
Oefenstof Turn- en Speldag 2019 

Brug niveau D 
 - 0.3 3.9 + 0.3 
I. 

   
Streksteun 2 sec. Streksteun 2 sec, 

Hurksteun 2 sec. 
Streksteun 2 sec, 

Vluchtige hoeksteun 

II. 

  

 

3x acherzwaai voeten op liggerhoogte 1x uitwaai voeten boven de liggers, 
2x achterzwaai op horizontaal. 

1x uitzwaai voeten boven de liggers, 
2x achterzwaai tot horizontaal 

III. 

   
3x voorzwaai gestrekt lichaam 3x voorzwaai gestrekt lichaam 

Voeten op liggerhoogte 
3x voorzwaai gestrekt lichaam 

Voeten boven de liggers 

IV. 

 
  

In de 4e voorzwaai neerspringen  
tussen de liggers 

In de 4e voorzwaai wenden In de 4de achterzwaai wenden.  

V.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

   



Oefenstof Turn- en Speldag 2019 

Brug niveau C 
 - 0.3 4.4 + 0.3 
I. 

  

 

Streksteun 2 sec, 
Vluchtige hoeksteun. 

Streksteun 2 sec, 
Hoeksteun 2 sec. 

Kip tot spreidzit, 
Tillen tot hoeksteun 2 sec. 

II. 

 
  

1Xx uitzwaai voeten boven de liggers, 
2x achterzwaai tot horizontaal 

1x uitzwaai op horizontaal,  
2x uitzwaai boven horizontaal. 

1x uitzwaai op horizontaal,  
2x uitzwaai boven horizontaal. 

III. 

   
3x voorzwaai gestrekt lichaam 

Voeten boven de liggers. 
3x voorzwaai gestrekt lichaam 

voeten boven liggers. 
3x voorzwaai gestrekt lichaam 

voeten boven liggers. 

IV. 

   
In de 4de achterzwaai wenden.  In de 4de achterzwaai wenden  

45° boven horizontaal. 
4de achterzwaai komen tot handstand en  

wenden tot steun. 

V.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

   



Oefenstof Turn- en Speldag 2018 

Brug niveau B 
 - 0.3 4.9 + 0.3 
I. 

  
 

Kip tot spreidzit, 
Tillen tot hoeksteun 2 sec. 

Kip tot steun, achter spreiden tot zit 
Handen ompakken naar achter, hoeksteun (2sec.) 

Kip tot steun, achterzwaai tot horizontaal 
zwaai tot hoeksteun (2sec). 

II. 

 
  

1x uitzwaai op horizontaal,  
2x uitzwaai boven horizontaal. 

1x uitzwaai boven horizontaal 
2x achterzwaai tot handstand. 

1x uitzwaai boven horizontaal,  
3x achterzwaai tot handstand,  

3e handstand (2 sec) 

III. 

 
  

3x voorzwaai gestrekt lichaam 
voeten boven liggers. 

Voorzwaai gestrekt lichaam, boven horizontaal Voorzwaai gestrekt lichaam, boven horizontaal 

IV. 

 
 

 

4de achterzwaai komen tot handstand en  
wenden tot steun. 

Handstand wenden. Handstand wenden naar 1 ligger.  

V.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

   



Oefenstof Turn- en Speldag 2019 

Brug niveau A 
 - 0.3 5.4 + 0.3 
I. 

   

Kip tot steun, achterzwaai tot horizontaal 
zwaai tot hoeksteun (2sec). 

Kip tot steun, achterzwaai tot 45 graden, 
zwaai tot hoge hoeksteun (2 sec.) 

Kip tot steun, achterzwaai tot handstand 
zwaai tot hoge hoeksteun (2 sec.) 

II. 

   

1z uitzwaai boven horizontaal,  
3z achterzwaai tot handstand,  

3e handstand (2 sec) 

1x uitzwaai boven horizontaal, 1X pak-pak, 
1x handstand (2 sec.) 

1x uitzwaai tot handstand, 2X pak-pak,  
2x handstand (2e handstand (2sec.)) 

III. 

 
  

Voorzwaai gestrekt lichaam, boven horizontaal Voorzwaai gestrekt lichaam, boven horizontaal Voorzwaai gestrekt lichaam, 45° of hoger. 

IV. 

 
  

Handstand wenden naar 1 ligger.  Hurksalto  (v.w./a.w.) uit zwaai, komen tot armhang 
tot achteropzet naar steun. 

Hurksalto  (v.w./a.w.) uit zwaai, komen tot armhang 
tot achteropzet naar steun. 

V.  
 
 
 
 
   

 Steun wegzetten tot salto a.w. tot stand. 
(positie in de brug maakt niet uit) 

Steun wegzetten tot salto a.w. heupen boven liggers, 
(positie in de brug maakt niet uit) 

 



 

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  


