
Toelichting
Nieuwe oefenstof 2021

Turnen in een nieuw jasje. Groei met ons 
mee en lees hier alles over de nieuwe 

oefenstof van 2021! 

 (startend in september 2020)



Welkom bij de nieuwe oefenstof 2021
 
In deze toelichting brengen wij je op de hoogte van de nieuwe oefenstof. Deze oefenstof is
ontwikkeld voor het seizoen 2020-2021 en start vanaf september 2020. Het afgelopen jaar
hebben er meer dan 200 turn(st)ers deelgenomen aan onze turnwedstrijden. Door naar de
ervaringen van de jury, train(st)ers en natuurlijk de turn(st)ers te luisteren zijn wij gekomen tot
een nieuwe leerlijn en een daaruit vloeiende oefenstof. 
 
De oefenstof is een programma om de maximale potentie van zowel de train(st)er als de
turn(st)er te ontdekken. 
 
Er is veel nagedacht over hoe de oefenstof op verschillende locaties getraind kan worden. Hoe
er met grote groepen toch groei gemaakt kan worden en dat jij als train(st)er altijd kunt blijven
differentiëren. 
Daarnaast zie je door de oefenstof heen steeds meer ruimte voor de creativiteit van de
train(st)er en turn(st)er zelf.
 
Heb je naderhand toch nog vragen, mail ze gerust door. 
 
 
Wienanda Pietersma
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Wijzigingen binnen de
levels

Eén leerlijn

Vanaf september 2020 wordt er gewerkt
met één leerlijn. Er is geen B- of C-lijn, we
gaan nu door met de levels 10 t/m 1.
Startend van level 10 groeiend naar level 1.
Er zal per level/ categorie meer tegenstand
komen.

2 10 & 9 meer dan instap levels 

Level 10 en 9 zijn geen instap levels meer.
Het zijn de startende levels, maar zij doen
zeker niet meer onder voor de andere
levels. De oefenstof is moeilijker geworden
en er wordt meer van deze levels verwacht.
Zo wordt er nu ook op de balk geturnd i.p.v.
de bank. 

3 Groeiende levels 8 & 7 

De levels 8 en 7 zijn weinig veranderd. Dit
blijven de levels waarin je rustig door kunt
groeien. Veel variatie voor deturn(st)ers.

4
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Voorbereidende levels 6 & 5 

Keuze levels 4 t/m 1

Vanaf level 4 blijft dit keuze oefenstof. Aan
de hand van gestelde eisen zet jij je eigen
oefening in elkaar. Er zijn meer keuzes
toegevoegd en de toestellen hebben
aanpassingen gehad. Vloer krijgt de
grootste wijziging, hier hoeft geen
choreografie op muziek meer gemaakt te
worden. De uitdaging zit hem in de
moeilijkheid van de elementen.

Binnen de levels 6 en 5 start de
voorbereiding op de keuze oefenstof. Er
komen steeds meer keuzes en op de balk
mag er al een eigen choreografie gemaakt
worden. 

Oude oefenstof
Level 10 & 9 
C-lijn level 8-5
C-lijn level 4-1
B-lijn level 8-5
B-lijn level 4-1

Nieuwe oefenstof 
Level 10
Level 10-7
Level 7-4
Level 7-4
Level 4-1

Hieronder een vergelijking van de nieuwe
en oude levels. Het is een richtlijn van
doorstroming naar het nieuwe systeem. Dit
is geen verplichte doorstroming.



De toestellen krijgen ook een upgrade

'Nieuwe elementen turnen, de leuke elementen en niet steeds weer die arabier flickflack die ik
toch al kan'. Dat is wat we vaak te horen kregen. De oefenstof kunnen we wel moeilijker maken
maar dit moet wel veilig en haalbaar zijn. Hierdoor zijn we gaan kijken naar de toestellen.

Afgelopen jaar hebben wij al gewerkt met een nieuwe balksituatie. Een balk die geheel
verbreed is waardoor turn(st)ers hier zelfverzekerd op staan en de moeilijkheid van de
oefening op een veilige manier omhoog gaat. 

Aankomend seizoen willen we de andere drie toestellen ook upgraden. Hier is lang over
nagedacht want een brug blijft toch een brug. Dit toestel hebben we dan ook weten te
upgraden door hem op verschillende manieren te gaan gebruiken. Levels 10 t/m 7 turnen op
enkel de lage legger. Levels 6 en 5 turnen op de hoge legger een levels 4 en hoger turnen op
de gehele wedstrijdbrug. Daarnaast hebben we de oefenstof zo aangepast dat de moeilijkere
elementen een tussenstap krijgen een voorbeeld hiervan is de kip. Dit is een element welke
iedere turn(st)er graag wil turnen maar technisch gezien moeilijk is. De tussenstappen van een
kipzwaai en een loopkip zijn toegevoegd om het element een handje te helpen. Er is een
aanpassing in de leerlijn van de brug. De borstwaarts om wordt minder belangrijk. Ieder
element dat op de brug geturnd wordt is met gestrekte armen, waarom blijven we dan die
borstwaarts om als eerste aanleren? (borstwaarts om is het enige element aan de brug waarbij
de armen gebogen moeten). Dit element wordt nu pas vanaf level 7 gevraagd en zal al snel een
keuze element worden. De buikdraai achterover zal eerder gevraagd worden, de turnervaring
is hetzelfde maar dan met gestrekte armen. Daarnaast leren de turn(st)ers eerst steunen en
daarna draaien.

Op sprong zien we weinig variatie terwijl die er wel is. Veel rollen en handstanden en dat is niet
wat turn(st)ers leuk vinden. Thuis springen ze salto's en in de turntraining blijft het bij een
handstand plat. Om meer variatie te krijgen zijn er meerdere sprong-situaties voor de levels 10
t/m 5. Er is gedacht aan de trainingen, het is zo in elkaar gezet dat je niet blijft slepen met
toestellen. 
Bij de hogere levels komen er veel overslagen of een half in met draaien voorbij. De sprong-
situatie is te hard om moeilijkere elementen te vragen. Hier is er gekozen voor een zachtere
situatie door de trampoline te gebruiken i.p.v. de plank.

Vloer krijgt de grootste upgrade. Turn(st)ers willen iedere training weer op de airtrack, het
toestel waar de moeilijkheid op een veilige wijze omhoog kan. Daarom gaan wij over van de
vierkante vloer naar een airtrack in de lengte (geen vierkante). De moeilijkheid van de series
gaat omhoog (nu kunnen turn(st)ers laten zien wat ze echt kunnen). 
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Wijzigingen binnen de
toestellen in het kort

Sprong

Levels 10 en 9 springen nu ook met
plankoline tot 60 cm. verhoging. 
Levels 8 en 7 blijven hetzelfde, plankoline
tot 60 cm. verhoging.
Level 6 en 5 springen met trampoline tot
30 cm. 
Levels 4 t/m 1 springen met trampoline
tot pegases 
(pegases wordt verhoogd naar 1.35m.).
Hierdoor worden de sprongen makkelijker
en kan er doorgesprongen worden naar
nieuwe sprongen, denk aan Tsukahara.

2  Brug 

Levels 10 t/m 7 turnen aan een enkele lage
legger, deze legger mag in hoogte versteld
worden. 
Levels 6 en 5 turnen aan een enkele hoge
legger. Dit wel op de wedstrijdbrug zodat zij
direct wennen aan het hebben van een lage
legger. 
Levels 4 t/m 1 turnen op de wedstrijdbrug
(lage en hoge legger). De oefenstof heeft meer
keuze maar moet wel in de voorgeschreven
volgorde geturnd worden.

De brug wordt binnen de levels nog meer
opgedeeld. 

3

Met het toestel balk liepen we al voor. Hier wordt
er al gewerkt met verbreders over de gehele balk.
We zien dat de turn(st)ers nu vol zelfvertrouwen
op de balk staan en meer moeilijkheid kunnen te
turnen. 
Er veranderd hier dan ook weinig. 

Levels 10 en 9 wisselen de bank voor de balk in.
Ook hier zal er gebruik gemaakt worden van
balkverbreders. 

Level 8 en 7 blijven aardig hetzelfde. De
moeilijkheid van de oefenstof is iets verhoogd. 

Level 6 en 5 zijn ter voorbereiding op de keuze
oefenstof. Er zijn keuzes toegevoegd en de
oefening zit zo in elkaar dat de
turn(st)er/train(st)er zelf de choreografie kan
toevoegen. De plaats en wat er wordt verwacht
staat in de eisen beschreven. 

Er is geen hoogteverschil binnen de
leeftijdscategorieën maar per level. 

 Balk 

4  Vloer 

Level 10 t/m 7 blijven op de lange mat waar
met de rol a.o. gebruik gemaakt mag worden
van een plank. Voor deze levels is er weinig
verandering. 
Level 5 t/m 1 turnen vanaf september 2020
op de airtrack. Een airtrack van 10m. bij 2.80m.
De moeilijkheid van de oefenstof is verhoogd. 

Vloer kent vanaf level 5 veel veranderingen. 



De invulling van de wedstrijden zal aankomend seizoen ook anders zijn dit i.v.m. corona. Hier
wordt nog hard aan gewerkt. Wij doen er alles aan om de wedstrijden in november 2020
gewoon weer te starten

Nu je helemaal op de hoogte bent kun je snel door naar de nieuwe oefenstof. Tip; kijk eerst
naar het level dat je al turnde en ga vanuit daar kijken voor welk level je vanaf september 2020
zou kunnen trainen. 

Voor trainers is er een extra bestand waarin alle levels naast elkaar staan. Ben jij train(st)er en
wil je deze graag ontvangen? Mail dan even naar info@turnontour.nl 

Tot in november 2020!

www.turnontour.nl


