
Gym - Meisjes 2013/2014 
 
Sprong:  Plankoline verhoogd vlak 90 cm  
 
Sprong 1: Ophurken koprol (basis)  
Sprong 2: Ophurken koprol (basis) of koprol (+0,3)  
 
Brug: Brug ongelijke leggers met valmat onder beide leggers 
 

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) 
 
Balk: Balkhoogte 100 cm (Begin aan het begin van de balk, wanneer nodig mag je enkele 
passen voor of achteruit lopen ) 
 

1. Opstappen vanaf de kast(basis) of opspringen tot steun, been er over heen tot rijzit 
(+3,0) 

2. Lopen tot het midden van de balk 
3. Komen tot hurkzit en weer gaan staan 
4. (+0,30 = streksprong) 
5. Tenen lopen tot het einde van de balk 
6. Streksprong af 

 
Lange mat: 2 lange matten op elkaar 
 

1. Zweefstand (basis) handstand (+0,3) 
2. Huppelen tot het midden van de mat gevolgd  
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 - Meisjes 2011/2012 
 
 
Sprong:  Plankoline verhoogd vlak 90 cm  
 
Sprong 1: koprol 
Sprong 2: koprol (basis) of zweefrol (+0,3) 
 
Brug: Brug ongelijke leggers met valmat onder beide leggers 
 

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) 
 
Balk: Balkhoogte 100 cm (Begin aan het begin van de balk, wanneer nodig mag je enkele 
passen voor of achteruit lopen ) 
 

1. Opspringen tot steun, been er over heen tot rijzit (basis) of ophurken (+0,3) 
2. Passe stand (staan op één been met voet bij knie) (basis) of zweefstand (+0,3)  
3. Tenen lopen tot midden van de balk 
4.  ½ draai heen en terug op de tenen 
5. Streksprong 
6. Komen tot hurkzit en weer gaan staan 
7. Knie heffen tot het einde van de balk 
8. Hurksprong af 

 
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 - Meisjes 2009/2010 
 
 
Sprong:  Plankoline verhoogd vlak 90 cm  
 
Sprong 1: Zweefrol 
Sprong 2: Zweefrol (basis) of Handstand platval (+0,3) 
 
Brug: Brug ongelijke leggers met valmat onder beide leggers 

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) 
 
Balkhoogte 100 cm (Begin aan het einde van de balk wanneer nodig mag je enkele passen 
voor of achteruit lopen ) 
 

1. Opspringen tot steun, been er over heen tot rijzit (basis) of ophurken (+0,3) 
2. Zweefstand  
3. Kattensprong 
4. Tenen lopen  
5.  ½ draai in hurkzit  
6. Kattensprong (basis) of Kattensprong streksprong (+0,3) 
7. Aansluitpas tot het einde van de balk 
8. Hurksprong af (basis) of Arabier (+0,3) 

 
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 - Meisjes 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) 
 
Brug: Brug ongelijke leggers met valmat onder beide leggers 
 

1. (+0,30 = Komen tot zwaai aan hoge legger 2x zwaaien achter af) 
2. Streksprong ½ draai 
3. Borstwaardsom met afzet van 1 been (basis) of borstwaardsom 2 benig (+0,3) 
4. Losse opzwaai (buik los van de stok) (basis) of opzwaai buikdraai achterover (+0,3) 
5. Neerspringen tot stand ondersprong met afzet van 2 benen (-0,3) of neerspringen 

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

Balkhoogte 100 cm (Begin aan het eindevan de balk, wanneer nodig mag je enkele passen 
voor of achteruit lopen ) 
 

1. Opspringen tot steun, been er over heen tot rijzit (-0,3) of ophurken (basis) of 
doorhurken been  erover tot rijzit (+0,3) 

2. Zweefstand   
3. Kattensprong (basis) of loopsprong (+0,3) 
4. Tenen lopen armen langs de oren  
5. ½ draai op de tenen 
6. Klemrol (basis) of korpol tot rijzit (+0,3) 
7. Streksprong 
8. Aansluitpas tot het einde van de balk 
9. Hurksprong af (-0,3) of Arabier (basis) of overslag (+0,3) 

 
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) 

 
 


