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op

af

+0,3
loopsprong - sissonne - streksprong - 

zonder stop radslag tot tenenstand boogje a.o

A 5,4 Opsprong vrij via welbeweging tot stand, 

vluchtige zweefstand rechts, 

vluchtige zweefstand links

loopsprong - sissonne - streksprong - 

1 x stop 1/2 draai op 2 voeten radslag

links voor fouette, rechts voor - achter 

fouette, developpe 2 sec boogje weglaten ->

-0,3
Ophurken, of opspringen tot steun en 1 

been overheffen

loopsprong - sissonne - streksprong - 

2 x stop

hurkzit, rol rijzit, hurkzit of 

koprol tot hurkzit ,1/2 draai

handstand 2 sec. Barani

vervolg A  vluchtige handstand 

1/2 pirouette, 1/2 draai op 2 voeten, 

releve einde salto voor of achterover

 vluchtige handstand < 180 gr arabier af of overslag

op

af

+0,3 Opsprong vrij kattesprong - hurksprong

hurkzit, rol rijzit, hurkzit of 

koprol tot hurkzit

 vluchtige handstand < 

180 gr

B 4,9 overspreiden via welbeweging tot stand, 

vluchtige zweefstand rechts, 

vluchtige zweefstand links kattesprong - streksprong

releve naar einde balk, 1/2 

draai op 2 voeten

hurkzit, klemrol ruglig, rijzit, 

hurkzit

1/2 draai hurkzit, stand, fouettedraai, 

developpe 2 sec.

 vluchtige handstand < 

150 gr ->

-0,3
Ophurken, of opspringen tot steun en 1 

been overheffen tot stand streksprong - streksprong hurkzit, geen rol

 vluchtige handstand 

weglaten

salto voor of 

achterover

vervolg B
assemble squat, 1/2 pirouette, 1/2 

draai op 2 voeten, releve naar einde arabier of overslagaf

streksprong af

op

af

+0,3
doorhurken tot zit, 1 been overheffen 

tot rijzit

komen tot stand, vluchtige 

handstand < 150 gr

stap stap, hurkzit, klemrol, of koprol, 

of rol tot rijzit arabier af

C 4,4
ophurken, 1/4 draai, komen tot rijzit spreidhoeksteun

via rijzit tot kniezit, borst in/uit, 

schouders hoog/laag, hurkzit

komen tot stand, zweefstand met 

armen zijwaarts

releve naar einde balk, 1/2 

draai op 2 benen

kattesprong, streksprong, 

squat

stap stap, hurkzit, stand, releve naar 

einde

assemble direct 

streksprong af

-0,3
opspringen tot steun, 1 been 

overheffen tot rijzit spreidhoeksteun weglaten komen tot stand, passe paralel 2 sec.

op

af

+0,3
ophurken, 1/4 draai, komen tot rijzit

komen tot stand, zweefstand met 

armen zijwaarts assemble, streksprong , squat

D 3,9
opspringen tot steun, 1 been 

overheffen tot rijzit spreidhoeksteun

via rijzit tot kniezit, borst in/uit, 

schouders hoog/laag, hurkzit komen tot stand, passe paralel 2 sec.

releve naar einde balk, 1/2 

draai op 2 benen assemble, squat

stap stap, hurkzit, stand, releve naar 

einde

assemble direct 

streksprong af

-0,3 spreidhoeksteun weglaten komen tot stand, tenenstand 2 sec. hurkzit weglaten streksprong af

Elk oefening heeft een Basiswaarde ( de middelste rij) met voor enkele onderdelen een bonus +0,3 of malus -0,3 per vervangen onderdeel
Per oefening worden max. 3 bonussen geteld

Vangen en vallen kost 1,0 punt.

Onderdeel weglaten/toevoegen kost 0,3 punt.

Voorzeggen kost 0,5 punten

bij "opsrong vrij"  moet niveau  hoger 

zijn dan de voorligende niveau`s
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