
 

Sprong	
LIJN	 B  LEVEL 3 
 

	
						Trampoline	–	pegases	–	dikke	mat	

• Mini	+	Instap:	pegases	op	laagste	stand	
• Pupil	+	Senior:	pegases	op	1.35m.	

- Het	gemiddelde	van	2	sprongen	maakt	het	eindcijfer	
- Dit	mogen	dezelfde	of	verschillende	sprongen	zijn	
- Groep	A	zijn	sprongen	waar	1	punt	van	de	D-score	afgaat	
- Groep	B	start	met	een	10	D-score	(volledige	score)		

 

Groep	A	(D-score	9	punten)		
	

- Overslag  
- ½ in  

 

Groep	B	(D-score	10	punten)		
 

- ½ in - ½ uit (terug)  
- Yamasita 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Brug        

LIJN	 B  LEVEL 3	
 

Zet je eigen brugoefening in elkaar met de onderstaande elementen 
- Volgorde is naar eigen keuze met in ieder geval uit ieder vakje een keuze geturnd  
- Er mag een plank gebruikt worden 

 

Eisen waar de 
vloeroefening aan moet 
voldoen  

Eisen hoeven niet op 
onderstaande volgorde 
geturnd te worden. 
 

Kies uit deze elementen  

Opsprong 
 

Kip 
Borstwaarts om  

 

Opzwaai horizontaal 
 

 

Kies uit Buikdraai voorover direct gevolgd door buikdraai achterover 
Molendraai voorover (ondergreep)	
 

Legger wissel 
 

Ophurken 
 

Zwaaien 
 

2x zwaaien  
3x zwaaien  
 

Kies uit Kip 
¾ reus 
 

Afsprong 
 

Vanuit wegzet of 
onderzwaai 
(mag met tussenzwaai) 

Tegenspreiden ondersprong ½	draai af  
Sanjirovka 10 graden onder horizontaal af (eindigen	in	mixgreep) 
Hurksalto af 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Balk         

LIJN	 B  LEVEL 3	
 

Balk + verbreder over de gehele balk 
Mini + Instap 1.10 meter hoog  
Pupil + Senior 1.25 meter hoog 
 

Zet je eigen balkoefening in elkaar met de onderstaande elementen  
Choreografie is naar eigen keuze met in ieder geval de volgende eisen:  
- Raak met je turnpakje de balk aan     
- Minimaal één welbeweging 
- Volgorde van de elementen is naar keuze 

 

Eisen waar de balkoefening aan 
moet voldoen  
Eisen hoeven niet op 
onderstaande volgorde geturnd te 
worden. 
 

Kies uit deze elementen 

Opsprong  Naar keuze, dit mag choreografie zijn 
 

Verbinding van 2 verschillende 
pirouettes 
1x pirouette minimaal ½ draai  
1x pirouetten minimaal 1/1 
draai 
 

Achterwaarts, voorwaarts, linksom 

of rechtsom worden als 
verschillende pirouettes gezien 
 

Passé      

Jeté          

Hurkzit draai (moet op 1 been gedraaid worden)  

Fouette draai  

Duikdraai	
Geheven	
Geheven	vast 

Verbinding van twee 
verschillende gymnastische 
sprongen 
 

Sisonne          

Hurksprong ½ draai 
Spagaatsprong 2 op 2              
Kattensprong ½ draai 
Loopsprong 1 op 1            
Hurkhoeksprong              
  

Verbinding van twee 
acrobatische elementen  
  

Mogen dezelfde elementen zijn 
 

Stutrol                  

Radslag 
Losse rol                               

Handstand doorrol 
Arabier                                                    
Boogje voorover 
Boogje achterover                                
Loop of gesloten flick-flack 
 

Afsprong Losse arabier af  
Losse overslag af  
 

 



 

Vloer  

LIJN B  LEVEL 3 
 

Zet je eigen vloeroefening in elkaar met de onderstaande elementen  
Choreografie is naar eigen keuze met in ieder geval de volgende eisen:  
- Kom in alle vier hoeken van de (vloer)  
- Volgorde van de elementen is naar keuze 
- Maximale duur van 1.00 minuut 
- Muziek bij aanmelding via e-mail aanleveren 
- Wanneer elementen in hetzelfde vakje staan moeten ze in verbinding geturnd worden 
tenzij anders aangegeven. Ze moeten dan wel achter elkaar geturnd worden (er mag geen 
ander turnelement tussen zitten, tussenhuppen-passen-aansluitpassen mogen wel). 

 

Eisen waar de vloeroefening aan 
moet voldoen  
Eisen hoeven niet op onderstaande 
volgorde geturnd te worden. 
 

Kies uit deze elementen  

Kies 2 verschillende acrobatische 
series 
 

Arabier dubbel flik-flak 
Arabier flikflak hurksalto 
Loopoverslag overslag kaats 
Arabier tempo flikflak 
Hurksalto voorover uitstappen arabier 
spreidhoeksprong 
 

Los acrobatisch element 
 

 

Boogje achterover of voorover 
Stutrol (via handstand tot stand, een of tweebenig) 
 

2 verschillende gymnastische 
sprongen  

 

Er mogen pasjes of aansluitpassen 
tussen de sprongen geturnd 
worden 
 

Hurksprong 1/1 draai 
Spagaatsprong 2 op 2             
Kattensprong 1/1 draai 
Loopsprong 1 op 1  
Wisselspagaatsprong 
Wisselhurkhoeksprong 
 

Verbinding van 2 verschillende 
pirouettes 
1x pirouette minimaal 1/1 draai  
1x pirouetten minimaal 1/1 
draai 
 

Achterwaarts, voorwaarts, linksom 

of rechtsom worden als verschillende 
pirouettes gezien  

Passé      

Jeté          

Hurkzit draai (moet op 1 been geturnd worden)  

Duikdraai 
Geheven	
Geheven	vast 

Extra gymnastische sprong 
Mag met plank  

Wisselspreidhoeksprong 
Wissel ½ draai spagaatsprong 
 

 


