
Overslag 
Niveau 1: 

Score Moment 1:  Handstand tegen de muur oplopen 
Criteria:  - Armen gestrekt en op schouderbreedte 
   - Oplopen tot boven heuphoogte 
   - Gecontroleerd teruglopen tot hurkzit 
Score Moment 2: Vluchtige handstand 
Criteria:  - Gestrekte armen 
   - Benen opzwaaien tot boven heuphoogte 
   - Been voor been terug 
Score Moment 3:  Handstand tegen de muur 
Criteria:  - Armen gestrekt en op schouderbreedte 
   - Benen opzwaaien tot tegen de muur 
   - Twee seconden blijven staan. 
Niveau 2: 

Score Moment 4: Opzwaaien tot handstand (verticaal) 
Criteria:  - Armen gestrekt en op schouderbreedte 
   - Benen opzwaaien tot verticaal. 
   - Één seconde blijven staan. 
Score Moment 5: Opzwaaien tot handstand staan met hulp, rugwaarts   
   platvallen 
Criteria:  - Handstand statisch, 2 seconden 
   - Doorvallen met armen en romp in elkaars verlengde 
   - Gespannen platvallen, afgevlakt met de armen langs de oren 
Score Moment 6:  Met handenafzet van de plank overslag tot ruglig op verhoogd  
   vlak 
Criteria:  - Stijging vanaf de springplank 
   - Doorvallen met armen en romp in elkaars verlengde 
   - Gespannen platvallen, afgevlakt met de armen langs de oren 
Niveau 3: 

Score Moment 7: (Vanuit voorhup) overslag met bewegingshulp van verhoging (blok) 
Criteria:  (- Ruime voorhup) 
   - Gestrekte armen 
   - Overstrekte/gespannen lichaamshouding in de afzweeffase 
Score Moment 8: Overslag op bankenbaan 
Criteria:  - Ruime voorhup 
   - Gestrekte armen en schouders niet voorbij de handen 
   - Overstrekte/gespannen lichaamshouding in de afzweeffase 
Score Moment 9: Overslag met handen op een gelijk vlak  
Criteria:  - Ruime voorhup 
   - Gestrekte armen en schouders niet voorbij de handen 
   - Overstrekte/gespannen lichaamshouding in de afzweeffase 

 

 

 



Salto voor over 
Niveau 1: 

Score Moment 1:  Op schuin vlak koprol van hoog naar laag 
Criteria:  - In een rechte lijn rollen 
   - Opkomen zonder gebruik van de handen 
   - Eindigen in hurkzit 
Score Moment 2: Op de mat vanuit hurkzit koprol tot hurkzit 
Criteria:  - In een rechte lijn rollen 
   - Opkomen zonder gebruik van de handen 
   - Eindigen in hurkzit 
Score Moment 3:  Vanuit hurkzit rol voorover direct gevolgd door losse rol tot  
   hurkzit 
Criteria:  - In een rechte lijn rollen 
   - Doorgaand geturnd, zonder stop 
   - Losse rol: direct afrollen via schouders/rug 
Niveau 2: 

Score Moment 4: Vanuit aanloop en afzet uit minitramp rol op verhoogd vlak 
Criteria:  - Direct afrollen via schouders/rug 
   - Knieën licht uit elkaar 
   - Opkomen zonder gebruik van de handen 
Score Moment 5:  Vanuit aanloop en afzet uit minitramp losse rol op verhoogd vlak 
Criteria:  - Direct afrollen via schouders/rug 
   - Knieën licht uit elkaar 
   - Opkomen zonder gebruik van de handen 
Score Moment 6: Vanuit aanloop en afzet uit minitramp salto gehurkt op verhoogd 
   vlak met navangen. 
Criteria:  - Stijging 
   - Klein maken 
   - Strekken voor de landing 
Niveau 3: 

Score Moment 7: Vanuit aanloop en afzet uit de minitramp salto voorover gehurkt 
Criteria:  - Stijging, klein maken 
   - Strekken voor de landing 
   - Stilstaan bij de landing 
Score Moment 8: Vanuit aanloop en afzet vanaf de plank salto voorover gehurkt op 
   vloer 
Criteria:  - Stijging met voorwaartse verplaatsing, klein maken 
   - Strekken voor de landing  
   - Stilstaan bij de landing 
Score moment 9: Vanuit aanloop salto v.o. tot stand (op vierkante vloer) 
Criteria:  - Stijging met voorwaartse verplaatsing 
   - Gehele oefening geturnd in één rechte lijn, doorgaand geturnd 

 

 

 



Bortstwaarstom 
 

Niveau 1: 

Score Moment 1:  Hangen in buighang 
Criteria:  - Kin boven de stok 

- In buighang 5 seconde blijven hangen 
Score Moment 2: Met afzet van één voet tegen/op de kast borstwaartsom 
Criteria:  - Direct buik naar stok brengen 
   - Naar voeten blijven kijken 
   - In steun goed uitduwen met rechte benen 
Score Moment 3:  Ligger op schouder/hoofdhoogte, borstwaartsom met 1 been  
   afzetten zonder hulp 
Criteria:  - Direct buik naar stok brengen met rechte benen 
   - Naar voeten blijven kijken 
   - In steun goed uitduwen  
Niveau 2: 

Score Moment 4: Borstwaartsom met 2 benige (geen) afzet. Rekstok op schouder  
   of hoofdhoogte 
Criteria:  - Direct buik naar stok brengen met rechte benen 
   - Naar voeten blijven kijken 
   - In steun goed uitduwen 
Score Moment 5:  Borstwaartsom zonder afzet  
Criteria:  - Rekstok op schouder hoogte 

- Zonder afzet 
- Direct buik naar de stoko brengen met rechte benen 
- Naar voeten kijken 
- In steun goed uitduwen 

Score Moment 6:  Borstwaartsom uit hang  
Criteria:  - Rekstok op spring hoogte 

- Twee tellen stil hangen aan de rekstok 
- Optrekken met kin boven de stok 
- Bortswaarsom tot actieve steun 

 



Los om 
 

Niveau 1: 

Score Moment 1:  Één keer opzwaai vanuit steun   
Criteria:  - Opzwaai 45 graden  

- Lichaam recht in de lucht, benen blijven recht 
- Schouders blijven voor de ligger 

Scoremoment 2:  Één opzwaai buikdraai achterover 
Criteria:  - Opzwaai 45 graden 

- Lichaam is recht in de lucht, benen blijven de recht  
 - Lichaam blijft recht tegen de stok 

   - In vloeiende beweging om de stok, uitduwen op het einde 
Score Moment 3: Buikdraai neerspringen tot stand en afzet ondersprong 
Criteria:  - Beenopzwaai met voeten boven rekstok hoogte 
   - In vloeiende beweging om de stok 
   - Ondersprong met armen langs de oren 
Niveau 3: 

Score Moment 4: Koprol achterover met rechte armen tot ligsteun 
Criteria:  - Koprol achterover op vlakke ondergrond 

- Armen recht 
- Koprol a.o. uitkomen tot ligsteun met rechte armen en lichaam 

gespannen. 
Score Moment 5: Stutbeweging met rechte armen tot ligsteun 
Criteria:  - Armen recht 
   - Benen boven horizontaal 
   - Direct neerkomen tot ligsteun 
Score moment 6: Vanuit streksteun vrije buikdraai tot stand op een blok 
Criteria:  - Beenopzwaai tot minimaal horizontaal 
   - Vrij van de stok draaien 
   - Via vluchtige horizontale vrije steun 

 

 

 



Arabier 
Niveau 1: 

Score Moment 1:  Hurkwendsprongetjes over een bank 
Criteria:  - Afzet en landen op twee benen 
   - Zonder stop doorgaan 
   - Heupen op schouderhoogte 
Score Moment 2: Radslag over de bank met gezicht naar de bank eindigen 
Criteria:  - Hand voor hand en been voor been 
   - Heupen boven de schouders 
   - Gezicht naar de bank eindigen 
Score Moment 3:  Van de bank radslag met handplaatsing op kastkop en eindigen  
   met gezicht naar de kast 
Criteria:  - Gestrekte armen 
   - Benen boven heuphoogte 
   - Recht achter de bank landen  
Niveau 2: 

Score Moment 4: Van de bank radslag met handplaatsing op kastkop en eindigen  
   met gezicht naar de kast  
Criteria:  - Ruime pas naar voren 
   - Door de vertikaal met rechte benen 
   - Recht achter de kast landen 
Score Moment 5:  Radslag op de vloer   
Criteria:  - Ruime pas naar voren 
   - Door de vertikaal met rechte benen 
   - 2e hand ingedraaid plaatsen 
Score Moment 6: Ruime pas arabier van banken naar lagere mat 
Criteria:  - Handen ingedraaid plaatsen 
   - Door de vertikaal met rechte benen 
   - In het verlengde van de bank landen 
Niveau 3: 

Score Moment 7: Arabier op de vloer 
Criteria:  - Handen ingedraaid plaatsen 
   - Door de vertikaal met rechte benen 
   - Gehele beweging in een lijn 
Score Moment 8: Arabier op de vloer met een kaats 
Criteria:  - Handen ingedraaid plaatsen 
   - Door de vertikaal met rechte benen 
   - Zweeffase tussen handenafzet en voetlanding. 
   - Kaats met nagenoeg rechte knieën  
Score moment 9: Arabier kaats met ½ draai, arabier kaats 
Criteria:  - Zweeffase tussen handenafzet en voetlanding bij beide Arabieren 

- Kaats met nagenoeg rechte knieën.  
- Amplitude in de arabieren 

 

 

 



 

Balanceren 
Niveau 1: 

Score Moment 1:  Bank op 80 cm hoogte. Gaan tot het midden van de bank, hurken 
   bank aantikken, gaan tot einde van de bank 
Criteria:  - Niet van de bank af 
   - Voeten om en om op de bank neerzetten 
   - Rechtop lopen 
Score Moment 2: Bank op 80 cm hoogte. Gaan met knieheffen van de benen tot  
   het einde van de bank, ½ draai in hurkzit, komen tot stand 
Criteria:  - Niet van de bank af 
   - ½ draai zonder steun van de handen 
   - Knieën minimaal heup hoogte 
Score Moment 3:  Bank op 80 cm hoogte. Tenengang tot einde van de bank, ½ draai 
   in tenenstand op 2 benen, kattensprong, streksprong op de bank 
Criteria:  - Niet van de bank af 
   - Bij streksprong voeten los van de bank 
   - Bij gaan en ½ draai hielen los van de bank 
Niveau 2: 

Score Moment 4: Balk op 80 cm. Gaan met knieheffen tot halverwege de balk, ½ draai in 
tenenstand op 2 benen, ½ draai in hurkzit, kattensprong, streksprong 

Criteria:  - Niet van de balk af 
   - Doorgaand geturnd, zonder stop 
   - Knieën minimaal heuphoogte 
Score Moment 5:  Balk op 80 cm. Tenengang tot midden van de balk, kattensprong, 

hurksprong, ½ draai in tenenstand op 2 benen, achterwaarts gaan tot 
einde van de balk 

Criteria:  - Niet van de balk af 
   - Doorgaand geturnd, zonder stop 
   - Rechtop blijven in gaan, draaien en sprong 
Score Moment 6: Balk op 80 cm. Tenengang tot midden van de balk, kattensprong, 

hurksprong, ½ draai op 1 been in passé parallel, zijwaarts gaan op de 
tenen tot einde van de balk 

Criteria:  - Niet van de balk af 
   - Doorgaand geturnd, zonder stop 
   - In beide sprongen knieën op heuphoogte 
Niveau 3: 

Score Moment 7: Balk op 1.20. Tenengang tot midden van de balk, zweefstand, 
kattensprong,  hurksprong, ½ draai op 1 been in passé parallel, ½ draai 
in tenenstand op 2 benen, gaan met heffen van de benen tot attitude 
houding tot einde balk 

Criteria:  - Niet van de balk af 
   - Doorgaand geturnd, zonder stop 
   - In sprongen en gaan met heeft, knieën tot minimaal   
   heuphoogte 
 



Score Moment 8: Balk op 1.20. Chassé kattensprong, zweefstand, fouetedraai 
loopsprong 120°, ½ draai op 1 been in passé parallel, stap, ½ draai op 1 
been in passé parallel, gaan met heffen van de benen tot attitude 
houding tot einde balk 

Criteria:  - Niet van de balk af 
   - Doorgaand geturnd, zonder stop 
   - Hoogte en afstand in de sprongen 
Score moment 9: Balk op 1.20. Chassé, loopsprong 120°, zweefstand fouetedraai, 1/1 

pirouette been in passé parallel, gaan met heffen van de benen tot 
attitude houding tot einde balk 

Criteria:  - Niet van de balk af 
   - Doorgaand geturnd, zonder stop 
   - Hoogte en afstand in de sprongen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Salto achter over 
Niveau 1: 

Score Moment 1:  Achteroverduikelen tussen de ringen tot stand 
Criteria:  - Hoofd niet in nek 
   - Knieën naar borst 
   - Stabiele landing 
Score Moment 2: Rol achterover tot hurkzit op schuin vlak 
Criteria:  - Knieën naar de borst 
   - In rechte lijn van ruglig tot hurkzit 
   - Eindigen in hurkzit 
Score Moment 3: Rol achterover tot hurkzit op recht vlak 
Criteria:  - Knieën naar de borst 
   - In rechte lijn van ruglig tot hurkzit 
   - Eindigen in hurkzit 
Niveau 2: 

Score Moment 4: Loopsalto met bewegingshulp aan boven armen van de ringen af  
Criteria:  - Salto in de vooropzwaai 
   - Armen recht, hoofd niet in nek 
   - Actieve beenopzwaai vanuit de spanboog 
Score Moment 5:  Vanuit stand gestrekt rugwaarts springen op schuin vlak, direct  
   rol achterover 
Criteria:  - Knieën naar de borst 
   - In rechte lijn van ruglig tot hurkzit 
   - Eindigen in hurkzit 
Score Moment 6: Salto a.o. in de blokkenbak 
Criteria:  - Stijging na de afzet 
   - Hoofd niet in nek 
   - Knieën naar de borst en een klein beetje uitelkaar 
   - Geen hulp 
Niveau 3: 

Score Moment 7: Handen op kast, veren in de minitramp salto gehurkt achterover  
   met hulp 
Criteria:  - Stijging na de afzet 
   - Hoofd niet in nek 
   - Strekken voor de landing 
Score Moment 8: Arabier salto op laag trampolinebaantje 
Criteria:  - Stijging na de afzet 
   - Hoofd niet in nek 
   - Strekken voor de landing 
   OF 

   Salto van de brug 
- 3 x zwaaien aan de brug 
- Salto a.o. van de brug, landing in dichte kuil 
- Kin op de borst 



Score moment 9: Arabier-salto op tumbling 
Criteria:  - Stijging na de afzet 
   - Hoofd niet in nek 
   - Strekken voor de landing 

OF 

Uitzwaai salto van de brug 

- Ruime uitzwaai armen en benen zijn gestrekt 
- Schouders zijn open voor het loslaten 
- Kin op de borst 
- Landing op de vloer 

 



Steunspringen 
Niveau 1: 

Score Moment 1:  Hazenhuppen spreid, sluit op de bank 
Criteria:  - Afzet en landen met twee benen tegelijk 
   - Doorgaand geturnd, zonder stop 
   - Schouder boven handen 
Score Moment 2: Overhurken over touw met handen op kasten 
Criteria:  - Tweebenige afzet 
   - Steunen op handen 
   - Lichaam blijft nagenoeg rechtop 
Score Moment 3:  Ophurken op de kast met plank 
Criteria:  - Tweebenige afzet 
   - Eerst handen op kast, dan voeten 
   - Voeten en knieën zijn gesloten gedurende de hele sprong  
Niveau 2: 

Score Moment 4:  Doorhurken over de breedtekast met plank   
Criteria:  - Lichaam blijft nagenoeg rechtop 
   - Actieve afzet met de handen 
   - Voeten en knieën zijn gesloten gedurende de hele sprong 
   - Landing ruim achter de kast 
Score Moment 5: Wendsprong over de breedtekast met plankoline 
Criteria:  - Handen minimaal kwart ingedraaid 
   - Landing met je buik naar de kast 
   - Benen minimaal op horizontaal 
Score Moment 6: Hanstand op de breedtekast tot platvallen op een mattenstapel 
Criteria:  - Springen tot handstand, benen zijn gestrekt en bij elkaar 
   - Er is een duidelijke handstandfase zichtbaar 
   - Platvallen met een gespannen en gestrekt lichaam 
Niveau 3: 

Score Moment 7: ½ draai in tot buiklig 
Criteria:  - Handen minimaal een kwart in gedraaid in de aanzweeffase 
   - Benen zijn recht en bij elkaar 
   - Buiklig recht achter de kast landen. 
Score Moment 8: Overslag over de kast 
Criteria:  - Springen tot handstand, benen zijn gestrekt en bij elkaar 
   - Armen zijn gestrekt 
   - Er is een duidelijke handstandfase zichtbaar 
   - Landing ruim achter de kast 
Score moment 9: ½ draai in door de vertikaal 
Criteria:  - Handen minimaal ½ draai ingedraaid tijdens de aanzweeffase 
   - Door de vertikaal met rechte benen 
   - Ruim achter de kast landen 

 

 
 
 



 

Vrije Sprongen 
Niveau 1: 

Score Moment 1:  1-2-springen met verhogingen op landingsmat 
Criteria:  - 1 been afzetten 
   - 2 benen landen 
   - Touwtje op heuphoogte 
Score Moment 2: Vanaf kast 1) streksprong en 2) hurksprong uit minitramp 
Criteria:  - Armen opzwaaien naar schuin hoog voor 
   - Recht rug, rug nagenoeg vertikaal 
   - Stabiel landen 
Score Moment 3:  Vanuit aanloop 1) streksprong en 2) hurksprong uit minitramp 
Criteria:  - Armen opzwaaien naar schuin hoog voor 
   - Recht rug, rug nagenoeg vertikaal 
   - Stabiel landen 
Niveau 2: 

Score Moment 4: Vanuit aanloop en afzet minitramp 1) hurksprong en 2)   
   spreidsprong 
Criteria:  - Ruime insprong, rechtop blijven 
   - Armen opzwaaien naar schuin hoog voor 
   - Knieën naar voren brengen in de hurksprong 
Score Moment 5:  Met minitramp streksprong op kast gevolgd door 1)hurksprong   
   en 2) spreidsprong af  
Criteria:  - Armen laag in de minitramp, naar voor hoog in de lucht 
   - Benen blijven nagenoeg recht in opspringen 
   - Doorgaand geturnd, zonder stop 
Score Moment 6: 1) Met minitramp streksprong op kast gevolgd door ½ draai af, en 
   2) vrije hurksprong over de kast 
Criteria:  - Benen blijven nagenoeg recht in opspringen 
   - ½ draai volledig maken 
   - Knieën naar voren brengen in de hurksprong 
Niveau 3: 

Score Moment 7: Vanuit aanloop en afzet uit minitramp 1) streksprong ½ draai en  
   spreidhoeksprong 
Criteria:  - ½ draai volledig maken 
   - Spreidhoek: voeten minimaal op heuphoogte 
   - Stabiele landing 
Score Moment 8: Vanuit aanloop en afzet uit minitramp 1) streksprong ½ draai  
   direct gevolgd door streksprong ½ draai, en 2) hoeksprong 
Criteria:  - ½ draai volledig maken 
   - Hoeksprong: voeten minimaal op heuphoogte 
   - Stabiele landing 
Score moment 9: Vanuit aanloop en afzet uit minitramp 1) streksprong 1/1 draai,  
   en 2) (spreid)hoeksprong ½ draai 
Criteria:  - (Spreid)hoek met ½ draai: voeten minimaal op heuphoogte 
   - Lengteasdraai volledig afmaken 
   - Stabiele landing 



 

Reus 
Niveau 1: 

Score Moment 1:  Touwzwaaien van bank tot bank 
Criteria:  - Landen op de bank in evenwicht 
   - Voeten niet aan de grond 
   - Afstand tussen de banken is meer dan 6 meter 
Score Moment 2: Met touw aanloop nemen in voorzwaai ½ draai en neerspringen 
Criteria:  - ½ draai rondom het omkeer punt 
   - ½ draai helemaal afmaken 
   - Stabiele landing 
Score Moment 3:  In ringen hol-bol beweging en 5x zwaaien in strekhang 
Criteria:  - Hol- en bolhouding onder het ophangpunt 
   - Afzetten onder het ophangpunt 
   - Hol- en bolhouding in achterzwaai, respectievelijk voorzwaai  
Niveau 2: 

Score Moment 4: 5x zwaaien in ringen, neerspringen achter met verplichte hulp  
Criteria:  - Twee stappen ritme 
   - Afzetten onder het ophangpunt 
   - Hol- en bolhouding in achterzwaai, respectievelijk voorzwaai 
Score Moment 5:  3 keer zwaaien aan rekstok met bandjes, neerspringen tot stand op 
   blokkenstraatje 
Criteria:  - Hol- en bolhouding in de onderste vertikaal 
   - Afgevlakte houding in de achterzwaai 
   - Neerspringen aan het einde van de 3e zwaai  
Score Moment 6: (Aan bandjes) 4 keer zwaaien waarbij 3e en 4e zwaai achter  
   tot horizontaal. Neerspringen op blokkenstraatje 
Criteria:  - Hol- en bolhouding in de onderste vertikaal 
   - Afgevlakte houding in de achterzwaai 
   - 3e en 4e achterzwaai heupen tot bijna aan de horizontaal gezien 
   vanuit de rekstok 
Niveau 3: 

Score Moment 7: (Aan bandjes) 3x zwaaien ¾ reus om rekstok heen 
Criteria:  - Buik snel naar de ligger brengen 
   - Lichaam blijft gestrekt 
   - Gestrekte armen 
Score Moment 8: Aan bandjes 4x zwaaien in strekhang heupen voor en achter tot  
   boven de horizontaal 
Criteria:  - Hol- en bolhouding in de onderste vertikaal 
   - Afgevlakte houding in de achterzwaai 
   - 3e en 4e achterzwaai heupen tot boven de horizontaal gezien  
   vanuit de rekstok 
Score moment 9: Aan bandjes 4x zwaaien in strekhang, in 4e zwaai tot vluchtige  
   handstand gevolgd door 1/1 reus 
Criteria:  - Hol- en bolhouding in de onderste vertikaal 
   - Laatste voorzwaai tot vluchtige handstand met gestrekte armen 
   - In handstand de armen en romp in elkaars verlengde 



  

Kip (alleen voor 2-uurs groep) 
Niveau 1: 

Score Moment 1:  Achterover duikelen tot vouwhang in ringen 
Criteria:  - In vouwhang neus bij de knieën met recht benen 
   - Vouwhang 3 sec. aanhouden 
   - Stabiele vouwhouding 
Score Moment 2: Vouwhang gevolgd door omgekeerde strekhang, terug naar vouwhang 
Criteria:  - In omgekeerde strekhang lichaam lang en gestrekt 
   - In omgekeerde strekhang kin op de borst 
   - Terug naar een stabiele vouwhang 
Score Moment 3:  Loopvouwhang en in de 2e achterzwaai via vluchtige buikhang terug 
Criteria:  - Via spanboog met gestrekte armen in vouwhang komen 
   - Stabiele vouwhang 
   - Via buighang voorover draaien tot vluchtige stand/loop 
Niveau 2: 

Score Moment 4: Vanuit schommelende vouwhouding met gestrekte armen komen tot 
   streksteun met hulp 
Criteria:  - Met gestrekte armen tot streksteun komen 
   - Met beide armen gelijk opzetten tot streksteun 
   - Naar voeten blijven kijken 
Score Moment 5:  Touwtjeskip met twee voeten in het touwtje  
Criteria:  - Met gestrekte armen tot streksteun komen 
   - Met beide armen gelijk opzetten tot streksteun 
   - Naar voeten blijven kijken 
Score Moment 6: Vanuit lighang vouwen en kip tot streksteun(zwaai) met hulp 
Criteria:  - Via rechte lichaamshouding in vouwhangzwaai komen 
   - Opsteek-schuifbeweging van de benen langs ligger 
   - Met beide armen gelijk opzetten tot streksteun 
Niveau 3: 

Score Moment 7: Vanaf blokkenstraatje strekhangzwaai, kip met bewegingshulp 
Criteria:  - Via rechte lichaamshouding in vouwhangzwaai komen 
   - Opsteek-schuifbeweging van de benen langs ligger 
   - Met beide armen gelijk opzetten tot streksteunzwaai 
Score Moment 8: Vanaf blokkenstraatje strekhangzwaai, kip zonder hulp 
Criteria:  - Via rechte lichaamshouding in vouwhangzwaai komen 
   - Opsteek-schuifbeweging van de benen langs ligger 
   - Met beide armen gelijk opzetten tot streksteunzwaai 
Score moment 9: Zweefkip aan de lage ligger 
Criteria:  - Via rechte lichaamshouding in vouwhangzwaai komen 
   - Opsteek-schuifbeweging van de benen langs ligger 
   - Met beide armen gelijk opzetten tot streksteunzwaai 
 
 

 

 



 

Flikflak (alleen voor 2-uurs groep) 
Niveau 1: 

Score Moment 1:  Kniehang aan rekstok, grond aantikken met handen, stok vastpakken 
   achterover duikelen 
Criteria:  - 2 handen gelijktijdig loslaten 
   - 2 handen gelijktijdig de vloer aantikken 
   - Duikelen zonder zwaai/schommel 
Score Moment 2: Kniehang aan de rekstok, handen op de grond en via handstand af 
Criteria:  - 2 handen gelijktijdig loslaten 
   - Steunen in handstand met gestrekte armen 
   - Armen en romp in elkaars verlengde 
Score Moment 3:  Achteroverspringen tot ruglig op dikke matten stapel 
Criteria:  - Bol beginnen 
   - Benen mogen niet opgetild worden (geen heuphoek) 
   - Armen eerder op gelijk met de rug op de mat 
Niveau 2: 

Score Moment 4: Uit holle handstand komen tot bolle ligsteun  
Criteria:  - Overstrekte handstand 
   - 2 benen tegelijk 
   - Bolle ligsteun, schouders boven handen 
Score Moment 5:  Op schuin vlak achterover springen tot handstand met bewegingshulp 
   tot ligsteun  
Criteria:  - Van bol naar hol met rechte benen 
   - 2 armen gelijkertijd, steunfase in de handstand 
   - Eindigen in bolle lichaamshouding, schouders boven de handen 
Score Moment 6: Op schuin vlak flikflak met bewegingshulp 
Criteria:  - Verplaatsing naar achteren, 2 armen gelijkertijd 
   - Van bol naar hol met rechte benen, naar bol 
   - 2 benen tegelijk 
Niveau 3: 

Score Moment 7: Flikflak (met hulp) vanuit de minitramp 
Criteria:  - Verplaatsing naar achteren, 2 armen gelijkertijd 
   - Van bol naar hol met rechte benen, naar bol 
   - 2 benen tegelijk 
Score Moment 8: Arabier-flikflak met hulp 
Criteria:  - Verplaatsing naar achteren, 2 armen gelijkertijd 
   - Van bol naar hol met rechte benen, naar bol 
   - Kaats na flikflak 
Score moment 9: Arabier-flikflak op vloer of arabier-flikflak-flikflak of luchttumbling 
Criteria:  - Verplaatsing naar achteren, 2 armen gelijkertijd 
   - Van bol naar hol met rechte benen, naar bol 
   - Kaats na flikflak 
 

 


