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+0,3 arabier flick - flack -flick - flack - kaats radslag op 1 arm

aanloop loopoverslag -overslag

kaats

A 5,4 arabier flick - flack - kaats

loopsprong rechts, loopsprong links, 

sissonne, assemble

streksprong 1/1 draai links, 

streksprong 1/1/ draai rechts

1/1 pirouette links, 1/2  

pirouette rechts, fouette radslag developpe 3 sec.

aanloop loopoverslag - radslag , 1/2 

draai of overslag ->  

-0,3 aanloop radslag (hup) arabier kaats aanloop - loopoverslag

boogje achterover stutrol, handstand hurkzit

tik - tak,(langzame overslag voorover-

achterover)

vervolg A spagaat handstand stutrol , ligsteun hurkzit spagaat, komen tot stand handstand

rol a.o. met rechte armen, hurkzit spagaat weglaten

+0,3 (loop)overslag met plank

loopsprong - kattesprong -(stap) 

streksprong 1/1 draai vl. Handstand doorrol hurkzit

1/2 draai tot spagaat, opkomen tot 

stand

B 4,9 aanloop radslag (hup) arabier kaats

loopsprong - kattesprong -(stap) 

streksprong

vl. Handstand , hurkzit koprol 

hurkzit achteroverrollen tot kaars, boogje uitduwen, ruglig

linkerbeen gestrekt opzwaaien, rechterbeen 

gestrekt opzwaaien

1/2 draai tot schredezit, opkomen tot 

stand ->

-0,3 arabier kaats

vl. Handstand <180 gr, 

hurkzit koprol hurkzit boogje uitduwen weglaten

stutrol a. o tot ligsteun aanloop radslag op 1 arm

vervolg B
rol achterover rechte armen tot 

hurkzit streksprong 1/2 draai , 1/2 pirouette (aanloop) radslag
rol achterover kromme armen tot 

hurkzit

+0,3 aanloop radslag (hup) arabier kaats loopsprong links - loopsprong rechts vl. Handstand doorrol hurkzit

C 4,4
aanloop radslag (hup) radslag of arabier 

kaats loopsprong - kattesprong

vl. Handstand , hurkzit koprol 

hurkzit

achteroverrollen tot kaars, 

terugrolen tot spreidzit

vooroverbuigen met de romp min. 45 

gr, terug naar ruglig boogje uitduwen, ruglig

linkerbeen gestrekt opzwaaien, 

rechterbeen gestrekt opzwaaien, ->

-0,3
aanloop radslag

vl. Handstand <180 gr, 

hurkzit koprol hurkzit boogje uitduwen weglaten

passe links,  passe rechts, 1/2 draai 

buiklig

rol achterover rechte armen tot hurkzit

vervolg C
uitduwen tot ligsteun 2 sec. , 

inhurken rol achterover kromme armen tot hurkzit

streksprong 1/2 draai  rechts om, 

linksom, squat, radslag

rol achterover weglaten

+0,3
aanloop radslag

vl. Handstand , hurkzit koprol 

hurkzit rol achterover tot hurkzit

D 3,9 chasse links, rechts naar midden, radslag loopsprong

vl. Handstand <150 gr, 

hurkzit koprol hurkzit

achterover ruglig, passe links, 

passe rechts, 1/2 draai buiklig

uitduwen tot ligsteun 2 sec. , 

inhurken

rol achterover tot kaars, terug hurkzit, 

komen tot stand

streksprong 1/2 draai  linksom, squat, 

streksprong 1/2 draai rechtsom, squat

-0,3 chasse links, rechts naar midden hurkzit koprol tot hurkzit

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


