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1. Doelstellingen/eindcompetenties basisschool Topsportbelofte 

1.1. 4de leerjaar 

Technische leerlijn °2010 (leerlijnen zie bijlage 1) 

Fysieke testen  

Wedstrijdprogramma A 10 

1.2. 5de leerjaar 

Technische leerlijn °2009 (leerlijnen zie bijlage 2) 

Fysieke testen  

Wedstrijdprogramma A 11 

1.3. 6de leerjaar 

Technische leerlijn °2008 (leerlijnen zie bijlage 3) 

Fysieke testen  

Wedstrijdprogramma A 12 

 

2. Generieke voorwaarden om in aanmerking te komen voor een Topsportbeloftestatuut 

2.1. De atleet moet beschikken over een medisch geschiktheidsattest voor topsport, uitgereikt door een erkend medisch keuringscentrum; 

2.2. De atleet moet in aanmerking kunnen komen voor de nationale Belgische selectie voor deelname aan internationale landencompetities; 

2.3. De atleet moet lid zijn van de unisportfederatie.  
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3. Selectiecriteria voor instroom en doorstroom basisschool Topsportbelofte 

3.1. °2010 

Of voldoen aan 2 van de volgende 3 criteria: 

 min. 55 % behalen op de leerlijn I9 

 min. 55 % op de fysieke testen I9 (waarbij min. 45% behaald wordt per onderdeel) 

 positieve sporttechnische/profiel evaluatie door de regioclub- of regiocentrumtrainer op basis van regionale trainingen, regiotrainingen of preselectie 

trainingen 

Of indien een meisje nog niet is opgenomen in het systeem van controletrainingen, voldoen aan beide criteria: 

 De doorstroomnormen van 60% behalen tijdens de entreetesten of een positieve score van 70% de regiocoaches behalen. 
o Morfologie 

o Algemeen fysiek 

o Explosiviteit 

o Lenigheid 

o Coördinatie 

o Specifieke toestelkennis 

 

 positieve sporttechnische/profiel evaluatie door de regioclub- of regiocentrumtrainer op basis van regionale trainingen, regiotrainingen of preselectie 

trainingen 
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3.2. °2009 en °2008 

Voldoen aan 2 van de volgende 3 criteria: 

 min. 60 % behalen op de leerlijn A10 – A11 

 min. 60 % op de fysieke testen A10 – A11 (waarbij min. 50% behaald wordt per onderdeel) 

 positieve sporttechnische/profiel evaluatie door de regioclub- of regiocentrumtrainer op basis van regionale trainingen, regiotrainingen of preselectie 
trainingen. 

 
 
4. Validiteit van de selectiecriteria 

 De leerlijntests worden afgeleid van het niveau van moeilijkheid die een gymnast moet beheersen als junior op internationaal niveau (top 8 per laatste EYOF-EK). 

 De leerlijntests houden rekening met de vereisten van oefeningen zoals gesteld in de FIG-code (laatste versie) 

 De inhoud van de leerlijntests is tevens afgestemd op het wedstrijdprogramma van de GymnastiekFederatie Vlaanderen. 

 De tests worden afgenomen tijdens 4 controletrainingen (I9-A10) of 3 selectietrainingen (A11-A12) door de trainers van de Regiocentra, regioclubs en 

basisschoolclubs. 

 De tests aan elk toestel worden zoveel mogelijk door dezelfde personen afgenomen (tenzij afwezigheid van een trainer wegens internationale stage, wedstrijd of 

ziekte) 

 De fysieke tests meten de lenigheid, de explosiviteit en de specifieke kracht.  
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5. Selectieprocedure instroom basisschool Topsportbelofte 

5.1. Wie komt in aanmerking voor selectie? 

Gymnasten van het geboortejaar °2010, °2009, °2008 

5.2. Data controletrainingen en selectietrainingen 

De 4 controletrainingen vinden plaats op volgende data in de Topgymnastiekhal te Gent:   

 °2010-°2009: 15/09, 08/12, 09/02, 04/05 
 

De 3 selectietrainingen vinden plaats op volgende data in de Topgymnastiekhal te Gent:   

 °2008: 29/09, 23/02, 27/04 
 

5.3. Regionale trainingen 

Elke regioclub/regiocentrumtrainer nodigt de gymnasten van de betreffende leeftijden uit voor min. 4 regionale trainingen. De regionale trainingen vinden plaats 

tussen september en april. 

5.4. Entreetesten voor instroom 

De entreetesten worden georganiseerd op 30 maart 2019 

5.5. Definitieve selectie tot voordracht (o.v.b. beslissing ouders en gymnast) 

 De definitieve selectie wordt opgemaakt door de trainers van de regioclubs en regiocentra i.s.m. de Jeugdcoördinator Toestelturnen Meisjes en Coördinator 

Topsport.. 

 Een trainingsgroep kan uit max. 8 gymnasten bestaan per trainer. 

 In geval meer geselecteerde gymnasten dan het toegelaten quotum in aanmerking komen, zal prioriteit gegeven worden aan de gymnasten met het beste 

potentieel. 

 Datum: eind mei.  
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5.6. Infomomenten en schoolbezoek 

In de loop van de maand mei worden ouders en gymnasten uitgenodigd voor een infovergadering en een schoolbezoek. 

5.7. Beslissing ouders 

De eerste week van juni verwachten we van de ouders een definitieve beslissing rond de instroom in de Basisschool Topsportbelofte. 

5.8. Definitieve voordracht: juni 

5.9. Gemengde selectiecommissie van het topsportconvenant: juni 

  



Selectieprocedure 
 

 

 
 
 
 

 

© 2018 gymfed Pagina: 12 van 28 Datum: 19/06/2018 
 

 

6. Selectieprocedure doorstroom Basisschool Topsportbelofte 

6.1.  Wie komt in aanmerking? 

Gymnasten die reeds opgenomen zijn in een Basisschool Topsportbelofte (°2009) nemen deel aan  4 controletrainingen én gedurende het wedstrijdseizoen 

deelnemen in het A-niveau. 

Gymnasten die reeds opgenomen zijn in een Basisschool Topsportbelofte (°2008) nemen deel aan  3 selectietrainingen én gedurende het wedstrijdseizoen 

deelnemen in het A-niveau. 

6.2. Controletrainingen 

De controletrainingen vinden plaats op volgende data in de Topgymnastiekhal te Gent:  (°2009) 15/09, 08/12, 09/02, 04/05;  
Voor de groep (°2008) is dat op 29/09, 23/02, 27/04 

 
6.3. Individuele doelstellingen 

Na de eerste controletraining worden voor elke gymnast individuele doelstellingen opgemaakt per toestel. 

6.4. Schriftelijke evaluaties 

Min 2x per jaar (december en juni) maken de trainers een schriftelijke evaluatie op van de individuele doelstellingen die mondeling aan de ouders en de gymnasten 

wordt toegelicht.  

 Sporttechnische evaluatie: zie controletrainingen 

.1.1. Fysiek: algemeen – explosiviteit - lenigheid 

.1.2. Coördinatie 

.1.3. Ballet en gymnastische sprongen 

.1.4. Gekende elementen op alle toestellen = leerlijnresultaat  

 Trainings- en wedstrijdattitude 

 Medische evaluatie 
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Bij positieve evaluatie van de individuele doelstellingen wordt eind mei de definitieve selectie opgemaakt 

6.5. Selectiecriteria doorstroom: zie punt 3 

6.6. Definitieve voordracht:  juni 

6.7. Gemengde selectiecommissie van het topsportconvenant: juni  
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7. 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. 
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SELECTIEPROCEDURE ARTISTIEKE GYMNASTIEK DAMES 

Voor schooljaar 2019 – 2020 

Secundair onderwijs 
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8. Doelstellingen/eindcompetenties Topsportschool 

8.1. Beloftes 

Preselectie EYOF of Junior EK 

BK A 13 

8.2. Juniores 

Selectie EYOF of Junior EK 

BK Juniores A 

8.3. Seniores 

Selectie EK, WK en/of OS met als doel: teamfinale, AR-finale of toestelfinale 

 

9. Generieke voorwaarden om in aanmerking te komen voor een Topsportbeloftestatuut 

9.1. De atleet moet beschikken over een medisch geschiktheidsattest voor topsport, uitgereikt door een erkend medisch keuringscentrum; 

9.2. De atleet moet in aanmerking kunnen komen voor de nationale Belgische selectie voor deelname aan internationale landencompetities; 

9.3. De atleet moet lid zijn van de unisportfederatie. 
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10. Selectiecriteria voor instroom en/of doorstroom Topsportschool 

10.1. °2007 

Voldoen aan 2 van de volgende 3 criteria: 

 Min. 60 % behalen op de leerlijn A12  

 Min. 60 % op de fysieke testen (algemeen – explosiviteit – lenigheid) (min. 55% per onderdeel) 

 positieve sporttechnische/profiel evaluatie op basis van selectietrainingen en/of stages met de trainers van de Topsportschool 

 
10.2. °2006 

Voldoen aan volgende criteria: 

°2006: Wedstrijdprogramma A13:  

 Voorwaarden leerlijn: (3 van de 4 toestellen moeten aan deze voorwaarden voldoen) 
o sprong: Yurchenko over pegasus  
o brug: 3 FIG-vereisten turnen 
o balk: alle FIG-vereisten turnen 
o grond: alle FIG-vereisten turnen 

 Voorwaarden te behalen D-score op een test of wedstrijd: 
o 2 toestellen: min 3.5 – 4.1 
o 2 toestellen: min 4.2 - …. 
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°2005-°2004: Wedstrijdprogramma Juniores A : 

 Preselectie voor EYOF of Junior EK, op basis van een minimale puntennorm huidige code 

 Voorwaarden leerlijn: (3 van de 4 toestellen moeten aan deze voorwaarden voldoen voor °2004; alle leerlijnvoorwaarden voor °2003) 
o sprong: Yurchenko gestrekt over pegasus of overslag salto 
o brug: alle FIG-vereisten turnen 
o balk: alle FIG-vereisten turnen 
o grond: alle FIG-vereisten turnen 

 Voorwaarden te behalen D-score op een test of wedstrijd voor °2005: 
o 1 toestel: min 4.0 – 4.3 
o 2 toestellen: min 4.4 – 4.7 
o 1 toestellen: min 4.8 

 Voorwaarden te behalen D-score op een test of wedstrijd voor °2004: 
o Gemiddeld: 4.6 (totale D-score: 18.4) 

 
 

10.3. °2003 en vroeger 

Voldoen aan volgende criteria: 

 Preselectie voor EK, WK en/of OS, op basis van een minimale puntennorm huidige code 

 Voorwaarden leerlijn:  
o sprong: Yurchenko schroef over pegasus of overslag salto met ½ draai of een sprong met dezelfde D-score 
o brug: alle FIG-vereisten turnen in wedstrijd 
o balk: alle FIG-vereisten turnen in wedstrijd 
o grond: alle FIG-vereisten turnen in wedstrijd 

 Voorwaarden te behalen D-score op een test of wedstrijd voor °2003: 
o Gemiddeld: 4.8 (totale D-score: 19.2) 

 Voorwaarden te behalen D-score op een test of wedstrijd voor °2002 en vroeger: 
o Gemiddeld: 4.9 (totale D-score: 19.6) 
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11. Validiteit van de selectiecriteria 

11.1. °2007 

 De leerlijntests  A12 worden afgeleid van het niveau van moeilijkheid die een gymnast moet beheersen als junior op internationaal niveau (top 8 per toestel EYOF-

EK). 

 De leerlijntests A12 houden rekening met de vereisten van oefeningen zoals gesteld in de FIG-code (laatste versie) 

 De inhoud van de leerlijntests A12 is tevens afgestemd op het huidige wedstrijdprogramma van de GymnastiekFederatie Vlaanderen. 

 De tests worden afgenomen tijdens 3 selectietrainingen door de trainers van de Topsportschool: 29/09, 23/02, 27/04. 

 De tests aan elk toestel worden zoveel mogelijk door dezelfde personen afgenomen (tenzij afwezigheid van een trainer wegens internationale stage, wedstrijd of 

ziekte) 

 De fysieke tests meten de lenigheid, de explosiviteit en de specifieke kracht. 

 
11.2. °2006 - °2005 

 Internationaal deelnemersveld – min. 50%-norm 

 

11.3. °2004 en vroeger 

 Internationaal deelnemersveld – min. 50%-norm 
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12. Selectieprocedure instroom Topsportschool 

12.1. Wie komt in aanmerking voor selectie? 

1. Gymnasten van het geboortejaar °2007 die deelgenomen hebben aan de selectietrainingen en/of stage 
2. Gymnasten van het geboortejaar °2006 en ouder die deelgenomen hebben aan provinciale wedstrijden en/of VK en/of BK 

 

12.2. Procedure instroom °2007 

12.2.1. Data selectietrainingen 

De 3 selectietrainingen vinden plaats op volgende data in de Topgymnastiekhal te Gent: 29/09, 23/02, 27/04. 

12.2.2. Introductiestage 

Het trainersteam TTM nodigt op basis van de resultaten van de selectietraining een groep gymnasten uit van de betreffende leeftijd voor een introductiestage te 

Gent. Uitnodiging voor deze stage gebeurt op basis van de selectiecriteria gedefinieerd onder punt 10. De stage gaat door in april of mei. 

12.2.3. Definitieve selectie tot voordracht 

 De definitieve selectie wordt opgemaakt door het trainersteam TTM en de Coördinator Topsport na de introductiestage. 

 Een trainingsgroep kan uit max. 8 gymnasten/coach (beloften) – max. 5 gymnasten/coach (juniores) – max. 4 gymnasten per coach (seniores)  

 In geval meer geselecteerde gymnasten dan het toegelaten quotum in aanmerking komen, zal prioriteit gegeven worden aan de gymnasten met het sterkste 

internationaal potentieel voor de komende Olympiade. 

 Datum: mei 

.  
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12.3. Procedure instroom °2006 of ouder 

Meisjes die later opgemerkt worden, moeten voldoen aan de selectiecriteria en zullen uitgenodigd worden voor een aantal stages in Gent. 

Deze meisjes moeten een vakantieperiode deelnemen aan alle stages om dan in augustus eventueel voorgedragen te worden. 

 De definitieve selectie wordt opgemaakt door het trainersteam TTM en de Coördinator Topsport na de stages. 

 Een trainingsgroep kan uit max. 6 gymnasten/coach (beloften) – max. 5 gymnasten/coach (juniores) – max. 4 gymnasten per coach (seniores)  

 In geval meer geselecteerde gymnasten dan het toegelaten quotum in aanmerking komen, zal prioriteit gegeven worden aan de gymnasten met het sterkste 

internationaal potentieel voor de komende Olympiade. 

 Datum definitieve voordracht half augustus. 

12.4. Infomomenten en schoolbezoek 

In de loop van de maand mei worden ouders en gymnasten uitgenodigd voor een infovergadering met uitleg over school, internaat en de werking binnen de 

federatie. 

12.5. Beslissing ouders 

Voor °2007: na de infovergadering verwachten we dat ouder en kind een definitieve beslissing nemen (eind mei) 

Voor °2006 en ouder: Uiterlijk na stages augustus verwachten we van de ouders een definitieve beslissing rond de instroom in de topsportschool. 

12.6. Definitieve voordracht: Juni/augustus 

12.7. Gemengde selectiecommissie van het topsportconvenant: Juni/augustus 

 

 
  



Selectieprocedure 
 

 

 
 
 
 

 

© 2018 gymfed Pagina: 22 van 28 Datum: 19/06/2018 
 

 

13. Selectieprocedure doorstroom Topsportschool 

13.1. Wie komt in aanmerking? 

Gymnasten die reeds opgenomen zijn in Topsportschool (°2006 en vroeger). 

13.2. Individuele doelstellingen 

Per trainingscyclus worden i.f.v. EYOF, EK of WK voor elke gymnast individuele doelstellingen opgemaakt.  

13.3. Schriftelijke evaluaties 

2x per jaar (december, mei) maken de trainers een schriftelijke evaluatie op van de individuele doelstellingen. Deze worden ook mondeling toegelicht. 

Sporttechnische evaluatie:  

.1.1. Kracht 

.1.2. Lenigheid 

.1.3. Coördinatie 

.1.4. Ballet en gymnastische sprongen 

.1.5. gekende elementen op alle toestellen = moeilijkheidswaarde van de oefeningen 

 Trainings- en wedstrijdattitude 

 Medische evaluatie 

Bij positieve evaluatie van de individuele doelstellingen wordt op eind mei de definitieve selectie opgemaakt 

13.4. Definitieve selectie tot voordracht en voordracht: juni 

13.5. Gemengde selectiecommissie van het topsportconvenant: juni 
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14. 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: 

 

3. 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. 
 

4.    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. 
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Streksalto voor tot stand op 50 cm streksalto voor tot stand op 70 cm

Hdstd kaats  tot rugl ig op 50cm (uit pas-opsprong) Hdstd kaats op plank tot ruglig op 70 cm (pas-ops)

Pegasus 

125 cm
Rondat kaars  110 cm (+mat 

10 cm)
tot buik

Rondat streksalto 110 cm tot stand 125 cm

LL LL LL LL kip handstand gespr 5x

kip handstand gesl 5x

strips

Strips LL

strips LL Strips HL stut/stalder/Buckum min 3x (versch)

Strips HL HL HL HL

reus - 3/4 - reus - 3/4

HL zwaai - zwaai - 1/2 draai

Strips LL Strips  HL

I9 A10 A11 A12

SPRONG

streksalto voor tot stand op 30 cm

handstand kaats (armen starten laag)

sprong tot Hdstd op 50 cm van blok

opsp Vtn 

samen 

tot op 

20cm 

Rondat tot stand tegen mat (An hor)
Yurtchenko 

1ste deel

Pegasus 

125 cm Yurtchenko 

1ste deel

Pegasus 

110cm

Hstd kaats tot mat 140 cm (plank) overslag tot stand 140cm (plank)

Rondat streksprong tot 20 cm

Rondat streksprong plank tot 40 cm

Rondat kaars op 70 cm

streksalto voor tot stand op 90 cm

zolendraai voorwaarts

stalder tot vrije st 45° (uit tramp)

bück tot vrije st 45° (uit tramp)

3/4 reus over de legger uit opzwaai

Uit zwaai: voorbereiding afsprong 

(val ruglig)

stut/stalder/Buckum min 2x (versch)

stut/stalder/Buckum min 2x (versch)

5 reuzenzwaaien op wedstrijdbrug

uit opzwaai reus 1/2 tot duidelijke 

steun

stalderdr rw met voeten

handstand - 3/4 reus over legger 

vanuit kurbetzw - 3 basiszwaaien met 

benen gesloten

reus 1/2 serie (4) (eventueel met reus 

tussen)

zwaai reus voor 3x + reus voor
zwaai reus voor  + blok laatste en val 

tot buik
reus voor in serie (3)

Hdstd kaats  op schuine plank tot s tand op 70cm (3pas-

ops)

BRUG

Hstd kaats  Pegasus  van 110 op 120 cm (plank)

stut/stalder/Buckum min 3x

stut/stalder/Buckum min 3x (versch)

Reus 1/2 tot palm

uit zwaai streksalto af tot ruglig 

stut/stalder/Buckum min 2x

uit basiszwaaien: 3/4 reus over legger 

tot blok

serie zweefkip 5x

serie korte kip 5x

Uit tramp:kurbet zolendraai Bn gestr.

5 basiszwaaien vanop blok

kip handstand gespr, kip opzw 1x

kip handstand gesl, kip opzw 1x

kip handstand gespr 3x

kip handstand gesl 3x

uit zwaai streksalto af tot stand

3 reuzenzwaaien met elastiek

1 basisreus rw uit zwaai

vrije buikdraai °45 tot steun op blok
vrije buikdraai °45 tot steun op 

blok
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handstand gespreid - sluiten - spreiden laag Radslag voorb vrij rad hoog

hoog 

(mat)

hoog 

(mat)
vrij D-element

hoog 

(mat)
op grond

laag laag

hoog 2 x rad arabesque met mat hoog

hoog hoog hoog

Loopspagaat - loopspagaat- loopspagaat op li jn ringsprong, loopring of schaapsprong

hoog 

(mat)
streksprong 1/1 rechtdoor en dwars

brug voorwaarts landing op 1 been

laag

vrij D-element (verschillend - geen salto 

voor)

relevé (L&R) + 1/2 dr  (L&R) 1/1 draai van pp tot pp (L &R) 

sissonne in serie (5)

rondat landen op 20 cm + val tot 

rug
rondat kaats tot op 20 cm + val tot rug rondat kaars (90 cm)

rad arabesque
vrij D-element (geen salto voorw 

toegelaten)

1/1 draai in pp tot pp + 1/1 draai in pp (stappen)

tik-tak rugwaarts (op grond)

laag: rad snel aansluiten + val tot ruglig

laag: menichelli  van lage balk naar 20 cm mat 

(handen op de mat)

wisselspagaat met zwaaibeen hor - loopspagaatsprvoorbereiding wisselspagaat gesprongen

brug rgw - fl ik tot buik (mat 30 cm)

flik arabesque

1/2 dr (L) + 1/2 dr ( R) (uit passéstand)

serie spagaatsprongen

wisselspagaatsprong

Loopspagaat

flik-fl ik

streksprong 1/2 met streksprong tussen (ook 

dwars)

BALK

I9 A10 A11 A12

hdstd kurbet 3xflik tot rug (50 cm)

opspr rondat fl ik hurk (20cm)

GROND

hdstd kurbet - ruglig mat (50cm)

opsprong rondat tot ruglig

fl ik tot hdstd op mat (20 cm)

opspr rondat fl ik tot ruglig

3 pas, hurksalto kaats

3 pas, overslag kaats val tot buik (50 cm) lopen strek 1/1 tot ruglig (70 cm)

overslag strek-strek

3 pas, rondat fl ik 1/1 schroef (20 cm)

3 pas, rondat flfl  strek 1/2 (20 cm)

5 pas, rondat flfl  strek 2/1 (20 cm)

5 pas, rondat flfl  hurk 2/1

3 pas, rondat flfl  strek (20 cm)

opspr overslag tot std mat (20cm)

5 pas, hurksalto - hurksalto 5 pas, overslag strek-hurk

overslag landing op 1 been

brug rgw - fl ik tot handstand 

afspreiden (mat even hoog balk)

fl ik - fl ik tot buik (mat even hoog balk)

streksprong 1/2 draai + spagaatsprong

wisselspagaatsprong - loopspagaatsprong

handstand streksalto tot buik (70 cm)

3 handenstandvormen

tik-tak voorwaarts
hoog

handstand gespreid - sluiten - 1/4 dr - 1/4 

dr - spreiden - landen

Loopspagaat - loopspagaat (afw L & R)

streksprong 3 rechtdoor + dwars 3 streksprong 1/4 met streksprong tussen (L&R)

spagaatsprong met 1/2 draai voor spreiding

opsprong rondat fl  streksprong (50 cm) 3 pas, rondat fl  kaars (1m10) 3 pas, rondat fl  streksalto (50 cm)

3 pas, rondat fl  hurk tot rug (70 cm)

3 pas rondat fl  1 1/2 schroef (20 cm)

3 pas, overslag streksalto
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voorw voorw voorw voorw

 ui t 1 spr  ui t 1 spr  ui t 1 spr  ui t 1 spr 

rugw rugw rugw rugw

Voorb. Voorb. Voorb. Voorb.

1/1 draai met been hor en 2" houden (blok)

TRAMPOLINE

gestrekte salto voor tot mat

uit stand: kaboom rug tot 

handstand

gestrekte salto vw 2x

serie loopspagaatsprong (5sprongen)

kadettsprong

salto rugwaarts 1 1/2 kaats door 

tot stand

uit stand: streksprong val tot rug + 2 

kaatsen in ruglig

gehurkte salto vw 2x

streksalto 1/2 tot ruglig op mat in tr

uit streksalto rug tot buik met kaats 

gestrekt l ichaam tot rug

1/2 dr met been hor + 1/2 dr met been hor
1/2 draai met been hor + 2" been houden 

(blok)

gestrekte salto vw - gestrekte salto vw 1/1

Cody salto gehurkt
streksprong val op buik kaats tot stand 

+ val tot ruglig

kadettsprong zwaaibeen horizontaal

2/1 draai passé parallel (knie hoog)

spagaatsprong 1/1 afzet 2 benen

kadettsprong 1/2

spagaatsprong 1/2  afzet 2 benen spagaatsprong 1/2 afzet 2 benen + Strksp 1/2

fouetésprong - sisonne

serie wisselspagaatsprong (3sprongen) voorbereiding wissel 1/2 (met armbewg) wisselspagaat half

1/1 dr passé parallel (knie hoog)

1 Been 2" boven hor houden in relevé (blok)

hurksalto uit trampoline

hurksalto op kruis

sprong tot kaars op mattenberg

strek-strek 1/2-strek1/1 met streksp tussen

Cody: streksalto tot buik - ruglig -  

salto rgw gehurkt

3/1 draai passé parallel (knie hoog)

wisselspagaat l  - r - l  - r (of omgekeerd)

1/1 draai passé parallel tot relevé benen 

samen

streksalto tot rug 

hoeksalto uitstrek tot Rglig mattenberg

GROND: gymnastisch

I9 A10 A11 A12

streksalto 1 1/2 schroef in tr op mat

gehurkte salto vw op kruis - kaats

kaboom voor tot hndstnd kaboom streksalto voor tot ruglig

kaboom streksalto rug tot buiklig

kaboom voorbereiding Jaeger

kaboom salto gestrekt

kaboom streksalto tot rug en tot stand

streksalto rugwaarts in tramp

Streksalto rug tot buik in tramp

hurksalto op  mattenberg

hoektsalto uitstr 1/2 schr tot 

buiklig

gestrekte salto 1/1 schroef tot mat

dubbelhurk tot stand

gestrekte salto met 1 1/2schroef

gestrekte salto 2/1 schroef tot mat

dubbelhoek tot stand

dubbelhurk 1/2 dr

gestrekte salto 2/1 schroef

3 hurksalto in serie op kruis in tr

streksalto 1/1 schroef in tr

3 streksalto in serie op kruis

dubbelhurk tot stand

streksalto-sp-streksalto 1/1schroef

dubbelhoek tot stand

strek 2/1 schroef in trampo
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Bijlage 2: Fysieke testen TTM  

→ Algemeen Fysiek 
 

 3 m touwklimmen met benen horizontaal gestrekt en gesloten (gespreid) 

 Vanuit hang aan legger 40” (30”) leg lifts (benen gestrekt en gesloten heffen vanuit hang tot de voeten de legger aantikken) 

 Vanuit hang sit-ups 40” (30”) 

 Aantal krachthandstanden (aantal keer opduwen vanuit hoeksteun tot zitvlak boven de schouders) 

 Handstand opzwaai aan de brug uit streksteun (Handenstand staan 30”) 

 Optrekken gedurende 30” 

→ Explosiviteit 
 

 20 m sprint, shuttle run 

 10 karperspreidsprongen in serie, 10 spagaatsprongen links en rechts 

 Hoogtesprong langs de muur, vertesprong, 

 Hoogtesprong uit squat, uit strekstand via squat en kaatsen 
 

→ Lenigheid 
 

 Lenigheid zijwaarts actief spreiden, links, rechts, Stalderlenigheid 

 Schouderlenigheid: brug opduwen, in strekstand: stok met gestrekte lichaamshouding zover mogelijk rugwaarts brengen 

 Voorwaartse lenigheid 

 Actieve lenigheid 2” houden voorwaarts; voorwaarts, zijwaarts en rugwaarts zwaaien met beide benen; Standspagaat voorwaarts en rugwaarts 
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Bijlage 3: Entreetest 

 


