
Gym - Jongens 2013/2014 
 
Sprong:  Plankoline verhoogd vlak 90 cm  
 
Sprong 1: Ophurken koprol (basis)  
Sprong 2: Ophurken koprol (basis) of koprol (+0,3)  
 
Rekstok: rekstok of enkele legger met matjes er onder. 
 

1. Opspringen tot steun 
2. Koprol voorover 
3. Via vluchtige buighang komen tot stand (knieën optrekken boven de grond) 
4. Ondersprong met afzet van 1 been(basis) of ondersprong met afzet van 2 benen (+0,3) 

 
Brug:  valmat onder en aan een kant van de brug of kleine matjes 
 

1. Komen tot vouwhang en terug tot stand 
2. Opspringen tot steun en voorzwaai 
3. Achterzwaai en voorzwaai 
4. Achterzwaai met neerspringen stand tussen de liggers 

 
Lange mat: 2 lange matten op elkaar 
 

1. Zweefstand (basis) handstand (+0,3) 
2. Huppelen tot het midden van de mat  
3. Koprol voorover 
4. Terugrollen tot kaars met de handen in de heupen (2 sec) 
5. Streksprong ½ draai  
6. Koprol voorover  
7. streksprong  

 
  



Gym - Jongens 2011/2012 
 
 
Sprong:  Plankoline verhoogd vlak 90 cm  
 
Sprong 1: koprol 
Sprong 2: koprol (basis) of zweefrol (+0,3) 
 
Rekstok: rekstok of enkele legger met matjes er onder. 
 

1. Opspringen tot steun(basis) of borstwaardsom 1 benig (+0,3) 
2. Koprol voorover 
3. Via vluchtige buighang komen tot stand (basis) of buighang 2 seconden (+0,3) 

(knieën optrekken boven de grond) 
4. Ondersprong met afzet van 1 been(basis) of Ondersprong met afzet van 2 benen (+0,3) 

 
Brug:  valmat onder en aan een kant van de brug of kleine matjes 
 

1. Komen tot vouwhang en terug tot stand 
2. Omgekeerde strekhang, vouwhang en terug tot stand 
3. Opspringen tot steun en voorzwaai 
4. Achterzwaai en voorzwaai 
5. Achterzwaai komen tot stand  

 
Lange mat: 2 lange matten op elkaar 
 

1. Zweefstand (basis) of  handstand (+0,3) 
2. Aansluitpas armen zijwaarts tot het midden van de mat 
3. Koprol voorover 
4. Terugrollen tot kaars met de handen in de heupen (2 sec) (basis) of koprol achterover (+0,3) 
5. Streksprong ½ draai  
6. Kattensprong (basis) of radslag tot uitvalsstand (+0,3) 

 
  



Gym - Jongens 2009/2010 
 
 
Sprong:  Plankoline verhoogd vlak 90 cm  
 
Sprong 1: Zweefrol 
Sprong 2: Zweefrol (basis) of Handstand platval (+0,3) 
 
Rekstok: rekstok of enkele legger met matjes er onder. 
 

1. Opspringen tot steun(-0,3) of borstwaardsom 1 benig (basis) borstwaardsom 2 benig (+0,3) 
2. Losse opzwaai (buik los van de stok) (basis) of opzwaai buikdraai achterover (+0,3) 
3. Koprol voorover 
4. Via vluchtige buighang komen tot stand (-0,3) of buighang 2 seconden (basis) 

(knieën optrekken boven de grond) of hoekhang 2 seconden (+0,3) 
5. Ondersprong met afzet van 1 been(-0,3) of Ondersprong met afzet van 2 benen (basis) of 

spreidondersprong (+0,3) 
 
Brug:  valmat onder en aan een kant van de brug of kleine matjes 
 

1. Komen tot vouwhang en terug tot stand 
2. Omgekeerde strekhang, vouwhang en terug tot stand 
3. Opspringen tot steun en voorzwaai 
4. Achterzwaai en voorzwaai 
5. Achterzwaai met keren tot stand  

 
Lange mat: 2 lange matten op elkaar 
 

1. Handstand  
2. Kattensprong (basis) of loopsprong (+0,3) 
3. Koprol voorover (basis) of koprol voorover met rechte armen (+0,3) 
4. koprol achterover (basis) of koprol achter met rechte armen (+0,3) 
5. handstand gevolgd door koprol (basis) of handstand doorrol (+0,3) 
6. Streksprong ½ draai  
7. (aanloop) radslag (basis) of aanloop radslag tussenhup radslag(+0,3) 

  



 
Gym - Jongens 2008 en ouder 
 
Sprong:  Plankoline kast dikke mat 
 
Sprong 1: Ophurken streksprong  (-0,3) of arabier (basis) 
Sprong 2: Ophurken streksprong  (-0,3) of arabier (basis)of overslag (+0,3) 
 
Rekstok: rekstok of enkele legger met matjes er onder. 
 

1. Borstwaardsom met afzet van 1 been (basis) of borstwaardsom 2 benig (+0,3) 
2. Losse opzwaai (buik los van de stok) (basis) of opzwaai buikdraai achterover (+0,3) 
3. Neerspringen tot stand ondersprong met afzet van 2 benen (-0,3) of neerspringen tot stand 

spreidondersprong (basis) of spreidzolenonderzwaai (+0,3) 
 

Brug:  valmat onder en aan een kant van de brug of kleine matjes 
 

1. Komen tot vouwhang, omgekeerde strekhang, vouwhang en terug tot stand 
2. Opspringen tot steun en voorzwaai 
3. Achterzwaai en voorzwaai 
4. Achterzwaai en voorzwaai 
5. Achterzwaai met wenden tot stand  

 
Lange mat: 2 lange matten op elkaar 
 

1. Loopsprong kattensprong streksprong (basis) of loopsprong kattensprong streksprong hele 
draai(+0,3) 

2. Handstand gevolgd door koprol voorover met rechte armen (basis) of handstand doorrol 
(+0,3) 

3. koprol achterover (basis) of stutrol tot ligsteun(+0,3) 
4. Radslag 
5. Streksprong ½ draai 
6. Aanloop radslag (tussenhup) Arabier kaats (basis) of (loop)overslag (+0,3) 

 
 


