW

NIEUW

MERKIDENTITEIT

Hallo allemaal, ik ben
Gymba!
Ik ben de mascotte van de Wereld Gymnaestrada
Amsterdam 2023. Mijn lievelingskleur zijn alle kleuren

Merkidentiteit

Kleurenpalet

Dit gedeelte van het bulletin is gemaakt om u door de merkidentiteit voor de

Kleur is een waardevol en tastbaar bezit voor de

zien. Ik hou van sporten, kunstjes doen en een dikke

Wereld Gymnaestrada 2023 in Amsterdam te leiden. We laten u kennismaken

merkidentiteit. Een merk krijgt herkenning en bekendheid

knuffel geven aan iedereen die dat wil. Ik kan niet

met het merk Wereld Gymnaestrada 2023 en helpen u de verschillende

door sterk en consistent kleurgebruik. Onze merkkleuren

wachten om iedereen in Amsterdam te zien en een

elementen te leren kennen en correct en consequent te gebruiken.

zijn blauw, oranje, donkeroranje en donkerblauw.

geweldige tijd met elkaar te hebben. Zie ik je daar?

Logo
Er zijn verschillende versies van het logo van de Wereld Gymnaestrada
2023. Probeer altijd het primaire logo te gebruiken. Het full colour-logo dient

van de regenboog, zoals je aan mijn kleding kunt

PMS 3005 C

PMS 3005 U

C99 M22 Y0 K1

R0 G127 B190 #007FBE

PMS 2010 C

PMS 123 U

C0 M30 Y100 K0

R255 G162 B34 #FFA222

PMS 021 C

PMS 021 U

C0 M70 Y100 K0

R255 G80 B18 #FF5012

PMS 540 C

PMS 540 U

C100 M63 Y0 K65

R32 G49 B80 #203150

aangebracht te worden op een witte achtergrond. Als u het logo op een donkere
achtergrond wilt gebruiken, gebruik dan de DIAP-versie van het logo. U kunt de
verticale versie van het logo gebruiken waar het niet mogelijk is om het primaire
logo te gebruiken. Gelieve geen van de logo’s na te maken.

Het pictogram is een kleine/eenvoudigere versie van het logo. Dit logo kan

Click op de button rechts om de bestanden te

overal worden gebruikt waar het primaire logo al wordt gebruikt. Het logo is een

downloaden.

speels logo om te gebruiken bij bijvoorbeeld merchandise of afwisselend met
het primaire logo in presentaties.
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WORLD
GYMNAESTRADA
AMSTERDAM 2023

Space for

25.000

participants

Accommodation in schools -

18.000

beds

Amsterdam is een stad waar iedereen zich

een hoog serviceniveau voor de deelnemers.

Public transport card for

Schools and hotels

thuis voelt, waar tolerantie floreert en sport

Je kunt je in Amsterdam het beste verplaatsen

the entire week for every

are close to the venue

een sleutelrol vervult. De stad Amsterdam is

met het openbaar en duurzaam vervoer, en

participant

kosmopolitisch, maar kenmerkt zich door een

daarom krijgen de deelnemers de kans om hier

compacte structuur en het gezellige, intieme

optimaal gebruik van te maken.

karakter. Amsterdam leent zich goed voor
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culturele uitstapjes en het maken van nieuwe

Naast de vele culturele hoogtepunten in

vriendschappen.

Amsterdam, spelen muziek en dans ook een

Festival in

belangrijke rol in het entertainmentprogramma.

front of

Een week in Amsterdam is zeker een

Speciaal voor de deelnemers spelen DJ’s op

the RAI

verrijkende ervaring voor de deelnemers

grote feesten met verschillende thema’s (jaren

aan de World Gymnaestrada. De World

‘80, ‘90 & hedendaagse thema’s) die parallel

Gymnaestrada 2023 in Amsterdam kenmerkt

lopen met de geschiedenis van de World

zich door een ongeëvenaard programma en

Gymnaestrada.

RAI Convention Centre

21.000

grandstand seats

Olympic Stadium:

22.500
grandstand seats
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RAI
CONVENTION
CENTRE
Het RAI Amsterdam congrescentrum ligt

evenement. De locatie van RAI Amsterdam

op steenworp afstand van het centrum

wordt het hart van het evenement

van Amsterdam en direct aan de ring

voor de groepsuitvoeringen, nationale

A10. Het is een toplocatie voor beurzen,

uitvoeringen, het FIG Gala, catering,

feesten, theatershows en elk groot

stands, media en organisatie.
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NIEUW

NIEUW

FLOOR PLAN RAI
2
3
1

1

*Subject to change

1

Group Performance hall

Catering hall

2

National Performance hall

Entertainment

3

FIG Gala & National Performance hall
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GROUP PERFORMANCE
HALL

2

NATIONAL
PERFORMANCE HALL

3

FIG GALA & NATIONAL
PERFORMANCE HALL

In Hal 1 zullen de Groepsuitvoeringen

Hal 2 wordt ingericht voor Nationale

Hal 3 zal ook ingericht worden voor

plaatsvinden. In deze zaal komen in totaal

Uitvoeringen. Er komt een uitvoeringsvloer

Nationale Uitvoeringen, net als Hal 2. Deze

acht podia. Zes van deze podia krijgen een

van 40m x 20m (800m2) met tribunes aan

hal zal ook gebruikt worden voor het FIG

uitvoeringsvloer van 20m x 20m (400m2).

drie zijden. De totale capaciteit van deze

Gala. In deze hal komt een uitvoeringsvloer

Twee podia zijn iets groter met een

tribunes zal 4.400 toeschouwers bedragen.

van 40m x 20m (800m2) met een tribune

uitvoeringsvloer van 30m x 20m (600m2). De

aan drie zijden van de vloer. Deze tribunes

capaciteit van de tribunes rond de podia ligt

hebben een totale capaciteit van 6.900

tussen de 1.200 en 1.350 toeschouwers.

toeschouwers.
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OLYMPIC
STADIUM
Het Olympisch Stadion in Amsterdam is

van 1991 gehouden. Het Olympisch

een stadion met een atletiekbaan. Het

Stadion is het icoon van de Nederlandse

is gelegen aan het Stadionplein in het

Olympische sporten en de juiste plek

westelijke deel van Amsterdam Zuid. Het

voor nieuwe inspiratie. Het Olympisch

stadion is het iconische middelpunt van

Stadion is de locatie voor de openings-

een gebied dat op alle fronten sportieve

en sluitingsceremonies en grote

geschiedenis en pracht uitstraalt. In dit

groepsuitvoeringen.

stadion werd ook de World Gymnaestrada
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NIEUW

NIEUW

FIELD PLAN
Central line

Total measurement of marks:
92x64 cm

Olympisch Stadion heropend.
Na een spannende periode
eind jaren negentig, vlak
voor de geplande sloop van

status van ‘rijksmonument’.
Het stadion werd vervolgens
snel gerenoveerd. Inmiddels
maken jaarlijks miljoenen
bezoekers gebruik van het
Olympisch Stadion en de
diverse faciliteiten. Het stadion
heeft 22.500 zitplaatsen en
is gezamenlijk eigendom van
Stichting Olympisch Stadion en
Bouwinvest.

Central line

het gebouw, kreeg het de
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NIEUW

NIEUW

TOESTELLEN
De complete gymnastiekapparatuur wordt verzorgd door Janssen Fritsen, Eurotramp en Airtrack Factory. Na de
Gymnaestrada wordt het toestel tegen speciale tarieven verkocht. Reserveren kan via het LOC. (tom@tigsports.nl)

4. BRUG

5. SPRINGKAST

6. MAT 400 X 200 X 10

FIG-gecertificeerde brug. Origineel Reuter.

Drie delen in het midden met verstevigde

“Happy landing” mat. Hoes van PVC met stevige

Dynamoflex voorgespannen glasvezelrails met

inhaakmogelijkheden aan de korte zijden.

kwaliteitsritsen. Voorgeschreven bij wedstrijden.

fineer. De lengte van de rails is 350 cm. Breedte

Bovenstuk met verstevigde inhaakmogelijkheden

traploos verstelbaar van 41 - 71 cm, met scala op

aan de korte zijden. Twee afsluitbare openingen

standaard voor nauwkeurige aanpassing van de

aan de lange zijden voor het koppelen van

breedte. Hoogteverstelling in stappen van vijf cm,

buizen.

van 160 - 210 cm. (FIG ID: 1403104)

1. AIRTRACK P3
De P3 is de dikste AirTrack; 30cm hoog, 15m

2. ULTIMATE COMPETITION
DOUBLE MINI-TRAMPOLINE

FIG-gecertificeerde evenwichtsbalk. In hoogte

lang en 2,8m breed. Hierdoor kunt u het meest

De Ultimate DMT is de opvolger van de Double-

verstelbaar van 75 tot 125 cm, in stappen van 5

variëren met de druk en is daarom geschikt voor

Minitramp 190. Hij is uitgerust met het krachtige

cm. Hygroscopische hoes zorgt voor optimale

alle sporters en vaardigheidsontwikkelingen. Met

en innovatieve 6x6 mm high-performance

grip en comfort tijdens lange trainingen. Extreem

een lage druk is de AirTrack zacht en geschikt

springbed en voldoet aan de FIG-norm. De Double-

stabiele poten met duurzame poedercoating.

7. MINITRAMPOLINE MET
OPEN UITEINDE

om aan nieuwe bewegingen te werken. Als u de

Minitramp Ultimate 6x6 garandeert meer kracht

Rubberen pootdoppen voor extra stabiliteit en

Minitrampoline met open uiteinde. Springmat

topkwaliteit leer. Aluminium beugels bedekt

vaardigheid onder de knie hebt, bouwt u de druk

en duurzaamheid door een geoptimaliseerde

om vloerbeschadigingen te voorkomen. (FIG ID:

van 70cm x 60cm met 13mm gevlochten band. 32

met hygroscopisch antisliprubber. In hoogte

op totdat de AirTrack op een veerbodem lijkt.

veerophanging. (FIG ID: 1495022)

1414034)

stalen veren en dubbele vulling.

verstelbaar van 95 cm tot 125 cm, in stappen van

28

3. EVENWICHTSBALK

8. VOLTIGEPAARD

9. TURNPADDENSTOEL

Top wedstrijd springpaard, FIG-gecertificeerd.

Turnpaddenstoel 60cm met houten voet, zonder

Vormvaste romp bekleed met schuim en

beugel. Romp bedekt met polyurethaanschuim.

5 cm. (FIG ID: 1406104)
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NIEUW

NIEUW

10. SPRINGTOESTEL

11. SPRINGPLANK
FIG-gecertificeerde wedstrijd springplank. Het

15. VEILIGHEIDSMAT
300 X 200 X 30

16. TRADITIONELE MAT
300 X 200 X 20

17. EUROTRAMP GRAND
MASTER ULTIMATE

Wedstrijdspringtoestel in hoogte verstelbaar van
125 cm tot 165 cm, in stappen van 5 cm. Met

oppervlak is gemaakt van koolstofvezel met

Veiligheidsmat basic 300cm x 200cm x 30cm met

FIG-gecertificeerde wedstrijdmat 300cm x 200cm

FIG-gecertificeerde wedstrijdtrampoline met

duurzame antislipbekleding.

piramidale veren van verchroomd silicium. (FIG

12-handige handvatten. Speciale extra sterke

x 20cm. Vlakke stabiele kern met dempend

4 mm banden. Met 110 stalen veren en 8

ID: 1411714)

stof. Zeer hoge trek- en scheurvastheid, een

schuim met hoge dichtheid. Handige handvatten

versterkte hoekveren. Springmat 426x213 cm

huidvriendelijke toplaag en 8 leren hoekstukken.

met een toplaag van warmteabsorberend

met 4x4 mm brede geweven nylon banden.

naaldvilt. Naden bedekt met 2 mm dunne, 15

Schokabsorberende en stabiele framevulling 32

cm brede velours/klittenbandstrips. Snelle

mm. (FIG ID: 1495023)

vermogensreductie, hoge demping, zeer stabiel.
(FIG ID 2240501)

18. OPROLBARE MAT

12. ERGOTRAMP

13. TURNKBANK

14. MAT 150 X 100

Springplank voor methodisch leren.

Turnbank 300cm met een 10cm evenwichtsbalk.

Schoolmat ”Super-8”150cm x 100cm x 8cm met

en flexibel, gemakkelijk op te rollen met 16 cm

Ergonomische vorm om de juiste springvorm aan

Zeer stabiel frame zonder scherpe randen. Bank

sandwichschuim.

brede kruiscellen. Versterkte sterke stof met

te leren. bedoeld om een langer zweefmoment te

en evenwichtsbalk zijn gemaakt van Europees

hoge trek- en scheursterkte. Huidvriendelijk,

creëren.

hardhout.

antislipmateriaal.
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Oprolbare mat 600cm x 120cm x 4cm. Sterk
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PROGRAMMA
Het evenement wordt gehouden van 30 juli tot 5 augustus.

SUNDAY

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY
AUGUST 3RD

AUGUST 4TH

FRIDAY

SATURDAY

Opening
Ceremony

Group
Performances

Group
Performances

Group
Performances

Group
Performances

Group
Performances

FIG
Gala

Olympic Stadium
Amsterdam

RAI
Amsterdam

RAI
Amsterdam

RAI
Amsterdam

RAI
Amsterdam

RAI
Amsterdam

RAI Amsterdam

National
Performances

Large Group
Performance

Large Group
Performance

Large Group
Performance

Large Group
Performance

Closing
Ceremony

RAI
Amsterdam

Olympic Stadium
Amsterdam

Olympic Stadium
Amsterdam

Olympic Stadium
Amsterdam

Olympic Stadium
Amsterdam

Olympic Stadium
Amsterdam

National
Performances

National
Performances

National
Performances

FIG
Gala

RAI Amsterdam

RAI Amsterdam

RAI Amsterdam

RAI Amsterdam

JULY 30TH

JULY 31TH

AUGUST 1ST

AUGUST 2ND

AUGUST 5TH

* Program is still in concept. Activities can change.
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WORLD
GYMNAESTRADA WEEK
Group Performances

National Performance

FIG Gala

Group Perfomances zijn bedoeld om de

Een federatie kan ook een National Performance

Het FIG Gala wordt door de FIG gepresenteerd

diversiteit van ‘Gymnastics for All’ te laten zien.

aanvragen. Zodra deze door het FIG GfA Comité

om de diversiteit van de ‘Gymnastics for All’ te

De groepen bestaat uit minimaal tien actieve

is goedgekeurd, mag die het desbetreffende

laten zien en laat daarmee zien hoe de FIG deze

deelnemers en er is geen maximum aantal

land zijn ‘Gymnastics for All’ show presenteren

kunstvorm samenbrengt in een show. Het FIG

deelnemers aan de groep . De voorstellingen

tijdens de World Gymnaestrada. Deze shows zijn

Gala wordt vormgegeven met geselecteerde

vinden drie keer plaats in een van de showarena’s

bedoeld om de deelnemende FIG-federaties de

groepen uit verschillende landen.

in het RAI Congrescentrum. Elke show duurt 10

kans te geven de diversiteit van “Gymnastics for

tot 15 minuten.

All” te laten zien, gecombineerd met muziek en

World Team

een touch van de nationale cultuur.

Het World Team is een internationale Grote

Large Group Performances

Groep Optreden waaraan gymnasten van over de

Large Group Performances bestaan uit

Bij de FIG aangesloten federaties mogen zich

hele wereld kunnen deelnemen. Het mooie aan

minimaal 200 deelnemers. De voorstellingen

verenigen om samen een National Performance

de World Team is dat het niet gebonden is aan

vinden drie keer plaats op het veld van het

te organiseren. Een National Performance mag

een groep, maar dat echt iedereen die deelneemt

Olympisch Stadion in Amsterdam. Twee of meer

maximaal 1,5 uur duren.

aan de World Gymnaestrada kan deelnemen, ook

deelnemende landen kunnen zich verenigen om

individuen.

samen één grote groep te vormen. Een Large
Group Performance duurt maximaal 15 minuten.
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BEZOEK AMSTERDAM
‘Amsterdammers’ beschouwen sport als een belangrijk

gymsportactiviteiten, is er ook veel te doen in de

aspect van het leven en je kunt overal in de stad

stad Amsterdam zelf. De grote verscheidenheid

sporten of sporten bekijken. Van de gymsport

aan kunstmusea, zoals het Van Goghmuseum,

tot hockey, tennis, squash, ijshockey, basketbal,

Rijksmuseum, Rembrandthuis en het MoCo Museum,

zwemmen of wielrennen; je kunt er elke sport vinden.

biedt een uitgebreide selectie van verschillende

Aangezien 53% van de inwoners minimaal twee keer

kunststijlen. Als je de originele Amsterdamse

per week sport, wordt Amsterdam algemeen erkend

geschiedenis wilt ervaren, raden we het Anne Frank

als de sportstad van Nederland.

Huis aan, waar je meer te weten kunt komen over

180

Nationalities

dagboekschrijver die tijdens de Tweede Wereldoorlog

wat we al doen; het gaat erom wat voor soort stad

leefde.

Amsterdam wil zijn. De ambitie van sportstad is het

Population of city

Bicycles recovered from

Canal cruise

the canals each year

boats

838,338

15,000

2,332,773

8,863

Population of Amsterdam

Houses and buildings from the

Metropolitan Region

16th, 17th and 18th centuries

110

Amsterdammertjes

promoten van sport als kwaliteit van de stad en het

Op zoek naar iets anders? Ontdek de wereld van de

ontwikkelen van sport en bewegen als integraal

wetenschap in het Nemo-museum, leer hoe je een

onderdeel van het leven van Amsterdammers. Met

echt Heineken-bier maakt in de Heineken Experience

sport en bewegen verweven in het dagelijks leven, is

of bezoek de dierentuin Artis. Als je tegen die tijd nog

Amsterdam een stad met om elke hoek een enorme

niet genoeg selfies hebt gemaakt, kun je je dag bij

diversiteit aan sport- en bewegingsfaciliteiten.

Madame Tussauds beëindigen en op de foto gaan met

Naast het evenement en een dag vol

een van je idolen.
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Bicycles

165

881,000

Anne Frank, ‘s werelds meest bekende joodse
De ambitie van ‘De Sportstad’ gaat verder dan alles

Canals

(traffic bollards)

38,000

252
Bridges in the city centre
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Magna Plaza is een minder bekend monument

heeft iets speciaals te bieden.

van de stad, maar net zo mooi, en ligt verscholen
achter het Paleis op de Dam. Het gebouw

Al met al biedt Amsterdam een grote diversiteit

deed ooit dienst als postkantoor, maar doet

aan activiteiten, maar Nederland heeft zoveel meer

tegenwoordig dienst als luxe winkelcentrum.

te bieden. Bewonder de oer-Hollandse molens op
de Zaanse Schans en Kinderdijk of de tulpen in de

Als je Holland vanuit een ander gezichtspunt (van

Voor meer winkelen kun je terecht in de Negen

bovenaf) wilt zien, dan biedt ‘This is Holland’ een

Straatjes in de Jordaan. In dit gebied zijn er negen

geweldige ervaring tijdens een dronevlucht boven

straten waar winkelen centraal staat. Hier vind je

Amsterdam is een van de mooiste kleine steden

Nederland. Wil je meer spanning? Bezoek de A’dam

allerlei leuke boetiekjes, flagshipstores van grote

ter wereld. Van de Amsterdamse grachten tot

Toren waar je kunt genieten van een prachtig

merken, eetgelegenheden, cafés, pop-up winkels

de wereldberoemde Amsterdamse musea en

Samenvatting van
wat te bieden aan
deelnemers

Keukenhof. Genoeg te ontdekken door het hele land!
• Een onvergetelijk evenement in een heerlijke,
vrije en ruimdenkende sfeer
• Goede bereikbaarheid van stad en
accommodatie

uitzicht over Amsterdam en op een schommel op de en nog veel meer. Het is een gezellige drukte waar

historische bezienswaardigheden, is Amsterdam

• Onvergetelijke feestavond voor deelnemers met

rand zit om letterlijk boven Amsterdam te slingeren.

een van de meest leuke steden van Europa. Het is

toonaangevende Nederlandse DJ’s. Laten we de

ook een stad van tolerantie en diversiteit. Met meer

World Gymnaestrada vieren!

je een echte Amsterdamse ervaring kunt opdoen.

Als je aan Amsterdam denkt, denk je waarschijnlijk

Als je tijdens je bezoek aan Amsterdam verlangt

dan 180 nationaliteiten scoort Amsterdam goed op

meteen aan de grachtengordel. Verken deze

naar rust, dan is het Vondelpark the place to be. Het

diversiteit en weerspiegelt het haar verleden. Door

rondvaartboten door de Amsterdamse grachten

grachten door lekker te wandelen, een fiets te

Vondelpark is het stadspark van Amsterdam en sinds

de smeltkroes van Europa te worden, zette de stad

en toonaangevende musea in Amsterdam

huren of met een van de rondvaarten langs de

1996 een rijksmonument. Tijdens de hete zomerdagen

het voorbeeld voor het moderne stadsleven.

Amsterdamse grachten.

komen hier veel mensen voor sport, picknicks,
barbecues of gewoon om te relaxen in de zon.

De Dam is het hart van Amsterdam en de plaats

• Een week lang de stad duurzaam verkennen
(bijvoorbeeld op de fiets)

Amsterdam heeft alle voordelen van een grote stad:
een rijke cultuur, een bruisend nachtleven, eersteklas

waar de stad haar naam aan dankt. Het plein

In de wijk Oud-West vind je hippe cafés en

hotels, restaurants met internationale keukens, goed

herbergt onder meer het Koninklijk Paleis, de

boetiekjes en in het industriële noorden vind

vervoer - en toch is het rustig. Dankzij de uitgestrekte

Nieuwe Kerk en het Nationaal Monument ter

je fantastische rommelmarkten en vintage

grachten heeft het weinig wegverkeer. In deze stad is

herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Het

meubelzaken. Elke wijk buiten het stadscentrum

je bestemming nooit ver weg.
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• Kortingen op toegangsprijzen voor

• Een gebruiksvriendelijke app die je door de
week leidt
• Een deelnamepas en gratis reizen met het
openbaar vervoer in Amsterdam
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NIEUW

NIEUW

ACCOMMODATIE
SCHOLEN

LUCHTBEDDEN

KUSSENSLOOP

•

•

Traditiegetrouw zal een grote groep deelnemers aan de Wereld

Goed formaat eenpersoons luchtbed
voor een comfortabele nachtrust

Kussensloop met het logo van World
Gymnaestrada 2023.

Gymnaestrada tijdens het evenement hun nachten doorbrengen

•

75 x 190 x 22 cm

•

60 x 70cm

in de klaslokalen van de scholen van Amsterdam. Tijdens hun

•

PVC/Vinyl materiaal met Velours

•

100% Katoen

verblijf hebben alle scholen voldoende slaapruimte (6m2),

bovenkant.
DEKEN

toiletten en douches.
KUSSEN

•

Knusse eenpersoonsdeken

Tijdens de evenementenweek zijn beveiliging, EHBO’ers en

•

800gr lichtgewicht kussen

•

135 x 200 cm

conciërges aanwezig in de scholen en wordt er elke dag gezorgd

•

60 x 65 x 13 cm

•

100% kwaliteitskatoen

voor het ophalen en schoonmaken van afval. Daarnaast krijgen

•

100% katoen

•

Eendenveren vulling

de deelnemers de mogelijkheid om ‘s ochtends in de scholen te

•

Eendenveren vulling

ontbijten, zodat ze vol energie de dag kunnen beginnen.

Om ervoor te zorgen dat iedereen een goede nachtrust krijgt,

Prijs per slaappakket: €85,-

kunnen deelnemers ervoor kiezen om een slaappakket aan te
schaffen. Het pakket bevat een luchtbed, kussen en beddengoed
met het logo van Wereld Gymnaestrada 2023.
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NIEUW
HOTEL AANVRAGEN IN FLIP

Na de hotelaanvraag ontvangt de federatie

Via het FLIP registratiesysteem worden

een kamerlijst waarin u het kamertype en

deelnemers gevraagd hun accommodatie

kamergenoten voor het hotel kunt aangeven.

te kiezen (school/hotel/eigen accommodatie

Neem voor speciale verzoeken contact op met:

boeken). Wanneer deelnemers ervoor kiezen

Hotels@wg2023.nl

NIEUW

om in een hotel te verblijven, kunnen ze ook hun

ACCOMMODATIE - HOTELS

voorkeur voor kamertype aangeven.

De LOC van de Wereld Gymnaestrada heeft

HOTELTARIEVEN
Categorie

Prijsklasse*

goede prijzen onderhandeld met de hotels in

De federatie moet deze aanvragen goedkeuren

Categorie A

€85,00 tot €100,00

Amsterdam. Door te boeken via het LOC verblijft

en maakt de keuze voor het type hotel waarin

Categorie B

€75,00 tot €85,00

u in een van de officiële World Gymnaestrada

ze zullen verblijven volgens de prijscategorieën.

Categorie C

€60,00 tot €75,00

hotels.

Zo kunnen de deelnemers van één federatie (bij

Alle officiële World Gymnaestrada hotels

voorkeur hotelovernachting) samen in één hotel

* Prijzen zijn gebaseerd op een verblijf van

verblijven.

minimaal 8 nachten in de periode 29 juli - 8

bevinden zich in Amsterdam dicht bij de locaties.

augustus. Prijzen zijn per persoon en nacht

De hotels zijn met het openbaar vervoer in

Het LOC kan niet garanderen dat alle

in een tweepersoonskamer incl. ontbijt en

minder dan 30 minuten te bereiken..

aantallen en kamertypes naar wens kunnen

toeristenbelasting 7% + € 3 p.p.p.n. Korting bij

worden toegewezen. Dit gebeurt op basis van

boeking van kamers met drie of meer bedden,

beschikbaarheid.

toeslag voor eenpersoonskamers. Onder

Om in aanmerking te komen voor boeking via het
LOC dient u voor minimaal 8 nachten te boeken

voorbehoud van kleine wijzigingen.

(29 juli - 8 augustus). In geval van een kortere

Wanneer de accommodatie-aanvragen zijn

* In geval van overheidswijzigingen of

periode of andere data is iedereen vrij om zelf te

goedgekeurd door de federaties, zal het LOC

belastingaanpassingen (zoals stadsbelastingen,

boeken in een van de hotels in Amsterdam.

beginnen met het toewijzen van een hotel aan

culturele belastingen en andere) kunnen de

een federatie.

overeengekomen prijzen zonder voorafgaande
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kennisgeving worden gewijzigd.
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NEDERLAND
VERWELKOMT JE

Marina (53 jaar),
Ilse (20 jaar)
and Grandma Riet

Waarom ben je er trots op dat de World

herinneringen en souvenirs (vooral kleding uit

Gymnaestrada in 2023 naar Nederland/

andere landen).

Amsterdam komt?
Om eindelijk de rest van de wereld te laten zien

Waarom ben je er trots op dat de World

waar de World Gymnaestrada is geboren!!! De

Gymnaestrada in 2023 naar Nederland/

Wat betekent de World Gymnaestrada voor

World Gymnaestrada is ontstaan in Nederland en

Amsterdam komt?

jou en waarom hou je ervan?

heeft zich verspreid naar de rest van de wereld.

In 1991 raakte ik in Amsterdam besmet met het

Er is niets mooiers dan onze gezamenlijke passie

We zijn blij dat we kunnen laten zien waartoe ons

World Gymnaestrada-virus, dat ik heb doorgegeven

aan de rest van de wereld te laten zien. Samen

kleine landje in staat is.

aan mijn kinderen. Sinds die tijd heb ik niet één

met zoveel mensen uit zoveel verschillende landen
hebben we allemaal 1 doel: iedereen laten zien hoe

Henk Krols, 63 jaar

trots we zijn op onze sport. Dat het niveau er niet
toe doet en plezier maken het belangrijkste is.
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World Gymnaestrada overgeslagen en voor mij is de
cirkel in 2023 voltooid. Ik hoop dat ik tegen die tijd
nog wat achterwaartse salto’s kan laten zien.

Wat betekent de World Gymnaestrada voor
jou en waarom hou je ervan?

Waarom zou iedereen in 2023 naar Amsterdam

Waarom zou iedereen in 2023 naar Amsterdam

Voor mij betekent de World Gymnaestrada een

moeten komen?

“Tijdens de World Gymnaestrada voelt het

moeten komen?

actieve gymsportvakantie voor het hele gezin. Ik

Amsterdam staat bekend om haar gastvrijheid

alsof we allemaal deel uitmaken van één

Gymnasten uit Nederland, kom alsjeblieft naar

zou graag met mijn zonen deelnemen aan een

en met dit unieke gymsportevenement kunnen

grote familie”

Amsterdam! Dit is je kans om je passie te laten

springdemo en genieten van alle demonstraties.

veel mensen kennis maken met dit geweldige

zien. Het maakt niet uit of je talent hebt of niet,

Tijdens de World Gymnaestrada voelt het alsof

gymsportfeest. Voor veel leden van de

of je jong of oud bent; we houden allemaal van

we allemaal deel uitmaken van één grote familie.

Nederlandse Unie is het een unieke kans om het

“Er is niets mooiers dan onze

dezelfde sport en hebben de kans om dit samen te

Alle deelnemers hebben hetzelfde doel: actief zijn,

van dichtbij te bekijken en plezier te hebben. Het

gezamenlijke passie aan de rest

doen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen

laten zien wat je kunt doen, gymsportvrienden

zal het begin zijn van een positieve impuls voor

van de wereld te laten zien”

bekwaamheid, kleur of leeftijd. Samen beleven we

van over de hele wereld ontmoeten in solidariteit.

de beweging, voor jong en oud. Er is geen vaccin

Marina (53 jaar), Ilse (20 jaar) and Grandma Riet

de mooiste momenten met onze sport.

En natuurlijk naar huis gaan met veel mooie

nodig voor het World Gymnaestrada-virus!

Henk Krols, 63 jaar
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TIJDLIJN
2021

November:
Toewijzingen van scholen

2022

November:

Januari:

Bulletin 4

Inschatting van het verwachte

Februari:

aantal deelnemers, het aantal

March:

Opening van het Registratieplatform: via het registratieplatform kan je

Group Perfomances, het aantal

Mei:

de organisatie informeren over je interesse voor deelname aan de World

Large Group Performances en

Bulletin 3

Gymnaestrada. Daarnaast vindt via het platform aanmelding voor het FIG

de aanvraag voor de National

Gala 2023 plaats.

Perfomance.

Bulletin 5

Maart:

Juli:

Juli:

Bevestiging van de aanvraag

Tweede informatie meeting

Sluiting van de ‘’notification of

betreffende het aantal

interest’’ en inschrijving voor

deelnemers, deelname

het FIG Gala.

2023
Januari:

Mei:

Juli:

Deadline definitieve

Deadline voor alle

aan het FIG Gala en het

Uiterste datum van (voorlopige)

inschrijving (50% van

betalingen (100%)

organiseren van een

inschrijving inclusief informatie over

de deelnemerskaart

National Performance.

het totaal aantal deelnemers, het

moet tegelijkertijd

aantal optredens en informatie over

worden betaald)

deelnemers met speciale behoeften.
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NIEUW

LOC

Manon Crijns

Bianca Wieman

Manon@wg2023.nl

Representative Dutch
Gymnastics Federation

Norbert Chevalier

Willem Overdiep

President

Partner TIG Sports
48

Director of Operations

Michiel Maas

FIG Gala Director

José Holster

Project Director
info@wg2023.nl

Tom Wennekes

Apparatus

Margriet Bos

Registrations & FLIP

Elsemiek van Erkel

Partners, Sponsors
& Hospitality

Sabine de Bruyn

Art Director

Kevin Heg

Berdine Schaap

schools@wg2023.nl

hotels@wg2023.nl

Schools

Hotels

Ellis Halbmeijer

Director Marketing
& Communications

Karen Hanrath

Community Manager
info@wg2023.nl
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CONTACT
LOC – Local Organising Committee

FIG – Fédération Internationale de Gymnastique

José Holster – TIG Sports

Alexandre Cola

LOC Amsterdam 2023

FIG Sport Events Manager

info@wg2023.nl

acola@fig-gymnasitics.org

LOC website: www.worldgymnaestrada2023.com

Rogério Valério
FIG GfA Committee - President
rpvalerio@gmail.com
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FIG website: https://www.gymnastics.sport/site/

