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Overzicht van aanpassingen en wijzigingen Reglementen & Oefenstof Turnen Dames 

Begin juli 2022 is NTS Reglement, inclusief elemententabel, en de oefenstof voor de bovenbouw en middenbouw gepubliceerd. Helaas 

zijn er in de documenten een aantal fouten geconstateerd. Hieronder een overzicht van de geconstateerde fouten, waarbij de teksten 

gecorrigeerd zijn. Onderstaande aanpassingen zijn verwerkt in de documenten.  

1 NTS Reglement keuze 2022-2024 – deel 1 t/m 3 

• Sectie 2 blz. 3; in aftrektabel met gedragsovertredingen het woord ‘lopen’ verwijderen. 

• Sectie 6 blz. 2 artikel 6.3: Het voorbeeld van vloer supplement C bevat 4 (i.p.v. 3) elementen. De afsprongbonus wordt toegevoegd (was niet mee 

genomen in de berekening van de D score). 

• Sectie 8 blz. 2; in de aftrektabel bij Landingsfouten een ‘l’ verwijderen achter het woord matten.  

• Sectie 10 blz. 3 artikel 10.4.2.1: bij het 2e aandachtsstreepje het woord ‘een’ verwijderen in de zin Aanloop zonder het uitvoeren van een sprong. 

• Sectie 11 blz. 4; in het voorbeeld MB 2 krijgt de kip (in de oefening) A waarde toegekend (i.p.v. X).   

• Sectie 12 blz. 6 artikel 12.8.2: In de tekst staat een verwijzing naar aftrektabel 12.9.1. De aftrektabel voor de balk houdingen serie heeft geen 

nummer; verwijzing aanpassen.  

• Sectie 13 blz. 6 artikel 13.8: bij het 3e aandachtsstreepje, laatste zin: het woord samenstellingseis wijzigen naar samenstellingselement. 

 

2 Elemententabel FIG & NTS 2022-2024 – deel 4 

• Balk – groep 2: Element 2.504 → onjuiste elementbeschrijving; spagaatsprong voorwaarts is gewijzigd in tour jete met extra ½ draai. 

• Balk – groep 3: Element 3.304, 3.404 & 3.504 → het vrije been mag niet gebogen zijn; tekst is doorgehaald.  

• Vloer – groep 1: Element 1.301 → onjuiste afbeelding bij elementbeschrijving; afbeelding is gewijzigd. 

• Vloer – groep 1: Element 1.402 → onjuiste elementbeschrijving; spagaatsprong voorwaarts is gewijzigd in tour jete met extra 1/1 draai. 

• Vloer – groep 1: Element 1.409 → deel van de elementbeschrijving ontbreekt: ‘met 1/1 (360°) draai tot ringhouding’ is toegevoegd.  

• Vloer – groep 2: Element 2.202 & 2.204 → het vasthouden van het been is niet toegestaan en vrije been mag niet gebogen zijn; tekst is 

doorgehaald.  

 

3.1 NTS Supplementen bovenbouw 2022-2024 

• Balk – supplement E: In de kop van balk de tekst aangepast naar SE 1, 2 (draai), 3 en 4 moeten op de balk geturnd worden. 

 

 

3.3 NTS Supplementen middenbouw 2021 

• Balk houdingen serie 3, maat 3 tel 7 (blz. 19); Linker arm omhoog aanpassen naar Rechter arm omhoog. 


