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

 

1. Opspringen tot steun (-0,3) of  
Borstwaardsom met afzet 1 been  (met plank) (basis) of  
Borstwaardsom met afzet 2 benen (met plank) (+0,3) 

2. Hoge opzwaai <45° onder horizontaal (basis) of  
Hoge opzwaai >45° onder horizontaal (+0,3) 

3. Buikdraai achterover weglaten (-0,3) of  
buikdraai achterover (+0,3) 

4. Neer springen, gevolgd door ondersprong af met afzet van 1 been(-0,3) of  
Neer springen, gevolgd door ondersprong af met afzet van 2 benen (basis) of  
Koprol voorover tot hoekhang 3 seconden(+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, 1 been overheffen tot rijzit (basis) of Ophurken , ¼ draai in hurkzit, 
komen tot rijzit (+0,3) 

2. Via achter ophurken komen tot stand 
3. Tenen lopen tot het einde van de balk armen hoog 
4. ½ draai op tenen 
5. Streksprong (basis) of Assamblé streksprong (+0,3) 
6. (4 passen achteruit armen hoog) niet verplicht 
7. Hurkzit armen voor 4 tellen (basis) of Zweefstand 2 seconden (+0,3) 
8. Tenen lopen armen hoog tot einde balk 
9. Streksprong af (-0,3) of Assamblé streksprong af (basis) 

 
Lange mat: 2 lange matten op elkaar 
 

1. Chassé links/ rechts tot midden van de mat 
2. Kattensprong 
3. Koprol voorover (basis) of  

koprol voorover met rechte armen (+0,3) 
4. Streksprong ½ draai 
5. Handstand weglaten (-0,3) of  

Handstand <150° (basis) of  
Handstand <180° (+0,3) 

6. Geen radslag(-0,3) of  
Radslag (basis) of  
Aanloop radslag 

  



Turnen - Meisjes 2011/2012 
 
 
Sprong:  Plankoline verhoogd vlak 90 cm  
 
Sprong 1: Ophurken koprol (-0,3) Zweefrol (basis) of handstand platval (+0,3)  
Sprong 2: Ophurken koprol (-0,3) Zweefrol (basis) of handstand platval (+0,3)  
 
 
Brug: Brug ongelijke leggers met valmat onder beide leggers 
 

1. Zijwaarts van rechts naar links aan de hoge legger. Lichaam zo gespannen mogelijk 
houden 

2. Afspringen tot stand  
3. Streksprong ½ draai 
4. Opspringen tot steun (met plank)(basis) of 

Borstwaartsom met 1 of 2 benen (met plank) (+0,3) 
5. Hoge opzwaai <45° onder  horizontaal (basis) of  

Hoge opzwaai >45° onder horizontaal (+0,3) 
6. Buikdraai achterover weglaten(-0,3) of  

Buikdraai achterover (+0,3) 
7. Neer springen, gevolgd door ondersprong af met afzet van 1 been (-0,3) of  

Neer springen, gevolgd door ondersprong af met afzet van 2 benen (basis) of  
koprol voorover tot hoekhang 3 seconden (+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,1 been overheffen tot rijzit (basis) of 
Ophurken , ¼ draai in hurkzit, komen tot rijzit  (+0,3) 

2. ¼  draai spreidhoeksteun 
3. Via achter ophurken komen tot stand 
4. Passe parallel 2 seconden (knie horizontaal, grote teen in knie) (basis) of 

Passe parallel op tenen 1 seconden (knie horizontaal, grote teen in knie) 
5. Tenen lopen tot einde balk 
6. ½ draai op tenen 
7. Streksprong (basis) of 

Assamblé streksprong (+0,3) 
8. Tenen lopen armen hoog tot het midden 
9. Hurkzit armen voor 4 tellen   
10. Tenen lopen armen hoog tot einde balk 
11. Streksprong af (-0,3) of 

Assamble streksprong af (basis) 
 
   



Lange mat: 2 lange matten op elkaar 
 

1. Chassé links/ rechts tot midden van de mat (-0,3) of 
Radslag (basis) of  
Aanloop radslag (tot het midden) (+0,3) 

2. Stap loopsprong (armen zijwaarts) 
3. Geen handstand (-0,3) of 

Vluchtige handstand <150° (basis) of 
Vluchtige handstand (+0,3) 

4. Koprol voorover 
5. Ruglig ½ draai tot buiklig (mag via kommetje) 
6. Ligsteun 2 seconden en inhurken tot hurkzit 
7. Rol achterover tot kaars armen langs de oren en direct weer tot hurkzit (basis) of  

Koprol achterover met gebogen armen 
8. Streksprong ½ draai linksom tot squathouding streksprong ½ draai rechtsom tot 

squathouding   
 
   



Turnen - Meisjes 2010 
 
 
Sprong:  Plankoline kast dikke mat  
 
Sprong 1: Ophurken (-0,3) of Arabier (basis) of Overslag (+0,3) 
Sprong 2:) Ophurken (-0,3) of Arabier (basis) of Overslag (+0,3) 
 
Brug: Brug ongelijke leggers met valmat onder beide leggers 

 
1. Overstrekte kurbet houding (hol) in stille hang (1 sec.)   
2. Gesloten kurbet houding (bol) in stille hang (1 sec.)  
3. Zijwaarts van rechts naar links aan de hoge legger. Lichaam zo stil mogelijk houden 
4. Afspringen tot stand  
5. Streksprong ½ draai 
6. Opspringen tot steun (met plank) (basis) of 

Borstwaartsom met 1 of 2 benen (met plank) (+0,3) 
7. Hoge opzwaai <45° onder  horizontaal (basis) of 

Hoge opzwaai >45° onder horizontaal (+0,3) 
8. Buikdraai achterover weglaten (basis) of 

Buikdraai achterover (+0,3) 
9. Neer springen, gevolgd door ondersprong af met afzet van 1 been (-0,3) of 

Neer springen, gevolgd door ondersprong af met afzet van 2 benen  (basis) 
koprol voorover tot hoekhang 3 seconden) (+,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, 1 been overheffen tot rijzit (-0,3) of 
Ophurken , ¼ draai in hurkzit,komen tot rijzit  (basis) of 
Doorhurken tot zit, 1 been overheffen tot rijzit (+0,3) 

2. ¼  draai spreidhoeksteun 
3. Via achter ophurken komen tot stand 
4. Zweefstand 2 seconden (basis) of 

Handstand  (+0,3) 
5. ½ draai op de tenen 
6. Kattensprong 
7. Assamblé streksprong 
8. Enkele pasjes voor of achterwaarts op tenen 
9. Hurkzit maken en komen tot stand (-0,3) of 

Klemrol tot ruglig, via rijzit en achter ophurken komen tot stand  (basis) of  
Optie 1: Rol voorover tot hurkzit en komen tot stand (+0,3) of 
Optie 2: Rol voorover tot rijzit, via achter ophurken komen tot stand (+0,3) 

10. Indien nodig enkele pasjes voor of achterwaarts 
11. Assamble streksprong af (basis) of 

Arabier af (+0,3) 
 
   



Lange mat: 2 lange matten op elkaar 
 

1. Aanloop radslag (-0,3) of 
Aanloop radslag (tussenhup) radslag (basis) of 
Aanloop arabier kaats (+0,3) 

2. Stap loopsprong kattensprong 
3. (armen zijwaarts) 
4. Geen handstand(-0,3) of 

Vluchtige handstand <180° (basis) of 
Vluchtige handstand (+0,3) 

5. Koprol voorover 
6. Kaars armen vrij 4 seconden 
7. Terugrollen via spreidzit (armen langs de oren) 
8. In spreidzit zo ver mogelijk voorover buigen met rechte rug (armen langs de oren) 
9. Weer terug in spreidzit (armen langs de oren) 
10. Ruglig ½ draai tot buiklig 
11. (mag via kommetje 
12. Ligsteun 2 seconden en inhurken tot hurkzit 
13. Komen tot stand (-0,3) of 

Koprol achterover en komen tot stand (basis) 
14. Streksprong ½ draai linksom tot squathouding 
15. Streksprong ½ draai rechtsom tot squathouding   
16. Radslag 

   



 
Turnen - Meisjes 2009 
 
Sprong:  Plankoline kast dikke mat  
 
Sprong 1: Arabier (-0,3) of Overslag (basis) of Half uit (+0,3) 
Sprong 2:) Arabier (-0,3) of Overslag (basis) of Half uit (+0,3) 
 
Brug: Brug ongelijke leggers met valmat onder beide leggers 
 

1. Overstrekte kurbet houding (hol) in stille hang (1 sec.)   
2. Gesloten kurbet houding (bol) in stille hang (1 sec.) 
3. Trainer trekt turnster naar achter 
4. 3x (voor) zwaaien  
5. 3de achterzwaai  achter afspringen tot stand  
6. Streksprong ½ draai 
7. Opspringen tot steun (met plank) (-0,3) of 

Borstwaartsom met afzet 1 been (met plank) (basis) of 
Borstwaartsom met afzet 2 benen (met plank) (+0,3) 

8. Hoge opzwaai <45° onder  horizontaal (-0,3) of 
Hoge opzwaai >45° onder horizontaal (basis) 

9. Buikdraai achterover weglaten (-0,3) of 
Buikdraai achterover (+0,3) 

10. Neer springen, gevolgd door ondersprong af met afzet van 1 been (-0,3) of 
 Neer springen, gevolgd door spreid zolen onderzwaai af met afzet van 2 benen 
(basis) of 

11. Optie 1: koprol voorover tot hoekhang 3 seconden (+0,3) of 
12. Optie 2: Ophurken of -spreiden, gevolgd door (spreid) zolen onderzwaai (+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, 1 been overheffen tot rijzit (-0,3) of 
Ophurken , ¼ draai in hurkzit, komen tot rijzit (basis) of 
Doorhurken tot zit, 1 been overheffen tot rijzit (+0.3) 

2. ¼  draai spreidhoeksteun 
3. Via achter ophurken komen tot stand 
4. ½ draai op de tenen 
5. Geen koprol Hurkzit ½ draai en komen tot stand (-0,3) of 

Klemrol tot ruglig, via rijzit en achter ophurken Hurkzit ½ draai en komen tot stand 
(basis) of 
Optie 1: Rol voorover tot hurkzit en hurkzit ½ draai en komen tot stand  (+0,3) of 
Optie 2: Rol voorover tot rijzit, via achter ophurken en hurkzit ½ draai en komen tot 
stand (+0,3) 

6. Kattensprong en streksprong (basis) of 
Kattensprong- streksprong (zonder pauze) (+0,3) 

7. Zweefstand 4 seconden (basis) of 
Handstand < 150° (+0,3) 

8. ½ draai op de tenen 
9. ½ draai op de tenen (basis) of 

½ pirouette (+0,3) 
10. enkele  pasjes voorwaarts of achterwaarts 

 
11. Assamble streksprong af (-0,3) of 

Arabier af (basis) 
Optie 1: Overslag af (+0,3) 
Optie 2: Salto a.o.  of salto v.o. (+0,3) 

 
 
Lange mat: 2 lange matten op elkaar 
 
 

1. Aanloop radslag (tussenhup) radslag (-0,3) of 
2. Aanloop arabier kaats  (basis) of 
3. Aanloop radslag (tussenhup) arabier kaats (+0,3) 
4. Stap loopsprong kattensprong (armen zijwaarts) 
5. 3 passen op de tenen (armen zijwaarts) 
6. Vluchtige handstand - koprol voorover (-0,3) 

Vluchtige handstand doorrol (basis)  
Handstand (1 sec) doorrol (+0,3) 

7. Kaars armen vrij 4 seconden 
8. Ruglig ½ draai tot buiklig(mag via kommetje) 
9. Ligsteun 2 seconden en inhurken tot hurkzit 
10. Geen koprol achterover komen tot stand (-0,3) 

Koprol achterover met gebogen armenkomen tot stand (basis) 
Koprol achterover met rechte armen Komen tot stand (+0,3) 

11. Streksprong ½ draai linksom tot squathouding Streksprong ½ draai rechtsom tot 
squathouding (basis) of 
Streksprong 1/1 draai (+0,3) 

12. 3 passen op de tenen (eventueel ½ draai) 
13. Radslag 

 



   



Turnen - Meisjes 2007/2008 
 
Sprong:  Plankoline kast dikke mat  
 
Sprong 1: Arabier (-0,3) of Overslag (basis) of Half uit (basis) of Half in half uit (+0,3) 
Sprong 2:) Arabier (-0,3) of Overslag (basis) of Half uit (basis) of Half in half uit (+0,3) 
 
Brug: Brug ongelijke leggers met valmat onder beide leggers 
 

1. Opspringen tot steun (met plank) (-0,3) of 
Borstwaardsom met afzet 1 been  (met plank) (basis) of 
Borstwaardsom met afzet 2 benen (met plank) (+0,3) 

2. Hoge opzwaai <45° onder  horizontaal of 
Hoge opzwaai 45° onder horizontaal of  
Opzwaai horizontaal 

3. Buikdraai achterover  
4. 1 been overheffen tot zit en terughurken (basis) of  

Ophurken (+0,3) 
5. Springen naar de hoge gevolgd door voorzwaai-achterzwaai 
6. Voorzwaai achterzwaai gevolgd tot stand 

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

1. Ophurken , ¼ draai in hurkzit, komen tot rijzit (-0,3) of 
Doorhurken tot zit, 1 been overheffen tot rijzit  (basis) of 
¾ draai op (+0,3) 

2. ¼  draai spreidhoeksteun 
3. Via achter ophurken komen tot stand 
4. ½ draai op de tenen 
5. Geen koprol, Hurkzit ½ draai en komen tot stand (-0,3) of 

Klemrol via ruglig tot rijzit en achter ophurken Hurkzit ½ draai en komen tot stand 
(basis) of 
Optie 1: Rol voorover tot hurkzit en hurkzit ½ draai en komen tot stand (+0,3) of 
Optie 2: Rol voorover tot rijzit, achter ophurken en hurkzit ½ draai en komen tot 
stand (+0,3)  

6. Kattensprong- streksprong(-0,3) of 
Kattensprong- streksprong (basis) of 
Sissone (135°) -kattensprong(+0,3) 

7. Zweefstand 4 seconden (-0,3) of 
Handstand (<150°) (basis) of 
Handstand (< 180°) (+0,3) 

8. ½ draai op de tenen 
9. ½ pirouette (basis) of 

Beenopzwaai achter (45°), direct gevolgd door zwaai voorwaarts (45°), fouettédraai 
(+0,3) 

10. Enkele  pasjes voorwaarts of achterwaarts 
11. Assamble streksprong af (-0,3) of 

Arabier af (basis) of 
Overslag af (+0,3) 

 
 



   



Lange mat: 2 lange matten op elkaar 
 
 
 
 
 
 

1. Aanloop arabier kaats (-0,3) of 
Aanloop radslag (tussenhup) arabier kaats  (basis) of 
Aanloop loopoverslag met plank (+0,3) 

2. Stap loopsprong kattensprong streksprong (basis) of 
Stap loopsprong-kattensprong-streksprong 1/1 draai (+0,3) 

3. 3 passen op de tenen (armen zijwaarts) 
4. Vluchtige handstand - koprol voorover (-0,3) of 

Vluchtige handstand doorrol (basis) of 
Handstand (1 sec) doorrol (+0,3) 

5. Kaars armen vrij 4 seconden 
6. Ruglig been opzwaai rechts (min 90°) been opzwaai links (min 90°) 
7. ½ draai tot schredezit Inhurken komen tot stand (basis) of 

½ draai tot spagaat Inhurken komen tot stand (+0,3) 
8. Geen koprol achterover Komen tot stand (-0,3) of 

Koprol achterover met gebogen armen komen tot stand (basis) of 
Optie 1:Koprol achterover met rechte armen (+0,3) of 
Optie 2: stutrol achterover met rechte armen tot ligsteun Komen tot stand (+0,3) 

9. Bruggetje weglaten(-0,3) of 
Bruggetje uitduwen , ruglig ½ draai tot buiklig, via ligsteun inhurken komen tot 
stand (basis) 

10. ½ pirouette uitstappen tot tenen en streksprong ½ draai (-0,3) of 
½ pirouette- streksprong ½ draai (basis)  

11. (½ draai op de tenen) 
12. (Aanloop) Radslag (basis) of 

(Aanloop) radslag op 1 arm (+0,3) 
 
   



Turnen - Meisjes 2006 en ouder 
 
Sprong:  Plankoline kast dikke mat  
 
Sprong 1: Arabier (-0,3) of Overslag (basis) of Half uit (+0,3) Half in half uit (+0,3) 
Sprong 2:) Arabier (-0,3) of Overslag (basis) of Half uit (+0,3) of Half in half uit (+0,3) 
 
Brug: Brug ongelijke leggers met valmat onder beide leggers 
 

1. Borstwaardsom met afzet 2 benen  (met plank)(basis) of 
Borstwaardsom trekken zonder afzet (met plank) 

2. Hoge opzwaai min <45° onder  horizontaal (-0,3) of 
Opzwaai horizontaal (basis) of 
Opzwaai >45° horizontaal (+0,3) 

3. Buikdraai achterover  
4. 1 been overheffen en terughurken (-0,3) of 

Ophurken (basis) of 
Zolendraai (+0,3) 

5. Springen naar hoge gevolgd door voorzwaai-achterzwaai (> 45° onder horizontaal) 
(basis) of 
Springen naar hoge gevolgd door voorzwaai-achterzwaai (voorzwaai horizontaal) 
(+0,3) 

6. Voorzwaai achterzwaai gevolgd tot stand (basis) of 
Voorzwaai salto achterover af (+0,3) 

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

1. Ophurken , ¼ draai in hurkzit, komen tot rijzit (-0,3) of 
Doorhurken tot zit, 1 been overheffen tot rijzit  (basis) of 
¾ draai op   (+0,3) 

2. ¼  draai spreidhoeksteun 
3. Via achter ophurken komen tot stand 
4. ½ pirouette 
5. Rol voorover tot rijzit, via achter ophurken en hurkzit ½ draai en komen tot stand 

(-0,3) of 
Rol voorover tot hurkzit en hurkzit ½ draai en komen tot stand (basis) of 
Radslag  (+0,3) 

6. Loopsprong(135°)-kattensprong streksprong (2 stoppen) (-0,3) of 
Loopsprong(135°)-kattensprong streksprong (1 stop) (basis) of 
Loopsprong(135°)-kattensprong streksprong (geen stop) (+0,3) 

7. Handstand (<180) (-0,3) of 
Handstand  (basis) of 
Handstand  1 seconden  (+0,3) 

8. ½ draai op de tenen (basis) of 
Beenopzwaai achter (45°), direct gevolgd door zwaai voorwaarts (45°), fouettédraai 

(+0,3) 
9. enkele  pasjes voorwaarts of achterwaarts 
10. Arabier af (-0,3) of 

Overslag af (basis) of 
Optie 1: Salto voorover  (+0,3) of  
Optie 2: Salto achterover  (+0,3) 



 
   



Lange mat: 2 lange matten op elkaar 
 

1. Aanloop radslag (tussenhup) arabier kaats (-0,3) 
Aanloop loopoverslag-radslag (basis) of 
Aanloop Arabier flik flak kaats (+0,3) 

2. Stap loopsprong kattensprong streksprong 1/1 draai 
3. 3 passen op de tenen (armen zijwaarts) 
4. Vluchtige handstand doorrol (-0,3) 

Handstand (1 sec) doorrol (basis) of 
Handstand (1 sec) doorrol- hurk handstand tot stand (+0,3) 

5. Kaars armen vrij 4 seconden 
6. Ruglig been opzwaai rechts (min 90°) been opzwaai links (min 90°) 
7. ½ draai tot schredezit Inhurken komen tot stand (-0,3) 

½ draai tot spagaat handen aan de vloer Inhurken komen tot stand (basis) of 
½ draai tot spagaat handen vrij Inhurken komen tot stand  (+0,3) 

8. ½ draai op de tenen 
9. Koprol achterover met gebogen armen Komen tot stand (-0,3) 

Koprol achterover met rechte armen komen tot stand (basis) of 
Stutrol achterover met rechte armen tot ligsteun inhurken en komen tot stand 

(+0,3) 
10. Vluchtige handstand spagaat (basis) of 

Optie 1: boogje achterover (+0,3) of 
Optie 2: Handstand spagaat 2 seconden (+0,3) 

11. ½ pirouette- streksprong 1/1 draai 
12. Aanloop radslag (tussenhup) radslag (-0,3) 

(Aanloop) radslag tussenhup radslag op 1 arm (basis) of 
(Aanloop) overslag kaats (+0,3) 

 
 


