
De LTC Groepsspringen is op zoek naar jou…      Maart 2021 

Gezocht: 
Deelnemers EK Teamgym-traject 2022 (KNGU)  

 
 
De LTC Groepsspringen is op zoek naar enthousiaste sporters die graag alles opzij 
zetten om met het nationale team / de teams Nederland weer positief op  
de kaart te kunnen zetten tijdens het EK september 2022 in Luxemburg.  
 
Ben jij:   

- lichamelijk topfit  
- mentaal sterk 
- in voor bijzondere uitdagingen 
- werk jij graag hard  
- en kun jij een dik jaar alles opzij zetten voor dit super gave traject ? 

Dan zoeken wij jou !! 
 
Wat mag je verwachten? 
Indien we weer normaal kunnen trainen, begin je het traject met een gezamenlijke 
trainingsperiode tot aan de herfstvakantie. Deze eerste periode trainen alle 
deelnemers gezamenlijk. Daarna volgt de teamindeling en teambuilding.  
Hoe verder het traject vordert, hoe meer er getraind gaat worden. 
Gedurende het traject zullen er ook deelnemers (moeten) afvallen.  
Voorafgaande trajecten werd vaak gebruik gemaakt van trainingsweekenden om 
de 2-3 weken. En het laatste halfjaar werd dan wekelijks getraind.   
 
Wat belangrijk om te weten is, is dat dit traject veel vrije tijd kost en de kosten richting 
en tijdens het EK voor eigen rekening zijn (ongeveer €2000 euro voor deelnemers). 
Daarentegen krijg je er een super gave ervaring voor terug! 
 
Richtlijnen / minimale eisen (voor de Coronastop) 
 
MT Pegasus Airtrack v.o. Airtrack a.o. 

Junioren heren/dames 
Tsukahara 
gehoekt of 
dubbelhoek ½ 

Tsukahara 
gehurkt/ 
gehoekt 

Hoeksalto 
Overslag strek ½ 

Serie met schroef a.o. of 
bezig met dubbel salto a.o. 

Senioren heren 

Dubbelstrek 3/2 
draai of trippel 
salto (met 
uitbouw) 

Overslag 
streksalto 1/2 
draai of 
Tsukahara 1/1  

steksalto heel 
streksalto 
streksalto ½  

arabier flikflak dubbel a.o. 

Senioren dames 

Dubbelstrek ½  
of Tsukahara 
gestrekt 
 

Tsukahara 
gestrekt of 
overslag 
streksalto ½ 

steksalto heel 
overslag 
streksalto ½ dr.  

arabier flikflak dubbel ao of  
arabier flikflak streksalto 3/2 

 
 



 

 
 
 
Het kan interessant zijn je aan te melden óók als je (nog) niet op alle toestellen de 
minimale eis haalt. We gaan immers voor de teamprestatie en de mate waarin je 
hierin kunt/zult bijdragen is belangrijk. 
 
Ben jij gemotiveerd en durf jij de uitdaging aan? 
Geef je dan voor 28 mei a.s. op door je gegevens hier in de vullen.  
  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1TfVQLX5YqWxi2xof78Vfmli9zW8ySShhe68dg3dWg3B9rQ/viewform?usp=sf_link

