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INLEIDING 

Het programma met de voorgeschreven oefenstof toestel turnen jongens werd samengesteld door het 
overlegplatform TTJ van de Gymnastiek Federatie Vlaanderen in samenwerking met de Fédération 
francophone de Gymnastique (FfG). 

In het programma worden de oefeningen voor drie niveaus geïntegreerd: 

• In het programma I-niveau  (Initiatie-gym) kunnen nieuwe gymnasten starten met laagdrempelige 
oefeningen met nadruk op de juiste technische uitvoering. Daarnaast bieden de moeilijkere 
oefeningen een uitdaging voor gymnasten die al enkele jaren turnen. Het I-niveau is een eerste 
kennismaking met de competitieve gymnastiek met nadruk op de persoonlijke evolutie van de 
gymnast. 

• Het programma B-niveau is opgesteld voor een breed publiek en bereidt de gymnast progressief voor 
op het vrij werk B-niveau. 

• Het programma A-niveau is bedoeld ter voorbereiding van gymnasten op hoog niveau. 

Het programma bevat aan elk toestel 7 niveaus. Elke niveau bevat 10 elementen.  

Om de overgang naar een moeilijker niveau gemakkelijker te maken is de mogelijkheid gecreëerd om via 
bonussen (tussenstappen) over te gaan naar een moeilijker niveau. 

• Niveau 1 is exclusief voor het I-niveau; 

• niveaus 5B en 5B met bonussen zijn uitsluitend voor het B-niveau; 

• Niveaus 5A, 6 en 7 zijn dan weer exclusief voor het A-niveau. 

Vanaf de categorie 13-14 jaar biedt het programma een waaier aan bonuselementen om de gymnasten voor te 
bereiden op vrij werk: 

• Het niveau 5B bereidt voor op vrij werk B-niveau 

• Het niveau 7B bereidt voor op vrij werk A-niveau 

Programma Leeftijdscategorieën Niveau oefeningen 
 

I-niveau 
I9 

I10 

Niveau 1 

Niveau 2 

Niveau 3 

Niveau 4 

 

B-niveau 

B11 

B12 

B13-14 

Niveau 2 

Niveau 3 

Niveau 4 

Niveau 5B 

B13-14 Niveau 5B + Bonussen 

 

A-niveau 

A11 

A12 

A13-14 

Niveau 3 

Niveau 4 

Niveau 5A 

Niveau 6 

Niveau 7 

A13-14 Niveau 7 + Bonussen 
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EVALUATIE VAN DE OEFENINGEN 

De jurering van de voorgeschreven oefenstof gebeurt volgens de beschrijving van de oefeningen en de 
richtlijnen van de recentste FIG code. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan de perfecte technische 
uitvoering. Occasioneel kan de jurering afwijken van de FIG richtlijnen of gelden extra regels. 

Voor alle toestellen zijn er 2 afzonderlijke scores: D-score en E-score 

• Het D-jurypanel bepaalt de D-score (de inhoud van de oefening). De D-score is de som van: 
 

o De moeilijkheidswaarde van het gekozen niveau 

o De waarde van de uitgevoerde bonuselementen (+ 0,3 / + 0,5 / + 1,0 punten) 

De oefeningen aan paard met bogen en sprong bestaan uit meerdere onderdelen: 

o De totale D-score = som van de D-scores van de verschillende onderdelen; 

o De onderdelen aan de verschillende posten mogen van verschillende moeilijkheidswaarde zijn; 

o Aan sprong gelden specifieke regels per categorie.  
  

• Het E-jurypanel bepaalt de E-score (uitvoering van de oefening): 
 

o De E-score vertrekt vanaf 10 punten; 

o De E-jury trekt af voor esthetische, uitvoerings-, technische fouten en fouten tegen de 

samenstelling; 

o Van alle E-scores valt de hoogste en laagste E-score weg. Vervolgens wordt het gemiddelde 

gemaakt van de middelste scores.  

▪ Bij 4 E-juryleden is de uiteindelijke E-waarde het gemiddelde van 2 middelste E-scores; 

▪ Bij 3 E-juryleden is de uiteindelijke E-waarde de middelste E-score 

▪ Bij 2 E-juryleden is de uiteindelijke E-waarde het gemiddelde van beide scores. 

Opgelet, uitzonderingen: 

o Aan paard met bogen start de maximale uitvoeringsscore vanaf 20 punten en wordt voor de 

resultaten herleid naar maximaal 10 punten zoals aan de andere toestellen. 

o Aan de sprong wordt de som van de aftrekken van beide sprongen genomen. 

• De eindscore wordt als volgt bepaald:  

𝐸𝑖𝑛𝑑𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = 𝐷 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 + 𝐸 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 − 𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑓𝑡𝑟𝑒𝑘 (𝑁𝐷) 

• Op competities worden de D-score, E-score, de neutrale aftrek en de eindscore zelf getoond. 
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EVALUATIE VAN DE D-SCORE 

De D-score is de som van: 

o De moeilijkheidswaarde van het gekozen niveau 

o De waarde van de uitgevoerde bonuselementen (+ 0,3 / + 0,5 / + 1,0 punten) 

De oefeningen aan paard met bogen en sprong bestaan uit meerdere onderdelen: 

o De totale D-score = som van de D-scores van de verschillende onderdelen; 

o De onderdelen aan de verschillende posten mogen van verschillende moeilijkheidswaarde zijn; 

o Aan sprong gelden specifieke regels per categorie. 

• In het kader van de kindvriendelijkheid in de sport:  

o Indien één van de onderdelen aan paard met bogen niet wordt erkend, worden trainer en gymnast 
hiervan op de hoogte gebracht door de hoofdjury. De gymnast kan indien gewenst de mislukte 
poging hernemen (de uitvoeringsfouten en val van de mislukte poging blijven behouden).  

o Indien één van beide sprongen niet wordt erkend om welke reden dan ook (nulsprong), dan mag 
de gymnast de sprong hernemen met een neutrale aftrek van 2 punten (de uitvoeringsfouten en 
val van de mislukte sprong blijven behouden). 

• De vereiste uitvoering en amplitude staan steeds beschreven bij de oefeningen. Deze kunnen verschillen 
per niveau! In de tekeningen wordt de vereiste amplitude aangegeven via grijze lijnen.  

• Technische aandachtspunten worden vermeld naast de beschrijving van de elementen. 

• Wanneer een houding moet aangehouden worden staat er “2 sec” in de beschrijving. 

• Een gymnast mag nooit proberen zijn D-score op te drijven ten nadele van de esthetische en technische 
uitvoering van de oefening. 

• Elke oefening moet starten vanuit stand, met een korte aanloop (enkel Brug en Rek) of vanuit stilhang. 

• Een extra valmat (max. 30 cm) is toegelaten aan de ringen, brug en rek. 

 

ERKENNING VAN ELEMENTEN DOOR DE D-JURY 

• De moeilijkheidswaarde (D-score) zal steeds bepaald worden op basis van de uitgevoerde elementen, en 
niet door het aangekondigde niveau. 

• Elk element wordt geëvalueerd in functie van het bereiken van de perfecte eindpositie en met een perfecte 
uitvoering. Algemene technische aandachtspunten worden vermeld aan elk toestel én naast de beschrijving 
van de elementen. 

• De vereiste uitvoering en amplitude staan steeds beschreven bij de oefeningen. Deze kunnen verschillen 
per niveau! In de tekeningen wordt de vereiste amplitude aangegeven via grijze lijnen. In het geval van een 
afwijking van meer dan 45° ten opzichte van de correcte positie wordt het element niet erkend. 

• Elk element dat correct wordt uitgevoerd, wordt erkend en gewaardeerd door de D-jury.  

• Een element dat zeer slecht wordt uitgevoerd en daardoor duidelijk afwijkt van de voorgeschreven 
uitvoering, zal enerzijds niet erkend worden door de D-jury en anderzijds een zware bestraffing krijgen van 
de E-jury. 

• Wordt een element niet erkend, dan geldt een neutrale aftrek: ND = -0,5 punt. 

• Wordt een element helemaal niet uitgevoerd dan geldt een neutrale aftrek ND -1,0 punt. Met een element 
wordt elk onderdeel (elke lijn in de beschrijving) van de oefening bedoeld dat niet wordt uitgevoerd. 
Uitzonderingen op deze regel: 

o Wordt een volledig onderdeel van de fysieke reeks niet uitgevoerd: ND -2,0 punt 
o Wordt een kreits te weinig uitgevoerd: ND -0,5 punt 
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• Alle elementen moeten uitgevoerd worden in de beschreven volgorde. Een oefening met een onjuiste 
volgorde van elementen wordt bestraft met neutrale aftrek ND -0,5 punten. 

Neutrale aftrek 
Klein 

-0.1 

Middelmatig 

-0.3 

Groot 

-0.5 

Element wordt niet erkend   -0.5 

Element wordt niet uitgevoerd   -1.0 

Foute volgorde van elementen   -0,5 

• Na een val mag de oefening binnen de 30 seconden worden verdergezet. Extra elementen om de positie 
voorafgaand aan de val te bereiken mogen worden toegevoegd. Deze elementen moeten wel op een 
technisch correcte wijze en zonder uitvoeringsfouten worden uitgevoerd. Het mislukte element mag 
opnieuw worden uitgevoerd (één enkele keer), behalve bij een val in de afsprong (met uitzondering van 
paard met bogen) of bij sprong. 

• Mogelijke redenen voor niet-erkenning van een element zijn: 

o Een element dat, op zo een andere manier wordt uitgevoerd, dat het niet meer aan zijn 
technische beschrijving voldoet zoals: 
▪ Een krachtelement dat bijna volledig met zwaai wordt uitgevoerd 
▪ Een zwaai-element dat bijna volledig met kracht wordt uitgevoerd 
▪ Een gestrekt element dat duidelijk gehoekt of gehurkt wordt uitgevoerd of vice versa. 
▪ Een krachthouding uitgevoerd met duidelijk gebogen armen of heupen (> 45°) 

o Een zwaai-element (inclusief zwaaien) uitgevoerd met een afwijking van meer dan 45° ten 
opzichte van de voorgeschreven perfecte eindpositie, zoals: 
▪ Brug: pirouette met meer dan 45° afwijking ten opzichte van de handstandpositie 
▪ Rek: achterzwaai horizontaal met meer dan 45° afwijking ten opzichte van de 

horizontale positie 
o Elementen naar handstand of tot een houdingspositie met zakken van de benen of heupen met 

meer dan 45° 
o Houdingselement dat niet wordt aangehouden (geen duidelijke stop) 
o Een houding of krachthouding uitgevoerd met een afwijking van 45° of meer t.o.v. de correcte 

positie van het lichaam, de armen of de benen, zoals: 
▪ Hoge hoeksteun aan de brug met een afwijking > 45° 

o Element uitgevoerd met meer dan 90° buiging van de armen, benen of heupen 
o Een schroefbeweging uitgevoerd met een over- of onderrotatie van 90° of meer 
o Een element dat met hulp wordt uitgevoerd. 
o Een element waarbij de gymnast op of van het toestel valt, of dat op een andere manier wordt 

onderbroken. 
o Aan elk toestel worden nog specifieke regels vermeld 
 

Opgelet: bij een val bij een acrobatische reeks aan grond, bij afsprongen en aan sprong wordt een 
element met val wel erkend tenzij de gymnast niet eerst op de voeten landt. 
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JURERING VAN DE UITVOERING (E-JURY) 

1. De beoordeling van de esthetische fouten, houdingsfouten, uitvoeringsfouten, technische fouten en 
samenstellingsfouten gebeurt volgens de regelgeving van de FIG code. De E-jury eist dat elementen 
perfect worden uitgevoerd tot perfecte eindposities. 

2. Aan elk toestel worden nog specifieke regels vermeld die enkel van toepassing zijn voor de 
voorgeschreven oefenstof. 

3. De E-jury houdt geen rekening met de moeilijkheid. Elke fout zal op dezelfde wijze worden beoordeeld 
ongeacht de moeilijkheid van de uitgevoerde elementen 

4. Uitvoerings- of technische fouten worden beoordeeld uitgaande van de correcte (eind)positie, zoals 
beschreven in de FIG-code of in de voorgeschreven oefenstof. Alle afwijkingen hiervan, zoals buiging van de 
armen, benen en heupen, worden gesanctioneerd. De aftrekken worden ingedeeld volgens de graad van 
afwijking: 

5. Na een val mag de oefening binnen de 30 seconden worden verdergezet. Extra elementen om de positie 
voorafgaand aan de val te bereiken mogen worden toegevoegd. Deze elementen moeten wel op een 
technisch correcte wijze en zonder uitvoeringsfouten worden uitgevoerd. Het mislukte element mag 
opnieuw worden uitgevoerd, behalve bij een val in de afsprong (met uitzondering van paard met bogen) of 
bij sprong. 

6. Een element waarin verschillende fouten voorkomen (bv. afwijking tov de correcte eindpositie én buigen 
van de benen) dient door de E-jury meerdere malen bestraft te worden, telkens voor elke individuele fout 

7. Technische fouten moeten per deel worden bestraft (kleine, middelmatige of grote fout).  
Bijvoorbeeld dubbel salto met geopende knieën: de aftrek voor geopende knieën wordt één keer voor het 
element toegepast en niet per salto.  
UITZONDERING op deze regel: aan het paard met bogen geldt een aftrek per kreits. Bij Magyar 
bijvoorbeeld wordt er voor asafwijking afgetrokken voor elke kreits en niet 1x voor het element. 

8. Uitvoeringsfouten zoals het buigen van de benen, de armen of de heupen worden als volgt beoordeeld: 

Fout Bestraffing 

Buiging >0 – 45° -0,10 

Buiging >45° –  90°  -0,30 

Buiging >90° -0,50 en geen erkenning 

De enige uitzonderingen (hier gelden specifieke aftrekken): 

• het buigen van de benen boven horizontaal bij Moy-type elementen en reuzenzwaaien aan brug  

• het buigen van de benen in zwaai elementen aan rek  

• het buigen van de armen bij het teruggrijpen van de rekstok in vluchtelementen 

• het buigen van de armen of heup tijdens houdingselementen en opdrukken tussen krachtelementen 

Fout Bestraffing 

Kleine fout: kleine buiging, afwijking, correctie -0,10 

Middelmatige fout: duidelijke buiging, afwijking, correctie, halve 
tussenzwaai of afleggen in de achterzwaai 

-0,30 

Grote fout: sterke of zware buiging, afwijking, correctie of volledige 
tussenzwaai 

-0,50 

Val of hulp -1,00 
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Uitvoeringsfouten voor houdingen en krachthoudingen 

Tijdens houdingen, krachthoudingen en opdrukken tussen krachthoudingen moeten de armen (en waar 

relevant ook het lichaam) gestrekt gehouden worden. Worden de armen en/of het lichaam gebogen dan geldt 

volgende aftrek: 

Fout Bestraffing 

Buiging >0 – 15° -0,10 

Buiging >15° –  30°  -0,30 

Buiging >30° –  45° -0,50 

Buiging >45° -0,50 en geen erkenning 

Aan alle toestellen en afhankelijk van het element moeten tijdens de (kracht)houdingen de armen perfect 

horizontaal zijn en/of de romp perfect horizontaal zijn en/of de benen perfect horizontaal zijn: voor 

krachthoudingen of andere eenvoudige houdingsposities, geldt volgende gradenregel: 

Fout Bestraffing  

Afwijking >0 – 15° -0,10 

Afwijking >15° –  30°  -0,30 

Afwijking >30° –  45° -0,50 

Afwijking >45° -0,50 en geen erkenning 

Voor houdingselementen wordt volgende secondenregel toegepast, waarbij gemeten wordt vanaf het moment 

van complete stilstand in de houding: 

 

Fout Bestraffing 

>= 2 seconden geen aftrek 

< 2 seconden -0,30 

geen stop -0,50 en geen erkenning 
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Uitvoeringsfouten voor zwaai-elementen 

Ook zwaai-elementen kan men technisch bestraffen bij afwijking ten opzichte van de perfecte eindpositie.  

• Aan grond, paard met bogen, ringen, brug en rek moeten zwaai-elementen veeleer door handstand in plaats 
van tot handstand worden uitgevoerd. Daarom wordt een kleine afwijking tot max 15° toegelaten. Bij 
afwijken van de correcte eindpositie wordt onderstaande gradenregel toegepast. 

• Ook aan paard met bogen moeten de kreitsen en de meeste andere elementen worden uitgevoerd met een 
maximum afwijking van 15° t.o.v. de perfecte transversale of laterale steun. Bij grotere afwijkingen geldt er 
een aftrek door de E-jury per kreits. Bij afwijkingen > 45° gedurende het grootste deel van het element, zal 
de D-jury het deel niet erkennen. 

• In de voorgeschreven oefenstof staat de vereiste amplitude voor zwaaien steeds beschreven. 
Amplitudeafwijkingen worden beoordeeld volgens onderstaande tabel. In geval van amplitudeafwijkingen 
bij zwaaien geldt de aftrek per halve zwaai. 

• Tabel voor afwijkingen bij zwaaien, zwaaibewegingen door of tot handstand, en afwijkingen op het Paard 
met Bogen bij kreitsen (OPGELET: bijkomende regels voor rekstok): 

 

Fout Bestraffing 

Afwijking >0 – 15° toegelaten, geen aftrek 

Afwijking >15° –  30°  -0,10 

Afwijking >30° –  45° -0,30 

Afwijking >45° -0,50 en geen erkenning 

Aan de ringen mogen bij zwaaibewegingen tot krachthouding of bij opdrukken tot krachthouding de schouders 

en/of het lichaam niet boven de perfecte houdingspositie uitstijgen. Indien dit toch gebeurt, is de aftrek 

hiervoor: 

Fout Bestraffing 

Afwijking >0 – 15° -0,10 

Afwijking >15° –  30°  -0,30 

Afwijking >30° –  45° -0,50 

Afwijking >45° -0,50 en geen erkenning 
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Landingsfouten 

• Een correcte landing is een welvoorbereide landing, waarbij het element volledig ten einde is en de gymnast 
tijd heeft om de rotatie te verminderen en/of het lichaam uit te strekken alvorens de eigenlijke landing. 

• Bij perfecte landingen mogen de voeten licht uit elkaar staan. De gymnast moet de landing vervolledigen 
door de hielen tegen elkaar te plaatsen zonder het voorste deel van de voet te verplaatsen. Hierbij mogen 
ook geen ongecontroleerde armbewegingen gemaakt worden. 

Perfecte landing zonder pas, sprong of gezwaai van de armen Aftrek 

Landing met voeten lichtjes uit elkaar.  
De hielen kunnen aaneengesloten worden zonder dat voorste van 
de voet van de grond komt. 

geen aftrek 

Landing met voeten uit elkaar maar minder breed dan 
schouderbreedte.  
De gymnast verplaatst een voet om voeten aanéén te sluiten OF 
gymnast verplaatst de voeten niet. 

-0,1 

Landing met voeten breder dan schouderbreedte.  
De gymnast verplaatst een voet om voeten aanéén te sluiten OF 
gymnast verplaatst de voeten niet. 

-0,3 

• De aftrek voor landingsfouten staan in de foutentabel. Een kleine stap of sprong is maximaal één voetlengte 
lang. Er wordt afgetrokken voor elke stap of sprong, maar niet voor de laatste stap om tot strekstand met 
gesloten voeten te komen.  

• Voor elementen met een val kan maximaal 1,00 punt voor de val afgetrokken worden. Hierin zitten alle 
stappen, het raken van de grond of het steunen op de grond vervat!  

• Alle andere uitvoeringsfouten (zoals te lage salto, houdingsfouten tijdens de vluchtfase, onvoldoende 
voorbereiding van de landing, onvolledig schroeven) moeten consequent voor elke fout worden 
afgetrokken.  

• Bij het beëindigen van de oefening zonder echte afsprong, met gewoon afspringen tot stand, wordt geen 
aftrek voor een val gegeven 

Voor een volledige lijst met de algemene uitvoerings- en technische fouten: zie algemene foutentabel op 

volgende bladzijden. Bij elk toestel staat ook nog een specifieke foutentabel. 
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Algemene foutentabel voor Esthetische en Uitvoeringsfouten (FIG code) 

 

Fout 
Klein 

-0.1 

Middelmatig 

-0.3 

Groot 

-0.5 

Esthetische en Uitvoeringsfouten 

Onduidelijke positie (gehurkt, gehoekt, gestrekt) + +  

Correctie van handen- of greeppositie, telkens +   

Stappen of springen in handstand (per pas of 

sprong) 

+   

Raken van het toestel of de vloer +   

Tegen het toestel of de vloer slaan   + 

Raken van de gymnast door de trainer maar geen 

hulp om het element te lukken 

 +  

Stop zonder val   + 

Gebogen armen, gebogen benen, openen van de 

benen 

+ + + 

Slechte lichaamshouding of houdingscorrecties in 

eindposities 

+ +  

Salto's met open knieën of benen  

schouderbreedte 

> schouderbreedte  

Openen van de benen tijdens de landing  

schouderbreedte 

> schouderbreedte  

Onstabiliteit, lichte correcties met voeten of 

overdreven armzwaaien tijdens de landing 

+   

Evenwichtsverlies tijdens landingen (tot max. -1,00 

punt aftrek voor stappen of sprongen) 

Kleine stap of 

sprong 

0,10 per pas 

Grote stap of 

sprong, of 

raken van de grond 

met 1 of 2 handen 

 

Val tijdens landing  of steunen op de grond met 1 of 

2 handen 

  -1,0 

Val tijdens landing zonder dat de voeten eerst de 

grond raakten  

  -1,00 en geen 

erkenning door D-

jury 

Atypische spreiding van benen  +  

Andere esthetische fouten + + + 
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Algemene foutentabel voor Technische fouten (FIG code) 

 

Fout 
Klein 

-0.1 

Middelmatig 

-0.3 

Groot 

-0.5 

Technische fouten 

Afwijkingen in zwaai tot en door handstand of 

afwijkingen in kreitsen 

15° - 30° 31° - 45°  45° 

en geen erkenning 

Afwijkingen in hoeken t.o.v. perfecte 

houdingsposities 

tot 15° 16° - 30° 31° – 45° 

 45° en geen 

erkenning 

Opdrukken vanuit oncorrecte houdingsposities Zelfde aftrek als de aftrek voor de oncorrecte houding 

(tot max -0,30, zie hoger) 

Onvolledige rotaties  tot 30° 31° - 60°  61° - 90° 

 90° en geen 

erkenning 

Onvoldoende hoogte of amplitude in de salto’s en 

vluchtelementen 

+ +  

Bijkomende of  tussensteun van een hand +   

Krachtdelen met zwaai of zwaaidelen met kracht  + + + 

Houdingselementen 

(2 seconden) 

 < 2 seconden Geen stop 

en geen erkenning 

Onderbreking tijdens opgaande beweging + +  

Zakken van de benen bij elementen tot handstand 

of tot een houdingspositie 

tot 15° 16° - 30° 31° – 45° 

 45° en geen 

erkenning 

Onstabiliteit of overvallen uit handstand + Zwaai of duidelijke 

evenwichtsstoring 

 

Val op of van het toestel   -1,0 

Tussenzwaai of rugwaarts afleggen   halve tussenzwaai 

of rugwaarts 

afleggen 

hele tussenzwaai 

Hulp van de trainer om element te lukken    -1,0 en geen 

erkenning door D-

jury 

Onvoldoende voorbereiding (uitstrekken) van de 

landing 

+ +  

Andere technische fouten + + + 
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1 FYSIEKE REEKS 

1.1 ALGEMEENHEDEN 

• De gymnast kan kiezen uit vier niveaus. Elk niveau bestaat uit vijf onderdelen. De eerste vier onderdelen 

worden als één vloeiende serie uitgevoerd. Daarna staat de gymnast recht en verplaatst zich naar de 

leggertjes voor uitvoering van het vijfde onderdeel. 

• In de niveaus 2-3-4 kan de gymnast bonuselementen uitvoeren, de startwaarde verhoogt met 0,5pt voor 

elke erkende bonus. 

1.2 JURERING 

Jurering van de moeilijkheid (D-Jury) 

• Wordt een element niet erkend (niet gehouden, onherkenbaar, te grote afwijking, val …): dan geldt een 

neutrale aftrek: ND = -0.5pt 

• Na een val mag het element 1 maal herhaald worden.  

• Wordt een element niet uitgevoerd: ND -1.0pt 

• Wordt een volledig onderdeel niet uitgevoerd: ND -2.0pt 

Element Geen erkenning indien 

Houdingselement Niet gehouden: geen stop 

Afwijking in houdingsposities Afwijking > 45° 

Onvoldoende flexibiliteit bij lenigheidshoudingen Afwijking > 45° 

Inloque of disloque Met volledig ongelijke schouders 

- Spreidhoeksteun 

- Endorol  

- Vrije balans met gebogen benen 

Met steun op de armen 

Spreidhoeksteun heffen tot spreidstand  Voeten ver voor de lijn van de handen neerplaatsen 

Vanuit pomphouding slepen op de tenen en gespreid 

heffen tot voeten loskomen / tot handstand 
Met afstoot met de voeten 

 

• Neutrale aftrek 

 
Klein 

-0.1 

Middelmatig 

-0.3 

Groot 

-0.5 

Element wordt niet erkend   -0.5 

Element wordt niet uitgevoerd   -1.0 

Volledig onderdeel wordt niet uitgevoerd (1 , 2, 3, 

4 of 5) 
  -2.0 
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 Jurering van de uitvoering (E-jury) 

 

 
Klein 

-0.1 

Middelmatig 

-0.3 

Groot 

-0.5 

FIG regels 

Houdingselementen  < 2 sec 

niet gehouden 

(en geen 

erkenning) 

Afwijking tov houdingsposities  

-  Rechte strekstand 

-  Strekstand met stok met armen voorbij verticale 

-  Hoekzit met rechte rug 

-  Handstand 

-  … 

0-15° 16-30° 

>30° 

>45° 

(en geen 

erkenning) 

Onvoldoende flexibiliteit bij lenigheidshoudingen + +  

Extra regels 

Inloque of disloque met ongelijke schouders + + 

+  

(en geen 

erkenning) 

Contact tussen benen en armen bij 

- Spreidhoeksteun  

- Endorol  

- Vrije balans met gebogen benen 

+ + 

+  

(bij steunen) 

(en geen 

erkenning) 

Bij spreidhoeksteun heffen tot spreidstand: voeten 

achter de lijn van de handen neerplaatsen. 

+ 

(op de lijn) 

+ 

(net voor de 

handen) 

+ 

(en geen 

erkenning) 

Afstoten met de voeten bij: 

Vanuit pomphouding slepen op de tenen en gespreid 

heffen  

- Tot voeten loskomen 

- Tot handstand  

+ + 

+ 

(en geen 

erkenning) 

Voeten raken de grond bij endorol + + 

+ 

(en geen 

erkenning) 

Endorol tot handstand met terugkeren tot stand: 

met doorrollen of overvallen. 
  + 
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1.3 BESCHRIJVING 

 Niveau 1     -     Fysieke reeks     -     Moeilijkheid 1.0 Aandachtspunten 

1 

Startpositie: strekstand met stok (in kneukelgreep op schouderbreedte) voor de dijen 

Armen opwaarts brengen tot voorbij het verticale 2” 

Terugkeren naar startpositie en handen breder plaatsen 

Inloque tot stok tegen de dijen 

Uitloque tot startpositie 

 

Rechte strekstand aanhouden tijdens alle armbewegingen 

 

Geen vereiste voor de breedte van de handen tijdens inloque en disloque 

Inloque en disloque met gelijke schouders 

2 

Komen tot hurkzit (stok neerleggen) met armen tegen de oren 

Rollen tot hoekzit met armen tegen de oren 

Romp gestrekt voorwaarts brengen tot tegen de benen (armen blijven tegen de oren) 2” 

Romp gestrekt oprichten tot hoekzit met armen tegen de oren 

Kin op borst tijdens de rol, hoekzit met rechte rug 

 

3 
Benen spreiden tot spreidzit met armen tegen de oren 

Romp gestrekt voorwaarts brengen tot tegen de grond (armen blijven tegen de oren) 2”  

Spreidzit met rechte rug 

Geen vereiste voor spreiding van de benen 

4 

Romp gestrekt oprichten met de armen tegen de oren 

Komen tot hoekzit met de armen tegen de oren 

Armen zijwaarts naar beneden brengen en handen naast het bekken plaatsen 

Opduwen tot hoeksteun 2” 

Hoekzit 

 

Hoekzit met rechte rug 

 

 

 

5 

Leggertjes in hurkzit vastnemen 

Voorhoofd tussen de leggertjes op de grond plaatsen 

Met gestrekte benen slepen op de tenen  

Gespreid heffen tot kopstand 2” 

 

 

 

Kopstand met gestrekt lichaam 
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Niveau 2     -     Fysieke reeks     -     Moeilijkheid 2.5 (3.0 – 3.5) Aandachtspunten 

1 

Startpositie: strekstand met stok (in kneukelgreep op schouderbreedte) voor de dijen 

Armen opwaarts brengen tot voorbij het verticale 2” 

Terugkeren naar startpositie en handen breder plaatsen 

Inloque tot stok tegen de dijen 

Uitloque tot startpositie 

 

Rechte strekstand aanhouden tijdens alle armbewegingen 

 

Geen vereiste voor de breedte van de handen tijdens inloque en disloque 

Inloque en disloque met gelijke schouders 

2 
Komen tot hurkzit met vuisten op de grond (stok neerleggen) 

Benen strekken tot buigstand met vuisten op de grond 2” 

Vuisten naast of voor de voeten plaatsen 

Geen amplitude-eis betreffende sluiting heuphoek 

3 

Terugkeren tot hurkzit met armen tegen de oren 

Rollen tot spreidzit met armen tegen de oren 

Komen tot spagaat naar keuze 

 

Spreidzit met rechte rug, geen vereiste voor spreiding van de benen in de spreidzit 

4 

Terugkeren tot spreidzit met handen tussen de benen 

Opduwen tot spreidhoeksteun 2” 

Spreidzit 

Spreidzit met rechte rug 

Geen contact tussen benen en armen in spreidhoeksteun 

 

Terugkeren tot spreidzit met handen tussen de benen 

Opduwen tot spreidhoeksteun 2” 

heffen tot spreidstand 

Spreidzit met rechte rug 

Geen contact tussen benen en armen in spreidhoeksteun 

Bij heffen tot spreidstand: voeten neerplaatsen achter de lijn van de handen 

+0,5 ptn 

5 

Leggertjes vastnemen in pomphouding 

Met gestrekte benen slepen op de tenen en gespreid heffen tot voeten loskomen van de 

grond 

Voeten zachtjes naast de handen plaatsen 

 

Geen erkenning bij afstoten met de voeten 

 

Leggertjes vastnemen in pomphouding 

Met gestrekte benen slepen op de tenen en gespreid heffen naar handstand 

 

 

Geen erkenning bij afstoten met de voeten 

Handstand positie tonen maar niet aanhouden 

De evaluatie van de oefening eindigt in de handstandpositie 

+0,5 ptn 
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© 2022 Gymnastiekfederatie Vlaanderen  |  Zuiderlaan 13  |  9000 Gent  |  T. 09 243 12 00  |  www.gymfed.be  |  info@gymfed.be 

IBAN: BE57 4428 0217 1135  |  BIC: KREDBEBB  |  Ondernemingsnummer: 0 417 540 656  |  RPR Gent  |  Versie: 02-06-2020          20 

Opgelegd werk I-, A- & B-niveau 

DRAFT 

 

 

 

 Niveau 3     -     Fysieke reeks     -     Moeilijkheid 4.0 (4.5 – 5.0) Aandachtspunten 

1 

Startpositie: strekstand met stok (in kneukelgreep op schouderbreedte) voor de dijen 

Armen opwaarts brengen tot voorbij het verticale 2” 

Terugkeren naar startpositie en handen breder plaatsen 

Inloque tot stok tegen de dijen 

Uitloque tot startpositie 

 

Rechte strekstand aanhouden tijdens alle armbewegingen 

 

Geen vereiste voor de breedte van de handen tijdens inloque en disloque 

Inloque en disloque met gelijke schouders 

2 
Komen tot hurkzit met handen plat naast de voeten (stok neerleggen) 

Benen strekken tot buigstand met handen plat naast de voeten 2” 

 

Geen amplitude-eis betreffende sluiting heuphoek 

3 

Terugkeren tot hurkzit met armen tegen de oren 

Rollen tot spreidzit met armen tegen de oren 

Spagaat links of rechts naar keuze 

Midden spagaat 

 

Spreidzit met rechte rug, geen vereiste voor spreiding van de benen 

 

 

4 

Achterwaarts rollen tot vluchtige kaarshouding 

Endorol tot spreidzit 

 

Kaarshouding met gestrekte heuphoek 

Endorol zonder met de benen op armen te steunen, voeten raken de grond 

niet 

Achterwaarts rollen tot vluchtige kaarshouding  

Endorol tot handstand en terugkeren tot strekstand 

 

+0,5 ptn 

Kaarshouding met gestrekte heuphoek 

Endorol handstand zonder met de benen op armen te steunen, voeten raken 

de grond niet 

5 

Leggertjes vastnemen in pomphouding 

Met gestrekte benen slepen op de tenen en gespreid heffen naar handstand 2” 

Geen erkenning bij afstoten met de voeten 

De evaluatie van de oefening eindigt in de handstandpositie 

Leggertjes vastnemen in pomphouding 

Met gestrekte benen slepen op de tenen en met gesloten benen heffen naar handstand 2” 
+0,5 ptn 

Geen erkenning bij afstoten met de voeten 

De evaluatie van de oefening eindigt in de handstandpositie 
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 Niveau 4     -     Fysieke reeks     -     Moeilijkheid 5.5 (6.0 – 6.5) Aandachtspunten 

1 

Startpositie: strekstand met stok (in kneukelgreep op schouderbreedte) voor de dijen 

Armen opwaarts brengen tot voorbij het verticale 2” 

Terugkeren naar startpositie en handen breder plaatsen 

Inloque tot stok tegen de dijen 

Romp gestrekt 90° voorwaarts brengen 

Uitloque tot romp 90° voorwaarts (armen voorwaarts) 

Rechte strekstand aanhouden tijdens alle armbewegingen 

 

 

Geen vereiste voor de breedte van de handen tijdens inloque en disloque 

Inloque en disloque met gelijke schouders 

2 
Komen tot hurkzit met handen plat achter de voeten (stok neerleggen) 

Benen strekken tot volledig gesloten buigstand met handen plat achter de voeten 2” 

Handenplaatsing in palm, vingers wijzen naar achteren 

Heuphoek is volledig gesloten 

3 

Terugkeren tot hurkzit met armen tegen de oren 

Rollen tot spreidzit met armen tegen de oren  

Spagaat links of rechts naar keuze 

Midden spagaat 

 

Spreidzit met rechte rug, geen vereiste voor spreiding van de benen 

 

 

4 

Benen sluiten tot hoekzit met handen naast het bekken 

Opduwen tot vluchtige hoeksteun en gespreid heffen tot hoge hoeksteun 2” 

Terugkeren tot hoekzit 

Achterwaarts rollen tot vluchtige kaarshouding 

Endorol naar handstand en terugkeren tot strekstand 

Hoekzit met rechte rug 

Hoge hoeksteun met benen verticaal 

 

Kaarshouding met gestrekte heuphoek 

Endorol zonder met de benen op armen te steunen, voeten raken de grond niet 

Benen sluiten tot hoekzit met handen naast het bekken 

Opduwen tot vluchtige hoeksteun en gespreid heffen tot manna 2” 

Terugkeren tot hoekzit 

Achterwaarts rollen tot vluchtige kaarshouding 

Endorol naar handstand en terugkeren tot strekstand 

Hoekzit met rechte rug 

Manna met benen horizontaal 

 

Kaarshouding met gestrekte heuphoek 

Endorol zonder met de benen op armen te steunen, voeten raken de grond 

niet 

+0,5 ptn 

5 

Leggertjes vastnemen in pomphouding 

Met gestrekte benen slepen op de tenen en gespreid heffen naar handstand 2” 

Terugkeren tot spreidhoeksteun 2” 

Heffen tot vrije balans met gespreide en gebogen benen 2” 

 

Geen erkenning bij afstoten met de voeten 

 

Rug horizontaal in vrije balans, knieën los van de benen 

Leggertjes vastnemen in pomphouding 

Met gestrekte benen slepen op de tenen en met gesloten benen heffen naar handstand 2” 

Terugkeren tot spreidhoeksteun 2” 

Heffen tot vrije balans met gespreide en gestrekte benen 2” 

 

Geen erkenning bij afstoten met de voeten 

 

Rug horizontaal in vrije balans, voeten op hoogte van bekken en schouders 

+0,5 ptn 
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1.4 OVERZICHT 
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2 VLOER 

2.1 ALGEMEENHEDEN 

• De gymnast kan kiezen uit zeven niveaus.  

• In de niveaus 2-7 kan de gymnast bonuselementen uitvoeren. Bij erkenning door de jury verhoogt de 

startwaarde met 0,5 of 1,0 naargelang de bonus. 

• Het aantal passen in de aanloop is vrij te kiezen door de gymnast. 

• Alle oefeningen worden volledig diagonaal uitgevoerd (zie tekeningen) 

• Indien nodig mogen gymnastische verplaatsingen naar de hoeken uitgevoerd worden. Een zweefrol of 

rad kan met dit doel aan de oefening worden toegevoegd. De jury zal enkel de uitvoering beoordelen. 

 

2.2 TECHNISCHE RICHTLIJNEN 

• Koprol rugwaarts 
o met kin op de borst 
o met de vingers naar elkaar gericht 

• Stutbewegingen 
o met hoofd neutraal (de oren tussen de armen) 
o met de vingers naar elkaar gericht 
o halve- en/of volledige draai wordt uitgevoerd tijdens de stutbeweging 

• Rad en rondat  
o met laat (=doorheen de handstand) indraaien 
o vingers wijzen naar elkaar in de handensteun 
o op een rechte lijn 

• Flik (ook in reeks) 
o vingers wijzen naar elkaar (of minimum voorwaarts), zeker niet naar buiten gericht 
o met het hoofd neutraal, oren tussen de armen in handensteun 
o met een duidelijke versnelling doorheen de reeks 

• Achterwaartse salto’s 
o inzetten met open bekken 
o met hoofd neutraal, bolle borst 
o bekken blijft open in streksalto’s 

• Zweefrol 
o met gestrekt lichaam 

• Overslag (ook in reeks) 
o met de armen gedurende de volledige beweging tegen de oren 
o steeds met onmiddellijke kaats tussen de verschillende elementen (geen stop) 
o met gestrekte benen en duidelijke versnelling doorheen de reeks 
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2.3 JURERING 

Jurering van de moeilijkheid (D-Jury) 

 

• Erkenning van elementen: 

FIG Regels 

Element Geen erkenning indien 

Houdingselement Niet gehouden: geen stop 

Handstand kracht 

- Met verplaatsing van een hand zonder eerst de handstand aan te 

houden. 

- Bij neerwaartse beweging van de benen en raken van de grond 

met de voeten. 

Acrobatische elementen 

Opgelet: acrobatische elementen die gedeeltelijk in gehurkte 

positie worden uitgevoerd worden niet gedevalueerd. Bijvoorbeeld 

salto rugwaarts dubbel schroef wordt niet gedevalueerd indien het 

buigen van de benen optreedt in de tweede schroef: enkel 

bestraffing door de E-jury 
 

Extra Regels 

Element Geen erkenning indien 

Lenigheidshoudingen Meer dan 45° afwijking 

-  Overslag / rondat / flik  en streksprong  

-  Flik flik 

-  Overslag zweefrol 

-  … 

Geen onmiddellijke kaats tussen twee elementen 

Handstand kaats Zonder kaats 

 

Niet-acrobatische (bonus)elementen mogen na een val 1 maal herhaald worden.   

Voor verdere regels betreffende de niet-erkenning van elementen en andere aspecten van de D-score, zie de 

informatie vermeld in het algemene deel. 

 

• Neutrale aftrek:  

FIG regels 
Klein 

-0.1 

Middelmatig 

-0.3 

Groot 

-0.5 

Raken van de grond met 1 hand of 1 voet buiten 

de lijnen 
+   

Raken van de grond met handen, voeten, hand en 

voet of ander lichaamsdeel buiten de lijnen 
 +  

Landing direct en volledig buiten de lijnen  +  

Aanvang van een element buiten de lijnen  Geen erkenning door de D-jury 

Extra regels 
Klein 

-0.1 

Middelmatig 

-0.3 

Groot 

-0.5 

Element wordt niet erkend   -0.5 

Element wordt niet uitgevoerd   -1.0 
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Jurering van de uitvoering (E-jury) 

 

• Alle houdingen moeten 2 seconden gehouden worden vanaf het moment dat de gymnast zich volledig in 
stilstand bevindt. 

• Pauzes van 2 seconden of meer alvorens het uitvoeren van acrobatische series of elementen zijn niet 
toegelaten. De pauze start van zodra de gymnast tot stilstand komt: eenvoudige bewegingen van de armen 
behoren tot de stilstand en kunnen dus niet gebruikt worden om de pauze te verlengen! 

• Elk acrobatisch element of serie eindigt met een gecontroleerde landing en stilstand alvorens de overgang 
naar een ander element wordt gemaakt. Vluchtige ongecontroleerde landingen worden bestraft. 

• De aftrek voor esthetische en uitvoeringsfouten in salto’s geldt per element en niet per salto in het 
element. 
 

 
Klein 

-0.1 

Middelmatig 

-0.3 

Groot 

-0.5 

FIG regels 

Houdingselementen  < 2 sec 

niet gehouden 

(en geen 

erkenning) 

Onvoldoende hoogte in acrobatische sprongen: 

(ook voor streksprong na overslag / rondat / flik) 
+ +  

Onvoldoende flexibiliteit bij houdingselementen + +  

Elementen met afrollen zonder handensteun: 

(ook voor zweefrol) 

 Contact met 

rugzijde van de 

hand 

Zonder 

handensteun 

Pauze  2seconden voor een element of 

acrobatische sprong 
+   

Ongecontroleerde, vluchtige landing (ook in 

verbindingen) 
+ + + 

Sprong tot voorligsteun na salto   + 

Extra regels 

Handstand kaatsen zonder duidelijke kaats + + 

+ 

(en geen 

erkenning) 

Geen vlotte verbinding tussen acrobatische 

elementen 
+ + 

+ 

(en geen 

erkenning) 

Geen diepe uitvalpas (voor handstand / radslag) + +  

Radslag / rondat niet op rechte lijn + +  

Voorwaarts rollen rechtkomen met handensteun  +  

Voeten raken de grond niet in vouwlig  +  

Hoofd achteruit in rugwaartse salto’s  +  

Voeten niet mooi aaneengesloten bij radslag met 

voet bijplaatsen 
 +  
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2.4 BESCHRIJVING 

 Niveau 1     -     Vloer     -     Moeilijkheid 1.0 Aandachtspunten 

1 

Strekstand - armen zijwaarts brengen - armen opwaarts brengen tot tegen de oren 

Diepe uitvalpas (been 90° gebogen) - opzwaaien naar handstand  

Doorrollen met gestrekte armen tot strekstand 

 

Handstand met volledig gestrekt lichaam 

Doorrollen met rechtkomen zonder handensteun 

2 
Komen tot hurkzit met armen tegen de oren  

Koprol voorwaarts tot spreidzit met armen tegen de oren 

Spreidzit met rechte rug, armen tegen de oren, geen vereiste voor 

spreiding van de benen 

3 

Romp voorwaarts brengen richting de grond (geen amplitude-eis), armen tegen de oren 

Romp gestrekt oprichten, armen blijven tegen de oren 

Benen sluiten tot hoekzit met armen tegen de oren 

Romp voorwaarts brengen met rechte rug 

 

Hoekzit met rechte rug, armen tegen de oren 

4 Achterwaarts rollen met gestrekte benen tot vluchtige vouwlig Voeten raken de grond in vouwlig 

5 Komen tot kaarshouding (2s) Kaarshouding met volledig gestrekt lichaam 

6 Voorwaarts rollen zonder handensteun - streksprong met halve draai tot strekstand met armen zijwaarts  

7 
Been voorwaarts heffen boven 45° neerwaarts (2”) - been neerwaarts bijplaatsen tot strekstand met armen 

tegen de oren 
 

8 Diepe uitvalpas (been 90°gebogen) – radslag 
Radslag met laat (=doorheen de handstand) indraaien, vingers wijzen naar 

elkaar in de handensteun, radslag op een rechte lijn 

9 Bijtrekpas - radslag met voet bijplaatsen tot bolle houding Bolle houding met armpositie naar keuze 

10 Hurken tot vluchtige hurkzit met armen voorwaarts en koprol rugwaarts met gebogen armen tot strekstand Koprol met kin op de borst (koprol mag met gestrekte armen) 

Heen en weer op diagonaal (3-4 meter uit de hoek de oefening starten) 
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 Niveau 2     -     Vloer     -     Moeilijkheid 2.5 (3.0 – 3.5) Aandachtspunten 

1 

Strekstand - armen zijwaarts brengen - armen opwaarts brengen tot tegen de oren 

Diepe uitvalpas (been 90° gebogen) - opzwaaien handstand kaatsen  

Doorrollen met gestrekte armen tot strekstand 

 

Handstand met volledig gestrekt lichaam, handstand kaatsen met duidelijke kaats 

Aanloop – overslag - streksprong – strekstand Met onmiddellijke kaats tussen overslag en streksprong +0,5 ptn 

2 

Komen tot hurkzit met armen tegen de oren  

Ophurken tot handstand  

Doorrollen met gestrekte armen tot spreidzit met armen tegen de oren 

 

Spreidzit met rechte rug, armen tegen de oren, geen vereiste voor spreiding van de 

benen 

3 

Romp voorwaarts brengen richting de grond (geen amplitude-eis), armen tegen de oren 

Romp gestrekt oprichten, armen blijven tegen de oren 

Benen sluiten en komen tot hoekzit met armen tegen de oren 

Romp voorwaarts brengen met rechte rug 

 

Hoekzit met rechte rug 

4 

Komen tot ruglig met gebogen benen, handen naast het hoofd  

Opduwen tot brug, schouders boven de handen  

Komen tot hoekzit met armen tegen de oren 

 

Brug hoeft niet aangehouden te worden 

Hoekzit met rechte rug, armen tegen de oren 

5 

Achterwaarts rollen met gestrekte benen tot vluchtige vouwlig  

Komen tot kaarshouding (2s)  

Voorwaarts rollen zonder handensteun  

Streksprong met halve draai tot strekstand 

Voeten raken de grond in vouwlig 

Kaarshouding met volledig gestrekt lichaam 

 

 

6 
Vanuit bolle houding met armen naast het hoofd 

Koprol rugwaarts met gestrekte armen – komen tot strekstand 

Koprol rugwaarts met de vingers naar elkaar gericht, kin op de borst, koprol mag met 

gestrekte benen uitgevoerd worden 

7 Aanloop - zweefrol – komen tot strekstand armen zijwaarts Zweefrol met gestrekt lichaam 

8 
Pas, pas 1/2  draai  

Been horizontaal heffen (2s) - been neerwaarts plaatsen tot strekstand 
Armen blijven steeds zijwaarts 

9-10 

Opsprong - radslag – bijtrekpas - rondat - streksprong tot strekstand 
Radslag met laat (=doorheen de handstand) indraaien, vingers wijzen naar 

elkaar in de handensteun, radslag op een rechte lijn 

In flik wijzen de vingers naar elkaar, oren tussen de armen  

Met onmiddellijke kaats tussen de verschillende elementen 

 

Opsprong  - rondat – flik – streksprong tot strekstand +0,5 ptn 

Heen en weer op diagonaal (3-4 meter uit de hoek starten - bij bonus 1 dichter in de hoek starten) 
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 Niveau 3     -     Vloer     -     Moeilijkheid 4.0 (4.5 – 5.0) Aandachtspunten 

1 

Aanloop – overslag – streksprong – strekstand  Met onmiddellijke kaats tussen overslag en streksprong 

Aanloop - overslag - zweefrol 
Met onmiddellijke kaats tussen overslag en streksprong 

Zweefrol met gestrekt lichaam 
+0,5 ptn 

2 

Streksprong met halve draai tot strekstand  

Vanuit bolle houding met armen naast het hoofd, koprol rugwaarts met gestrekte armen en 

gestrekte benen tot voorligsteun 

Koprol rugwaarts met de vingers naar elkaar gericht, kin op de borst 

3 

Via kleine courbette beweging komen tot hurkzit met armen tegen de oren 

Opspreiden naar handstand  

Doorrollen met gestrekte armen tot spreidzit met armen tegen de oren 

 

Handstand met volledig gestrekt lichaam 

Spreidzit met rechte rug, geen vereiste voor spreiding van de benen 

4 

Romp voorwaarts brengen tot tegen de grond 

Romp gestrekt oprichten, armen blijven tegen de oren 

Benen sluiten en komen tot hoekzit met armen tegen de oren 

Romp voorwaarts brengen met rechte rug, armen blijven tegen de oren, ook bij het 

oprichten tot spreidzit 

Hoekzit met rechte rug 

5 

Komen tot ruglig met gebogen benen, handen naast het hoofd  

Opduwen tot brug, schouders boven de handen  

Komen tot hoekzit met armen tegen de oren 

 

Brug hoeft niet aangehouden te worden 

Hoekzit met rechte rug, armen tegen de oren 

6 

Achterwaarts rollen met gestrekte benen tot vluchtige vouwlig  

Komen tot kaarshouding (2s)  

Voorwaarts rollen zonder handensteun tot strekstand 

Voeten raken de grond in vouwlig 

Kaarshouding met volledig gestrekt lichaam 

 

7 Aanloop - zweefrol – komen tot strekstand armen zijwaarts Zweefrol met gestrekt lichaam 

8 

Pas, pas met 1/2 draai - Y-stand (2s) – terugkeren tot strekstand  

OF 

Pas voorwaarts met gestrekt been en voorlingse waagstand (2s), pas met ½ draai - strekstand 

 

 

9-10 

Opsprong  - rondat – flik – streksprong tot strekstand 
Radslag met laat (=doorheen de handstand) indraaien, vingers wijzen naar elkaar 

in de handensteun, radslag op een rechte lijn 

In flik wijzen de vingers naar elkaar, oren tussen de armen 

Hurksalto met kin op de borst, heupen uitstrekken alvorens de landing wordt 

ingezet 

Met onmiddellijke kaats tussen de verschillende elementen 

 

Opsprong - rondat – flik -  flik – streksprong tot strekstand OF 

Opsprong - rondat – flik - hurksalto 
+0,5 ptn 

Heen en weer op diagonaal (1-2 meter uit de hoek starten) - bij bonus 1 in de hoek starten 
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 Niveau 4     -     Vloer     -     Moeilijkheid 5.5 (6.0 – 6.5) Aandachtspunten 

1+2 

Aanloop - overslag – zweefrol – strekstand armen zijwaarts 
Met onmiddellijke kaats tussen overslag en streksprong 

Zweefrol met gestrekt lichaam 

Aanloop - loopoverslag-overslag-zweefrol - strekstand armen zijwaarts +0,5 ptn 

Met onmiddellijke kaats tussen overslag en streksprong 

Zweefrol met gestrekt lichaam  

Met vlotte overgang tussen loopoverslag en overslag 

3 
Vanuit bolle houding met armen naast het hoofd 

Stut door handstand tot voorligsteun 

 

Stut met de vingers naar elkaar gericht, met gestrekte armen 

4 
Slepen op de tenen (stukje handstand kracht) tot spagaat naar keuze  

Benen sluiten tot hoekzit met armen tegen de oren 

Slepen tot spagaat met gestrekte benen 

Hoekzit met rechte rug, armen tegen de oren 

5 

Komen tot ruglig met gebogen benen, handen naast het hoofd  

Opduwen tot brug, schouders boven de handen  

Komen tot hoekzit met armen tegen de oren 

Handen rugwaarts plaatsen en opduwen tot ruglingse handen- en voetensteun met gestrekt lichaam 

Gestrekte halve draai, 1 been buigen en rechtkomen tot strekstand armen zijwaarts 

 

Brug hoeft niet aangehouden te worden 

Hoekzit met rechte rug, armen tegen de oren 

 

 

6 Aanloop - salto voorwaarts  

7 

Strekstand armen zijwaarts  

1 been zijwaarts heffen, komen tot spreidstand  

Armen tegen de oren brengen – met een rechte rug de handen op de grond plaatsen  

Gespreid heffen tot handstand - ½ draai in handstand  

Met gestrekte benen afhoeken tot voeten op de grond 

Met recht rug rechtkomen tot strekstand met armen tegen de oren 

 

 

 

Heffen handstand moet niet gehouden worden 

½ draai tot handstand en dan pas afhoeken 

 

8 

Y-stand (2s) – terugkeren tot strekstand  

OF 

Pas voorwaarts met gestrekt been en voorlingse waagstand (2s) – terugkeren tot strekstand 

 

9-10 

Opsprong - rondat – flik -  flik – streksprong tot strekstand OF 

Opsprong - rondat – flik - hurksalto 

Radslag met laat (=doorheen de handstand) indraaien, vingers wijzen naar elkaar in 

de handensteun, radslag op een rechte lijn 

In flik wijzen de vingers naar elkaar, oren tussen de armen 

Salto met kin op de borst, heupen uitstrekken alvorens de landing wordt ingezet 

Met onmiddellijke kaats tussen de verschillende elementen 

Aanloop – rondat – flik - streksalto +0,5 ptn 

3x Diagonaal 
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Opgelegd werk I-, A- & B-niveau 

 Niveau 5b     -     Vloer     -     Moeilijkheid 7.0 (7.5 – 12.0) Aandachtspunten 

1+2 

Aanloop – loopoverslag – overslag - zweefrol 
Zweefrol met gestrekt lichaam 

 

Met vlotte overgang tussen loopoverslag en overslag 

 

Met onmiddellijke kaats tussen de acrobatische elementen 

Aanloop – loopoverslag – overslag - hurksalto +0,5 ptn 

Aanloop – overslag - streksalto +0,5 ptn 

Aanloop – overslag - streksalto schroef +1,0 ptn 

3 

Vanuit bolle houding met armen tegen de oren 

Stut door handstand tot voorligsteun 
Stut met de vingers naar elkaar gericht, met gestrekte armen 

Vanuit bolle houding met armen tegen de oren 

Stut ½ draai naar handstand met doorrollen  

Springen tot buiklig en komen tot steun 

+0,5 ptn 
 

Halve draai eindigt in  handstand en dan pas doorrollen 

4 

Slepen op de tenen (stukje handstand kracht) tot spagaat naar keuze  

Benen sluiten tot hoekzit met armen tegen de oren 

Slepen tot spagaat met gestrekte benen 

Hoekzit met rechte rug, armen tegen de oren 

2 kreitsen tot spagaat naar keuze  

Benen sluiten tot hoekzit met armen tegen de oren 
+0,5 ptn 

Kreitsen zonder heuphoek 
1 kreits - Russenwenden 360° - spagaat naar keuze  

Benen sluiten tot hoekzit met armen tegen de oren 
+1,0 ptn 

5 

Komen tot ruglig met gebogen benen, handen naast het hoofd  

Opduwen tot brug, schouders boven de handen  

Komen tot hoekzit met armen tegen de oren 

Handen rugwaarts plaatsen en opduwen tot ruglingse handen- en voetensteun met gestrekt lichaam 

Gestrekte halve draai, 1 been buigen en rechtkomen tot strekstand armen zijwaarts 

 

Brug hoeft niet aangehouden te worden 

Hoekzit met rechte rug, armen tegen de oren 

 

 

6 

Aanloop - salto voorwaarts - zweefrol – strekstand armen zijwaarts 

Zweefrol met gestrekt lichaam 

 

Met onmiddellijke kaats tussen de acrobatische elementen 

Aanloop - salto voorwaarts – salto voorwaarts – strekstand armen zijwaarts +0,5 ptn 

Aanloop - streksalto voorwaarts – zweefrol - strekstand armen zijwaarts +0,5 ptn 

Aanloop - streksalto voorwaarts – salto voorwaarts – strekstand armen zijwaarts +0,5 ptn 
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Opgelegd werk I-, A- & B-niveau 

 

Toegevoegde gymnastische verplaatsingen naar de hoeken zijn toegelaten. 

Het B-kracht element (Bonus 7) mag ook tussen de eerste en de tweede acrobatische reeks uitgevoerd worden (element 7 moet dan niet uitgevoerd worden). 

  

7 

Strekstand armen zijwaarts  

1 been zijwaarts heffen, komen tot spreidstand  

Armen tegen de oren brengen – met een rechte rug de handen op de grond plaatsen  

Gespreid heffen tot handstand - ½ draai in handstand  

Met gestrekte benen afhoeken tot voeten op de grond 

Met recht rug rechtkomen tot strekstand met armen tegen de oren 

 

 

 

Heffen handstand moet niet gehouden worden 

½ draai in twee keer een kwart uitvoeren tot handstand en dan pas afhoeken 

 

B-kracht element naar keuze uit FIG code +0,5 ptn Mag ook tussen 1e en 2e  acrobatische reeks uitgevoerd worden 

8 

Y-stand (2s) – terugkeren tot strekstand  

OF 

Pas voorwaarts met gestrekt been en voorlingse waagstand (2s) – terugkeren tot strekstand 

 

9-10 

Aanloop – rondat – flik - streksalto Radslag met laat (=doorheen de handstand) indraaien, vingers wijzen naar elkaar in 

de handensteun, radslag op een rechte lijn 

In flik wijzen de vingers naar elkaar, oren tussen de armen 

Salto met kin op de borst 

Met onmiddellijke kaats tussen de verschillende elementen 

Aanloop – rondat – flik - streksalto schroef +0,5 ptn 

Aanloop – rondat – flik - streksalto 3/2 schroef +1,0 ptn 



 

© 2022 Gymnastiekfederatie Vlaanderen  |  Zuiderlaan 13  |  9000 Gent  |  T. 09 243 12 00  |  www.gymfed.be  |  info@gymfed.be 

IBAN: BE57 4428 0217 1135  |  BIC: KREDBEBB  |  Ondernemingsnummer: 0 417 540 656  |  RPR Gent  |  Versie: 02-06-2020           38 

Opgelegd werk I-, A- & B-niveau 

 



 

© 2022 Gymnastiekfederatie Vlaanderen  |  Zuiderlaan 13  |  9000 Gent  |  T. 09 243 12 00  |  www.gymfed.be  |  info@gymfed.be 

IBAN: BE57 4428 0217 1135  |  BIC: KREDBEBB  |  Ondernemingsnummer: 0 417 540 656  |  RPR Gent  |  Versie: 02-06-2020           39 

Opgelegd werk I-, A- & B-niveau 
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Opgelegd werk I-, A- & B-niveau 

 Niveau 5a     -     Vloer     -     Moeilijkheid 7.0 (7.5 – 8.5) Aandachtspunten 

1+2 

Aanloop – loopoverslag – overslag – zweefrol  
Met vlotte overgang tussen loopoverslag en overslag 

Met onmiddellijke kaats tussen overslag/volt en zweefrol 

Armen blijven tegen de oren tijdens de overslagen en volt 

Zweefrol met gestrekt lichaam 
Aanloop – overslag – volt – zweefrol  +0,5 ptn 

3 
Vanuit bolle houding met armen tegen de oren 

Stut door handstand tot voorligsteun 

 

Stut met de vingers naar elkaar gericht, met gestrekte armen 

4 
Slepen op de tenen (stukje handstand kracht) tot spagaat naar keuze  

Benen sluiten tot hoekzit met armen tegen de oren 

Slepen tot spagaat met gestrekte benen 

Hoekzit met rechte rug, armen tegen de oren 

5 

Komen tot ruglig met gebogen benen, handen naast het hoofd  

Opduwen tot brug, schouders boven de handen  

Komen tot hoekzit met armen tegen de oren 

Handen rugwaarts plaatsen en opduwen tot ruglingse handen- en voetensteun met gestrekt lichaam 

Gestrekte halve draai, 1 been buigen en rechtkomen tot strekstand armen zijwaarts 

 

Brug hoeft niet aangehouden te worden 

Hoekzit met rechte rug, armen tegen de oren 

 

 

Extra 

lijn 

Gymnastische verplaatsing naar de hoek  

Opsprong – rondat – flik – flik – flik – streksprong tot strekstand 
+0,5 ptn 

Radslag met laat (=doorheen de handstand) indraaien, vingers wijzen naar 

elkaar in de handensteun, radslag op een rechte lijn 

In flik wijzen de vingers naar elkaar, oren tussen de armen 

Met onmiddellijke kaats tussen de verschillende elementen 

6 Aanloop - salto voorwaarts - zweefrol – strekstand armen zijwaarts 
Met onmiddellijke kaats tussen salto en zweefrol 

Zweefrol met gestrekt lichaam 

7 

Strekstand armen zijwaarts  

1 been zijwaarts heffen, komen tot spreidstand  

Armen tegen de oren brengen – met een rechte rug de handen op de grond plaatsen  

Gespreid heffen tot handstand - ½ draai in handstand  

Met gestrekte benen afhoeken tot voeten op de grond 

Met recht rug rechtkomen tot strekstand met armen tegen de oren 

 

 

 

Heffen handstand moet niet gehouden worden 

½ draai tot handstand en dan pas afhoeken 

 

8 

Y-stand (2s) – terugkeren tot strekstand  

OF 

Pas voorwaarts met gestrekt been en voorlingse waagstand (2s) – terugkeren tot strekstand 

 

9-10 

Aanloop – rondat – flik - streksalto 
Radslag met laat (=doorheen de handstand) indraaien, vingers wijzen naar 

elkaar in de handensteun, radslag op een rechte lijn 

In flik wijzen de vingers naar elkaar, oren tussen de armen 

Salto met kin op de borst 

Met onmiddellijke kaats tussen de verschillende elementen 

Aanloop – rondat – flik - streksalto schroef +0,5 ptn 
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Opgelegd werk I-, A- & B-niveau 
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Opgelegd werk I-, A- & B-niveau 

 

 

 

  

 
Niveau 6      -     Vloer         

Moeilijkheid 9.5 (10.0 – 11.0) Aandachtspunten 

1+2 

Aanloop – overslag – volt - salto voorwaarts - gymnastische halve 

draai Armen blijven tegen de oren tijdens overslag en volt 

Met onmiddellijke kaats tussen de verschillende elementen Aanloop – overslag – volt - streksalto voorwaarts - 

gymnastische halve draai 
+0,5 ptn 

3+4 

Opsprong – rondat – flik – flik – flik – hurksalto 
Radslag met laat (=doorheen de handstand) indraaien, 

vingers wijzen naar elkaar in de handensteun, radslag op 

een rechte lijn 

In flik wijzen de vingers naar elkaar, oren tussen de armen 

Salto met kin op de borst. Heupen uitstrekken alvorens de 

landing wordt ingezet 

Met onmiddellijke kaats tussen de verschillende elementen 

Opsprong – rondat – flik – temposalto – flik – 

hurksalto 
+0,5 ptn 

5 

Komen tot startpositie kreitsen  

Drie kreitsen OF drie thomas kreitsen 

 

(Thomas)kreitsen zonder heuphoek 

Komen tot startpositie kreitsen  

2 Thomaskreitsen en in derde naar handstand 
+0,5 ptn 

6 

Komen tot spagaat naar keuze  

Handstand kracht 2sec houden  

Met gestrekte benen afhoeken tot voeten op de grond 

 

7 

Stut naar handstand met halve draai  

Doorrollen met gestrekte benen 

Met rechte rug rechtkomen tot strekstand 

Gymnastische verplaatsing naar de hoek 

Stut met de vingers naar elkaar gericht,  ½ draai eindigt in 

handstand en dan pas doorrollen 

8 
Aanloop – (overslag) - salto voorwaarts - salto voorwaarts - 

gymnastische draai 

Met onmiddellijke kaats tussen de verschillende elementen 

9-10 Aanloop – rondat – flik - streksalto schroef 

Rondat met laat (=doorheen de handstand) indraaien, 

vingers wijzen naar elkaar in de handensteun, rondat op 

een rechte lijn 

In flik wijzen de vingers naar elkaar, oren tussen de armen 

Salto met hoofd neutraal 

Met onmiddellijke kaats tussen de verschillende elementen 
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Opgelegd werk I-, A- & B-niveau 
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Opgelegd werk I-, A- & B-niveau 

 

 
Niveau 7     -     Vloer      

Moeilijkheid 12.0 (12.5 – 16.0) Aandachtspunten 

1+2 

Aanloop – overslag – volt - streksalto voorwaarts - gymnastische halve 

draai 
Armen blijven tegen de oren tijdens overslag en volt 

Met onmiddellijke kaats tussen de verschillende 

elementen 
Aanloop – overslag – volt - streksalto schroef voorwaarts - 

gymnastische halve draai 
+0,5 ptn 

Aanloop – rondat – flik – dubbel rugwaarts +0,5 ptn 

Rondat met laat (=doorheen de handstand) indraaien, 

vingers wijzen naar elkaar in de handensteun, rondat op 

een rechte lijn 

In flik wijzen de vingers naar elkaar, oren tussen de armen 

Salto met hoofd neutraal 

Met onmiddellijke kaats tussen de verschillende 

elementen 

Aanloop – rondat – flik – dubbel puck rugwaarts +1,0 ptn 

3+4 

Opsprong – rondat – flik – temposalto – flik – hurksalto 

Opsprong – rondat – flik – temposalto – flik – streksalto +0,5 ptn 

Aanloop – rondat - streksalto ½ - streksalto vw +0,5 ptn 

Aanloop – rondat - streksalto 3/2 - hurksalto vw +0,5 ptn 

Aanloop – rondat - streksalto 3/2 - streksalto vw +1,0 ptn 

5 

Komen tot startpositie kreitsen  

2 Thomaskreitsen en in derde naar handstand  

OF  

1 kreits en Russenwenden 720° 
(Thomas)kreitsen zonder heuphoek 

Komen tot startpositie kreitsen  

Gogoladze 
+0,5 ptn 

6 

Komen tot spagaat naar keuze  

Handstand kracht 2” + ½ draai 

Met gestrekte benen afhoeken tot voeten op de grond 

 

7 

Stut met gesprongen ½ draai tot handstand + ½ draai  

Met gestrekte benen afhoeken tot voeten op de grond   

Gymnastische verplaatsing indien nodig (rad toegestaan) 

Stut met de vingers naar elkaar gericht,  elke halve draai 

eindigt in handstand 

8 
Aanloop – (overslag) streksalto voorwaarts - salto voorwaarts + 

gymnastische draai 

Met onmiddellijke kaats tussen de verschillende 

elementen. 

 
Aanloop – (overslag) streksalto voorwaarts - streksalto ½ 

schroef voorwaarts 
+0,5 ptn 

 Aanloop – (overslag) streksalto 3/2 schroef voorwaarts +0,5 ptn 

 
Aanloop – (overslag) streksalto 2/1 schroef voorwaarts + 

gymnastische draai 
+1,0 ptn 

9-10 Aanloop – rondat – flik - streksalto schroef 
Rondat met laat (=doorheen de handstand) indraaien, 

vingers wijzen naar elkaar in de handensteun, rondat op 

een rechte lijn 

In flik wijzen de vingers naar elkaar, oren tussen de armen 

Salto met hoofd neutraal 

Met onmiddellijke kaats tussen de verschillende 

elementen 

 Aanloop – rondat – flik - streksalto schroef 2/1 +0,5 ptn 
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Opgelegd werk I-, A- & B-niveau 
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Opgelegd werk I-, A- & B-niveau 
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3 PAARD MET BOGEN 

3.1 ALGEMEENHEDEN 

• De oefening aan paard met bogen wordt verdeeld over 4 verschillende posten:  

o paddenstoel 

o vloerpaard  

o paddenstoel 1 boog  

o hoog paard 

• In het I-niveau worden de vier posten onmiddellijk na elkaar uitgevoerd in bovenstaande volgorde. In de 

andere leeftijdscategorieën wordt het paardwerk opgesplitst in 2 rotaties (onder voorbehoud): 

o  paddenstoel-vloerpaard 

o  paddenstoel 1 boog-hoog paard 

Tussen de verschillende posten wordt er niet gegroet (enkel bij de 1e post en na alle posten). 

• In het I-niveau moet de gymnast minstens een oefening aan de paddenstoel en aan het hoog paard 

uitvoeren. Er geldt een neutrale aftrek van ND -0,5 per gemiste post. 

o Gymnast turnt aan 3 posten: ND -0,5 

o Gymnast turnt aan 2 posten: ND -1,0 

• In het A- en B-niveau moet de gymnast een oefening aan elke post uitvoeren, behalve: 

o bij uitvoering van niveau 6: het werk op 1 boog zit vervat in de oefening aan het hoog paard. De 

gymnast die oefening 6 uitvoert aan het hoog paard mag geen oefening op paddenstoel 1 boog 

meer uitvoeren. 

o bij uitvoering van niveau 5B of 7: de gymnast die oefening 5B of 7 aan het hoog paard uitvoert 

mag enkel en alleen de oefening aan het hoog paard uitvoeren. 

• De moeilijkheidsgraad van de uitgevoerde oefeningen aan de verschillende posten hoeft niet dezelfde te 

zijn.  

• De totale D-score is de som van D-scores behaald aan de respectievelijke posten. De maximale 

uitvoeringsscore (E-jury) start vanaf 20 punten en wordt voor de resultaten herleid naar maximaal 10 

punten zoals aan de andere toestellen. 

• Een gymnast mag maximaal twee pogingen uitvoeren per post. Als de gymnast ook bij de tweede poging 

valt dan wordt de D-score bepaald aan de hand van de uitgevoerde kreitsen en elementen. 

Een gymnast wil bijvoorbeeld niveau 4 op de paddenstoel uitvoeren maar valt tweemaal tijdens het 

tweede deel van Czech. Dan heeft de gymnast toch niveau 3 uitgevoerd: 7 kreitsen op de paddenstoel 

met ¼ draai afwenden (3 kreitsen in elke poging en ½ Czech telt ook mee als een kreits). De gymnast krijgt 

dus de D-score van niveau 3 met een neutrale aftrek van -0,3 voor het ontbreken van ¼ draai afwenden. 

(Zie ook D-jury-voorbeelden.) 

• De oefeningen aan paddenstoel en hoog paard mogen in beide richtingen geturnd worden.  

• Oefening 5B (al dan niet met bonussen) mag met andere beenzwaaibewegingen uitgevoerd worden dan 

beschreven (extra beenzwaaien of extra scharen zijn toegelaten). 

• Het gebruik van een springplank aan het hoog paard is toegelaten. 
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3.2 TECHNISCHE RICHTLIJNEN 

• Alle kreitsbewegingen worden uitgevoerd met een gestrekte lichaamspositie.  

Bij gewone kreitsen  

o het eerste kwart van de kreits wordt ingezet met bekkeninzet 
o in het tweede deel van de kreits (derde en vierde kwadrant) leiden de hielen het overstrekte lichaam  

 

• Paddenstoel 

o Een oefening met kreitsen eindigt steeds met afwenden. 
o Czech en Stockly worden ingezet vanuit een kreits zonder asafwijking en met de handen op 1 lijn. 
o Halve Spindel in niveau 5B wordt uitgevoerd in maximaal 2 kreitsen (met maximaal 6 handensteunen). 
o Bij Thomas kreitsen blijven de benen de volledige kreits maximaal geopend zonder heuphoek. Achteraan 

passeert het lichaam de positie van vrije balans met gespreide benen. 
o Thomas ½ Spindel in niveau 5A wordt uitgevoerd in 1 kreits (met maximaal 4 handensteunen). 
o Thomas 1/1 Spindel in niveau 6 wordt uitgevoerd in maximaal 2 kreitsen (met maximaal 6 

handensteunen). 
 

• Vloerpaard zonder bogen 

o Het vloerpaard wordt verdeeld in 5 zones  
o Bij voorlingse of ruglingse kopkreitsen moeten de handen volledig in zone 1 of zone 5 geplaatst worden. 
o De schouders blijven steeds voorwaarts gericht tijdens de kreitsen, ook tijdens Magyar en Sivado: er 

wordt geen asafwijking toegestaan. 
o Oefening 5 

▪ Optie 1: 3 kreitsen in zone 1 gevolgd door ½ Magyar tot beide handen in zone 3. 
▪ Optie 2: 3 kreitsen in zone 5 gevolgd door ½ Sivado tot beide handen in zone 3. 

o Oefening 5A 
▪ Optie 1: kopkreits ruglings met beide handen in zone 4, Stockly tot beide handen in zone 5, 1 

kopkreits voorlings met beide handen in zone 1 gevolgd door ½ Magyar tot beide handen in zone 
3 en drie kreitsen met beide handen in zone 3. 

▪ Optie 2: kopkreits voorlings met beide handen in zone 2, Czech tot beide handen in zone 1, 1 
kopkreits ruglings met beide handen in zone 5 gevolgd door ½ Sivado tot beide handen in zone 3 
en drie kreitsen met beide handen in zone 3.   

o Oefening 6: 1/1 Magyar start met beide handen in zone 1 tot beide handen in zone 5 gevolgd door ½ 
Sivado tot beide handen in zone 3 en drie kreitsen met beide handen in zone 3.   
 

• Hoog paard 

o Alle zwaai- en schaarbewegingen worden uitgevoerd met een duidelijke zwaai van 
beide benen en het bekken. De benen blijven gedurende de volledige 
zwaaibeweging geopend. Gewenste amplitude: voet boven schouderhoogte 

o Alle zwaaibewegingen worden uitgevoerd met lossen van de niet steunende hand.  
o Beschrijving van een halve schaar links: 

▪ startpositie: benen gespreid, rechterbeen vooraan het paard, linkerbeen achteraan het paard 
▪ linkerbeenzwaai tot boven schouderhoogte 
▪ linkerhand loslaten en ondertussen rechterbeen naar achter brengen onder het linkerbeen 
▪ komen tot steun met beide benen achteraan het paard (linkerbeen gaat dus niet naar voor zoals 

bij een volledige schaarbeweging) 
o Alle zwaai- en schaarbewegingen mogen in de andere richting uitgevoerd worden, dit in functie van de 

kreitsrichting. 
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3.3 JURERING 

Jurering van de moeilijkheid (D-Jury) 

• Erkenning van elementen 

FIG Regels 

Element Geen erkenning indien 

Alle kreitselementen 

De gymnast kan geen volgend element inzetten:  een val tijdens of op het 

einde van een element betekent geen erkenning van het element (ook 

geen gedeeltelijke erkenning). 

Russenwenden afsprong 360°  

(bonus niveau 5B en niveau 7) 

Russenwenden moet ingezet worden met een voorwaartse verplaatsing 

van een hand. Als de gymnast Russenwenden inzet met “Czech-inzet” dan 

moet hij een extra Russenwenden uitvoeren. 

Kreitsen of flairen naar handstand 
Met grote fout omwille van gebruik van teveel kracht of zakken van het 

bekken. 

Alle kreitselementen (ook transporten, spindles en wendezwaaien) starten en eindigen in voorlingse steun. 

Bijvoorbeeld een Czech wordt voorafgegaan door een extra halve kreits en eindigt met een extra halve kreits. 

 
Extra Regels 

Element Geen erkenning indien 

Kreits Minder dan de helft van de kreits wordt uitgevoerd 

Stockly Uitgevoerd met voorafgaande asafwijking > 45° 

Czech Uitgevoerd met voorafgaande asafwijking > 45° 

½ Spindel in maximaal 2 kreitsen Uitgevoerd in meer dan 2 kreitsen 

½ Spindel in 1 kreits > 45° asafwijking OF uitgevoerd in meer dan 1 kreits 

1/1 Spindel in 2 kreitsen > 45° asafwijking OF uitgevoerd in meer dan 2 kreitsen 

(½)  Magyar  

(½)  Sivado 

Geen van beide handen over de lijn 

(+ niet erkenning van het element dat er op volgt) 

Opgelet: 

• Een kreits moet minstens voor de helft worden uitgevoerd om als kreits erkend te worden. Een Stockly, 
Czech of Spindel die minstens voor de helft wordt uitgevoerd wordt niet erkend als element, maar geldt 
wel als een halve kreits. 

• Voor verdere regels betreffende de niet-erkenning en andere aspecten van de D-score, zie de informatie 
vermeld in het algemene deel. 

 

• Neutrale aftrek: 

Extra regels 
Klein 

-0.1 

Middelmatig 

-0.3 

Groot 

-0.5 

Per ontbrekende post   - 0.5 

Element wordt niet erkend   -0.5 

Element wordt niet uitgevoerd    -1.0 

Per ontbrekende kreits   -0.5 

Geen afwenden (op paddenstoel) 

Geen zijdelingse afsprong (op vloerpaard of hoog 

paard)  

 -0.3  

Opgelet: 

• Het uitvoeren van extra kreitsen wordt niet door de D-jury bestraft. De E-jury zal de uitvoering van de 
extra kreitsen wel beoordelen. 
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• Val van het toestel 

o De gymnast mag na een val 

▪ zijn reeks van kreitsen verderzetten: hij moet enkel nog de ontbrekende kreitsen (en 

elementen) uitvoeren, en dus NIET de volledige reeks herhalen 

▪ ofwel het niet erkende element 1 maal herhalen  

▪ ofwel een oefening met lagere moeilijkheid kiezen (reeds uitgevoerde elementen of 

kreitsen moeten niet herhaald worden) 

o Een gymnast mag maximaal twee pogingen uitvoeren per post. Als de gymnast ook bij de tweede 

poging valt dan wordt de D-score bepaald aan de hand van de uitgevoerde kreitsen en 

elementen. 

Voorbeeld: 

Een gymnast wil bijvoorbeeld niveau 4 op de paddenstoel uitvoeren maar valt tweemaal 

tijdens het tweede deel van Czech. Dan heeft de gymnast toch niveau 3 uitgevoerd: 7 kreitsen 

op de paddenstoel met ¼ draai afwenden (3 kreitsen in elke poging en ½ Czech telt ook mee 

als een kreits). De gymnast krijgt dus de D-score van niveau 3 met een neutrale aftrek van -0,3 

voor het ontbreken van ¼ draai afwenden. (Zie ook D-jury-voorbeelden.) 

o Paard met bogen is het enige toestel waar de afsprong éénmaal mag worden herhaald als de 
gymnast vermoed dat de afsprong niet werd erkend. Hij heeft hiertoe 30 seconden de tijd om een 
nieuwe afsprong uit te voeren.  
  

• D-jury voorbeelden 

o Oefening wordt volledig uitgevoerd maar een element wordt door de D-jury niet erkend: -0.5 per 

niet erkend deel 
 

Paddenstoel 

Uitgevoerde oefening Geen erkenning 
D-jury 

SW ND 

Niveau 4:   3L – S/C – 3L Stockly/Czech 1.5 -0.5 

Niveau 5:    L – S/C – L – ½ Sp – L  
Stockly/Czech OF ½ Spindel 

2.0 
-0.5 

Stockly/Czech EN ½ Spindel -1.0 

Niveau 5A:  2Th – ½ Sp – 2Th ½ Sp 2.5 -0.5 

Niveau 6:    2Th – 1/1 Sp – 2Th 1/1 Sp 3.0 -0.5 

 

Vloerpaard 

Uitgevoerde oefening Geen erkenning 
D-jury 

SW ND 

Niveau 5:     3L – ½ Magyar/Sivado 

½ Magyar/Sivado:  

geen enkele hand over de lijn 

(met minstens 5L)  

2.0 -0.5 

Niveau 5A:   L + S + 1/2 M + 3L in zone 3  
S OF ½ Magyar 

S EN ½ Magyar 
2.5 

-0.5 

-1.0 

Niveau 6:    1/1 Magyar + 1/2 Sivado + 3L in 

zone 3 
1/1 Magyar EN 1/2 Sivado 3.0 -1.0 
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o Herhaling na val: maximaal 2 pogingen per post 

Paddenstoel 

1e poging 
Reeds weerhouden 

door D-jury 
2e poging 

Niveau 4:  

3L – S/C – 3L  

val bij aanvang S/C 

3L 

Gymnast stopt:  

SW 0,5 (Niveau 2) ND -0,3 (geen afwenden) 

Gymnast voert nog 1L + afwenden uit: 

SW 0,5 (Niveau 2) 

Gymnast voert nog 4L + afwenden uit: 

SW 1,0 (Niveau 3) 

Gymnast voert L - S/C – 3L uit 

SW 1,5 (Niveau 4) 

Niveau 5:  

L – S/C – L – ½ Sp – L 

val halfweg ½ Spindel 

L – S/C – L - L 

Gymnast stopt: 

SW 0,5 (Niveau 2) ND -0,3 (geen afwenden) 

Gymnast voert nog 3L + afwenden uit: 

SW 1,5 (Niveau 4) 

Gymnast voert L – ½ Sp – L uit 

SW 2,0 (Niveau 5) 

 

Vloerpaard 

1e poging 
Reeds weerhouden 

door D-jury 
2e poging 

Niveau 5:  

3L –  ½ Magyar 

val begin 5e kreits 

4L 

Gymnast stopt:  

SW 1,0 (Niveau 3) ND -0,3 (geen zijdelings afspringen) 

Gymnast voert nog 1L + zijdelings afspringen 

SW 1,5 (Niveau 4) 

Gymnast voert 1L – ½ Magyar uit 

SW 2,0 (Niveau 5) 

Niveau 6:  

Magyar – ½ Si – 3L zone 3 

val halfweg 2e kreits 

2L 

Gymnast voert nog 3L + zijdelings afspringen: 

SW 1,5 (Niveau 4) 

Gymnast voert nog 1L –  ½ Magyar uit 

SW 2,0 (Niveau 5) 

Gymnast voert opnieuw Magyar uit: valt in 4e kreits: 
*zone 3 werd niet bereikt met minstens 1 hand 

SW 1,5 (Niveau 4) ND -0,3 (geen zijdelings afspringen) 
 

*zone 3 wordt bereikt met minstens 1 hand 
SW 2,0 (Niveau 5) ND -0,3 (geen zijdelings afspringen) 

Gymnast voert Magyar – ½ Si – L uit 

SW 3,0 (Niveau 6) ND -1,0 (2L te weinig) 

 

Paddenstoel 1 boog 

1e poging 
Reeds weerhouden 

door D-jury 
2e poging 

Niveau 5: 2L – S– 2L  

val op einde van S 

opstappen  

3L 

Gymnast stopt:  

SW 1,0 (Niveau 3) ND -0,3 (geen zijdelings afspringen) 

Gymnast doet 2e poging met val na 1 kreits: 

SW 1,5 (Niveau 4) ND -0,3 (geen zijdelings afspringen) 
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Jurering van de uitvoering (E-jury) 

 

▪ Tijdens de uitvoering van scharen en beenzwaaien moet het bekken duidelijk stijgen en de benen 
voldoende gespreid worden. Onderstaande tabel telt ook voor simpele beenzwaaien over het paard zowel 
voor, tijdens als na een element. 

 

 

 

Amplitude Aftrek 

Boven horizontale schouderlijn 0,0 

Tussen schouderlijn en heuplijn 0,1 

Onder heuplijn 0,3 

 

▪ Bij het kreitsen naar handstand moeten de uitvoeringsfouten voor onderbrekingen, kracht, gebogen 
armen, zakken van de heupen en onevenwicht in overweging worden genomen. Er is geen aftrek voor het 
hoeken van de heupen in de opwaartse beweging. 

▪ Voor bewegingen tot handstand met grote fout omwille van gebruik van kracht en/of het zakken van de 

heupen of benen geldt voor de E-jury: -0.5p + esthetische fouten (benen, voeten, armen, raken paard, …). 

Geen gecumuleerde aftrek voor zakken + kracht. 

▪ Een handstand afsprong, zonder draaien of >270° draaien moet over de romp van het paard neerkomen 

in transversale stand: bestraffing van 0,3. 

▪ De kreitsen (met gesloten en gespreide benen) worden uitgevoerd met het lichaam in volledige extensie. 

Een enigszins holle positie wordt toegestaan. Het gebrek aan amplitude wordt bestraft per kreits (0,1 – 

0,3). 

▪ Het (Russen)wenden gebeurt steeds met benen samen. Het spreiden van de benen tijdens het 

(Russen)wenden wordt beschouwd als een uitvoeringsfout en wordt afgetrokken per 360° draai → aftrek 

volgens gradenregel. 

▪ Kreitsen (met gesloten en gespreide benen) mogen enkel uitgevoerd worden in transversaal/dwars of 

lateraal/parallel vlak → aftrek volgens gradenregel per kreits. 

▪ In tegenstelling tot de FIG reglementering, moeten alle afsprongen die niet door handstand gaan 

uitgevoerd worden met het lichaam boven de horizontale lijn van de schouders. Voor lagere afsprongen 

wordt er 0,30 afgetrokken. 

▪ Als de gymnast vermoed dat de afsprong niet werd erkend, dan heeft hij 30 seconden de tijd om een 

nieuwe afsprong uit te voeren. Indien de originele afsprong een aftrek voor grote fout heeft gekregen, zal 

de E-jury deze aftrek verhogen tot 1.0 punt voor een val. 
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Klein 

-0.1 

Middelmatig 

-0.3 

Groot 

-0.5 

FIG Regels 

Onvoldoende amplitude in de scharen en 1-

beenzwaaien  
+ +  

Handstand met zichtbare kracht + + + 

Vertraging of stop in handstand + + + 

Heup buigen (hoeken) tijdens het kreitsen + +  

Onvoldoende lichaams-uitstrekking bij het 

(Thomas)kreitsen. Elk element. 
+   

Benen geopend tijdens  

elementen 
0-30° >30-60° >60-90° 

As-afwijking in transversale kreitsen en transporten 15°-30° 30°-45° 45° 
 (en geen erkenning) 

Afsprong schuin of niet transversaal t.o.v. de as van 

het paard 

> 45°  90° 
 

Lichaamspositie onder 30° boven schouderhoogte 

bij niet-handstand afsprongen* 

 + 
 

Onstabiliteit in handstand afsprong, problemen 

tijdens draaien 

+ + 
 

Zakken van de benen bij elementen tot handstand 

(in oefening of tijdens afsprong) 

0 – 15° >15° - 30° >30° - 45° 

>45°geen 

erkenning 

* voor niet-handstand afsprongen geldt in het opgelegd werk een minimum hoogte van horizontaal 

 

• E-jury (extra regels) 

 
Klein 

-0.1 

Middelmatig 

-0.3 

Groot 

-0.5 

Extra regels 

Uitvoering van een onvolledige kreits  
(bijkomend bestraffing voor een val (-1.0) indien het 
vereist aantal kreitsen nog niet werd behaald) 

tot 90° te kort  >90° te kort  

Asafwijking voor Czech of Stockly 

 15°-30°  30°-45°  45° 

 (en geen 

erkenning) 

Lijnfout:  

• Hand buiten de gevraagde zone 

• Magyar of Sivado: slechts 1 hand over de lijn 

(+aftrek van 0.3 voor het deel dat er op volgt) 

 +  

Beenzwaaien zonder lossen van de hand  +  
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3.4 BESCHRIJVING 

 Paddenstoel  Laag paard zonder bogen 
    

 Beschrijving  Beschrijving 

    

N
iv

ea
u

 1
 

1 kreits + ¼ draai afwenden 

 

 

 

 

0 punten   

    

N
iv

ea
u

 2
 

3 kreitsen + ¼ draai afwenden  
1 voorlingse kreits 

met zijdelings afspringen 

 

 

 

 

OF 

1 ruglingse kreits  

met zijdelings afspringen 

 

 

0,5 punten  0,5 punten 
 

 
  

N
iv

ea
u

 3
 

7 kreitsen + ¼ draai afwenden  
3 voorlingse kreitsen 

met zijdelings afspringen 

 

 

 

 OF 

 
3 ruglingse kreitsen  

met zijdelings afspringen 

 

 

1,0 punt  1,0 punt 
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 Paddenstoel  Laag paard zonder bogen 
 

 
 

 

 Beschrijving  Beschrijving 

 
 

 
 

N
iv

ea
u

 4
 

minimum 3 kreitsen 

Stockly OF Czech 

minimum 3 kreitsen 

+ ¼ draai afwenden 

 

5 voorlingse kreitsen met zijdelings afspringen 

OF  

5 ruglingse kreitsen  met zijdelings afspringen 

 

 

 

  

1,5 punten  1,5 punten 

    

N
iv

ea
u

 5
 

minimum 1 kreits  

Stockly OF Czech 

minimum 1 kreits 

½ spindle 

minimum 1 kreits 

+ ¼ draai afwenden 

 

3 voorlingse kreitsen   

1/2 Magyar (zone 3) 

met zijdelings afspringen 

 

OF  

 

3 ruglingse kreitsen   

1/2 Sivado (zone 3) 

met zijdelings afspringen 
 

 

 

 

OF 
5x thomaskreits 

 

 

 

2,0 punten  2,0 punten 
 



 

© 2022 Gymnastiekfederatie Vlaanderen  |  Zuiderlaan 13  |  9000 Gent  |  T. 09 243 12 00  |  www.gymfed.be  |  info@gymfed.be 

IBAN: BE57 4428 0217 1135  |  BIC: KREDBEBB  |  Ondernemingsnummer: 0 417 540 656  |  RPR Gent  |  Versie: 02-06-2020     56 

 Paddenstoel  Laag paard zonder bogen 

    

 Beschrijving  Beschrijving 
    
 

N
iv

ea
u

 5
A

 

minimum 2 thomaskreitsen 

 ½ Spindel in 1 kreits 

minimum 2 thomaskreitsen 

 

kopkreits ruglings (zone 4)  

Stockly A (zone 5)  

1/2 Magyar (zone 3) 

+ 3 kreitsen (zone 3) 

met zijdelings afspringen 

OF 

kopkreits voorlings (zone 2) 

Czech (zone 1) 

1/2 Sivado (zone 3) 

+ 3 kreitsen (zone 3) 

met zijdelings afspringen 

 

 

 

 

 

 

2,5 punten  2,5 punten 

 

   

N
iv

ea
u

 6
 

minimum 2 thomaskreitsen 

1/1 Spindel in 2 kreitsen 

minimum 2 thomaskreitsen 

 

 

Magyar (zone 1 - zone 5) 

½ Sivado (zone 5 – zone 3)  

+ 3 kreitsen (zone 3) 

met zijdelings afspringen 

 

 
 

 

 

3,0 punten  3,0 punten 
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 Paddenstoel met 1 boog  Hoog paard met bogen 

    

 Beschrijving  Beschrijving 

    

N
iv

ea
u

 1
 

 

 

1 Springen tot voorlingse steun 

2 
Steunen op linkerarm en rechterhand opheffen 

Steunen op rechterarm en linkerhand opheffen 

3 
Steunen op linkerarm en rechterbeen zwaaien 

Steunen op rechterarm en linkerbeen zwaaien 

 

 

  0 punten 

    

N
iv

ea
u

 2
 

1 kreits op de boog 

+ ¼ draai afwenden 

OF 

1 kreits boven de boog  

+ ¼ draai afwenden 

 

 

 

1 Springen tot voorlingse steun 

2 
Steunen op linkerarm en rechterhand opheffen 

Steunen op rechterarm en linkerhand opheffen 

3 
Steunen op linkerarm en rechterbeen zwaaien 

Steunen op rechterarm en linkerbeen zwaaien 

4 
Rechterbeen inzwaaien 

Linkerbeen inzwaaien en met ¼ draai afspringen 

 

OF 

 
 

 

 

0,5 punten  0,5 punten 
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 Paddenstoel met 1 boog  Hoog paard met bogen 

    

 Beschrijving  Beschrijving 

    

N
iv

ea
u

 3
 

2 kreitsen op de boog 

+ ¼ draai afwenden 

OF  

2 kreitsen boven de boog 

+ ¼ draai afwenden 

 

1 Springen tot voorlingse steun 

2 Steunen op rechterarm en linkerbeen zwaaien 

3 Rechterbeen inzwaaien, linkerbeenzwaai 

4 Rechterbeen uitzwaaien 

 

OF  

 

5 Linkerbeen inzwaaien, rechter beenzwaai 

6 Linkerbeen uitzwaaien 

7 Rechterbeen inzwaaien en met ¼ draai afspringen 

 

1,0 punt 1,0 punt 
    

N
iv

ea
u

 4
 

4 kreitsen op de boog 

+ ¼ draai afwenden 

OF 

4 kreitsen boven de boog 

+ ¼ draai afwenden 

 

1 Springen tot voorlingse steun 

2 
Linkerbeenzwaai  

Rechterbeen inzwaaien 

3 Halve schaar links, rechter beenzwaai 

 

OF 

 

4 Linkerbeen inzwaaien, halve schaar rechts 

5 Linkerbeen over paard zwaaien met hand vasthouden 

6 Linkerbeen terugzwaaien, 1 kreits en achteraan afspringen 

 

1,5 punten 1,5 punten 
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N
iv

ea
u

 5
 

1 kreits boven de boog 

1 kreits met 2e hand op de boog 

  stockly B opstappen 

afstappen van de boog 

1 kreits boven de boog 

(5 kreitsen) 

+ ¼ draai afwenden 

 

1 Springen tot voorlingse steun 

2 Rechterbeen inzwaaien, schaar links  

3 
Rechterbeen inzwaaien, linkerbeen uitzwaaien,  

rechterbeen uitzwaaien 

 

4 Linkerbeen over paard zwaaien met hand vasthouden 

5 Linkerbeen terugzwaaien  

6 3 kreitsen 

7 Over het paard afspringen met ¼ draai 

 

2,0 punten 2,0 punten 

   
 

N
iv

ea
u

 5
A

 

1 kreits boven de boog 

kreits met 2e hand op de boog 

D-flop op 1 boog 

(LLS of SLL) 

afstappen van de boog 

1 kreits boven de boog 

(7 kreitsen) 

+ ¼ draai afwenden 

  

LLS = 

o kreits op 1 boog 

o kreits op één boog met ¼   

o Stockly B 

 

SLL = 

o Stockly B opstappen 

o kreits op één boog met ¼ in het begin 

o kreits op één boog met ¼  

 

 

  

2,5 punten    

 Paddenstoel met 1 boog  Hoog paard met bogen 

    



 

© 2022 Gymnastiekfederatie Vlaanderen  |  Zuiderlaan 13  |  9000 Gent  |  T. 09 243 12 00  |  www.gymfed.be  |  info@gymfed.be 

IBAN: BE57 4428 0217 1135  |  BIC: KREDBEBB  |  Ondernemingsnummer: 0 417 540 656  |  RPR Gent  |  Versie: 02-06-2020           60 

Hoog paard met bogen 
     

Beschrijving 
     

N
iv

ea
u

 5
B

 

1 Kopkreits + kopkreits met tweede hand op de boog 

2 

Rechterbeen inzwaaien en indraaien naar het midden met ¼ draai 

Kreits op 1 boog met een kwart, kreits op twee bogen + 0,5 punten 

Kreits op 1 boog, kreits op 1 boog met een kwart,  kreits op twee bogen + 1,0 punten 

3 

Schaar 

Schaar met verplaatsing + 0,5 punten 

Dubbelschaar + 1,0 punt 

4 

Linkerbeen over paard zwaaien met hand vasthouden 

Linkerbeen terugzwaaien om de kreits in te zetten 

Kreits 

5 
Kreits 

Czech + 0,5 punten 

6 
Kreits 

Stockly A + 0,5 punten 

7 
A-transport 

B-Sivado + 0,5 punten 

8 Kopkreits 

9 
Kopkreits 

R 360 + 0,5 punten 

10 

Schwaben af 

R360 schwaben af + 0,5 punten 

B-handstand af + 0,5 punten 

7,5 – 12 punten 

Opgelet: bij uitvoeren van oefening 5B mag de gymnast enkel en alleen de oefening aan het hoog paard uitvoeren. 

Het kreitsen mag ook uit zwaai gestart worden (hoeft niet uit beentje over met hand vasthouden). 

De beenzwaaibewegingen zijn vrij te kiezen, het toevoegen van extra beenzwaaien of extra scharen is toegelaten. 

Bij uitvoeren van bonus 2 is de overgang van kreitsen naar beenzwaaien vrij te kiezen. 
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Een mogelijk voorbeeld van de beenzwaaien in oefening (elementen 1 tem 4) 
N

iv
ea

u
 5

B
 

1 Kopkreits + kopkreits met tweede hand op de boog 

2 

Rechterbeen inzwaaien en indraaien naar het midden met ¼ draai  
Rechterbeen inzwaaien tot ruglingse steun 
Linkerbeen uitzwaaien, rechterbeen uitzwaaien tot voorlingse steun 

Opstappen met kreits op 1 boog met kwart tot kreits op 2 bogen 
Linkerbeen uitzwaaien uit halve kreits,  rechterbeen uitzwaaien tot voorlingse steun 

+ 0,5 point 

Opstappen met kreits op 1 boog + kreits met kwart op 1 boog tot kreits op 2 bogen 
Linkerbeen uitzwaaien uit halve kreits,  rechterbeen uitzwaaien tot voorlingse steun 

+ 1,0 point 

3 

Linkerbeen zwaaien in voorlingse steun 
Rechterbeen inzwaaien + schaar links,   
Rechterbeen inzwaaien tot ruglingse steun,  
Linkerbeen uitzwaaien 
Rechterbeen uitzwaaien tot voorlingse steun 
 

Linkerbeen inzwaaien + schaar rechts 
Beenzwaai links  
Rechterbeen uitzwaaen tot voorlingse steun   

Linkerbeen zwaaien in voorlingse steun 
Rechterbeen inzwaaien + schaar links met verplaatsing naar kop  
Rechterbeen inzwaaien naar de bogen en verplaatsing met ½ draai tussen de 
bogen 
Rechterbeen inzwaaien tot ruglingse steun, linkerbeen uitzwaaien – rechterbeen 
uitzwaaien tot voorlingse steun. 

Linkerbeen inzwaaien + schaar rechts met verplaatsing 
Linkerbeen inzwaaien naar de bogen en verplaatsing met ½ draai tussen de bogen 
Rechterbeen uitzwaaien tot voorlingse steun 

+ 0,5 point 

Linkerbeen zwaaien in voorlingse steun 
Rechterbeen inzwaaien + dubbelschaar links,   
Linkerbeen uitzwaaien tot voorlingse steun; steunen op linkerhand en rechterbeen 
zwaaien 

Linkerbeen inzwaaien + dubbelschaar rechts  
Rechterbeen uitzwaaien tot voorlingse steun 

+ 1,0 point 

4 

Linkerbeen over paard zwaaien met hand vasthouden 

Linkerbeen terugzwaaien om de kreits in te zetten 

Kreits 
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 Hoog paard met bogen 
     

 Beschrijving 

     

N
iv

e
a

u
 6

  

1 
Springen tot voorlingse steun 

Rechterbeen inzwaaien 

2 Schaar links 

3 Rechterbeen inzwaaien om de kreitsen te starten 

4 Kreitsen 

5 

Czech OF Stockly A 

Kreits met een kwart naar 1 boog, kreits op één boog, kreits met een kwart naar beide bogen 

(=kreits op 1 boog vanuit Czech- of SA-inzet) 
+ 0.5 punten 

6 
A-transport naar de kop 

B-Sivado + 0.5 punten 

7 2 kopkreitsen 

8 Schwaben af 

 

5,0 – 6,0 punten 

Opgelet: Niveau 6 bevat het kreitsen op 1 boog: de gymnast mag geen oefening op paddenstoel 1 boog meer uitvoeren. 
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 Hoog paard met bogen 
     

 Beschrijving 

     

N
iv

e
a

u
 7

 

1 
Springen tot voorlingse steun 

Rechterbeen inzwaaien 

2 Schaar links 

3 Rechterbeen inzwaaien en kreitsen 

4 

Kreits met een kwart naar 1 boog, kreits op één boog, kreits met een kwart naar beide bogen 

(= kreits op 1 boog vanuit Czech- of SA-inzet) 

Stockly flop met D-waarde + 0,5 punten 

5 
B-Sivado 

Russen flop met D-waarde + 0,5 punten 

6 
Voorlingse kopkreits 

R 720 + 0,5 punten 

7 
Magyar  

Magyar in thomas + 0,5 punten 

8 Ruglingse kopkreits 

9 
½ draai naar keuze (Stockly, Czech, R180, ½ Spindel) 

Sivado (de ruglingse kopkreits zit in de Sivado) + 0,5 punten 

10 
R 360, Schwaben af 

C-handstand af + 0,5 punten 

 

13,0 – 16,0 punten 

Opgelet: Niveau 7 bevat het volledige paardwerk: de gymnast voert enkel een oefening uit aan het hoog paard. 



 

© 2022 Gymnastiekfederatie Vlaanderen  |  Zuiderlaan 13  |  9000 Gent  |  T. 09 243 12 00  |  www.gymfed.be  |  info@gymfed.be 

IBAN: BE57 4428 0217 1135  |  BIC: KREDBEBB  |  Ondernemingsnummer: 0 417 540 656  |  RPR Gent  |  Versie: 02-06-2020   66 

Opgelegd werk I-, A- & B-niveau 

4 RINGEN 

4.1 ALGEMEENHEDEN 

• De gymnast kan kiezen uit zeven niveaus.  

• In de niveaus 2-7 kan de gymnast bonuselementen uitvoeren. Bij erkenning door de jury 

verhoogt de startwaarde met 0.5 of 1.0 naargelang de bonus. 

 

4.2 TECHNISCHE RICHTLIJNEN 

• Steunposities 

o Met gestrekte armen 

o Met “open” steun, ringen minimaal parallel 

• Voorzwaai 

o Ronde voorzwaai met gestrekte armen 

o Met de schouders laag in de hang. Bij horizontale zwaai of hoger blijven de schouders 

lager dan de voeten 

o Ringen in voorzwaai naar binnen draaien (palmgreep), ringen achter de schouders 

• Achterzwaai 

o Schouders laag in de hang houden. Bij horizontale zwaai of hoger blijven de 

schouders lager dan de voeten 

o Zwaaien met gestrekt lichaam en gestrekte armen  

o Ringen in achterzwaai naar buiten draaien, ringen openen (ringen zijwaarts brengen) 

• Inloque 

o Inloque inzetten vanuit de achterzwaai (geen amplitude-eis)  

o Zonder heuphoek 

• Disloque 

o Disloque inzetten vanuit de voorzwaai  

o Met verhoging van de schouders (armen 45° geopend of op ringhoogte)  

o Hoofd neutraal 

• Reuzenzwaai / Temporeus door handstand 

o Vallen uit handstand met gestrekt lichaam (met beetje geopende schouders en 

bekken) 

o Schouders laag in de zwaai houden  

o Met gestrekte armen 

o Temporeus naar handstand: erkenning volgens FIG gradenregel 

• Hurksalto / streksalto 

o Salto inzetten na de voorzwaai  

o Hoofd neutraal, bolle borst, bekken open (streksalto) 

o Met voldoende hoogte/amplitude 

 

  



 

© 2022 Gymnastiekfederatie Vlaanderen  |  Zuiderlaan 13  |  9000 Gent  |  T. 09 243 12 00  |  www.gymfed.be  |  info@gymfed.be 

IBAN: BE57 4428 0217 1135  |  BIC: KREDBEBB  |  Ondernemingsnummer: 0 417 540 656  |  RPR Gent  |  Versie: 02-06-2020   67 

Opgelegd werk I-, A- & B-niveau 

4.3 JURERING 

Jurering van de moeilijkheid (D-Jury) 

 

• Erkenning van elementen 

FIG Regels 

Element Geen erkenning indien 

Krachthoudingen 

Met meer dan 45° afwijking van de perfecte 

lichaams-, arm- of beenpositie. 

Bijvoorbeeld: plank rugwaarts met afwijking 

groter dan 45°. 

Houdingsposities 

Niet gehouden: geen stop. De houding wordt pas 

bereikt als het hele lichaam in stilstand is, ook de 

voeten en de schouders.  

Zwaai tot krachthouding 

Met de schouders en/of het lichaam  > 45° boven 

de perfecte houdingspositie.  

Bijvoorbeeld: achteropzet tot vrije balans met 

gespreide benen met een heuphoek > 45° 

Zwaaien naar handstand en zwaaien tot een 

krachthouding  

Waarbij de benen > 45° zakken ten opzichte van 

de initiële positie. 

Jonasson of Yamawaki  
Met een duidelijke steunfase  

(traag uitgevoerd wordt erkend) 

 

Extra regels 

Element Geen erkenning indien 

Inloqueren uit hang Met volledig ongelijke schouders 

Inloque Heuphoek >45° 

Vrije balans  

(met gebogen, gespreide of gesloten benen) 
Voeten of knieën onder onderzijde van de ringen 

Handstand kracht met voeten rond de kabels Kabels gebruiken om het element te lukken 

Temporeus buikwaarts of rugwaarts >45° afwijking ten opzichte van handstand 

 

• Neutrale aftrek 

Extra regels 
Klein 

-0.1 

Middelmatig 

-0.3 

Groot 

-0.5 

element wordt niet erkend   -0.5 

element wordt niet uitgevoerd   -1.0 
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Opgelegd werk I-, A- & B-niveau 

Jurering van de uitvoering (E-jury) 

• Bij zwaaibewegingen tot een (kracht)houding mogen de schouders en het lichaam niet boven 

de perfecte eindpositie uitstijgen. Naast de bestraffing voor het te hoog inkomen, is er ook 

een bestraffing voor de eindpositie zelf (cumulatief). 

• Houdingen worden onmiddellijk en met gestrekte armen in de juiste positie bereikt zonder 

positionele correcties. 

 
Klein 

-0.1 

Middelmatig 

-0.3 

Groot 

-0.5 

FIG regels 

Benen spreiden of andere uitvoeringsfouten tijdens het 

aanspringen of opsteken aan de ringen 
 +  

Zwaai alvorens oefening te beginnen  +  

Trainer geeft de turner kleine zwaai +   

Rugwaarts afleggen in achterzwaai  +  

Kleine of duidelijke onderbreking of steunfase in Jonasson of 

Yamawaki  
+ + 

+ 

en geen 

erkenning 

Element zonder waarde langer dan 2sec. aanhouden +   

Compositie-fout  +  

Valse greep (onder greep) tijdens krachthoudingen 

Opgelet: wel toegelaten tijdens optrekken tot steun 
+   

Gebogen armen in zwaaidelen die leiden tot krachthoudingen 

of om een houding te bereiken 
+ + + 

Gebogen armen tijdens houdingselementen of tijdens 

opduwen tot krachthoudingselementen 
0-15° >15-30° >30-45° 

Kabels of riemen raken met de armen, voeten of andere 

lichaamsdelen* 
 +  

Steunen of vasthaken van de voeten of benen aan de kabels*   

+ 

en geen 

erkenning 

Val vanuit handstand   

+ 

en geen 

erkenning 

Overdreven zwaaien van de kabels 
+ 

per element 
  

Zwaai met kracht + +  

Kip type elementen uitgevoerd met een minimale buiging en 

gebruik van kracht, eerder dan zwaai 
+ + + 

*Dit wordt in sommige oefeningen van het opgelegd werk wel toegestaan. 
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Opgelegd werk I-, A- & B-niveau 

 

 
Klein 

-0.1 

Middelmatig 

-0.3 

Groot 

-0.5 

Extra regels 

Oefening starten in langhang met gebogen 

armen 
 +  

Ongecontroleerd optrekken (asymmetrisch, met 

zwaai,…) 
+ + + 

Handen ompakken voor optrekken tot steun  +  

Ongecontroleerde overgangen tussen houdingen  + + + 

Onvoldoende flexibiliteit in dorsale hang + +  

Inloqueren met ongelijke schouders + + 
+  

(en geen erkenning) 

Onjuiste techniek in zwaaien + + + 

Geen “open” steun tijdens steunposities + +  

Vrije balans met gebogen benen 
Bekken onder 

schouderhoogte 

Voeten of knieën 

onder bovenzijde 

van de ringen 

Voeten of knieën 

onder onderzijde 

van de ringen 

(en geen erkenning) 

Onvoldoende hoogte in afsprong + +  
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Opgelegd werk I-, A- & B-niveau 
 

 

 

4.4 BESCHRIJVING 

 Niveau 1     -     Ringen     -     Moeilijkheid 1.0 Aandachtspunten 

1 
Langhang  

Optrekken tot 90° gebogen armen 2” 

 

Gecontroleerd optrekken tot 90°, het lichaam blijft gestrekt 

2 
Terugkeren naar langhang 

Ophurken tot gehurkte omgekeerde hang 

Gecontroleerd zakken naar langhang 

Benen 90°gebogen en gestrekte armen tijdens het ophurken 

3 Gehurkt zakken tot dorsale hang 2” Met gebogen benen gecontroleerd zakken tot dorsale hang, handen in palmpositie 

4 Ophoeken tot vouwhang  

5 Zakken tot hoekhang 90° 2” Rechte hoekhang: handen, schouders en zitvlak in rechte lijn 

6 Achterzwaai 
Voorzwaai 

o Ronde voorzwaai met gestrekte armen 
o Met de schouders laag in de hang. Bij horizontale zwaai of hoger blijven de 

schouders lager dan de voeten 
o Ringen in voorzwaai naar binnen draaien (palmgreep), ringen achter de 

schouders 
Achterzwaai 

o Schouders laag in de hang houden. Bij horizontale zwaai of hoger blijven de 
schouders lager dan de voeten 

o Zwaaien met gestrekt lichaam en gestrekte armen  
o Ringen in achterzwaai naar buiten draaien, ringen openen (ringen zijwaarts 

brengen) 

7 Voorzwaai 

8 Achterzwaai 

9 Voorzwaai 

10 Achterzwaai en afspringen tot strekstand 

 

Hoogte van de zwaaien: geen amplitude eis 
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Opgelegd werk I-, A- & B-niveau 
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Opgelegd werk I-, A- & B-niveau 
 

 

 

 Niveau 2     -     Ringen     -     Moeilijkheid 2.5 (3.0 – 3.5) Aandachtspunten 

1 
Langhang  

Met gestrekte benen heffen tot hoekhang 90° 2” 

 

Gecontroleerd heffen tot hoekhang 

2 
Terugkeren tot langhang  

Optrekken tot 90° gebogen armen 2” 

Gecontroleerd zakken naar langhang 

Gecontroleerd optrekken tot 90°, het lichaam blijft gestrekt 

3 

Vanuit gebogen armhang  

Ophoeken tot vouwhang 

 

Tijdens het ophoeken de armen geleidelijk aan strekken 

Vanuit gebogen armhang via kleine courbette-zwaai  

Kantelen met gestrekt lichaam tot omgekeerde hang 

Overstrekken van de heupen alvorens de kantelbeweging in te zetten 

 
+0,5 ptn 

4 

Gehoekt zakken tot dorsale hang 2” Gecontroleerd zakken tot dorsale hang, handen in palmpositie 

Traag met gestrekt lichaam zakken tot dorsale hang 2” Gecontroleerd zakken tot dorsale hang, handen in palmpositie +0,5 ptn 

5 Ophoeken tot vouwhang, uitzwaaien 
Uitzwaai: heupen uitstrekken door vluchtige omgekeerde strekhang, armen mogen 

gebogen worden tijdens het uitzwaaien 

6 Achterzwaai 
Voorzwaai 

o Ronde voorzwaai met gestrekte armen 
o Met de schouders laag in de hang. Bij horizontale zwaai of hoger blijven de 

schouders lager dan de voeten 
o Ringen in voorzwaai naar binnen draaien (palmgreep), ringen achter de 

schouders 
Achterzwaai 

o Schouders laag in de hang houden. Bij horizontale zwaai of hoger blijven de 
schouders lager dan de voeten 

o Zwaaien met gestrekt lichaam en gestrekte armen 
o Ringen in achterzwaai naar buiten draaien, ringen openen (ringen zijwaarts 

brengen) 

7 Voorzwaai 

8 Achterzwaai 

9 Voorzwaai 

10 Achterzwaai en afspringen tot strekstand 

 

Amplitude zwaaien: 

• voorzwaai:  voeten op ringenhoogte 

• achterzwaai:  voeten op schouderhoogte 
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Opgelegd werk I-, A- & B-niveau 
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Opgelegd werk I-, A- & B-niveau 
 

 

 Niveau 3     -     Ringen     -     Moeilijkheid 4.0 (4.5 – 5.0) Aandachtspunten 

1 

Langhang  

Met hulp optrekken tot steun  

Open streksteun 2” 

Optrekken tot steun in 3 fases.  

Fase 1: optrekken tot aan de borst 

Fase 2: inrollen tot pompsteun 

Fase 3: armen strekken tot streksteun met ringen minimaal parallel  

Het lichaam blijft tijdens de gehele beweging gestrekt 

Langhang  

Optrekken tot steun  

Streksteun 2” 

+0,5 ptn 

2 Komen tot hoeksteun 2” Hoeksteun met ringen minimaal parallel 

3 
Terugkeren tot open streksteun  

Armen buigen en gecontroleerd zakken met gestrekt lichaam tot gebogen armhang (2”) 

Gecontroleerd terugkeren, ringen minimaal parallel in streksteun 

 

4 
Vanuit gebogen armhang via kleine courbette-zwaai  

Kantelen met gestrekt lichaam tot omgekeerde hang 

Overstrekken van de heupen alvorens de kantelbeweging in te zetten 

 

5 

Traag met gestrekt lichaam zakken tot dorsale hang 2” Gecontroleerd zakken tot dorsale hang, handen in palmpositie 

Met gestrekt lichaam zakken tot plank rugwaarts 2” 

Verder met gestrekt lichaam zakken tot dorsale hang 2” 
+0,5 ptn 

Plank rugwaarts met gestrekt lichaam, borst mag licht rond zijn 

Handen in palmpositie 

6 
Ophoeken tot vouwhang 

Uitzwaaien 

Uitzwaai: heupen uitstrekken door vluchtige omgekeerde strekhang, armen mogen gebogen 

worden tijdens het uitzwaaien 

7 Achterzwaai 
Voorzwaai 

o Ronde voorzwaai met gestrekte armen 
o Met de schouders laag in de hang. Bij horizontale zwaai of hoger blijven de schouders 

lager dan de voeten 
o Ringen in voorzwaai naar binnen draaien (palmgreep), ringen achter de schouders 

Achterzwaai 
o Schouders laag in de hang houden. Bij horizontale zwaai of hoger blijven de 

schouders lager dan de voeten 
o Zwaaien met gestrekt lichaam en gestrekte armen 
o Ringen in achterzwaai naar buiten draaien, ringen openen (ringen zijwaarts brengen) 

8 Voorzwaai 

9 Achterzwaai 

10 Salto gehurkt rugwaarts 

Hurksalto gestrekt inzetten vanuit de voorzwaai 

Hoofd neutraal, bolle borst  

Met voldoende hoogte/amplitude 

Benen en heupen uitstrekken om de landing voor te bereiden 

• Amplitude voorzwaai:  voeten op ringenhoogte 

• Amplitude achterzwaai:  voeten op schouderhoogte 
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Opgelegd werk I-, A- & B-niveau 
 

 

 Niveau 4     -     Ringen     -     Moeilijkheid 5.5 (6.0 – 6.5) Aandachtspunten 

1 
Langhang 
Optrekken tot steun  
Open streksteun 2” 

Optrekken tot steun in 3 fases.  
Fase 1: optrekken tot aan de borst 
Fase 2: inrollen tot pompsteun 
Fase 3: armen strekken tot streksteun met ringen minimaal parallel  
Het lichaam blijft tijdens de gehele beweging gestrekt 

2 

Komen tot hoeksteun 2” Hoeksteun met ringen minimaal parallel 

Heffen tot vrije balans met gebogen en gesloten benen 2” 
Komen tot hoeksteun 2” 

Vrije balans met gebogen en gesloten benen  
met knieën en voeten boven de bovenzijde van de ringen  
met gestrekte armen en zonder de kabels te raken 

Hoeksteun met ringen minimaal parallel 

+0,5 ptn 

3 
Ophoeken tot schouderstand 2”  
Met gestrekt lichaam zakken tot omgekeerde hang 

Schouderstand met gestrekt lichaam 
Gecontroleerd zakken tot omgekeerde hang 

4 
Traag met gestrekt lichaam zakken tot dorsale hang 2” Gecontroleerd zakken tot dorsale hang, handen in palmpositie 

Met gestrekt lichaam zakken tot plank rugwaarts 2”  
Verder met gestrekt lichaam zakken tot dorsale hang 2” 

Plank rugwaarts met gestrekt lichaam, borst mag licht rond zijn 
Handen in palmpositie 

+0,5 ptn 

5 
Ophoeken tot vouwhang 
Uitzwaaien 

Uitzwaaien: heupen uitstrekken door vluchtige omgekeerde strekhang, armen mogen gebogen 
worden tijdens het uitzwaaien 

6 Achterzwaai 
Voorzwaai 

o Ronde voorzwaai met gestrekte armen 
o Met de schouders laag in de hang. Bij horizontale zwaai of hoger blijven de schouders 

lager dan de voeten 
o Ringen in voorzwaai naar binnen draaien (palmgreep), ringen achter de schouders 

Achterzwaai 
o Schouders laag in de hang houden. Bij horizontale zwaai of hoger blijven de 

schouders lager dan de voeten 
o Zwaaien met gestrekt lichaam en gestrekte armen 
o Ringen in achterzwaai naar buiten draaien, ringen openen (ringen zijwaarts brengen) 

7 Voorzwaai 

8 Achterzwaai 

9 Disloque 
Disloque inzetten vanuit de voorzwaai  
Met verhoging van de schouders (armen 45° geopend)  
Hoofd neutraal 

10 Streksalto rugwaarts 
Salto inzetten na de voorzwaai  
Hoofd neutraal, bolle borst, bekken open 
Met voldoende hoogte/amplitude 

• Amplitude voorzwaai: bekken op ringenhoogte 

• Amplitude achterzwaai: achterzwaai bekken op ringenhoogte 
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 Niveau 5b     -     Ringen     -     Moeilijkheid 7.0 (7.5 – 12.0) Aandachtspunten 

1 

Langhang  
Ophoeken tot omgekeerde hang 

Omgekeerde hang met gestrekt lichaam, hoofd neutraal 

Langhang  
Optrekken tot vluchtige gebogen armhang 90° 
Met gestrekt lichaam kantelen tot omgekeerde hang 

+0,5 ptn 
 
 
Kantelen via kleine courbette beweging is toegestaan 

Langhang  
Inloqueren  tot dorsale hang  
Ophoeken tot omgekeerde hang 

+0,5 ptn Inloqueren met gelijke schouders 

2 

Traag met gestrekt lichaam zakken tot dorsale hang 2” 
Ophoeken tot omgekeerde hang 

Gecontroleerd zakken tot dorsale hang, handen in palmpositie 
 

Met gestrekt lichaam zakken tot plank rugwaarts 2”  
Verder met gestrekt lichaam zakken tot dorsale hang  
Ophoeken tot omgekeerde hang 

+0,5 ptn 
Plank rugwaarts met gestrekt lichaam, borst mag licht rond zijn 
Handen in palmpositie 
 

Met gestrekt lichaam zakken tot plank voorwaarts 2” 
Traag met gestrekt lichaam zakken tot langhang 

+0,5 ptn 
Plank voorwaarts met gestrekt lichaam en gestrekte armen 
Element drie moet dan niet meer uitgevoerd worden 

3 Traag met gestrekt lichaam zakken tot langhang Gecontroleerd zakken tot langhang 

4 

Optrekken tot steun,  
Open streksteun 2” 

Optrekken tot steun in 3 fases.  
Fase 1: optrekken tot aan de borst  /  Fase 2: inrollen tot pompsteun  /   
Fase 3: armen strekken tot streksteun met ringen minimaal parallel  
Het lichaam blijft tijdens de gehele beweging gestrekt 

5 Heffen tot spreidhoeksteun 2”  
Vanuit streksteun, stukje handstand kracht en met gestrekte armen komen tot spreidhoeksteun zonder de 
riemen te raken 

3+4+5 

Uitzwaaien  
 
Inloque 
Achteropzet 

Uitzwaaien: heupen uitstrekken door vluchtige omgekeerde strekhang, armen mogen gebogen worden tijdens 
het uitzwaaien 
Inloque inzetten vanuit de achterzwaai (geen amplitude-eis), zonder heuphoek 
Achteropzet met gestrekte armen 

Uitzwaaien  
 
Inloque  
Achteropzet tot spreidhoeksteun 2” OF Honma tot streksteun 

+0,5 ptn 

Uitzwaaien: heupen uitstrekken door vluchtige omgekeerde strekhang, armen mogen gebogen worden tijdens 
het uitzwaaien 
Inloque inzetten vanuit de achterzwaai (geen amplitude-eis), zonder heuphoek 
Achteropzet tot spreidhoeksteun met gestrekte armen, zonder contact met de riemen 
Honma inzetten op het einde van de achterzwaai 

Kip tot streksteun  
Heffen tot spreidhoeksteun 2” +0,5 ptn 

Kip tot steun met gestrekte armen 
Vanuit streksteun, stukje handstand kracht en met gestrekte armen komen tot spreidhoeksteun zonder de 
riemen te raken 

Disloque 
Vooropzet tot streksteun  
Heffen tot spreidhoeksteun 2” 

+0,5 ptn 

Geen amplitude vereiste voor disloque, hoofd neutraal 
Vooropzet tot steun met gestrekte armen 
Vanuit streksteun, handstand kracht en met gestrekte armen komen tot spreidhoeksteun zonder de riemen te 
raken 
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6 

Komen tot hoeksteun 2” Hoeksteun met ringen minimaal parallel  

Komen tot hoge hoeksteun 2”  +0,5 ptn Hoge hoeksteun met benen verticaal 

Vanuit steun rol voorwaarts gehoekt tot steun 
Hoeksteun 2” 

+0,5 ptn 
Geen vereiste betreffende de heuphoek tijdens rol voorwaarts 
Hoeksteun met ringen minimaal parallel 

Komen tot vrije balans met gespreide benen 2” 
Komen tot hoeksteun 2” 

+0,5 ptn 
Vrije balans met voeten boven de bovenzijde van de ringen, met gestrekte armen en zonder de kabels te 
raken. Hoeksteun met ringen minimaal parallel 

7 

Handstand kracht (gebogen armen en raken kabels toegestaan) tot handstand met gestrekte 
benen gecontroleerd tegen of rond de kabels (benen mogen de kabels raken). 

De voeten mogen gecontroleerd én met gestrekte benen tegen of rond de kabels gehouden worden. Er mag 
niet aan de kabels gehangen worden 
De handstand moet niet gehouden worden 

Handstand kracht (gebogen armen en raken kabels toegestaan) tot handstand 
2” 

+0,5 ptn De benen raken de kabels niet, komen tot handstandpositie met gestrekte armen 

Handstand kracht met gestrekte armen 2” +0,5 ptn Handstand kracht zonder de kabels of riemen te raken 

8 
Benen sluiten en zakken met gestrekt lichaam door vluchtige streksteun (gebogen armen en 
raken kabels toegestaan) en kantelen tot omgekeerde hang 
Vluchtige vouwhang, disloque 

Het zakken en kantelen mag met 30° gehoekt lichaam 
 
Geen amplitude vereiste voor disloque, hoofd neutraal 

9 Disloque met schouders op ringenhoogte Disloque inzetten vanuit de voorzwaai met schouders op ringenhoogte, hoofd neutraal 

8+9 

Handstand vallen buikwaarts + disloque met schouders op ringenhoogte 
OF 
Handstand vallen rugwaarts + inloque met schouders op ringenhoogte 
 

+0,5 ptn 

Handstand vallen met gestrekt lichaam, schouders laag in de zwaai houden 
Disloque inzetten vanuit de voorzwaai met schouders op ringenhoogte, hoofd neutraal 
Handstand vallen met gestrekt lichaam 
Inloque inzetten vanuit de achterzwaai, zonder heuphoek 

Reuzenzwaai rugwaarts (minimum 45°) 
OF  
Reuzenzwaai buikwaarts (minimum 45°) 

+1,0  ptn 
Handstand vallen met gestrekt lichaam 
Reuzenzwaai inzetten vanuit de voorzwaai of achterzwaai 

Reuzenzwaai rugwaarts tot handstand 2” 
OF  
Reuzenzwaai buikwaarts tot handstand 2” 

+1,5 ptn 
Handstand vallen met gestrekt lichaam 
Reuzenzwaai inzetten vanuit de voorzwaai of achterzwaai 

10 

Streksalto rugwaarts 
Afsprong inzetten na de voorzwaai  
Hoofd neutraal, bolle borst, bekken open 
Met voldoende hoogte/amplitude 

Streksalto schroef rugwaarts +0,5 ptn 

Dubbel salto gehurkt rugwaarts +0,5 ptn 

Streksalto schroef voorwaarts +0,5 ptn Toevoeging van halve tussenzwaai voor streksalto schroef voorwaarts is toegestaan 

• Amplitude voorzwaai:  bekken op ringenhoogte 

• Amplitude achterzwaai:  bekken op ringenhoogte 
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  Niveau 5a     -     Ringen     -     Moeilijkheid 7.0 (7.5 – 8.5) Aandachtspunten 

1 
Langhang 

Ophoeken tot omgekeerde hang 

 

Omgekeerde hang met gestrekt lichaam, hoofd neutraal 

2 

Traag met gestrekt lichaam zakken tot dorsale hang 2” 

Ophoeken tot omgekeerde hang 

Gecontroleerd zakken tot dorsale hang, handen in palmpositie 

 

Met gestrekt lichaam zakken tot plank rugwaarts 2”  

Verder met gestrekt lichaam zakken tot dorsale hang  

Ophoeken tot omgekeerde hang 

+0,5 ptn 

Plank rugwaarts met gestrekt lichaam, borst mag licht rond zijn 

Handen in palmpositie 

 

3 Met gestrekt lichaam zakken tot langhang Gecontroleerd zakken tot langhang 

4 
Optrekken tot steun,  

Open streksteun 2” 

Optrekken tot steun in 3 fases.  

Fase 1: optrekken tot aan de borst 

Fase 2: inrollen tot pompsteun 

Fase 3: armen strekken tot streksteun met ringen minimaal parallel  

Het lichaam blijft tijdens de gehele beweging gestrekt 

5 Heffen tot spreidhoeksteun 2”  
Vanuit streksteun, stukje handstand kracht en met gestrekte armen komen tot 

spreidhoeksteun zonder de riemen te raken 

6 Komen tot hoeksteun 2” Hoeksteun met ringen minimaal parallel 

7 

Handstand kracht (gebogen armen en raken kabels toegestaan) tot handstand met gestrekte benen 

gecontroleerd tegen of rond de kabels (benen mogen de kabels raken). 

De voeten mogen gecontroleerd én met gestrekte benen rond de kabels gehouden worden. 

Er mag niet aan de kabels gehangen worden 

De handstand moet niet gehouden worden 

Handstand kracht (gebogen armen en raken kabels toegestaan) tot handstand 2” +0,5 ptn De benen raken de kabels niet, komen tot handstandpositie met gestrekte armen 

8 

Benen sluiten en zakken met gestrekt lichaam door vluchtige streksteun (gebogen armen en raken 

kabels toegestaan) en kantelen tot omgekeerde hang 

Vluchtige vouwhang, disloque 

Het zakken en kantelen mag met 30° gehoekt lichaam 

 

Geen amplitude vereiste voor disloque, hoofd neutraal  

9 Disloque met schouders op ringenhoogte Disloque inzetten vanuit de voorzwaai met schouders op ringenhoogte, hoofd neutraal 

10 

Streksalto rugwaarts Afsprong inzetten na de voorzwaai  

Hoofd neutraal, bolle borst, bekken open 

Met voldoende hoogte/amplitude Dubbel salto gehurkt rugwaarts +0,5 ptn 
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 Niveau 6      -     Ringen     -     Moeilijkheid 9.5 (10.0 – 11.0) Aandachtspunten 

1 

Langhang  

Optrekken tot vluchtige gebogen armhang 90° 

Met gestrekt lichaam kantelen tot omgekeerde hang 

 

 

Kantelen via kleine courbette beweging is toegestaan 

2 

Met gestrekt lichaam zakken tot plank rugwaarts 2” 

Verder met gestrekt lichaam zakken tot dorsale hang 2” 

Ophoeken tot vouwhang 

Plank rugwaarts met gestrekt lichaam, borst mag licht rond zijn 

Handen in palmpositie 

 

3 
Uitzwaaien  

Inloque 

Uitzwaaien: heupen uitstrekken door vluchtige omgekeerde strekhang, armen mogen 

gebogen worden tijdens het uitzwaaien 

Inloque inzetten vanuit de achterzwaai (geen amplitude-eis), zonder heuphoek 

4 Achteropzet tot spreidhoeksteun 2” Achteropzet tot spreidhoeksteun met gestrekte armen, zonder contact met de riemen 

5 

Heffen tot vrije balans met gebogen en gespreide benen 2” Met gestrekte armen en zonder de kabels te raken 

Heffen tot vrije balans met gespreide benen 2” +0,5 ptn Met gestrekte armen en zonder de kabels te raken 

6 komen tot hoeksteun 2” 
Gecontroleerd komen tot hoeksteun zonder de riemen te raken 

Hoeksteun met ringen minimaal parallel 

7 

Handstand kracht (gebogen armen en raken kabels toegestaan) tot handstand 2” De benen raken de kabels niet, komen tot handstandpositie met gestrekte armen 

Handstand kracht met gestrekte armen 2” +0,5 ptn Handstand kracht zonder de kabels of riemen te raken 

8 Handstand vallen buikwaarts Handstand vallen met gestrekt lichaam, schouders laag in de zwaai houden 

9 

Uitloque met schouders op ringenhoogte Disloque inzetten vanuit de voorzwaai met schouders op ringenhoogte, hoofd neutraal 

Temporeus  buikwaarts minimum 45° +0,5 ptn Handstand vallen met gestrekt lichaam, temporeus inzetten vanuit de voorzwaai 

10 Dubbelsalto  gehurkt rugwaarts 

Afsprong inzetten na de voorzwaai  

Hoofd neutraal, bolle borst, bekken open 

Met voldoende hoogte/amplitude 
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 Niveau 7     -     Ringen     -     Moeilijkheid 12.0 (12.5 – 16.0) Aandachtspunten 

1 

Langhang  

Optrekken tot vluchtige gebogen armhang 90° 

Met gestrekt lichaam kantelen tot omgekeerde hang 

 

 

Kantelen via kleine courbette beweging is toegestaan 

Langhang  

Optrekken tot vluchtige gebogen armhang 90° 

Met gestrekt lichaam kantelen tot plank voorwaarts 2”  

Komen tot omgekeerde hang (via langhang of rechtstreeks vanuit plank voorwaarts) 

+0,5 ptn 

 

 

Plank voorwaarts met gestrekt lichaam en gestrekte armen 

 

2 

Met gestrekt lichaam zakken tot plank rugwaarts 2” 

Verder met gestrekt lichaam zakken tot dorsale hang 2” 

Ophoeken tot omgekeerde hang 

Plank rugwaarts met gestrekt lichaam, borst mag licht rond zijn 

Handen in palmpositie 

 

3 

Uitzwaaien 

Achteropzet 

Hoeksteun 2” 

Heffen tot vrije balans met gespreide benen 2” 

Komen tot streksteun en kantelen tot omgekeerde hang 

Uitzwaaien: heupen uitstrekken door vluchtige omgekeerde strekhang, armen mogen 

gebogen worden tijdens het uitzwaaien 

 

Achteropzet met gestrekte armen 

Hoeksteun met ringen minimaal parallel 

 

Vrije balans met voeten boven de bovenzijde van de ringen, met gestrekte armen en 

zonder de kabels te raken 

 

Streksteun met ringen minimaal parallel 

Kantelen met gestrekte armen en gestrekt lichaam 

3 

Uitzwaaien 

Achteropzet 

Hoeksteun 2” 

Heffen tot vrije balans 2” 

Komen tot streksteun en kantelen tot omgekeerde hang 

+0,5 ptn 

3 

Uitzwaaien 

Achteropzet tot vrije balans met gespreide benen 2” 

Komen tot streksteun en kantelen tot omgekeerde hang 

+0,5 ptn 

extra 

Na de vrije balen komen tot streksteun 

Zakken tot kruis 2” 

Komen tot omgekeerde hang 

+0,5 ptn 

Streksteun met ringen minimaal parallel 

Kruis met gestrekte armen 

 

4 

Uitzwaaien 

 

Inloque 

Uitzwaaien: heupen uitstrekken door vluchtige omgekeerde strekhang, armen mogen 

gebogen worden tijdens het uitzwaaien 

Inloque inzetten vanuit de achterzwaai (geen amplitude-eis), zonder heuphoek 
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5 Yamawaki 

Met de ringen lichtjes geopend, zonder steun 

extra + Jonasson +0,5 ptn 

6 

Honma tot streksteun 

Komen tot hoeksteun 2” 

Honma inzetten op het einde van de achterzwaai  

Streksteun en hoeksteun ringen minimaal parallel 

Honma tot hoeksteun 2” +0,5 ptn 
Onmiddellijk komen tot hoeksteun met ringen minimaal parallel zonder dat de benen 

zakken 

7 Handstand kracht met gestrekte armen 2” Handstand kracht zonder de kabels of riemen te raken 

8 

Temporeus buikwaarts minimum 45° 

OF  

Temporeus rugwaarts minimum 45° 

Handstand vallen met gestrekt lichaam, schouders laag in de zwaai houden  

Reuzenzwaai buikwaarts tot handstand 2” 

OF 

Reuzenzwaai rugwaarts tot handstand 2” 

+0,5 ptn 

Met gestrekte armen, hoofd neutraal 

9 

Extra 

Reuzenzwaai rugwaarts tot handstand 2” 

OF 

Reuzenzwaai buikwaarts tot handstand 2” 

+0,5 ptn 

10 

Dubbel gehurkt rugwaarts  

OF  

Dubbel gehurkt voorwaarts) Afsprong inzetten op het einde van de voorzwaai  

Hoofd neutraal, bolle borst (niet voor dubbel gestrekt) 

Met voldoende hoogte/amplitude 
Dubbel salto gehurkt rugwaarts met schroef +0,5 ptn 

Dubbel salto gestrekt rugwaarts +0,5 ptn 

 

  



  

© 2022 Gymnastiekfederatie Vlaanderen  |  Zuiderlaan 13  |  9000 Gent  |  T. 09 243 12 00  |  www.gymfed.be  |  info@gymfed.be 

IBAN: BE57 4428 0217 1135  |  BIC: KREDBEBB  |  Ondernemingsnummer: 0 417 540 656  |  RPR Gent  |  Versie: 02-06-2020           88 

Opgelegd werk I-, A- & B-niveau 
 

 

 



  

© 2022 Gymnastiekfederatie Vlaanderen  |  Zuiderlaan 13  |  9000 Gent  |  T. 09 243 12 00  |  www.gymfed.be  |  info@gymfed.be 

IBAN: BE57 4428 0217 1135  |  BIC: KREDBEBB  |  Ondernemingsnummer: 0 417 540 656  |  RPR Gent  |  Versie: 02-06-2020           89 

Opgelegd werk I-, A- & B-niveau 
 

 

  



 

© 2022 Gymnastiekfederatie Vlaanderen  |  Zuiderlaan 13  |  9000 Gent  |  T. 09 243 12 00  |  www.gymfed.be  |  info@gymfed.be 

IBAN: BE57 4428 0217 1135  |  BIC: KREDBEBB  |  Ondernemingsnummer: 0 417 540 656  |  RPR Gent  |  Versie: 02-06-2020   90 

Opgelegd werk I-, A- & B-niveau 

5 SPRONG 

5.1 ALGEMEENHEDEN 

• Er worden twee sprongen uitgevoerd: 

o Voor het I-niveau mogen beide sprongen identiek zijn 

o Voor het B-niveau moeten beide sprongen verschillend zijn, maar mogen tot dezelfde 

sprongfamilie behoren 

o Voor het A-niveau moeten beide sprongen verschillend zijn én tot een verschillende 

sprongfamilie behoren  

o Het eindresultaat is som van beide sprongen 

• Indien één van beide sprongen niet wordt erkend om welke reden dan ook (nulsprong), dan 

mag de gymnast de sprong hernemen met een neutrale aftrek van 2 punten (de 

uitvoeringsfouten en val van de mislukte sprong blijven behouden). 

• Voor het I-niveau is het gebruik van de plankoline verplicht.  

• Bij sprongen met rondat naar de springplank toe is het gebruik van een beschermingsmat rond 

de springplank verplicht. De mat om de handen te plaatsen is enkel bij deze sprongen 

toegestaan. 

• Een aanloop van minimaal 10 meter is verplicht voor alle sprongen. 

• De sprongen met Pegasus zijn tot en met de categorieën A12 en B12 steeds met mattenberg 

120 cm. De hoogte van de Pegasus mag ingesteld worden op 115 cm of 125 cm. 

• Elke gymnast heeft recht op minstens 2 opwarmingssprongen. 
 

5.2 TECHNISCHE RICHTLIJNEN 

• Aanloop + opsprong 

o Met de knieën hoog en met een duidelijke progressieve versnelling 

o Opsprong naar de plank met de armen zijwaarts of beneden 

o Afstoot op de springplank met armactie voorwaarts 

• Streksalto voorwaarts + zweefrol 

o Open streksalto: inzetten met ronde borst, bekken en borst openen na de hielactie 

(tweede deel van de salto). Streksalto met armen gespreid en hoofd recht (niet naar 

achter gericht) 

o Kaats met open borst en bekken, hoofd recht 

o Zweefrol met gestrekt lichaam 

• Rondat salto 

o Rondat: 

▪ Rondat met laat (=doorheen de handstand) indraaien 
▪ Vingers wijzen naar elkaar in de handensteun 
▪ Op een rechte lijn: de handen en het lichaam bevinden zich in hetzelfde vlak 

o Salto: 

▪ Salto inzetten met open bekken 
▪ Met hoofd neutraal, bolle borst 
▪ Bekken blijft open in streksalto 
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• Overslag 

o Hoofd recht (naar voor kijken) 

o De hielen leiden de eerste vluchtfase 

o Met duidelijke handstand kaats om de tweede vluchtfase in te zetten 

• Tsukahara 

o Rondat met laat indraaien (rechte schouders op de springplank) 

o Met gesloten benen in de eerste vluchtfase 

o Handen op één lijn in het midden van de pegasus 

o Tijdens de courbette (2e vluchtfase) armen tegen de oren 

o Salto inzetten met open bekken, met hoofd neutraal en bolle borst 

• Yourchenko 

o Rondat 

▪ Rondat met laat (=doorheen de handstand) indraaien  
▪ Vingers wijzen naar elkaar in de handensteun 
▪ Op een rechte lijn: de handen en het lichaam bevinden zich in hetzelfde vlak 
▪ Landing op springplank in ronde houding met hoofd neutraal 

o Flik 

▪ Hoofd blijft neutraal tijdens de flik en volgt de armen (armen tegen de oren)  
▪ Steun in handstand met open schouders en bekken 
▪ Tijdens de courbette (2e vluchtfase) armen tegen de oren 

o Salto 

▪ Salto inzetten met open bekken, met hoofd neutraal en bolle borst 
 

5.3 JURERING 

Jurering van de moeilijkheid (D-Jury) 

• De turner voert een nulsprong uit in volgende gevallen: 

o Na aanloop de springplank en/of de Pegasus raken zonder een sprong uit te voeren. 

o Het niet gebruiken van de beschermingsmat rondom de springplank voor sprongen 

vertrekkende vanuit rondat naar de springplank.  

o Een sprong die zo slecht is uitgevoerd dat hij niet meer herkenbaar is. 

o Afstoot met de voeten op de Pegasus. 

o Hulp tijdens de sprong. 

o De landing gebeurt niet op de voeten. Voor erkenning moet minstens 1 voet contact 

maken met de landingsmat vooraleer een ander lichaamsdeel dit doet. 

o Geplande landing in laterale stand. 
 

Opgelet:  Als de aanloop onderbroken wordt of de gymast naast de springplank loopt zonder de 

springplank en/of de Pegasus te raken, mag de gymnast terugkeren om opnieuw aan te lopen. 

Hierbij kan de nieuwe poging toch erkend worden mits een neutrale aftrek van 1 punt. De  gymnast 

mag in totaal 3x aanlopen. Een vierde aanloop is echter niet toegelaten. 
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• Neutrale aftrek:  

FIG 
Klein 

-0.1 

Middelmatig 

-0.3 

Groot 

-0.5 

Raken van de grond met 1 hand of voet buiten de lijnen +   

Raken van de grond met handen, voeten, 1 hand en 1 voet of 

ander lichaamsdeel buiten de lijnen 
 +  

Landing direct buiten de lijnen.  +  

Meer dan 25 meter aanloop   + 

Verboden sprong: Score = 0,00 (D- en E-jury) 

Geen gebruik van beschermingsmat rondom de springplank bij 

rondatsprongen: 

Score = 0,00 (D- en E-jury) 

(sprong mag niet hernomen worden) 

Extra aanloop -1,00 van de eindscore van de sprong 

Opgelet: er wordt geen bestraffing toegekend wanneer de gymnast over het einde van de landingsmat stapt. 

Extra regels 
Klein 

-0.1 

Middelmatig 

-0.3 

Groot 

-0.5 

Minder dan 10m aanloop Nulsprong (D-score = 0) met E-score 

Sprong met 1/1 schroef >90° afwijking in de landing Nulsprong (D-score = 0) met E-score 

Hernemen van een sprong na nulsprong 
ND: -2,0 

(met uitvoeringsfouten en val van nulsprong) 

Streksalto kaats zweefrol 

o Zonder zweefrol (vergeten of ten gevolge van een val)  

o Met duidelijke koprol in plaats van zweefrol 

ND: -2.0 

Landing op mattenberg zonder kaats ND: -0,5 

 

Jurering van de uitvoering (E-jury) 

 
Klein 

-0.1 

Middelmatig 

-0.3 

Groot 

-0.5 

FIG regels 

Uitvoeringsfouten  in de 1e  zweeffase + + + 

Technische fouten in de 1e zweeffase + + + 

De handstandpositie gaat niet door het verticale vlak + + + 

Uitvoeringsfouten  in de 2e vluchtfase + + + 

Technische fouten in de 2e vluchtfase + + + 

Onvoldoende hoogte, geen duidelijke stijging van het lichaam + + + 

Onvoldoende uitstrekking in de voorbereiding op de landing + +  

Onvolledige rotaties tot 30° 31° - 60°  

61° - 90° 

 90° en geen 

erkenning 

Alle sprongen moeten een duidelijke uitstrekfase vertonen als voorbereiding op de landing. Een 
onvoorbereide landing is het gevolg van een technische fout, en zal bestraft worden voor zowel de 
technische fout als voor een onvoorbereide landing. 

 

 
Klein 

-0.1 

Middelmatig 

-0.3 

Groot 

-0.5 

Extra regels 

Geen duidelijke kaats na handstandfase + + + 
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5.4 OVERZICHT 
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5.5 BESCHRIJVING 

Sprongen voor het I-niveau 

Sprongen op mat 30cm 

Aanloop, afstoot, streksprong, landing op mat 30 cm 0,5 punten 

 

• Opsprong naar de plank met de armen zijwaarts of beneden 

• In afstoot armzwaai langs voor naar boven 

• Streksprong met armen tegen de oren 

 

Aanloop, afstoot, hurksalto voorwaarts, landing op mat 30 cm 1,0 punt 

 

• Opsprong naar de plank met de armen zijwaarts of beneden 

• Armzwaai naar voor (45°) in de afstoot 

• Ronde borst in de hurksalto 

• Benen en heupen uitstrekken om de landing voor te bereiden 

 

Aanloop, afstoot, hoeksalto voorwaarts, landing op mat 30 cm 1,5 punten 

 

• Opsprong naar de plank met de armen zijwaarts of beneden 

• Armzwaai naar voor (45°) in de afstoot 

• Bolle borst in de hoek salto 

• Heupen uitstrekken om de landing voor te bereiden 

 

Aanloop, afstoot, streksalto voorwaarts, kaats zweefrol op mat 30 cm 2,0 punten 

 

• Opsprong naar de plank met de armen zijwaarts of beneden 

• Armzwaai naar voor (45°) in de afstoot 

• Open streksalto: inzetten met ronde borst, bekken en borst openen na de 
hielactie (tweede deel van de salto). Streksalto met armen gespreid en hoofd 
recht (niet naar achter gericht) 

• Kaats met open borst en bekken, hoofd recht 

• Zweefrol met gestrekt lichaam 

 

Aanloop, opsprong, rondat, achterwaartse salto gehurkt, landing op mat 30 cm 2,5 punten 

 

Rondat: 

• Rondat met laat (=doorheen de handstand) indraaien 

• Vingers wijzen naar elkaar in de handensteun 

• Op een rechte lijn: de handen en het lichaam bevinden zich in hetzelfde vlak 
Salto: 

• Salto inzetten met open bekken 

• Met hoofd neutraal, bolle borst 
 

Aanloop, opsprong, rondat, achterwaartse salto gestrekt, landing op mat 30 cm 3,0 punten 

 

Rondade : 

• Enclenchement tardif du ¼ de tour (terminer la fente avant) ;  

• Les doigts se regardent en position d’appui ;  

• Les mains et le corps sont dans un même plan (pas de déviation par rapport à la 
verticale)  

Salto : 

• Enclenchement avec le bassin ouvert ; 

• Tête neutre et poitrine ronde ;  

• Le bassin reste ouvert en salto (pas d’angle dans les hanches) 
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Sprongen voor het I-niveau 

Sprongen op Pegasus (115 of 125 cm) met mattenberg (120 cm) 

Aanloop, afstoot, handstand kaats tot ruglig 2,0 punten 

 

• Opsprong naar de plank met de armen zijwaarts of beneden 

• Armzwaai naar voor in de afstoot 

• Hoofd recht (naar voor kijken) 

• De hielen leiden de eerste vluchtfase 

• Met duidelijke handstand kaats om de tweede vluchtfase in te zetten 

• armen tegen de oren in de tweede vluchtfase 

 

Aanloop, afstoot, rondat op mattenberg met kaats en landing 3,0 punten 

 

• Opsprong naar de plank met de armen zijwaarts of beneden 

• Armzwaai naar voor in de afstoot 

• Rondat met laat indraaien (rechte schouders op de springplank) 

• Met gesloten benen in de eerste vluchtfase 

• Handen op één lijn in het midden van de pegasus 

• Tijdens de courbette (2e vluchtfase) armen tegen de oren 

• Kaats (streksprong) met armen tegen de oren en open bekken 

 

Aanloop, afstoot, overslag op mattenberg met kaats en landing 3,5 punten 

 

• Opsprong naar de plank met de armen zijwaarts of beneden 

• Armzwaai naar voor in de afstoot 

• Hoofd recht (naar voor kijken) 

• De hielen leiden de eerste vluchtfase 

• Met duidelijke handstand kaats om de tweede vluchtfase in te zetten 

• Tot op de mattenberg met armen tegen de oren, open borst en open bekken, kin 
op 

• Kaats (streksprong) met armen tegen de oren en open bekken 
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Sprongen voor de categorie 11-12 jaar (programma A- & B-niveau) 

Sprongen op mat 30cm 

Aanloop, afstoot, hurksalto voorwaarts, landing op mat 30 cm 1,0 punt 

 

• Opsprong naar de plank met de armen zijwaarts of beneden 

• Armzwaai naar voor (45°) in de afstoot 

• Ronde borst in de hurksalto 

• Benen en heupen uitstrekken om de landing voor te bereiden 

 

Aanloop, afstoot, hoeksalto voorwaarts, landing op mat 30 cm 1,5 punten 

 

• Opsprong naar de plank met de armen zijwaarts of beneden 

• Armzwaai naar voor (45°) in de afstoot 

• Bolle borst in de hoek salto 

• Heupen uitstrekken om de landing voor te bereiden 

 

Aanloop, afstoot, streksalto voorwaarts, kaats zweefrol op mat 30 cm 2,0 punten 

 

• Opsprong naar de plank met de armen zijwaarts of beneden 

• Armzwaai naar voor (45°) in de afstoot 

• Open streksalto: inzetten met ronde borst, bekken en borst openen na de 

hielactie (tweede deel van de salto). Streksalto met armen gespreid en hoofd 

recht (niet naar achter gericht) 

• Kaats met open borst en bekken, hoofd recht 

• Zweefrol met gestrekt lichaam 
 

Aanloop, opsprong, rondat, achterwaartse salto gehurkt, landing op mat 30 cm 2,5 punten 

 

Rondat: 

• Rondat met laat (=doorheen de handstand) indraaien 

• Vingers wijzen naar elkaar in de handensteun 

• Op een rechte lijn: de handen en het lichaam bevinden zich in hetzelfde vlak 

Salto: 

• Salto inzetten met open bekken 

• Met hoofd neutraal, bolle borst 
 

Aanloop, opsprong, rondat, achterwaartse salto gestrekt, landing op mat 30 cm 3,0 punten 

 

Rondat: 

• Rondat met laat (=doorheen de handstand) indraaien 

• Vingers wijzen naar elkaar in de handensteun 

• Op een rechte lijn: de handen en het lichaam bevinden zich in hetzelfde vlak 

Salto: 

• Salto inzetten met open bekken 

• Met hoofd neutraal, bolle borst 

• Bekken blijft open in streksalto 
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Sprongen voor de categorie 11-12 jaar (programma A- & B-niveau) 

Sprongen op Pegasus (115 of 125 cm) met mattenberg (120 cm) 

Aanloop, afstoot, handstand kaats tot ruglig 2,0 punten 

 

 

• Opsprong naar de plank met de armen zijwaarts of beneden 

• Armzwaai naar voor in de afstoot 

• Hoofd recht (naar voor kijken) 

• De hielen leiden de eerste vluchtfase 

• Met duidelijke handstand kaats om de tweede vluchtfase in te zetten 

• armen tegen de oren in de tweede vluchtfase 

 

Aanloop, afstoot, rondat op mattenberg met kaats en landing 3,0 punten 

 

 

• Opsprong naar de plank met de armen zijwaarts of beneden 

• Armzwaai naar voor in de afstoot 

• Rondat met laat indraaien (rechte schouders op de springplank) 

• Met gesloten benen in de eerste vluchtfase 

• Handen op één lijn in het midden van de pegasus 

• Tijdens de courbette (2e vluchtfase) armen tegen de oren 

• Kaats (streksprong) met armen tegen de oren en open bekken 
 

Aanloop, afstoot, overslag op mattenberg met kaats en landing 3,6 punten 

 

 

• Opsprong naar de plank met de armen zijwaarts of beneden 

• Armzwaai naar voor in de afstoot 

• Hoofd recht (naar voor kijken) 

• De hielen leiden de eerste vluchtfase 

• Met duidelijke handstand kaats om de tweede vluchtfase in te zetten 

• Tot op de mattenberg met armen tegen de oren, open borst en open bekken, kin 

op 

• Kaats (streksprong) met armen tegen de oren en open bekken 
 

Aanloop, opsprong, rondat flik op mattenberg met kaats en landing 4,2 punten 

 

Rondat 

• Rondat met laat (=doorheen de handstand) indraaien  

• Vingers wijzen naar elkaar in de handensteun 

• Op een rechte lijn: de handen en het lichaam bevinden zich in hetzelfde vlak 

• Landing op springplank in ronde houding met hoofd neutraal 

Flik 

• Hoofd blijft neutraal tijdens de flik en volgt de armen (armen tegen de oren)  

• Steun in handstand met open schouders en bekken 

• Tijdens de courbette (2e vluchtfase) armen tegen de oren 

• Tot op de mattenberg met armen tegen de oren 

• Kaats (streksprong) met armen tegen de oren en open bekken 
 

Aanloop, afstoot, streksalto op mattenberg met kaats en landing 4,8 punten 

 

• Opsprong naar de plank met de armen zijwaarts of beneden 

• Armzwaai naar voor in de afstoot 

• Open streksalto: inzetten met ronde borst, bekken en borst openen na de 

hielactie (tweede deel van de salto). Streksalto met armen gespreid en hoofd 

recht (niet naar achter gericht) 

• Kaats met open borst en bekken, hoofd recht 
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Sprongen voor de categorie 13-14 jaar (A- & B-niveau) 

Voorwaartse sprongen en overslagen  

Aanloop, afstoot, hurksalto voorwaarts, landing op mat 30 cm 1,0 punt Enkel voor de categorie B13-14 

• Opsprong naar de plank met de armen zijwaarts of beneden 

• Armzwaai naar voor (45°) in de afstoot 

• Ronde borst in de hurksalto 

• Benen en heupen uitstrekken om de landing voor te bereiden 

 
 

Aanloop, afstoot, hoeksalto voorwaarts, landing op mat 30 cm 1,5 punten Enkel voor de categorie B13-14 

• Opsprong naar de plank met de armen zijwaarts of beneden 

• Armzwaai naar voor (45°) in de afstoot 

• Bolle borst in de hoek salto 

• Heupen uitstrekken om de landing voor te bereiden 

 
 

Aanloop, afstoot, streksalto voorwaarts, kaats zweefrol op mat 30 cm  

OF 

Aanloop, afstoot, overslag tot strekstand 

2,5 punten 

 

• Opsprong naar de plank met de armen zijwaarts of beneden 

• Armzwaai naar voor (45°) in de afstoot 

• Open streksalto: inzetten met ronde borst, bekken en borst openen na de 
hielactie (tweede deel van de salto). Streksalto met armen gespreid en hoofd 
recht (niet naar achter gericht) 

• Kaats met open borst en bekken, hoofd recht 

• Zweefrol met gestrekt lichaam 

• Opsprong naar de plank met de armen zijwaarts of beneden 

• Armzwaai naar voor in de afstoot 

• Hoofd recht (naar voor kijken) 

• De hielen leiden de eerste vluchtfase 

• Met duidelijke handstand kaats om de tweede vluchtfase in te zetten 
 

 

Aanloop, afstoot, overslag met volledige schroef tot strekstand 3,6 punten Enkel voor de categorie B13-14 

• Opsprong naar de plank met de armen zijwaarts of beneden 

• Armzwaai naar voor in de afstoot 

• Hoofd recht (naar voor kijken) 

• De hielen leiden de eerste vluchtfase 

• Met duidelijke handstand kaats om de tweede vluchtfase in te zetten 

• De schroefbeweging wordt pas ingezet na de kaatsactie 

• De schroefbeweging is volledig afgewerkt voor de landing  
 

Aanloop, afstoot, overslag salto voorwaarts gehurkt tot strekstand 5,4 punten 

 

• Opsprong naar de plank met de armen zijwaarts of beneden 

• Armzwaai naar voor in de afstoot 

• Hoofd recht (naar voor kijken) 

• De hielen leiden de eerste vluchtfase 

• Met duidelijke handstand kaats om de tweede vluchtfase in te zetten 

• Kin op de borst in de hurksalto, hurksalto met ronde borst 

• Benen en heupen uitstrekken om de landing voor te bereiden 
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Aanloop, afstoot, overslag salto voorwaarts gehoekt tot strekstand 6,6 punten 

 

• Opsprong naar de plank met de armen zijwaarts of beneden 

• Armzwaai naar voor in de afstoot 

• Hoofd recht (naar voor kijken) 

• De hielen leiden de eerste vluchtfase 

• Met duidelijke handstand kaats om de tweede vluchtfase in te zetten 

• Kin op de borst in de hoeksalto, hoeksalto met ronde borst 

• Heupen uitstrekken om de landing voor te bereiden 
 

Aanloop, afstoot, overslag salto voorwaarts gehoekt met ½ draai tot strekstand 7,8 punten Enkel voor de categorie A13-14 

• Opsprong naar de plank met de armen zijwaarts of beneden 

• Armzwaai naar voor in de afstoot 

• Hoofd recht (naar voor kijken) 

• De hielen leiden de eerste vluchtfase 

• Met duidelijke handstand kaats om de tweede vluchtfase in te zetten 

• Heupen uitstrekken om de ½ draai in te zetten 

• De ½ draai is volledig afgewerkt voor de landing 

 

Yourchenko-sprongen 

Aanloop, opsprong, rondat, achterwaartse salto gehurkt, landing op mat 30 cm 2,5 punten Enkel voor de categorie B13-14 

Rondat: 

• Rondat met laat (=doorheen de handstand) indraaien 

• Vingers wijzen naar elkaar in de handensteun 

• Op een rechte lijn: de handen en het lichaam bevinden zich in hetzelfde vlak 

Salto: 

• Salto inzetten met open bekken 

• Met hoofd neutraal, bolle borst 

 

 

Aanloop, opsprong, rondat, achterwaartse salto gestrekt, landing op mat 30 cm 3,0 punten 

 

Rondat: 

• Rondat met laat (=doorheen de handstand) indraaien 

• Vingers wijzen naar elkaar in de handensteun 

• Op een rechte lijn: de handen en het lichaam bevinden zich in hetzelfde vlak 

Salto: 

• Salto inzetten met open bekken 

• Met hoofd neutraal, bolle borst 

• Bekken blijft open in streksalto 
 

Aanloop, opsprong, Yourchenko gehurkt tot strekstand 4,8 punten 

 

Rondat 

• Rondat met laat (=doorheen de handstand) indraaien  

• Vingers wijzen naar elkaar in de handensteun 

• Op een rechte lijn: de handen en het lichaam bevinden zich in hetzelfde vlak 

• Landing op springplank in ronde houding met hoofd neutraal 
Flik 

• Hoofd blijft neutraal tijdens de flik en volgt de armen (armen tegen de oren)  

• Steun in handstand met open schouders en bekken 

• Tijdens de courbette (2e vluchtfase) armen tegen de oren 
Salto 

• Salto inzetten met open bekken, met hoofd neutraal en bolle borst 

• Benen en heupen uitstrekken om de landing voor te bereiden 
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Aanloop, opsprong, Yourchenko gehoekt of puck tot strekstand 5,4 punten 

 

 

Rondat 

• Rondat met laat (=doorheen de handstand) indraaien  

• Vingers wijzen naar elkaar in de handensteun 

• Op een rechte lijn: de handen en het lichaam bevinden zich in hetzelfde vlak 

• Landing op springplank in ronde houding met hoofd neutraal 
Flik 

• Hoofd blijft neutraal tijdens de flik en volgt de armen (armen tegen de oren)  

• Steun in handstand met open schouders en bekken 

• Tijdens de courbette (2e vluchtfase) armen tegen de oren 
Salto 

• Salto inzetten met open bekken, met hoofd neutraal en bolle borst 

• Heupen uitstrekken om de landing voor te bereiden 
 

Aanloop, opsprong, Yourchenko puck met volledige schroef tot strekstand 6,6 punten 

 

Rondat 

• Rondat met laat (=doorheen de handstand) indraaien  

• Vingers wijzen naar elkaar in de handensteun 

• Op een rechte lijn: de handen en het lichaam bevinden zich in hetzelfde vlak 

• Landing op springplank in ronde houding met hoofd neutraal 
Flik 

• Hoofd blijft neutraal tijdens de flik en volgt de armen (armen tegen de oren)  

• Steun in handstand met open schouders en bekken 

• Tijdens de courbette (2e vluchtfase) armen tegen de oren 
Salto 

• Salto inzetten met open bekken, met hoofd neutraal en bolle borst 

• Heupen uitstrekken om de landing voor te bereiden 
 

Aanloop, opsprong, Yourchenko gestrekt tot strekstand 7,2 punten Enkel voor de categorie A13-14 

Rondat 

• Rondat met laat (=doorheen de handstand) indraaien  

• Vingers wijzen naar elkaar in de handensteun 

• Op een rechte lijn: de handen en het lichaam bevinden zich in hetzelfde vlak 

• Landing op springplank in ronde houding met hoofd neutraal 
Flik 

• Hoofd blijft neutraal tijdens de flik en volgt de armen (armen tegen de oren)  

• Steun in handstand met open schouders en bekken 

• Tijdens de courbette (2e vluchtfase) armen tegen de oren 
Salto 

• Salto inzetten met open bekken, met hoofd neutraal en bolle borst 

• Heupen uitstrekken om de landing voor te bereiden 

 

 

Aanloop, opsprong, Yourchenko gestrekt met volledige schroef tot strekstand 8,4 punten Enkel voor de categorie A13-14 

Rondat 

• Rondat met laat (=doorheen de handstand) indraaien  

• Vingers wijzen naar elkaar in de handensteun 

• Op een rechte lijn: de handen en het lichaam bevinden zich in hetzelfde vlak 

• Landing op springplank in ronde houding met hoofd neutraal 
Flik 

• Hoofd blijft neutraal tijdens de flik en volgt de armen (armen tegen de oren)  

• Steun in handstand met open schouders en bekken 

• Tijdens de courbette (2e vluchtfase) armen tegen de oren 
Salto 

• Salto inzetten met open bekken, met hoofd neutraal en bolle borst 

• Heupen uitstrekken om de landing voor te bereiden 
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Tsukahara 

Aanloop, afstoot, Tsukahara gehurkt tot strekstand 4,2 punten 

 

• Rondat met laat indraaien (rechte schouders op de springplank) 

• Met gesloten benen in de eerste vluchtfase 

• Handen op één lijn in het midden van de pegasus 

• Tijdens de courbette (2e vluchtfase) armen tegen de oren 

• Salto inzetten met open bekken, met hoofd neutraal en bolle borst 

• Benen en heupen uitstrekken om de landing voor te bereiden 
 

Aanloop, afstoot, Tsukahara gehoekt of puck tot strekstand 4,8 punt 

 

 

• Rondat met laat indraaien (rechte schouders op de springplank) 

• Met gesloten benen in de eerste vluchtfase 

• Handen op één lijn in het midden van de pegasus 

• Tijdens de courbette (2e vluchtfase) armen tegen de oren 

• Salto inzetten met open bekken, met hoofd neutraal en bolle borst 

• Heupen uitstrekken om de landing voor te bereiden 
 

Aanloop, afstoot, Tsukahara puck met volledige schroef tot strekstand 6,0 punten 

 

• Rondat met laat indraaien (rechte schouders op de springplank) 

• Met gesloten benen in de eerste vluchtfase 

• Handen op één lijn in het midden van de pegasus 

• Tijdens de courbette (2e vluchtfase) armen tegen de oren 

• Salto inzetten met open bekken, met hoofd neutraal en bolle borst 

• Heupen uitstrekken om de landing voor te bereiden 
 

Aanloop, afstoot, Tsukahara gestrekt tot strekstand 6,6 punten 

 

• Rondat met laat indraaien (rechte schouders op de springplank) 

• Met gesloten benen in de eerste vluchtfase 

• Handen op één lijn in het midden van de pegasus 

• Tijdens de courbette (2e vluchtfase) armen tegen de oren 

• Salto inzetten met open bekken, met hoofd neutraal en bolle borst 

• Streksalto zonder hoek in de heupen 
 

Aanloop, afstoot, Tsukahara gestrekt met volledige schroef tot strekstand 7,8 punten Enkel voor de categorie A13-14 

• Rondat met laat indraaien (rechte schouders op de springplank) 

• Met gesloten benen in de eerste vluchtfase 

• Handen op één lijn in het midden van de pegasus 

• Tijdens de courbette (2e vluchtfase) armen tegen de oren 

• Salto inzetten met open bekken, met hoofd neutraal en bolle borst 

• Streksalto zonder hoek in de heupen  
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6 BRUG 

6.1 ALGEMEENHEDEN 

• De gymnast kan kiezen uit zeven niveaus.  

• In de niveaus 2-7 kan de gymnast bonuselementen uitvoeren. Bij erkenning door de jury 

verhoogt de startwaarde met 0.5 of 1.0 naargelang de bonus 

 

6.2 TECHNISCHE RICHTLIJNEN 

• Voorzwaai 

o Voorzwaai met gestrekt lichaam 

• Achterzwaai 

o o Achterzwaai met gestrekt lichaam, heupen en borst open 
o o Kin blijft op tot horizontale positie: voorwaarts kijken 

• Reuzenzwaai 

o Recht lichaam en hoofd neutraal tijdens het neervallen uit handstand 
o Met gelijktijdig verspringen van beide handen 

• Salto rugwaarts 

o De voorzwaai eerst beëindigen alvorens de salto in te zetten 
o Hoofd neutraal, bolle borst, bekken open (streksalto) 
o Met voldoende hoogte/amplitude 

 
6.3 JURERING 

Jurering van de moeilijkheid (D-Jury) 

• Erkenning van elementen 

FIG Regels 

Element Geen erkenning indien 

Tippelt 

• Met zakken van de benen > 45° 

• Met teveel gebruik maken van kracht 

• Met een grote  onderbreking in de opwaartse beweging 

 
Extra regels 

Element Geen erkenning indien 

Vooropzet tot spreidzit De benen worden eerst op de leggers gelegd om zo tot spreidzit te 

komen Vouwlig en uitzwaaien tot spreidzit 

Voorzwaai tot vluchtige manna De manna wordt vroeger ingezet dan voorzwaai horizontaal 

Opkaatsen tot handstand 
De jury moet onder de handen door kunnen kijken (ruimte tussen 

legger en handen) 

Reuzenzwaai Met ongelijktijdig verspringen van de handen 
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• Neutrale aftrek: enkel de witte lijnen zijn van toepassing op het opgelegde werk. 

FIG regels 
Klein 

-0.1 

Middelmatig 

-0.3 

Groot 

-0.5 

Overschrijden van de officiële opwarmingstijd  (50 sec) 

In team-competities moet enkel de globale tijd per team 

nageleefd worden 

0,30 van de eindscore 

of  

-1,00 op teamscore in teamcompetities (door D1-jury) 

Extra regels 
Klein 

-0.1 

Middelmatig 

-0.3 

Groot 

-0.5 

element wordt niet erkend   -0.5 

element wordt niet uitgevoerd   -1.0 

 

 

Jurering van de uitvoering (E-jury) 

 

 
Klein 

-0.1 

Middelmatig 

-0.3 

Klein 

-0.1 

FIG regels 

Opsprong met één been of via beenzwaai  +  

Handstand op 1 of 2 leggers niet onder controle +   

Stapjes of corrigeren van de steun in handstand + 

telkens 
  

Bij Moy of reuzendraaien de benen buigen boven 

horizontaal 
+ +  

Zwaaibewegingen 15° - 30° 31° - 45° 

 45° 

en geen 

erkenning 

Vooropzet met de rug < horizontaal < 45° > 45°  

FIG regels 

Zijwaarts afspringen zonder vrije hand voor de 

steunhand te plaatsen 
 +  

Onvoldoende tot steun komen vooraleer de benen 

de brug raken in 

- Vooropzet tot spreidzit 

- Vouwlig en kippen tot spreidzit 

 

+ + 

+ 

Benen worden 

eerst op de brug 

gelegd 

(geen erkenning) 

Ongecontroleerd zakken tot spreidhoeksteun + +  

Geen steun in voorzwaai  ½ draai over legger + +  

Onvoldoende hoogte in afsprong + +  
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6.4 BESCHRIJVING 

 

 Niveau 1     -     Brug     -     Moeilijkheid 1.0 Aandachtspunten 

1 
Uitgangspositie: in strekstand de brug vastnemen met gestrekte armen 

Springen tot  

 

Met gestrekte armen opspringen 

2 Streksteun Heupen open in de streksteun, armen gestrekt 

3 3 paar steunwissels links-rechts voorwaarts 
Heupen open tijdens de stapjes, armen blijven gestrekt 

4 3 paar steunwissels links-rechts rugwaarts 

5 
Vanuit streksteun knieën heffen tot horizontaal (2”)  

Uitstrekken van de benen doorheen de voorzwaai 

 

Geen amplitude-eis voor de voorzwaai, voorzwaai met gestrekt lichaam 

6 Achterzwaai 

Voorzwaai 

o Voorzwaai met gestrekt lichaam 

Achterzwaai + afsprong 

o Achterzwaai met gestrekt lichaam, heupen en borst open 

o Kin blijft op tot horizontale positie, voorwaarts kijken 

7 Voorzwaai 

8 Achterzwaai 

9 Voorzwaai 

10 Achterzwaai en afspringen met gestrekte armen tussen de leggers in tot stand 

 

• Amplitude voorzwaai:   geen amplitude-eis 

• Amplitude achterzwaai + afsprong:  voeten op leggerhoogte  
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 Niveau 2     -     Brug     -     Moeilijkheid 2.5 (3.0 – 3.5) Aandachtspunten 

1 
Uitgangspositie: in strekstand de brug vastnemen met gestrekte armen 

Springen tot  

 

Met gestrekte armen opspringen 

2 Streksteun Heupen open in de streksteun, armen gestrekt 

1 + 2 Zweefkip tot spreidzit, handen achter de dijen +0,5 ptn 

Inspringen tot ronde positie en het lichaam volledig uitstrekken alvorens de zweefkip in te zetten 

Heupen volledig sluiten tijdens de hangfase in zweefkip 

Spreidzit met uitgestrekte heup 

3 

Hoeksteun (2”) Hoeksteun met voeten net boven de leggers 

Benen gestrekt heffen tot hoge hoeksteun 2” +0,5 ptn Heffen tot hoge hoeksteun mag met gespreide of gesloten benen 

4 Komen tot spreidzit, handen achter de dijen Spreidzit met uitgestrekte heup 

5 voorzwaai vanuit buig-strekbeweging van de benen 
Na buig-strekbeweging bekken opwaarts brengen tot gestrekte voorzwaai 

Geen amplitude-eis 

6 achterzwaai 

Voorzwaai 

o Voorwaai met gestrekt lichaam 

Achterzwaai + afsprong 

o Achterzwaai met gestrekt lichaam, heupen en borst open 

o Kin blijft op tot horizontale positie, voorwaarts kijken 

Afsprong: vrije hand voor de steunhand plaatsen bij het verpakken 

7 voorzwaai 

8 achterzwaai 

9 voorzwaai 

10 Achterzwaai en zijwaarts afspringen over de legger tot stand 

 

• Amplitude voorzwaai:   voeten boven de leggers 

• Amplitude achterzwaai + afsprong:  voeten op schouderhoogte 
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 Niveau 3     -     Brug     -     Moeilijkheid 4.0 (4.5 – 5.0) Aandachtspunten 

1 
Aanloop, opsprong 

Langhangzwaai voorwaarts met voeten (of knieën) boven de leggers 

Inspringen tot ronde lichaamspositie met gestrekte benen 

De benen mogen de benen gebogen worden bij het passeren van het verticale (zie tekening) 

2 Langhangzwaai achterwaarts 
In ronde lichaamspositie, met gestrekte benen 

Geen amplitude-eis 

3 Zweefkip tot spreidzit, handen achter de dijen 

Lichaam volledig uitstrekken alvorens de zweefkip in te zetten 

Heupen volledig sluiten tijdens de hangfase in zweefkip 

Spreidzit met uitgestrekte heup 

4 
Hoeksteun (2”) 

Komen tot spreidzit, handen achter de dijen 

Hoeksteun met voeten net boven de leggers 

Spreidzit met uitgestrekte heup 

5 voorzwaai vanuit buig-strekbeweging van de benen 
Na buig-strekbeweging bekken opwaarts brengen tot gestrekte voorzwaai 

Geen amplitude-eis 

4+5 
Benen gestrekt heffen tot hoge hoeksteun 2” 

Uitzwaai voorwaarts 
+0,5 ptn 

Heffen tot hoge hoeksteun mag met gespreide of gesloten benen 

Uitzwaai voorwaarts tot gestrekte voorzwaai, geen amplitude-eis 

6 achterzwaai 

Voorzwaai 

o Voorwaai met gestrekt lichaam 

Achterzwaai + afsprong 

o Achterzwaai met gestrekt lichaam, heupen en borst open 

o Kin blijft op tot horizontale positie, voorwaarts kijken 

Afsprong: vrije hand voor de steunhand plaatsen bij het verpakken 

7 voorzwaai 

8 achterzwaai 

9 voorzwaai 

10 

Achterzwaai en zijwaarts afspringen over de legger tot stand 

Achterzwaai tot vluchtige handstand en zijwaarts afspringen tot 

stand 
+0,5 ptn 

Afwijking 15° toegestaan (cfr FIG) 

Vrije hand voor de steunhand plaatsen bij het verpakken 

 

• Amplitude voorzwaai:   bekken op schouderhoogte 

• Amplitude achterzwaai + afsprong:  bekken op schouderhoogte 
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 Niveau 4     -     Brug     -     Moeilijkheid 5.5 (6.0 – 6.5) Aandachtspunten 

1 
Aanloop, opsprong 

Langhangzwaai voorwaarts met voeten (of knieën) boven de leggers 

Inspringen tot ronde lichaamspositie met gestrekte benen 

De benen mogen de benen gebogen worden bij het passeren van het verticale (zie tekening) 

2 Achteropzet tot bovenarmlig Achterzwaai met uitgestrekt lichaam, geen amplitude-eis 

3 

Vooropzet tot spreidzit, handen achter de dijen 
Eerst vooropzet inzetten (bovenarmen komen los van de leggers), dan komen tot spreidzit 

Spreidzit met uitgestrekte heup 

Komen tot vluchtige vouwlig 

Kippen tot spreidzit, handen achter de dijen 
+0,5 ptn 

Geen amplitude-eis voor vouwlig  

Bij kippen tot spreidzit eerst tot steun komen en dan pas benen op de leggers leggen 

Spreidzit met uitgestrekte heup 

4 

Via vluchtige hoeksteun  

Onderzwaai  

 

 

Heupen volledig sluiten tijdens de hangfase in onderzwaai 

Heuphoek pas openen als het bekken ter hoogte van de leggers is 

5 Langhangzwaai achterwaarts 
Langhangzwaai achterwaarts in ronde lichaamspositie 

Geen amplitude-eis 

6 

Zweefkip 

 

Achterzwaai 

Lichaam volledig uitstrekken alvorens de zweefkip in te zetten 

Heupen volledig sluiten tijdens de hangfase in zweefkip 

Geen amplitude-eis voor achterzwaai na zweefkip 

7 voorzwaai Voorzwaai 

o Voorwaai met gestrekt lichaam 

Achterzwaai 

o Achterzwaai met gestrekt lichaam, heupen en borst open 

o Kin blijft op tot horizontale positie, voorwaarts kijken 

8 achterzwaai 

9 voorzwaai 

10 

Achterzwaai tot vluchtige handstand en zijwaarts afspringen tot stand 
Afwijking 15° toegestaan (cfr FIG) 

Vrije hand voor de steunhand plaatsen bij het verpakken 

Achterzwaai tot handstand (2”) en zijwaarts afspringen tot stand +0,5 ptn 
Handstand staan volgens FIG regel  

Vrije hand voor de steunhand plaatsen bij het verpakken  

 

• Amplitude voorzwaai:  45° bekken boven schouderhoogte 

• Amplitude achterzwaai:  45° bekken boven schouderhoogte 
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 Niveau 5b     -     Brug     -     Moeilijkheid 7.0 (7.5 – 12.0) Aandachtspunten 

1+2 

Aanloop, opsprong 

Langhangzwaai voorwaarts met voeten (of knieën) boven de leggers 

Langhangzwaai achterwaarts 

Zweefkip 

 

Inspringen tot ronde lichaamspositie met gestrekte benen 

De benen mogen de benen gebogen worden bij het passeren van het verticale (zie tekening) 

Met ronde lichaamspositie en gestrekte benen, geen amplitude-eis 

Lichaam volledig uitstrekken alvorens de zweefkip in te zetten 

Heupen volledig sluiten tijdens de hangfase in zweefkip 

Aanloop, opsprong 

Zweefkip 

 

Zwaai tot handstand 

Voorzwaai 

+0,5 ptn 

Inspringen tot ronde lichaamspositie  

Lichaam volledig uitstrekken alvorens de zweefkip in te zetten 

Heupen volledig sluiten tijdens de hangfase in zweefkip 

 

Geen amplitude-eis 

Aanloop, opsprong 

Zweefkip 

 

Achterzwaai 

Moy tot steun 

+0,5 ptn 

Inspringen tot ronde lichaamspositie  

Lichaam volledig uitstrekken alvorens de zweefkip in te zetten 

Heupen volledig sluiten tijdens de hangfase in zweefkip 

Achterzwaai minimaal horizontaal 

Moy mag met gebogen benen uitgevoerd worden 

Aanloop, opsprong 

Zweefkip 

 

Zwaai tot handstand 

Moy tot steun 

+1,0 ptn 

Inspringen tot ronde lichaamspositie  

Lichaam volledig uitstrekken alvorens de zweefkip in te zetten 

Heupen volledig sluiten tijdens de hangfase in zweefkip 

 

Moy mag met gebogen benen uitgevoerd worden 

3 

Achterzwaai  

Valkip 

Geen amplitude-eis voor achterzwaai  

Heupen volledig sluiten tijdens de hangfase in valkip 

Achterzwaai  

Stut tot langhangzwaai  

Zweefkip 

+0,5 ptn 

Geen amplitude-eis voor achterzwaai 

Lichaam volledig uitstrekken alvorens de zweefkip in te zetten 

Heupen volledig sluiten tijdens de hangfase in zweefkip 

Achterzwaai  

Stut tot steun en voorzwaai 
+1,0 ptn 

Geen amplitude-eis voor achterzwaai  

Geen amplitude-eis voor de voorzwaai 

Achterzwaai  

Onderzwaai tot steun 
+1,0 ptn 

Geen amplitude-eis voor achterzwaai 

Brug met gestrekte armen vastnemen 

4 
In de achterzwaai afleggen tot bovenarmlig  

Vooropzet 

Achterzwaai horizontaal 

 

3+4 
Achterzwaai  

Onderzwaai tot bovenarmlig en overspreiden tot steun 
+1,0 ptn 

Geen amplitude-eis voor achterzwaai 

Overspreiden met licht gebogen armen opvangen is toegestaan 
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5 

In de achterzwaai gecontroleerd zakken tot spreidhoeksteun (2”) 

Uitheffen tot zwaai, lichaam minimum horizontaal, voeten op schouderhoogte 

Spreidhoeksteun met benen horizontaal 

 

In de achterzwaai gecontroleerd zakken tot spreidhoeksteun (2”) 

Heffen tot handstand (2”) 
+0,5 ptn 

Spreidhoeksteun met benen horizontaal 

 

In de achterzwaai gecontroleerd zakken tot spreidhoeksteun (2”) 

Heffen tot handstand (2”)  

½ draai rugwaarts 

+1,0 ptn 

Spreidhoeksteun met benen horizontaal 

 

Hoofd neutraal in handstand ½ draai 

6 Voorzwaai Voorzwaai 45° met gestrekt lichaam 

7 

Achterzwaai tot handstand Afwijking handstandpositie 15° toegestaan (cfr FIG) 

Achterzwaai tot handstand ½ draai voorwaarts +0,5 ptn Hoofd neutraal in handstand ½ draai 

8 Voorzwaai Voorzwaai 45° met gestrekt lichaam 

9 Achterzwaai tot handstand (2”)  

10 

In voorzwaai  ½ draai over legger, lichaam horizontaal op schouderhoogte; tot strekstand Met duidelijke steun op de steunarm 

Hurksalto rugwaarts +0,3 ptn De zwaai eerst beëindigen alvorens de salto in te zetten 
 
Hoofd neutraal 
 
Met voldoende hoogte/amplitude  
 
Hurksalto 
o Met bolle borst  
o Benen en heupen uitstrekken om de landing voor te bereiden 

Streksalto met open bekken 

Voorzwaai en hurksalto voorwaarts +0,3 ptn 

Streksalto rugwaarts +0,5 ptn 

Voorzwaai en streksalto voorwaarts +0,5 ptn 

Streksalto rugwaarts ½ schroef +1,0 ptn 

Voorzwaai en streksalto voorwaarts ½ schroef +1,0 ptn 

• Amplitude voorzwaai:  45° bekken boven schouderhoogte 

• Amplitude achterzwaai: tot handstand 

• Bonus 7: handstand ½ draai voorwaarts mag ook na element 9 uitgevoerd worden (voor de afsprong) 
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 Niveau 5a     -     Brug     -     Moeilijkheid 7.0 (7.5 – 8.5) Aandachtspunten 

1+2 

Aanloop, opsprong 

Langhangzwaai voorwaarts met voeten (of knieën) boven de leggers 

Langhangzwaai achterwaarts 

Zweefkip 

 

Inspringen tot ronde lichaamspositie met gestrekte benen 

De benen mogen de benen gebogen worden bij het passeren van het verticale (zie tekening)) 

Met ronde lichaamspositie en gestrekte benen, geen amplitude-eis 

Lichaam volledig uitstrekken alvorens de zweefkip in te zetten 

Heupen volledig sluiten tijdens de hangfase in zweefkip 

Aanloop, opsprong 

Zweefkip 

 

Achterzwaai 

Moy tot steun 

+0,5 ptn 

Inspringen tot ronde lichaamspositie  

Lichaam volledig uitstrekken alvorens de zweefkip in te zetten 

Heupen volledig sluiten tijdens de hangfase in zweefkip 

Achterzwaai minimaal horizontaal 

Moy mag met gebogen benen uitgevoerd worden 

3 
Achterzwaai  

Valkip 

Geen amplitude-eis voor achterzwaai  

Heupen volledig sluiten tijdens de hangfase in valkip 

4 
In de achterzwaai afleggen tot bovenarmlig 

Vooropzet 

Achterzwaai horizontaal 

 

5 

In de achterzwaai gecontroleerd zakken tot spreidhoeksteun (2”) 

Uitheffen tot zwaai, lichaam minimum horizontaal, voeten op schouderhoogte 

Spreidhoeksteun met benen horizontaal 

 

In de achterzwaai gecontroleerd zakken tot spreidhoeksteun (2”) 

Heffen tot handstand (2”) 
+0,5 ptn 

Spreidhoeksteun met benen horizontaal 

 

6 Voorzwaai 
Voorzwaai 

o Voorwaai met gestrekt lichaam 

Achterzwaai 

o Achterzwaai met gestrekt lichaam, heupen en borst open 

o Kin blijft op tot horizontale positie, voorwaarts kijken 

7 Achterzwaai tot handstand 

8 Voorzwaai 

9 Achterzwaai tot handstand (2”) 

10 

In voorzwaai  ½ draai over legger, lichaam horizontaal op schouderhoogte; tot strekstand Met duidelijke steun op de steunarm 

Streksalto rugwaarts +0,5 ptn 
De voorzwaai eerst beëindigen alvorens de salto in te zetten 
Hoofd neutraal, bolle borst, bekken open 
Met voldoende hoogte/amplitude 

• Amplitude voorzwaai:  45° bekken boven schouderhoogte 

• Amplitude achterzwaai: tot handstand 
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 Niveau 6      -     Brug     -     Moeilijkheid 9.5 (10.0 – 11.0) Aandachtspunten 

1 
Aanloop, opsprong 
Zweefkip 
Zwaai tot handstand 

Inspringen tot ronde lichaamspositie  
Lichaam volledig uitstrekken alvorens de zweefkip in te zetten 
Heupen volledig sluiten tijdens de hangfase in zweefkip 

2 
Moy tot steun 
Achterzwaai horizontaal 

Moy mag met gebogen benen uitgevoerd worden 
 

3 
In de achterzwaai  afleggen tot bovenarmlig  
Vooropzet 

Achterzwaai horizontaal 
 

4 
Achterzwaai  
Valkip 

Geen amplitude-eis voor achterzwaai.  
Heupen volledig sluiten tijdens de hangfase in valkip 

5 
In de achterzwaai gecontroleerd zakken tot spreidhoeksteun (2”) 
Heffen tot handstand (2”) 

Spreidhoeksteun met benen horizontaal 
 

4+5 

Achterzwaai  
Stut tot steun 
Hoeksteun (2”) 
Heffen tot handstand (2”) 

+0,5 ptn 

Geen amplitude-eis voor achterzwaai 
 
Hoeksteun met voeten net boven de leggers 
 

6 Handstand ½ draai voorwaarts Hoofd neutraal 

7 

Voorzwaai 
Achterzwaai tot handstand 

Voorzwaai 45° met gestrekt lichaam 
Achterzwaai zwaaien met gestrekt lichaam, heupen en borst open 

Voorzwaai 
Achterzwaai tot handstand  
½ draai rugwaarts 

+0,5 ptn 
Voorzwaai 45° met gestrekt lichaam 
Achterzwaai zwaaien met gestrekt lichaam, heupen en borst open 
Hoofd neutraal in handstand ½ draai 

8 Voorzwaai tot vluchtige manna Manna mag pas ingezet worden na voorzwaai minimaal horizontaal 

9 In achterzwaai opkaatsen tot handstand Duidelijke fase waarin de handen geen contact meer hebben met de brug 

10 
Streksalto rugwaarts 

De voorzwaai eerst beëindigen alvorens de salto in te zetten 
Hoofd neutraal, bolle borst, bekken open 
Met voldoende hoogte/amplitude 

Dubbel salto gehurkt rugwaarts +0,5 ptn 
Met ronde borst en hoofd neutraal 
Benen en heupen uitstrekken om de landing voor te bereiden 

 

• Amplitude voorzwaai:  45° bekken boven schouderhoogte 

• Amplitude achterzwaai: tot handstand 
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 Niveau 7     -     Brug     -     Moeilijkheid 12.0 (12.5 – 16.0) Aandachtspunten 

1 

Aanloop, opsprong 
Zweefkip 
Zwaai tot handstand 

Inspringen tot ronde lichaamspositie  
Lichaam volledig uitstrekken alvorens de zweefkip in te zetten 
Heupen volledig sluiten tijdens de hangfase in zweefkip 

Aanloop 
Inspringen tot bovenarmlig 
Komen tot vluchtige vouwlig 
Uitzwaaien 
Achteropzet tot handstand 

+0,5 ptn 

 
 
 
 
Achteropzet zonder verplaatsing van de handen 

extra + reuzenzwaai +0,5 ptn 
Met recht lichaam en hoofd neutraal tijdens het neervallen uit handstand 
Met gelijktijdig verspringen van beide handen 

2 
Moy tot steun Moy mag met gebogen benen uitgevoerd worden 

Tippelt +0,5 ptn  

3 In de achterzwaai stut boven horizontaal tot steun  Geen amplitude-eis voor achterzwaai 

4 
hoeksteun (2”) 
Heffen tot handstand (2”) 

Hoeksteun met voeten net boven de leggers 
 

3+4 Stut tot handstand +1,0 ptn  

5 
Pirouette > 45°  

Pirouette tot handstand +0,5 ptn 15° afwijking toegestaan cfr FIG 

6 
In de achterzwaai afleggen tot bovenarmlig 
Vooropzet 
Achterzwaai tot handstand 

 

7 
Handstand ½ draai rugwaarts Hoofd neutraal in handstand ½ draai 

Diamidov +0,5 ptn  

8 Voorzwaai tot vluchtige manna  Manna mag pas ingezet worden na voorzwaai minimaal horizontaal 

9 In achterzwaai opkaatsen tot handstand Duidelijke fase waarin de handen geen contact meer hebben met de brug 

10 
Dubbel salto rugwaarts gehurkt 

De voorzwaai eerst beëindigen alvorens de afsprong in te zetten 
Hoofd neutraal, bolle borst, bekken open 
Met voldoende hoogte/amplitude 
Benen en heupen uitstrekken om de landing voor te bereiden 

Dubbel salto rugwaarts gehoekt +0,5 ptn 
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7 REK 

7.1 ALGEMEENHEDEN 

• In het I-niveau worden de oefeningen uitgevoerd met strips, dit ter 

bescherming van de gymnast en om de goede techniek te 

bevorderen. 

• De oefeningen met strips moeten met handschoenen uitgevoerd 

worden, het gebruik van een PVC-buis wordt niet toegestaan 

• Voor de veiligheid van de gymnast gebeurt het vastgrijpen van de 

rekstok zoals aangegeven in de tekening 

• Bij het werken met strips is het belangrijk dat de rekstok goed glad 

is: alle magnesium moet verwijderd worden 

• In alle oefeningen wordt het uitvoeren van extra reuzenzwaaien 

niet bestraft 

 

7.2 TECHNISCHE RICHTLIJNEN 

• Kleine courbettezwaai achter/voor 
o Het hoofd blijft tussen de armen: armen tegen de oren 
o Vooraan in ronde houding: borst en heup rond 
o Achteraan in open houding: borst en heup open 

• Zwaaien 
o Ronde voorzwaai met gestrekt lichaam, de schouders blijven lager dan de voeten  
o Ronde achterzwaai met gestrekt lichaam 
o Hoofd blijft tussen de armen, armen steeds tegen de oren 
o Ritme van de zwaaien: rond-open-rond 

• Reuzenzwaai in kneukelgreep 
o Het hoofd neutraal, armen tegen de oren 
o In ronde positie doorheen de handstand 

• Reuzenzwaai in palmgreep 
o Het hoofd neutraal, armen tegen de oren 
o In ronde positie richting de handstand en schouderhoek openen tot handstand 

• Buikdraai, losse buikdraai, stut 
o Met bolle borst en gestrekt lichaam 

• Streksalto 
o Salto inzetten op het einde van de voorzwaai  
o Hoofd neutraal, bolle borst, bekken open (streksalto) 
o Met voldoende hoogte/amplitude 
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7.3 JURERING 

Jurering van de moeilijkheid (D-Jury) 

• Erkenning van elementen 

FIG Regels 

Element Geen erkenning indien 

Draai-elementen op 1 arm 
Met vastgrijpen met tweede hand onder 

horizontaal. 

Quast 

-Met onvoldoende hop  

-Met vastgrijpen met tweede hand onder 

horizontaal. 

Endo, Stalder, Weiler, Adler en 

(ellengreep)reuzenzwaaien 
Zonder voorbij de handstandpositie te gaan 

Vluchtdeel Zonder duidelijke hangfase 

Yamawaki 
-Met >45° gehoekt lichaam 

-Met niet passeren in verticale positie 
 

Extra regels 

Element Geen erkenning indien 

Reuzenzwaai met infelgen of stut 

Het infelgen of de stutbeweging wordt ingezet 

vooraleer de handstandpositie wordt bereikt in 

reuzenzwaai 
 

• Neutrale aftrek:  

Extra regels 
Klein 

-0.1 

Middelmatig 

-0.3 

Groot 

-0.5 

element wordt niet erkend   -0.5 

element wordt niet uitgevoerd   -1.0 

Opgelet: Geen bestraffing indien meer reuzenzwaaien dan gevraagd 

 

Jurering van de uitvoering (E-jury) 

• Voor afwijkingen in zwaaibewegingen door of tot handstand, inbegrepen ALLE SOORTEN van 
draaien (dus ook tot mix of ellegreep) geldt volgende gradenregel: 
 

 

 

Fout Bestraffing Illustratie 

Afwijking >0 – 15° Geen aftrek 

 

Afwijking >15° –  30°  -0,10 

Afwijking >30° –  60° -0,30 

Afwijking >60° –  90° -0,50 

Onder horizontaal -0,50 en geen erkenning 
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Klein 

-0.1 

Middelmatig 

-0.3 

Groot 

-0.5 

FIG regels 

Benen spreiden of andere uitvoeringsfouten tijdens 

het aanspringen of opsteken aan de rekstok 
 +  

Gebrek aan zwaai of stop in handstand of in een 

andere positie 
+ +  

Gebrek aan amplitude in de vluchtelementen + +  

Afwijking tov het bewegingsvlak van de beweging ≤15° <15°  

Na vluchtelementen de rekstok hernemen met 

gebogen armen 
+ +  

Gebogen knieën in (reuzen)zwaaien + 

telkens 

+ 

telkens 
 

Elementen die niet in juiste richting verdergaan  +  

Vluchtelement met salto over het rek zonder 

reuzendraai of erkend element nadien 
 +  

Handstandafwijking bij inzetten voor Endo, Stalder 

en Weiler.  

Opgelet: Adler moet niet vanuit handstand ingezet 

worden.) 

+ + 
+ 

(met erkenning) 

Draai-elementen op 1 arm 

(wordt beëindigd op het moment van rekstok 

vastgrijpen met 2e hand) 
15-30° 31-60° 

61-90° 

> 90° 

(en geen 

erkenning) 

Hop-element 

(wordt beëindigd op het moment van rekstok 

vastgrijpen met beide handen) 
15-30° 31-60° 

61-90° 

> 90° 

(en geen 

erkenning) 

Yamawaki met gehoekt lichaam 0-15° 16-30° 31-45° 

Extra regels 

Onjuiste techniek in (reuzen)zwaaien + + + 

Onvoldoende hoogte in afsprong + +  
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7.4 BESCHRIJVING – REK MET STRIPS  (I-NIVEAU) 

 Niveau 1     -     Rek met Strips     -     Moeilijkheid 1.0 Aandachtspunten 

1 Kleine courbettezwaai: achter-voor Kleine courbettezwaai vooraan 

• Met hoofd tussen de armen: armen tegen de oren 

• In ronde houding: borst en heup rond 

Kleine courbettezwaai achteraan 

• Met hoofd tussen de armen: armen tegen de oren 

• In open houding: borst en heup open 

2 Kleine courbettezwaai: achter-voor 

3 Kleine courbettezwaai: achter 

4 Uitzwaai voorwaarts 
Benen eerst richting de rekstok brengen, armen blijven tegen de oren, en uitzwaaien: geen 

amplitude-eis voor de uitzwaai 

5 Achterzwaai 
Voorzwaai 

o Ronde voorzwaai met gestrekt lichaam 

o Schouders blijven lager dan de voeten 

o Armen tegen de oren 

Achterzwaai 

o Ronde achterzwaai met gestrekt lichaam 

o Armen tegen de oren 

Ritme van de zwaaien: rond-open-rond  

6 Voorzwaai 

7 Achterzwaai 

8 Voorzwaai 

9 Achterzwaai 

10 Voorzwaai 

 

• Amplitude voorzwaai:  lichaam boven neerwaarts 45° 

• Amplitude achterzwaai:  lichaam boven neerwaarts 45° 
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 Niveau 2     -     Rek met strips     -     Moeilijkheid 2.5 (3.0 – 3.5) Aandachtspunten 

1 
Kleine courbettezwaai achter-voor 
Kleine courbettezwaai achter-voor  
Kleine courbettezwaai achter 

Kleine courbettezwaai vooraan 

• Met hoofd tussen de armen: armen tegen de oren 

• In ronde houding: borst en heup rond 
Kleine courbettezwaai achteraan 

• Met hoofd tussen de armen: armen tegen de oren 

• In open houding: borst en heup open 

2 Borstomtrek tot streksteun 
Eerst  meer dan 90° optrekken  
Dan borstomtrek tot streksteun met gestrekte armen 

3 Opzwaai Met gestrekt lichaam tot bekken op schouderhoogte 

2+3 

Uitzwaai voorwaarts 
 
Achterzwaai 
Kip tot streksteun 
Opzwaai 

+0,5 ptn 

Benen eerst richting de rekstok brengen, armen blijven tegen de oren 
Uitzwaaien zonder amplitude-eis  
Achterzwaai zonder amplitude-eis 
Heupen volledig sluiten tijdens de hangfase in kip, een stop na kip in streksteun is toegestaan 
Opzwaai met gestrekt lichaam tot bekken op schouderhoogte 

4 Onderzwaai  Met gestrekt lichaam en ronde borst, bekken op rekhoogte 

5 Achteropzet Achteropzet met gestrekt lichaam, geen amplitude-eis 

6 Onderzwaai Met gestrekt lichaam en ronde borst, bekken op rekhoogte 

7 Achterzwaai Voorzwaai 
o Ronde voorzwaai met gestrekt lichaam 
o Schouders blijven lager dan de voeten 
o Armen tegen de oren 

Achterzwaai 
o Ronde achterzwaai met gestrekt lichaam 
o Armen tegen de oren 

Ritme van de zwaaien: rond-open-rond 

8 Voorzwaai 

9 Achterzwaai  

10 
Voorzwaai 

Reuzenzwaai rugwaarts +0,5 ptn 
Reuzenzwaai in ronde positie doorheen de handstand 
Het hoofd blijft tussen de armen: armen tegen de oren 

 

• Amplitude voorzwaai:  lichaam boven rekstok 

• Amplitude achterzwaai:  lichaam boven rekstok 

  



 

© 2022 Gymnastiekfederatie Vlaanderen  |  Zuiderlaan 13  |  9000 Gent  |  T. 09 243 12 00  |  www.gymfed.be  |  info@gymfed.be 

IBAN: BE57 4428 0217 1135  |  BIC: KREDBEBB  |  Ondernemingsnummer: 0 417 540 656  |  RPR Gent  |  Versie: 02-06-2020           129 
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Opgelegd werk I-, A- & B-niveau 

 Niveau 3     -     Rek met strips     -     Moeilijkheid 4.0 (4.5 – 5.0) Aandachtspunten 

1 

Kleine courbettezwaai achter-voor 
Kleine courbettezwaai achter-voor 
Kleine courbettezwaai achter 
 

Kleine courbettezwaai vooraan met hoofd tussen de armen & armen tegen de oren 

• In ronde houding: borst en heup rond 
Kleine courbettezwaai achteraan met hoofd tussen de armen & armen tegen de oren 

• In open houding: borst en heup open 

2 
Uitzwaai voorwaarts 
 
Achterzwaai 

Benen eerst richting de rekstok brengen, armen blijven tegen de oren  
Uitzwaaien zonder amplitude-eis 
Achterzwaai zonder amplitude-eis 

3 Kip tot streksteun Heupen volledig sluiten tijdens de hangfase in kip, een stop na kip in streksteun is toegestaan 

4 Uitzwaai 45° opwaarts tot achterzwaai Uitzwaai met gestrekt lichaam 

5 Voorzwaai 

Voorzwaai 
o Ronde voorzwaai met gestrekt lichaam 
o Schouders laag in de hang houden 
o armen tegen de oren 

Ritme van de zwaaien: rond-open-rond 

extra Reuzenzwaai voorwaarts +0,5 ptn 
Reuzenzwaai voorwaarts in ronde positie richting de handstand en schouderhoek openen tot handstand, 
hoofd neutraal, armen tegen de oren 

6 Achterzwaai 
Achterzwaai 

o Ronde achterzwaai met gestrekt lichaam 
o Armen tegen de oren 

7 Stut Stut met ronde borst en gestrekt lichaam, bekken minimum op schouderhoogte 

8 Voorzwaai 
Voorzwaai 

o Ronde voorzwaai met gestrekt lichaam 
o Schouders blijven lager dan de voeten 
o Armen tegen de oren 

Achterzwaai 
o Ronde achterzwaai met gestrekt lichaam 
o Armen tegen de oren 

Ritme van de zwaaien: rond-open-rond 

9 Achterzwaai 

10 2x Reuzenzwaai rugwaarts 
Reuzenzwaai in ronde positie doorheen de handstand 
Het hoofd blijft tussen de armen: armen tegen de oren 

7-10 Stut, onmiddellijk gevolgd door,  
3x reuzenzwaai rugwaarts 

+0,5 ptn 
Stut met ronde borst en gestrekt lichaam, bekken minimum op schouderhoogte 
Reuzenzwaai in ronde positie doorheen de handstand 
Het hoofd blijft tussen de armen: armen tegen de oren 

• Amplitude voorzwaai:  45°  

• Amplitude achterzwaai: 45°  
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Opgelegd werk I-, A- & B-niveau 

 Niveau 4     -     Rek met strips     -     Moeilijkheid 5.5 (6.0 – 6.5) Aandachtspunten 

1 

Kleine courbettezwaai achter-voor 

Kleine courbettezwaai achter 

 

Uitzwaai voorwaarts 

 

Kleine courbettezwaai vooraan met hoofd tussen de armen & armen tegen de oren 

• In ronde houding: borst en heup rond 

Kleine courbettezwaai achteraan met hoofd tussen de armen: armen tegen de oren 

• In open houding: borst en heup open 

Uitzwaai: benen eerst richting de rekstok brengen, armen blijven tegen de oren 

Uitzwaaien zonder amplitude-eis 

2 
Achterzwaai 

Kip tot streksteun 

Achterzwaai zonder amplitude-eis  

Heupen volledig sluiten tijdens de hangfase in kip, streksteun met gestrekte armen 

3 Uitzwaai 45° opwaarts tot achterzwaai Uitzwaai met gestrekt lichaam 

4 Voorzwaai 

Voorzwaai 

o Ronde voorzwaai met gestrekt lichaam 

o Schouders laag in de hang houden 

o armen tegen de oren 

Ritme van de zwaaien: rond-open-rond 

5 Reuzenzwaai voorwaarts 
Reuzenzwaai voorwaarts in ronde positie richting de handstand en schouderhoek openen tot 

handstand, hoofd neutraal, armen tegen de oren 

6 Achterzwaai 

Achterzwaai 

o Ronde achterzwaai met gestrekt lichaam 

o Armen tegen de oren 

7 

Stut naar handstand Stut met ronde borst en gestrekt lichaam 

Reuzenzwaai rugwaarts 

Stut vanuit reuzenzwaai 
+0,5 ptn 

 

Stut met ronde borst en gestrekt lichaam 

8 Reuzenzwaai rugwaarts 
Reuzenzwaai in ronde positie doorheen de handstand 

Het hoofd blijft tussen de armen: armen tegen de oren 

9 
Reuzenzwaai rugwaarts 

Zolendraai boven 45° +0,5 ptn Zolendraai pas inzetten na het passeren van het verticale 

10 Reuzenzwaai rugwaarts 
Reuzenzwaai in ronde positie doorheen de handstand 

Het hoofd blijft tussen de armen: armen tegen de oren 

• Amplitude voorzwaai:  45° 

• Amplitude achterzwaai: 45° 
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Opgelegd werk I-, A- & B-niveau 
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Opgelegd werk I-, A- & B-niveau 

7.5 BESCHRIJVING – REK (MET RIEMEN) 

 Niveau 2     -     Rek met riemen     -     Moeilijkheid 2.5 (3.0 – 3.5) Aandachtspunten 

1 
Kleine courbettezwaai achter-voor 
Kleine courbettezwaai achter-voor 
Kleine courbettezwaai achter 

Kleine courbettezwaai vooraan met hoofd tussen de armen: armen tegen de oren 

• In ronde houding: borst en heup rond 
Kleine courbettezwaai achteraan met hoofd tussen de armen: armen tegen de oren 

• In open houding: borst en heup open 

2 Borstomtrek tot streksteun 
Eerst  meer dan 90° optrekken 
Dan borstomtrek tot streksteun met gestrekte armen 

3 Opzwaai Met gestrekt lichaam tot bekken op schouderhoogte 

2+3 

Uitzwaai voorwaarts 
 
Achterzwaai 
Kip tot streksteun 
Opzwaai 

+0,5 ptn 

Benen eerst richting de rekstok brengen, armen blijven tegen de oren 
Uitzwaaien zonder amplitude-eis  
Achterzwaai zonder amplitude-eis 
Heupen volledig sluiten tijdens de hangfase in kip, een stop na kip in streksteun is toegestaan 
Opzwaai met gestrekt lichaam tot bekken op schouderhoogte 

4 Buikdraai achterwaarts Met gestrekt lichaam, hoofd neutraal, open bekken 

5 Onderzwaai  Met gestrekt lichaam en ronde borst, bekken op rekhoogte 

6 Achterzwaai Voorzwaai 
o Ronde voorzwaai met gestrekt lichaam 
o Schouders blijven lager dan de voeten 
o Armen tegen de oren 

Achterzwaai 
o Ronde achterzwaai met gestrekt lichaam 
o Armen tegen de oren 

Ritme van de zwaaien: rond-open-rond 

7 Voorzwaai 

6+7 
Achteropzet 
Onderzwaai 

+0,5 ptn 
Achteropzet met gestrekt lichaam, geen amplitude-eis 
Onderzwaai met gestrekt lichaam en ronde borst, bekken op rekhoogte 

8 Achterzwaai 

Zie element 6 en 7 9 Voorzwaai 

10 
Achterzwaai  
Afsprong tot strekstand 

• Amplitude voorzwaai:  lichaam boven neerwaarts 45° 

• Amplitude achterzwaai:  lichaam boven neerwaarts 45° 
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Opgelegd werk I-, A- & B-niveau 
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Opgelegd werk I-, A- & B-niveau 

 Niveau 3     -     Rek met riemen     -     Moeilijkheid 4.0 (4.5 – 5.0) Aandachtspunten 

1 

Kleine courbettezwaai achter-voor 

Kleine courbettezwaai achter-voor 

Kleine courbettezwaai achter 

Kleine courbettezwaai vooraan met hoofd tussen de armen: armen tegen de oren 

• In ronde houding: borst en heup rond 

Kleine courbettezwaai achteraan met hoofd tussen de armen: armen tegen de oren 

• In open houding: borst en heup open 

2 

Uitzwaai voorwaarts 

 

Achterzwaai 

Benen eerst richting de rekstok brengen, armen blijven tegen de oren 

Uitzwaaien zonder amplitude-eis  

Achterzwaai zonder amplitude-eis 

3 
Kip tot streksteun 

Opzwaai 

Heupen volledig sluiten tijdens de hangfase in kip 

Opzwaai met gestrekt lichaam tot bekken op schouderhoogte 

4 Buikdraai achterwaarts Buikdraai achterwaarts met gestrekt lichaam, hoofd neutraal, open bekken 

5 Onderzwaai Onderzwaai met gestrekt lichaam en ronde borst, bekken op rekhoogte 

4+5 
Losse buikdraai 

Voorzwaai 
+0,5 ptn 

Losse buikdraai met ronde borst en gestrekt lichaam, geen amplitude-eis 

Voorzwaai zonder amplitude-eis 

6 Achteropzet Achteropzet met gestrekt armen, geen amplitude-eis 

7 Onderzwaai Onderzwaai met gestrekt lichaam en ronde borst, bekken op rekhoogte 

8 Achterzwaai Voorzwaai 

o Ronde voorzwaai met gestrekt lichaam 

o Schouders blijven lager dan de voeten 

o Armen tegen de oren 

Achterzwaai 

o Ronde achterzwaai met gestrekt lichaam 

o Armen tegen de oren 

Ritme van de zwaaien: rond-open-rond 

9 Voorzwaai 

10 

Achterzwaai  

Afsprong tot strekstand 

Achterzwaai 

Streksalto rugwaarts 
+0,5 ptn 

Salto inzetten op het einde van de voorzwaai  

Hoofd neutraal, bolle borst, bekken open (streksalto) 

Met voldoende hoogte/amplitude 
• Amplitude voorzwaai:  voeten op rekhoogte 

• Amplitude achterzwaai:  bekken op rekhoogte 
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Opgelegd werk I-, A- & B-niveau 
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Opgelegd werk I-, A- & B-niveau 

 Niveau 4     -     Rek met riemen     -     Moeilijkheid 5.5 (6.0 – 6.5) Aandachtspunten 

1 

Pendelzwaai 

Uitzwaai voorwaarts 

Achterzwaai 

Pendelzwaai met benen minimaal horizontaal, armen blijven tegen de oren  

Uitzwaaien zonder amplitude-eis 

Achterzwaai zonder amplitude-eis 

2 Kip tot streksteun Heupen volledig sluiten tijdens de hangfase in kip, streksteun met gestrekte armen 

3 

Opzwaai Met gestrekt lichaam 45° opwaarts 

Opzwaai 

Stut 
+0,5 ptn 

Opzwaai met gestrekt lichaam 45° opwaarts 

Stut met ronde borst en gestrekt lichaam 45° opwaarts 

4 Reuzenzwaai in kneukelgreep Reuzenzwaai in ronde positie doorheen de handstand 

Het hoofd blijft tussen de armen: armen tegen de oren 5 Reuzenzwaai in kneukelgreep 

4+5 

Reuzenzwaai in kneukelgreep 

Voorzwaai met halve draai, handen in 2 tijden verpakken tot kneukelgreep 

Reuzenzwaai in kneukelgreep 

+0,5 ptn Voorzwaai halve draai met duidelijke steun, hoofd neutraal en bolle borst 45° opwaarts 

6 
Vanuit handstand infelgen met gesloten OF gespreide benen 

Onderzwaai 

Het infelgen moet gebeuren vanuit de handstandpositie na de reuzenzwaai 

Onderzwaai met gestrekt lichaam en ronde borst, bekken op rekhoogte 

7 Achteropzet Achteropzet met gestrekte armen, bekken op rekhoogte 

8 Onderzwaai Onderzwaai met gestrekt lichaam en ronde borst, bekken op rekhoogte 

9 Achterzwaai 

Achterzwaai 

o Ronde achterzwaai met gestrekt lichaam 

o Armen tegen de oren 

Ritme van de zwaaien: rond-open-rond 

10 Streksalto rugwaarts 

Salto inzetten op het einde van de voorzwaai  

Hoofd neutraal, bolle borst, bekken open (streksalto) 

Met voldoende hoogte/amplitude 

• Amplitude voorzwaai:  voeten op rekhoogte 

• Amplitude achterzwaai:  bekken op rekhoogte 

  



 

© 2022 Gymnastiekfederatie Vlaanderen  |  Zuiderlaan 13  |  9000 Gent  |  T. 09 243 12 00  |  www.gymfed.be  |  info@gymfed.be 

IBAN: BE57 4428 0217 1135  |  BIC: KREDBEBB  |  Ondernemingsnummer: 0 417 540 656  |  RPR Gent  |  Versie: 02-06-2020           139 

Opgelegd werk I-, A- & B-niveau 
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Opgelegd werk I-, A- & B-niveau 

 Niveau 5b     -     Vloer     -     Moeilijkheid 7.0 (7.5 – 12.0) Aandachtspunten 

1 

Pendelzwaai  

Uitzwaai voorwaarts 

Pendelzwaai met benen minimaal horizontaal, armen blijven tegen de oren 

Uitzwaaien zonder amplitude-eis 

Pendelzwaai 

Uitzwaai voorwaarts, (eventueel met achteropzet + onderzwaai) 

Overvliegen met ¼ draai tot hang Pendelzwaai met benen minimaal horizontaal, armen blijven tegen de oren  

Uitzwaaien zonder amplitude-eis 
+0,5 ptn 

Pendelzwaai 

Uitzwaai voorwaarts, (eventueel met achteropzet + onderzwaai) 

Voronin 

2 

Achteropzet Achteropzet met gestrekt lichaam, bekken op rekhoogte 

Kip tot streksteun 

Opzwaai 45° 

Heupen volledig sluiten tijdens de hangfase in kip, streksteun met gestrekte armen 

Opzwaai met gestrekt lichaam 45° opwaarts 

Kip tot handstand met ½ draai  

Reuzenzwaai  

Heupen volledig sluiten tijdens de hangfase in kip, streksteun met gestrekte armen 

 
+0,5 ptn 

3 

Stut 45° (uit reuzenzwaai bij uitvoeren bonus 2) Met ronde borst en gestrekt lichaam 45° opwaarts 

Stalder 45° (mag uit reuzenzwaai toegevoegd worden) 

Inzetten vanuit handstand met gesloten benen 

Kin op de borst 

Uitfelgen opwaarts 45° 

+0,5 ptn 

4 1 of 2 reuzenzwaaien in kneukelgreep 
Reuzenzwaai in ronde positie doorheen de handstand 

Het hoofd blijft tussen de armen: armen tegen de oren 

5 

Voorzwaai met halve draai, handen in 2 tijden verpakken tot kneukelgreep Voorzwaai halve draai met duidelijke steun, hoofd neutraal en bolle borst 45° opwaarts 

Voorzwaai met halve draai tot handstand in palmgreep (directe wissel) 
Directe wissel met hoofd neutraal en bolle borst, ½ draai in de handstandpositie 

uitvoeren. 
+0,5 ptn 

Giengerrol (halve draai tot ellegreep)  

Hop van ellegreep tot palmgreep 

½ draai in de handstandpositie uitvoeren 

 
+0,5 ptn 

Giengerrol (halve draai tot ellegreep)  

Reuzenzwaai in ellegreep 

Hop van ellegreep tot palmgreep 

½ draai in de handstandpositie uitvoeren +1,0 ptn 
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Opgelegd werk I-, A- & B-niveau 

6 

Voorzwaai met halve draai, handen in 2 tijden verpakken tot kneukelgreep Voorzwaai halve draai met duidelijke steun, hoofd neutraal en bolle borst 45° opwaarts  

1 of 2 reuzenzwaaien in palmgreep (bij uitvoeren van bonus 5) 
Reuzenzwaai voorwaarts in ronde positie richting de handstand en schouderhoek openen tot 

handstand, hoofd neutraal, armen tegen de oren 

1 of 2 reuzenzwaaien in palmgreep 

+ endo (bij uitvoeren van bonus 5) 
Endo inzetten vanuit de handstandpositie +0,5 ptn 

1 of 2 reuzenzwaaien in palmgreep  

+ 1/1 draai tot mix (bij uitvoeren van bonus 5) 
1/1 draai in de handstandpositie uitvoeren +0,5 ptn 

7 

1 of 2 reuzenzwaaien in kneukelgreep 
Reuzenzwaai in ronde positie doorheen de handstand 

Het hoofd blijft tussen de armen: armen tegen de oren 

Reuzenzwaai in palmgreep met ½ draai tot handstand in kneukelgreep 

(bij uitvoeren van bonus 5) 
½ draai in de handstandpositie uitvoeren +0,5 ptn 

8 
Vanuit handstand infelgen met gesloten OF gespreide benen 

Onderzwaai 

Het infelgen moet gebeuren vanuit de handstandpositie na de reuzenzwaai 

Onderzwaai met gestrekt lichaam en ronde borst, bekken op rekhoogte 

9 Achterzwaai 

Achterzwaai 

o Ronde achterzwaai met gestrekt lichaam 

o Armen tegen de oren 

Ritme van de zwaaien: rond-open-rond 

8+9 Reuzenzwaai in kneukelgreep (variante 8 +9) 
Reuzenzwaai in ronde positie doorheen de handstand 

Het hoofd blijft tussen de armen: armen tegen de oren 

10 

Streksalto rugwaarts (mag ook uit reuzenzwaai: variante 8+9) Afsprong inzetten op het einde van de voorzwaai  

Hoofd neutraal, bolle borst, bekken open (streksalto) 

Met voldoende hoogte/amplitude 

 

Streksalto mag uit reuzenzwaai worden uitgevoerd, dubbel moet uit reuzenzwaai 

 

Dubbel salto gehurkt rugwaarts +0,5 ptn 

Dubbel salto gehurkt rugwaarts met schroef +0,5 ptn 

 

• Amplitude voorzwaai:  voeten op rekhoogte 

• Amplitude achterzwaai:  bekken op rekhoogte 
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Opgelegd werk I-, A- & B-niveau 
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Opgelegd werk I-, A- & B-niveau 

 Niveau 5a     -     Rek met strips     -     Moeilijkheid 7.0 (7.5 – 8.5) Aandachtspunten 

1 
Pendelzwaai 
Uitzwaai voorwaarts 

Pendelzwaai met benen minimaal horizontaal, armen blijven tegen de oren 
Uitzwaaien zonder amplitude-eis 

2 Achteropzet  Met gestrekt lichaam, bekken op rekhoogte 

3 

Stut 45° Met ronde borst en gestrekt lichaam 45° opwaarts 

Stalder 45° 
Inzetten vanuit handstand met gesloten benen 
Kin op de borst 
Uitfelgen opwaarts 45° 

+0,5 ptn 

4 

1 of 2 reuzenzwaaien in kneukelgreep 
Reuzenzwaai in ronde positie doorheen de handstand 
Het hoofd blijft tussen de armen: armen tegen de oren 

Voorzwaai 45° met ompakken tot palmgreep 
Achterzwaai 45° met handen ompakken tot kneukelgreep 

Ompakken met gestrekte armen 
Met een rechte lijn handen-schouders-bekken-voeten  tijdens het ompakken  
45° opwaarts 

+0,5 ptn 

5 Voorzwaai met halve draai, handen in 2 tijden verpakken tot kneukelgreep 
Voorzwaai halve draai met duidelijke steun, hoofd neutraal en bolle borst 45° opwaarts 

6 Voorzwaai met halve draai, handen in 2 tijden verpakken tot kneukelgreep 

7 1 of 2 reuzenzwaaien in kneukelgreep 
Reuzenzwaai in ronde positie doorheen de handstand 
Het hoofd blijft tussen de armen: armen tegen de oren 

8 Vanuit handstand infelgen met gesloten of gespreide benen, onderzwaai 
Het infelgen moet gebeuren vanuit de handstandpositie na de reuzenzwaai 
Onderzwaai met gestrekt lichaam en ronde borst, bekken op rekhoogte 

9 Achterzwaai  

Achterzwaai 
o Ronde achterzwaai met gestrekt lichaam 
o Armen tegen de oren 

Ritme van de zwaaien: rond-open-rond 

8+9 Reuzenzwaai in kneukelgreep (variante 8+9) 
Reuzenzwaai in ronde positie doorheen de handstand 
Het hoofd blijft tussen de armen: armen tegen de oren 

10 Streksalto rugwaarts uit zwaai of reuzenzwaai 

Afsprong inzetten op het einde van de voorzwaai  
Hoofd neutraal, bolle borst, bekken open (streksalto) 
Met voldoende hoogte/amplitude 
Mag uit reuzenzwaai uitgevoerd worden 

8+9+10 
Zolendraai >45° 
Reuzenzwaai 
Salto uit reuzenzwaai 

Zolendraai pas inzetten na het passeren van het verticale +0,5 ptn 

• Amplitude voorzwaai:      voeten op rekhoogte 

• Amplitude achterzwaai:   bekken op rekhoogte 
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 Niveau 6      -     Rek met riemen     -     Moeilijkheid 9.5 (10.0 – 10.5) Aandachtspunten 

1 

Pendelzwaai 

Uitzwaai voorwaarts 

Achteropzet 45° 

Pendelzwaai met benen minimaal horizontaal, armen blijven tegen de oren 

Uitzwaaien zonder amplitude-eis  

Achteropzet met gestrekt lichaam minimaal 45° 

2 Stalder 45° 

Inzetten vanuit handstand met gesloten benen 

Kin op de borst 

Uitfelgen opwaarts 45° 

3 

Reuzenzwaai in kneukelgreep 
Reuzenzwaai in ronde positie doorheen de handstand 

Het hoofd blijft tussen de armen: armen tegen de oren 

+ Hele draai gesteund +0,5 ptn 
1/1 draai uitvoeren in de handstand 

Zelfde draairichting behouden tijdens tweede ½ draai 

4 Voorzwaai met halve draai tot handstand in palmgreep (directe wissel) 
Directe wissel met hoofd neutraal en bolle borst  

½ draai in de handstandpositie uitvoeren 

5 
Reuzenzwaai in palmgreep 

Reuzenzwaai voorwaarts in ronde positie richting de handstand en schouderhoek openen 

tot handstand, hoofd neutraal, armen tegen de oren 

+ Endo +0,5 ptn Endo inzetten vanuit de handstandpositie 

6 Reuzenzwaai in palmgreep met halve draai tot handstand in palmgreep (palm-palm) Voor de handstand blijven en terugkeren met halve draai tot palmgreep 

7 Reuzenzwaai in palmgreep met ½ draai tot handstand in kneukelgreep ½ draai in de handstandpositie uitvoeren 

8 Reuzenzwaai in kneukelgreep 
Reuzenzwaai in ronde positie doorheen de handstand 

Het hoofd blijft tussen de armen: armen tegen de oren 

9 Zolendraai naar handstand Zolendraai pas inzetten na het passeren van het verticale 

10 
Streksalto rugwaarts uit reuzenzwaai Afsprong inzetten op het einde van de voorzwaai  

Hoofd neutraal, bolle borst, bekken open (streksalto) 

Met voldoende hoogte/amplitude Dubbel salto gehurkt rugwaarts +0,5 ptn 

•  
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•   



 

© 2022 Gymnastiekfederatie Vlaanderen  |  Zuiderlaan 13  |  9000 Gent  |  T. 09 243 12 00  |  www.gymfed.be  |  info@gymfed.be 

IBAN: BE57 4428 0217 1135  |  BIC: KREDBEBB  |  Ondernemingsnummer: 0 417 540 656  |  RPR Gent  |  Versie: 02-06-2020           148 

Opgelegd werk I-, A- & B-niveau 

 Niveau 7     -     Rek met riemen     -      Moeilijkheid 12.0 (12.5 – 16.0) Aandachtspunten 

1 

Pendelzwaai 

Uitzwaai voorwaarts 

Achteropzet tot hanstand met halve draai 

Pendelzwaai met benen minimaal horizontaal, armen blijven tegen de oren 

Uitzwaaien zonder amplitude-eis  

Achteropzet met gestrekt lichaam, ½ draai uitvoeren in de handstandpositie uitvoeren 

Pendelzwaai 

Uitzwaai voorwaarts, (eventueel met achteropzet + onderzwaai) 

Yamawaki 

Kip naar handstand met halve draai OF Endo met halve draai 

+0,5 ptn  

2 
Stalder naar handstand Stalder Inzetten vanuit handstand met gesloten benen 

Kin op de borst Stalder met gesloten benen naar handstand +0,5 ptn 

extra + vluchtelement minimum C +0,5 ptn Mag na element 1, 2 of 3 uitgevoerd worden 

3 
Hele draai gesteund 

1/1 draai uitvoeren in de handstand  

Zelfde draairichting behouden tijdens tweede ½ draai 

Quast +0,5 ptn Quast met duidelijke sprongfase uitvoeren 

4 Voorzwaai met halve draai tot handstand in palmgreep (directe wissel) 
Directe wissel met hoofd neutraal en bolle borst 

½ draai in de handstandpositie uitvoeren 

5 

Reuzenzwaai in palmgreep met halve draai tot handstand in palmgreep (palm-palm) Voor de handstand blijven en terugkeren met halve draai tot palmgreep 

Doorsteek (Adler)  

Hop van ellegreep tot palmgreep 
+0,5 ptn 

Doorsteken naar handstandpositie 

Hop tot handstandpositie 

6 Reuzenzwaai in palmgreep 
Reuzenzwaai voorwaarts in ronde positie richting de handstand en schouderhoek openen tot 

handstand, hoofd neutraal tijdens de reuzenzwaai 

7 
Endo 

Endo inzetten vanuit de handstandpositie 
Endo met gesloten benen + 0,5 ptn 

extra 
1/1 draai tot ellegreep  

Hop van ellegreep tot palmgreep 
+ 0,5 ptn 

1/1 draai in de handstandpositie uitvoeren 

Hop tot handstandpositie 

extra 
Reuzenzwaai in ellegreep  

Hop van ellegreep tot palmgreep 
+ 0,5 ptn 

 

Hop tot handstandpositie 

8 Reuzenzwaai in palmgreep met ½ draai tot handstand in kneukelgreep ½ draai in de handstandpositie uitvoeren 
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9 Zolendraai naar handstand 
Zolendraai pas inzetten na het passeren van het verticale 

Mag weggelaten worden bij uitvoeren van bonus afsprong 

10 Dubbel salto gehurkt rugwaarts 
Afsprong inzetten op het einde van de voorzwaai  

Hoofd neutraal, bolle borst, bekken open (streksalto) 

Met voldoende hoogte/amplitude 9+10 
Dubbel salto puck rugwaarts met schroef +0,5 ptn 

Dubbel salto gestrekt rugwaarts +0,5 ptn 

 

• De volgorde van de elementen mag omgewisseld worden (bijvoorbeeld Endo voor Adler, vluchtelement na element 1, 2 of 3) 
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