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Voorwoord 
 

Deze versie van het Algemene Reglement van de IRV voor sprong is gebaseerd op het IRV 

Sprong Reglement van 2010 samen met de IRV-wijzigingen van 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 

en 2016. Het vervangt alle eerdere documentatie. 

 

Het IRV Vault Reglement 2019-2020 is geldig tot 31 december 2020 en kan worden 

gedownload van de IRV-website (www.rhoenrad.com). 

 

In dit reglement zijn enkele nauwkeurige definities opgenomen van rechte, hoek- en 

hurkposities van het lichaam, die relevant zijn voor de erkenning van sprongen door de 

gehalte jury (zie paragraaf 8.2). 

 

Grijze arcering wijst op punten van bijzonder belang maar mag niet leiden tot afleiding van 

het algemene detail van het document. 

 

We willen graag al onze aanvankelijke bijdragers bedanken: 

• Wolfgang Bientzle (VS) 

• Markus Schlosser (GER) 

• Achus Emeis (GER) en zijn team 

• Jasmin Braunwalder (SUI) voor de Duitse vertaling 

Verder danken we Alexander Müller (AUT) voor de samenstelling van de IRV Vault 

Regulations 2019-2020. 

 

Miriam Kaufmann and Maria Sollohub  

International Wheel Gymnastics Federation (IRV)  

January 2019 

 

  

http://www.rhoenrad.com/
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3.1 Beschrijving van de discipline sprong 

3.1.1 Algemene voorschriften 

Bij de discipline sprong voert de turner twee sprongen uit. Deze twee sprongen kunnen 

hetzelfde of verschillend zijn. Elke sprong wordt onafhankelijk beoordeeld. 

Bij internationale wedstrijden georganiseerd door de IRV telt de betere van de twee 

individuele scores als de eindscore. 

Het is ook mogelijk om het rekenkundig gemiddelde van de twee individuele 

sprongscores als eindscore te gebruiken, maar dit is geen IRV-beleid voor de periode 

2018-2020. 

3.1.2 Beschrijving van een sprong 

Het rad wordt in beweging gezet door de turner met maximaal 2½ radomwentelingen 

naar een landingsmat. 

Na een aanloop springt de turner op het rad in een hoek- of spreidpositie, een 

voorwaartse of achterwaartse staande positie, of een van de overslagposities die zijn 

benoemt in de catalogus met sprongen (zie aanhangsel). 

De turner springt vervolgens van het rad af door een sprong, afzet, salto, draai, 

overslag of een sprong uit de catalogus uit te voeren. 

Om de sprong af te maken, moet de turner veilig op de landingsmat landen en een 

eindpositie met de benen bij elkaar laten zien, om aan de juryleden aan te geven dat 

de sprong is voltooid. 

Een zone van 90 cm is gemarkeerd op de landingsmat. De turner moet voorbij deze 

90cm-zone landen. 

De turner mag alleen een sprong tonen die hij / zij kan uitvoeren die volledige veilig is 

en een hoge mate van esthetisch en technische beheersing laat zien. 

 

 

3.2 Het jurypanel 

3.2.1 Organisatie 

3.2.1.1 De samenstelling van het jurypanel bij internationale wedstrijden 

Bij alle internationale wedstrijden is de samenstelling van het jurypanel: 

• 1 hoofdjury 

• 4 uitvoeringsjuryleden 

• 2 gehaltejuryleden 

 

Voor zover mogelijk moedigt de IRV de lidstaten aan om een volledig jurypanel te 

gebruiken bij hun nationale wedstrijden. 

3.2.1.2 Gereduceerd jurypanel 

Als er een tekort aan juryleden is, is het mogelijk om een jurypanel te gebruiken met 

slechts twee uitvoeringsjuryleden en één gehaltejurylid. In dit geval kunnen de taken 

van de hoofdjury en het gehaltejurylid door één persoon worden uitgevoerd. 
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3.2.1.3 Gebruik van helpers 

Het wedstrijdmanagement kan één of twee getrainde helpers toewijzen om de 

hoofdjury te helpen bij het verzekeren van een snellere en efficiëntere uitvoering van 

het beoordelingsproces. Juryleden die zijn geregistreerd om te oordelen tijdens de 

wedstrijd, maar niet nodig zijn als jurylid, kunnen worden gebruikt om te helpen bij de 

organisatie van de wedstrijd (bijvoorbeeld als lijnrechters, hanteren van videocamera's, 

enz.). 

3.2.1.4 Opstelling van het jurypanel 

Het jurypanel wordt meestal in een rij geplaatst. 

Uitvoeringsjury – Gehaltejury – Hoofdjury – Turner (startpositie) 

 

 

 
 

 

3.2.2 Algemenen rechten en plichten van het jurypanel 

3.2.2.1 Eisen voor de inzet van juryleden bij internationale wedstrijden 

• Alle juryleden moeten een geldig nationaal jurylicentie hebben op het hoogste 

niveau 

• Alle juryleden moeten beschikken over een bewijs van regelmatige juryervaring op 

nationaal niveau. 

3.2.2.2 Gedrag van de juryleden 

Alle leden van het jurypanel zijn verplicht om: 

• Deel te nemen aan de juryvergadering en de juryscholing van de betreffende 

wedstrijd  

• Op tijd bij de juryvergadering te verschijnen 

• Zich goed op hun taak voor te bereiden 

• In de voorgeschreven jurykleding te verschijnen 

 

Tijdens de competitie moeten juryleden zich houden aan het volgende: 

• Mag hun plaatsen niet verlaten 

• Mag geen gesprek voeren met coaches, turners/sters of andere juryleden 

• Het is alleen toegestaan om elektronische instrumenten (bijvoorbeeld smartphones) in 

de offline modus te gebruiken voor het opzoeken van details in de code van punten 

/ voorschriften 

In geval van overtreding van deze regels, zal de chef jury een waarschuwing geven. In 

het geval van herhaalde inbreuk op deze regels, heeft de chef jury het recht om de 

licentie van het jurylid in te trekken. 

 

Jurypanel 

 

Landingsmat 
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3.2.3 De rechten en plichten van de hoofdjury 

3.2.3.1 Algemene taken 

De hoofdjury is verantwoordelijk voor een correcte en eerlijke beoordeling door zijn 

jurypanel. 

De hoofdjury moet daarom elke sprong afzonderlijk beoordelen (waarbij van de 

uitvoering de fouten en het gehalte worden genoteerd) om een uitgangspunt te 

hebben voor discussie in het geval van een jurybespreking. 

3.2.3.2 Samenwerking met de wedstrijdleiding 

De hoofdjury is de contactpersoon met de wedstrijdleiding, die erbij gehaald kan 

worden om opgetreden problemen en storingen op te lossen. De hoofdjury legt 

verantwoording af aan de wedstrijdleiding voor het werk van de jury en de 

afhandeling van onvoorziene situaties die zich voordoen.  

3.2.3.3 Verdere taken 

De verantwoordelijkheden van de hoofdjury omvatten: 

• Controleren of de markering van de 90 cm veiligheidszone nauwkeurig is uitgevoerd 

(de rand van de tape die het verst van het rad verwijderd is, moet 90 cm vanaf de 

rand van de landingsmat markeren - breedte van de gebruikte tape is niet relevant) 

• Het assisteren van de gehaltejury bij het herkennen van de uitgevoerde sprong en 

het erkennen van de moeilijkheidswaarde ervan 

• Begeleiding bieden aan de juryleden van specifieke wedstrijdgerelateerde vragen 

om een correcte score te garanderen 

• Controle van de cijfers ingediend door de juryleden, inclusief het toegestane verschil 

tussen de twee middelste cijfers. 

• Controleren en berekenen van het juiste eindcijfer 

• Het correct invoeren van de cijfers op de scorebladen, of via elektronische 

apparatuur 

• Het bepalen van zijn / haar eigen cijfer voor gebruik als basis in het geval van een 

jurybespreking 

• Het samenroepen van het jurypanel voor een jurybespreking 

• Het samenroepen van het jurypanel om een cijfer te wijzigen vanwege een te groot 

verschil tussen de twee middelste cijfers of om een cijfer tussen de twee middelste 

scores te bepalen 

• Een signaal geeft (handsignaal) aan de turner aan het begin en aan het einde van 

een sprong 

• Toestemming geven om een sprong te herhalen (bijvoorbeeld in het geval van een 

technisch defect, obstakel, of na overleg met de juryleden en wedstrijdleiding) 

• Weergeven / aankondigen / indienen van het eindcijfer  

3.2.4 De rechten en plichten van de gehaltejury 

De verantwoordelijkheden van de gehaltejury omvatten: 

• Alle sprongen correct, efficiënt en zelfstandig beoordelen 

• Gereed zijn wanneer de hoofdjury het begin van een sprong aangeeft 

• Het noteren van het gehalte van de uitgevoerde sprong 

• Bepalen van het gehaltecijfer van de sprong en weergeven/ aankondigen van het 

resultaat 
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• De uitvoeringsjury informeren over het erkennen of niet erkennen van het gehalte, 

wanneer dit invloed heeft op de aftrek (bijv. als een sprong uitgevoerd is in een 

hoekpositie in plaats van een gestrekte positie). 

• De uitvoeringsjury informeren of een sprong ongeldig wordt verklaard (de gehaltejury 

mag hierover overleggen met de hoofdjury). 

3.2.4.1 Samenwerking met de hoofdjury 

• De gehaltejury ondersteunt de hoofdjury bij zijn / haar activiteiten en brengen hem / 

haar op de hoogte van schendingen van de voorschriften. 

• De gehaltejury heeft een adviserende rol met betrekking tot de hoofdjury, maar 

nemen geen beslissingen die vallen onder de verantwoordelijkheid van de 

hoofdjury. 

• De gehaltejury heeft niet het recht om een jurybespreking te initiëren of discussies te 

leiden als gevolg van meningsverschillen. De hoofdjury kan de gehaltejury wel om 

advies vragen in een discussie. 

• Als er een meningsverschil is tussen de hoofdjury en de gehaltejury met betrekking tot 

de erkenning / niet-erkenning van het gehalte, is de uiteindelijke beslissing de 

verantwoordelijkheid van de gehaltejuryleden, of gehaltejurylid 1. 

3.2.5 De rechten en plichten van de uitvoeringsjury 

• Het is de taak van de uitvoeringsjury om alle sprongen correct, efficiënt en zelfstandig 

te beoordelen. 

• De uitvoeringsjury moeten de instructies van de hoofdjury en de gehaltejury volgen. 

• Ze moeten gereed zijn wanneer de hoofdjury het begin van de sprong aangeeft. 

• De uitvoeringsjury documenteren hun aftrekken per jurerende eenheid om hun scores 

in het geval van een jurybespreking te kunnen toelichten. 

• De uitvoeringsjury passen hun cijfers aan volgens de beslissingen van de gehaltejury 

met betrekking tot erkenning of niet-erkenning van sprongen. 

3.2.6 Jurybesprekingen 

3.2.6.1 Voor aanvang van de wedstrijd 

De verantwoordelijke voor de inzet van de juryleden, houdt vóór de start van de 

wedstrijd een vergadering om te controleren of de geplande hoofdjuryleden, de 

gehaltejuryleden en de uitvoeringsjuryleden aanwezig zijn. Indien nodig benoemt hij/zij 

vervangende juryleden of maken wijzigingen in de jurypanels voordat de verschillende 

juryleden voor de wedstrijd werden aangekondigd. De verantwoordelijke kan ook van 

de gelegenheid gebruik maken om nieuwe regels te doorlopen, de aandacht te 

vestigen op mogelijke problematische kwesties of vragen van de juryleden te 

beantwoorden. 

3.2.6.2 Na de wedstrijd 

De verantwoordelijke voor de inzet van de juryleden organiseert na de wedstrijd een 

bijeenkomst voor de juryleden om eventuele problemen of vragen te bespreken. 
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3.2.6.3 Bij grote verschillen tussen de middelste cijfers 

De hoofdjury kan ervoor kiezen een vergadering te beleggen voor de uitvoeringsjury als 

het verschil tussen de twee middelste cijfers te groot is. 

3.2.6.4 Op verzoek van een jurylid 

De hoofdjury moet een vergadering bijeenroepen als een uitvoeringsjury of een 

gehaltejury om een vergadering vraagt (bijvoorbeeld door een handsignaal te geven) 

als gevolg van een specifiek incident. In dit geval zal de hoofdjury de juryleden 

instrueren om hun cijfers te berekenen en op te schrijven voordat ze een discussie 

beginnen. Een voorbeeld van een dergelijke situatie zou zijn als het zicht van een jurylid 

op de turner werd geblokkeerd door een coach. 

3.2.6.5 Op verzoek van de hoofdjury 

De hoofdjury kan een juryvergadering beleggen als hij / zij dit nodig acht. In dit geval 

instrueert hij / zij de juryleden om hun cijfers te berekenen en noteren voordat ze aan 

een discussie beginnen. 

Een voorbeeld van dit soort situaties zou zijn als een jurylid berispt moet worden of als 

de hoogste en / of laagste cijfers te ver verwijderd is van de middelste cijfers. Geen 

verandering van cijfers is in dit geval vereist. 

3.2.6.6 Bij schriftelijk protest 

Na ontvangst van een schriftelijk protest, zal een lid van de wedstrijdleiding de 

hoofdjury vragen om zo snel mogelijk een vergadering te beleggen met de jury. De 

hoofdjury informeert vervolgens de jury over het protest. Na feedback van de 

hoofdjury, gehaltejury en uitvoeringsjury, beslist de wedstrijdleiding of het protest moet 

worden aanvaard of afgewezen. 

 

 

3.3 Gedragscode voor turners en trainers 

3.3.1 Rechten en plichten van de turners 

3.3.1.1 Kennis van de jurybepalingen 

Alle turners/sters moeten goed bekend zijn met de inhoud van de jurybepalingen en op 

de hoogte zijn van de relevante regels voor een wedstrijd. 

3.3.1.2 Wedstrijdkleding 

Deelname aan wedstrijden is alleen toegestaan in wedstrijdkleding (zie de huidige IRV-

wedstrijdregels). Het is vooral belangrijk dat gymschoenen in goede staat verkeren (zie 

verder op in dit hoofdstuk voor meer informatie over schendingen van deze regels). 

3.3.1.3 Het gebruik van bandages en handleertjes 

Het gebruik van bandages en handleertjes is toegestaan. De turners moeten ervoor 

zorgen dat deze hulpmiddelen in goede staat verkeren. 
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3.3.1.4 Het gebruik van magnesium of soortgelijke producten 

De turner mag magnesium of soortgelijke producten gebruiken om zijn / haar grip op 

het rad te verbeteren. Het is echter belangrijk om ervoor te zorgen dat vooral 

producten in poedervorm buiten het wedstrijdgebied worden toegepast. 

 

3.3.2 Rechten en plichten van de trainer 

3.3.2.1 Het bijstaan van de turner. 

Om ongelukken te voorkomen, kan één trainer de turner bijstaan. De trainer moet 

naast het rad staan tijdens de sprong, zonder het zicht van de jury te blokkeren. 

3.3.2.2 Kennis van de jurybepalingen 

Alle trainers moeten de jurybepalingen kennen en zich aan de regels houden. Van 

trainers wordt verwacht dat ze bijdragen aan de efficiëntie van een wedstrijd. 

3.3.2.3 Contact met de turner of juryleden 

Het is de trainer niet toegestaan om met de turner te praten tijdens een sprong. 

Bovendien is het de trainer niet toegestaan om met de juryleden of ordonnansen te 

praten terwijl een sprong wordt uitgevoerd. 

3.3.2.4 Kleding van de trainer 

Zolang een coach zich in de buurt van de wedstrijdvloer bevindt, moet hij / zij geschikte 

kleding dragen (trainingspak, binnen sportschoenen) (zie wedstrijdbepalingen). 

 

3.3.3 Maatregelen voor het niet naleven van de plichten van de turners, trainers en 

juryleden 

3.3.3.1 Ongedisciplineerd gedrag 

Trainers en turners die zich ongedisciplineerd gedragen of de regels schenden, kunnen 

door de wedstrijdleiding een waarschuwing krijgen en/of worden uitgesloten van de 

wedstrijd. 

3.3.3.2 Schending van de kledingvoorschriften 

Als een turner, jurylid of trainer op een wedstrijd verschijnt in onjuiste kleding, kan de 

wedstrijdleiding de persoon in kwestie een tijdslimiet geven om zich om te kleden en 

terug te komen in de juiste kleding. 

• Als een turner hier niet op ingaat, kan hij / zij worden uitgesloten van deelname door 

de wedstrijdleiding. 

• Als een trainer hier niet naar handelt, kan hij / zij gevraagd worden om de directe 

omgeving van de wedstrijdvloer te verlaten. 

• Als een jurylid hier niet op ingaat, kan de wedstrijdleiding hem / haar uitsluiten van de 

wedstrijd en zijn / haar land of club een boete opleggen die gelijk is aan de kosten 

van het betalen voor een ontbrekend jurylid. 
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3.4 Algemene beginselen met betrekking tot het beoordelingssysteem 

3.4.1 Eindcijfer 

Het eindcijfer voor een sprong is gebaseerd op een evaluatie van de volgende 

factoren: 

• De uitvoering 

• Het gehalte 

Waardoor: 

• De uitvoeringsjury de technische prestaties en lichaamspositionering beoordelen. 

• De gehaltejury het gehalte van de sprong beoordelen met behulp van de 

sprongcatalogus (zie bijlage). 

3.4.2 Soorten van beoordelen 

3.4.2.1 Uitvoeringsjury 

Er zijn twee manieren van beoordelen mogelijk voor de uitvoeringsjuryleden voor alle 

wedstrijden 

 

3.4.2.1.1 Open jurering 

De uitvoeringsjuryleden tonen op aanvraag van de hoofdjury gelijktijdig hun cijfers met 

behulp van een cijfer bord of elektronische display. Bij het gebruik van cijferborden 

worden de cijfers zo getoond dat de hoofdjury ze duidelijk lezen kan. Daarna moeten 

ze ook voor de toeschouwers getoond worden. 

 

3.4.2.1.2 Gesloten jurering 

De juryleden schrijven hun cijfers op een jurybriefje, dat eventueel door een ordonnans 

naar de hoofdjury gebracht wordt. Op het jurybriefje staat het nummer van het jurylid 

en zijn taak en ook het wedstrijdnummer van de turner. Als alternatief is ook de 

elektronische overdracht naar de hoofdjury mogelijk. 

3.4.2.2 Gehaltejury 

Het gehaltecijfer wordt hoofdzakelijk gesloten bepaald en moet aansluitend bekend 

gemaakt worden. 

 

De gehaltejuryleden moeten overeenstemming bereiken over het gehalte. In het geval 

van onenigheid tussen de gehaltejuryleden, mogen zij overleggen met de hoofdjury. 

 

  



 

Versie 2019  13 

3.5 Bepaling van het eindcijfer bij sprong 

3.5.1 Begin en einde van de jurering 

3.5.1.1 Begin van de jurering 

Voordat de jurering van een sprong begint, geeft de hoofdjury aan dat de turner moet 

starten. 

De bewegingen die nodig zijn om de turner in positie te krijgen in het rad, het in 

beweging zetten van het rad en de aanloop, worden niet beoordeeld door het 

jurypanel. 

Het beoordelingsproces begint met de afzet van de voeten van de vloer. 

3.5.1.2 Einde van de jurering 

Het jureringproces eindigt met de turner in staande houding met de benen samen na 

de landing uit de sprong. 

3.5.2 Algemene bepalingen voor het berekenen van het eindcijfer 

De gehaltejuryleden bepalen eerst hun score en informeren de uitvoeringsjuryleden 

over details die relevant zijn voor het uitvoeringscijfer. Ze geven vervolgens het gehalte 

weer. 

De hoofdjury bepaalt het uitvoeringscijfer zo snel mogelijk door de individuele scores 

van de uitvoerings juryleden op te schrijven (of ze op te dragen aan een hulpverlener). 

De cijfers worden ingevoerd in de wedstrijdlijst of het computersysteem. Als er vier 

uitvoeringsjuryleden zijn, wordt het uitvoeringscijfer berekend door de hoogste en 

laagste cijfers te negeren. Het rekenkundig gemiddelde van de twee middelste cijfers is 

het uiteindelijke uitvoeringscijfer. Als er twee juryleden zijn, is het rekenkundig 

gemiddelde van de twee cijfers het uiteindelijke uitvoeringscijfer. 

De hoofdjury berekent het eindcijfer voor de sprong door het gehaltecijfer en het 

rekenkundig gemiddelde van de twee uitvoeringscijfers bij elkaar op te tellen. 

3.5.3 Toegestaan verschil tussen de twee middelste cijfers voor de uitvoering 

 

Het puntverschil tussen de twee middelste cijfers voor de uitvoering mag niet groter zijn 

dan: 

• 0.2 als het rekenkundig gemiddelde groter is dan 5.45 

• 0,3 als het rekenkundig gemiddelde tussen 4,5 en 5,45 ligt 

• 0,5 als het rekenkundig gemiddelde ligt tussen 3,0 en 4,45 

• 1,0 als het rekenkundig gemiddelde lager is dan 3,0 

 

Zolang het puntverschil binnen het toegestane tolerantiegebied ligt, moet de hoofdjury 

de uitvoeringscijfers berekenen met behulp van de twee middelste cijfers. 

Als het puntverschil groter is dan beschreven in de punten a) - d) hierboven, is het aan 

de hoofdjury om het rekenkundig gemiddelde tussen de twee cijfers te accepteren en 

te gebruiken of om een juryvergadering bijeen te roepen. In het geval van een 

juryvergadering leggen de juryleden hun respectieve cijfers uit, of zo nodig 

herberekenen ze om een nieuw cijfer te geven. Als het puntverschil na de 

juryvergadering nog steeds te groot is, is het de verantwoordelijkheid van de hoofdjury 

om te beslissen over het uiteindelijke uitvoeringscijfer, ergens tussen de twee middelste 

cijfers. Dit betekent dat het uiteindelijke uitvoeringscijfer een van de twee middelste 
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cijfers of een cijfer tussen de twee middelste cijfers kan zijn. (NB: in dit geval moet op de 

wedstrijdlijst worden genoteerd dat het uiteindelijke uitvoeringscijfer is vastgesteld door 

de hoofdjury.) 

3.5.4 Verandering van cijfers en eindcijfers 

3.5.4.1 Verandering van het uitvoeringscijfer 

Als een juryvergadering wordt bijeengeroepen vanwege een te groot puntverschil 

tussen de twee middelste uitvoeringscijfers, mogen de uitvoeringsjuryleden hun cijfers 

na de vergadering wijzigen. 

• Als een jurybijeenkomst wordt bijeengeroepen voordat de uitvoeringsjuryleden hun 

cijfers hebben ingeleverd, kunnen de juryleden hun cijfers na de vergadering 

wijzigen. 

• Als een jurybijeenkomst wordt bijeengeroepen nadat de uitvoeringsjuryleden hun 

cijfers hebben ingeleverd en zonder dat het verschil tussen de twee middelste cijfers 

te groot is, wordt het uiteindelijke uitvoeringscijfer niet gewijzigd. (Uitzondering: 

wiskundige fout bij de berekening van een uitvoeringscijfer, zie volgende paragraaf). 

• Het is niet toegestaan voor trainers / turners om de uitvoeringscijfers van de juryleden 

aan te vechten. 

• Als een jurylid een fout ontdekt in zijn / haar berekening van een uitvoeringscijfer 

voordat de hoofdjury het eindcijfer heeft berekend en doorgegeven, moet dat 

jurylid de hoofdjury onmiddellijk op de hoogte stellen en zijn / haar gecorrigeerde 

uitvoeringscijfer indienen. 

• Nadat de hoofdjury het eindcijfer heeft berekend en doorgegeven, is er geen 

verandering in het uitvoeringscijfer mogelijk. 

3.5.4.2 Het gehaltecijfer wijzigen 

• Als de gehaltejuryleden een fout in de berekening van het gehaltecijfer ontdekken, 

kunnen ze het cijfer wijzigen na overleg met de hoofdjury voordat het eindcijfer door 

de hoofdjury is ingediend. Nadat de hoofdjury het eindcijfer heeft berekend en 

doorgegeven, is er geen verandering in het gehaltecijfer mogelijk. 

 

Het gehaltecijfer aanvechten: 

• Het is aan te bevelen dat de turner een overzicht geeft van de sprongen die hij van 

plan is uit te voeren, inclusief zijn referentienummer en gehalte zoals vermeld in de 

sprongcatalogus (pocketkaart). 

• Nadat het gehaltecijfer door de juryleden is weergegeven, maar voordat het 

eindcijfer is aangekondigd, mag de trainer de jurytafel benaderen en de 

gehaltejuryleden te vragen welke sprong zij hebben herkend voor de prestaties van 

de turner. Dit is alleen ter informatie - geen discussie is toegestaan. 

• Als de trainer / turner een groot bezwaar heeft tegen het gehaltecijfer van de 

gehaltejury, is de enige optie om een officieel schriftelijk protest in te dienen (zie 

wedstrijdregels voor formele procedure). Als het protest succesvol is, wordt het 

gehaltecijfer gewijzigd. Een schriftelijk protest kan alleen worden ingediend als een 

spronglijst (pocketkaart) is ingeleverd voor de wedstrijd. 

• Het gebruik van videobeelden is niet toegestaan. 
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3.5.5 Correctie van eindcijfer of wedstrijdresultaten 

3.5.5.1 Correctie van het eindcijfer 

Een correctie van het eindcijfer van de turner is nodig, als: 

• een rekenfout aan de tafel van de hoofdjury kan worden aangetoond (onjuiste 

berekening van het rekenkundig gemiddelde tussen de cijfers van 

uitvoeringsjuryleden, onjuist optellen van het uitvoeringscijfer met het gehaltecijfer); 

• een onjuiste overdracht van een jurycijfer of het eindcijfer aangetoond kan worden 

bij de invoering in het computersysteem; 

• een geschreven protest tegen het gehaltecijfer is ingewilligd. 

3.5.5.2 Correctie van het wedstrijdresultaat 

Een correctie van het wedstrijdresultaat is nodig als: 

• een rekenfout aangetoond kan worden bij de optelling van de eindcijfers van de 

turner; 

• een programmafout aangetoond kan worden in het computersysteem. 

 

3.5.6 VOORSCHRIFTEN VOOR RADGROOTTEN BIJ SPRONG 

3.5.6.1 Definitie van juiste radmaten 

Turners/sters zijn verplicht om een rad te gebruiken die geschikt is voor hun lengte. Een 

turner mag twee verschillende radmaten gebruiken voor de twee sprongen. De 

radmaat voor sprong wordt als volgt geregeld: 

Maximale radmaat 

Wanneer de turner rechtop op de vloer staat tussen de plankjes, moet hij / zij 

tegelijkertijd de beide dwarsgrepen van het rad kunnen bereiken. De turner mag op 

zijn tenen staan en zijn / haar sprongschoenen dragen. Het is niet nodig dat de turner in 

staat is om de dwarsgrepen goed vast te houden. Het is voldoende voor hem / haar 

om de dwarsgrepen met zijn / haar vingertoppen te kunnen aanraken. Als een turner 

dit niet doet, wordt het rad als te groot gedefinieerd. 

Minimale radmaat 

Een losse balk wordt over de dwarsgrepen geplaatst van de ene dwarsgreep naar de 

andere. Wanneer de turner rechtop op de plankjes staat, mag de turner de balk niet 

met zijn / haar hoofd aanraken. Als de turner de balk raakt, wordt het rad als te klein 

gedefinieerd. De turner mag zijn / haar schoenen uitdoen. 

3.5.6.2 Controle van radmaten in een wedstrijd 

Bij internationale wedstrijden is een aangewezen keurmeester verantwoordelijk voor het 

controleren van de radmaat van alle turners/sters voordat deze het wedstrijdgebied 

betreden. 

Als de radmaat niet officieel wordt gecontroleerd in een sprongwedstrijd, is het de 

verantwoordelijkheid van de hoofdjury om de radmaat te controleren als hij / zij vindt 

dat dit nodig is. 

De hoofdjury kan vragen om de radmaat te controleren vóór de eerste sprong, of 

onmiddellijk na de eerste sprong. Het is niet mogelijk dat de hoofdjury vraagt om de 

radmaat na de tweede sprong te controleren. 

Als de radmaat vóór de eerste sprong wordt gecontroleerd en het rad te groot of te 

klein blijkt te zijn, mag de turner het rad verwisselen en beide sprongen over een rad 

van de juiste maat uitvoeren. In dit geval worden er geen aftrek gegeven. 
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Als de radmaat na de eerste sprong wordt gecontroleerd en het rad te groot of te klein 

blijkt te zijn, mag de turner het rad verwisselen en de tweede sprong over een rad van 

de juiste maat uitvoeren. In dit geval zijn de volgende aftrekken van toepassing op de 

eerste sprong. 

3.5.6.3 Aftrek voor het gebruik van verkeerde radmaten 

Sprong over een rad dat te klein is = 0,5 vaste aftrek (naast andere aftrek van de 

uitvoering) 

Sprong over een rad dat te groot is = ongeldige sprong (= score 0.0) 

 

3.6 ONDERBREKING VAN DE SPRONG 
 

Er zijn twee gevallen waarin een sprong kan worden onderbroken: 

3.6.1 Onderbreking door de turner 

De aanloop kan worden onderbroken door de turner. In dit geval moet hij / zij een arm 

heffen om aan de juryleden te melden dat het aanloopproces wordt onderbroken 

(maximaal één keer). Het is de turner in dit geval niet toegestaan om het rad aan te 

raken. 

Na deze onderbreking mag de turnster de sprong één keer herhalen. Er zijn geen extra 

aftrekken van toepassing. 

Als de turner het rad raakt nadat hij een onderbreking heeft gesignaleerd, is de 

eindscore voor deze sprong 0,0. 

Als de turner de sprong meer dan eens onderbreekt, is de uiteindelijke score van deze 

sprong ook 0.0. 

3.6.2 Onderbreking vanwege een obstakel 

De aanloop kan ook worden onderbroken door een obstakel (bijvoorbeeld een 

fotograaf die door het wedstrijdgebied loopt, een rad dat door het wedstrijdgebied 

rolt). 

In dit geval mag de turner de sprong herhalen nadat het obstakel is verwijderd. 

 

3.7 Bepaling van het gehalte 

3.7.1 Categorieën en algemene voorschriften bij sprong 

De gehaltejury evalueren elk van de twee sprongen zelfstandig. De aanzweeffase 

heeft geen invloed op het gehaltecijfer en wordt daarom alleen beoordeeld door de 

uitvoeringsjury. 

Het is de taak van de gehaltejury om de uitgevoerde sprongen te (h)erkennen en deze 

een gehaltecijfer toe te kennen volgens de sprongcatalogus(zie bijlage). De 

gehaltejuryleden kunnen indien nodig met de hoofdjury overleggen. Als de sprong niet 

kan worden geïdentificeerd als een sprong beschreven in de Sprongcatalogus, 

ontvangt de turner een score van 0,0. 

Er zijn vier verschillende sprongcategorieën: 

 

Categorie A Sprongen uitgevoerd in een hurk of spreidpositie vanuit steun op de 

armen op het rhönrad 

Categorie B Sprongen uitgevoerd vanuit standpositie voorwaarts op het rhönrad 
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Categorie C Sprongen uitgevoerd vanuit standpositie achterwaarts op het 

rhönrad 

 

Categorie D Sprongen uitgevoerd met een overslagtechniek 

 

 

De sprongcatalogus bevat alle sprongen uit alle categorieën, geeft hun gehalte aan 

en beschrijft de techniek die nodig is om hem correct uit te voeren. Een overzicht van 

veelvoorkomende fouten en de bijbehorende aftrekken wordt ook verstrekt. 

 

In het geval van sprongen met draaien, zullen de gehaltejuryleden een bonus geven 

aan elke sprong, afhankelijk van de uitgevoerde draai. 

 

Een overzicht van alle sprongen en hun gehalte, evenals de bonuspunten voor extra 

draaien, zijn te vinden in de gehaltetabel in de sprongcatalogus(zie bijlage). 

3.7.2 Definitie van lichaamshoudingen en herkenning van het gehalte  

Elke salto kan worden uitgevoerd in een hurk, hoek of gestrekte positie. De 

lichaamsposities worden als volgt gedefinieerd door de hoeken van de heup en de 

knieën:  

Een perfecte, gestrekte lichaamspositie is een positie waarin een lijn van de schouders 

door de heupen naar de enkels recht is of licht naar voren of naar achteren gebogen. 

Als de heup tijdens de sprong een buiging van meer dan 45 ° aanneemt, wordt deze 

als gehoekt beschouwd.  

Een perfecte positie van het gehoekte lichaam is er een waarbij de knieën recht zijn en 

de heupen tenminste 90 ° vanaf de uitgestrekte positie zijn gebogen. Als de knieën 

tijdens de sprong een buiging van meer dan 45 ° aannemen, wordt dit als gehurkt 

beschouwd.  

Een perfecte positie van het gehurkte lichaam is er een waarbij de heupen sterk 

gebogen zijn en de gebogen knieën naar de borst worden gebracht - een hoek van 

minimaal 90 °. Afwijkingen van deze lichaamsposities kunnen leiden tot een op- of 

afwaardering van het gehaltecijfer. Ze zullen ook resulteren in kleine aftrekken 

toegepast door de uitvoeringsjury. 

3.7.3 Herkenning van draaien  

Bij sprongen met een extra draai in de afzweeffase moet de turner de draai volledig 

voltooien om de bonus te krijgen. Een foutmarge van maximaal 30 ° is toegestaan 

(beoordeeld op basis van de landingspositie van de voeten) en zal een kleine aftrek 

veroorzaken. Dit betekent dat als een turner een salto aankondigt met 1½ draai (= 540 

°), maar niet minstens 510 ° bereikt voordat hij landt, de gehaltejuryleden de bonus 

alleen voor een volledige draaiing (= 360 °) zullen toekennen. Aftrekken voor uitvoering 

zijn ook van toepassing. 
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3.7.3.1 Ongeldige sprongen 

Een sprong is ongeldig (vaste eindscore: 0,0) in de volgende gevallen: 

• Het rad rolt terug met de turner er nog op. 

• Hulpverlening van de trainer voordat de turner het rad heeft verlaten. 

• De uitgevoerde sprong varieert in die mate van de opgegeven sprong dat het niet 

kan worden herkend als een van de sprongen die worden vermeld in de 

sprongcatalogus. 

• Sprongen waarbij niet op beide voeten geland wordt. 

• De turner gebruikt meer dan 2½ radomwentelingen voor de aanloop. 

• De turner gebruikt een rad dat te groot is (zie paragraaf 6). 

• De turner onderbreekt het aanlopen van een sprong meer dan eens of raakt het rad 

aan nadat hij / zij aangegeven heeft dat de sprong onderbroken wordt. 

Een ongeldige sprong zal worden besproken door de hoofdjury en de 

gehaltejuryleden, die vervolgens de uitvoeringsjuryleden zullen informeren. 

3.7.4 VOORSCHRIFTEN VOOR DE UITVOERINGSCORE 

3.7.4.1 Algemene voorschriften 

De twee sprongen worden onafhankelijk beoordeeld door de uitvoeringsjury. 

Elk van de vier uitvoeringsjuryleden geven een score voor uitvoering tussen 0,0 en 6,0 

punten. Elk jurylid begint met 6 punten voor uitvoering en maakt aftrek voor uitvoerings- 

en technische fouten. 

Als het totaal van de aftrekken hoger is dan 6,0 punten, ontvangt de turner een 

uitvoeringscijfer van 0,0 punten. 

De hoogste en laagste uitvoeringscijfers worden weggestreept en het rekenkundig 

gemiddelde van de twee middelste cijfers wordt berekend (zie hoofdstuk 3.5). 

 

Er zijn drie categorieën van aftrek: 

 

Kleine aftrek 0,1 - 0,2 punten 

Variabele aftrek 0,1 - 0,5 punten of 0,1 - 0,8 punten 

Vaste aftrek 0,2, 0,5 of 0,8 punten 

 

3.7.4.2 Definitie van eenheden voor de uitvoering 

Elke sprong is verdeeld in vier eenheden: 

Unit 1 – Het rad in beweging zetten, aanloop; 

Unit 2 - Afzet, aanzweeffase; 

Unit 3 - Afzetten met de handen of voeten van het rad, afzweeffase; 

Unit 4 – Landing. 

De beoordeling van een sprong begint pas bij eenheid 2. Unit 1 wordt niet beoordeeld 

door de uitvoeringsjury. 

Alle aftrekken in de eenheden 2, 3 en 4 worden opgeteld, maar elk type aftrek mag 

slechts één keer per eenheid worden gedaan. Er is geen maximum voor het totaal van 

de aftrekken per eenheid. Kleine aftrekken worden gegeven naast de vaste en 

variabele aftrekken. 

De vier eenheden worden als volgt beschreven: 
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3.7.4.2.1 Eenheid 1 – Het rad in beweging zetten, aanlopen 

[NB: de uitvoering van deze eenheid wordt niet beoordeeld door de jury, behalve bij  

T-sprongen] 

 

De turner wacht op het teken van de hoofdjury voordat hij het rhönrad in beweging 

zet. 

Er is geen voorgeschreven manier om het rad in beweging te zetten, maar twee van 

de meeste gehanteerde methodes zijn hieronder beschreven. 

 

a) De turner staat op de grond tussen de dwarsgrepen, pakt de bovenste dwarsgreep 

en duwt hem omlaag. De turner hurkt in, zodat het rad vrij kan rollen, voordat hij de 

dwarsgreep loslaat als deze de grond passeert. De turner staat dan op en bereidt zich 

voor op het aanlopen. 

 

b) De turner staat op de plankjes en houdt de voorste dwarsgreep vast. Hij zet zijn 

voeten op de voorste spreidsport en laat het rad voorwaarts rollen. Als de spreidsport 

de grond bereikt, springt de turner op de grond en hurkt in. De turner laat de 

dwarsgreep los, laat het rad rollen en staat op om zich voor te bereiden op het 

aanlopen. 

 

De turner mag maximaal 2½ radomwenteling gebruiken om de sprong uit te voeren 

De aanloop kan door de turner worden onderbroken (eenmalig) door een arm op te 

steken om de onderbreking aan de juryleden aan te geven (zie hoofdstuk 3.5). 

Eenheid 1 eindigt met de aanloop tot vlak voor de afzet vanaf de vloer. 

 

3.7.4.2.2 Eenheid 2 – Afzet, aanzweeffase 

De jury begint met het beoordelen van de uitvoering bij de afzet van de grond. 

De afzet van de vloer moet gebeuren vanaf twee voeten. De turner houdt de hoepels 

op gelijke hoogte vast. 

De aanzweeffase (steun, hoek, handenstand, achterwaarts of geen van allen) voor 

elke sprong is gedefinieerd in de sprongcatalogus. 

De volgende varianten voor het aanzweven naar het rad zijn mogelijk: 

 

 

Een steunaanzweef moet de volgende 

techniek bevatten: De afzet is dicht bij 

het rad. De handen pakken het rad 

ongeveer op heuphoogte, (geen 

voorgeschreven greepzone). De armen 

mogen licht gebogen zijn (minimale 

elleboog hoek 135º), de ellebogen 

mogen niet op het rad geplaatst 

worden. De (gestrekte) benen moeten 

de horizontaal benaderen (160º-180º ten 

opzichte van de grond), de heupen 

gestrekt, een scherpe hoek tussen de 

armen (< 90°) en het bovenlichaam, het 

lichaam licht overstrekt. 

 

Het aanhoeken wordt benut om tot een staande positie voorwaarts gericht op het rad 

te komen. 
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Er zijn twee varianten van aanhoeken op het rad uit te voeren: 

 

 

Een aanhoeken vanaf de grond vereist 

de volgende techniek: De afzet is dicht 

bij het rad. De handen pakken het rad 

ongeveer op heuphoogte, (er is geen 

voorgeschreven greepzone). De armen 

mogen licht gebogen zijn (minimale 

ellebooghoek 135º). Gesloten heuphoek 

waarbij de heupen boven de 

schouderlijn stijgen. De voeten boven 

het niveau van de handen op het rad, 

de hoek tussen de armen en het 

bovenlichaam is groter dan 90º. De 

benen blijven de hele aanzweef gestrekt 

(behalve voor de Auerbachsalto 

(gehurkt of gehoekt): voeten mogen op 

het rad geplaatst worden op hetzelfde 

niveau als de handen of daarboven 

zonder aftrek). 

 

Het aanhoeken vanuit lig voorwaarts 

vereist de volgende techniek: Afzet van 

twee voeten dicht bij het rad direct tot 

lig op een sport, de handen pakken 

naast de sport. De benen zwaaien 

voorwaarts naar het midden van het rad 

en daarna krachtig naar achteren en 

boven in een hoekpositie. De armen 

mogen licht gebogen zijn 

(ellebogenhoek niet kleiner dan 135°). Bij 

het aanhoeken moet dezelfde positie 

bereikt worden als bij het aanhoeken 

zonder opliggen (zie boven). Het 

heupgewricht is sterk gehoekt en de 

heupen stijgen boven het 

schouderniveau. De voeten worden 

boven het steunniveau van de handen 

op het rad geheven, waarbij een hoek 

tussen de armen en het boven lichaam 

groter dan 90° bereikt moet worden. De 

benen blijven steeds gestrekt (behalve 

voor de Auerbachsalto (gehurkt of 

gehoekt): voeten mogen op het rad 

geplaatst worden op hetzelfde niveau 

als de handen of daarboven zonder 

aftrek). 
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Een handenstand aanzweef vereist de 

volgend techniek: De afzet is dicht bij 

het rad. De handen pakken het rad 

ongeveer op heuphoogte, (geen 

voorgeschreven greepzone). 

Ellebogenhoek minimaal 90º, heuphoek 

90º-180º, de voeten zijn boven het 

niveau van de handen op het rad, de 

benen zijn gestrekt. 

 

Een aanzweef met halve draai wordt gebruikt om in de positie te komen om een salto 

achterwaarts vanuit standpositie te maken.  

Er zijn vier varianten om dit rugwaarts aanzweven uit te voeren. 

 

   
Aanzweven met rugwaartse spreidopzwaai. 

De volgende techniek is vereist: De afzet is dicht bij het rad. De handen pakken het 

rad ongeveer op heuphoogte, (licht gebogen armen zijn toegestaan - 

ellebogenhoek mag niet minder zijn dan 135° - er is geen voorgeschreven 

greepzone). Direct na de afzet maakt de turner een halve draai tot achterwaartse 

spreidpositie op het rad. De handen laten los van de oorspronkelijke positie en het 

bovenlichaam wordt uitgedraaid zodat de turner de hoepels voor zich kan pakken 

in de achterwaartse spreidzitpositie. Direct daarna worden de benen achterwaarts 

en naar boven gezwaaid in één beweging ( er is geen ‘extra zwaai’ toegestaan). 

De benen en voeten blijven gestrekt, de heuphoek wordt geleidelijk gesloten, tot 

de heupen minstens het schouder niveau bereikt hebben. Hierna mag de turner de 

knieën buigen (kniehoek niet kleiner dan 90˚) om de voeten direct achter de 

handen op het rad te plaatsen, om een hoekstandpositie achterwaarts op het rad 

in te nemen. 
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Aanzweven met rugwaartse gehoekte opzwaai. 

De volgende techniek is vereist: De afzet is dicht bij het rad. De handen pakken het 

rad ongeveer op heuphoogte, (licht gebogen armen zijn toegestaan - 

ellebogenhoek mag niet minder zijn dan 135° - er is geen voorgeschreven 

greepzone, maar het aanzweven is alleen mogelijk als de handen dicht bij de 

hoepelgrepen pakken). Direct na de afzet van de vloer maakt de turner een halve 

draai om in een rugwaartse spreidpositie op het rad te komen. De handen laten los 

van de oorspronkelijke positie en het bovenlichaam wordt uitgedraaid zodat de 

turner in de achterwaartse spreidpositie de hoepels achter zich weer pakken kan. 

Zodra de turner de hoepels weer vastpakt, worden de benen door middel van een 

halve hef of hoeksteun beweging voor de turner bij elkaar gebracht voordat ze 

tussen de hoepels rugwaarts en naar boven gezwaaid worden (gesloten 

heuphoek). De benen en voeten blijven gestrekt, tot de heupen minstens het 

schouderniveau bereikt hebben. Daarna mag de turner de knieën buigen 

(kniehoek niet kleiner dan 90˚) om de voeten direct achter de handen op het rad te 

plaatsen, om een hoekstandpositie achterwaarts op het rad in te nemen. 

 
Aanhoeken met ½e draai 

De volgende techniek is vereist: De afzet is dicht bij het rad. De handen pakken het 

rad ongeveer op heuphoogte (geen voorgeschreven greepzone). Armen mogen 

licht gebogen zijn (ellebooghoek niet kleiner dan 135˚). Gesloten heuphoek, waarbij 

de heupen boven schouderniveau stijgen. De voeten boven het greepniveau van 

het rad, de hoek tussen de armen en het bovenlichaam is groter dan 90°. De benen 

gestrekt. De draai wordt door de heupen ingezet en één voet wordt voor de hand 
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op de tegenoverliggende zijde geplaatst. De tweede wordt dan achter de andere 

hand geplaatst, welke losgelaten wordt om weer voor de eerste voet te pakken (de 

halve draai is afgesloten), terwijl de eerste hand naar de andere hoepel bewogen 

wordt. De turner is dan in een hoekstandpositie achterwaarts op het rad. De benen 

zijn tijdens de/het gehele bewegingsverloop gestrekt. Er kunnen kleine aftrekken 

gegeven worden voor gebogen benen en/of verplaatsen van de voeten op het 

rad. 

Aanvulling: 

Het is ook geoorloofd, beide voeten voor de handen gekruist en gestrekt op het rad 

van boven neer te zetten. Daarna volgt een halve draai van het lichaam en de 

handen worden losgelaten en pakken het rad opnieuw. 

 
Opliggen 1/2e draai met rugwaartse spreidopzwaai. 

(NB: de rugwaartse gehoekte zwaai is niet mogelijk, omdat de sport in de weg zit) 

Het rugwaarts aanzweven van opliggen (met 1/2e draai met rugwaartse 

spreidopzwaai) vereist de volgende techniek: Afzet van twee voeten dicht bij het 

rad direct tot lig op een sport, de handen pakken naast de sport. De benen 

zwaaien voorwaarts naar het midden van het rad en daarna krachtig naar 

achteren om direct een halve draai om in een spreidpositie achterwaarts op het 

rad te komen. De handen worden van de uitgangspositie los gelaten en het 

bovenlichaam zo uitgedraaid, dat de handen in spreidzit rugwaarts de hoepels 

weer voor vast kunnen pakken. Zodra de turner/ster het rad weer pakt, worden de 

benen in één beweging naar achteren en boven gezwaaid (geen tussenzwaai 

toegestaan). De benen en voeten blijven gestrekt, de heuphoek wordt toenemend 

gesloten tot de heupen minstens het schouderniveau bereikt hebben. Daarna mag 

de turner/ster de benen buigen (kniehoek niet minder dan 90°) om de voeten op 

het rad direct achter de handen te zetten, klaar voor een hoekstand positie op het 

rad. 

 

Aan het einde van het rugwaarts aanzweven (een van de varianten die hier boven 

beschreven staan) moet de turner zich in een gehoekte positie met gestrekte benen 

bevinden. De turner mag dan of zo blijven staan of rechtop gaan staan voor de afzet 

van het rad. Als de turner in de hoekstand blijft staan, blijven zijn armen laag en worden 

achter zijn lichaam gebracht als de turner zich voorbereid op de afzweeffase. Als de 

turner er voor kiest om rechtop te gaan staan, mogen de armen worden geheven tot 

boven het hoofd of langs zijn lichaam worden gehouden. In beide gevallen moeten de 

benen gestrekt zijn. Als de turner aan de afzweeffase van de sprong begint, zal het 

nodig zijn om de benen kort te buigen om een krachtige afzet van het rad te maken. 
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Sprongen zonder aanzweeffase 

Er zijn enkele sprongen die niet uitgevoerd worden met een van bovengenoemde 

aanzweeffases. Deze omvatten de spreid- en hurksprongen (A5 en A6 in de 

sprongcatalogus), beide zijn afhankelijk van een snelle aanloop en een aanzweeffase 

welke is geïntegreerd in de positie boven op het rad. In aansluiting, sprong C4, C5 en 

C6 worden uitgevoerd zo dat de turner een voorover liggende positie aanneemt op 

één van de sporten direct na de afzet van de grond.  

 

Eenheid 2 eindigt vlak voor de turner zich met handen of voeten afzet vanaf het 

rhönrad. 

 

3.7.4.2.3 Eenheid 3 - Afzetten met de handen of voeten van het rad, afzweeffase. 

Eenheid 3 begint met de afzet van het rad, deze wordt ingezet door de handen of 

voeten van de turner/ster. 

Na het verlaten van het rad moet de turner hoogte krijgen. Dit wordt bereikt door de 

afzet met de handen of voeten van het rad. Vanuit een staande positie wordt dit 

bereikt door een sprong omhoog en weg van het rad. Bij alle andere sprongen wordt 

dit bereikt door een afzet van de handen, soms gecombineerd met een 

benenzwaaibeweging. De afzet moet zo gebeuren dat het rad bijna stil blijft staan. 

 

Alle sprongen moeten een herkenbare afzweeffase hebben. 

De voorgeschreven hoogte van de afzweeffase is gedefinieerd in de sprongcatalogus. 

 

Alle sprongen moeten een minimum lengte van 90 cm krijgen in de afzweeffase (de 

landingmat moet gemarkeerd worden met tape). Beide voeten mogen niet op of voor 

deze lijn landen. Als een van de lichaamsdelen van de turner in de 90 cm zone landt, 

wordt een vaste aftrek van 0,2 gehanteerd. Deze aanvulling is geïntroduceerd om 

maximale veiligheid in de sprong te bewerkstelligen. De afstand moet representatief 

zijn voor een minimale veiligheid, welke kan worden aangewend bij alle radgroottes. 

 

Het lichaam moet gestrekt zijn (heuphoek tenminste 160º) voor de landing 

(uitzonderingen: B9, C7, D5 en D6, waarbij de heuphoek kleiner dan 160˚mag zijn, maar 

de kniehoek moet bij de landing minstens 90˚ zijn). 

 

Eenheid 3 eindigt vlak voor de landing. 

 

3.7.4.2.4 Eenheid 4 – Landing 

De turner moet landen in een stabiele positie op twee voeten (benen gebogen en tot 

aan schouderbreedte gespreid), armen voor – geen extra stappen toegestaan. 

De turner moet landen achter de 90 cm veiligheidzone, die op de landingsmat is 

aangegeven. 

Na elke landing (ook na een mislukte) moet de turner eindigen in een staande positie 

met de benen gesloten, zodat de jury kan zien dat de sprong is beëindigd. 

 

Eenheid 4 eindigt met de turner die de hierboven beschreven eindpositie bereikt. 
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3.7.5 Overzicht van aftrekken bij de uitvoering 

3.7.5.1 Algemene aftrekken onafhankelijk van beoordelingseenheid 

Kleine aftrek (0,1 – 0,2) 

 

Hoofd - Verkeerde positie van het hoofd (het hoofd moet in het verlengde zijn 

van de ruggengraat) 

- Verkeerde beweging van het hoofd (“schudden van het hoofd”) 

Handen - Ongelijke positie van de handen aan het rad 

- Kleine wijziging van de positie van de handen op het rad 

Armen - Gebogen armen als deze gestrekt behoren te zijn 

- Gebrek aan spanning in de armen (“zwabber” armen) 

Voeten - Kleine wijziging van de voeten op het rad 

- Voeten niet gestrekt (“zwabber” voeten) 

Benen - Gebogen benen als deze gestrekt behoren te zijn 

- Benen niet gesloten als ze dat behoren te zijn 

- Gekruiste benen 

- Gebrek aan spanning in de benen (“zwabber” benen) 

Heupen - Verkeerde heuphoek (d.w.z. teveel open/gesloten) 

- Heupen niet op gelijke hoogte 

- Onnodige/ verkeerde beweging van de heupen 

- Heuphoek niet gestrekt (tenminste 160º) direct voor de landing 

Schouders - Duidelijke beweging van de schouders ten einde het gewicht te 

verschuiven met het doel om de snelheid van de rad te vergroten of te 

verkleinen. 

 

3.7.5.2 Specifieke aftrekken ten aanzien van de aanzweeffase (eenheid 2) 

Variabele aftrek voor te weinig hoogte in de aanzweeffase (0,1 – 0,5) 

De volgende richtlijnen kunnen gebruikt worden voor de aftrek bij te weinig hoogte in 

de aanzweeffase. Kleine aftrekken worden hieraan toegevoegd. De gegeven 

voorbeelden van onjuiste uitvoering zijn niet volledig. 

 

Steun aanzweef: 

 

 
 

Hoek van de benen ten opzichte van de grond 160º of meer = geen aftrek. 

Hoek van de benen t.o.v. de grond kleiner dan 160º maar groter dan 135º 

  = 0,1 – 0,2 aftrek. 

Hoek van de benen t.o.v. de grond tussen de 90º en 35º  = 0,3 – 0,4 aftrek. 

Hoek van de benen t.o.v. de grond 90º  = 0,5 aftrek. 
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Hoek aanzweef en hoek aanzweef met 1/2e draai 

 

 

 

 

 

      Geen aftrek 

      Correct uitgevoerd 

 

 

 

 

 

 

      0,1 punten aftrek 

      Heupen boven schouderniveau, maar voeten onder  

      of gelijk aan het niveau van de handen 

 

 

 

 

 

 

      0,2 punten aftrek  

      Heupen ongeveer op schouderniveau 

 

 

 

 

 

 

      0,3 punten aftrek 

      Heupen licht onder schouderniveau 

 

 

 

 

 

      0,4 punten aftrek 

      Heupen onder schouderniveau 

 

 

 

     

 

      0,5 punten aftrek 

      Geen poging om hoogte te verkrijgen 

 

Handenstand aanzweef 
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      Geen aftrek 

      Correct uitgevoerd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      0,1 – 0,2 punten aftrek 

      Voeten op het niveau van de handen, heuphoek  

      ongeveer 90° 

 

 

 

 

 

 

 

      0,3 – 0,4 punten aftrek 

      Voeten onder het niveau van de handen, heuphoek 

      kleiner dan 90°, maar lichaam is los van ellebogen 

 

 

 

 

 

 

 

      0,5 punten aftrek 

      Voeten onder het niveau van de handen, heuphoek  

      kleiner dan 90° en het lichaam steunt op ellebogen 
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Variabele aftrek voor het te lang op het rad verblijven (0,1 – 0,5) 

De turner moet zo kort mogelijk in contact zijn met het rad. De volgende richtlijnen 

kunnen gebruikt worden ter beoordeling van de tijd dat de turner op het rad is  

De tijd wordt gemeten vanaf het moment dat de handen op het rad geplaatst worden 

voor sprongen in de categorieën A en D. Voor sprongen met aanhoeken, aansluitend 

vanuit opliggen, (bijv. alle sprongen uit de spronggroep B als ook sprongen uit de 

sprongroep C met aanhoeken met een 1/2e draai) begint de tijdmeting met het 

plaatsen van de voeten op het rad. Bij sprongen uit spronggroep C die met rugwaarts 

aanzweven met hoek- of spreidopzwaai rugwaarts uitgevoerd worden, begint de 

tijdmeting met het plaatsen van de dijen op het rad: 

 

3 - 4 seconden  0,1 – 0,2 aftrek 

5 - 6 seconden  0,3 – 0,4 aftrek 

> 6   seconden  0,5 aftrek 

 

Vaste aftrek voor de aanzweeffase 

 0,2 0,5 0,8 

Ellebogenhoek minder dan 135º in de aanzweeffase bij alle 

sprongen anders dan de handenstand aanzweef 
X   

‘Extra zwaai’ in de opsprong met halve draai bovenop het rad. X   

Kniehoek kleiner dan 90 graden tijdens het plaatsen van de 

voeten op het rad in de opsprong met halve draai. 
X   

Het rad raakt de landingsmat voordat de turner het rad heeft 

verlaten (zonder sterk afgeremd te worden) 
X   

Afzet van één voet  X  

Verkeerde/ niet herkenbare aanzweeffase  X  

Grote correctie van de houding, zit, lig of stand positie om in 

evenwicht te blijven op het rad 
 X  

Benen worden gebogen voordat de heupen het schouderniveau 

bereikt hebben, bij sprongen met rugwaarts aanzweven met 

hoek- of spreidopzwaai rugwaarts tot stand rugwaarts op het rad 

 X  

Geen gestrekte benen als de dijen loskomen van het rad in 

sprongen met een opsprong met halve draai 
 X  

Ellebogenhoek is minder 90º bij sprongen met een handenstand 

aanzweef 
 X  

Overslag wordt ingezet door de knieën te buigen  X  

Het bovenlichaam rust op de ellebogen bij de overslag sprongen 

uitgevoerd vanuit een zittende of liggende positie op het rad 
 X  

Afzweeffase in de spreidzitsprong (A1) ingezet door de knieën te 

buigen. 
 X  

Ellebogen op het rad tijdens de aanzweeffase.   X 

Schouders onder (of het gewicht rustend op) de hoepels bij de 

overslagsprongen 
  X 

Voeten onder het niveau van de hoepels in sprong A6 

(hurksprong over) 
  X 

Het rad rolt tegen de landingsmat en wordt daardoor duidelijk 

afgeremd of gestopt (in dit geval wordt de vaste aftrek van 0,2 

punten voor het aanraken van de landingsmat door het rad niet 

gegeven) 

  X 
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3.7.5.3 Specifieke aftrekken ten aanzien van de afzweeffase (eenheid 3) 

Kleine aftrek met betrekking tot de afzweeffase (0,1 of 0,2) 

• gebrek aan lichaamsstrekking onmiddellijk na afzet van het rad 

• hurk/ hoek/ spreid positie niet uitgevoerd op het hoogste punt van de afzweef bij 

sprongen uitgevoerd vanuit een staande positie op het rad  

• heuphoek meer dan 90° in hurk/ hoek/ spreid posities  

• kniehoek meer dan 90° in hurkpositie  

• enigszins gebogen knieën in een hoeksalto (tot 45° buiging) 

• benen niet samen in de hurk/ hoek en gestrekte posities 

• Ontbreken van lichaamsstrekking voor de landing (de heuphoek moet minstens 160° 

zijn) 

 

Kleine aftrek voor sprongen met aanvullende draai in de afzweeffase 

• tot 30° minder draaiing dan de aangekondigde sprong (zie 3.7.3 Herkenning van 

draaien) 

• het rad wordt gedraaid tijdens de afzet van het rad bij in draaien in de sprong 

• benen gekruist tijdens de draai 

 

Variabele aftrek voor gebrek aan hoogte in de afzweeffase (0,1 - 0,8) 

Er wordt 0,8 punt afgetrokken als er GEEN herkenbare afzet is vanaf het rad. De 

sprongcatalogus omschrijft de specifieke hoogte welke gevraagd wordt bij elke 

sprong. Voor categorie B en C sprongen is het mogelijk de algemene regel te 

hanteren, dat op het hoogste punt van de afzweeffase de heupen van de turner 

minstens de hoogte bereiken van de schouders van de turner toen deze op het rad 

stond. De juryleden zullen de uitvoering van de turner moeten beoordelen op een 

schaal tussen de beschreven gevraagde hoogte (beste geval en geen aftrek) en de 

niet te herkennen afzet (slechtste geval en 0,8 aftrek). Ieder jurylid zal zelf moeten 

beoordelen in hoeverre de turner voldoet aan de vereiste hoogte voor de afzweeffase 

van de sprong. 

 

 0,2 0,5 0,8 

Saltorotatie niet op het hoogste punt van de afzweeffase bij 

sprongen met een enkele salto 
X   

Eerste saltorotatie niet op het hoogste punt van de afzweeffase bij 

sprongen met een dubbele salto 
X   

Bij dubbelsalto (B9, C7), minder dan de helft van de tweede 

saltorotatie boven het hoogste punt van het rad uitgevoerd 
X   

Geen zichtbare handenstand gedurende de afzet vanaf het rad 

bij overslagen 
X   

Overslag salto (D5, D6), minder dan de helft van de saltorotatie 

boven het hoogste punt van het rad 
X   

De draai wordt al op het rad ingezet bij de overslag met draaien.  X  

Bij de overslag met minstens een hele draai de turner pas na de 

eerste halve draai het rad loslaat 
 X  

Heuphoek in de eerste helft van een streksalto voorwaarts is 

minder dan 160˚ - NB: Als de heuphoek kleiner is dan 135° dan 

wordt de salto afgewaardeerd naar een hoeksalto 

 X  

Heuphoek in de tweede helft van een strek salto rugwaarts is 

minder dan 160˚ (in dit geval volgt er geen verdere aftrek voor 
 X  



 

Versie 2019  30 

lichaamsstrekking voor de landing) - NB: Als de heuphoek kleiner is 

dan 135° dan wordt de salto afgewaardeerd naar een hoeksalto 

Salto gehoekt rugwaarts wordt door kniebuiging ingeleid (d.w.z. 

kniebuiging is nodig om ook maar enigszins de rotatie in te kunnen 

zetten) 

 X  

Auerbachsalto gehoekt wordt door kniebuiging ingeleid (d.w.z. 

kniebuiging is nodig om ook maar enigszins de rotatie in te kunnen 

zetten) 

 X  

Auerbachsalto gestrekt wordt door kniebuiging ingeleid (d.w.z. 

kniebuiging is nodig om ook maar enigszins de rotatie in te kunnen 

zetten) 

 X  

Salto voorwaarts met een 1/2e draai, waarbij de turner de 1/2e 

draai in de eerste helft van de salto uitvoert (= barani) 
  X 

De trainer raakt de turner of het rad aan nadat de turner het rad 

verlaten heeft, maar voordat hij is geland. 
  X 

Het rad aanraken door de turner tijdens de afzweeffase   X 

3.7.5.4 Specifieke aftrekken ten aanzien van de landing (eenheid 4) 

Variabele aftrek voor extra stappen ( of sprongen) na de landing (0,1 – 0,5) 

1 stap  =  0,1 aftrek 

2 stappen (1 sprong) =  0,2 aftrek 

Meer dan 2 stappen/ sterk evenwichtsverlies  =  0,3 – 0,5 aftrek 

 

1 stap is gedefinieerd als de beweging van één been weg van de originele 

landingsplaats. d.w.z. een stap voorwaarts/zijdelings/achterwaarts na de landing, maar 

met terugstappen naar de originele landingsplaats. Een turner wordt geacht twee 

stappen (of een sprong) gemaakt te hebben als hij beide benen weg beweegt van de 

originele landingsplaats, d.w.z. of hij maakt een sprong (tweebenig) na de landing, of 

hij maakt 1 stap voorwaarts/zijwaarts/achterwaarts, met aansluitend het tweede been 

om te eindigen op een andere plaats dan de originele landingsplaats of twee stappen 

voorwaarts/zijwaarts/achterwaarts, met teruggaan naar de originele landingsplaats 

gelijk aan na één stap. 

 

Vaste aftrek bij de landing 

 0,2 0,5 0,8 

Afzweeffase te kort. (De turner moet met beide voeten landen 

voorbij de 90 cm zone op de landingsmat. Een vaste aftrek van 0,2 

wordt gehanteerd als de turner in de zone landt bij de landing. De 

0,2 punt wordt niet afgetrokken als de turner in eerste instantie 

voorbij de zone landt en daarna door daaraanvolgende stappen 

of val alsnog in de zone belandt. Alleen de aftrek voor stappen of 

val bij de landing wordt dan gegeven.) 

X   

De turner raakt de mat met de handen bij de landing zonder 

daadwerkelijk te steunen. 
X   

De turner eindigt niet staande met gesloten benen (ook niet na 

een val). 
X   

Vallen na een stabiele/zekere landing op beide voeten  X  

De heupen onder knieniveau bij de landing   X 

Vallen na een onzekere/onstabiele landing op beide voeten   X 
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3.8 Sprongcatalogus 

3.8.1 Introductie 

De sprongcatalogus omvat alle sprongen in elke categorie, geeft hun moeilijkheid aan en beschrijft de techniek die nodig is om hem 

correct uit te voeren. Een overzicht van de gangbare fouten en de daaraan gerelateerde aftrek wordt ook gegeven. 

Bonuspunten kunnen opgeteld worden bij de moeilijkheidswaarde van de sprongen in de lijst als deze uitgevoerd worden met een extra 

draai in de afzweeffase. 

Voor sprongen met een salto in de afzweeffase zijn de volgend bonuspunten te verkrijgen: ½ draai 0,5 pt 

   hele draai 1,2 pt 

   1½ draai 2,0 pt 

   Per aanvullende 1/2e draai 1,0 pt 

 

Voor de overige sprongen zijn de volgend bonuspunten te verkrijgen:  ½ draai 0,2 pt 

   hele draai 0,6 pt 

   1½ draai 1,0 pt 

   Per aanvullende 1/2e draai 0,5 pt 

 

Bij Auerbachsalto:  Hele draai   2,2 punten 

 

Opmerkingen en voorbeelden met betrekking tot de herkenning en beoordeling van sprongen 

De sprongreglementen zijn zo ontworpen dat het niet de moeite waard zou moeten zijn als een turner een slechte poging doet om een 

moeilijke sprong te maken. Veel van de vaste 0,5 en 0,8 aftrekken dienen om het cijfer van een slecht uitgevoerde sprong naar 

beneden te brengen tot een niveau dat het verstandiger zou zijn voor de turner om een minder moeilijke sprong goed uit te voeren. De 

rol van de gehaltejury is van vitaal belang om ervoor te zorgen dat dit is wat er feitelijk bij wedstrijden gebeurd. 

Enkele voorbeelden van potentieel problematische sprongen zijn hier te vinden: 

[NB: zie sprongcatalogus voor de volledige technische specificaties en het overzicht van de aftrek. Deze voorbeelden hebben 

voornamelijk betrekking op fouten in de uitvoering die van invloed zijn op het gehalte van een sprong.] 

 



 

Versie 2019  32 

Sprong Gehalte Typische fouten in de uitvoering Aftrek Commentaar 

B3, B4 

Hurksalto voorwaarts met 

½ draai 

Hoeksalto voorwaarts 

met ½ draai 

 

2,0 + 0,5 (Bonus) = 2,5 

 

2,3 + 0,5 (Bonus) = 2,8 

 

• De halve draai vindt plaats in de 

eerste helft van de saltorotatie (= 

hurk/hoek barani) 

• De heuphoek is te groot (meer dan 

90°) tijdens de hurk of hoek positie 

• Licht gebogen knieën in de 

hoeksalto 

 

• De kniebuiging is meer dan 45° 

(dwz een kniehoek van minder dan 

135°) bij de hoeksalto 

 

• Gebrek aan hoogte in de 

afzweeffase 

• Saltorotatie niet op het hoogste 

punt 

 

 

0,8 vaste aftrek 

 

 

0,1 – 0,2 kleine 

aftrek 

0,1 – 0,2 kleine 

aftrek 

In dit geval zal 

een hurksalto 

herkent worden 

 

0,1 – 0,8 aftrek 

0,2 vaste aftrek 

Een teken van een draai die te vroeg is 

begonnen, is als de turner zijn schouders 

begint te draaien bij het opstijgen voor 

de salto en vanaf dit punt blijft draaien  

 

 

 

 

De gehaltejury erkent een hoeksalto als 

een hurksalto als hij/zij een kniehoek ziet 

van minder dan 135° 

B5 Streksalto voorwaarts 2,8 • Heuphoek is minder dan 160˚ 

• Heupbuiging is meer dan 45° (dwz 

de heuphoek is minder dan 135°) 

0,5 vaste aftrek 

In dit geval zal 

een hoeksalto 

worden erkent 

 

De gehaltejury erkent de sprong  als een 

hoeksalto als hij/zij een heuphoek ziet 

van minder dan 135° 

B5 Streksalto voorwaarts 

met 1/2e draai 

 

[Speciaal geval: barani] 

2,8 + 0,5 (Bonus) = 3,3 • 1/2e draai in de eerste helft van de 

salto 

Heuphoek is minder dan 160˚ in de 

eerste helft van de salto  

Ontbrekende hoogte in de zweeffase 

 

Saltorotatie niet op het hoogste punt 

van de zweeffase 

0,8 vaste aftrek 

 

0,5 vaste aftrek 

 

0,1-0,8 variabele 

aftrek 

0,2 vaste aftrek 

Ter ondersteuning van de 

uitvoeringsjuryleden geeft het 

gehaltejurylid aan, wanneer een barani 

getoond wordt. De sprong krijgt een 

waarde van 1,3 punt. 

B5 Salto voorwaarts 

gestrekt  

 

 

 

     met hele draai 

2,8 + 1,2 (bonus) = 4,0 Heuphoek is minder dan 160˚ in de 

eerste helft van de salto (ziet eerder 

als een salto gehoekt) 

 

Hele draai maar iets meer dan de helft 

uitgevoerd 

0,5 vaste aftrek 

 

 

 

0,5 vaste aftrek 

Dat reduceert de waarde tot de 

waarde van een salto gehoekt 

 

 

Dat reduceert de waarde tot 0,2 meer 

dan een salto met ½ draai, en de turner 

zal waarschijnlijk problemen krijgen met 

de landing (kleine aftrekken) 
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Sprong Gehalte Typische fouten in de uitvoering Aftrek Commentaar 

B7 Auerbachsalto 

gehoekt 

3,8 Saltorotatie wordt ingeleid door 

buiging van de knieën (maakt het veel 

eenvoudiger) (NB. juryleden moet het 

verschil kunnen zien tussen dit en een 

auerbachsalto gehoekt, waarbij de 

rotatie ingeleid wordt door de voeten 

waardoor de benen licht gebogen 

worden (kleine aftrek) 

0,5 vaste aftrek Dat reduceert de waarde tot de 

waarde van een auerbachsalto gehurkt, 

waarbij de jury de sprong niet als 

zodanig moeten beoordelen (de hurk 

positie was niet correct) 

B8 Auerbachsalto 

gestrekt 

4,3 Saltorotatie wordt ingeleid door 

buiging van de knieën (zie voorbeeld 

B7 ) 

0,5 vaste aftrek Dat reduceert de waarde op de 

waarde tussen een auerbachsalto 

gehoekt en gehurkt 

B9 Dubbelsalto 

voorwaarts gehurkt 

3,8 Te weinig hoogte in de afzweeffase 

(heupen moeten minstens het 

schouderniveau bereiken bij stand op 

het rad 

 

Eerste saltorotatie is niet op het 

hoogste punt van de afzweeffase 

 

Minder dan de helft van de tweede 

rotatie boven het hoogste punt van 

het rad 

 

 

Kniehoek minder dan 90˚ bij de 

landing 

 

 

 

 

 

 

 

Landing tot zit op de landingsmat 

0,1 – 0,8 

variabele aftrek 

 

 

 

0,2 vaste aftrek 

 

 

0,2 vaste aftrek 

 

 

 

0,8 vaste aftrek 

 

 

 

 

 

 

 

0,8 vaste aftrek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij een landing in diepe hurkpositie en 

dan tot stand komen wordt minstens 0,8 

afgetrokken (kniehoek minder dan 90˚) 

Bij een landing in diepe hurkpositie en 

dan tot zit komen wordt minsten 0,8 + 0,5 

afgetrokken (kniehoek minder dan 90˚ + 

0,5 vallen na de landing) 

 

Bij een dubbelsalto voorwaarts met 

landing in zit wordt minsten 0,8 + 0,8 

afgetrokken ( kniehoek minder dan 90˚ + 

0,8 landing in zit) 

C3 Salto rugwaarts 

gehoekt 

2,8 Saltorotatie wordt ingeleid door 

buiging van de knieën (zie B7) 

0,5 vaste aftrek Dat reduceert de waarde tot de 

waarde van een salto rugwaarts gehurkt 
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Sprong Gehalte Typische fouten in de uitvoering Aftrek Commentaar 

C7 Dubbelsalto 

rugwaarts gehurkt 

4,0 Te weinig hoogte in de afzweeffase 

(heupen moeten minstens 

schouderniveau bij stand op het rad 

bereikt hebben) 

 

Eerste saltorotatie niet op het hoogste 

punt van de afzweeffase 

 

Minder dan de helft van de tweede 

saltorotatie boven het hoogste punt 

van het rad 

 

Kniehoek minder dan 90˚ bij de 

landing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landing op de knieën 

0,1 – 0,8 

variabele aftrek 

 

 

0,2 vaste aftrek 

 

 

0,2 vaste aftrek 

 

 

 

0,8 vaste aftrek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8 vaste aftrek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij een landing in diepe hurkpositie en 

dan tot stand komen wordt minstens 0,8 

afgetrokken (kniehoek minder dan 90˚) 

 

Bij een landing in diepe hurkpositie en 

dan tot zit komen wordt minstens 0.8 

afgetrokken (kniehoek minder dan 90˚) + 

0,5 (vallen tot zit na de landing) 

 

 

Bij een dubbelsalto rugwaarts met 

landing op de knieën wordt minstens 0,8 

afgetrokken (kniehoek minder dan 90˚) + 

0,8 (landing op de knieën) 
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Sprong Gehalte Typische fouten in de uitvoering Aftrek Commentaar 

D5 Vooroverliggen, 

overslag, salto 

4,5 Te weinig hoogte in de afzweeffase 

(geen zichtbare stijging van de heupen 

na afzet vanaf het rad) 

 

Saltorotatie niet op het hoogste punt 

van de afzweeffase 

 

Minder dan de helft van de saltorotatie 

boven het hoogste punt van het rad 

 

Kniehoek kleiner dan 90˚ bij de landing 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landing tot zit op de landingsmat 

0,1 – 0,8 

variabele aftrek 

 

 

0,2 vaste aftrek 

 

 

0,2 vaste aftrek 

 

 

0,8 vaste aftrek 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8 vaste aftrek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij een landing in een diepe hurkpositie 

en dan tot stand komen wordt minstens 

0,8 afgetrokken (kniehoek minder dan 

90˚). 

 
Bij een landing in diepe hurkpositie en 

dan tot zit komen wordt minstens 0.8 

afgetrokken (kniehoek minder dan 90˚) 

+ 0,5 (vallen tot zit na de landing) 

 

Bij een salto met landing in zit wordt 

minstens 0,8 afgetrokken (kniehoek 

kleiner dan 90˚) + 0,8 (landing in zit) 
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Sprong Gehalte Typische fouten in de uitvoering Aftrek Commentaar 

D6 Vooroverliggen, 

overslag, ½ draai, salto 

5,0 Te weinig hoogte in de afzweeffase 

(geen zichtbare stijging van de heupen 

na afzet vanaf het rad) 

 

Saltorotatie niet op het hoogste punt 

van de afzweeffase 

 

Minder dan de helft van de saltorotatie 

boven het hoogste punt van het rad 

 

Kniehoek minder dan 90˚ bij de 

landing 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landing op de knieën 

0,1 – 0,8 

variabele aftrek 

 

 

0,2 vaste aftrek 

 

 

0,2 vaste aftrek 

 

 

0,8 vaste aftrek 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8 vaste aftrek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij een landing in diepe hurkpositie en 

dan tot stand komen wordt minstens 0.8 

afgetrokken (kniehoek minder dan 90˚) 

 

Bij een landing in diepe hurkpositie en 

dan tot zit komen wordt minstens 0.8 

afgetrokken (kniehoek minder dan 90˚) 

+ 0,5 (vallen tot zit na de landing) 

 

Bij een salto met landing op de knieën 

wordt minstens 0,8 afgetrokken 

(kniehoek minder dan 90˚) + 0,8 

(landing op de knieën) 
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3.8.2 Tabel met de moeilijkheidswaarde 

 
Categorie T Sprongen voor de laagste niveaus met methodische 

hulpmiddelen 
Moeilijkheid 

Duitse benaming 

T Sprong vanaf de uiteinden van de brugliggers Zie tabel, 

bijlage 3 

 

T01 Streksprong vanaf de uiteinden van de brugliggers Zie tabel  

T01.01 Streksprong met ½ draai vanaf de uiteinden van de liggers Zie tabel  

T02 
Streksprong met hurken en strekken van de benen vanaf de 

uiteinden van de brugliggers 

Zie tabel  

T02.01 
Streksprong met spreiden en sluiten van de benen vanaf de 

uiteinden van de brugliggers 

Zie tabel  

T02.02 Streksprong met hurken en strekken van de benen en ½ 

draai vanaf de uiteinden van de brugliggers 

Zie tabel  

T03 

Salto voorover gehurkt tot ruglingse buitendwarsstand met 

bewegingshulp in draaigreep voorover of navangen vanaf 

de uiteinden van de brugliggers 

Zie tabel, 

bijlage 3 

 

 Sprong vanaf springkast tot spreidzit   

T04 Vanaf springkast komen tot spreidzit op het rad en 

afspreiden tot stand 

Zie tabel  

T05 

Vanaf springkast komen tot spreidzit op het rad en 

schouderoverslag tot stand met bewegingshulp in 

draaigreep aan de bovenarmen 

Zie tabel  

 Sprong vanaf springkast tot vrije hurksteun   

T06 
Vanaf springkast komen tot vrije hurksteun op het rad en 

doorhurken tot stand 

Zie tabel  

T07 
Vanaf springkast komen tot stand op het rad en streksprong 

tot stand 

Zie tabel  
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Categorie 

A 

Sprongen uitgevoerd in een hurk- of spreidpositie vanuit 

steun op de armen op het rad 
Moeilijkheid Duitse benaming 

A1 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

Spreidzit 

Spreidzit achterwaarts 

Doorhurken 

Handensteun, afspreiden 

Overspreiden 

Overhurken 

0,0 

0,3 

0,5 

3,0 

1,3 

1,5 

Grätschsitz 

Grätschsitz rückwärts 

Durchhocken 

Handstütz abgrätschen 

Grätsche 

Hocke 

    

Categorie 

B 

Sprongen uitgevoerd vanuit stand op het rad 
Moeilijkheid Duitse benaming 

B1 

B2 

B3 

B4 

B5 

B6 

B7 

B8 

B9 

Streksprong voorwaarts 

Spreidhoeksprong 

Hurksalto voorwaarts 

Hoeksalto voorwaarts 

Streksalto voorwaarts 

Auerbach salto gehurkt 

Auerbach salto gehoekt 

Auerbachsalto gestrekt 

Dubbele hurksalto voorwaarts 

        0,5 

1,0 

2,0 

2,3 

2,8 

3.3 

3,8 

4,3 

3,8 

Strecksprung vw 

Grätschwinkelsprung 

Salto vorwärts gehockt 

Salto vorwärts gebückt 

Salto vorwärts gestreckt 

Auerbach Salto gehockt 

Auerbach Salto gebückt 

Auerbach Salto gestreckt 

Doppelsalto vorwärts gehockt 

 
Categorie 

C 

Sprongen uitgevoerd vanaf stand rugwaarts op het rad 
Moeilijkheid Duitse benaming 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

Streksprong rugwaarts 

Salto rugwaarts gehurkt 

Salto rugwaarts gehoekt 

Salto rugwaarts gestrekt 

Stand rugwaarts, ½ draai, salto voorwaarts gehurkt 

Stand rugwaarts, ½ draai, salto voorwaarts gehoekt 

Dubbelsalto rugwaarts gehurkt 

0,5 

2,0 

2,5 

2,8 

3,0 

3,3 

4,0 

Strecksprung rw 

Salto rückwärts gehockt 

Salto rückwärts gebückt 

Salto rückwärts gestreckt 

Salto rw, ½ drehung, salto vw gehockt 

Salto rw, ½ drehung, salto vw gebückt 

Doppelsalto rückwärts gehockt 
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Categorie 

D 

Sprongen uitgevoerd met een overslagtechniek 
Moeilijkheid Duitse benaming 

D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

D6 

Overslag 

Spreidoverslag 

Spreidzit, overslag 

Vooroverliggen, overslag 

Vooroverliggen, overslag, hurksalto voorwaarts 

Vooroverliggen, overslag, halve draai, hurksalto achterwaarts 

2,0 

1,3 

1,0 

1,0 

4,5 

5,0 

Überschlag 

Grätschüberschlag 

Grätschsitz, Überschlag 

Aufliegen, Überschlag 

Aufliegen, Überschlag, Salto 

Aufliegen, Überschlag, ½ Drehung, Salto 

 
Bonuspunten voor extra draaien:  bij salto’s:  1/2e draai 0,5 pt. bij overige sprongen:  1/2e draai 0,2 pt. 

  hele draai 1,2 pt.  hele draai 0,6 pt. 

  1½ ͤ draai 2,0 pt.  1½ ͤ draai 1,0 pt. 

  elke extra 1/2e draai  1,0 pt  elke extra 1/2e draai 0,5 pt 

 

Nieuw: De moeilijkheidswaarde (inclusief bonuspunten) mag de 4,0.punten overschrijden 

Nieuwe sprongen mogen te allen tijde bij de IRV worden voorgelegd ter goedkeuring  
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3.8.3 Categorie T: Sprongen vanaf de uiteinden van de brugliggers 

 ..T01 - Streksprong vanaf de uiteinden van de brugliggers 
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T01 Streksprong vanaf de uiteinden van de brugliggers 

Sprongfase Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/opmerkingen 



 

Versie 2019  42 

Eenheid 1 

 

 

 

 

 

 

Het rad in beweging zetten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aanloop dient versnellend 

te zijn. 

 

 

 

 

 

Handen dienen het rad op  

heuphoogte aan te tikken 

binnen 20 cm. aan beide 

zijden van de hoepelgrepen 

• De turner wacht op een teken van 

de hoofdjury voordat hij het rad in 

beweging zet 

• Er zijn maximaal 2 1/2 

radomwenteling toegestaan 

• Het aanlopen mag door de turner 

onderbroken worden (max. één 

keer per sprong) 

 

Er zijn drie manieren van het in 

beweging zetten van het rad 

toegestaan: 

1. Vanaf een sport of een plankje 

voet voor voet op de grond 

stappen 

2. Vanaf een sport of een plankje met 

beide voeten gelijktijdig op de 

grond stappen 

3. Op de grond staan tussen de 

hoepels en het rad over je heen 

trekken 

 

Na het in beweging zetten van het 

rad dient men altijd te wachten in 

een gesloten voetenstand. 

 

 

 

 

 

De aanloop dient te eindigen met 

een sluitsprong en met het aantikken 

van het rad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere manier van in beweging 

zetten van het rad 

 

 

• Niet stilstaan in gesloten 

voetenstand 

• Armhouding foutief 

 

• Aanloop is niet versnellend 

• Aanloop is niet recht 

• Zichtbaar afremmen voor het rad 

 

• De turner maakt geen sluitsprong 

• Handen raken het rad niet op 

heuphoogte 

• Handen raken het rad niet binnen 

20 cm. vanaf de hoepelgrepen 

• Ellebogen raken het rad 

• Turner raakt het rad in het geheel 

niet aan 

• De hoofdjury heeft het recht de 

turner te vragen de sprong te 

herhalen als de turner het rad in 

beweging zet voordat het 

teken door de hoofdjury 

hiervoor is gegeven 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als 

de turner meer dan 2 1/2 

radomwenteling gebruikt om 

de sprong uit te voeren 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als 

de turner het aanlopen twee 

keer onderbreekt 

 

• 0,8 pt. Vaste aftrek. 

 

 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,5 pt. Vaste aftrek 

• 0,5 pt. Vaste aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

 

Eenheid 2 Bij deze streksteunzwaai mag voor   
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T01 Streksprong vanaf de uiteinden van de brugliggers 

Sprongfase Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/opmerkingen 

Laag brug: vanuit borstlingse 

binnendwarsstand met de 

handen aan de uiteinden van 

de liggers opspringen tot 

streksteunzwaai met 

opbücken tot spreidstand op 

de liggers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

het opspringen in steun gebruik 

gemaakt worden van een kastdeel. 

  

Er mag één voorzwaai gemaakt 

worden en de voeten dienen in de 

volgende achterzwaai direct achter 

de handen op de liggers geplaatst 

te worden.  

Bij deze plaatsing mogen de knieën 

licht gebogen worden (knieënhoek 

niet kleiner dan 90°) 

 

 

Na de zwaai achterwaarts tot 

spreidhoekstand op de liggers, 

voeten direct achter de handen, 

tenen wijzen naar de handen, moet 

de turner zijn benen strekken. Na het 

plaatsen van de voeten op de 

liggers, laat de turner zijn handen los 

en richt zijn bovenlichaam op tot 

een rechtop staande positie. De 

armen (gestrekt) mogen opgeheven 

worden boven het hoofd of achter 

het lichaam gehouden worden 

klaar om te zwaaien. 

 

 

 

• Extra zwaai 

• Armen niet gestrekt 

• Ellebogen raken de liggers 

• Handen niet evenwijdig op de 

brug 

• Knieën worden verder dan 90° 

gebogen 

• In de zwaai benen niet gestrekt 

• Voeten niet gestrekt 

 

• Benen worden niet gestrekt 

• Voeten staan niet direct achter 

de handen 

• Voeten wijzen niet direct naar 

voren 

• Kleine aanpassing van de 

lichaamspositie op de liggers 

• Grote correctie van de 

lichaamspositie op de liggers (incl. 

slepen van de voeten over de 

liggers) 

• Te lang staan voor de afzet 

 

 

 

• 0,2 pt. Vaste aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,5 pt. Vaste aftrek 

 

 

 

• 0,1—0,5 pt. Variabele aftrek 
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T01 Streksprong vanaf de uiteinden van de brugliggers 

Sprongfase Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/opmerkingen 

Eenheid 3 

Afzet vanaf de liggers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afzweeffase 

 

 

 

 

De afzet vanaf de liggers wordt 

ingezet door een lichte buiging van 

de benen gevolgd door een 

krachtige afzet (sprong) vanaf de 

liggers. De turner mag (hoeft dit 

niet) een opwaartse armzwaai 

gebruiken om de vereiste hoogte in 

de afzweeffase te bereiken. 

 

Lichaam gestrekt na de afzet van 

de liggers. Benen en voeten 

gestrekt. Het niveau van de 

heupen op het hoogst van de 

sprong moet gelijk zijn aan de 

schouderhoogte van de turner 

toen hij op de brug stond. Gestrekt 

lichaam in de afzweeffase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Gebrek aan lichaamsstrekking na 

de afzet van de liggers 

• Gebrek aan hoogte in de 

afzweeffase 

 

 

 

 

 

• Benen niet gestrekt 

• Benen niet gesloten 

• Voeten niet gestrekt 

• Gebrek aan lichaamsstrekking 

voor de landing 

• Afzweeffase te kort (in de 90 cm. 

zone) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,1—0,8 pt. Variabele aftrek 

(0,8 pt. Aftrek bij geen 

herkenbare afzet, geen aftrek 

als de heupen stijgen tot 

minstens het schouderniveau 

toen hij op de liggers stond) 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,2 pt. Vaste aftrek 

Eenheid 4 

 

Landing. 

 

 

 

 

 

 

 

Stabiele landingspositie op twee 

voeten, armen voor. 

 

 

• Extra stappen na de landing 

• Handen raken de mat tijdens de 

landing 

• Vallen na de landing op twee 

voeten 

• Heupen onder de kniehoek 

• Geen eindstand met gesloten 

voeten (ook na een val) 

• 0,1—0,5 pt. Variabele aftrek 

• 0,2 pt. Vaste aftrek 

 

• 0,5 pt. Vaste aftrek 

 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

• 0,2 pt Vaste aftrek 
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..T01.01 - Streksprong met halve draai om de lengteas vanaf de brugliggers 
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T01.01 Streksprong met ½ draai om de lengteas vanaf de brugliggers 

Sprongfase Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/opmerkingen 
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Eenheid 1 

 

Het rad in beweging 

zetten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aanloop dient 

versnellend te zijn 

 

 

 

Handen dienen het rad 

op heuphoogte aan te 

tikken binnen 20 cm. aan 

beide zijde van de 

hoepelgrepen 

 

• De turner wacht op een teken 

van de hoofdjury voordat hij het 

rad in beweging zet 

• Er zijn maximaal 2 1/2 

radomwenteling toegestaan 

• Het aanlopen mag door de turner 

onderbroken worden (max. één 

keer per sprong) 

Er zijn drie manieren van het in 

beweging zetten van het rad 

toegestaan: 

1. Vanaf een sport of een plankje 

voet voor voet op de grond 

stappen 

2. Vanaf een sport of een plankje 

met beide voeten gelijktijdig op 

de grond stappen 

3. Op de grond staan tussen de 

hoepels en het rad over je heen 

trekken 

 

Na het in beweging zetten van 

het rad dient men altijd te 

wachten in een gesloten 

voetenstand. 

 

 

 

 

 

De aanloop dient te eindigen 

met een sluitsprong en met het 

aantikken van het rad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere manier van in 

beweging zetten van het rad 

 

 

 

• Niet stilstaan in gesloten 

voetenstand 

• Armhouding foutief 

 

• Aanloop is niet versnellend 

• Aanloop is niet recht 

• Zichtbaar afremmen voor het rad 

• De turner maakt geen sluitsprong 

• Handen raken het rad niet op 

heuphoogte 

• Handen raken het rad niet binnen 

20 cm. vanaf de hoepelgrepen 

• Ellebogen raken het rad 

• Turner raakt het rad in het geheel 

niet aan 

• De hoofdjury heeft het recht de 

turner te vragen de sprong te 

herhalen als de turner het rad in 

beweging zet voordat het teken 

door de hoofdjury hiervoor is 

gegeven 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner meer dan 2 1/2 

radomwenteling gebruikt om de 

sprong uit te voeren 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner het aanlopen twee keer 

onderbreekt 

 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

 

 

 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,5 pt. Vaste aftrek 

• 0,5 pt. Vaste aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

Eenheid 2 Bij deze streksteunzwaai mag   
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T01.01 Streksprong met ½ draai om de lengteas vanaf de brugliggers 

Sprongfase Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/opmerkingen 

 

Laag brug: vanuit 

borstlingse 

binnendwarsstand met de 

handen aan de uiteinden 

van de liggers opspringen 

tot streksteunzwaai met 

opbücken tot spreidstand 

op de liggers 

 

 

voor het opspringen in steun 

gebruik gemaakt worden van 

een kastdeel. 

  

Er mag één voorzwaai 

gemaakt worden en de voeten 

dienen in de volgende 

achterzwaai direct achter de 

handen op de liggers geplaatst 

te worden.  

Bij deze plaatsing mogen de 

knieën licht gebogen worden 

(knieënhoek niet kleiner dan 

90°) 

 

 

Na de zwaai achterwaarts tot 

spreidhoekstand op de liggers, 

voeten direct achter de 

handen, tenen wijzen naar de 

handen, moet de turner zijn 

benen strekken. Na het 

plaatsen van de voeten op de 

liggers, laat de turner zijn 

handen los en richt zijn 

bovenlichaam op tot een 

rechtop staande positie. De 

armen (gestrekt) mogen 

opgeheven worden boven het 

hoofd of achter het lichaam 

gehouden worden klaar om te 

zwaaien 

 

 

 

• Extra zwaai 

• Armen niet gestrekt 

• Ellebogen raken de liggers 

• Handen niet evenwijdig op de 

brug 

• Knieën worden verder dan 90° 

gebogen 

• In de zwaai benen niet gestrekt 

• Voeten niet gestrekt 

 

• Benen worden niet gestrekt 

• Voeten staan niet direct achter 

de handen 

• Voeten wijzen niet direct naar 

voren 

• Kleine aanpassing van de 

lichaamspositie op de liggers 

• Grote correctie van de 

lichaamspositie op de liggers (incl. 

slepen van de voeten over de 

liggers) 

• Te lang staan voor de afzet 

 

 

 

• 0,2 pt. Vaste aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,5 pt. Vaste aftrek 

 

 

• 0,1—0,5 pt. Variabele aftrek 
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T01.01 Streksprong met ½ draai om de lengteas vanaf de brugliggers 

Sprongfase Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/opmerkingen 

Eenheid 3 

Afzet vanaf de liggers 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afzweeffase 

½ draai om de lengteas 

 

 

 

 

 

 

 

De afzet vanaf de liggers wordt 

ingezet door een lichte buiging 

van de benen gevolgd door 

een krachtige afzet (sprong) 

vanaf de liggers. De turner mag 

(hoeft dit niet) een opwaartse 

armzwaai gebruiken om de 

vereiste hoogte in de 

afzweeffase te bereiken. 

 

Lichaam gestrekt na de afzet 

van de liggers. Benen en 

voeten gestrekt. Het niveau van 

de heupen op het hoogst van 

de sprong moet gelijk zijn aan 

de schouderhoogte van de 

turner toen hij op de brug 

stond. Gestrekt lichaam in de 

afzweeffase. 

 

• 1/2e draai wordt ingezet vanaf de 

liggers 

 

 

 

 

 

 

• Gebrek aan lichaamsstrekking na 

de afzet van de liggers 

• Gebrek aan hoogte in de 

afzweeffase 

 

 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

 

 

 

 

 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,1—0,8 pt. Variabele aftrek 

(0,8 pt. Aftrek bij geen 

herkenbare afzet, geen aftrek 

als de heupen stijgen tot 

minstens het schouderniveau 

toen hij op de liggers stond) 

Eenheid 4 

Landing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stabiele landingspositie op 

twee voeten, armen voor. 

 

• 1/2 draai is niet gereed voor de 

landing 

• Extra stappen na de landing 

• Handen raken de mat tijdens de 

landing 

• Vallen na de landing op twee 

voeten 

• Heupen onder de kniehoek 

• Geen eindstand met gesloten 

voeten (ook na een val) 

• 0,1—0,5 pt. Variabele aftrek 

 

• 0,1—0,5 pt. Variabele aftrek 

• 0,2 pt. Vaste aftrek 

 

• 0,5 pt. Vaste aftrek 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

• 0,2 pt Vaste aftrek 
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..T02 - Hurksprong vanaf de brugliggers 
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T02 Hurksprong vanaf de brugliggers 

Sprongfase Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/opmerkingen 



 

Versie 2019  52 

Eenheid 1 

 

Het rad in beweging 

zetten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aanloop dient 

versnellend te zijn 

 

 

Handen dienen het rad 

op heuphoogte aan te 

tikken binnen 20 cm. aan 

beide zijde van de 

hoepelgrepen 

 

 

• De turner wacht op een teken 

van de hoofdjury voordat hij het 

rad in beweging zet 

• Er zijn maximaal 2 1/2 

radomwenteling toegestaan 

• Het aanlopen mag door de turner 

onderbroken worden (max. één 

keer per sprong) 

Er zijn drie manieren van het in 

beweging zetten van het rad 

toegestaan: 

1. Vanaf een sport of een plankje 

voet voor voet op de grond 

stappen 

2. Vanaf een sport of een plankje 

met beide voeten gelijktijdig op 

de grond stappen 

3. Op de grond staan tussen de 

hoepels en het rad over je heen 

trekken 

 

Na het in beweging zetten van 

het rad dient men altijd te 

wachten in een gesloten 

voetenstand. 

 

 

 

 

 

De aanloop dient te eindigen 

met een sluitsprong en met het 

aantikken van het rad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere manier van in 

beweging zetten van het rad 

 

 

 

• Niet stilstaan in gesloten 

voetenstand 

• Armhouding foutief 

 

• Aanloop is niet versnellend 

• Aanloop is niet recht 

• Zichtbaar afremmen voor het rad 

• De turner maakt geen sluitsprong 

• Handen raken het rad niet op 

heuphoogte 

• Handen raken het rad niet binnen 

20 cm. vanaf de hoepelgrepen 

• Ellebogen raken het rad 

• Turner raakt het rad in het geheel 

niet aan 

• De hoofdjury heeft het recht de 

turner te vragen de sprong te 

herhalen als de turner het rad in 

beweging zet voordat het teken 

door de hoofdjury hiervoor is 

gegeven 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner meer dan 2 1/2 

radomwenteling gebruikt om de 

sprong uit te voeren 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner het aanlopen twee keer 

onderbreekt 

 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

 

 

 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,5 pt. Vaste aftrek 

• 0,5 pt. Vaste aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

 

Eenheid 2 Bij deze streksteunzwaai mag   
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T02 Hurksprong vanaf de brugliggers 

Sprongfase Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/opmerkingen 

 

Laag brug: vanuit 

borstlingse 

binnendwarsstand met de 

handen aan de uiteinden 

van de liggers opspringen 

tot streksteunzwaai met 

opbücken tot spreidstand 

op de liggers 

 

 

voor het opspringen in steun 

gebruik gemaakt worden van 

een kastdeel. 

  

Er mag één voorzwaai 

gemaakt worden en de voeten 

dienen in de volgende 

achterzwaai direct achter de 

handen op de liggers geplaatst 

te worden.  

Bij deze plaatsing mogen de 

knieën licht gebogen worden 

(knieënhoek niet kleiner dan 

90°) 

 

 

Na de zwaai achterwaarts tot 

spreidhoekstand op de liggers, 

voeten direct achter de 

handen, tenen wijzen naar de 

handen, moet de turner zijn 

benen strekken. Na het 

plaatsen van de voeten op de 

liggers, laat de turner zijn 

handen los en richt zijn 

bovenlichaam op tot een 

rechtop staande positie. De 

armen (gestrekt) mogen 

opgeheven worden boven het 

hoofd of achter het lichaam 

gehouden worden klaar om te 

zwaaien 

 

 

 

• Extra zwaai 

• Armen niet gestrekt 

• Ellebogen raken de liggers 

• Handen niet evenwijdig op de 

brug 

• Knieën worden verder dan 90° 

gebogen 

• In de zwaai benen niet gestrekt 

• Voeten niet gestrekt 

 

• Benen worden niet gestrekt 

• Voeten staan niet direct achter 

de handen 

• Voeten wijzen niet direct naar 

voren 

• Kleine aanpassing van de 

lichaamspositie op de liggers 

• Grote correctie van de 

lichaamspositie op de liggers (incl. 

slepen van de voeten over de 

liggers) 

• Te lang staan voor de afzet 

 

 

 

• 0,2 pt. Vaste aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,5 pt. Vaste aftrek 

 

 

• 0,1—0,5 pt. Variabele aftrek 
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T02 Hurksprong vanaf de brugliggers 

Sprongfase Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/opmerkingen 

Eenheid 3 

Afzet vanaf de liggers. 

Streksprong af met 

inhurken vanafde liggers 

 

 

 

 

 

 

Afzweeffase 

 

 

 

 

 

 

Op het hoogste punt 

inhurken 

 

 

 

 

De afzet vanaf de liggers wordt 

ingezet door een lichte buiging 

van de benen gevolgd door 

een krachtige afzet (sprong) 

vanaf de liggers. De turner mag 

(hoeft dit niet) een opwaartse 

armzwaai gebruiken om de 

vereiste hoogte in de 

afzweeffase te bereiken. 

 

Lichaam gestrekt na de afzet 

van de liggers. Benen en 

voeten gestrekt. Het niveau van 

de heupen op het hoogst van 

de sprong moet gelijk zijn aan 

de schouderhoogte van de 

turner toen hij op de brug 

stond. Gestrekt lichaam in de 

afzweeffase. 

 

Op het hoogste punt van de 

sprong worden de benen snel 

voor de borst ingetrokken tot 

hurk en weer gestrekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Gebrek aan lichaamsstrekking na 

de afzet van de liggers 

• Gebrek aan hoogte in de 

afzweeffase 

 

 

 

 

 

• Onvoldoende hurk (hoek tussen 

bovenlichaam en bovenbenen 

groter dan 90° 

• Benen niet gesloten 

• Voeten niet gestrekt 

• Gebrek aan lichaamsstrekking 

voor de landing 

• Afzweeffase te kort (in de 90 cm. 

zone) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,1—0,8 pt. Variabele aftrek 

(0,8 pt. Aftrek bij geen 

herkenbare afzet, geen aftrek 

als de heupen stijgen tot 

minstens het schouderniveau 

toen hij op de liggers stond) 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,2 pt. Vaste aftrek 
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T02 Hurksprong vanaf de brugliggers 

Sprongfase Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/opmerkingen 

Eenheid 4 

Landing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stabiele landingspositie op 

twee voeten, armen voor. 

 

• 1/2 draai is niet gereed voor de 

landing 

• Extra stappen na de landing 

• Handen raken de mat tijdens de 

landing 

• Vallen na de landing op twee 

voeten 

• Heupen onder de kniehoek 

• Geen eindstand met gesloten 

voeten (ook na een val) 

• 0,1—0,5 pt. Variabele aftrek 

 

• 0,1—0,5 pt. Variabele aftrek 

• 0,2 pt. Vaste aftrek 

 

• 0,5 pt. Vaste aftrek 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

• 0,2 pt Vaste aftrek 
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..T02.01 - Streksprong met spreiden en sluiten vanaf de brugliggers 
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T02.01 Streksprong met spreiden en sluiten vanaf de brugliggers 

Sprongfase Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/opmerkingen 
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Eenheid 1 

 

Het rad in beweging 

zetten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aanloop dient 

versnellend te zijn 

 

 

 

Handen dienen het rad 

op heuphoogte aan te 

tikken binnen 20 cm. aan 

beide zijde van de 

hoepelgrepen 

 

 

• De turner wacht op een teken 

van de hoofdjury voordat hij het 

rad in beweging zet 

• Er zijn maximaal 2 1/2 

radomwenteling toegestaan 

• Het aanlopen mag door de turner 

onderbroken worden (max. één 

keer per sprong) 

Er zijn drie manieren van het in 

beweging zetten van het rad 

toegestaan: 

1. Vanaf een sport of een plankje 

voet voor voet op de grond 

stappen 

2. Vanaf een sport of een plankje 

met beide voeten gelijktijdig op 

de grond stappen 

3. Op de grond staan tussen de 

hoepels en het rad over je heen 

trekken 

 

Na het in beweging zetten van 

het rad dient men altijd te 

wachten in een gesloten 

voetenstand. 

 

 

 

 

 

De aanloop dient te eindigen 

met een sluitsprong en met het 

aantikken van het rad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere manier van in 

beweging zetten van het rad 

 

 

 

• Niet stilstaan in gesloten 

voetenstand 

• Armhouding foutief 

 

• Aanloop is niet versnellend 

• Aanloop is niet recht 

• Zichtbaar afremmen voor het rad 

• De turner maakt geen sluitsprong 

• Handen raken het rad niet op 

heuphoogte 

• Handen raken het rad niet binnen 

20 cm. vanaf de hoepelgrepen 

• Ellebogen raken het rad 

• Turner raakt het rad in het geheel 

niet aan 

• De hoofdjury heeft het recht de 

turner te vragen de sprong te 

herhalen als de turner het rad in 

beweging zet voordat het teken 

door de hoofdjury hiervoor is 

gegeven 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner meer dan 2 1/2 

radomwenteling gebruikt om de 

sprong uit te voeren 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner het aanlopen twee keer 

onderbreekt 

 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

 

 

 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,5 pt. Vaste aftrek 

• 0,5 pt. Vaste aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 
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T02.01 Streksprong met spreiden en sluiten vanaf de brugliggers 

Sprongfase Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/opmerkingen 

Eenheid 2 

 

Laag brug: vanuit 

borstlingse 

binnendwarsstand met de 

handen aan de uiteinden 

van de liggers opspringen 

tot streksteunzwaai met 

opbücken tot spreidstand 

op de liggers 

 

 

Bij deze streksteunzwaai mag 

voor het opspringen in steun 

gebruik gemaakt worden van 

een kastdeel. 

  

Er mag één voorzwaai 

gemaakt worden en de voeten 

dienen in de volgende 

achterzwaai direct achter de 

handen op de liggers geplaatst 

te worden.  

Bij deze plaatsing mogen de 

knieën licht gebogen worden 

(knieënhoek niet kleiner dan 

90°) 

 

 

Na de zwaai achterwaarts tot 

spreidhoekstand op de liggers, 

voeten direct achter de 

handen, tenen wijzen naar de 

handen, moet de turner zijn 

benen strekken. Na het 

plaatsen van de voeten op de 

liggers, laat de turner zijn 

handen los en richt zijn 

bovenlichaam op tot een 

rechtop staande positie. De 

armen (gestrekt) mogen 

opgeheven worden boven het 

hoofd of achter het lichaam 

gehouden worden klaar om te 

zwaaien 

 

 

 

 

• Extra zwaai 

• Armen niet gestrekt 

• Ellebogen raken de liggers 

• Handen niet evenwijdig op de 

brug 

• Knieën worden verder dan 90° 

gebogen 

• In de zwaai benen niet gestrekt 

• Voeten niet gestrekt 

 

• Benen worden niet gestrekt 

• Voeten staan niet direct achter 

de handen 

• Voeten wijzen niet direct naar 

voren 

• Kleine aanpassing van de 

lichaamspositie op de liggers 

• Grote correctie van de 

lichaamspositie op de liggers (incl. 

slepen van de voeten over de 

liggers) 

• Te lang staan voor de afzet 

 

 

 

 

• 0,2 pt. Vaste aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,5 pt. Vaste aftrek 

 

 

• 0,1—0,5 pt. Variabele aftrek 
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T02.01 Streksprong met spreiden en sluiten vanaf de brugliggers 

Sprongfase Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/opmerkingen 

Eenheid 3 

Afzet vanaf de liggers 

Streksprong af met 

spreiden en sluiten van de 

benen. 

 

 

 

 

 

 

 

Afzweeffase 

 

 

 

 

 

 

Op het hoogste punt 

spreiden en weer sluiten 

van de benen 

 

 

 

 

 

De afzet vanaf de liggers wordt 

ingezet door een lichte buiging 

van de benen gevolgd door 

een krachtige afzet (sprong) 

vanaf de liggers. De turner mag 

(hoeft dit niet) een opwaartse 

armzwaai gebruiken om de 

vereiste hoogte in de 

afzweeffase te bereiken. 

 

Lichaam gestrekt na de afzet 

van de liggers. Benen en 

voeten gestrekt. Het niveau van 

de heupen op het hoogst van 

de sprong moet gelijk zijn aan 

de schouderhoogte van de 

turner toen hij op de brug 

stond. Gestrekt lichaam in de 

afzweeffase. 

 

 

Op het hoogste punt van de 

sprong worden de benen snel 

zijwaarts gespreid en weer 

gesloten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Gebrek aan lichaamsstrekking na 

de afzet van de liggers 

• Gebrek aan hoogte in de 

afzweeffase 

 

 

 

 

 

• Tijdens het spreiden is het lichaam 

niet gestrekt 

• Onvoldoende spreiding 

• Benen niet gestrekt 

• Voeten niet gestrekt 

• Benen niet gesloten voor de 

landing 

• Gebrek aan lichaamsstrekking 

voor de landing 

• Afzweeffase te kort (in de 90 cm. 

zone) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,1—0,8 pt. Variabele aftrek 

(0,8 pt. Aftrek bij geen 

herkenbare afzet, geen aftrek 

als de heupen stijgen tot 

minstens het schouderniveau 

toen hij op de liggers stond) 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,2 pt. Vaste aftrek 
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T02.01 Streksprong met spreiden en sluiten vanaf de brugliggers 

Sprongfase Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/opmerkingen 

Eenheid 4 

Landing. 

 

 

 

 

 

 

 

Stabiele landingspositie op 

twee voeten, armen voor. 

 

• Geen uitstrekken voor de landing 

• Extra stappen na de landing 

• Handen raken de mat tijdens de 

landing 

• Vallen na de landing op twee 

voeten 

• Heupen onder de kniehoek 

• Geen eindstand met gesloten 

voeten (ook na een val) 

• 0,1—0,5 pt. Variabele aftrek 

• 0,1—0,5 pt. Variabele aftrek 

• 0,2 pt. Vaste aftrek 

 

• 0,5 pt. Vaste aftrek 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

• 0,2 pt Vaste aftrek 
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..T02.02 - Hurksprong vanaf de brugliggers met halve draai om de lengteas 
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T02.02 Hurksprong vanaf de brugliggers met ½ draai om de lengteas 

Sprongfase Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/opmerkingen 
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Eenheid 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het rad in beweging 

zetten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aanloop dient 

versnellend te zijn 

 

 

Handen dienen het rad 

op heuphoogte aan te 

tikken binnen 20 cm. aan 

beide zijde van de 

hoepelgrepen 

• De turner wacht op een teken 

van de hoofdjury voordat hij het 

rad in beweging zet 

• Er zijn maximaal 2 1/2 

radomwenteling toegestaan 

• Het aanlopen mag door de turner 

onderbroken worden (max. één 

keer per sprong) 

Er zijn drie manieren van het in 

beweging zetten van het rad 

toegestaan: 

1. Vanaf een sport of een plankje 

voet voor voet op de grond 

stappen 

2. Vanaf een sport of een plankje 

met beide voeten gelijktijdig op 

de grond stappen 

3. Op de grond staan tussen de 

hoepels en het rad over je heen 

trekken 

 

Na het in beweging zetten van 

het rad dient men altijd te 

wachten in een gesloten 

voetenstand. 

 

 

 

 

 

 

De aanloop dient te eindigen 

met een sluitsprong en met het 

aantikken van het rad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere manier van in 

beweging zetten van het rad 

 

 

 

• Niet stilstaan in gesloten 

voetenstand 

• Armhouding foutief 

 

• Aanloop is niet versnellend 

• Aanloop is niet recht 

• Zichtbaar afremmen voor het rad 

• De turner maakt geen sluitsprong 

• Handen raken het rad niet op 

heuphoogte 

• Handen raken het rad niet binnen 

20 cm. vanaf de hoepelgrepen 

• Ellebogen raken het rad 

• Turner raakt het rad in het geheel 

niet aan 

• De hoofdjury heeft het recht de 

turner te vragen de sprong te 

herhalen als de turner het rad in 

beweging zet voordat het teken 

door de hoofdjury hiervoor is 

gegeven 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner meer dan 2 1/2 

radomwenteling gebruikt om de 

sprong uit te voeren 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner het aanlopen twee keer 

onderbreekt 

 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

 

 

 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,5 pt. Vaste aftrek 

• 0,5 pt. Vaste aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

Eenheid 2 Bij deze streksteunzwaai mag   
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T02.02 Hurksprong vanaf de brugliggers met ½ draai om de lengteas 

Sprongfase Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/opmerkingen 

 

Laag brug: vanuit 

borstlingse 

binnendwarsstand met de 

handen aan de uiteinden 

van de liggers opspringen 

tot streksteunzwaai met 

opbücken tot spreidstand 

op de liggers 

 

 

voor het opspringen in steun 

gebruik gemaakt worden van 

een kastdeel. 

  

Er mag één voorzwaai 

gemaakt worden en de voeten 

dienen in de volgende 

achterzwaai direct achter de 

handen op de liggers geplaatst 

te worden.  

Bij deze plaatsing mogen de 

knieën licht gebogen worden 

(knieënhoek niet kleiner dan 

90°) 

 

 

Na de zwaai achterwaarts tot 

spreidhoekstand op de liggers, 

voeten direct achter de 

handen, tenen wijzen naar de 

handen, moet de turner zijn 

benen strekken. Na het 

plaatsen van de voeten op de 

liggers, laat de turner zijn 

handen los en richt zijn 

bovenlichaam op tot een 

rechtop staande positie. De 

armen (gestrekt) mogen 

opgeheven worden boven het 

hoofd of achter het lichaam 

gehouden worden klaar om te 

zwaaien 

 

 

 

• Extra zwaai 

• Armen niet gestrekt 

• Ellebogen raken de liggers 

• Handen niet evenwijdig op de 

brug 

• Knieën worden verder dan 90° 

gebogen 

• In de zwaai benen niet gestrekt 

• Voeten niet gestrekt 

 

• Benen worden niet gestrekt 

• Voeten staan niet direct achter 

de handen 

• Voeten wijzen niet direct naar 

voren 

• Kleine aanpassing van de 

lichaamspositie op de liggers 

• Grote correctie van de 

lichaamspositie op de liggers (incl. 

slepen van de voeten over de 

liggers) 

• Te lang staan voor de afzet 

 

 

 

• 0,2 pt. Vaste aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,5 pt. Vaste aftrek 

 

 

• 0,1—0,5 pt. Variabele aftrek 
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T02.02 Hurksprong vanaf de brugliggers met ½ draai om de lengteas 

Sprongfase Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/opmerkingen 

Eenheid 3 

Afzet vanaf de liggers 

 

 

 

 

 

 

 

Afzweeffase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De afzet vanaf de liggers wordt 

ingezet door een lichte buiging 

van de benen gevolgd door 

een krachtige afzet (sprong) 

vanaf de liggers. De turner mag 

(hoeft dit niet) een opwaartse 

armzwaai gebruiken om de 

vereiste hoogte in de 

afzweeffase te bereiken. 

 

Lichaam gestrekt na de afzet 

van de liggers. Benen en 

voeten gestrekt. Het niveau van 

de heupen op het hoogst van 

de sprong moet gelijk zijn aan 

de schouderhoogte van de 

turner toen hij op de brug 

stond. Gestrekt lichaam in de 

afzweeffase. 

 

 

Op het hoogste punt van de 

sprong worden de benen snel 

voor de borst ingetrokken tot 

hurk en weer gestrekt, waarna 

een ½ draai om de lengteas 

wordt gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Gebrek aan lichaamsstrekking na 

de afzet van de liggers 

• Gebrek aan hoogte in de 

afzweeffase 

 

 

 

 

 

• Onvoldoende hurk (hoek tussen       

bovenlichaam en bovenbenen 

groter dan 90° 

• ½ draai wordt ingezet vanaf de 

liggers’ 

• Benen niet gestrekt 

• Benen niet gesloten 

• Voeten niet gestrekt 

• Gebrek aan lichaamsstrekking 

voor de landing 

• Afzweeffase te kort (in de 90 cm. 

zone) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,1—0,8 pt. Variabele aftrek 

(0,8 pt. Aftrek bij geen 

herkenbare afzet, geen aftrek 

als de heupen stijgen tot 

minstens het schouderniveau 

toen hij op de liggers stond) 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

 

• 0,1 -0,2 pt Kleine aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,2 pt. Vaste aftrek 

 

• 0,2 pt. Vaste aftrek 
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T02.02 Hurksprong vanaf de brugliggers met ½ draai om de lengteas 

Sprongfase Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/opmerkingen 

Eenheid 4 

Landing. 

 

 

 

 

 

 

 

Stabiele landingspositie op 

twee voeten, armen voor. 

 

• ½ draai is niet gereed voor de 

landing 

• Extra stappen na de landing 

• Handen raken de mat tijdens de 

landing 

• Vallen na de landing op twee 

voeten 

• Heupen onder de kniehoek 

• Geen eindstand met gesloten 

voeten (ook na een val) 

• 0,1—0,5 pt. Variabele aftrek 

• 0,1—0,5 pt. Variabele aftrek 

• 0,2 pt. Vaste aftrek 

 

• 0,5 pt. Vaste aftrek 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

• 0,2 pt Vaste aftrek 
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..T03 - Salto voorover vanaf de brugliggers 
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T03 Salto voorover vanaf de brugliggers 

Sprongfase Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/opmerkingen 
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Eenheid 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het rad in beweging 

zetten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aanloop dient 

versnellend te zijn 

 

 

Handen dienen het rad 

op heuphoogte aan te 

tikken binnen 20 cm. aan 

beide zijde van de 

hoepelgrepen 

• De turner wacht op een teken 

van de hoofdjury voordat hij het 

rad in beweging zet 

• Er zijn maximaal 2 1/2 

radomwenteling toegestaan 

• Het aanlopen mag door de turner 

onderbroken worden (max. één 

keer per sprong) 

Er zijn drie manieren van het in 

beweging zetten van het rad 

toegestaan: 

1. Vanaf een sport of een plankje 

voet voor voet op de grond 

stappen 

2. Vanaf een sport of een plankje 

met beide voeten gelijktijdig op 

de grond stappen 

3. Op de grond staan tussen de 

hoepels en het rad over je heen 

trekken 

 

Na het in beweging zetten van 

het rad dient men altijd te 

wachten in een gesloten 

voetenstand. 

 

 

 

 

 

De aanloop dient te eindigen 

met een sluitsprong en met het 

aantikken van het rad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere manier van in 

beweging zetten van het rad 

 

 

 

• Niet stilstaan in gesloten 

voetenstand 

• Armhouding foutief 

 

• Aanloop is niet versnellend 

• Aanloop is niet recht 

• Zichtbaar afremmen voor het rad 

• De turner maakt geen sluitsprong 

• Handen raken het rad niet op 

heuphoogte 

• Handen raken het rad niet binnen 

20 cm. vanaf de hoepelgrepen 

• Ellebogen raken het rad 

• Turner raakt het rad in het geheel 

niet aan 

• De hoofdjury heeft het recht de 

turner te vragen de sprong te 

herhalen als de turner het rad in 

beweging zet voordat het teken 

door de hoofdjury hiervoor is 

gegeven 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner meer dan 2 1/2 

radomwenteling gebruikt om de 

sprong uit te voeren 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner het aanlopen twee keer 

onderbreekt 

 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

 

 

 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,5 pt. Vaste aftrek 

• 0,5 pt. Vaste aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

 

Eenheid 2 Bij deze streksteunzwaai mag   
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T03 Salto voorover vanaf de brugliggers 

Sprongfase Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/opmerkingen 

 

Laag brug: vanuit 

borstlingse 

binnendwarsstand met de 

handen aan de uiteinden 

van de liggers opspringen 

tot streksteunzwaai met 

opbücken tot spreidstand 

op de liggers 

 

 

voor het opspringen in steun 

gebruik gemaakt worden van 

een kastdeel. 

  

Er mag één voorzwaai 

gemaakt worden en de voeten 

dienen in de volgende 

achterzwaai direct achter de 

handen op de liggers geplaatst 

te worden.  

Bij deze plaatsing mogen de 

knieën licht gebogen worden 

(knieënhoek niet kleiner dan 

90°) 

 

 

Na de zwaai achterwaarts tot 

spreidhoekstand op de liggers, 

voeten direct achter de 

handen, tenen wijzen naar de 

handen, moet de turner zijn 

benen strekken. Na het 

plaatsen van de voeten op de 

liggers, laat de turner zijn 

handen los en richt zijn 

bovenlichaam op tot een 

rechtop staande positie. De 

armen (gestrekt) mogen 

opgeheven worden boven het 

hoofd of achter het lichaam 

gehouden worden klaar om te 

zwaaien 

 

 

 

• Extra zwaai 

• Armen niet gestrekt 

• Ellebogen raken de liggers 

• Handen niet evenwijdig op de 

brug 

• Knieën worden verder dan 90° 

gebogen 

• In de zwaai benen niet gestrekt 

• Voeten niet gestrekt 

 

• Benen worden niet gestrekt 

• Voeten staan niet direct achter 

de handen 

• Voeten wijzen niet direct naar 

voren 

• Kleine aanpassing van de 

lichaamspositie op de liggers 

• Grote correctie van de 

lichaamspositie op de liggers (incl. 

slepen van de voeten over de 

liggers) 

• Te lang staan voor de afzet 

 

 

 

• 0,2 pt. Vaste aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,5 pt. Vaste aftrek 

 

 

• 0,1—0,5 pt. Variabele aftrek 
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T03 Salto voorover vanaf de brugliggers 

Sprongfase Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/opmerkingen 

Eenheid 3 

Afzet vanaf de liggers 

 

 

 

 

 

Afzweeffase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De turner zet de hurksalto 

voorwaarts in vanuit een 

staande positie op de liggers 

door een lichte buiging van de 

benen gevolgd door een 

krachtige afzet (sprong) vanaf 

de brug 

 

Lichaam gestrekt na de afzet 

van de liggers. Er moet een 

duidelijke stijging in hoogte 

zichtbaar zijn voordat de turner 

een hurkpositie inneemt (benen 

gesloten, voeten gestrekt, 

kniehoek 90° of minder). De 

rotatie moet plaats vinden op 

het hoogste punt van de 

afzweeffase, met een stijging 

van de heupen tot het niveau 

van de schouders van de turner 

toen hij op de brug stond. 

Gestrekt lichaam voor de 

landing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Gebrek aan lichaamsstrekking na 

de afzet van de liggers 

• Gebrek aan hoogte in de 

afzweeffase 

 

 

 

 

 

• Hulpverlening 

• Rotatie niet op het hoogste punt 

• Benen niet gesloten 

• Knieënhoek groter dan 90° 

• Heuphoek groter dan 90° 

• Gebrek aan lichaamsstrekking 

voor de landing 

• Afzweeffase te kort (in de 90 cm. 

zone) 

 

 

 

 

 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,1—0,8 pt. Variabele aftrek 

(0,8 pt. Aftrek bij geen 

herkenbare afzet, geen aftrek 

als de heupen stijgen tot 

minstens het schouderniveau 

toen hij op de liggers stond) 

 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Vaste aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,2 pt. Vaste aftrek 
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T03 Salto voorover vanaf de brugliggers 

Sprongfase Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/opmerkingen 

Eenheid 4 

 

Landing. 

 

 

 

 

 

 

 

Afvangen bij de landing is 

geoorloofd 

 

Stabiele landingspositie op 

twee voeten, armen voor. 

 

• Eerder hulpverlenen 

• Salto is niet gereed voor de 

landing 

• Extra stappen na de landing 

• Handen raken de mat tijdens de 

landing 

• Vallen na de landing op twee 

voeten 

• Heupen onder de kniehoek 

• Geen eindstand met gesloten 

voeten (ook na een val) 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

• 0,5 pt. Vaste aftrek 

• 0,1—0,5 pt. Variabele aftrek 

• 0,2 pt. Vaste aftrek 

 

• 0,5 pt. Vaste aftrek 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

• 0,2 pt Vaste aftrek 
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3.8.4 Categorie T: Sprongen met afzet vanaf springkast 

..T04 - Afspreiden vanaf het rad 
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T04 Afspreiden vanaf het rad 

Sprongfase Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/opmerkingen 
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Eenheid 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het rad in beweging 

zetten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aanloop dient 

versnellend te zijn. 

 

Handen dienen het rad 

op heuphoogte aan te 

tikken binnen 20 cm. aan 

beide zijde van de 

hoepelgrepen. 

• De turner wacht op een teken 

van de hoofdjury voordat hij het 

rad in beweging zet 

• Er zijn maximaal 2 1/2 

radomwenteling toegestaan 

• Het aanlopen mag door de turner 

onderbroken worden (max. één 

keer per sprong) 

Er zijn drie manieren van het in 

beweging zetten van het rad 

toegestaan: 

1. Vanaf een sport of een plankje 

voet voor voet op de grond 

stappen 

2. Vanaf een sport of een plankje 

met beide voeten gelijktijdig op 

de grond stappen 

3. Op de grond staan tussen de 

hoepels en het rad over je heen 

trekken 

 

Na het in beweging zetten van 

het rad dient men altijd te 

wachten in een gesloten 

voetenstand. 

 

 

 

 

 

 

De aanloop dient te eindigen 

met een sluitsprong en met het 

aantikken van het rad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere manier van in 

beweging zetten van het rad 

 

 

 

• Niet stilstaan in gesloten 

voetenstand 

• Armhouding foutief 

• Aanloop is niet versnellend 

• Aanloop is niet recht 

• Zichtbaar afremmen voor het rad 

• De turner maakt geen sluitsprong 

• Handen raken het rad niet op 

heuphoogte 

• Handen raken het rad niet binnen 

20 cm. vanaf de hoepelgrepen 

• Ellebogen raken het rad 

• Turner raakt het rad in het geheel 

niet aan 

• De hoofdjury heeft het recht de 

turner te vragen de sprong te 

herhalen als de turner het rad in 

beweging zet voordat het teken 

door de hoofdjury hiervoor is 

gegeven 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner meer dan 2 1/2 

radomwenteling gebruikt om de 

sprong uit te voeren 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner het aanlopen twee keer 

onderbreekt 

 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

 

 

 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,5 pt. Vaste aftrek 

• 0,5 pt. Vaste aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

Eenheid 2 De afzet moet met twee • Afzet met één voet • 0,5 pt. Vaste aftrek 
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T04 Afspreiden vanaf het rad 

Sprongfase Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/opmerkingen 

Vanaf springkast komen 

tot spreidzit op het rad. 

Trainer mag het rad in 

beweging zetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positie op het rad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voeten gelijktijdig. 

 

Begeleiding bij het in beweging 

zetten van het rad is 

toegestaan tot de turner(ster) 

het hoogste punt op het rad 

bereikt heeft. 

 

Lichte buiging van de armen is 

toegestaan (ellebogenhoek 

niet minder dan 135°). Benen 

gestrekt en gesloten na de 

afzet. Moeten bijna de 

horizontaal bereiken (160° - 180° 

hoek t.o.v. de grond) heupen 

gestrekt, een scherpe hoek 

tussen armen en het 

bovenlichaam, lichaam licht 

overstrekt. 

 

Spreidzit, heupen gestrekt en 

de binnenkant van de 

bovenbenen in contact met 

het rad (niet zitten op de 

achterbenen). Benen gestrekt, 

voeten gestrekt. De turner reikt 

naar achteren (beide handen 

gelijktijdig) om de hoepels te 

pakken direct achter het 

zitvlak. 

 

 

• Handen niet evenwijdig op de 

hoepels 

• Handen meer dan 20 cm vanaf 

de hoepelgrepen 

• Ellebogenhoek minder dan 135°  

• Ellebogen op het rad 

• Niet voldoende hoogte in de 

aanzweeffase 

• Gebrek aan heupstrekking 

• Benen niet gestrekt na de afzet 

• Benen niet gestrekt 

• Voeten niet gestrekt 

 

• Gebrek aan strekking in de 

heupen 

• Benen niet gestrekt 

• Voeten niet gestrekt 

• Handen niet gelijktijdig verplaatst 

• Kleine aanpassing van de 

lichaamspositie op het rad 

• Grote correctie van de 

lichaamspositie op het rad 

• Te lang boven op het rad 

• Hulpverlenen meer dan het in 

beweging zetten van het rad 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,2 pt. Vaste aftrek 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

• 0,1—0,5 pt. Variabele aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,5 pt. Vaste aftrek 

 

• 0,1—0,5 pt. Variabele aftrek 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 
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T04 Afspreiden vanaf het rad 

Sprongfase Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/opmerkingen 

Eenheid 3 

Afzet vanaf het rad 

 

 

 

 

 

 

 

Afzweeffase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benen (gestrekt) zwaaien 

voorwaarts en sluiten als ze van 

het rad komen. De zwaai wordt 

abrupt gestopt, de heupen 

gestrekt en de turner zet met 

de handen af van het rad. 

 

 

 

Heupen stijgen boven het 

contactpunt van de handen 

aan het rad uit. Gestrekt 

lichaam in de afzweeffase. 

 

 

 

• Benen niet gesloten als ze van het 

rad afkomen 

• Voeten niet gestrekt 

• Geen strekking in de heupen aan 

het eind van de zwaai 

• Buiging van de benen om de 

afzet van het rad in te zetten 

 

• Gebrek aan lichaamsstrekking na 

de afzet van het rad 

• Gebrek aan hoogte in de 

afzweeffase 

 

 

 

 

• Gebrek aan lichaamsstrekking 

voor de landing 

• Afzweeffase te kort (in de 90 cm. 

zone) 

• Het rad raakt de mat voordat de 

turner het rad verlaten heeft 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,1—02 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—02 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,5 pt. Vaste aftrek 

 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,1—0,8 pt. Variabele aftrek 

(0,8 pt. Aftrek bij geen 

herkenbare afzet, geen aftrek 

als de heupen stijgen tot 

minstens het schouderniveau 

toen hij op de liggers stond) 

• 0,5 pt. Vaste aftrek 

 

• 0,2 pt. Vaste aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

Eenheid 4 

 

Landing. 

 

 

 

 

 

 

Afvangen bij de landing is 

geoorloofd 

 

Stabiele landingspositie op 

twee voeten, armen voor. 

 

• Eerder hulpverlenen 

• Extra stappen na de landing 

• Handen raken de mat tijdens de 

landing 

• Vallen na de landing op twee 

voeten 

• Heupen onder de kniehoek 

• Geen eindstand met gesloten 

voeten (ook na een val) 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

• 0,1—0,5 pt. Variabele aftrek 

• 0,2 pt. Vaste aftrek 

 

• 0,5 pt. Vaste aftrek 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

• 0,2 pt Vaste aftrek 
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T05 Schouderoverslag 

Sprongfase Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/opmerkingen 
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Eenheid 1 

 

 

 

 

 

 

 

Het rad in beweging 

zetten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aanloop dient 

versnellend te zijn 

 

 

Handen dienen het rad 

op heuphoogte aan te 

tikken binnen 20 cm. aan 

beide zijde van de 

hoepelgrepen 

• De turner wacht op een teken 

van de hoofdjury voordat hij het 

rad in beweging zet 

• Er zijn maximaal 2 1/2 

radomwenteling toegestaan 

• Het aanlopen mag door de turner 

onderbroken worden (max. één 

keer per sprong) 

Er zijn drie manieren van het in 

beweging zetten van het rad 

toegestaan: 

1. Vanaf een sport of een plankje 

voet voor voet op de grond 

stappen 

2. Vanaf een sport of een plankje 

met beide voeten gelijktijdig op 

de grond stappen 

3. Op de grond staan tussen de 

hoepels en het rad over je heen 

trekken 

 

Na het in beweging zetten van 

het rad dient men altijd te 

wachten in een gesloten 

voetenstand. 

 

 

 

 

 

 

De aanloop dient te eindigen 

met een sluitsprong en met het 

aantikken van het rad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere manier van in 

beweging zetten van het rad 

 

 

 

• Niet stilstaan in gesloten 

voetenstand 

• Armhouding foutief 

 

• Aanloop is niet versnellend 

• Aanloop is niet recht 

• Zichtbaar afremmen voor het rad 

• De turner maakt geen sluitsprong 

• Handen raken het rad niet op 

heuphoogte 

• Handen raken het rad niet binnen 

20 cm. vanaf de hoepelgrepen 

• Ellebogen raken het rad 

• Turner raakt het rad in het geheel 

niet aan 

• De hoofdjury heeft het recht de 

turner te vragen de sprong te 

herhalen als de turner het rad in 

beweging zet voordat het teken 

door de hoofdjury hiervoor is 

gegeven 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner meer dan 2 1/2 

radomwenteling gebruikt om de 

sprong uit te voeren 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner het aanlopen twee keer 

onderbreekt 

 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

 

 

 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,5 pt. Vaste aftrek 

• 0,5 pt. Vaste aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

Eenheid 2 De afzet moet met twee • Afzet met één voet • 0,5 pt. Vaste aftrek 
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Afzet vanaf springkast  

Aanzweeffase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positie op het rad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voeten gelijktijdig. 

 

Begeleiding bij het in beweging 

zetten van het rad is 

toegestaan tot de turner(ster) 

het hoogste punt op het rad 

bereikt heeft. 

 

Steunaanzweef: de handen 

pakken binnen 20 cm aan 

beide zijden van de 

hoepelgrepen. Lichte buiging 

van de armen is 

toegestaan(ellebogenhoek niet 

minder dan 135°). Benen 

gestrekt en gesloten na de 

afzet. Moeten bijna de 

horizontaal bereiken (160° - 180° 

hoek t.o.v. de grond) heupen 

gestrekt, een scherpe hoek 

tussen de armen en het 

bovenlichaam, lichaam licht 

overstrekt 

 

Spreidzit, heupen gestrekt en 

de binnenkant van de 

bovenbenen in contact met 

het rad direct achter de 

handen (niet zitten op de 

achterkant van de 

bovenbenen). Benen en 

voeten gestrekt. Het lichaam 

helt naar voren, laat de 

schouders zakken tot het 

niveau van de hoepels, 

 

• Handen niet evenwijdig op de 

hoepels 

• Handen meer dan 20 cm vanaf 

de hoepelgrepen 

• Ellebogenhoek minder dan 135°  

• Ellebogen op het rad 

• Niet voldoende hoogte in de 

aanzweeffase  

• Gebrek aan heupstrekking 

• Benen niet gesloten na de afzet 

• Benen niet gestrekt 

• Voeten niet gestrekt 

 

• Gebrek aan heupstrekking 

• Benen niet gestrekt 

• Voeten niet gestrekt 

• Het bovenlichaam rust op de 

ellebogen 

• De schouders onder (of het 

gewicht rustend op) de hoepels 

• Geen zichtbare opening van de 

heupen 

• Geen verticale lijn van de polsen, 

schouders en heupen boven het 

rad 

• Kleine aanpassing van de 

lichaamspositie op het rad 

• Grote correctie van de 

lichaamspositie op het rad 

• Te lang boven op het rad 

• Hulpverlenen meer dan 1/2 

eenheid 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,5 pt. Vaste aftrek 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

• 0,1—0,5 pt. Variabele aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,5 pt. Vaste aftrek 

 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,5 pt. Vaste aftrek 

 

• 0,1—0,5 pt. Variabele aftrek 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 
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T05 Schouderoverslag 

Sprongfase Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/opmerkingen 

ellebogenhoek kleiner dan 

45°.Het bovenlichaam mag niet 

op de ellebogen rusten, de 

schouders mogen de hoepels 

raken, maar mogen niet zakken 

onder het niveau van de 

hoepels. Hef de heupen en 

open de heuphoek. Heuphoek 

toenemend openen totdat de 

polsen, schouders en heupen 

een verticale lijn vormen 

bovenop het rad. De heuphoek 

blijft zich openen. 
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T05 Schouderoverslag 

Sprongfase Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/opmerkingen 

Eenheid 3 

Afzet vanaf het rad 

 

 

 

 

 

 

 

Afzweeffase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De afzet van het rad vindt 

plaats nadat de 

greep/handpositie van de 

turner het hoogste punt van het 

rad heeft gepasseerd. Als de 

heuphoek de volledige 

strekking heeft bereikt, worden 

de armen gestrekt en de turner 

duwt af van het rad. 

 

 

 

 

Gestrekt lichaam in de 

afzweeffase. Het heupniveau 

moet zichtbaar stijgen na de 

afzet van het rad. 

 

 

• Heuphoek niet volledig gestrekt 

• Benen niet gestrekt 

• Benen niet gesloten 

• Voeten niet gestrekt 

• Armen niet gestrekt 

• Afzweeffase ingezet door buiging 

van de knieën 

• Schouders onder (of het gewicht 

rustend op) de hoepel 

 

 

• Hulpverlening 

• Gebrek aan lichaamsstrekking na 

de afzet van het rad 

• Gebrek aan hoogte in de 

afzweeffase 

• Gebrek aan lichaamsstrekking 

voor de landing 

• Afzweeffase te kort (in de 90 cm. 

zone) 

• Het rad raakt de mat voordat de 

turner het rad verlaten heeft 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,5 pt. Vaste aftrek 

 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

 

 

 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,1—0,8 pt. Variabele aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,2 pt. Vaste aftrek 

• 0,2 pt. Vaste aftrek 

Eenheid 4 

 

Landing. 

 

 

 

 

 

 

Afvangen bij de landing is 

geoorloofd 

 

Stabiele landingspositie op 

twee voeten, armen voor. 

 

• Eerder hulpverlenen 

• Extra stappen na de landing 

• Handen raken de mat tijdens de 

landing 

• Vallen na de landing op twee 

voeten 

• Heupen onder de kniehoek 

• Geen eindstand met gesloten 

voeten (ook na een val) 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

• 0,1—0,5 pt. Variabele aftrek 

• 0,2 pt. Vaste aftrek 

 

• 0,5 pt. Vaste aftrek 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

• 0,2 pt Vaste aftrek 
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 ..T06 - Doorhurken tot stand 
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T06 Doorhurken tot stand 

Sprongfase Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/opmerkingen 
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Eenheid 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het rad in beweging 

zetten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aanloop dient 

versnellend te zijn 

 

 

Handen dienen het rad 

op heuphoogte aan te 

tikken binnen 20 cm. aan 

beide zijde van de 

hoepelgrepen 

• De turner wacht op een teken 

van de hoofdjury voordat hij het 

rad in beweging zet 

• Er zijn maximaal 2 1/2 

radomwenteling toegestaan 

• Het aanlopen mag door de turner 

onderbroken worden (max. één 

keer per sprong) 

Er zijn drie manieren van het in 

beweging zetten van het rad 

toegestaan: 

1. Vanaf een sport of een plankje 

voet voor voet op de grond 

stappen 

2. Vanaf een sport of een plankje 

met beide voeten gelijktijdig op 

de grond stappen 

3. Op de grond staan tussen de 

hoepels en het rad over je heen 

trekken 

 

Na het in beweging zetten van 

het rad dient men altijd te 

wachten in een gesloten 

voetenstand. 

 

 

 

 

 

 

 

De aanloop dient te eindigen 

met een sluitsprong en met het 

aantikken van het rad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere manier van in 

beweging zetten van het rad 

 

 

 

• Niet stilstaan in gesloten 

voetenstand 

• Armhouding foutief 

 

• Aanloop is niet versnellend 

• Aanloop is niet recht 

• Zichtbaar afremmen voor het rad 

• De turner maakt geen sluitsprong 

• Handen raken het rad niet op 

heuphoogte 

• Handen raken het rad niet binnen 

20 cm. vanaf de hoepelgrepen 

• Ellebogen raken het rad 

• Turner raakt het rad in het geheel 

niet aan 

• De hoofdjury heeft het recht de 

turner te vragen de sprong te 

herhalen als de turner het rad in 

beweging zet voordat het teken 

door de hoofdjury hiervoor is 

gegeven 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner meer dan 2 1/2 

radomwenteling gebruikt om de 

sprong uit te voeren 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner het aanlopen twee keer 

onderbreekt 

 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

 

 

 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,5 pt. Vaste aftrek 

• 0,5 pt. Vaste aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 
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T06 Doorhurken tot stand 

Sprongfase Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/opmerkingen 

Eenheid 2 

Afzet vanaf springkast  

Aanzweeffase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positie op het rad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De afzet moet met twee 

voeten gelijktijdig. 

Trainer mag het rad in 

beweging zetten tot de turner 

de steunpositie bereikt heeft. 

 

Steunaanzweef: de handen 

pakken binnen 20 cm aan 

beide zijden van de 

hoepelgrepen. Lichte buiging 

van de armen toegestaan 

(ellebogenhoek niet minder 

dan 135°). Benen gestrekt en 

gesloten na de afzet. Moeten 

bijna de horizontaal bereiken 

(160° - 180° hoek t.o.v. de 

grond) heupen gestrekt, een 

scherpe hoek tussen de armen 

en het bovenlichaam, lichaam 

licht overstrekt 

 

Hurksteun positie, daarbij is de 

hoek tussen bovenlichaam en 

de bovenbenen kortstondig 

minder dan 90°. 

De benen gesloten, voeten 

gestrekt (de benen passeren 

het rad onder hoepelniveau). 

• Afzet met één voet 

 

• Meer hulpverlenen 

 

 

• Handen niet evenwijdig op de 

hoepels 

• Handen meer dan 20 cm vanaf 

de hoepelgrepen 

• Ellebogenhoek minder dan 135°  

• Ellebogen op het rad 

• Niet voldoende hoogte in de 

aanzweeffase 

• Gebrek aan heupstrekking 

• Benen niet gestrekt  

• Benen niet gesloten na de afzet 

• Voeten niet gestrekt 

 

• Onvoldoende hurkpositie (hoek 

tussen bovenlichaam en 

bovenbenen groter dan 90° 

gedurende de sprong 

• Benen niet gesloten 

• Gebrek aan spanning in de benen 

• Voeten niet gestrekt 

• Kleine aanpassing van de 

lichaamspositie op het rad 

• Grote correctie van de 

lichaamspositie op het rad 

• Te lang boven op het rad 

• 0,5 pt. Vaste aftrek 

 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,2 pt. Vaste aftrek 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

• 0,1—0,5 pt. Variabele aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

 

 

• 0,5 pt. Vaste aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,5 pt. Vaste aftrek 

 

• 0,1—0,5 pt. Variabele aftrek 



 

Versie 2019  89 

T06 Doorhurken tot stand 

Sprongfase Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/opmerkingen 

Eenheid 3 

Afzet vanaf het rad 

 

 

 

 

 

 

 

Afzweeffase 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de hurkpositie worden 

de benen naar voren 

gezwaaid, gesloten en gestrekt 

tot het lichaam boven 

horizontaal is. De 

beenbeweging wordt abrupt 

gestopt en de turner zet af van 

het rad met de handen, 

heupen gestrekt. 

 

Het lichaam moet boven 

horizontaal uitstijgen. Gestrekt 

lichaam in de afzweeffase 

 

 

• Benen niet gestrekt in de zwaai 

• Benen niet gesloten in de zwaai 

• Voeten niet gestrekt 

• Gebrek aan heupstrekking 

 

 

 

• Gebrek aan lichaamsstrekking na 

de afzet van het rad 

• Gebrek aan hoogte in de 

afzweeffase 

• Gebrek aan lichaamsstrekking 

voor de landing 

• Afzweeffase te kort (in de 90 cm. 

zone) 

• Het rad raakt de mat voordat de 

turner het rad verlaten heeft 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,1—0,8 pt. Variabele aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,2 pt. Vaste aftrek 

• 0,2 pt. Vaste aftrek 

Eenheid 4 

 

Landing. 

 

 

 

 

 

 

Afvangen bij de landing is 

geoorloofd 

 

Stabiele landingspositie op 

twee voeten , armen voor. 

 

• Eerder hulpverlenen 

• Extra stappen na de landing 

• Handen raken de mat tijdens de 

landing 

• Vallen na de landing op twee 

voeten 

• Heupen onder de kniehoek 

• Geen eindstand met gesloten 

voeten (ook na een val) 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

• 0,1—0,5 pt. Variabele aftrek 

• 0,2 pt. Vaste aftrek 

 

• 0,5 pt. Vaste aftrek 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

• 0,2 pt Vaste aftrek 
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T07 Streksprong vanaf het rad 

Sprongfase Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/opmerkingen 
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Eenheid 1 

 

 

 

 

 

 

 

Het rad in beweging 

zetten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aanloop dient 

versnellend te zijn 

 

 

Handen dienen het rad 

op heuphoogte aan te 

tikken binnen 20 cm. aan 

beide zijde van de 

hoepelgrepen 

• De turner wacht op een teken 

van de hoofdjury voordat hij het 

rad in beweging zet 

• Er zijn maximaal 2 1/2 

radomwenteling toegestaan 

• Het aanlopen mag door de turner 

onderbroken worden (max. één 

keer per sprong) 

Er zijn drie manieren van het in 

beweging zetten van het rad 

toegestaan: 

4. Vanaf een sport of een plankje 

voet voor voet op de grond 

stappen 

5. Vanaf een sport of een plankje 

met beide voeten gelijktijdig op 

de grond stappen 

6. Op de grond staan tussen de 

hoepels en het rad over je heen 

trekken 

 

Na het in beweging zetten van 

het rad dient men altijd te 

wachten in een gesloten 

voetenstand. 

 

 

 

 

 

 

De aanloop dient te eindigen 

met een sluitsprong en met het 

aantikken van het rad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere manier van in 

beweging zetten van het rad 

 

 

 

• Niet stilstaan in gesloten 

voetenstand 

• Armhouding foutief 

 

• Aanloop is niet versnellend 

• Aanloop is niet recht 

• Zichtbaar afremmen voor het rad 

• De turner maakt geen sluitsprong 

• Handen raken het rad niet op 

heuphoogte 

• Handen raken het rad niet binnen 

20 cm. vanaf de hoepelgrepen 

• Ellebogen raken het rad 

• Turner raakt het rad in het geheel 

niet aan 

• De hoofdjury heeft het recht de 

turner te vragen de sprong te 

herhalen als de turner het rad in 

beweging zet voordat het teken 

door de hoofdjury hiervoor is 

gegeven 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner meer dan 2 1/2 

radomwenteling gebruikt om de 

sprong uit te voeren 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner het aanlopen twee keer 

onderbreekt 

 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

 

 

 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,5 pt. Vaste aftrek 

• 0,5 pt. Vaste aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

Eenheid 2 De afzet moet met twee • Afzet met één voet • 0,5 pt. Vaste aftrek 
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Afzet vanaf springkast  

Aanzweeffase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positie op het rad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voeten gelijktijdig. 

 

Begeleiding bij het in beweging 

zetten van het rad is 

toegestaan tot de turner(ster) 

het hoogste punt op het rad 

bereikt heeft. 

 

Steunaanzweef: de handen 

pakken binnen 20 cm aan 

beide zijden van de 

hoepelgrepen. Lichte buiging 

van de armen is 

toegestaan(ellebogenhoek niet 

minder dan 135°). Benen 

gestrekt en gesloten na de 

afzet. Moeten bijna de 

horizontaal bereiken (160° - 180° 

hoek t.o.v. de grond) heupen 

gestrekt, een scherpe hoek 

tussen de armen en het 

bovenlichaam, lichaam licht 

overstrekt 

 

De voeten dienen achter de 

handen op de hoepels 

geplaatst te worden.  

Bij deze plaatsing mogen de 

knieën licht gebogen worden 

(knieënhoek niet kleiner dan 

90°) 

 

Na de aanzweef tot 

spreidhoekstand  op de liggers, 

voeten direct achter de 

 

• Handen niet evenwijdig op de 

hoepels 

• Handen meer dan 20 cm vanaf 

de hoepelgrepen 

• Ellebogenhoek minder dan 135°  

• Niet voldoende hoogte in de 

aanzweeffase  

• Gebrek aan heupstrekking 

• Benen niet gesloten na de afzet 

• Benen niet gestrekt 

• Voeten niet gestrekt 

 

 

 

 

 

• Benen worden niet gestrekt 

• Voeten staan niet direct achter 

de handen 

• Voeten wijzen niet direct naar 

voren 

• Kleine aanpassing van de 

lichaamspositie op de liggers 

• Grote correctie van de 

lichaamspositie op de liggers (incl. 

slepen van de voeten over de 

liggers) 

• Te lang staan voor de afzet 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,5 pt. Vaste aftrek 

• 0,1—0,5 pt. Variabele aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

 

 

 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,5 pt. Vaste aftrek 

 

 

• 0,1—0,5 pt. Variabele aftrek 
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T07 Streksprong vanaf het rad 

Sprongfase Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/opmerkingen 

handen, tenen  wijzen naar de 

handen, moet de turner zijn 

benen strekken. Na het 

plaatsen van de voeten op de 

hoepels, laat de turner zijn 

handen los en richt zijn 

bovenlichaam op tot een 

rechtop staande positie. De 

armen (gestrekt) mogen 

opgeheven worden boven het 

hoofd of achter het lichaam 

gehouden worden klaar om te 

zwaaien 
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T07 Streksprong vanaf het rad 

Sprongfase Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/opmerkingen 

Eenheid 3 

Afzet vanaf het rad 

 

 

 

 

 

 

 

Afzweeffase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De afzet vanaf het rad wordt 

ingezet door een lichte buiging 

van de benen gevolgd door 

een krachtige afzet (sprong) 

vanaf de hoepels. De turner 

mag (hoeft dit niet) een 

opwaartse armzwaai gebruiken 

om de vereiste hoogte in de 

afzweeffase te bereiken. 

 

Lichaam gestrekt na de afzet 

van het rad. Benen en voeten 

gestrekt. Het niveau van de 

heupen op het hoogst van de 

sprong moet gelijk zijn aan de 

schouderhoogte van de turner 

toen hij op het rad stond. 

Gestrekt lichaam in de 

afzweeffase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Gebrek aan lichaamsstrekking na 

de afzet van het rad 

• Gebrek aan hoogte in de 

afzweeffase 

 

 

 

 

 

• Benen niet gestrekt 

• Benen niet gesloten 

• Voeten niet gestrekt 

• Gebrek aan lichaamsstrekking 

voor de landing 

• Afzweeffase te kort (in de 90 cm. 

zone) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,1—0,8 pt. Variabele aftrek 

(0,8 pt. Aftrek bij geen 

herkenbare afzet, geen aftrek 

als de heupen stijgen tot 

minstens het schouderniveau 

toen hij op de liggers stond) 

 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

• 0,1—0,2 pt. Kleine aftrek 

 

• 0,2 pt. Vaste aftrek 

Eenheid 4 

 

Landing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stabiele landingspositie op 

twee voeten, armen voor. 

 

 

• Extra stappen na de landing 

• Handen raken de mat tijdens de 

landing 

• Vallen na de landing op twee 

voeten 

• Heupen onder de kniehoek 

• Geen eindstand met gesloten 

voeten (ook na een val) 

• 0,1—0,5 pt. Variabele aftrek 

• 0,2 pt. Vaste aftrek 

 

• 0,5 pt. Vaste aftrek 

• 0,8 pt. Vaste aftrek 

• 0,2 pt Vaste aftrek 
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3.8.5 Categorie A: Sprongen vanuit steun op de armen op het rad uitgevoerd in een hurk- of spreidpositie  

..A1 - Spreidzit 

A1 Spreidzit Moeilijkheid: 0,0  Duitse benaming: Grätschsitz 

Sprongfases Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 1: 

Het rad in beweging zetten 

 

 

 

 

 

Aanlopen 

• De turner wacht op het teken 

van de hoofdjury voordat hij het 

rad in beweging zet 

 

 

 

• Maximaal 2½ radomwentelingen 

om de sprong uit te voeren 

 

 

• Het aanlopen mag door de 

turner onderbroken worden 

(max. één keer per sprong) 

Beoordeling van de uitvoering 

begint bij eenheid 2 

• De hoofdjury heeft het recht de 

turner te vragen de sprong te 

herhalen als de turner het rad in 

beweging zet voordat het teken 

door de hoofdjury hiervoor is 

gegeven 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner meer dan 2½ 

radomwentelingen gebruikt om 

de sprong uit te voeren 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner het aanlopen twee keer 

onderbreekt 
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A1 Spreidzit Moeilijkheid: 0,0  Duitse benaming: Grätschsitz 

Sprongfases Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 2: 

Afzet 

 

Aanzweeffase 

 
 

 

Positie op het rad 

 

 

De afzet moet met twee voeten 

 

Steun aanzweef: de handen pakken 

binnen 20 cm aan beide zijden van 

de hoepelgrepen. Lichte buiging 

van de armen zijn toegestaan 

(ellebogenhoek niet minder dan 

135º). Benen gestrekt en gesloten na 

de afzet. Moeten bijna de 

horizontaal bereiken (160º - 180º 

hoek t.o.v. de grond) heupen 

gestrekt, een scherpe hoek tussen 

de armen en het bovenlichaam, 

lichaam licht overstrekt. 

 

 

Spreid zit, heupen gestrekt en de 

binnenkant van de bovenbenen in 

contact met het rad (niet zitten op 

de achterbenen). Benen gestrekt, 

voeten gestrekt. De turner reikt naar 

achteren (beide handen gelijktijdig) 

om de hoepels te pakken direct 

achter het zitvlak. 

• afzet met één voet 

 

• handen niet evenwijdig op de 

hoepels 

• handen meer dan 20 cm vanaf de 

hoepelgrepen 

• ellebogenhoek minder dan 135º 

• ellebogen op het rad 

• niet voldoende hoogte in de 

aanzweeffase 

• gebrek aan heupstrekking 

• benen niet gesloten na de afzet 

• benen niet gestrekt 

• voeten niet gestrekt 

 

• gebrek aan strekking in de heupen 

• benen niet gestrekt 

• voeten niet gestrekt 

• handen niet gelijktijdig verplaatst 

• kleine aanpassing van de 

lichaamspositie op het rad 

• grote correctie van de 

lichaamspositie op het rad 

• “te lang” bovenop het rad 

 

NB: Elke kleine aftrek mag maar één 

keer per eenheid gegeven worden. 

Bijv. als de turner zijn benen gebogen 

heeft in zowel de aanzweef fase als 

bovenop het rad, mogen de juryleden 

maximaal 0,2 pt aftrekken voor het 

buigen van de benen in eenheid 2. 

• 0,5 vaste aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,2 vaste aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

• 0,1 – 0,5 variabele aftrek  

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,5 vaste aftrek 

 

• 0,1 – 0,5 variabele aftrek 

[<3 sec = geen aftrek] 

[3-4 sec = 0,1 – 0,2 aftrek] 

[5-6 sec = 0,3 – 0,4 aftrek] 

[>6 sec = 0,5 aftrek] 
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A1 Spreidzit Moeilijkheid: 0,0  Duitse benaming: Grätschsitz 

Sprongfases Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 3: 

Afzet van het rad 

 
 

Afzweeffase 

 

 

 

Benen (gestrekt) zwaaien 

voorwaarts en sluiten als ze van 

het rad af komen. De zwaai 

wordt abrupt gestopt, de 

heupen gestrekt en de turner 

zet met de handen af van het 

rad. 

 

 

 

 

 

 

 

Heupen stijgen boven het 

contactpunt van de handen 

aan het rad uit. Gestrekt 

lichaam in de afzweeffase. 

• benen niet gesloten als ze van het 

rad afkomen 

• voeten niet gestrekt 

• geen strekking in de heupen aan 

het eind van de zwaai 

• buigen van de benen om de afzet 

van het rad in te zetten 

 

 

 

 

• gebrek aan lichaamsstrekking na 

de afzet van het rad 

• gebrek aan hoogte in de 

afzweeffase 

 

 

 

 

• gebrek aan lichaamsstrekking voor 

de landing 

• afzweeffase te kort (in de 90 cm 

zone) 

• het rad raakt de mat voordat de 

turner het rad verlaten heeft 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,5 vaste aftrek 

 

 

 

 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,8 var. aftrek 

0,8 aftrek bij geen 

herkenbare afzet; geen 

aftrek als de heupen boven 

het contactpunt van de 

handen uitstijgen] 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,2 vaste aftrek  

• 0,2 vaste aftrek 

 

Eenheid 4: 

Landing 

Stabiele landingspositie op twee 

voeten, armen voor 

• extra stappen na de landing 

• handen raken de mat met de 

landing 

• vallen na landing op twee voeten 

• Heupen onder de kniehoek. 

• geen eindstand met gesloten 

voeten (ook na een val) 

• 0,1 – 0,5 aftrek  

• 0,2 vaste aftrek 

• 0,5 vaste aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

• 0,2 vaste aftrek 
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..A2 - Spreidzit achterwaarts 

A2 Spreidzit achterwaarts Moeilijkheid: 0,3  
Duitse benaming: 

Grätschsitz rückwärts 

Sprongfases Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 1: 

Het rad in beweging 

zetten 

 

 

 

 

Aanlopen 

• De turner wacht op het teken 

van de hoofdjury voordat hij het 

rad in beweging zet 

 

 

 

• Maximaal 2½ radomwentelingen 

om de sprong uit te voeren 

 

 

• Het aanlopen mag door de 

turner onderbroken worden 

(max. één keer per sprong) 

Beoordeling van de uitvoering 

begint bij eenheid 2 

• De hoofdjury heeft het recht de 

turner te vragen de sprong te 

herhalen als de turner het rad in 

beweging zet voordat het teken 

door de hoofdjury hiervoor is 

gegeven 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner meer dan 2½ 

radomwentelingen gebruikt om 

de sprong uit te voeren 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner het aanlopen twee keer 

onderbreekt 
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Eenheid 2: 

Afzet 

 

Aanzweeffase 

 
 

Positie op het rad 

 

De afzet moet met twee 

voeten 

 

Aanzweef met ½ draai: 

handen pakken binnen 20 cm 

aan beide zijden van de 

hoepelgrepen. Lichte buiging 

van de armen zijn toegestaan 

(ellebogenhoek niet minder 

dan 135º). Directe halve draai 

na de afzet in de 

achterwaartse spreidzit op het 

rad, benen gestrekt, heupen 

gestrekt. Geen vereiste hoogte 

bij deze vluchtfase. 

 

Achterwaarts aanzweven 

vanuit opliggen voorwaarts 

met 1/2e draai is ook mogelijk 

 

De handen laten (gelijktijdig) 

los van de oorspronkelijke 

positie en het bovenlichaam 

wordt uitgedraaid zodat de 

turner de hoepels voor zich kan 

pakken in de achterwaartse 

spreidzit. De binnenste 

bovenbenen zijn in contact 

met het rad, benen gestrekt, 

voeten gestrekt.  

• afzet met één voet 

 

• handen niet evenwijdig op de 

hoepels 

• handen meer dan 20 cm vanaf de 

hoepelgrepen 

• ellebogenhoek minder dan 135º 

• ellebogen op het rad 

• benen niet gestrekt 

• voeten niet gestrekt 

 

 

 

 

• handen niet gelijktijdig losgelaten 

• benen niet gestrekt 

• voeten niet gestrekt 

• ‘extra zwaai’ voor de afzet 

• kleine aanpassing van de 

lichaamspositie op het rad 

• grote correctie van de 

lichaamspositie op het rad 

• “te lang” bovenop het rad 

 

NB: Elke aftrek mag maar één 

keer per eenheid gegeven 

worden. Bijv. als de turner zijn 

benen gebogen heeft in zowel 

de aanzweef fase als bovenop 

het rad, mogen de juryleden 

maximaal 0,2 pt aftrekken voor 

het buigen van de benen in 

eenheid 2. 

• 0,5 vaste aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,2 vaste aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

 

 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,2 vaste aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,5 vaste aftrek 

 

• 0,1 – 0,5 variabele aftrek 

[<3 sec = geen aftrek] 

[3-4 sec = 0,1 – 0,2 aftrek] 

[5-6 sec = 0,3 – 0,4 aftrek] 

[>6 sec = 0,5 aftrek] 

Eenheid 3: 

Afzet van het rad 

Voor achterwaartse afzet, 

benen (gestrekt) achterwaarts 

• benen niet gestrekt in de zwaai 

• ‘extra zwaai’ op het rad. 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,2 vaste aftrek 
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A2 Spreidzit achterwaarts Moeilijkheid: 0,3  
Duitse benaming: 

Grätschsitz rückwärts 

Sprongfases Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

 
 

Afzweeffase 

 

 

zwaaien en sluiten als ze van 

het rad af komen (geen ‘extra 

zwaai’ toegestaan), lichaam 

licht overstrekt. De zwaai wordt 

abrupt gestopt, de heupen 

gestrekt en de turner zet met 

de handen af van het rad. 

 

 

 

 

Heupen stijgen boven het 

contactpunt van de handen 

aan het rad uit. Gestrekt 

lichaam vrijwel horizontaal 

(160° – 180°) 

• benen niet gesloten als ze van het 

rad afkomen 

• voeten niet gestrekt 

• geen strekking in de heupen aan 

het eind van de zwaai 

 

 

 

 

• gebrek aan lichaamsstrekking na 

de afzet van het rad 

• gebrek aan hoogte in de 

afzweeffase 

 

 

 

 

• gebrek aan lichaamsstrekking voor 

de landing 

• afzweeffase te kort (in de 90 cm 

zone) 

• het rad raakt de mat voordat de 

turner het rad verlaten heeft 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

 

 

 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,8 variabele aftrek 

[0,8 aftrek bij geen herkenbare 

afzet; geen aftrek als het gestrekte 

lichaam de horizontaal benaderd 

(160° – 180°)] 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,2 vaste aftrek  

• 0,2 vaste aftrek 

Eenheid 4: 

Landing 

Stabiele landingspositie op twee 

voeten, armen voor 

• extra stappen na de landing 

• handen raken de mat met de 

landing 

• vallen na landing op twee voeten 

• Heupen onder de kniehoek. 

• geen eindstand met gesloten 

voeten (ook na een val) 

• 0,1 – 0,5 aftrek  

• 0,2 vaste aftrek 

• 0,5 vaste aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

• 0,2 vaste aftrek 
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..A3 - Doorhurken 

A3 Doorhurken Moeilijkheid: 0,5   Duitse benaming: Durchhocken 

Sprongfases Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 1: 

Het rad in beweging 

zetten 

 

 

 

 

Aanlopen 

• De turner wacht op het teken 

van de hoofdjury voordat hij het 

rad in beweging zet 

 

 

• Maximaal 2½ radomwentelingen 

om de sprong uit te voeren 

 

 

• Het aanlopen mag door de 

turner onderbroken worden 

(max. één keer per sprong) 

Beoordeling van de uitvoering begint 

bij eenheid 2 

• De hoofdjury heeft het recht de 

turner te vragen de sprong te 

herhalen als de turner het rad in 

beweging zet voordat het 

teken door de hoofdjury 

hiervoor is gegeven 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als 

de turner meer dan 2½ 

radomwentelingen gebruikt om 

de sprong uit te voeren 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als 

de turner het aanlopen twee 

keer onderbreekt 
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A3 Doorhurken Moeilijkheid: 0,5   Duitse benaming: Durchhocken 

Sprongfases Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 2: 

Afzet 

 

Aanzweeffase 

 
 

 

 

 

Positie op het rad 

 

 

De afzet moet met twee 

voeten 

 

Steun aanzweef: de handen 

pakken binnen 20 cm aan 

beide zijden van de 

hoepelgrepen. Lichte buiging 

van de armen zijn toegestaan 

(ellebogenhoek niet minder 

dan 135º). Benen gestrekt en 

gesloten na de afzet. Moeten 

bijna de horizontaal bereiken 

(160º - 180º hoek t.o.v. de 

grond) heupen gestrekt, een 

scherpe hoek tussen de armen 

en het bovenlichaam, lichaam 

licht overstrekt. 

 

 

 

 

Hurk–steun positie, daarbij is de 

hoek tussen het bovenlichaam 

en de bovenbenen kortstondig 

minder dan 90º. De benen 

gesloten, voeten gestrekt (de 

benen passeren het rad onder 

hoepelniveau). 

• afzet met één voet 

 

• handen niet evenwijdig op de 

hoepels 

• handen meer dan 20 cm vanaf de 

hoepelgrepen 

• ellebogenhoek minder dan 135º 

• ellebogen op het rad 

• niet voldoende hoogte in de 

aanzweeffase 

• gebrek aan heupstrekking 

• benen niet gesloten na de afzet 

• benen niet gestrekt 

• voeten niet gestrekt 

 

• Onvoldoende hurkpositie (hoek 

tussen bovenlichaam en 

bovenbenen groter dan 90º 

gedurende de sprong) 

• benen niet gesloten 

• gebrek aan spanning in de benen 

• voeten niet gestrekt 

• kleine aanpassing van de 

lichaamspositie op het rad 

• grote correctie van de 

lichaamspositie op het rad 

• “te lang” bovenop het rad 

 

 

 

 

• 0,5 vaste aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,2 vaste aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

• 0,1 – 0,5 variabele aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,5 vaste aftrek 

 

• 0,1 – 0,5 variabele aftrek 

[<3 sec = geen aftrek] 

[3-4 sec = 0,1 – 0,2 aftrek] 

[5-6 sec = 0,3 – 0,4 aftrek] 

[>6 sec = 0,5 aftrek] 
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A3 Doorhurken Moeilijkheid: 0,5   Duitse benaming: Durchhocken 

Sprongfases Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 3: 

Afzet van het rad 

 
 

Afzweeffase 

 

Vanuit de hurkpositie worden 

benen naar voren gezwaaid, 

gesloten en gestrekt tot dat 

het lichaam boven de 

horizontaal is. De 

beenbeweging wordt abrupt 

gestopt en de turner zet af van 

het rad met de handen, 

heupen gestrekt. 

 

 

 

Het lichaam moet boven de 

horizontaal uitstijgen. Gestrekt 

lichaam in de afzweeffase 

• benen niet gestrekt in de zwaai 

• benen niet gesloten in de zwaai 

• voeten niet gestrekt 

• gebrek aan heupstrekking 

 

 

 

 

 

 

• gebrek aan lichaamsstrekking na 

de afzet van het rad 

• gebrek aan hoogte in de 

afzweeffase 

 

 

 

• gebrek aan lichaamsstrekking voor 

de landing 

• afzweeffase te kort (in de 90 cm 

zone) 

• het rad raakt de mat voordat de 

turner het rad verlaten heeft 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

 

 

 

 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,8 variabele aftrek 

[0,8 aftrek bij geen herkenbare 

afzet; geen aftrek als het lichaam 

boven de horizontaal uitstijgt] 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,2 vaste aftrek  

• 0,2 vaste aftrek 

Eenheid 4: 

Landing 

Stabiele landingspositie op 

twee voeten, armen voor 

• extra stappen na de landing 

• handen raken de mat met de 

landing 

• vallen na landing op twee voeten 

• Heupen onder de kniehoek. 

• geen eindstand met gesloten 

voeten (ook na een val) 

• 0,1 – 0,5 aftrek  

• 0,2 vaste aftrek 

• 0,5 vaste aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

• 0,2 vaste aftrek 
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..A4 - Handenstand, afspreiden 

A4 Handenstand, 

afspreiden 
Moeilijkheid: 3,0 

 Duitse benaming:  

Handstütz abgrätschen 

Sprongfasen Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 1: 

Het rad in beweging 

zetten 

 

 

 

 

Aanlopen 

• De turner wacht op het teken 

van de hoofdjury voordat hij het 

rad in beweging zet 

 

 

 

• Maximaal 2½ radomwentelingen 

om de sprong uit te voeren 

 

• Het aanlopen mag door de 

turner onderbroken worden 

(max. één keer per sprong) 

Beoordeling van de uitvoering begint 

bij eenheid 2 

• De hoofdjury heeft het recht de 

turner te vragen de sprong te 

herhalen als de turner het rad in 

beweging zet voordat het teken 

door de hoofdjury hiervoor is 

gegeven 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner meer dan 2½ 

radomwentelingen gebruikt om 

de sprong uit te voeren 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner het aanlopen twee keer 

onderbreekt 
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Eenheid 2: 

Afzet 

 

Aanzweeffase 

 

Positie 

op het 

rad 

 

 

De afzet moet met twee 

voeten 

 

Handenstand aanzweef: de 

handen pakken binnen 20 cm 

aan beide zijden van de 

hoepelgrepen. Ellebogenhoek 

minimaal 90º, heuphoek 90º - 

180º, voeten boven het niveau 

van de handen op het rad. 

Benen gestrekt en gesloten, 

voeten gestrekt.  

 

 

 

 

 

 

De handenstandpositie moet 

eerst bereikt worden. 

Afspreiden volgt door het 

verkleinen van de heuphoek 

en het spreiden van de benen. 

• afzet met één voet 

 

• handen niet evenwijdig op de 

hoepels 

• handen meer dan 20 cm vanaf de 

hoepelgrepen 

• ellebogenhoek minder dan 90º 

• heuphoek minder dan 90º 

• benen niet gestrekt 

• benen niet gesloten 

• voeten niet gestrekt 

• onvoldoende hoogte in de 

aanzweeffase 

 

• handenstand positie niet bereikt 

(d.w.z. heuphoek blijft minder dan 

160º) voor het afspreiden 

• benen niet gestrekt 

• benen niet gesloten in de 

handenstand 

• voeten niet gestrekt 

• kleine aanpassing van de 

lichaamspositie op het rad 

• grote correctie van de 

lichaamspositie op het rad 

• “te lang” bovenop het rad 

 

NB: Elke aftrek mag maar één keer per 

eenheid gegeven worden. Bijv. als de 

turner zijn benen gebogen heeft in 

zowel de aanzweeffase als bovenop 

het rad, mogen de juryleden 

maximaal 0,2 pt aftrekken voor het 

buigen van de benen in eenheid 2. 

• 0,5 vaste aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,5 vaste aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,5 variabele aftrek  

 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,5 vaste aftrek 

 

• 0,1 – 0,5 variabele aftrek 

[<3 sec = geen aftrek] 

[3-4 sec = 0,1 – 0,2 aftrek] 

[5-6 sec = 0,3 – 0,4 aftrek] 

[>6 sec = 0,5 aftrek] 
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A4 Handenstand, 

afspreiden 
Moeilijkheid: 3,0 

 Duitse benaming:  

Handstütz abgrätschen 

Sprongfasen Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 3: 

Afzet van het rad 

 

 

 

 

 

Afzweeffase 

 
 

Na het afspreiden uit de 

handenstand, een gestrekt 

lichaam wordt bereikt door het 

krachtig afzetten met de 

handen van het rad en het 

oprichten van het 

bovenlichaam  

 

De afzet van het rad moet er 

voor zorgen dat de heupen 

van de turner in de 

afzweeffase boven het 

afzetniveau van de handen 

komen. Lichaam gestrekt, 

benen gesloten 

• benen niet gestrekt tijdens het 

afspreiden 

• voeten niet gestrekt 

 

 

 

• gebrek aan lichaamsstrekking 

(heupen gestrekt, benen gesloten, 

bovenlichaam opgericht) na de 

afzet van het rad 

• gebrek aan hoogte in de 

afzweeffase 

 

 

 

• benen niet gesloten voor de 

landing 

• gebrek aan lichaamsstrekking voor 

de landing 

• afzweeffase te kort (in de 90 cm 

zone) 

• het rad raakt de mat voordat de 

turner het rad verlaten heeft 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

 

 

• 0,1 – 0,8 variabele aftrek 

[0,8 aftrek bij geen herkenbare 

afzet; geen aftrek als de heupen 

uitstijgen boven het afzetniveau 

van de handen] 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,2 vaste aftrek  

• 0,2 vaste aftrek 

 

Eenheid 4: 

Landing 

Stabiele landingspositie op 

twee voeten, armen voor 

• extra stappen na de landing 

• handen raken de mat met de 

landing 

• vallen na landing op twee voeten 

• Heupen onder de kniehoek. 

• geen eindstand met gesloten 

voeten (ook na een val) 

• 0,1 – 0,5 aftrek  

• 0,2 vaste aftrek 

• 0,5 vaste aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

• 0,2 vaste aftrek 
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..A5 - Overspreiden 

A5  Overspreiden Moeilijkheid: 1,3  Duitse benaming: Grätsche 

Sprongfasen Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 1: 

Het rad in beweging 

zetten 

 

 

 

Aanlopen 

• De turner wacht op het teken 

van de hoofdjury voordat hij het 

rad in beweging zet 

 

 

• Maximaal 2½ radomwentelingen 

om de sprong uit te voeren 

 

 

• Het aanlopen mag door de 

turner onderbroken worden 

(max. één keer per sprong) 

Beoordeling van de uitvoering begint 

bij eenheid 2 

• De hoofdjury heeft het recht de 

turner te vragen de sprong te 

herhalen als de turner het rad in 

beweging zet voordat het 

teken door de hoofdjury 

hiervoor is gegeven 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als 

de turner meer dan 2½ 

radomwentelingen gebruikt om 

de sprong uit te voeren 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als 

de turner het aanlopen twee 

keer onderbreekt 

Eenheid 2: 

Afzet 

 

Vluchtfase/ positie op het 

rad 

 

NB: Merk op dat de 

vluchtfase en de positie 

op het rad geïntegreerd 

zijn in één beweging bij 

deze sprong (en A6) 

 

De afzet moet met twee 

voeten 

 

De handen pakken hoog aan 

het rad binnen 20 cm aan 

beide zijden van de 

hoepelgrepen. Na een sterke 

afzet (geen steun 

voorgeschreven) en krachtige 

trek van de armen (gebogen 

armen toegestaan), gaat de 

turner door een spreidsteun 

positie op het hoogste punt 

van het rad.  

 

• afzet met één voet 

 

• handen niet evenwijdig op de 

hoepels 

• handen meer dan 20 cm van de 

hoepelgrepen 

• benen niet gestrekt, na de afzet 

• voeten niet gestrekt 

• benen in contact met het rad 

•  “te lang” bovenop het rad 

 

 

• 0,5 vaste aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,5 variabele aftrek 

[<3 sec = geen aftrek] 

[3-4 sec = 0,1 – 0,2 aftrek] 

[5-6 sec = 0,3 – 0,4 aftrek] 

[>6 sec = 0,5 aftrek] 
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A5  Overspreiden Moeilijkheid: 1,3  Duitse benaming: Grätsche 

Sprongfasen Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 3: 

Afzet van het rad/ 

Afzweeffase 

 

 

De afzet van de handen van 

het rad vindt plaats terwijl de 

turner nog steeds hoogte 

verkrijgt. Door een krachtige 

afduwen van de armen, 

strekking van de heupen en 

het oprichten van het 

bovenlichaam (armen 

geheven) bereikt de turner 

een gestrekte lichaamspositie 

tijdens de afzweeffase. De 

turner moet hoogte blijven 

verkrijgen na de afzet van het 

rad (heupniveau van de turner 

moet zichtbaar boven het 

hoogste punt van het rad 

komen tijdens de afzweeffase) 

• gebrek aan heupstrekking na de 

afzet van het rad 

• armen niet opgeheven 

• benen niet gesloten 

• benen niet gestrekt 

• voeten niet gestrekt 

• gebrek aan hoogte in de 

afzweeffase 

 

 

 

 

• gebrek aan lichaamsstrekking voor 

de landing 

• afzweeffase te kort (in de 90 cm 

zone) 

• het rad raakt de mat voordat de 

turner het rad verlaten heeft 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,8 variabele aftrek 

[0,8 aftrek bij geen herkenbare 

afzet; geen aftrek als het 

heupniveau van de turner 

zichtbaar boven het hoogste punt 

van het rad uitstijgt] 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,2 vaste aftrek  

• 0,2 vaste aftrek 

Eenheid 4: 

Landing 

Stabiele landingspositie op 

twee voeten, armen voor 

• extra stappen na de landing 

• handen raken de mat met de 

landing 

• vallen na landing op twee voeten 

• Heupen onder de kniehoek. 

• geen eindstand met gesloten 

voeten (ook na een val) 

• 0,1 – 0,5 aftrek  

• 0,2 vaste aftrek 

• 0,5 vaste aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

• 0,2 vaste aftrek 
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..A6 Overhurken 

A6 Overhurken Moeilijkheid: 1,5  Duitse benaming: Hocke 

Sprongfasen Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 1: 

Het rad in beweging 

zetten 

 

 

 

 

Aanlopen 

• De turner wacht op het teken 

van de hoofdjury voordat hij het 

rad in beweging zet 

 

 

 

• Maximaal 2½ radomwentelingen 

om de sprong uit te voeren 

 

 

• Het aanlopen mag door de 

turner onderbroken worden 

(max. één keer per sprong) 

Beoordeling van de uitvoering begint 

bij eenheid 2 

• De hoofdjury heeft het recht de 

turner te vragen de sprong te 

herhalen als de turner het rad in 

beweging zet voordat het teken 

door de hoofdjury hiervoor is 

gegeven 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner meer dan 2½ 

radomwentelingen gebruikt om 

de sprong uit te voeren 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner het aanlopen twee keer 

onderbreekt 

Eenheid 2: 

Afzet 

 

Vluchtfase/ positie op het 

rad 

 

NB: Zie dat de vluchtfase 

en de positie op het rad 

geïntegreerd zijn in één 

beweging bij deze sprong 

(en A5) 

 

 

De afzet moet met twee 

voeten 

 

De handen pakken hoog aan 

het rad binnen 20 cm aan 

beide zijden van een sport. Na 

een sterke afzet (geen steun 

voorgeschreven) en krachtige 

trek van de armen (gebogen 

armen toegestaan), gaat de 

turner door een 

hurksteunpositie op het 

hoogste punt van het rad. De 

voeten mogen niet onder het 

niveau van de hoepels komen. 

 

 

• afzet met één voet 

 

• handen niet evenwijdig op de 

hoepels 

• handen meer dan 20 cm van een 

sport 

• gebrek aan spanning in de benen 

• benen niet gesloten in de 

hurkpositie 

• voeten niet gestrekt 

• benen in contact met het rad 

• de voeten komen onder het 

niveau van de hoepels 

•  “te lang” bovenop het rad 

 

• 0,5 vaste aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,5 variabele aftrek 

[<3 sec = geen aftrek] 

[3-4 sec = 0,1 – 0,2 aftrek] 

[5-6 sec = 0,3 – 0,4 aftrek] 

[>6 sec = 0,5 aftrek] 
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A6 Overhurken Moeilijkheid: 1,5  Duitse benaming: Hocke 

Sprongfasen Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 3: 

Afzet van het rad/ 

Afzweeffase 

 

 

De afzet van de handen van 

het rad vindt plaats terwijl de 

turner nog steeds hoogte 

verkrijgt. Door een krachtige 

afduwen van de armen, 

strekking van de heupen en 

het oprichten van het 

bovenlichaam (armen 

geheven) bereikt de turner 

een gestrekte lichaamspositie 

tijdens de afzweeffase. De 

turner moet hoogte blijven 

verkrijgen na de afzet van het 

rad (heupniveau van de turner 

moet zichtbaar boven het 

hoogste punt van het rad 

komen tijdens de afzweeffase) 

• gebrek aan heupstrekking na de 

afzet van het rad 

• armen niet opgeheven 

• benen niet gesloten 

• benen niet gestrekt 

• voeten niet gestrekt 

• gebrek aan hoogte in de 

afzweeffase 

 

 

 

 

• gebrek aan lichaamsstrekking voor 

de landing 

• afzweeffase te kort (in 90 cm zone) 

• het rad raakt de mat voordat de 

turner het rad verlaten heeft 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,8 variabele aftrek 

[0,8 aftrek bij geen herkenbare 

afzet; geen aftrek als het 

heupniveau van de turner 

zichtbaar boven het hoogste punt 

van het rad uitstijgt] 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,2 vaste aftrek  

• 0,2 vaste aftrek 

 

Eenheid 4: 

Landing 

Stabiele landingspositie op 

twee voeten, armen voor 

• extra stappen na de landing 

• handen raken de mat met de 

landing 

• vallen na landing op twee voeten 

• Heupen onder de kniehoek. 

• geen eindstand met gesloten 

voeten (ook na een val) 

• 0,1 – 0,5 aftrek  

• 0,2 vaste aftrek 

• 0,5 vaste aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

• 0,2 vaste aftrek 
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3.8.6 Categorie B: Sprongen uitgevoerd vanuit stand op het rad 

..B1 - Streksprong voorwaarts 

B1 Streksprong voorwaarts Moeilijkheid: 0,5  Duitse benaming: Strecksprung 

Sprongfasen Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 1: 

Het rad in beweging 

zetten 

 

 

 

 

Aanlopen 

• De turner wacht op het teken 

van de hoofdjury voordat hij het 

rad in beweging zet 

 

 

 

• Maximaal 2½ radomwentelingen 

om de sprong uit te voeren 

 

• Het aanlopen mag door de 

turner onderbroken worden 

(max. één keer per sprong) 

Beoordeling van de uitvoering 

begint bij eenheid 2 

• De hoofdjury heeft het recht de 

turner te vragen de sprong te 

herhalen als de turner het rad in 

beweging zet voordat het teken 

door de hoofdjury hiervoor is 

gegeven 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner meer dan 2½ 

radomwentelingen gebruikt om 

de sprong uit te voeren 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner het aanlopen twee keer 

onderbreekt 
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Eenheid 2: 

Afzet 

 

Aanzweeffase 

 

 
 

 

 

Positie op het rad 

 

 

De afzet moet met twee 

voeten 

 

Hoek aanzweef: De handen 

pakken het rad ongeveer op 

heuphoogte. De armen 

mogen licht gebogen zijn 

(minimale elleboog hoek 

135º).Benen gestrekt na de 

afzet. Gesloten heuphoek 

waarbij de heupen boven de 

schouderlijn uit stijgen. De 

voeten boven het niveau van 

de handen op het rad, de 

hoek tussen de armen en het 

bovenlichaam is groter dan 

90º. 

 

Aanhoeken vanuit opliggen 

voorwaarts ook mogelijk 

 

Spreidhoek stand, benen 

gestrekt, gesloten heuphoek, 

voeten direct achter de 

handen op het rad (wijzen 

voorwaarts). Na de plaatsing 

van de voeten op het rad, laat 

de turner zijn greep los en richt 

zijn bovenlichaam op tot een 

rechtop staande positie. De 

armen (gestrekt) mogen 

opgeheven worden boven het 

hoofd of achter het lichaam 

gehouden worden klaar om 

op te zwaaien. 

• afzet met één voet 

 

• handen niet evenwijdig op de 

hoepels 

• ellebogenhoek minder dan 135º 

• ellebogen op het rad 

• niet voldoende hoogte in de 

aanzweeffase 

• benen niet gestrekt 

• voeten niet gestrekt voor plaatsing 

op het rad 

• benen in contact met het rad 

voordat de voeten geplaatst zijn 

 

• benen niet gestrekt 

• voeten niet direct achter de 

handen 

• voeten wijzen niet maar voren 

• kleine aanpassing van de 

lichaamspositie op het rad 

• grote correctie van de 

lichaamspositie op het rad (incl. 

slepen met de benen op het rad) 

• “te lang” bovenop het rad 

 

NB: Elke kleine aftrek mag maar 

één keer per eenheid gegeven 

worden. Bijv. als de turner zijn 

benen gebogen heeft in zowel 

de aanzweeffase als bovenop 

het rad, mogen de juryleden 

maximaal 0,2 pt aftrekken voor 

het buigen van de benen in 

eenheid 2. 

• 0,5 vaste aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,2 vaste aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

• 0,1 – 0,5 var. aftrek  

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,5 vaste aftrek 

 

 

• 0,1 – 0,5 variabele aftrek 

[<3 sec = geen aftrek] 

[3-4 sec = 0,1 – 0,2 aftrek] 

[5-6 sec = 0,3 – 0,4 aftrek] 

[>6 sec = 0,5 aftrek] 
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B1 Streksprong voorwaarts Moeilijkheid: 0,5  Duitse benaming: Strecksprung 

Sprongfasen Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 3: 

Afzet van het rad 

 

 

 

 

 

 

Afzweeffase 

 
 

De afzet van het rad wordt ingezet 

door een lichte buiging van de 

benen gevolgd door een krachtige 

afzet (sprong) van het rad. De turner 

mag (hoeft dit niet) een opwaartse 

armzwaai gebruiken om de vereiste 

hoogte in de afzweeffase te 

bereiken.  

 

Lichaam gestrekt na de afzet van 

het rad. Benen gestrekt en gestrekte 

voeten. Het niveau van de heupen 

op het hoogst van de sprong moet 

gelijk zijn aan de schouderhoogte 

van de turner toen deze op het rad 

stond. Gestrekt lichaam gedurende 

de afzweeffase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• gebrek aan lichaamsstrekking na 

de afzet van het rad 

• gebrek aan hoogte in de 

afzweeffase 

 

 

 

 

• benen niet gestrekt 

• benen niet gesloten 

• voeten niet gestrekt 

• gebrek aan lichaamsstrekking voor 

de landing 

• afzweeffase te kort (in de 90 cm 

zone) 

• het rad raakt de mat voordat de 

turner het rad verlaten heeft 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,8 variabele aftrek 

[0,8 aftrek bij geen herkenbare 

afzet; geen aftrek als de heupen 

stijgen tot minstens het schouder 

niveau toen deze op het rad stond] 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,2 vaste aftrek  

• 0,2 vaste aftrek 

Eenheid 4: 

Lang 

Stabiele landingspositie op 

twee voeten, armen voor 

• extra stappen na de landing 

• handen raken de mat met de 

landing 

• vallen na landing op twee voeten 

• Heupen onder de kniehoek. 

• geen eindstand met gesloten 

voeten (ook na een val) 

• 0,1 – 0,5 aftrek  

• 0,2 vaste aftrek 

• 0,5 vaste aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

• 0,2 vaste aftrek 
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..B2 - Spreidhoeksprong 

B2  Spreidhoeksprong Moeilijkheid: 1,0  
Duitse benaming: 

Grätschwinkelsprung 

Sprongfasen Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 1: 

Het rad in beweging 

zetten 

 

 

 

Aanlopen 

• De turner wacht op het teken 

van de hoofdjury voordat hij het 

rad in beweging zet 

 

 

 

• Maximaal 2½ radomwentelingen 

om de sprong uit te voeren 

 

 

• Het aanlopen mag door de 

turner onderbroken worden 

(max. één keer per sprong) 

Beoordeling van de uitvoering 

begint bij eenheid 2 

• De hoofdjury heeft het recht de 

turner te vragen de sprong te 

herhalen als de turner het rad in 

beweging zet voordat het teken 

door de hoofdjury hiervoor is 

gegeven 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner meer dan 2½ 

radomwentelingen gebruikt om 

de sprong uit te voeren 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner het aanlopen twee keer 

onderbreekt 
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Eenheid 2: 

Afzet 

 

Aanzweeffase 

 

 
 

 

 

 

 

Positie op het rad 

 

 

De afzet moet met twee 

voeten 

 

Hoek aanzweef: De handen 

pakken het rad ongeveer op 

heuphoogte, binnen de 20 cm 

van beide kanten van de 

hoepelgrepen. De armen 

mogen licht gebogen zijn 

(minimale elleboog hoek 

135º).Benen gestrekt na de 

afzet. Gesloten heuphoek 

waarbij de heupen boven de 

schouderlijn uit stijgen. De 

voeten boven het niveau van 

de handen op het rad, de 

hoek tussen de armen en het 

bovenlichaam is groter dan 

90º. 

 

Aanhoeken vanuit opliggen 

voorwaarts ook mogelijk 

 

Spreidhoek stand, benen 

gestrekt, gesloten heuphoek, 

voeten direct achter de 

handen op het rad (wijzen 

voorwaarts). Na de plaatsing 

van de voeten op het rad, laat 

de turner zijn greep los en richt 

zijn bovenlichaam op tot een 

rechtop staande positie. De 

armen (gestrekt) mogen 

opgeheven worden boven het 

hoofd of achter het lichaam 

• afzet met één voet 

 

• handen niet evenwijdig op de 

hoepels 

• ellebogenhoek minder dan 135º 

• ellebogen op het rad 

• niet voldoende hoogte in de 

aanzweeffase 

• benen niet gestrekt 

• voeten niet gestrekt voor plaatsing 

op het rad 

• benen in contact met het rad 

voordat de voeten geplaatst zijn 

 

• benen niet gestrekt 

• voeten niet direct achter de 

handen 

• voeten wijzen niet maar voren 

• kleine aanpassing van de 

lichaamspositie op het rad 

• grote correctie van de 

lichaamspositie op het rad (incl. 

slepen met de benen op het rad) 

• “te lang” bovenop het rad 

 

NB: Elke kleine aftrek mag maar 

één keer per eenheid gegeven 

worden. Bijv. als de turner zijn 

benen gebogen heeft in zowel 

de aanzweeffase als bovenop 

het rad, mogen de juryleden 

maximaal 0,2 pt aftrekken voor 

het buigen van de benen in 

eenheid 2. 

• 0,5 vaste aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,2 vaste aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

• 0,1 – 0,5 var. aftrek  

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,5 vaste aftrek 

 

 

• 0,1 – 0,5 variabele aftrek 

[<3 sec = geen aftrek] 

[3-4 sec = 0,1 – 0,2 aftrek] 

[5-6 sec = 0,3 – 0,4 aftrek] 

[>6 sec = 0,5 aftrek] 
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B2  Spreidhoeksprong Moeilijkheid: 1,0  
Duitse benaming: 

Grätschwinkelsprung 

Sprongfasen Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

gehouden worden klaar om 

op te zwaaien. 

Eenheid 3: 

Afzet van het rad 

 

 

 

 

 

 

 

Afzweeffase 

 

 

De afzet van het rad wordt 

ingezet door een lichte buiging 

van de benen gevolgd door 

een krachtige afzet (sprong) 

van het rad. De turner mag 

(hoeft dit niet) een opwaartse 

armzwaai gebruiken om de 

gevraagde hoogte in de 

afzweeffase te bereiken.  

 

Lichaam gestrekt na de afzet 

van het rad. Benen gestrekt en 

gestrekte voeten.  Hef de 

benen op in een spreidhoek 

positie op het hoogste punt 

van de afzweeffase, heuphoek 

90º of minder, minstens 90º 

hoek tussen de gespreide 

benen. Het niveau van de 

heupen op het hoogst van de 

sprong moet gelijk zijn aan de 

schouderhoogte van de turner 

toen deze op het rad stond. 

Gestrekt lichaam voor de 

landing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• gebrek aan lichaamsstrekking na 

de afzet van het rad 

• spreidhoek positie niet op het 

hoogste punt in de afzweeffase 

• gebrek aan hoogte in de 

afzweeffase 

 

 

 

 

• benen niet gestrekt 

• voeten niet gestrekt 

• heuphoek groter dan 90º 

• hoek tussen de gespreide benen 

minder dan 90º 

• gebrek aan lichaamsstrekking voor 

de landing 

• afzweeffase te kort (in de 90 cm 

zone) 

• het rad raakt de mat voordat de 

turner het rad verlaten heeft 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,8 variabele aftrek 

[0,8 aftrek bij geen herkenbare 

afzet; geen aftrek als de heupen 

stijgen tot minstens het schouder 

niveau toen deze op het rad stond] 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,2 vaste aftrek  

• 0,2 vaste aftrek 
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B2  Spreidhoeksprong Moeilijkheid: 1,0  
Duitse benaming: 

Grätschwinkelsprung 

Sprongfasen Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 4: 

Landing 

Stabiele landingspositie op 

twee voeten, armen voor 

• extra stappen na de landing 

• handen raken de mat met de 

landing 

• vallen na landing op twee voeten 

• Heupen onder de kniehoek. 

• geen eindstand met gesloten 

voeten (ook na een val) 

• 0,1 – 0,5 aftrek  

• 0,2 vaste aftrek 

• 0,5 vaste aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

• 0,2 vaste aftrek 

 

..B3 - Hurksalto voorwaarts 

B3 Hurksalto voorwaarts Moeilijkheid: 2,0  
Duitse benaming: Salto vorwärts 

gehockt 

Sprongfasen Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 1: 

Het rad in beweging 

zetten 

 

 

 

 

Aanlopen 

• De turner wacht op het teken 

van de hoofdjury voordat hij het 

rad in beweging zet 

 

 

 

• Maximaal 2½ radomwentelingen 

om de sprong uit te voeren 

 

 

• Het aanlopen mag door de 

turner onderbroken worden 

(max. één keer per sprong) 

Beoordeling van de uitvoering begint 

bij eenheid 2 

• De hoofdjury heeft het recht de 

turner te vragen de sprong te 

herhalen als de turner het rad in 

beweging zet voordat het teken 

door de hoofdjury hiervoor is 

gegeven 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner meer dan 2½ 

radomwentelingen gebruikt om 

de sprong uit te voeren 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner het aanlopen twee keer 

onderbreekt 
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Eenheid 2: 

Afzet 

 

Aanzweeffase 

 
 

 

 

 

 

Positie op het rad 

 

De afzet moet met twee 

voeten 

 

Hoek aanzweef: De handen 

pakken het rad ongeveer op 

heuphoogte, binnen de 20 cm 

van beide kanten van de 

hoepelgrepen. De armen 

mogen licht gebogen zijn 

(minimale elleboog hoek 

135º).Benen gestrekt na de 

afzet. Gesloten heuphoek 

waarbij de heupen boven de 

schouderlijn uit stijgen. De 

voeten boven het niveau van 

de handen op het rad, de 

hoek tussen de armen en het 

bovenlichaam is groter dan 

90º. 

 

 

Aanhoeken vanuit opliggen 

voorwaarts ook mogelijk 

 

 

Spreidhoek stand, benen 

gestrekt, gesloten heuphoek, 

voeten direct achter de 

handen op het rad (wijzen 

voorwaarts). Na de plaatsing 

van de voeten op het rad, laat 

de turner zijn greep los en richt 

zijn bovenlichaam op tot een 

rechtop staande positie. 

Benen gestrekt, voeten op de 

• afzet met één voet 

 

• handen niet evenwijdig op de 

hoepels 

• ellebogenhoek minder dan 135º 

• ellebogen op het rad 

• niet voldoende hoogte in de 

aanzweeffase 

• benen niet gestrekt 

• voeten niet gestrekt voor plaatsing 

op het rad 

• benen in contact met het rad 

voordat de voeten geplaatst zijn 

• voeten niet direct achter de 

handen op het rad geplaatst 

 

• benen niet gestrekt 

• voeten wijzen niet maar voren 

• gebrek aan lichaamsspanning 

• armen niet gestrekt boven het 

hoofd 

• kleine aanpassing van de 

lichaamspositie op het rad 

• grote correctie van de 

lichaamspositie op het rad (incl. 

slepen met de benen op het rad) 

• “te lang” bovenop het rad 

 

NB: Elke kleine aftrek mag maar één 

keer per eenheid gegeven worden. 

Bijv. als de turner zijn benen gebogen 

heeft in zowel de aanzweeffase als 

bovenop het rad, mogen de juryleden 

maximaal 0,2 pt aftrekken voor het 

buigen van de benen in eenheid 2. 

• 0,5 vaste aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,2 vaste aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

• 0,1 – 0,5 variabele aftrek  

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,5 vaste aftrek 

 

 

• 0,1 – 0,5 variabele aftrek 

[<3 sec = geen aftrek] 

[3-4 sec = 0,1 – 0,2 aftrek] 

[5-6 sec = 0,3 – 0,4 aftrek] 

[>6 sec = 0,5 aftrek] 
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B3 Hurksalto voorwaarts Moeilijkheid: 2,0  
Duitse benaming: Salto vorwärts 

gehockt 

Sprongfasen Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

hoepels (wijzen voorwaarts), 

lichaam gespannen, armen 

(gestrekt) boven het hoofd. 

Eenheid 3: 

Afzet van het rad 

 
 

Afzweeffase 

 
 

 

De turner zet de hurksalto 

voorwaarts in vanuit een 

staande positie op het rad 

door een lichte buiging van de 

benen gevolgd door een 

krachtige afzet (sprong) van 

het rad.  

 

 

 

Lichaam gestrekt direct na de 

afzet van het rad. Er moet een 

duidelijke stijging in hoogte 

zichtbaar zijn voordat de turner 

een hurkpositie inneemt 

(benen gesloten, voeten 

gestrekt, knieënhoek 90º of 

minder, heuphoek 90º of 

minder) voor de hurksalto 

voorwaarts. De rotatie moet 

plaats vinden op het hoogste 

punt van de afzweeffase, met 

een stijging van de heupen tot 

op het niveau van de 

schouders van de turner toen 

deze op het rad stond. 

Gestrekt lichaam voor de 

landing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• gebrek aan lichaamsstrekking na 

de afzet van het rad 

• gebrek aan hoogte in de 

afzweeffase 

 

 

 

 

• rotatie van de salto niet op het 

hoogste punt van de afzweeffase 

• benen niet gesloten 

• knieënhoek groter dan 90º 

• heuphoek groter dan 90º 

• gebrek aan lichaamsstrekking voor 

de landing 

• afzweeffase te kort (in de 90 cm 

zone) 

• het rad raakt de mat voordat de 

turner het rad verlaten heeft 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,8 variabele aftrek 

[0,8 aftrek bij geen herkenbare 

afzet; geen aftrek als de heupen 

stijgen tot minstens het 

schouderniveau toen deze op het 

rad stond] 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,2 vaste aftrek  

• 0,2 vaste aftrek 



 

Versie 2019  121 

B3 Hurksalto voorwaarts Moeilijkheid: 2,0  
Duitse benaming: Salto vorwärts 

gehockt 

Sprongfasen Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 4: 

Landing 

Stabiele landingspositie op 

twee voeten, armen voor 

• extra stappen na de landing 

• handen raken de mat met de 

landing 

• vallen na landing op twee voeten 

• Heupen onder de kniehoek. 

• geen eindstand met gesloten 

voeten (ook na een val) 

• 0,1 – 0,5 aftrek 

• 0,2 vaste aftrek 

• 0,5 vaste aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

• 0,2 vaste aftrek 

 

..B4 - Hoeksalto voorwaarts 

B4 Hoeksalto voorwaarts Moeilijkheid: 2,3  
Duitse benaming: Salto vorwärts 

gebückt 

Sprongfasen  Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 1: 

Het rad in beweging 

zetten 

 

 

 

Aanlopen 

• De turner wacht op het teken 

van de hoofdjury voordat hij het 

rad in beweging zet 

 

 

 

• Maximaal 2½ radomwentelingen 

om de sprong uit te voeren 

 

 

• Het aanlopen mag door de 

turner onderbroken worden 

(max. één keer per sprong) 

Beoordeling van de uitvoering begint 

bij eenheid 2 

• De hoofdjury heeft het recht de 

turner te vragen de sprong te 

herhalen als de turner het rad in 

beweging zet voordat het teken 

door de hoofdjury hiervoor is 

gegeven 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner meer dan 2½ 

radomwentelingen gebruikt om 

de sprong uit te voeren 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner het aanlopen twee keer 

onderbreekt 
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Eenheid 2: 

Afzet 

 

Aanzweeffase 

 

 
 

 

 

 

 

 

Positie op het rad 

 
 

 

De afzet moet met twee 

voeten 

 

Hoek aanzweef: De handen 

pakken het rad ongeveer op 

heuphoogte, binnen de 20 cm 

van beide kanten van de 

hoepelgrepen. De armen 

mogen licht gebogen zijn 

(minimale elleboog hoek 

135º).Benen gestrekt na de 

afzet. Gesloten heuphoek 

waarbij de heupen boven de 

schouderlijn uit stijgen. De 

voeten boven het niveau van 

de handen op het rad, de 

hoek tussen de armen en het 

bovenlichaam is groter dan 

90º. 

 

 

Aanhoeken vanuit opliggen 

voorwaarts ook mogelijk 

 

 

Spreidhoek stand, benen 

gestrekt, gesloten heuphoek, 

voeten direct achter de 

handen op het rad (wijzen 

voorwaarts). Na de plaatsing 

van de voeten op het rad, laat 

de turner zijn greep los en richt 

zijn bovenlichaam op tot een 

rechtop staande positie. 

Benen gestrekt, voeten op de 

• afzet met één voet 

 

• handen niet evenwijdig op de 

hoepels 

• ellebogenhoek minder dan 135º 

• ellebogen op het rad 

• niet voldoende hoogte in de 

aanzweeffase 

• benen niet gestrekt 

• voeten niet gestrekt voor plaatsing 

op het rad 

• benen in contact met het rad 

voordat de voeten geplaatst zijn 

• voeten niet direct achter de 

handen op het rad geplaatst 

 

• benen niet gestrekt 

• voeten wijzen niet maar voren 

• gebrek aan lichaamsspanning 

• armen niet gestrekt boven het 

hoofd 

• kleine aanpassing van de 

lichaamspositie op het rad 

• grote correctie van de 

lichaamspositie op het rad (incl. 

slepen met de benen op het rad) 

 

• “te lang” bovenop het rad 

 

NB: Elke kleine aftrek mag maar één 

keer per eenheid gegeven worden. 

Bijv. als de turner zijn benen gebogen 

heeft in zowel de aanzweeffase als 

bovenop het rad, mogen de juryleden 

• 0,5 vaste aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,2 vaste aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

• 0,1 – 0,5 var. aftrek  

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,5 vaste aftrek 

 

 

 

• 0,1 – 0,5 variabele aftrek 

[<3 sec = geen aftrek] 

[3-4 sec = 0,1 – 0,2 aftrek] 

[5-6 sec = 0,3 – 0,4 aftrek] 

[>6 sec = 0,5 aftrek] 
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B4 Hoeksalto voorwaarts Moeilijkheid: 2,3  
Duitse benaming: Salto vorwärts 

gebückt 

Sprongfasen  Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

hoepels (wijzen voorwaarts), 

lichaam gespannen, armen 

(gestrekt) boven het hoofd. 

maximaal 0,2 pt aftrekken voor het 

buigen van de benen in eenheid 2. 

Eenheid 3: 

Afzet van het rad 

 
 

Afzweeffase 

 

e turner zet de salto 

voorwaarts in vanuit een 

staande positie op het rad 

door een lichte buiging van de 

benen gevolgd door een 

krachtige afzet (sprong) van 

het rad.  

 

 

 

Lichaam gestrekt direct na de 

afzet van het rad. Er moet een 

duidelijke stijging in hoogte 

zichtbaar zijn voordat de turner 

een hoekpositie inneemt 

(benen gesloten, voeten 

gestrekt, heuphoek 45º of 

minder) voor de hoeksalto 

voorwaarts. De rotatie moet 

plaats vinden op het hoogste 

punt van de afzweeffase, met 

een stijging van de heupen tot 

op het niveau van de 

schouders van de turner toen 

deze op het rad stond. 

Gestrekt lichaam voor de 

landing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• gebrek aan lichaamsstrekking na 

de afzet van het rad 

• gebrek aan hoogte in de 

afzweeffase 

 

 

 

 

• rotatie van de salto niet op het 

hoogste punt van de afzweeffase 

• heuphoek groter dan 45º 

• benen niet gesloten 

• benen niet gestrekt 

• voeten niet gestrekt 

• gebrek aan lichaamsstrekking voor 

de landing 

• afzweeffase te kort (in de 90 cm 

zone) 

• het rad raakt de mat voordat de 

turner het rad verlaten heeft 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,8 variabele aftrek 

[0,8 aftrek bij geen herkenbare 

afzet; geen aftrek als de heupen 

stijgen tot minstens het 

schouderniveau toen deze op het 

rad stond] 

•  0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,2 vaste aftrek  

• 0,2 vaste aftrek 
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B4 Hoeksalto voorwaarts Moeilijkheid: 2,3  
Duitse benaming: Salto vorwärts 

gebückt 

Sprongfasen  Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 4: 

Landing 

Stabiele landingspositie op 

twee voeten, armen voor 

• extra stappen na de landing 

• handen raken de mat met de 

landing 

• vallen na landing op twee voeten 

• Heupen onder de kniehoek. 

• geen eindstand met gesloten 

voeten (ook na een val) 

• 0,1 – 0,5 aftrek  

• 0,2 vaste aftrek 

• 0,5 vaste aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

• 0,2 vaste aftrek 

 

..B5 - Salto voorwaarts gestrekt 

B5  Salto voorwaarts 

gestrekt 
Moeilijkheid: 2,8  

Duitse benaming: Salto vw 

gestreckt 

Sprongfases Techniek Algemene fouten (niet volledig Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 1: 

Het rad in beweging 

zetten 

 

 

 

Aanlopen 

• De turner wacht op het teken 

van de hoofdjury voordat hij het 

rad in beweging zet 

 

 

 

• Maximaal 2½ radomwentelingen 

om de sprong uit te voeren 

 

 

•  Het aanlopen mag door de 

turner onderbroken worden 

(max. één keer per sprong) 

Beoordeling van de uitvoering 

begint bij eenheid 2 

• De hoofdjury heeft het recht de 

turner te vragen de sprong te 

herhalen als de turner het rad in 

beweging zet voordat het teken 

door de hoofdjury hiervoor is 

gegeven 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner meer dan 2½ 

radomwentelingen gebruikt om 

de sprong uit te voeren\ 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner het aanlopen twee keer 

onderbreekt 
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B5  Salto voorwaarts 

gestrekt 
Moeilijkheid: 2,8  

Duitse benaming: Salto vw 

gestreckt 

Sprongfases Techniek Algemene fouten (niet volledig Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 2 

Afzet 

 

Aanzweeffase 

 
 

 

 

 

Positie op het rad 

 

           

De afzet moet met twee 

voeten 

 

Aanhoeken: Handen pakken 

het rad op heuphoogte. Lichte 

buiging van de armen 

geoorloofd (ellebooghoek niet 

kleiner dan 135˚. Benen na de 

afsprong gestrekt. Gesloten 

heuphoek en de heupen 

stijgen tot schouderniveau. 

Voeten boven stutniveau op 

het rad, hoek tussen armen en 

bovenlichaam groter dan 90˚ 

 

Aanhoeken vanuit opliggen 

voorwaarts ook mogelijk 

 

Spreidhoekstand, benen 

gestrekt, gesloten heuphoek, 

voeten direct achter de 

handen (wijzen voorwaarts). 

Nadat de voeten op het rad 

geplaatst zijn, laat de turner 

zijn handen los en richt zijn 

bovenlichaam op in een 

rechte positie. Benen gestrekt, 

voeten op het rad wijzen recht 

vooruit. Lichaam is gespannen, 

armen zijn gestrekt omhoog. 

• afzet met één voet 

 

• greeppositie niet parallel 

• ellebooghoek kleiner dan 135˚ 

• ellebogen op het rad 

• te weinig hoogte in de 

aanzweeffase 

• benen niet gestrekt 

• voeten niet gestrekt voor ze op het 

rad geplaatst worden 

• benen raken het rad voor de 

voeten 

• voeten worden niet direct achter 

de handen op het rad geplaatst 

 

• benen niet gestrekt 

• voeten wijzen niet naar voren 

• te weinig lichaamsspanning 

• armen bij het hoog houden niet 

gestrekt 

• kleine correctie van het lichaam 

op het rad 

• grote correctie van het lichaam op 

het rad 

• te lang op het rad 

• 0,5 vaste aftrek 

 

• 0,1-0,2 kleine aftrek 

• 0,2 vaste aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

• 0,1-0,5 variabele aftrek 

• 0,1-0,2 kleine aftrek 

• 0,1-0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1-0,2 kleine aftrek 

• 0,1-0,1 kleine aftrek 

 

 

• 0,1-0,2 kleine aftrek 

• 0,1-0,2 kleine aftrek 

• 0,1-0,2 kleine aftrek 

• 0,1-0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1-0,2 kleine aftrek 

 

• 0,5 vaste aftrek 

 

• 0,1-0,5 variabele aftrek 
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B5  Salto voorwaarts 

gestrekt 
Moeilijkheid: 2,8  

Duitse benaming: Salto vw 

gestreckt 

Sprongfases Techniek Algemene fouten (niet volledig Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 3 

Afzet vanaf het rad 

         
 

Afzweeffase 

          

De afzet vanaf het rad wordt 

ingeleid door licht buigen van 

de benen gevolgd door een 

krachtige afzet (sprong) vanaf 

het rad. 

 

 

Lichaam dient direct na de 

afzet gestrekt te zijn. De rotatie 

wordt ingezet door een 

krachtig heffen van de hielen, 

waarbij de heuphoek minstens 

160˚ dient te zijn gedurende 

de gehele salto. Benen 

aangesloten en gestrekt, 

voeten gestrekt. Rotatie dient 

plaats te vinden op het 

hoogste punt van de 

afzweeffase, waarbij de 

heupen minstens het 

schouderniveau dienen te 

bereiken bij stand op het rad. 

 

 

 

 

 

 

• te weinig lichaamsspanning na de 

afzet 

• te weinig hoogte in de afzweeffase 

 

 

 

 

• saltorotatie niet op het hoogste 

punt van de afzweeffase 

• heuphoek kleiner dan 160˚ in de 

eerste helft van de salto 

• benen niet aangesloten 

• benen niet gestrekt 

• voeten niet gestrekt 

• afzweeffase te kort (landing in de 

90 cm. zone) 

• rad raakt de landingsmat voor de 

turner het rad verlaten heeft 

 

 

 

 

 

 

• 0,1-0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1-0,8 variabele aftrek 

[0,8 aftrek bij geen 

herkenbare afzet; geen 

aftrek als de heupen stijgen 

tot minstens het 

schouderniveau toen de 

turner  op het rad stond] 

• 0,2 vaste aftrek 

 

• 0,5 vaste aftrek 

 

• 0,1-0,2 kleine aftrek 

• 0,1-0,2 kleine aftrek 

• 0,1-0,2 kleine aftrek 

• 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,2 kleine aftrek 
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B5  Salto voorwaarts 

gestrekt 
Moeilijkheid: 2,8  

Duitse benaming: Salto vw 

gestreckt 

Sprongfases Techniek Algemene fouten (niet volledig Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 4: 

Landing 

Stabiele landingspositie op 

twee voeten met de armen 

gestrekt voor 

• passen bij de landing 

• handen beroeren de mat bij de 

landing 

• vallen na de landing op beide 

voeten 

• landing in zit of lig 

• geen gesloten voetenstand (ook 

na een val) 

• 0,1-0,5 variabele aftrek 

• 0,2 vaste aftrek 

• 0,5 vaste aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

• 0,2 vaste aftrek 

 

..B6 - Auerbach salto gehurkt 

B6 Auerbach salto gehurkt Moeilijkheid: 3,0  
Duitse benaming: Auerbach 

Salto gehockt 

Sprongfases Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 1: 

Het rad in beweging 

zetten 

 

 

 

Aanlopen 

• De turner wacht op het teken 

van de hoofdjury voordat hij het 

rad in beweging zet 

 

 

 

• Maximaal 2½ radomwentelingen 

om de sprong uit te voeren 

 

 

• Het aanlopen mag door de 

turner onderbroken worden 

(max. één keer per sprong) 

Beoordeling van de uitvoering begint 

bij eenheid 2 

• De hoofdjury heeft het recht de 

turner te vragen de sprong te 

herhalen als de turner het rad in 

beweging zet voordat het teken 

door de hoofdjury hiervoor is 

gegeven 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner meer dan 2½ 

radomwentelingen gebruikt om 

de sprong uit te voeren 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner het aanlopen twee keer 

onderbreekt 



 

Versie 2019  128 

Eenheid 2: 

Afzet 

 

Aanzweeffase 

   

     
 

 

 

 

Positie op het rad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De afzet moet met twee 

voeten 

 

Hoek aanzweef: De handen 

pakken het rad ongeveer op 

heuphoogte. De armen 

mogen licht gebogen zijn 

(minimale elleboog hoek 

135º).Benen gestrekt na de 

afzet. Gesloten heuphoek 

waarbij de heupen boven de 

schouderlijn uit stijgen. De 

voeten tenminste op het 

niveau van de handen op het 

rad, de hoek tussen de armen 

en het bovenlichaam is groter 

dan 90º. 

 

Aanhoeken vanuit opliggen 

voorwaarts ook mogelijk 

 

Spreidhoek stand, benen 

gestrekt, gesloten heuphoek, 

voeten direct achter de 

handen op het rad (wijzen  

voorwaarts). Na de plaatsing 

van de voeten op het rad, laat 

de turner zijn handen los en 

richt zijn bovenlichaam op tot 

een rechtop staande positie 

(benen gebogen voorbereid 

op een krachtige afzet van het 

rad). De armen zijn over het 

algemeen achter het lichaam, 

• afzet met één voet 

 

• handen niet evenwijdig op de 

hoepels 

• ellebogenhoek minder dan 135º 

• ellebogen op het rad 

• niet voldoende hoogte in de 

aanzweeffase 

• benen niet gestrekt 

• voeten niet gestrekt voor plaatsing 

op het rad 

• benen in contact met het rad 

voordat de voeten geplaatst zijn 

• voeten niet direct achter de 

handen op het rad geplaatst 

 

• benen niet gestrekt bij het eerste 

contact met het rad 

• voeten niet direct achter de 

handen 

 

• voeten wijzen niet maar voren 

• kleine aanpassing van de 

lichaamspositie op het rad 

• grote correctie van de 

lichaamspositie op het rad (incl. 

slepen met de benen op het rad) 

• “te lang” bovenop het rad 

 

NB: Elke kleine aftrek mag maar één 

keer per eenheid gegeven worden. 

Bijv. als de turner zijn benen gebogen 

heeft in zowel de aanzweeffase als 

bovenop het rad, mogen de juryleden 

• 0,5 vaste aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,2 vaste aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

• 0,1 – 0,5 variabele aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,5 vaste aftrek 

 

 

• 0,1 – 0,5 variabele aftrek 

[<3 sec = geen aftrek] 

[3-4 sec = 0,1 – 0,2 aftrek] 

[5-6 sec = 0,3 – 0,4 aftrek] 

[>6 sec = 0,5 aftrek] 
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B6 Auerbach salto gehurkt Moeilijkheid: 3,0  
Duitse benaming: Auerbach 

Salto gehockt 

Sprongfases Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

klaar voor de zwaai opwaarts 

in de salto. 

maximaal 0,2 pt aftrekken voor het 

buigen van de benen in eenheid 2. 
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B6 Auerbach salto gehurkt Moeilijkheid: 3,0  
Duitse benaming: Auerbach 

Salto gehockt 

Sprongfases Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 3: 

Afzet van het rad 

 

 
Afzweeffase 

 

 

 

De turner zet de salto 

achterwaarts in vanuit een 

voorwaarts staande positie op 

het rad door een krachtige 

armzwaai opwaarts 

gecombineerd met een 

krachtige afzet (sprong) van 

het rad.  

 

 

 

 

 

Lichaam gestrekt direct na de 

afzet van het rad. Er moet een 

duidelijke stijging in hoogte 

zichtbaar zijn voordat de turner 

een hurkpositie inneemt 

(benen gesloten, voeten 

gestrekt, knieënhoek 90º of 

minder, heuphoek 90º of 

minder) voor de hurksalto 

achterwaarts. De rotatie moet 

plaats vinden op het hoogste 

punt van de afzweeffase, met 

een stijging van de heupen tot 

op het niveau van de 

schouders van de turner toen 

deze op het rad stond. 

Gestrekt lichaam voor de 

landing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• gebrek aan lichaamsstrekking na 

de afzet van het rad 

• gebrek aan hoogte in de 

afzweeffase 

 

 

 

 

• rotatie van de salto niet op het 

hoogste punt van de afzweeffase 

• hoofd te ver naar achteren (niet in 

het verlengde van de 

ruggengraat) 

• benen niet gesloten 

• knieënhoek groter dan 90º 

• heuphoek groter dan 90º 

• gebrek aan lichaamsstrekking voor 

de landing 

• afzweeffase te kort (in de 90 cm 

zone) 

• het rad raakt de mat voordat de 

turner het rad verlaten heeft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,8 variabele aftrek 

[0,8 aftrek bij geen herkenbare 

afzet; geen aftrek als de heupen 

stijgen tot minstens het 

schouderniveau toen de turner  op 

het rad stond] 

• 0,2 vaste aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,2 vaste aftrek  

• 0,2 vaste aftrek 

 



 

Versie 2019  131 

B6 Auerbach salto gehurkt Moeilijkheid: 3,0  
Duitse benaming: Auerbach 

Salto gehockt 

Sprongfases Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 4: 

Landing 

Stabiele landingspositie op 

twee voeten, armen voor 

• extra stappen na de landing 

• handen raken de mat met de 

landing 

• vallen na landing op twee voeten 

• Heupen onder de kniehoek. 

• geen eindstand met gesloten 

voeten (ook na een val) 

• 0,1 – 0,5 aftrek  

• 0,2 vaste aftrek 

• 0,5 vaste aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

• 0,2 vaste aftrek 

 

..B7 - Auerbach salto gehoekt 

B7 Auerbach salto 

gehoekt 
Moeilijkheid: 3,5  

Duitse benaming: Auerbach Salto 

gebückt 

Sprongfases Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 1: 

Het rad in beweging 

zetten 

 

 

 

Aanlopen 

• De turner wacht op het teken 

van de hoofdjury voordat hij het 

rad in beweging zet 

 

 

• Maximaal 2½ radomwentelingen 

om de sprong uit te voeren 

 

 

• Het aanlopen mag door de 

turner onderbroken worden 

(max. één keer per sprong) 

Beoordeling van de uitvoering begint 

bij eenheid 2 

• De hoofdjury heeft het recht de 

turner te vragen de sprong te 

herhalen als de turner het rad in 

beweging zet voordat het teken 

door de hoofdjury hiervoor is 

gegeven 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner meer dan 2½ 

radomwentelingen gebruikt om 

de sprong uit te voeren 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner het aanlopen twee keer 

onderbreekt 
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Eenheid 2: 

Afzet 

 

Aanzweeffase 

 

 

 

 

 

Positie op het rad 

 

       

 

→ 

 

of 

       
→ 

De afzet moet met twee voeten 

 

Hoek aanzweef: De handen pakken 

de hoepelgrepen ongeveer op 

heuphoogte. De armen mogen licht 

gebogen zijn (ellebooghoek niet 

kleiner 135º).Benen gestrekt na de 

afzet. Gesloten heuphoek waarbij 

de heupen boven de schouderlijn 

uit stijgen. De voeten tenminste op 

het niveau van de handen op het 

rad, de hoek tussen de armen en 

het bovenlichaam is groter dan 90º. 

 

Aanhoeken vanuit opliggen 

voorwaarts ook mogelijk 

 

 

Hoek stand rugwaarts op het 

rad, voeten direct achter de 

handen op het rad (wijzen 

voorwaarts). Na de plaatsing 

van de voeten op het rad, kan 

de turner in een hoekstand 

blijven, of een rechtstandige 

positie innemen, voor hij zich 

van het rad afzet. Als de turner 

in hoekstand blijft, worden de 

armen laag gehouden en 

achter het lichaam gebracht, 

om zich op de afzweeffase 

voor te bereiden. Als de turner 

zich opricht, kunnen de armen 

boven het hoofd gehouden 

worden, of tegen het lichaam. 

• afzet met één voet 

 

• handen niet evenwijdig op de 

hoepels 

• ellebogenhoek minder dan 135º 

• ellebogen op het rad 

• niet voldoende hoogte in de 

aanzweeffase 

• benen niet gestrekt 

• voeten niet gestrekt voor plaatsing 

op het rad 

• benen in contact met het rad 

voordat de voeten geplaatst zijn 

• voeten niet direct achter de 

handen op het rad geplaatst 

 

• benen niet gestrekt bij het eerste 

contact met het rad 

• voeten niet direct achter de 

handen 

• voeten wijzen niet maar voren 

• kleine aanpassing van de 

lichaamspositie op het rad 

• grote correctie van de 

lichaamspositie op het rad (incl. 

slepen met de benen op het rad) 

• “te lang” bovenop het rad 

 

NB: Elke kleine aftrek mag maar één 

keer per eenheid gegeven worden. 

Bijv. als de turner zijn benen gebogen 

heeft in zowel de aanzweeffase als 

bovenop het rad, mogen de 

juryleden maximaal 0,2 pt aftrekken 

• 0,5 vaste aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,2 vaste aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

• 0,1 – 0,5 variabele aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,5 vaste aftrek 

 

 

• 0,1 – 0,5 variabele aftrek 

[<3 sec = geen aftrek] 

[3-4 sec = 0,1 – 0,2 aftrek] 

[5-6 sec = 0,3 – 0,4 aftrek] 

[>6 sec = 0,5 aftrek] 
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B7 Auerbach salto 

gehoekt 
Moeilijkheid: 3,5  

Duitse benaming: Auerbach Salto 

gebückt 

Sprongfases Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

voor het buigen van de benen in 

eenheid 2. 
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Eenheid 3: 

Afzet van het rad 

 
 

Afzweeffase 

  

   
 

 

De turner zet de salto 

achterwaarts in vanuit een 

voorwaarts staande positie op 

het rad door een lichte buiging 

van de benen gevolgd door 

een krachtige afzet (sprong) 

van het rad.  

 

 

 

 

 

 

Lichaam gestrekt direct na de 

afzet van het rad. Er moet een 

duidelijke stijging in hoogte 

zichtbaar zijn voordat de turner 

een hoekpositie inneemt 

(heuphoek 45º of minder, 

benen gesloten en gestrekt, 

voeten gestrekt) voor de 

hoeksalto achterwaarts. De 

rotatie moet plaats vinden op 

het hoogste punt van de 

afzweeffase, met een stijging 

van de heupen tot op het 

niveau van de schouders van 

de turner toen deze op het rad 

stond. Gestrekt lichaam voor 

de landing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• gebrek aan lichaamsstrekking na 

de afzet van het rad 

• gebrek aan hoogte in de 

afzweeffase 

 

 

 

 

• saltorotatie wordt ingezet door 

buiging van de benen 

• rotatie van de salto niet op het 

hoogste punt van de afzweeffase 

• hoofd te ver naar achteren (niet in 

het verlengde van de 

wervelkolom) 

• heuphoek groter dan 45º 

• benen niet gesloten 

• benen niet gestrekt 

• voeten niet gestrekt 

• gebrek aan lichaamsstrekking voor 

de landing 

• afzweeffase te kort (in de 90 cm 

zone) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,8 variabele aftrek 

[0,8 aftrek bij geen herkenbare 

afzet; geen aftrek als de heupen 

stijgen tot minstens het 

schouderniveau toen de turner  op 

het rad stond] 

• 0,5 vaste aftrek 

 

• 0,2 vaste aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,2 vaste aftrek  

 

• 0,2 vaste aftrek 

• 0,2 vaste aftrek 
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B7 Auerbach salto 

gehoekt 
Moeilijkheid: 3,5  

Duitse benaming: Auerbach Salto 

gebückt 

Sprongfases Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

• het rad raakt de mat voordat de 

turner het rad verlaten heeft 

Eenheid 4: 

Landing 

Stabiele landingspositie op 

twee voeten, armen voor 

• extra stappen na de landing 

• handen raken de mat met de 

landing 

• vallen na landing op twee voeten 

• Heupen onder de kniehoek. 

• geen eindstand met gesloten 

voeten (ook na een val) 

• 0,1 – 0,5 aftrek  

• 0,2 vaste aftrek 

• 0,5 vaste aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

• 0,2 vaste aftrek 

 

..B8 - Auerbach salto gestrekt 

B8 Auerbach salto gestrekt Moeilijkheid: 4,0  
Duitse benaming: Auerbach Salto 

gestreckt 

Sprongfases Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 1: 

Het rad in beweging 

zetten 

 

 

 

Aanlopen 

• De turner wacht op het teken 

van de hoofdjury voordat hij het 

rad in beweging zet 

 

 

• Maximaal 2½ radomwentelingen 

om de sprong uit te voeren 

 

 

• Het aanlopen mag door de 

turner onderbroken worden 

(max. één keer per sprong) 

Beoordeling van de uitvoering begint 

bij eenheid 2 

• De hoofdjury heeft het recht de 

turner te vragen de sprong te 

herhalen als de turner het rad in 

beweging zet voordat het teken 

door de hoofdjury hiervoor is 

gegeven 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner meer dan 2½ 

radomwentelingen gebruikt om 

de sprong uit te voeren 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner het aanlopen twee keer 

onderbreekt 
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Eenheid 2: 

Afzet 

 

Aanzweeffase 

 

 

 

 

 

Positie op het rad 

 

 

 

       

 

 

 

 

De afzet moet met twee 

voeten 

 

Hoek aanzweef: De handen 

pakken de hoepelgrepen 

ongeveer op heuphoogte. De 

armen mogen licht gebogen 

zijn (ellebooghoek niet kleiner 

135º).Benen gestrekt na de 

afzet. Gesloten heuphoek 

waarbij de heupen boven de 

schouderlijn uit stijgen. De 

voeten tenminste op het 

niveau van de handen op het 

rad, de hoek tussen de armen 

en het bovenlichaam is groter 

dan 90º. 

 

Aanhoeken vanuit opliggen 

voorwaarts ook mogelijk 

 

 

Spreidhoek stand, benen 

gestrekt, gesloten heuphoek, 

voeten direct achter de 

handen op het rad (wijzen 

voorwaarts). Na de plaatsing 

van de voeten op het rad, laat 

de turner zijn greep los en richt 

zijn bovenlichaam op tot een 

rechtop staande positie. De 

armen zijn over het algemeen 

achter het lichaam, klaar voor 

de zwaai opwaarts in de salto. 

• afzet met één voet 

 

• handen niet evenwijdig op de 

hoepels 

• ellebogenhoek minder dan 135º 

• ellebogen op het rad 

• niet voldoende hoogte in de 

aanzweeffase 

• benen niet gestrekt 

• voeten niet gestrekt voor plaatsing 

op het rad 

• benen in contact met het rad 

voordat de voeten geplaatst zijn 

• voeten niet direct achter de 

handen op het rad geplaatst 

 

• benen niet gestrekt bij het eerste 

contact met het rad 

• voeten niet direct achter de 

handen 

• voeten wijzen niet maar voren 

• kleine aanpassing van de 

lichaamspositie op het rad 

• grote correctie van de 

lichaamspositie op het rad (incl. 

slepen met de benen op het rad) 

• “te lang” bovenop het rad 

 

NB: Elke kleine aftrek mag maar één 

keer per eenheid gegeven worden. 

Bijv. als de turner zijn benen gebogen 

heeft in zowel de aanzweeffase als 

bovenop het rad, mogen de 

juryleden maximaal 0,2 pt aftrekken 

• 0,5 vaste aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,2 vaste aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

• 0,1 – 0,5 variabele aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,5 vaste aftrek 

 

 

• 0,1 – 0,5 variabele aftrek 

[<3 sec = geen aftrek] 

[3-4 sec = 0,1 – 0,2 aftrek] 

[5-6 sec = 0,3 – 0,4 aftrek] 

[>6 sec = 0,5 aftrek] 
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B8 Auerbach salto gestrekt Moeilijkheid: 4,0  
Duitse benaming: Auerbach Salto 

gestreckt 

Sprongfases Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

voor het buigen van de benen in 

eenheid 2. 
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B8 Auerbach salto gestrekt Moeilijkheid: 4,0  
Duitse benaming: Auerbach Salto 

gestreckt 

Sprongfases Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 3: 

Afzet van het rad 

 

 

Afzweeffase 

  

   

 

 

De turner zet de salto 

voorwaarts in vanuit een 

voorwaarts staande positie op 

het rad door een lichte buiging 

van de benen gevolgd door 

een krachtige afzet (sprong) 

van het rad.  

 

 

 

 

 

Lichaam gestrekt direct na de 

afzet van het rad. Er moet een 

duidelijke stijging in hoogte 

zichtbaar zijn, waarbij de turner 

in gestrekte positie blijft 

(heuphoek minstens 160˚, 

benen zijn gesloten en 

gestrekt, voeten gestrekt) voor 

de salto achterwaarts. De 

rotatie moet plaats vinden op 

het hoogste punt van de 

afzweeffase, met een stijging 

van de heupen tot op het 

niveau van de schouders van 

de turner toen deze op het rad 

stond. Gestrekt lichaam voor 

de landing gestrekt  

 

 

• gebrek aan lichaamsstrekking na 

de afzet van het rad 

• gebrek aan hoogte in de 

afzweeffase 

 

 

 

 

 

• saltorotatie wordt ingezet door 

buiging van de knie 

• rotatie van de salto niet op het 

hoogste punt van de afzweeffase 

• hoofd te ver naar achteren (niet in 

het verlengde van de 

wervelkolom) 

• heuphoek kleiner dan 160˚ 

gedurende de tweede helft van 

de salto 

• benen niet gesloten 

• benen niet gestrekt 

• voeten niet gestrekt 

• gebrek aan lichaamsstrekking voor 

de landing 

 

 

• afzweeffase te kort (in de 90 cm 

zone) 

• het rad raakt de mat voordat de 

turner het rad verlaten heeft 

 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,8 variabele aftrek 

[0,8 aftrek bij geen herkenbare 

afzet; geen aftrek als de 

heupen stijgen tot minstens het 

schouderniveau toen de turner  

op het rad stond] 

 

• 0,5 vaste aftrek 

 

• 0,2 vaste aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,5 vaste aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 - 0,2 kleine aftrek (geen 

aftrek als er al 0,5 is afgetrokken 

voor de heuphoek in de tweede 

fase van de salto) 

• 0,2 vaste aftrek 

• 0,2 vaste aftrek 



 

Versie 2019  139 

B8 Auerbach salto gestrekt Moeilijkheid: 4,0  
Duitse benaming: Auerbach Salto 

gestreckt 

Sprongfases Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 4: 

Landing 

Stabiele landingspositie op 

twee voeten, armen voor 

• extra stappen na de landing 

• handen raken de mat met de 

landing 

• vallen na landing op twee voeten 

• Heupen onder de kniehoek. 

• geen eindstand met gesloten 

voeten (ook na een val) 

• 0,1 – 0,5 aftrek  

• 0,2 vaste aftrek 

• 0,5 vaste aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

• 0,2 vaste aftrek 

 

..B9 - Dubbele hurksalto voorwaarts 

B9  Dubbele hurksalto 

voorwaarts 
Moeilijkheid: 3,8  

Duitse benaming: 

Doppelsalto vörwarts 

gehockt 

Sprongfasen Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 1: 

Het rad in beweging 

zetten 

 

 

 

Aanlopen 

• De turner wacht op het teken 

van de hoofdjury voordat hij het 

rad in beweging zet 

 

 

• Maximaal 2½ radomwentelingen 

om de sprong uit te voeren 

 

 

• Het aanlopen mag door de 

turner onderbroken worden 

(max. één keer per sprong) 

Beoordeling van de uitvoering begint 

bij eenheid 2 

• De hoofdjury heeft het recht de 

turner te vragen de sprong te 

herhalen als de turner het rad in 

beweging zet voordat het teken 

door de hoofdjury hiervoor is 

gegeven 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner meer dan 2½ 

radomwentelingen gebruikt om 

de sprong uit te voeren 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner het aanlopen twee keer 

onderbreekt 
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Eenheid 2: 

Afzet 

 

Aanzweeffase 

 
 

 

 

 

Positie op het rad 

 

 

 

De afzet moet met twee 

voeten 

 

Hoek aanzweef: De handen 

pakken het rad ongeveer op 

heuphoogte. De armen 

mogen licht gebogen zijn 

(minimale elleboog hoek 

135º).Benen gestrekt na de 

afzet. Gesloten heuphoek 

waarbij de heupen boven de 

schouderlijn uit stijgen. De 

voeten boven het niveau van 

de handen op het rad, de 

hoek tussen de armen en het 

bovenlichaam is groter dan 

90º. 

 

Aanhoeken vanuit opliggen 

voorwaarts ook mogelijk 

 

Spreidhoek stand, benen 

gestrekt, gesloten heuphoek, 

voeten direct achter de 

handen op het rad (wijzen 

voorwaarts). Na de plaatsing 

van de voeten op het rad, laat 

de turner zijn greep los en richt 

zijn bovenlichaam op tot een 

rechtop staande positie. 

Benen gestrekt, voeten op de 

hoepels (wijzen voorwaarts), 

lichaam gespannen, armen 

(gestrekt) boven het hoofd. 

• afzet met één voet 

 

• handen niet evenwijdig op de 

hoepels 

• ellebogenhoek minder dan 135º 

• ellebogen op het rad 

• niet voldoende hoogte in de 

aanzweeffase 

• benen niet gestrekt 

• voeten niet gestrekt voor plaatsing 

op het rad 

• benen in contact met het rad 

voordat de voeten geplaatst zijn 

• voeten niet direct achter de 

handen op het rad geplaatst 

 

• benen niet gestrekt 

• voeten wijzen niet maar voren 

• gebrek aan lichaamsspanning 

• armen niet gestrekt boven het 

hoofd 

• kleine aanpassing van de 

lichaamspositie op het rad 

• grote correctie van de 

lichaamspositie op het rad (incl. 

slepen met de benen op het rad) 

• “te lang” bovenop het rad 

 

NB: Elke aftrek mag maar één keer 

per eenheid gegeven worden. 

• 0,5 vaste aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,2 vaste aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

• 0,1 – 0,5 variabele aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,5 vaste aftrek 

 

 

• 0,1 – 0,5 variabele aftrek 

[<3 sec = geen aftrek] 

[3-4 sec = 0,1 – 0,2 aftrek] 

[5-6 sec = 0,3 – 0,4 aftrek] 

[>6 sec = 0,5 aftrek] 
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Eenheid 3: 

Afzet van het rad 

 
 

Afzweeffase 

 

 

 

De turner zet de dubbele 

hurksalto voorwaarts in vanuit 

een staande positie op het rad 

door een lichte buiging van de 

benen gevolgd door een 

krachtige afzet (sprong) van 

het rad.  

 

 

 

 

Lichaam gestrekt direct na de 

afzet van het rad. Er moet een 

duidelijke stijging in hoogte 

zichtbaar zijn voordat de turner 

een hurkpositie inneemt voor 

de eerste van de twee rotaties. 

De eerste rotatie moet plaats 

vinden op het hoogste punt 

van de afzweeffase, met een 

stijging van de heupen tot op 

het niveau van de schouders 

van de turner toen deze op 

het rad stond. De tweede 

rotatie volgt direct op de 

eerste. Neus tussen de knieën 

toegestaan (benen niet 

gesloten), heup- en 

knieënhoek zo klein mogelijk. 

Gestrekt lichaam voor de 

landing niet vereist, maar de 

kniehoek moet minstens 90˚zijn 

bij de landing. (Zie eenheid 4 

hieronder) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• gebrek aan lichaamsstrekking na 

de afzet van het rad 

• gebrek aan hoogte in de 

afzweeffase 

 

 

 

 

• eerste rotatie van de salto niet op 

het hoogste punt van de 

afzweeffase 

• minder dan de helft van de 

tweede saltorotatie boven het 

hoogste punt van het rad 

• heuphoek groter dan 90º 

• afzweeffase te kort (in de 90 cm 

zone) 

• het rad raakt de mat voordat de 

turner het rad verlaten heeft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,8 variabele aftrek 

[0,8 aftrek bij geen herkenbare 

afzet; geen aftrek als de heupen 

stijgen tot minstens het 

schouderniveau toen de turner 

rechtop op het rad stond] 

• 0,2 vaste aftrek 

 

• 0,2 vaste aftrek 

 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,2 vaste aftrek  
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B9  Dubbele hurksalto 

voorwaarts 
Moeilijkheid: 3,8  

Duitse benaming: 

Doppelsalto vörwarts 

gehockt 

Sprongfasen Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 4: 

Landing 

Stabiele landingspositie op 

twee voeten, armen voor. 

Kniehoek minstens 90˚ 

• kniehoek kleiner dan 90˚ 

 

• extra stappen na de landing 

• handen raken de mat met de 

landing 

• vallen na landing op twee voeten 

• Heupen onder de kniehoek. 

• geen eindstand met gesloten 

voeten (ook na een val) 

• 0,8 vaste aftrek (andere 

aftrekken bij de landing blijven 

gehandhaafd) 

• 0,1 – 0,5 aftrek  

• 0,2 vaste aftrek 

• 0,5 vaste aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

• 0,2 vaste aftrek 

 

 

3.8.7 Categorie C: Rugwaarts aanzweven. 

Voor groep C zijn er vier verschillende aanzweef mogelijkheden, die tot stand rugwaarts op het rad leiden. Een gedetailleerde beschrijving 

van deze mogelijkheden volgt hieronder. Bij de sprongen C1 – C7 wordt naar deze beschrijving verwezen. 
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3.8.7.1 Rugwaarts aanzweven 
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Rugwaarts aanzweven Techniek Algemene fouten (niet volledig) 
Duitse benaming: Rückwärts 

Anschweben 
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1. Rugwaarts  

    aanzweven met  

    rugwaartse    

    spreidzwaai 

   

 
→ 

  
→ 

De afzet is dicht bij het rad. De 

handen pakken het rad 

ongeveer op heuphoogte, 

(licht gebogen armen zijn 

toegestaan - ellebogenhoek 

mag niet minder zijn dan 135° - 

er is geen voorgeschreven 

greepzone). Direct na de afzet 

maakt de turner een halve 

draai tot achterwaartse 

spreidpositie op het rad. De 

handen laten los van de 

oorspronkelijke positie en het 

bovenlichaam wordt 

uitgedraaid zodat de turner de 

hoepels voor zich kan pakken 

in de achterwaartse 

spreidzitpositie. Direct daarna 

worden de benen 

achterwaarts en naar boven 

gezwaaid in één beweging ( 

er is geen ‘extra zwaai’ 

toegestaan). De benen en 

voeten blijven gestrekt, de 

heuphoek wordt geleidelijk 

gesloten, tot de heupen 

minstens het schouder niveau 

bereikt hebben. Hierna mag 

de turner de knieën buigen 

(kniehoek niet kleiner dan 90˚) 

om de voeten direct achter de 

handen op het rad te plaatsen 

en komt tot een hoek 

standpositie op het rad. Geen 

hoogte vereiste. 

• handen pakken niet op gelijke 

hoogte 

• ellebooghoek kleiner dan 135˚ 

• ellebogen op het rad 

• benen niet gestrekt 

• voeten niet gestrekt 

• extra zwaai om op het rad te 

komen 

• benen worden gebogen bij de 

zwaai voordat de heupen 

schouderniveau bereikt hebben 

• kniehoek meer dan 90˚als de 

voeten op het rad geplaatst 

worden 

 

• 0,1-0,2 kleine aftrek 

• 0,2 vaste aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

• 0,1-0,2 kleine aftrek 

• 0,1-0,2 kleine aftrek 

• 0,2 vaste aftrek 

• 0,5 vaste aftrek 

 

 

• 0,2 vaste aftrek 
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2. Rugwaarts    

    aanzweven met     

    gehoekte rugwaartse  

    zwaai 

 

   
   → 

     
   → 

  
   → 

 

 

De afzet is dicht bij het rad. De 

handen pakken het rad 

ongeveer op heuphoogte, 

(licht gebogen armen zijn 

toegestaan - ellebogenhoek 

mag niet minder zijn dan 135° - 

er is geen voorgeschreven 

greepzone, maar dit 

aanzweven, is alleen mogelijk 

indien de handen dicht bij de 

hoepelgrepen pakken). Direct 

na de afzet van de vloer 

maakt de turner een halve 

draai om in een rugwaartse 

spreidpositie op het rad te 

komen. De handen laten los 

van de oorspronkelijke positie 

en het bovenlichaam wordt 

uitgedraaid zodat de turner in 

de achterwaartse 

spreidzitpositie de handen 

achter zich weer de hoepels 

vastpakt. Zodra de turner de 

hoepels weer vastpakt, 

worden de benen door middel 

van een halve hef of 

hoeksteun beweging voor de 

turner bij elkaar gebracht 

(zoveel hoger of meer 

gehoekt, des te eenvoudiger 

wordt de volgende zwaai) 

voordat ze tussen de hoepels 

rugwaarts en naar boven 

gezwaaid worden (gesloten 

heuphoek) Benen en voeten 

• handen pakken niet op gelijke 

hoogte 

• ellebooghoek kleiner dan 135˚ 

• ellebogen op het rad 

• benen niet gestrekt 

• voeten niet gestrekt 

• extra zwaai op het rad 

• benen worden gebogen voordat, 

bij de rugwaartse zwaai, de 

heupen schouderniveau bereikt 

hebben 

• kniehoek meer dan 90˚als de 

voeten op het rad geplaatst 

worden 

 

 

• 0,1-0,2 kleine aftrek 

• 0,2 vaste aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

• 0,1-0,2 kleine aftrek 

• 0,1-0,2 kleine aftrek 

• 0,2 vaste aftrek 

• 0,5 vaste aftrek 

 

 

• 0,2 vaste aftrek 

 

 

 



 

Versie 2019  147 

Rugwaarts aanzweven Techniek Algemene fouten (niet volledig) 
Duitse benaming: Rückwärts 

Anschweben 

blijven gestrekt, tot de heupen 

minstens schouderniveau 

bereikt hebben. Daarna mag 

de turner de knieën buigen 

(kniehoek niet kleiner dan 90˚) 

om de voeten direct achter de 

handen op het rad te 

plaatsen, om een 

hoekstandpositie achterwaarts 

op het rad in te nemen. Geen 

hoogte opgave. 
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3. Aanhoeken met ½ draai 

 

    
 

 

 

De afzet is dicht bij het rad. De 

handen pakken het rad 

ongeveer op heuphoogte 

(geen voorgeschreven 

greepzone). Armen mogen 

licht gebogen zijn 

(ellebooghoek niet kleiner dan 

135˚) Gesloten heuphoek 

waarbij de heupen boven 

schouderniveau stijgen. 

Voeten boven handniveau, 

hoek tussen armen en 

bovenlichaam groter dan 90˚. 

Benen gestrekt. De draai wordt 

door de heupen ingeleid en 

één voet wordt voor de hand 

op de tegenoverliggende 

hoepel geplaatst. De tweede 

voet dan achter de andere 

hand plaatsen, deze hand 

wordt losgelaten om weer voor 

de eerste voet vast te pakken 

(1/2 draai is beëindigd), 

waarbij de eerste hand naar 

de andere hoepel geplaatst 

wordt. De turner staat dan in 

een rugwaartse hoekstand 

positie op het rad. Benen 

dienen gedurende de gehele 

beweging gestrekt te zijn. Er 

vinden kleine aftrekken plaats 

voor gebogen benen en/of 

foute verplaatsen van de 

voeten op het rad. 

• handen pakken niet op gelijke 

hoogte 

• ellebogenhoek kleiner dan 135˚ 

• ellebogen op het rad 

• te geringe hoogte in de 

aanzweeffase 

• benen niet gestrekt 

• benen raken het rad voordat de 

voeten geplaatst worden 

 

 

• 0,1-0,2 kleine aftrek 

• 0,2 vaste aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

• 0,1-0,5 variabele aftrek 

• 0,1-0,2 kleine aftrek 

• 0,1-0,2 vaste aftrek 
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Rugwaarts 

aanzweven 

Techniek Algemene fouten (niet 

volledig) 

Duitse benaming: 

Rückwärts Anschweben 

4. Rugwaarts 

aanzweven met 

opliggen 

voorwaarts (met 

1/2e draai in de 

rugwaartse 

spreidopzwaai 

 

 
 

De turner/ster neemt direct na 

de tweebenige afzet in een lig 

voorwaarts op een sport aan, de 

handen pakken naast de sport. 

De benen zwaaien voorwaarts 

binnen in het rad, daarna naar 

achteren. Direct na de 

beenzwaai naar achteren maakt 

de turner/ster een halve draai 

om in een spreidpositie 

achterwaarts op het rad te 

komen. De handen worden 

(gelijktijdig) van de 

uitgangspositie los gelaten en 

het bovenlichaam zo 

uitgedraaid, dat de handen in 

spreidzit rugwaarts de hoepels 

weer voor vast kunnen pakken. 

Zodra de turner/ster het rad weer 

pakt, worden de benen in één 

beweging naar achteren en 

boven gezwaaid (geen 

tussenzwaai toegestaan). De 

benen en voeten blijven 

gestrekt, de heuphoek wordt 

toenemend gesloten tot de 

heupen minstens het 

schouderniveau bereikt hebben. 

Daarna mag de turner/ster de 

benen buigen (kniehoek niet 

minder dan 90°) om de voeten 

op het rad direct achter de 

• handen pakken niet op gelijke 

hoogte 

• heupen niet gestrekt na de afzet 

van de grond 

• benen niet aaneen gesloten 

• benen niet gestrekt 

• voeten niet gestrekt 

• ellebooghoek kleiner dan 135˚ 

• ellebogen op het rad 

• handen worden niet gelijktijdig 

losgelaten na de 1/2e draai 

• extra zwaai op het rad 

• benen worden gebogen voordat, 

bij de rugwaartse zwaai, de 

heupen het schouderniveau 

bereikt hebben 

• kniehoek meer dan 90˚als de 

voeten op het rad geplaatst 

worden 

• de voeten worden niet direct 

achter de handen geplaatst 

 

• 0,1-0,2 kleine aftrek 

• 0,1-0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1-0,2 kleine aftrek 

• 0,1-0,2 kleine aftrek 

• 0,1-0,2 kleine aftrek 

• 0,2 vaste aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

• 0,1-0,2 kleine aftrek 

 

• 0,2 vaste aftrek 

• 0,5 vaste aftrek 

 

 

• 0,2 vaste aftrek 

 

• 0,1-0,2 kleine aftrek 

 



 

Versie 2019  151 

handen te zetten, klaar voor een 

hoekstand positie op het rad. 

 

..C1 - Streksprong achterwaarts 

C1  Streksprong 

achterwaarts 
Moeilijkheid: 0,5  

Duitse benaming: Streckspung 

rückwärts 

Sprongfases Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 1: 

Het rad in beweging 

zetten 

 

 

 

 

Aanlopen 

• De turner wacht op het teken 

van de hoofdjury voordat hij het 

rad in beweging zet 

 

 

 

• Maximaal 2½ radomwentelingen 

om de sprong uit te voeren 

 

• Het aanlopen mag door de 

turner onderbroken worden 

(max. één keer per sprong) 

Beoordeling van de uitvoering 

begint bij eenheid 2 

• De hoofdjury heeft het recht de 

turner te vragen de sprong te 

herhalen als de turner het rad in 

beweging zet voordat het teken 

door de hoofdjury hiervoor is 

gegeven 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner meer dan 2½ 

radomwentelingen gebruikt om 

de sprong uit te voeren 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner het aanlopen twee keer 

onderbreekt 
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Eenheid 2: 

Afzet 

 

Er zijn vier aanzweef 

varianten: 

1. Rugwaarts aanzweven met 

rugwaartse spreidopzwaai 

2. Rugwaarts aanzweven met 

gehoekte rugwaartse 

opzwaai 

3. Aanhoeken met ½ draai  

4. Nieuw: Opliggen, 

beenzwaai, ½ draai 

 

Positie op het rad 

of 

     
→ 

of 

   
→ 

De afzet moet met twee 

voeten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoekstand rugwaarts op het 

rad, voeten direct achter de 

handen, tenen wijzen in de 

richting van de handen. De 

turner mag dan of in een 

gehoekte stand blijven staan 

of rechtop gaan staan op het 

rad voor het afzetten van het 

rad. Als de turner in de 

hoekstand blijft staan, blijven 

de armen laag en worden 

achterwaarts gebracht voorbij 

het onderlichaam als de turner 

zich voorbereid op de 

afzweeffase. Als de turner er 

voor kiest om rechtop te gaan 

staan op het rad, mogen de 

armen geheven worden tot 

• afzet met één voet 

 

 

 

Zie 0 voor een volledige beschrijving 

van de varianten 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• benen niet gestrekt in hoekpositie 

• kleine correctie van het lichaam 

op het rad 

• grote correctie van het lichaam op 

het rad 

• te lang op het rad 

 

 

• 0,5 vaste aftrek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 0,5 vaste aftrek 

• 0,1-0,2 kleine aftrek 

 

• 0,5 vaste aftrek 

 

• 0,1 – 0,5 variabele aftrek 

[<3 sec = geen aftrek] 

[3-4 sec = 0,1 – 0,2 aftrek] 

[5-6 sec = 0,3 – 0,4 aftrek] 

[>6 sec = 0,5 aftrek] 
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C1  Streksprong 

achterwaarts 
Moeilijkheid: 0,5  

Duitse benaming: Streckspung 

rückwärts 

Sprongfases Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

boven het hoofd of langs het 

lichaam worden gehouden. 

 

 

Eenheid 3: 

Afzet van het rad 

 
 

 

Afzweeffase 

 

Vanuit de stand achterwaarts 

op het rad, zet de turner de 

streksprong in door een 

krachtige armzwaai opwaarts 

gecombineerd met een 

krachtige afzet (sprong) van 

de benen (dit vereist het 

buigen van de knieën voor de 

afzet vanaf het rad). 

 

Lichaam gestrekt na de afzet 

van het rad. Gestrekte benen 

en voeten. De heupen moeten 

minstens stijgen tot aan het 

niveau van de schouders in de 

gestrekte standpositie op het 

rad. 

Gestrekt lichaam tijdens de 

gehele afzweeffase. 

 

 

 

 

 

 

 

• gebrek aan lichaamsstrekking na 

de afzet van het rad 

• gebrek aan hoogte in de 

afzweeffase 

 

 

 

 

 

• benen niet gestrekt 

• benen niet gesloten 

• voeten niet gestrekt  

• gebrek aan lichaamsstrekking voor 

de landing 

• afzweeffase te kort (in de 90 cm 

zone) 

• het rad raakt de mat voordat de 

turner het rad verlaten heeft 

 

 

 

 

 

 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,8 variabele aftrek 

[0,8 aftrek bij geen herkenbare 

afzet; geen aftrek als de 

heupen stijgen tot minstens het 

schouder niveau toen de turner 

rechtop op het rad stond] 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,2 vaste aftrek  

• 0,2 vaste aftrek 

 



 

Versie 2019  154 

C1  Streksprong 

achterwaarts 
Moeilijkheid: 0,5  

Duitse benaming: Streckspung 

rückwärts 

Sprongfases Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 4: 

Landing 

Stabiele landingspositie op 

twee voeten, armen voor 

• extra stappen na de landing 

• handen raken de mat met de 

landing 

• vallen na landing op twee voeten 

• Heupen onder de kniehoek. 

• geen eindstand met gesloten 

voeten (ook na een val) 

• 0,1 – 0,5 aftrek  

• 0,2 vaste aftrek 

• 0,5 vaste aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

• 0,2 vaste aftrek 

 

..C2 - Hurksalto achterwaarts 

C2 Hurksalto achterwaarts Moeilijkheid: 2,0  
Duitse benaming: Salto rückwärts 

gehockt 

Sprongfases Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 1: 

Het rad in beweging 

zetten 

 

 

 

Aanlopen 

• De turner wacht op het teken 

van de hoofdjury voordat hij het 

rad in beweging zet 

 

 

 

• Maximaal 2½ radomwentelingen 

om de sprong uit te voeren 

 

 

• Het aanlopen mag door de 

turner onderbroken worden 

(max. één keer per sprong) 

Beoordeling van de uitvoering begint 

bij eenheid 2 

• De hoofdjury heeft het recht de 

turner te vragen de sprong te 

herhalen als de turner het rad in 

beweging zet voordat het teken 

door de hoofdjury hiervoor is 

gegeven 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner meer dan 2½ 

radomwentelingen gebruikt om 

de sprong uit te voeren 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner het aanlopen twee keer 

onderbreekt 
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Eenheid 2: 

Afzet 

 

Er zijn vier aanzweef 

varianten: 

1. Rugwaarts aanzweven met 

rugwaartse spreidopzwaai 

2. Rugwaarts aanzweven met 

gehoekte rugwaartse 

opzwaai 

3. Aanhoeken met ½ draai  

4. Nieuw: Opliggen, 

beenzwaai, ½ draai 

 

Positie op het rad 

of  

     
→ 

of 

     
→ 

De afzet moet met twee 

voeten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoekstand rugwaarts op het 

rad, voeten direct achter de 

handen, tenen wijzen in de 

richting van de handen. De 

turner mag dan of in een 

gehoekte stand blijven staan 

of rechtop gaan staan op het 

rad voor het afzetten van het 

rad. Als de turner in de 

hoekstand blijft staan, blijven 

de armen laag en worden 

achterwaarts gebracht voorbij 

het onderlichaam als de turner 

zich voorbereid op de 

afzweeffase. Als de turner er 

voor kiest om rechtop te gaan 

staan op het rad, mogen de 

armen geheven worden tot 

• afzet met één voet 

 

 

 

 

 

 

Zie 0 voor een volledige beschrijving 

van de varianten 

  

 

 

 

 

 

 

• benen niet gestrekt in hoekstand 

• kleine correctie van het lichaam 

op het rad 

• grote correctie van het lichaam op 

het rad 

• te lang op het rad 

 

 

• 0,5 vaste aftrek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 0,5 vaste aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,5 vaste aftrek 

 

• 0,1 – 0,5 variabele aftrek 

[<3 sec = geen aftrek] 

[3-4 sec = 0,1 – 0,2 aftrek] 

[5-6 sec = 0,3 – 0,4 aftrek] 

[>6 sec = 0,5 aftrek] 
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C2 Hurksalto achterwaarts Moeilijkheid: 2,0  
Duitse benaming: Salto rückwärts 

gehockt 

Sprongfases Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

boven het hoofd of langs het 

lichaam worden gehouden. 

Eenheid 3: 

Afzet van het rad 

 
Afzweeffase 

 

 

 

Vanuit de stand achterwaarts 

op het rad, zet de turner de 

salto in door een krachtige 

armzwaai opwaarts 

gecombineerd met een 

krachtige afzet (sprong) van 

de benen  

 

 

Lichaam gestrekt direct na de 

afzet van het rad, armen 

(recht) boven het hoofd. Er 

moet een duidelijke stijging in 

hoogte zichtbaar zijn voordat 

de turner een hurkpositie 

inneemt (benen gesloten, 

voeten gestrekt, knieënhoek 

90º of minder, heuphoek 90º of 

minder) voor de hurksalto 

achterwaarts. De rotatie moet 

plaats vinden op het hoogste 

punt van de afzweeffase, met 

een stijging van de heupen tot 

op het niveau van de 

schouders van de turner toen 

deze rechtop op het rad 

stond. Gestrekt lichaam voor 

de landing. 

 

 

 

 

 

 

 

• gebrek aan lichaamsstrekking na 

de afzet van het rad 

• gebrek aan hoogte in de 

afzweeffase 

 

 

 

 

• rotatie van de salto niet op het 

hoogste punt van de afzweeffase 

• hoofd te ver naar achteren (niet in 

het verlengde van de 

ruggengraat) 

• benen niet gesloten 

• knieënhoek groter dan 90º 

• heuphoek groter dan 90º 

• gebrek aan lichaamsstrekking voor 

de landing 

• afzweeffase te kort (in de 90 cm 

zone) 

• het rad raakt de mat voordat de 

turner het rad verlaten heeft 

 

 

 

 

 

 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,8 variabele aftrek 

[0,8 aftrek bij geen herkenbare 

afzet; geen aftrek als de heupen 

stijgen tot minstens het 

schouderniveau toen de turner 

rechtop op het rad stond] 

• 0,2 vaste aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,2 vaste aftrek  

• 0,2 vaste aftrek 
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C2 Hurksalto achterwaarts Moeilijkheid: 2,0  
Duitse benaming: Salto rückwärts 

gehockt 

Sprongfases Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 4: 

Landing 

Stabiele landingspositie op 

twee voeten, armen voor 

• extra stappen na de landing 

• handen raken de mat met de 

landing 

• vallen na landing op twee voeten 

• Heupen onder de kniehoek. 

• geen eindstand met gesloten 

voeten (ook na een val) 

• 0,1 – 0,5 aftrek  

• 0,2 vaste aftrek 

• 0,5 vaste aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

• 0,2 vaste aftrek 

 

..C3 - Hoeksalto achterwaarts 

C3 Hoeksalto achterwaarts Moeilijkheid: 2,5  
Duitse benaming: Salto rückwärts 

gebückt 

Sprongfases Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 1: 

Het rad in beweging 

zetten 

 

 

 

 

Aanlopen 

• De turner wacht op het teken van 

de hoofdjury voordat hij het rad in 

beweging zet 

 

 

 

• Maximaal 2½ radomwentelingen 

om de sprong uit te voeren 

 

 

• Het aanlopen mag door de 

turner onderbroken worden (max. 

één keer per sprong) 

Beoordeling van de uitvoering 

begint bij eenheid 2 

• De hoofdjury heeft het recht de 

turner te vragen de sprong te 

herhalen als de turner het rad in 

beweging zet voordat het teken 

door de hoofdjury hiervoor is 

gegeven 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner meer dan 2½ 

radomwentelingen gebruikt om 

de sprong uit te voeren 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner het aanlopen twee keer 

onderbreekt 
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Eenheid 2: 

Afzet 

 

Er zijn vier aanzweef 

varianten: 

1. Rugwaarts aanzweven met 

rugwaartse spreidopzwaai 

2. Rugwaarts aanzweven met 

gehoekte rugwaartse 

opzwaai 

3. Aanhoeken met ½ draai  

4. Nieuw: Opliggen, 

beenzwaai, ½ draai 

Positie op het rad 

of  

 
of 

 

De afzet moet met twee 

voeten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoekstand rugwaarts op het 

rad, voeten direct achter de 

handen, tenen wijzen in de 

richting van de handen. De 

turner mag dan of in een 

gehoekte stand blijven staan 

of rechtop gaan staan op het 

rad voor het afzetten van het 

rad. Als de turner in de 

hoekstand blijft staan, blijven 

de armen laag en worden 

achterwaarts gebracht voorbij 

het onderlichaam als de turner 

zich voorbereid op de 

afzweeffase. Als de turner er 

voor kiest om rechtop te gaan 

staan op het rad, mogen de 

armen geheven worden tot 

• afzet met één voet 

 

 

 

 

 

Zie 0 voor een volledige beschrijving 

van de varianten 

 

 

 

 

 

 

 

 

• benen niet gestrekt in hoekstand 

• kleine lichaamscorrectie op het 

rad 

• grote lichaamcorrectie op het rad 

• te lang op het rad 

• 0,5 vaste aftrek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 0,5 vaste aftrek 

• 0,1-0,2 kleine aftrek 

• 0,5 vaste aftrek 

• 0,1-0,5 variabele aftrek 

[<3 sec = geen aftrek] 

[3-4 sec = 0,1 – 0,2 aftrek] 

[5-6 sec = 0,3 – 0,4 aftrek] 

[>6 sec = 0,5 aftrek] 
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C3 Hoeksalto achterwaarts Moeilijkheid: 2,5  
Duitse benaming: Salto rückwärts 

gebückt 

Sprongfases Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

boven het hoofd of langs het 

lichaam worden gehouden. 
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Eenheid 3: 

Afzet van het rad 

 
 

Afzweeffase 

 

 

 

Vanuit de hurkstand positie 

achterwaarts op het rad, 

armen achter, zet de turner de 

salto in door een krachtige 

armzwaai opwaarts 

gecombineerd met een 

krachtige afzet (sprong) van 

de benen.  

 

 

Lichaam gestrekt direct na de 

afzet van het rad. Er moet een 

duidelijke stijging in hoogte 

zichtbaar zijn voordat de turner 

een hoekpositie inneemt 

(heuphoek 45º of minder, 

benen gesloten en gestrekt, 

voeten gestrekt) voor de 

hoeksalto achterwaarts. De 

rotatie moet plaats vinden op 

het hoogste punt van de 

afzweeffase, met een stijging 

van de heupen tot op het 

niveau van de schouders van 

de turner toen deze op het rad 

stond. Gestrekt lichaam voor 

de landing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• gebrek aan lichaamsstrekking na 

de afzet van het rad 

• gebrek aan hoogte in de 

afzweeffase 

 

 

 

 

• rotatie van de salto wordt ingezet 

door buiging van de knieën 

• rotatie van de salto niet op het 

hoogste punt van de afzweeffase 

• hoofd te ver naar achteren (niet in 

het verlengde van de 

ruggengraat) 

• heuphoek groter dan 45º 

• benen niet gesloten 

• benen niet gestrekt 

• voeten niet gestrekt 

• gebrek aan lichaamsstrekking voor 

de landing 

• afzweeffase te kort (in de 90 cm 

zone) 

• het rad raakt de mat voordat de 

turner het rad verlaten heeft 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,8 variabele aftrek 

[0,8 aftrek bij geen herkenbare 

afzet; geen aftrek als de heupen 

stijgen tot minstens het 

schouderniveau toen de turner 

rechtop op het rad stond] 

• 0,5 vaste aftrek 

 

• 0,2 vaste aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

•  

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,2 vaste aftrek  

• 0,2 vaste aftrek 

Eenheid 4: 

Landing 

Stabiele landingspositie op twee 

voeten, armen voor 

• extra stappen na de landing • 0,1 – 0,5 aftrek  

• 0,2 vaste aftrek 
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C3 Hoeksalto achterwaarts Moeilijkheid: 2,5  
Duitse benaming: Salto rückwärts 

gebückt 

Sprongfases Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

• handen raken de mat met de 

landing 

• vallen na landing op twee voeten 

• Heupen onder de kniehoek. 

• geen eindstand met gesloten 

voeten (ook na een val) 

• 0,5 vaste aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

• 0,2 vaste aftrek 

 

..C4 - Gestrekte salto achterwaarts 

C4  Gestrekte salto 

achterwaarts 
Moeilijkheid: 2,8  

Duitse benaming: Salto 

rückwärts gestreckt 

Sprongfasen Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 1: 

Het rad in beweging 

zetten 

 

 

Aanlopen 

• De turner wacht op het teken 

van de hoofdjury voordat hij het 

rad in beweging zet 

 

 

 

• Maximaal 2½ radomwentelingen 

om de sprong uit te voeren 

 

 

• Het aanlopen mag door de 

turner onderbroken worden 

(max. één keer per sprong) 

Beoordeling van de uitvoering begint 

bij eenheid 2 

• De hoofdjury heeft het recht de 

turner te vragen de sprong te 

herhalen als de turner het rad in 

beweging zet voordat het teken 

door de hoofdjury hiervoor is 

gegeven 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner meer dan 2½ 

radomwentelingen gebruikt om 

de sprong uit te voeren 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner het aanlopen twee keer 

onderbreekt 
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Eenheid 2: 

Afzet 

 

Er zijn vier aanzweef 

varianten: 

1. Rugwaarts aanzweven met 

rugwaartse spreidopzwaai 

2. Rugwaarts aanzweven met 

gehoekte rugwaartse 

opzwaai 

3. Aanhoeken met ½ draai  

4. Nieuw: Opliggen, 

beenzwaai, ½ draai  

 

Positie op het rad 

of  

 
of  

 

De afzet moet met twee 

voeten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoekstand rugwaarts op het 

rad, voeten direct achter de 

handen, tenen wijzen in de 

richting van de handen. De 

turner mag dan of in een 

gehoekte stand blijven staan 

of rechtop gaan staan op het 

rad voor het afzetten van het 

rad. Als de turner in de 

hoekstand blijft staan, blijven 

de armen laag en worden 

achterwaarts gebracht voorbij 

het onderlichaam als de turner 

zich voorbereid op de 

afzweeffase. Als de turner er 

voor kiest om rechtop te gaan 

staan op het rad, mogen de 

armen geheven worden tot 

boven het hoofd of langs het 

lichaam worden gehouden. 

• afzet met één voet 

 

 

 

 

Zie 0 voor een volledige beschrijving 

van de varianten 

 

 

 

 

 

• benen niet gestrekt in hoekstand 

• kleine lichaamscorrectie op het 

rad 

• grote lichaamscorrectie op het rad 

• te lang op het rad 

 

 

 

• 0,5 vaste aftrek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 0,5 vaste aftrek 

• 0,1-0,2 kleine aftrek 

• 0,5 vaste aftrek 

• 0,1 – 0,5 variabele aftrek 

[<3 sec = geen aftrek] 

[3-4 sec = 0,1 – 0,2 aftrek] 

[5-6 sec = 0,3 – 0,4 aftrek] 

[>6 sec = 0,5 aftrek] 

Eenheid 3: 

Afzet van het rad 

De turner zet de salto 

achterwaarts in vanuit een 
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C4  Gestrekte salto 

achterwaarts 
Moeilijkheid: 2,8  

Duitse benaming: Salto 

rückwärts gestreckt 

Sprongfasen Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

 
 

Afzweeffase 

      
 

→ 

voorwaarts staande positie op 

het rad door een lichte buiging 

van de benen gevolgd door 

een krachtige afzet (sprong) 

van het rad.  

 

 

 

Lichaam gestrekt direct na de 

afzet van het rad, armen 

(gestrekt) hoog houden. Er 

moet een duidelijke stijging in 

hoogte zichtbaar zijn voordat 

de saltorotatie (benen gestrekt 

en aangesloten, heuphoek 

minstens 160˚).Heupen dienen 

minstens de hoogte van de 

schouders bij stand op het rad 

te bereiken. Op het hoogste 

punt, na afzet vanaf het rad, 

zijn de armen voor het lichaam 

genomen gedurende de salto 

(armhoek gesloten) bij de 

landing worden de armen 

weer hoog genomen. 

 

 

 

 

 

 

• gebrek aan lichaamsstrekking na 

de afzet van het rad 

• gebrek aan hoogte in de 

afzweeffase 

 

 

 

 

• rotatie van de salto niet op het 

hoogste punt van de afzweeffase 

• heuphoek gedurende de tweede 

helft van de salto minder dan 160˚ 

• hoofd te ver naar achteren (niet in 

het verlengde van de 

wervelkolom) 

• benen niet gesloten 

• benen niet gestrekt 

• voeten niet gestrekt 

• gebrek aan lichaamsstrekking voor 

de landing 

 

 

• afzweeffase te kort (in de 90 cm 

zone) 

• het rad raakt de mat voordat de 

turner het rad verlaten heeft 

 

 

 

 

 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,8 variabele aftrek 

[0,8 aftrek bij geen herkenbare 

afzet; geen aftrek als de heupen 

stijgen tot minstens het 

schouderniveau toen de turner  op 

het rad stond] 

• 0,2 vaste aftrek 

 

• 0,5 vaste aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

(geen aftrek als er al 0,5 is 

afgetrokken voor de heuphoek 

in de tweede helft van de salto) 

• 0,2 vaste aftrek 

• 0,2 vaste aftrek 
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C4  Gestrekte salto 

achterwaarts 
Moeilijkheid: 2,8  

Duitse benaming: Salto 

rückwärts gestreckt 

Sprongfasen Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 4: 

Landing 

Stabiele landingspositie op 

twee voeten, armen voor 

• extra stappen na de landing 

• handen raken de mat met de 

landing 

• vallen na landing op twee voeten 

• Heupen onder de kniehoek. 

• geen eindstand met gesloten 

voeten (ook na een val) 

• 0,1 – 0,5 aftrek 

• 0,2 vaste aftrek 

• 0,5 vaste aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

• 0,2 vaste aftrek 

 

..C5 - Achterwaartse stand, ½ draai met hurksalto voorwaarts 

C5  Achterwaartse stand, 

½ draai met hurksalto 

voorwaarts 

Moeilijkheid: 3,0 

 

 

 

Duitse benaming: Stand rw, 

halbe Drehung, Salto vw 

gehockt 

Sprongfases Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 1: 

Het rad in beweging 

zetten 

 

 

 

 

Aanlopen 

• De turner wacht op het teken 

van de hoofdjury voordat hij het 

rad in beweging zet 

 

 

 

• Maximaal 2½ radomwentelingen 

om de sprong uit te voeren 

 

 

• Het aanlopen mag door de 

turner onderbroken worden 

(max. één keer per sprong) 

Beoordeling van de uitvoering begint 

bij eenheid 2 

• De hoofdjury heeft het recht de 

turner te vragen de sprong te 

herhalen als de turner het rad in 

beweging zet voordat het teken 

door de hoofdjury hiervoor is 

gegeven 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner meer dan 2½ 

radomwentelingen gebruikt om 

de sprong uit te voeren 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner het aanlopen twee keer 

onderbreekt 
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Eenheid 2: 

Afzet 

 

Er zijn vier aanzweef 

varianten: 

1. Rugwaarts aanzweven met 

rugwaartse spreidopzwaai 

2. Rugwaarts aanzweven met 

gehoekte rugwaartse 

opzwaai 

3. Aanhoeken met ½ draai  

4. Nieuw: Opliggen, 

beenzwaai, ½ draai 

 

Positie op het rad 

of 

 
of 

 

De afzet moet met twee 

voeten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoekstand rugwaarts op het 

rad, voeten direct achter de 

handen, tenen wijzen in de 

richting van de handen. De 

turner mag dan of in een 

gehoekte stand blijven staan 

of rechtop gaan staan op het 

rad voor het afzetten van het 

rad. Als de turner in de 

hoekstand blijft staan, blijven 

de armen laag en worden 

achterwaarts gebracht voorbij 

het onderlichaam als de turner 

zich voorbereid op de 

afzweeffase. Als de turner er 

voor kiest om rechtop te gaan 

staan op het rad, mogen de 

armen geheven worden tot 

boven het hoofd of langs het 

lichaam worden gehouden. 

• afzet met één voet 

 

 

 

 

Zie 0 voor een volledige beschrijving 

van de varianten 

 

 

 

 

• benen niet gestrekt in hoekstand 

• kleine lichaamscorrectie op het 

rad 

• grote lichaamscorrectie op het rad 

• te lang op het rad 

 

• 0,5 vaste aftrek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 0,5 vaste aftrek 

• 0,1-0,2 kleine aftrek 

• 0,5 vaste aftrek 

• 0,1 – 0,5 variabele aftrek 

[<3 sec = geen aftrek] 

[3-4 sec = 0,1 – 0,2 aftrek] 

[5-6 sec = 0,3 – 0,4 aftrek] 

[>6 sec = 0,5 aftrek] 

Eenheid 3: 

Afzet van het rad 

Vanuit de hurkstand positie 

achterwaarts op het rad, 
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C5  Achterwaartse stand, 

½ draai met hurksalto 

voorwaarts 

Moeilijkheid: 3,0 

 

 

 

Duitse benaming: Stand rw, 

halbe Drehung, Salto vw 

gehockt 

Sprongfases Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

 
 

Afzweeffase 

 

 

 

armen achter, de turner zet de 

salto in door een krachtige 

armzwaai opwaarts 

gecombineerd met een 

krachtige afzet (sprong) van 

de benen.  

 

Lichaam gestrekt direct na de 

afzet van het rad. Er moet een 

duidelijke stijging in hoogte 

zichtbaar zijn voordat de turner 

de halve draai inzet in de 

hurkpositie (benen gesloten, 

voeten gestrekt, knieënhoek 

90º of minder, heuphoek 90º of 

minder) voor de hurksalto 

voorwaarts. De rotatie vindt 

plaats op het hoogste punt in 

de afzweeffase, met een 

stijging van de heupen tot op 

het niveau van de schouders 

van de turner toen deze op 

het rad stond. Gestrekt 

lichaam voor de landing. 

 

  

 

 

 

• gebrek aan lichaamsstrekking na 

de afzet van het rad 

• halve draai ingezet voor de afzet 

van het rad 

• gebrek aan hoogte in de 

afzweeffase 

 

 

 

 

• rotatie van de salto niet op het 

hoogste punt van de afzweeffase 

• hoofd te ver naar achteren (niet in 

het verlengde van de 

wervelkolom) 

• benen niet gesloten 

• knieënhoek groter dan 90º 

• heuphoek groter dan 90º 

• gebrek aan lichaamsstrekking voor 

de landing 

• afzweeffase te kort (in de 90 cm 

zone) 

• het rad raakt de mat voordat de 

turner het rad verlaten heeft 

 

 

 

 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,8 variabele aftrek 

[0,8 aftrek bij geen herkenbare 

afzet; geen aftrek als de heupen 

stijgen tot minstens het 

schouderniveau toen de turner 

rechtop op het rad stond] 

• 0,2 vaste aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,2 vaste aftrek  

• 0,2 vaste aftrek 
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C5  Achterwaartse stand, 

½ draai met hurksalto 

voorwaarts 

Moeilijkheid: 3,0 

 

 

 

Duitse benaming: Stand rw, 

halbe Drehung, Salto vw 

gehockt 

Sprongfases Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 4: 

Landing 

Stabiele landingspositie op 

twee voeten, armen voor. 

• extra stappen na de landing 

• handen raken de mat met de 

landing 

• vallen na landing op twee voeten 

• Heupen onder de kniehoek. 

• geen eindstand met gesloten 

voeten (ook na een val) 

• 0,1 – 0,5 aftrek  

• 0,2 vaste aftrek 

• 0,5 vaste aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

• 0,2 vaste aftrek 

..C6 - Achterwaartse stand, ½ draai met hoeksalto voorwaarts 

C6  Achterwaartse stand, 

½ draai met hoeksalto 

voorwaarts 

Moeilijkheid: 3,3  
Duitse benaming: Stand rw, halbe 

Drehung, Salto vw gehoekt 

Sprongfases Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 1: 

Het rad in beweging  

zetten 

 

 

 

Aanlopen 

• De turner wacht op het teken 

van de hoofdjury voordat hij het 

rad in beweging zet 

 

 

 

• Maximaal 2½ radomwentelingen 

om de sprong uit te voeren 

 

 

• Het aanlopen mag door de 

turner onderbroken worden 

(max. één keer per sprong) 

Beoordeling van de uitvoering begint 

bij eenheid 2 

• De hoofdjury heeft het recht de 

turner te vragen de sprong te 

herhalen als de turner het rad in 

beweging zet voordat het teken 

door de hoofdjury hiervoor is 

gegeven 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner meer dan 2½ 

radomwentelingen gebruikt om 

de sprong uit te voeren 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner het aanlopen twee keer 

onderbreekt 
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Eenheid 2: 

Afzet 

 

Er zijn vier aanzweef 

varianten: 

1. Rugwaarts aanzweven met 

rugwaartse spreidopzwaai 

2. Rugwaarts aanzweven met 

gehoekte rugwaartse 

opzwaai 

3. Aanhoeken met ½ draai  

4. Nieuw: Opliggen, 

beenzwaai, ½ draai 

 

 

Positie op het rad 

of 

 
of 

 

De afzet moet met twee 

voeten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoekstand rugwaarts op het 

rad, voeten direct achter de 

handen, tenen wijzen in de 

richting van de handen. De 

turner mag dan of in een 

gehoekte stand blijven staan 

of rechtop gaan staan op het 

rad voor het afzetten van het 

rad. Als de turner in de 

hoekstand blijft staan, blijven 

de armen laag en worden 

achterwaarts gebracht voorbij 

het onderlichaam als de turner 

zich voorbereid op de 

afzweeffase. Als de turner er 

voor kiest om rechtop te gaan 

staan op het rad, mogen de 

armen geheven worden tot 

• afzet met één voet 

 

 

 

 

Zie 0 voor een volledige beschrijving 

van de varianten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• benen niet gestrekt in hoekstand 

• kleine lichaamscorrectie op het 

rad 

• grote lichaamscorrectie op het rad 

• te lang op het rad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 0,5 vaste aftrek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 0,5 vaste aftrek 

• 0,1-0,2 kleine aftrek 

• 0,5 vaste aftrek 

 

• 0,1 – 0,5 variabele aftrek 

[<3 sec = geen aftrek] 

[3-4 sec = 0,1 – 0,2 aftrek] 

[5-6 sec = 0,3 – 0,4 aftrek] 

[>6 sec = 0,5 aftrek] 



 

Versie 2019  169 

C6  Achterwaartse stand, 

½ draai met hoeksalto 

voorwaarts 

Moeilijkheid: 3,3  
Duitse benaming: Stand rw, halbe 

Drehung, Salto vw gehoekt 

Sprongfases Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

boven het hoofd of langs het 

lichaam worden gehouden. 
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C6  Achterwaartse stand, 

½ draai met hoeksalto 

voorwaarts 

Moeilijkheid: 3,3  
Duitse benaming: Stand rw, halbe 

Drehung, Salto vw gehoekt 

Sprongfases Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 3: 

Afzet van het rad 

 
Afzweeffase 

 

 

 

Vanuit de hurkstand positie 

achterwaarts op het rad, 

armen achter, de turner zet de 

salto in door een krachtige 

armzwaai opwaarts 

gecombineerd met een 

krachtige afzet (sprong) van 

de benen.  

 

Lichaam gestrekt direct na de 

afzet van het rad. Er moet een 

duidelijke stijging in hoogte 

zichtbaar zijn voordat de turner 

de halve draai inzet (ingezet 

met hoofd en schouders) in de 

hoekpositie (heuphoek 45º of 

minder, benen gesloten en 

gestrekt, voeten gestrekt) voor 

de hoeksalto voorwaarts. De 

rotatie vindt plaats op het 

hoogste punt in de 

afzweeffase, met een stijging 

van de heupen tot op het 

niveau van de schouders van 

de turner toen deze op het rad 

stond. Gestrekt lichaam voor 

de landing. 

 

 

 

 

  

 

 

• gebrek aan lichaamsstrekking na 

de afzet van het rad 

• halve draai ingezet voor de afzet 

van het rad 

• gebrek aan hoogte in de 

afzweeffase 

 

 

 

 

• rotatie van de salto niet op het 

hoogste punt van de afzweeffase 

• hoofd te ver naar achteren (niet in 

het verlengde van de 

wervelkolom) 

• benen niet gesloten 

• benen niet gestrekt 

• heuphoek groter dan 45º 

• gebrek aan lichaamsstrekking voor 

de landing 

• afzweeffase te kort (in de 90 cm 

zone) 

• het rad raakt de mat voordat de 

turner het rad verlaten heeft 

 

 

 

 

 

 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,8 variabele aftrek 

[0,8 aftrek bij geen herkenbare 

afzet; geen aftrek als de heupen 

stijgen tot minstens het 

schouderniveau toen de turner 

rechtop op het rad stond] 

• 0,2 vaste aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,2 vaste aftrek  

 

• 0,2 vaste aftrek 
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C6  Achterwaartse stand, 

½ draai met hoeksalto 

voorwaarts 

Moeilijkheid: 3,3  
Duitse benaming: Stand rw, halbe 

Drehung, Salto vw gehoekt 

Sprongfases Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 4: 

Landing 

Stabiele landingspositie op 

twee voeten, armen voor. 

• extra stappen na de landing 

• handen raken de mat met de 

landing 

• vallen na landing op twee voeten 

• Heupen onder de kniehoek. 

• geen eindstand met gesloten 

voeten (ook na een val) 

• 0,1 – 0,5 aftrek  

• 0,2 vaste aftrek 

• 0,5 vaste aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

• 0,2 vaste aftrek 

..C7 - Dubbele hurksalto achterwaarts 

C7 Dubbele hurksalto 

achterwaarts 
Moeilijkheid: 4,0  

Duitse benaming: 

Doppelsalto rückwärts gehockt 

Sprongfasen Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 1: 

Het rad in beweging 

zetten 

 

 

 

 

Aanlopen 

• De turner wacht op het teken 

van de hoofdjury voordat hij het 

rad in beweging zet 

 

 

 

• Maximaal 2½ radomwentelingen 

om de sprong uit te voeren 

 

 

• Het aanlopen mag door de 

turner onderbroken worden 

(max. één keer per sprong) 

Beoordeling van de uitvoering 

begint bij eenheid 2 

• De hoofdjury heeft het recht de 

turner te vragen de sprong te 

herhalen als de turner het rad in 

beweging zet voordat het teken 

door de hoofdjury hiervoor is 

gegeven 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner meer dan 2½ 

radomwentelingen gebruikt om 

de sprong uit te voeren 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner het aanlopen twee keer 

onderbreekt 
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Eenheid 2: 

Afzet 

 

Er zijn vier aanzweef 

varianten: 

1. Rugwaarts aanzweven met 

rugwaartse spreidopzwaai 

2. Rugwaarts aanzweven met 

gehoekte rugwaartse 

opzwaai 

3. Aanhoeken met ½ draai  

4. Nieuw: Opliggen, 

beenzwaai, ½ draai 

 

Positie op het rad 

of 

 
of 

 

De afzet moet met twee 

voeten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoekstand rugwaarts op het 

rad, voeten direct achter de 

handen, tenen wijzen in de 

richting van de handen. De 

turner mag dan of in een 

gehoekte stand blijven staan 

of rechtop gaan staan op het 

rad voor het afzetten van het 

rad. Als de turner in de 

hoekstand blijft staan, blijven 

de armen laag en worden 

achterwaarts gebracht voorbij 

het onderlichaam als de turner 

zich voorbereid op de 

afzweeffase. Als de turner er 

voor kiest om rechtop te gaan 

staan op het rad, mogen de 

armen geheven worden tot 

boven het hoofd of langs het 

lichaam worden gehouden. 

• afzet met één voet 

 

 

 

 

Zie 0 voor een volledige beschrijving 

van de varianten 

 

 

 

 

 

• benen niet gestrekt in hoekstand 

• kleine lichaamscorrectie op het 

rad 

• grote lichaamscorrectie op het rad 

• te lang op het rad 

 

• 0,5 vaste aftrek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 0,5 vaste aftrek 

• 0,1-0,2 kleine aftrek 

• 0,5 vaste aftrek 

• 0,1 – 0,5 variabele aftrek 

[<3 sec = geen aftrek] 

[3-4 sec = 0,1 – 0,2 aftrek] 

[5-6 sec = 0,3 – 0,4 aftrek] 

[>6 sec = 0,5 aftrek] 

Eenheid 3: 

Afzet van het rad 

Vanuit de standpositie 

achterwaarts op het rad, 
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C7 Dubbele hurksalto 

achterwaarts 
Moeilijkheid: 4,0  

Duitse benaming: 

Doppelsalto rückwärts gehockt 

Sprongfasen Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

 
Afzweeffase 

 

 

         
        → 

armen achter, de turner zet de 

salto in door een krachtige 

armzwaai opwaarts 

gecombineerd met een 

krachtige afzet (sprong) van 

de benen.  

 

Lichaam gestrekt direct na de 

afzet van het rad. Er moet een 

duidelijke stijging in hoogte 

zichtbaar zijn voordat de turner 

een hurkpositie inneemt voor 

de dubbele hurksalto 

achterwaarts. De eerste rotatie 

moet plaats vinden op het 

hoogste punt van de 

afzweeffase, met een stijging 

van de heupen tot op het 

niveau van de schouders van 

de turner toen deze op het rad 

stond. De tweede rotatie volgt 

direct op de eerste. Neus 

tussen de knieën toegestaan 

(benen niet gesloten), heup- 

en knieënhoek zo klein 

mogelijk. Gestrekt lichaam 

voor de landing niet vereist, 

maar de kniehoek moet 

minstens 90˚zijn bij de landing. 

 

 

 

 

• gebrek aan lichaamsstrekking na 

de afzet van het rad 

• gebrek aan hoogte in de 

afzweeffase 

 

 

 

 

• eerste rotatie van de salto niet op 

het hoogste punt van de 

afzweeffase 

• hoofd te ver naar achteren (niet in 

het verlengde van de 

ruggengraat) 

• minder dan helft van de tweede 

saltorotatie boven het hoogste 

punt van het rad 

• heuphoek groter dan 90º 

• afzweeffase te kort (in de 90 cm 

zone) 

• het rad raakt de mat voordat de 

turner het rad verlaten heeft 

 

 

 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,8 variabele aftrek 

[0,8 aftrek bij geen herkenbare 

afzet; geen aftrek als de heupen 

stijgen tot minstens het 

schouderniveau toen de turner 

rechtop op het rad stond] 

• 0,2 vaste aftrek 

 

• 0,1-0,2 kleine aftrek 

 

• 0,2 vaste aftrek 

 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,2 vaste aftrek  

• 0,2 vaste aftrek 

 



 

Versie 2019  174 

C7 Dubbele hurksalto 

achterwaarts 
Moeilijkheid: 4,0  

Duitse benaming: 

Doppelsalto rückwärts gehockt 

Sprongfasen Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 4: 

Landing 

Stabiele landingspositie op 

twee voeten, armen voor. 

Kniehoek moet minstens 

90˚zijn. 

• Kniehoek kleiner dan 90˚bij de 

landing 

 

• extra stappen na de landing 

• handen raken de mat met de 

landing 

• vallen na landing op twee voeten 

• Heupen onder de kniehoek. 

• geen eindstand met gesloten 

voeten (ook na een val) 

• 0,8 vaste aftrek (optellen bij de 

andere landings aftrekken 

• 0,1 – 0,5 aftrek  

• 0,2 vaste aftrek 

• 0,5 vaste aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

• 0,2 vaste aftrek 

3.8.8 Categorie D: Sprongen uitgevoerd met een overslagtechniek 

..D1 - Overslag 

D1 Overslag Moeilijkheid: 2,0  Duitse benaming: Überschlag 

Sprongfasen Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 1: 

Het rad in beweging 

zetten 

 

 

 

 

Aanlopen 

• De turner wacht op het teken 

van de hoofdjury voordat hij het 

rad in beweging zet 

 

 

 

• Maximaal 2½ radomwentelingen 

om de sprong uit te voeren 

 

 

• Het aanlopen mag door de 

turner onderbroken worden 

(max. één keer per sprong) 

Beoordeling van de uitvoering 

begint bij eenheid 2 

• De hoofdjury heeft het recht de 

turner te vragen de sprong te 

herhalen als de turner het rad in 

beweging zet voordat het teken 

door de hoofdjury hiervoor is 

gegeven 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner meer dan 2½ 

radomwentelingen gebruikt om 

de sprong uit te voeren 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner het aanlopen twee keer 

onderbreekt 
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Eenheid 2: 

Afzet 

 

Aanzweeffase 

 

 
 

 

 

Positie op het rad 

 

 

De afzet moet met twee 

voeten 

 

Handenstand aanzweef: de 

handen pakken binnen 20 cm 

aan beide zijden van de 

hoepelgrepen. Ellebogenhoek 

minimaal 90º, heuphoek 90º – 

180º, voeten boven het niveau 

van de handen op het rad. 

Benen gestrekt en gesloten, 

voeten gestrekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heupen stijgen zo snel 

mogelijk. De opwaartse 

beweging gaat door totdat de 

polsen, schouders en heupen 

in één lijn verticaal op het rad 

zijn, heuphoek toenemend 

openen. Met een minimale 

ellebogenhoek van 90º, 

moeten de schouders van de 

turner duidelijk boven het 

hoogste punt van het rad zijn.  

• afzet met één voet 

 

• handen niet evenwijdig op de 

hoepels 

• handen meer dan 20 cm vanaf de 

hoepelgrepen 

• ellebogenhoek minder dan 90º 

• ellebogen op het rad 

• schouders onder (of het gewicht 

rustend op) de hoepels 

• benen niet gestrekt 

• benen niet gesloten 

• voeten niet gestrekt 

• onvoldoende hoogte in de 

aanzweeffase 

 

• schouders onder (of het gewicht 

rustend op) de hoepels 

• ellebogenhoek minder dan 90º 

• geen verticale lijn van de polsen, 

schouder en heupen boven het 

rad 

• geen zichtbare opening van de 

heupen 

• kleine aanpassing van de 

lichaamspositie op het rad 

• grote correctie van de 

lichaamspositie op het rad 

• “te lang” bovenop het rad 

 

NB: Elke aftrek mag maar één 

keer per eenheid gegeven 

worden. Bijv. als de turner zijn 

schouders onder het niveau van 

de hoepels zijn gedurende 

• 0,5 vaste aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,5 vaste aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,5 variabele aftrek  

 

 

• 0,8 vaste aftrek 

 

• 0,5 vaste aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,5 vaste aftrek 

 

• 0,1 – 0,5 variabele aftrek 

[<3 sec = geen aftrek] 

[3-4 sec = 0,1 – 0,2 aftrek] 

[5-6 sec = 0,3 – 0,4 aftrek] 

[>6 sec = 0,5 aftrek] 
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D1 Overslag Moeilijkheid: 2,0  Duitse benaming: Überschlag 

Sprongfasen Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

eenheid 2, mag maar één keer 

0,8 aftrek gegeven worden voor 

deze fout. 

Eenheid 3: 

Afzet van het rad 

 
 

 

Afzweeffase 

 

 

De afzet van het rad vindt 

plaats nadat de 

greep/handpositie van de 

turner het hoogste punt van 

het rad heeft gepasseerd. Als 

de heuphoek de volledige 

strekking heeft bereikt, worden 

de armen gestrekt en de turner 

duwt af van het rad, waarbij 

een handstandpositie 

doorlopen moet worden. 

 

 

 

Gestrekt lichaam in de 

afzweeffase. Het heupniveau 

moet zichtbaar stijgen na de 

afzet van het rad. Het lichaam 

is gestrekt of zelfs licht 

overstrekt. 

• heuphoek niet volledig gestrekt 

• benen niet gestrekt 

• benen niet gesloten 

• voeten niet gestrekt 

• armen niet gestrekt 

• afzweeffase ingezet door het 

buigen van de knieën 

• schouders onder (of gewicht 

rustend op) de hoepels 

• geen zichtbare handstandpositie 

 

• gebrek aan lichaamsstrekking na 

de afzet van het rad 

• gebrek aan hoogte in de 

afzweeffase 

 

 

 

• gebrek aan lichaamsstrekking voor 

de landing 

• afzweeffase te kort (in de 90 cm 

zone) 

• het rad raakt de mat voordat de 

turner het rad verlaten heeft 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,5 vaste aftrek 

 

• 0,8 vaste aftrek 

 

• 0,2 vaste aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,8 variabele aftrek 

[0,8 aftrek bij geen herkenbare 

afzet; geen aftrek als de heupen 

zichtbaar stijgen na de afzet van 

het rad] 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,2 vaste aftrek  

• 0,2 vaste aftrek 
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D1 Overslag Moeilijkheid: 2,0  Duitse benaming: Überschlag 

Sprongfasen Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 4: 

Landing 

Stabiele landingspositie op 

twee voeten, armen voor. 

• extra stappen na de landing 

• handen raken de mat met de 

landing 

• vallen na landing op twee voeten 

• Heupen onder de kniehoek. 

• geen eindstand met gesloten 

voeten (ook na een val) 

• 0,1 – 0,5 aftrek  

• 0,2 vaste aftrek 

• 0,5 vaste aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

• 0,2 vaste aftrek 

..D2 - Spreidoverslag 

D2 Spreidoverslag 
Moeilijkheidgraad: 1,8 

 Duitse benaming: 

Grätschüberschlag 

Sprongfasen Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 1: 

Het rad in beweging 

zetten 

 

 

 

 

Aanlopen 

• De turner wacht op het teken 

van de hoofdjury voordat hij het 

rad in beweging zet 

 

 

 

• Maximaal 2½ radomwentelingen 

om de sprong uit te voeren 

 

 

• Het aanlopen mag door de 

turner onderbroken worden 

(max. één keer per sprong) 

Beoordeling van de uitvoering begint 

bij eenheid 2 

• De hoofdjury heeft het recht de 

turner te vragen de sprong te 

herhalen als de turner het rad in 

beweging zet voordat het teken 

door de hoofdjury hiervoor is 

gegeven 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner meer dan 2½ 

radomwentelingen gebruikt om 

de sprong uit te voeren 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner het aanlopen twee keer 

onderbreekt 
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Eenheid 2: 

Afzet 

 

Aanzweeffase 

 
 

 

Positie op het rad 

 

 

De afzet moet met twee 

voeten 

 

Handenstand aanzweef: de 

handen pakken binnen 20 cm 

aan beide zijden van de 

hoepelgrepen. Ellebogenhoek 

minimaal 90º, heuphoek 90º - 

180º, voeten boven het niveau 

van de handen op het rad. 

Benen gestrekt in spreidpositie, 

voeten gestrekt.  

 

 

 

De heupen stijgen zo snel 

mogelijk. De opwaartse 

beweging gaat door totdat de 

polsen, schouders en heupen 

in één lijn verticaal op het rad 

zijn. De heuphoek gaat 

toenemend open en de 

benen worden gesloten. Met 

een minimale ellebogenhoek 

van 90º, moeten de schouders 

van de turner duidelijk boven 

het hoogste punt van het rad 

zijn. 

• afzet met één voet 

 

• handen niet evenwijdig op de 

hoepels 

• handen meer dan 20 cm vanaf de 

hoepelgrepen 

• ellebogenhoek minder dan 90º 

• benen niet gestrekt 

• voeten niet gestrekt 

• onvoldoende hoogte in de 

aanzweeffase 

 

• benen in contact met het rad 

• benen niet gestrekt 

• voeten niet gestrekt 

• ellebogenhoek minder dan 90º 

• schouders onder (of het gewicht 

rustend op) de hoepels 

• geen zichtbare opening van de 

heupen 

• geen verticale lijn van de polsen, 

schouders en heupen boven het 

rad 

• kleine aanpassing van de 

lichaamspositie op het rad 

• grote correctie van de 

lichaamspositie op het rad 

• “te lang” bovenop het rad 

 

NB: Elke aftrek mag maar één keer per 

eenheid gegeven worden. Bijv. als de 

ellebogenhoek minder is dan 90º 

gedurende eenheid 2, mag maar één 

keer o,5 aftrek gegeven worden voor 

deze fout. voor deze fout. 

• 0,5 vaste aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,5 vaste aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,5 variabele aftrek  

 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,5 vaste aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,5 vaste aftrek 

 

• 0,1 – 0,5 variabele aftrek 

[<3 sec = geen aftrek] 

[3-4 sec = 0,1 – 0,2 aftrek] 

[5-6 sec = 0,3 – 0,4 aftrek] 

[>6 sec = 0,5 aftrek] 
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D2 Spreidoverslag 
Moeilijkheidgraad: 1,8 

 Duitse benaming: 

Grätschüberschlag 

Sprongfasen Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 3: 

Afzet van het rad 

 
 

 

 

 

Afzweeffase 

 

 

De afzet van het rad vindt 

plaats nadat de 

greep/handpositie van de 

turner het hoogste punt van 

het rad heeft gepasseerd. Als 

de heuphoek de volledige 

strekking heeft bereikt, worden 

de armen gestrekt en de turner 

duwt af van het rad, waarbij 

een handstandpositie 

doorlopen moet worden. 

 

 

 

 

Gestrekt lichaam in de 

afzweeffase. Het heupniveau 

moet zichtbaar stijgen na de 

afzet van het rad. Het lichaam 

gestrekt of zelfs iets overstrekt. 

• heuphoek niet volledig gestrekt 

• benen niet gestrekt 

• benen niet gesloten 

• voeten niet gestrekt 

• armen niet gestrekt 

• afzweeffase ingezet door het 

buigen van de knieën 

• schouders onder (of gewicht 

rustend op) de hoepels 

• geen herkenbare handstandpositie 

 

• gebrek aan lichaamsstrekking na 

de afzet van het rad 

• gebrek aan hoogte in de 

afzweeffase 

 

 

 

• gebrek aan lichaamsstrekking voor 

de landing 

• afzweeffase te kort (in de 90 cm 

zone) 

• het rad raakt de mat voordat de 

turner het rad verlaten heeft 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,5 vaste aftrek 

 

• 0,8 vaste aftrek 

 

• 0,2 vaste aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,8 variabele aftrek 

[0,8 aftrek bij geen herkenbare 

afzet; geen aftrek als de 

heupen zichtbaar stijgen na de 

afzet van het rad] 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,2 vaste aftrek  

• 0,2 vaste aftrek 

Eenheid 4: 

Landing 

Stabiele landingspositie op 

twee voeten, armen voor. 

• extra stappen na de landing 

• handen raken de mat met de 

landing 

• vallen na landing op twee voeten 

• Heupen onder de kniehoek. 

• geen eindstand met gesloten 

voeten (ook na een val) 

• 0,1 – 0,5 aftrek  

• 0,2 vaste aftrek 

• 0,5 vaste aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

• 0,2 vaste aftrek 
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..D3 - Spreidzit, overslag 

D3 Spreidzit, overslag 
Moeilijkheid: 1,3 

 Duitse benaming: Grätschsitz, 

Überschlag 

Sprongfasen Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 1: 

Het rad in beweging 

zetten 

 

 

 

 

Aanlopen 

• De turner wacht op het teken 

van de hoofdjury voordat hij het 

rad in beweging zet 

 

 

 

• Maximaal 2½ radomwentelingen 

om de sprong uit te voeren 

 

 

• Het aanlopen mag door de 

turner onderbroken worden 

(max. één keer per sprong) 

Beoordeling van de uitvoering begint 

bij eenheid 2 

• De hoofdjury heeft het recht de 

turner te vragen de sprong te 

herhalen als de turner het rad in 

beweging zet voordat het teken 

door de hoofdjury hiervoor is 

gegeven 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner meer dan 2½ 

radomwentelingen gebruikt om 

de sprong uit te voeren 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner het aanlopen twee keer 

onderbreekt 
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Eenheid 2: 

Afzet 

 

Aanzweeffase 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positie op het rad 

 

 

De afzet moet met twee 

voeten 

 

Steun aanzweef: Geen 

voorgeschreven greepzone, 

maar het moet dicht in de 

buurt van de hoepelgrepen 

zijn om de sprong uit te voeren. 

Lichte buiging van de armen 

zijn toegestaan 

(ellebogenhoek niet minder 

dan 135º). Benen gestrekt en 

gesloten na de afzet. Moeten 

bijna de horizontaal bereiken 

(160º - 180º hoek t.o.v. de 

grond) heupen gestrekt, een 

scherpe hoek tussen de armen 

en het bovenlichaam, lichaam 

licht overstrekt. 

 

Spreid zit, heupen gestrekt en 

de binnenkant van de 

bovenbenen in contact met 

het rad direct achter de 

handen (niet zitten op de 

achterkant van de 

bovenbenen). Benen gestrekt, 

voeten gestrekt. Het lichaam 

helt naar voren, laat de 

schouders zakken tot het 

niveau van de hoepels, 

ellebogenhoek kleiner dan 45º. 

Het bovenlichaam mag niet 

op de ellebogen rusten, de 

schouders mogen de hoepels 

• afzet met één voet 

 

• handen niet evenwijdig op de 

hoepels 

• handen meer dan 20 cm vanaf de 

hoepelgrepen 

• ellebogenhoek minder dan 135º 

• ellebogen op het rad 

• niet voldoende hoogte in de 

aanzweeffase 

• gebrek aan heupstrekking 

• benen niet gesloten na de afzet 

• benen niet gestrekt 

• voeten niet gestrekt 

 

• gebrek aan heupstrekking 

• benen niet gestrekt 

• voeten niet gestrekt 

• het bovenlichaam rust op de 

ellebogen 

• de schouders onder (of het 

gewicht rustend op) de hoepels 

• geen zichtbare opening van de 

heupen 

• geen verticale lijn van de polsen, 

schouders en heupen boven het 

rad 

• kleine aanpassing van de 

lichaamspositie op het rad 

• grote correctie van de 

lichaamspositie op het rad 

• “te lang” bovenop het rad 

 

NB: Elke aftrek mag maar één keer 

per eenheid gegeven worden. 

• 0,5 vaste aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,2 vaste aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

• 0,1 – 0,5 variabele aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,5 vaste aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,5 vaste aftrek 

 

• 0,1 – 0,5 variabele aftrek 

[<3 sec = geen aftrek] 

[3-4 sec = 0,1 – 0,2 aftrek] 

[5-6 sec = 0,3 – 0,4 aftrek] 

[>6 sec = 0,5 aftrek] 
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D3 Spreidzit, overslag 
Moeilijkheid: 1,3 

 Duitse benaming: Grätschsitz, 

Überschlag 

Sprongfasen Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

raken, maar mogen niet 

zakken onder het niveau van 

de hoepels. Hef de heupen en 

open de heuphoek. De 

heupen geleidelijk openen 

totdat de polsen, schouders en 

heupen een verticale lijn 

vormen bovenop het rad. De 

heuphoek blijft zich openen.  
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D3 Spreidzit, overslag 
Moeilijkheid: 1,3 

 Duitse benaming: Grätschsitz, 

Überschlag 

Sprongfasen Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 3: 

Afzet van het rad 

 
 

 

Afzweeffase 

 

De afzet van het rad vindt 

plaats nadat de 

greep/handpositie van de 

turner het hoogste punt van 

het rad heeft gepasseerd. Als 

de heuphoek de volledige 

strekking heeft bereikt, worden 

de armen gestrekt en de turner 

duwt af van het rad, waarbij 

een handstandpositie 

doorlopen moet worden 

 

 

 

Gestrekt lichaam in de 

afzweeffase. Het heupniveau 

moet zichtbaar stijgen na de 

afzet van het rad. Het lichaam 

is gestrekt of zelfs iets 

overstrekt. 

• heuphoek niet volledig gestrekt 

• benen niet gestrekt 

• benen niet gesloten 

• voeten niet gestrekt 

• armen niet gestrekt 

• afzweeffase ingezet door het 

buigen van de knieën 

• de schouders onder (of het 

gewicht rustend op) de hoepels 

• geen herkenbare handstandpositie 

 

• gebrek aan lichaamsstrekking na 

de afzet van het rad 

• gebrek aan hoogte in de 

afzweeffase 

 

 

 

• gebrek aan lichaamsstrekking voor 

de landing 

• afzweeffase te kort (in de 90 cm 

zone) 

• het rad raakt de mat voordat de 

turner het rad verlaten heeft 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,5 vaste aftrek 

 

• 0,8 vaste aftrek 

 

• 0,2 vaste aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,8 variabele aftrek 

[0,8 aftrek bij geen herkenbare 

afzet; geen aftrek als de heupen 

zichtbaar stijgen na de afzet van 

het rad] 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,2 vaste aftrek  

• 0,2 vaste aftrek 

 

Eenheid 4: 

Landing 

Stabiele landingspositie op 

twee voeten, armen voor. 

• extra stappen na de landing 

• handen raken de mat met de 

landing 

• vallen na landing op twee voeten 

• Heupen onder de kniehoek. 

• geen eindstand met gesloten 

voeten (ook na een val) 

• 0,1 – 0,5 aftrek  

• 0,2 vaste aftrek 

• 0,5 vaste aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

• 0,2 vaste aftrek 
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..D4 - Vooroverliggen, overslag 

D4 Vooroverliggen, 

overslag 
Moeilijkheid: 1,0  

Duitse benaming: Aufliegen, 

Überschlag 

Sprongfases Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 1: 

Het rad in beweging 

zetten 

 

 

 

 

Aanlopen 

• De turner wacht op het teken 

van de hoofdjury voordat hij het 

rad in beweging zet 

 

 

 

• Maximaal 2½ radomwentelingen 

om de sprong uit te voeren 

 

 

• Het aanlopen mag door de 

turner onderbroken worden 

(max. één keer per sprong) 

Beoordeling van de uitvoering begint 

bij eenheid 2 

• de hoofdjury heeft het recht de 

turner te vragen de sprong te 

herhalen als de turner het rad in 

beweging zet voordat het teken 

door de hoofdjury hiervoor is 

gegeven 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner meer dan 2½ 

radomwentelingen gebruikt om 

de sprong uit te voeren 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner het aanlopen twee keer 

onderbreekt 
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D4 Vooroverliggen, 

overslag 
Moeilijkheid: 1,0  

Duitse benaming: Aufliegen, 

Überschlag 

Sprongfases Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 2: 

Afzet 

 

Vluchtfase/ positie op het 

rad 

 

NB: Merk op dat de 

vluchtfase en de positie 

op het rad geïntegreerd 

zijn in één beweging bij 

deze sprong  

 
 

 

 

 

De afzet moet met twee 

voeten 

 

Na de afzet van de grond ligt 

de turner voorover op een van 

de sporten, de handen pakken 

de hoepels van het rad tussen 

de sport waarop de turner ligt 

en degene daarboven. De 

benen zwaaien naar binnen 

(voorwaarts) naar het midden 

van het rad. Als de positie van 

de handen van de turner het 

bovenste punt van het rad 

passeert, zwaait hij zijn benen 

krachtig naar achteren en 

omhoog. De schouders blijven 

op het niveau van de hoepels 

(mogen niet naar binnen 

vallen), terwijl de heupen 

stijgen boven schouderniveau. 

Ellebogenhoek minder dan 45º, 

het bovenlichaam mag niet 

op de ellebogen rusten. Benen 

continu gestrekt en gesloten, 

voeten gestrekt. De turner 

moet een positie passeren 

waarin de polsen, schouders 

en heupen verticaal een lijn 

vormen boven het rad. 

• afzet met één voet 

 

• handen niet evenwijdig op de 

hoepels 

• gebrek aan heupstrekking direct 

na de afzet 

• benen niet gesloten 

• benen niet gestrekt 

• voeten niet gestrekt 

• schouders onder (of gewicht 

rustende op) de hoepels 

• bovenlichaam rust op de 

ellebogen 

• geen zichtbare opening van de 

heuphoek 

• geen verticale lijn van de polsen, 

schouders en heupen boven het 

rad 

• kleine aanpassing van de 

lichaamspositie op het rad 

• grote correctie van de 

lichaamspositie op het rad 

•  “te lang” bovenop het rad 

 

• 0,5 vaste aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

 

• 0,5 vaste aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,5 vaste aftrek 

 

• 0,1 – 0,5 variabele aftrek 

[<3 sec = geen aftrek] 

[3-4 sec = 0,1 – 0,2 aftrek] 

[5-6 sec = 0,3 – 0,4 aftrek] 

[>6 sec = 0,5 aftrek] 
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D4 Vooroverliggen, 

overslag 
Moeilijkheid: 1,0  

Duitse benaming: Aufliegen, 

Überschlag 

Sprongfases Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 3: 

Afzet van het rad 

 
 

Afzweeffase 

 

De afzet van het rad vindt 

plaats nadat de 

greep/handpositie van de 

turner het hoogste punt van 

het rad heeft gepasseerd. Als 

de heuphoek de volledige 

strekking heeft bereikt worden 

de armen gestrekt en de turner 

duwt af van het rad, waarbij 

een handstandpositie 

doorlopen moet worden 

 

 

Gestrekt lichaam in de 

afzweeffase. Het heupniveau 

moet zichtbaar stijgen na de 

afzet van het rad. Het lichaam 

is gestrekt of zelfs iets overstrekt 

• heuphoek niet volledig gestrekt 

• benen niet gestrekt 

• benen niet gesloten 

• voeten niet gestrekt 

• armen niet gestrekt 

• de schouders onder (of het 

gewicht rustende op) de hoepels 

• geen herkenbare handstandpositie 

 

• gebrek aan lichaamsstrekking na 

de afzet van het rad 

• gebrek aan hoogte in de 

afzweeffase 

 

 

 

• gebrek aan lichaamsstrekking voor 

de landing 

• afzweeffase te kort (in de 90 cm 

zone) 

• het rad raakt de mat voordat de 

turner het rad verlaten heeft 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

 

• 0,2 vaste aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,8 variabele aftrek 

[0,8 aftrek bij geen herkenbare 

afzet; geen aftrek als de heupen 

zichtbaar stijgen na de afzet van 

het rad] 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,2 vaste aftrek  

• 0,2 vaste aftrek 

 

Eenheid 4: 

Landing 

Stabiele landingspositie op 

twee voeten, armen voor. 

Kniehoek minstens 90° 

• Kniehoek minder dan 90° 

 

• extra stappen na de landing 

• handen raken de mat met de 

landing 

• vallen na landing op twee voeten 

• Heupen onder de kniehoek. 

• geen eindstand met gesloten 

voeten (ook na een val) 

• 0,8 vaste aftrek (bovenop de 

andere landingsaftrekken) 

• 0,1 – 0,5 aftrek  

• 0,2 vaste aftrek 

• 0,5 vaste aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

• 0,2 vaste aftrek 
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..D5 - Vooroverliggen, overslag, hurksalto voorwaarts 

D5 Vooroverliggen, 

overslag, hurksalto 

voorwaarts 

 

Moeilijkheid: 4,0 
 

Duitse benaming: Aufliegen, 

Überschlag, Salto 

Sprongfases Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 1: 

Het rad in beweging 

zetten 

 

 

 

 

Aanlopen 

• De turner wacht op het teken 

van de hoofdjury voordat hij het 

rad in beweging zet 

 

 

 

• Maximaal 2½ radomwentelingen 

om de sprong uit te voeren 

 

 

• Het aanlopen mag door de 

turner onderbroken worden 

(max. één keer per sprong) 

Beoordeling van de uitvoering 

begint bij eenheid 2 

• De hoofdjury heeft het recht de 

turner te vragen de sprong te 

herhalen als de turner het rad in 

beweging zet voordat het teken 

door de hoofdjury hiervoor is 

gegeven 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner meer dan 2½ 

radomwentelingen gebruikt om 

de sprong uit te voeren 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner het aanlopen twee keer 

onderbreekt 
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D5 Vooroverliggen, 

overslag, hurksalto 

voorwaarts 

 

Moeilijkheid: 4,0 
 

Duitse benaming: Aufliegen, 

Überschlag, Salto 

Sprongfases Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 2: 

Afzet 

 

Vluchtfase/ positie op het 

rad 

 

NB: Merk op dat de 

vluchtfase en de positie 

op het rad geïntegreerd 

zijn in één beweging bij 

deze sprong 

 
 

 

 

 

 

De afzet moet met twee 

voeten 

 

Na de afzet van de grond ligt 

de turner voorover op een van 

de sporten, de handen pakken 

de hoepels van het rad tussen 

de sport waarop de turner ligt 

en degene daarboven. De 

benen zwaaien naar binnen 

(voorwaarts) naar het midden 

van het rad. Als de positie van 

de handen van de turner het 

bovenste punt van het rad 

passeert, zwaait hij zijn benen 

krachtig naar achteren en 

omhoog. De schouders blijven 

op het niveau van de hoepels 

(mogen niet naar binnen 

vallen), terwijl de heupen 

stijgen boven schouderniveau. 

Ellebogenhoek minder dan 45º, 

het bovenlichaam mag niet 

op de ellebogen rusten. Benen 

continu gestrekt en gesloten, 

voeten gestrekt. De turner 

moet een positie passeren 

waarin de polsen, schouders 

en heupen verticaal een lijn 

vormen.  

 

• afzet met één voet 

 

• handen niet evenwijdig op de 

hoepels 

• gebrek aan heupstrekking direct 

na de afzet 

• benen niet gesloten 

• benen niet gestrekt 

• voeten niet gestrekt 

• schouders onder (of gewicht 

rustende op) de hoepels 

• bovenlichaam rust op de 

ellebogen 

• geen zichtbare opening van de 

heuphoek 

• geen verticale lijn van de polsen, 

schouders en heupen boven het 

rad 

• kleine aanpassing van de 

lichaamspositie op het rad 

• grote correctie van de 

lichaamspositie op het rad 

•  “te lang” bovenop het rad 

• 0,5 vaste aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

 

• 0,5 vaste aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,5 vaste aftrek 

 

• 0,1 – 0,5 variabele aftrek 

[<3 sec = geen aftrek] 

[3-4 sec = 0,1 – 0,2 aftrek] 

[5-6 sec = 0,3 – 0,4 aftrek] 

[>6 sec = 0,5 aftrek] 
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D5 Vooroverliggen, 

overslag, hurksalto 

voorwaarts 

 

Moeilijkheid: 4,0 
 

Duitse benaming: Aufliegen, 

Überschlag, Salto 

Sprongfases Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 3: 

Afzet van het rad 

 
Afzweeffase 

 
              ← 

De afzet van het rad vindt 

plaats door het strekken van 

de armen en het wegduwen 

van het rad op het zelfde 

moment dat de heupen 

volledig open zijn, waarbij een 

handstandpositie doorlopen 

moet worden 

 

 

 

 

Gestrekt lichaam in het begin 

van de afzweeffase. De 

heupen moeten zichtbaar 

stijgen na de afzet van het rad 

en de voorwaartse salto moet 

op het hoogste punt van de 

afzweeffase ingezet worden. 

Neus tussen de knieën (benen 

niet gesloten) toegestaan. Een 

gestrekt lichaam voor de 

landing is niet vereist, maar de 

kniehoek mag niet minder zijn 

dan 90˚. 

• heuphoek niet volledig open 

• benen niet gestrekt 

• voeten niet gestrekt 

• armen niet gestrekt 

• de schouders onder (of het gewicht 
rustende op) de hoepels 

• geen herkenbare handstandpositie 
 
 

• gebrek aan lichaamsstrekking na de 
afzet van het rad 

• gebrek aan hoogte in de afzweeffase 
 
 
 

• saltorotatie niet op het hoogste punt 
van de afzweeffase 

• minder dan de helft van de saltorotatie 
boven het hoogste punt van het rad 

• knieënhoek groter dan 90º 

• heuphoek groter dan 90º 

• afzweeffase te kort (in de 90 cm zone) 

• het rad raakt de mat voordat de turner 
het rad verlaten heeft 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

 

• 0,2 vaste aftrek 

 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,8 variabele aftrek 

[0,8 aftrek bij geen herkenbare 

afzet; geen aftrek als de heupen 

zichtbaar stijgen na de afzet van 

het rad] 

• 0,2 vaste aftrek 

 

• 0,2 vaste aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,2 vaste aftrek  

• 0,2 vaste aftrek 
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D5 Vooroverliggen, 

overslag, hurksalto 

voorwaarts 

 

Moeilijkheid: 4,0 
 

Duitse benaming: Aufliegen, 

Überschlag, Salto 

Sprongfases Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 4: 

Landing 

Stabiele landingspositie op 

twee voeten, armen voor. 

Kniehoek minstens 90° 

• Kniehoek minder dan 90° 

 

• extra stappen na de landing 

• handen raken de mat met de 

landing 

• vallen na landing op twee voeten 

• Heupen onder de kniehoek. 

• geen eindstand met gesloten 

voeten (ook na een val) 

• 0,8 vaste aftek (bovenop de 

andere landingsaftrekken) 

• 0,1 – 0,5 aftrek  

• 0,2 vaste aftrek 

• 0,5 vaste aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

• 0,2 vaste aftrek 

..D6 - Vooroverliggen, overslag, halve draai, hurksalto achterwaarts 

D6 Vooroverliggen,  

overslag, halve draai,  

hurksalto achterwaarts 

Moeilijkheid: 4,0  

Duitse benaming: 

Aufliegen, Überschlag, ½ 

Drehung, Salto 

Sprongfasen Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 1: 

Het rad in beweging 

zetten 

 

 

 

 

Aanlopen 

• De turner wacht op het teken 

van de hoofdjury voordat hij het 

rad in beweging zet 

 

 

 

• Maximaal 2½ radomwentelingen 

om de sprong uit te voeren 

 

 

• Het aanlopen mag door de 

turner onderbroken worden 

(max. één keer per sprong) 

Beoordeling van de uitvoering 

begint bij eenheid 2 

• De hoofdjury heeft het recht de 

turner te vragen de sprong te 

herhalen als de turner het rad in 

beweging zet voordat het teken 

door de hoofdjury hiervoor is 

gegeven 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner meer dan 2½ 

radomwentelingen gebruikt om 

de sprong uit te voeren 

• Ongeldige sprong (0,0 pt) als de 

turner het aanlopen twee keer 

onderbreekt 
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D6 Vooroverliggen,  

overslag, halve draai,  

hurksalto achterwaarts 

Moeilijkheid: 4,0  

Duitse benaming: 

Aufliegen, Überschlag, ½ 

Drehung, Salto 

Sprongfasen Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 2: 

Afzet 

 

Vluchtfase / positie op het 

rad 

 

NB: Zie dat de vluchtfase 

en de positie op het rad 

geïntegreerd zijn in één 

beweging bij deze sprong. 

 
 

 

 

 

De afzet moet met twee 

voeten 

 

Na de afzet van de grond ligt 

de turner voorover op een van 

de sporten, de handen pakken 

de hoepels van het rad tussen 

de sport waarop de turner ligt 

en degene daarboven. De 

benen zwaaien naar binnen 

(voorwaarts) naar het midden 

van het rad. Als de positie van 

de handen van de turner het 

bovenste punt van het rad 

passeert zwaait hij zijn benen 

krachtig naar achteren en 

omhoog. De schouders blijven 

op het niveau van de hoepels 

(mogen niet naar binnen 

vallen), terwijl de heupen 

stijgen boven schouderniveau. 

Ellebogenhoek minder dan 45º, 

het bovenlichaam mag niet 

op de ellebogen rusten. Benen 

gestrekt en constant gesloten, 

voeten gestrekt. De turner 

moet een positie passeren 

waarin de polsen, schouders 

en heupen verticaal een lijn 

vormen.  

• afzet met één voet 

 

• handen niet evenwijdig op de 

hoepels 

• gebrek aan heupstrekking direct 

na de afzet 

• benen niet gesloten 

• benen niet gestrekt 

• voeten niet gestrekt 

• schouders onder (of gewicht 

rustende op) de hoepels 

• bovenlichaam rust op de 

ellebogen 

• geen zichtbare opening van de 

heuphoek 

• geen verticale lijn van de polsen, 

schouders en heupen boven op 

het rad 

• kleine aanpassing van de 

lichaamspositie op het rad 

• grote correctie van de 

lichaamspositie op het rad 

•  “te lang” bovenop het rad 

 

• 0,5 vaste aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

 

• 0,5 vaste aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,5 vaste aftrek 

 

• 0,1 – 0,5 variabele aftrek 

[<3 sec = geen aftrek] 

[3-4 sec = 0,1 – 0,2 aftrek] 

[5-6 sec = 0,3 – 0,4 aftrek] 

[>6 sec = 0,5 aftrek] 
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Eenheid 3: 

Afzet van het rad 

 
Afzweeffase 

 

 
 

De afzet van het rad vindt 

plaats door het strekken van 

de armen en het wegduwen 

van het rad op het zelfde 

moment dat de heupen 

volledig open zijn, waarbij een 

handstandpositie doorlopen 

moet worden 

 

 

 

 

De halve draai wordt ingezet 

direct na de afzet van het rad 

(niet ervoor) door de voeten 

en heupen te draaien 

tegelijkertijd met het “openen” 

van de heuphoek. De heupen 

moeten zichtbaar stijgen 

totdat de turner de halve draai 

heeft gemaakt en zich op het 

hoogste punt van de 

afzweeffase bevindt. Op dit 

moment neemt de turner een 

hurkpositie aan (neus tussen de 

knieën en benen niet gesloten 

toegestaan.) voor een 

onmiddellijke hurksalto 

achterwaarts op het hoogste 

punt van de afzweeffase. 

Gestrekt lichaam voor de 

landing is niet vereist, maar de 

kniehoek moet minstens 

90˚zijn. 

• heuphoek niet volledig open 

• benen niet gestrekt 

• benen niet gesloten 

• voeten niet gestrekt 

• armen niet gestrekt 

• de schouders onder (of het 

gewicht rustende op) de hoepels 

• geen zichtbare handstandpositie 

 

• gebrek aan lichaamsstrekking na 

de afzet van het rad 

• draai ingezet terwijl de turner nog 

contact heeft met het rad. 

• gebrek aan hoogte in de 

afzweeffase 

 

 

 

• saltorotatie niet op het hoogste 

punt van de afzweeffase 

• minder dan de helft van de 

saltorotatie boven het hoogste 

punt van het rad 

• knieënhoek groter dan 90º 

• heuphoek groter dan 90º 

• afzweeffase te kort (in de 90 cm 

zone) 

het rad raakt de mat voordat de 

turner het rad verlaten heeft 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

 

• 0,2 vaste aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,1 – 0,8 variabele aftrek 

[0,8 aftrek bij geen herkenbare 

afzet; geen aftrek als de heupen 

zichtbaar stijgen na de afzet van 

het rad] 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

 

• 0,2 vaste aftrek 

 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,1 – 0,2 kleine aftrek 

• 0,2 vaste aftrek  
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D6 Vooroverliggen,  

overslag, halve draai,  

hurksalto achterwaarts 

Moeilijkheid: 4,0  

Duitse benaming: 

Aufliegen, Überschlag, ½ 

Drehung, Salto 

Sprongfasen Techniek Algemene fouten (niet volledig) Aftrek/ opmerkingen 

Eenheid 4: 

Landing 

 

Stabiele landingspositie op 

twee voeten, armen voor. 

Kniehoek moet minstens 

90˚zijn. 

• kniehoek minder dan 90˚ 

 

• extra stappen na de landing 

• handen raken de mat met de 

landing 

• vallen na landing op twee voeten 

• Heupen onder de kniehoek. 

• geen eindstand met gesloten 

voeten (ook na een val) 

• 0,8 vaste aftrek (bovenop de 

andere landingsaftrekken) 

• 0,1 – 0,5 aftrek  

• 0,2 vaste aftrek 

• 0,5 vaste aftrek 

• 0,8 vaste aftrek 

• 0,2 vaste aftrek 

 

 


