
Oefenstof Turn- en Speldag 2019 

Ringen niveau D 
 - 0.3 3.9 + 0.3 
I. 

 
  

Vluchtige streksteun Streksteun (2 sec.) Streksteun (2 sec.), 
gevolgd door hurksteun (2 sec.) 

II. 

  
 

Met hulp koment tot hang, zwaai tot 
vouwhang, omgekeerde hang. 

Met hulp vanuit streksteun duikelen  
tot vouwhang, omgekeerde hang. 

Streksteun (2 sec.), vluchtige hurksteun, 
duikelen tot vouwhang 

III. 

   
3x achterzwaai 2x achterzwaai met duimen naar buiten  

gedraaid. 
2x achterzwaai met duimen naar buiten  

gedraaid. 

IV. 

   
2x voorzwaai voeten op ringhoogte 2x voorzwaai tot omgekeerde hang. 2x voorzwaai tot omgekeerde hang. 

V. 

   
3e voorzwaai tot vouwhang,  

ruglingse hang (2 sec.) loslaten en landing 
3e achterzwaai via omgekeerde hang komen tot  

vouwhang, ruglingse hang (2 sec.)  
loslaten en landing. 

3e achterzwaai via omgekeerde hang komen tot  
vouwhang, ruglingse hang ( 2sec.)  

loslaten en landing. 

 



Oefenstof Turn- en Speldag 2019 

Ringen niveau C 
 - 0.3 4.4 + 0.3 
I. 

 
  

Streksteun (2 sec.), 
gevolgd door hurksteun (2sec.) 

Streksteun (2 sec.), 
hoeksteun (2 sec.) 

Streksteun (2 sec.), 
hoeksteun (2 sec.) 

II. 

   

Streksteun (2 sec.)c vluchtige hurksteun, 
duikelen tot vouwhang. 

Streksteun (2 sec.) hurksteun (2 sec.), 
duikelen tot vouwhang. 

Streksteun (2 sec.),hoeksteun (2 sec.), 
duikelen tot omgekeerde hang. 

III. 

   
2x achterzwaai met duimen naar buiten  

gedraaid. 
2x achterzwaai voeten op hoofdhoogte. 2x achterzwaai voeten op ringhoogte. 

IV. 

   
2x voorzwaai tot omgekeerde hang. 2x basis voorzwaai tot omgekeerde hang. 2x voorzwaai vastgezette arm-romp hoek. 

V. 

   
3e achterzwaai via omgekeerde hang komen tot  

vouwhang, ruglingse hang (2 sec.)  
loslaten en landing. 

3e achterzwaai hurksalto a.w. 3e achterzwaai hurksalto a.w. 

 



Oefenstof Turn- en Speldag 2019 

Ringen niveau B 
 - 0.3 4.9 + 0.3 
I. 

   

Streksteun (2 sec.), 
hoeksteun (2 sec.) 

3x steunzwaai,  
3e voorzwaai hoeksteun (2 sec.) 

5x steunzwaai, 
5e voorzwaai hoeksteun (2 sec.) 

II. 

  
 

Streksteun (2 sec.),hoeksteun (2 sec.), 
duikelen tot omgekeerde hang. 

Streksteun (2 sec.),hoeksteun (2 sec.), 
duikelen tot omgekeerde hang 

Streksteun (2 sec.), hoeksteun (2 sec.),  
gesloten heffen met voeten laag. 

III. 

   
2x achterzwaai voeten op ringhoogte. 2x achterzwaai voeten op ringhoogte. 2x achterzwaai heupen op ringhoogte. 

IV. 

   
2x voorzwaai vastgezette arm-romp hoek. 2x voorzwaai openen tot horizontaal. 2x voorzwaai openen tot horizontaal. 

V. 

  
 

3e achterzwaai hurksalto a.w. 3e achterzwaai hurksalto a.w. 3e achterzwaai spreidsalto a.w. 

 



Oefenstof Turn- en Speldag 2019 

Ringen niveau A 
 - 0.3 5.4 + 0.3 
I. 

   

5x steunzwaai, 
5e voorzwaai hoeksteun (2 sec.) 

Stutrol – hoeksteun (2 sec.) Stutrol – hoeksteun (2 sec.), 
Mini bovenbalans (2 sec.) 

II. 

   

Streksteun (2 sec.), hoeksteun (2 sec.),  
gesloten heffen met voeten laag. 

Streksteun (2 sec.), hoeksteun (2 sec.),  
gesloten heffen met voeten laag. 

Streksteun (2 sec.), hoeksteun (2 sec.) 
heffen tot handstand. 

III. 

 
  

2x achterzwaai heupen op ringhoogte. (via vouwhang- achterzwaai – voorzwaaien) 
1x gestrekte  inloque uit zwaai. 

(via vouwhang –achterzwaai – voorzwaai)  
2x gestrekte inloque uit zwaai  

(2e inloque schouder op ringhoogte) 

IV. 

   

2x voorzwaai openen tot horizontaal. Disloque uit zwaai. 2x disloque uit zwaai in de 2e disloque schouders op 
ringhoogte. 

V. 

   

3e achterzwaai spreidsalto a.w. Streksalto (a.w.) heupen boven ring hoogte. Dubbel salto (a.w.) 

 



 

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  


