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D- onderdelen rechtuit 

 

Centrale oefeningen 

Onderdelen zonder riemen 

D.1 Flikflak 

 
 

D.2 Salto in het rad 

 

 
Uitvoering: 

Tijdens de vluchtfase is de turner in een kleine hurkpositie. Aftrek bij de landing als het 

rad heen en weer schommelt. 

De landing mag niet in een diepe hurk plaats vinden, maar de heupen moeten 

hoger zijn dan de knieën. 

Gehalte:  

Erkenning alle varianten onafhankelijk van de afzet resp. landingszone 

Erkenning alleen als de turner kortstondig helemaal zonder radcontact is 

Geen erkenning als de landing op de grond plaats vindt. 

 

Bruggen zonder riemen  

D.3 Reuzenbrug éénarmig 

 

 

Uitvoering: 

De vrije arm moet bij dit onderdeel gestrekt langs het lichaam gehouden worden 

(geen aftrek) 

Gehalte:  

Erkenning van alle varianten 

Geen erkenning als gedurende de radomwenteling de vrije hand vastpakt of een 

wissel van de steunhand plaats vindt (= elementverbinding). 

Geen erkenning als in plaats van de steunfase een lig geturnd wordt. 

Structuurgroep: Reuzenbrug 
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Bruggen met bijzondere overgangen 

D.4 (Overhurken met 1/2e draai uit de heuphang met handen aan de bovenste 

 dwarsgreep in bovengreep tot gesloten hurkstand op de spreidsport) met 

direct aansluitend C.3 (= reuzenbrug op de spreidsport voorwaarts, zonder riemen). 

 

 

Uitvoering: 

Voor opmerkingen voor de uitvoering van het overhurken zie C15. Hier wordt de B-

variant geturnd: gesloten hurkstand op de sport, waarop de heupen lagen. 

Voor opmerkingen voor de uitvoering van de reuzenbrug: zie C3. 

Gehalte:  

Voor erkenning van het element: zie onder C15. Hier wordt de B-variant geturnd: 

gesloten hurkstand op de sport, waarop de heupen lagen. 

De reuzenbrug voorwaarts wordt alleen dan een D-onderdeel als het in directe 

combinatie met C.15 wordt geturnd, mits er geen tussenstappen worden genomen. 

De positie van de handen moet veranderd worden. 

Waardering: overhurken = B-onderdeel. Reuzenbrug voorwaarts is D-onderdeel. 

Structuurgroep: Reuzenbrug 

 

D.5 C.12 (= hoge rol achterwaarts tegen de rolrichting over een vluchtige steun 

tot een  gesloten hurkstand op de spreidsport) met aansluitend C.3 (= 

reuzenbrug op de onderste spreidsport en aan de bovenste dwarsgreep 

voorwaarts). 

 

Uitvoering: 

Opmerkingen voor de uitvoering van C12, zie C12 

Opmerkingen voor de uitvoering van C3, zie C3 
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Gehalte:  

Voor erkenning van C.12, zie C.12. De tot nu toe getoonde variant verlangt de 

uitvoering van de hoge rol achterwaarts over de bovenste spreidsport. De hoge rol 

wordt over de vluchtige (hurk)steun en onmiddellijk volgt het plaatsen van de 

voeten op de bovenste spreidsport. 

De reuzenbrug wordt alleen dan een D-onderdeel indien het aansluitend aan C 12 

wordt geturnd zonder tussenstappen resp. spreidvarianten van een been. 

De positie van de handen moet worden veranderd om in de positie te komen voor 

de reuzenbrug. 

De reuzenbrug voorwaarts wordt alleen dan een D-onderdeel als het in de C.3 

voorgeschreven varianten wordt geturnd en wel op de onderste spreidsport aan de 

bovenste dwarsgreep. De andere mogelijke C-onderdeel-varianten van de 

reuzenbrug voorwaarts (= met stand op het achterste plankje) worden in de 

voornoemde combinatie nog niet geturnd. Zou de reuzenbrug voorwaarts met 

greep aan de hoepels worden geturnd, verhoogt de waarde door de combinatie 

niet, maar behoudt haar waarde als B-onderdeel. 

Waardering: hoge rol tegen de rolrichting achterwaarts = C-onderdeel. Reuzenbrug 

(aan de voorste dwarsgreep) voorwaarts = D-onderdeel. 

Structuurgroep:  

- Hoge rol 

- Reuzenbrug 

 

D.6a C.13 (= hoge rol achterwaarts over de achterste greepsport tot stand op de 

voorste dwarsgreep) [D6a] en direct aan sluitend  

 C.3 (= reuzenbrug op de onderste spreidsport handen aan de bovenste 

dwarsgreep voorwaarts). 

  

 

Of: 

 

D.6b B.22 (= hoge rol achterwaarts over de achterste greepsport zonder stand op 

de voorste dwarsgreep) [D6b] over de gesloten hurkstand op de bovenste 

spreidsport, 1/2e draai in gesloten (hurk) stand en direct aan sluitend  

 C.3 (= reuzenbrug op de onderste spreidsport handen aan de bovenste 

dwarsgreep  voorwaarts). 

 

 

 

Uitvoering: 
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Opmerkingen voor de uitvoering van C13, zie C13 

Opmerkingen voor de uitvoering van B22, zie B22 

Opmerkingen voor de uitvoering van C3, zie C3 

 

Gehalte:  

Erkenning van uitvoering van C13 resp. B22, zie beschrijving van C13 resp. B22.  

De hoge rol achterwaarts moet beslist over de achterste greepsport worden geturnd 

om als B-onderdeel of als C-onderdeel te worden gezien. Een hoge rol achterwaarts 

die op een andere sport wordt uitgevoerd, voert niet tot de gewenste 

uitgangspositie van C.3 en wordt hier niet beoordeeld.  

De reuzenbrug wordt alleen dan een D-onderdeel als hij aansluitend aan C.13 of 

B.22 wordt geturnd wordt zonder verdere tussenstappen resp. spreidvarianten van 

een been. Dit geldt in het bijzonder voor de uitvoering van de 1/2e draai, die beslist 

in gesloten (hurk) stand moet plaats vinden. 

De positie van de handen moet veranderd worden om in de greeppositie van de 

reuzenbrug te komen. De positiewissel voor de handen is vrij.  

De reuzenbrug voorwaarts wordt alleen dan een D-onderdeel als ze in de hieronder 

aangegeven C3 variant geturnd wordt: op de onderste spreidsport aan de 

bovenste dwarsgreep. De andere mogelijke C-varianten van de reuzenbrug 

voorwaarts (= met stand op het achterste plankje) worden in de hiervoor 

beschreven combinatie nog niet geturnd. Zou de reuzenbrug voorwaarts met 

handen aan de hoepels worden geturnd, verhoogt het de waarde van de 

combinatie niet, maar behoudt haar waarde als B-onderdeel. 

Waardering: hoge rol achterwaarts over de achterste greepsport met stand op de 

voorste dwarsgreep = C-onderdeel, Hoge rol achterwaarts over de achterste 

greepsport zonder stand op de voorste dwarsgreep = B-onderdeel, Reuzenbrug 

voorwaarts aan de bovenste dwarsgreep = D-onderdeel. 

Structuurgroep:  

- Hoge rol 

- Reuzenbrug 

 

Elementverbindingen 

Elementverbindingen zonder riemen 

D.7 Spagaat met wissel- of cirkelspreiden (niet met richting wissel). 

 

 

Uitvoering: 

Ruime uitleg van “Radstilstand”, vooral bij de richtingswissel 

Het plaatsen van de voeten na de overgang onderste boven geturnd vindt niet 

volledig gelijktijdig plaats: Kleine aftrek (0,1 - 0,2punt.) 

Gehalte:  

Erkenning alleen dan als het cirkel- resp. wisselspreiden tegelijk gebeurt (dus niet als 

één voor één overgang). 



 

Versie 2019  7 

 

Geen erkenning als D-onderdeel wanneer het cirkel- resp. wisselspreiden als 

richtingwissel wordt geturnd. In dit geval C-onderdeel, zie C.6. 

Radstilstand is alleen door de uitvoeringsjury aftrekbaar (erkenning als D-onderdeel). 

-  

Elementverbindingen met decentrale element  

D.8 Vanuit hoge ligsteun met gekruiste (gemengde) greep voorwaarts via de 

reuzenbrug   achterwaarts komen in de hoge ligsteun met gekruiste 

(gemengde) greep      voorwaarts (= hele draai, met 

draairichting aanhouden).  

Brug met gekruiste armen voorwaarts. 

 

Uitvoering: 

1/1e draai te vroeg ingezet (0,1 – 0,2 punt) 

Letten op heupstrekking 

Voet- resp. beenfouten bij het draaien (“been voor vaart maken naar voren”) 

Meest voorkomende fout: “korte ruk” 

Gehalte:  

Hoge ligsteun moet een voorgeschreven variant zijn. Zie B17 

Bij de hele draai de draairichting aanhouden (anders telt alleen een 1/2e draai, zie 

C.9.  

Het ompakken aan de greep is mogelijk. 

De brug voorwaarts moet met gekruiste armen worden geturnd. 

 

D.9 Hoogspagaat, 1/2e draai vrij in de hoge ligsteun, C9 (= Hoge draaibrug 

(zonder    greepwissel)) 

 
 

Uitvoering: 

Letten op de heupstrekking in de hoge ligsteun. 

Letten op voetfouten bij de draai. 

Overgang onderste boven geturnd: overgangszone willekeurig 

Gehalte: 

Alleen erkenning wanneer de 1/2e draai na de hoogspagaat vrij plaast vindt. Anders 

zie C9. 
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D.10 Van hoge ligsteun éénarmig in de brug éénarmig 

  

 
 

Uitvoering: 

Opmerkingen voor uitvoering van de hoge ligsteun zie B17 

Letten op heupstrekking 

Gehalte:  

Erkenning van alle varianten 

Geen erkenning wanneer tijdens de radomwenteling de vrije hand pakt of een 

wissel van steunhand plaats vindt. (= elementverbinding) 

 

D.11 C10 (= van buiklig voorwaarts in de reuzenbrug voorwaarts) éénarmig 

  

 
  

Uitvoering: 

Letten op voetfouten bij het plaatsen van de voeten Ruime uitleg van het 

“nagenoeg geruisloos” plaatsen van de voeten 

De overgangszone van de buiklig naar de reuzenbrug is willekeurig. 

Het overslaan moet éénarmig plaats vinden. 

Telt als een centraal onderdeel voor de samenstelling. 

Gehalte: 

Geen erkenning wanneer de reuzenbrug positie niet bereikt wordt (Bijv. wanneer het 

standvlak gemist wordt). 

Geen erkenning als D-onderdeel als het overslaan niet éénarmig plaats vindt (Dan 

C10). 

 

D.12 C7 (=Van vrije kniependelhang voorwaarts in de brug voorwaarts) met 

voorafgaand   speciaal beschreven element in de bovenste fase) 

[(D12a), D12b), D12c)] 

 

   Of 

 

   C7 (=Van vrije kniependelhang voorwaarts in de brug 

voorwaarts) met voorafgaand   hoog opspreiden en overspreiden tot hoge 

zit 

 

   Of 
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   C7 (=Van vrije kniependelhang voorwaarts in de brug 

voorwaarts) met voorafgaand   B-, C- of D-onderdeel in de bovenste fase 

[(D12e), D12f), D12g)] 

 

Uitvoering: 

Voor opmerkingen voor de uitvoering van het voorafgaande element: zie voorbeeld 

Gehalte: 

 Erkenning alle varianten van (hoepel)bruggen.  

 Overgang tussen knieënhang en brug kan ook met plaatsen van de voeten 

na elkaar plaatsvinden.  

Geen erkenning als het standvlak gemist wordt, zodat het tot een val komt (= 

kernfase van de beweging). 

Structuurgroep: Kniependel 

Verdere structuurgroepen mogelijk 

 

D.12a Van vrije kniependelhang éénbenig met beenwissel in de brug voorwaarts 

 
Uitvoering: 

Bij de beenwissel is het been gestrekt 

Gehalte: 

 Alleen erkenning als de beenwissel vrij plaats vindt. 

De vrije kniehang met beenwissel in de bovenste fase (A-onderdeel) waardeert de 

navolgende brug op tot een D-onderdeel. 

 

D.12b 1/2e draai uit de hoge heuphang met steun op de onderste sport   

      (dwarsgreep/plankje) gevolgd door  

C.7 (van vrije kniependelhang voorwaarts tot brug voorwaarts). 

 

Uitvoering: 

Uitvoering van de 1/2e draai: de 1/2e draai wordt door een beenzwaai ingezet. 

Onmiddellijk na de draai komt de turner/ster in de knieënhang. 

Een afzet met de handen van de grond om de uitgangspositie voor de 1/2e draai te 

bereiken is niet toegestaan (aftrek: 0,5 punt) 

Voor de uitvoering van C7, zie C7 

Gehalte:  

Voor erkenning van C.7, zie C.7. 

De 1/2e draai volgt in een steunhouding van de handen. De heupen zijn daarbij in 

contact met de sport.   
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Om de uitgangspositie te bereiken turnt de turner/ster een buiklig achterwaarts en 

pakt onmiddellijk na het passeren van de grond de sport, die zich onder de sport 

waar de heupen op liggen bevindt. 

Structuurgroep: Kniependel 

 

D.12c Hoge overslag voorwaarts met gebogen armen in de kniehang voorwaarts, 

C7 (=Van vrije kniependelhang voorwaarts in de brug voorwaarts) 

  
Uitvoering: 

De hoge overslag volgt meestal uit de hurksteun met afzet van de grond. Daarbij 

pakt de turner aan een raddwarsverbinding. Na de afsprong zijn de armen sterk 

gebogen, het schoudervlak is net boven de handen. 

Bij de overslag blijven de benen gebogen en de overslag voert direct in de 

knieënhang aan de eerstvolgende raddwarsverbinding. 

Letten op het strekken van de voeten 

De turner neemt geen brughouding aan 

Voor de uitvoering van C7, zie C7 

Gehalte:  

Erkenning van alle variante 

Voor erkenning van C.7, zie C.7. 

Structuurgroep: Kniependel 

 

D.12d Kniehang met greep aan de hoepels / een sport: afzet van de grond in de 

     kniehang aan een hoepel / een sport, in de brug 

voorwaarts  

 

 
 

Uitvoering: 

Vooral bij de overgang van de knieënhang naar de brug moet op de voet resp. 

beenhouding gelet worden: Als de overgang niet  met plaatsing van de voeten één 

voor één plaats vindt, dan treden veelvuldig voetvouten op. 

Gehalte: 

De elementverbinding wordt tot nu toe alleen als richtingswissel getoond. 
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Waardering: De knieënhang in de eerste bovenste fase wordt als een A-onderdeel 

gerekend. De na de afzet bereikte knieënhang met de navolgende overgang in de 

brug voorwaarts (met plaatsing van de voeten één voor één of ook met gesloten 

benen) wordt als D-onderdeel gerekend. 

Structuurgroep: Kniependel 

 

D.12e Uit de hoge spreidzit achterwaarts, onderarmensteun, doorzwaaien in de 

     kniehang achterwaarts, C7 (=Van vrije 

kniependelhang voorwaarts tot brug      voorwaarts) 

  

  
Uitvoering: 

Uit de hoge spreidhoekzit met gebogen romp voorwaarts en greep aan de 

dichtstbijzijnde dwarsverbinding, worden de ellebogen op de hoepels gelegd. De 

benen worden naar achteren gesloten en de turner voert een benenzwaai 

voorwaarts in onderarmensteun uit. De knieën worden direct aan de onder gelegen 

dwarsverbinding gehangen. Tijdens de pendelbeweging vindt een richtingswissel 

plaats, daarna volgt C7.  

Gehalte: 

Erkenning van alle varianten 

Voor erkenning van C7, zie C7 

Structuurgroep:  

- Kniependel 

 

D.12f Hoog opspreiden en overspreiden in de hoge zit achterwaarts (= A-

onderdeel) 

   C7 (=Van vrije kniependelhang voorwaarts in de brug 

voorwaarts) 

(Aanvullende informatie) 

(Onder: Buiklig achterwaarts) 

Hoog opspreiden en overspreiden in de hoge zit achterwaarts,  

C7 (= van vrije kniependelhang voorwaarts in de brug voorwaarts) 
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NB: D12f wordt alleen nog erkend als het hoog opspreiden uit een buiklig voorwaarts 

geturnd wordt.  

Uitvoering: 

Voor de uitvoering van C7, zie C7 

Gehalte:  

Voor erkenning van C.7, zie C.7. 

Structuurgroep: Kniependel 

 

D.12g B33 (hoog overhurken voorwaarts) gevolgd door  

 C.7 (van vrije kniependelhang voorwaarts in de brug voorwaarts). 

 

 

Uitvoering: 

Voor de uitvoering van C7, zie C7 

Gehalte:  

Erkenning van alle varianten van de (hoepel-) bruggen.  

De overgangen tussen de kniehang en de brug kan ook been voor been worden 

geturnd. Geen erkenning als het steunvlak wordt gemist, zodat het tot een val komt 

(=kern van de beweging).  

De voorgaande B-onderdelen komen ook voor het grootste gedeelte uit de groep 

B.44 (buiklig achterwaarts - heupdraai achterwaarts met daarna een willekeurig A-

onderdeel in de bovenste fase). 

Structuurgroep:  

- Hoog overhurken 

- Kniependel 

 

D.12h B.25 (= heupomzwaai achterwaarts), 1/2e draai vanuit de hoge lig op de sport 

in    de knieënhang achterwaarts ,  
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 C.7 (= van vrije kniependelhang voorwaarts in de brug voorwaarts). 

 

 

Structuurgroep:  

- Heupomzwaai 

- Kniependel 

 

D.12i C 28 (=Vanuit vrije kniependel achterwaarts over de hurkpendelhang in de 

     knieënhang), 

 C 7 ( = Van vrije kniependelhang voorwaarts in de brug voorwaarts) 

 

 

 
 

Uitvoering:  

Opmerkingen voor de uitvoering van de elementen: zie onder C 28 resp.  

C 7 

Gehalte: 

Waardering: C28 + C-onderdeel 

De kniependelhang in de brug wordt als centraal element gerekend en in deze 

verbinding als 1 D-onderdeel beschouwd. 

Structuurgroep: Kniependelhang 

 

D.12k 1/2e draai vanuit de omgekeerde hang achterwaarts met greep aan de 

hoepels in    de knieënhang voorwaarts  

C7 (=Van vrije kniependelhang voorwaarts in de brug voorwaarts) 
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Structuurgroep: Kniependelhang 

 

D.12l 1/2e draai uit de hoge steun aan de hoepels bij de bovenste spreidsport in de 

    knieënhang voorwaarts 

C7 (=Van vrije kniependelhang voorwaarts in de brug voorwaarts) 

 

 

 
 

Gehalte: A + D-onderdeel  

Structuurgroep: Kniependelhang 

 

D.13 C8 (= Van vrije hielenhang voorwaarts in de brug voorwaarts) met 

voorafgaand een   B-, C- of D-onderdeel in de bovenste fase 

Voorbeeld:  

D13a): B33 voorwaarts (Hoog overhurken), C8 

D13b): B25 (heupomzwaai) achterwaarts uit de hoge lig in de hielenhang , C8 

D13c): C14 (knieomzwaai achterwaarts), C8 
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Uitvoering:  

Opmerkingen voor de uitvoering van het voorafgaande element: zie voor de 

uitvoering bij het overeenkomstige decentrale element. 

Gehalte: 

Zie C8 

 

D.13b Van vrije knieenhang over de vrije hielenhang in de brug voorwaarts 

  
 

D 13c Van de reuzen hoepelbrug op de voorste dwarsgreep aan de hoepels tussen 

de    planksport achterwaarts (loslaten van de voeten onderste 

boven geturnd en     richtingswissel) over de vluchtige knieënhang 

aan de achterste spreidsport (voet    voor voet) in de brug op de 

achterste dwarsgreep aan de hoepels voorwaarts. 

  

  
 

Decentrale oefeningen 

Onderdelen die de moeilijkheid in de bovenste fase hebben. In dit hoofdstuk wordt 

alleen de bovenste fase beschreven. Met een willekeurige onderste fase wordt het 

een D-onderdeel.  

Voor een centraal element, centrale richtingwissel of sportenloop evenals voor de 

uitsprong is in dat geval zo’n bovenste fase alleen al een D-onderdeel 

 

Algemene opmerkingen voor het gehalte van meerdere decentrale elementen in 

de bovenste fase: 

C + C in één bovenste fase = altijd D 

B + C in één bovenste fase = alleen D als het zo gedefinieerd wordt. 
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Omzwaaibewegingen: 

 

D.14.1 Rugomzwaai. 

  

  

  
Uitvoering:  

De benen mogen tijdens de gehele beweging licht gebogen zijn. De armen zijn sterk 

gebogen. Het lichaam is licht overstrekt. Geen zitpositie (zie zitomzaai). 

Gehalte: 

Erkenning alleen als de rotatie volledig uitgevoerd wordt. 

 

D.14.2 Zitomzwaai resp. zitdraai tweebenig voorwaarts 

 [NB: knieënomzwaai tweebenig achterwaarts blijft C-onderdeel) 

 

  
Uitvoering:  

Letten op voetfouten en kniefouten. 

Gehalte: 

Daar beide omzwaaien bewegingstechnisch zeer verwant zijn, worden ze in één D-

onderdeel categorie samengevat. Ze kan maar eenmaal als D-onderdeel in een 

vrije oefening erkend worden. 

De inzet vindt bij beide varianten uit zit plaats. De draai-as bevindt zich vooral bij het 

bovenbeen. Bij de knieënomzwaai vindt de verder rotatie zo snel veel in de 

knieholten plaats (ter onderscheiding van de zitomzwaai resp. rugomzwaai). De 

heupen blijven gedurende de gehele beweging sterk gebogen. 

Bij de zitomzwaai blijft de draai-as bij het bovenbeen, de knieën blijven gestrekt, de 

heupen zijn aanvankelijk sterk gebogen. Door heupstrekking in het laatste deel van 

de beweging wordt de rotatie beëindigd. 

Erkenning van beide varianten alleen als de rotatie volledig uitgevoerd wordt. 
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D Ellebogen-omzwaai, ruglingse afzwaai 

 
 

Statische elementen 

 

D.15 Hoge handenstand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitvoering: 

Heupen moeten duidelijk de strekking bereiken (heuphoek = 0,1 – 0,2 punt 

Aftrek voor te sterke buiging van de ellebogen allen wanneer duidelijk herkenbaar is 

dat de hoge handenstand geturnd wilde worden. (in dat geval jurybespreking! 0,1 – 

0,2 punt) 

Gehalte: 

Erkenningcriteria: 

De hoek van de ellebogen moet minimaal 90 °zijn ( tenminste kortstondig!) Anders 

jurybespreking. 

Heupstrekking: duidelijk boven de 150° 

De bereikte strekking moet kort (1/2e seconde) behouden worden. 

Erkenning alle varianten (bijv. ook spreidvarianten). 

Geen erkenning als waardedeel als hoge handenstand als afsprong (=handenstand 

overslag of handenstand afspreiden) wordt geturnd, zie C.38. 
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Onderdelen die hun moeilijkheid in een combinatie van meerdere decentrale 

elementen hebben   

Combinaties in de bovenste fase 

In dit hoofdstuk wordt alleen de bovenste fase beschreven. 

Met een willekeurige onderste fase wordt het onderdeel (bovenste en onderste fase) 

tot een D-onderdeel. Voor een centraal element, centrale richtingwissel of een 

sportenloop evenals voor de uitsprong is in dit geval zo’n bovenste fase alleen al een 

D-onderdeel  

Gaat het om combinaties van elementen, die reeds eerder beschreven zijn, dan 

wordt de exacte beschrijving gegeven en de op deze plaats gegeven opmerkingen 

voor erkenning resp. specifieke technische uitvoering gelden ook hier. Afwijkingen 

worden speciaal benadrukt. 

 

D.16 C.12 (= hoge rol tegen de rolrichting) vooraf gegaan of gevolgd door een 

     heupomzwaai. (in dit geval ook na voorafgaande 

buiklig achterwaarts), in dit geval   met een navolgend element in de 

bovenste fase 

 

   Of 

 

   C 12 (= hoge rol tegen de rolrichting) vooraf gegaan door een 

        

 heupomzwaai/heupopzwaai (in dit geval ook na voorafgaande buiklig 

achterwaarts),   in dit geval met een navolgend element in de bovenste 

fase 

 

D.16a Heupomzwaai achterwaarts (ook na voorafgaande buiklig achterwaarts), 

 C12 voorwaarts (= hoge rol voorwaarts tegen de rolrichting; niet als 

richtingswissel) 

 

 

Uitvoering: 

Zie onder C22a 

Gehalte:  

Geen erkenning als de hoge rol als richtingwissel geturnd wordt, in dit geval: C-

onderdeel, zie C.22a. 

Structuurgroep:  

- Heupomzwaai 

- Hoge rol 
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D.16b Heupomzwaai achterwaarts (ook na voorafgaande buiklig achterwaarts), 

     1/2e draai tot spreidzit achterwaarts.  

 C.12 voorwaarts (= hoge rol tegen de rolrichting voorwaarts). Richtingswissel 

niet tijdens de hoge rol. 

 

 

Uitvoering: 

Voor de uitvoering van de 1/2e draai: 

-Greepsoort en greepzone naar keuze (meestal aan de hoepels) 

-Terug- en opzwaaien van de benen toegestaan, benen gestrekt (0,1 – 0,2 punt); 

met de achterzwaai begint de spreidbeweging van de benen. 

Overige opmerkingen voor de uitvoering van de hoge rol voorwaarts zie C12. 

Gehalte:  

Voor erkenning van de hoge rol voorwaarts tegen de rolrichting, zie: C.12.  

Deze combinatie wordt hoofdzakelijk als richtingwissel geturnd.  

Daarbij moet op het volgende gelet worden:  

De richtingwissel moet in het eerste deel van de combinatie worden uitgevoerd (bij 

de heupomzwaai met navolgende 1/2 draai tot in de spreidzit achterwaarts en 

De hoge rol wordt volledig in de nieuwe rolrichting geturnd, dat betekent dat er 

tijdens de hoge rol geen richtingwissel mag plaatsvinden.  

Wordt er in de hoge rol een richtingwissel geturnd dan wordt de bovenste fase 

gewaardeerd als C-onderdeel, zie C.22a. 

Structuurgroep:  

- Heupomzwaai 

- Hoge rol 

 

D.16c Heupomzwaai achterwaarts (ook na voorafgaande buiklig achterwaarts).  

 B.33 (= hoog overhurken) in de spreidzit achterwaarts.  

 C.12 voorwaarts (= hoge rol tegen de rolrichting voorwaarts, niet als 

richtingwissel). 
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Gehalte:  

Voor de toekenning van de hoge rol voorwaarts tegen de rolrichting, zie C.12. 

Geen erkenning als de hoge rol als richtingswissel geturnd wordt. I dat geval: C-

onderdeel, zie C22b. 

Structuurgroep:  

- Heupomzwaai 

- Hoog overhurken 

- Hoge rol 

 

D.16d C.12 (= hoge rol tegen de rolrichting) over de vluchtige onderarmsteun  

     achterwaarts,  

 B.25 achterwaarts(= heupomzwaai). 

 

Structuurgroep:  

- Heupomzwaai 

- Hoge rol 

 

D.16e C.12 (= hoge rol tegen de rolrichting) voorwaarts met voorafgaande 

heupopzwaai    aan de greepsport. 

  
Structuurgroep: Hoge rol 

 

D.16f: C12a (=Hoge rol tegen de rolrichting voorwaarts) met 1/2e draai met 

voorafgaand    een heupopzwaai/ heupomzwaai 

 
Structuurgroep: Hoge rol, eventueel heupomzwaai 

 

 

D.17 C.12 (= hoge rol tegen de rolrichting) met navolgend B-onderdeel in de 

bovenste fase (de gezamenlijke delen niet als richtingwissel). 

 

Gehalte:  
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Maatgevend voor de erkenning van deze elementen is, dat een richtingwissel, in dit 

geval voor het begin van de hoge rol, tegen de rolrichting gebeurt en ongeveer 

tussen de hoge rol en het navolgende B-onderdeel. 

Structuurgroep: Hoge rol 

Verdere structuurgroepen mogelijk 

 

D.17a C.12 voorwaarts (= hoge rol tegen de rolrichting voorwaarts). 

 B.24 tegen de rolrichting (= heupafzwaai met 1/2e draai). 

 

Structuurgroep:  

- Hoge rol 

- Heupafzwaai met halve draai 

 

D.18 Ruglingse opzwaai voorwaarts over de hoge spreidzit op de hoepels,  

   C 12 (= hoge rol tegen de rolrichting voorwaarts) 

 

Uitvoering: 

Voor uitvoering van de elementen: zie B31 ruglingse opzwaai, resp. C12.  

Gehalte:  

De richtingwissel volgt na ruglingse opzwaai tot spreidzit.  

De hoge rol moet volledig tegen de rolrichting worden geturnd (anders C-

onderdeel). 

Structuurgroep: Hoge rol 

 

D.19 C12 (= Hoge rol voorwaarts tegen de rolrichting) met 1/2e draai tot spreidzit 

     voorwaarts  
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Structuurgroep: Hoge rol 

 

D Hoge rol achterwaarts tot spreidzit, hoge rol voorwaarts met 1/2e draai via de 

omgekeerde ellebogenhang in parallelhouding in de spreidzit achterwaarts. 

 

 
Structuurgroep: Hoge rol 

 

D.20 B.33 voorwaarts (= hoog overhurken voorwaarts),  

   C.12 achterwaarts (= hoge rol tegen de rolrichting 

achterwaarts). 

  

Gehalte:  

Bij het turnen van de bovenste fase als richtingwissel moet de hoge rol achterwaarts 

tegen de rolrichting duidelijk na de richtingwissel worden geturnd, dat betekent dat 

de richtingwissel op zijn laatst bij het overhurken gebeurt.  

Beperking van de erkenning bij de hoge rol tegen de rolrichting bekijken 

(ellebogen!) [Zie bijlage] 

Structuurgroep:  

- Hoge rol 

- Hoog overhurken 
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D.21 C.14 (= kniedraai 1- of 2-benig) met voorafgaand B-onderdeel in de bovenste 

fase 

Uitvoering: 

Voor opmerkingen voor de uitvoering: zie C 14 

Gehalte: 

Erkenning zie onder C.14 

Bijzonder aandachtspunt: het overhurken met 1 been is geen B-onderdeel. 

Structuurgroep: Knieëndraai. 

Verdere structuurgroepen mogelijk 

 

D.21a B.33 voorwaarts (= hoog overhurken voorwaarts)  

 C.14 tweebenig (= knieëndraai) 

 

 

Structuurgroep:  

- Hoo g overhurken 

- Knieëndraai. 

 

D.22 C27 (=Kniependelhang achterwaarts tot zit zonder het plaatsen van de 

voeten) met   voorafgaand een specifiek beschreven element [zie D22a), 

D22b), D22c) (nieuw) 

 

   Of 

 

   C27 (=Kniependelhang achterwaarts tot zit zonder het plaatsen 

van de voeten) met   voorafgaand hoog opspreiden en overspreiden tot 

hoge zit [zie D22d)] 

 

   Of 

 

   C27 (=Kniependelhang achterwaarts tot zit zonder het plaatsen 

van de voeten) met   voorafgaand B- of C-onderdeel in de bovenste 

fase  [zie D22e), D22f), D22g)] 

 

Uitvoering: 

Voor opmerkingen voor de uitvoering: zie C 27 

Gehalte: 

Erkenning zie onder C.27 

Structuurgroep: Kniependel 

Verdere structuurgroepen mogelijk 

 

D.22a Vanuit vrije knieënhang éénbenig met beenwissel tot hoekzit zonder plaatsing 

    van de voeten achterwaarts. 
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Uitvoering: 

Bij de beenwissel is het been gestrekt. 

Gehalte: 

Erkenning alleen als de beenwissel vrij plaats vindt. 

Structuurgroep: Kniependel 

 

D.22b Halve draai uit de hoge heuphang met steun op de onderste 

sportgreep/plankje    C.27 (= kniependelhang tot zit, zonder het plaatsen 

van de voeten achterwaarts) 

  

  
Uitvoering: 

Uitvoering van de 1/2e draai: de 1/2e draai wordt door een beenzwaai ingezet. 

Onmiddellijk na de draai komt de turner/ster in de knieënhang  

Een afzet met de handen van de grond om de uitgangspositie voor de 1/2e draai te 

bereiken is niet toegestaan (Aftrek: 0,5 punt) 

Voor de uitvoering van C27: zie C27 

Gehalte: 

Voor erkenning van C 27: zie C 27 

De 1/2e draai vindt plaats in een steunhouding van de handen. De heupen liggen 

daarbij op de sport 

Om de uitgangspositie te bereiken turnt de turner/ster een buiklig achterwaarts en 

pakt onmiddellijk na het passeren van de grond de sport, die zich onder de sport 

waar de heupen op liggen bevindt. 

Structuurgroep: Kniependel 

 

D.22c Hoge overslag voorwaarts met gebogen armen in de kniehang voorwaarts 

C27  

 (= kniependelhang tot zit, zonder het plaatsen van de voeten achterwaarts) 
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Uitvoering: 

De hoge overslag volgt meestal uit de hurksteun met afzet van de grond. Daarbij 

pakt de turner aan een raddwarsverbinding. Na de afsprong zijn de armen sterk 

gebogen, het schoudervlak is net boven de handen. 

Bij de overslag blijven de benen gebogen en de overslag voert direct in de 

knieënhang aan de eerstvolgende raddwarsverbinding. 

Letten op het strekken van de voeten 

Voor de uitvoering van C27, zie C27 

Gehalte:  

Erkenning van alle variante 

Voor erkenning van C27, zie C27. 

Structuurgroep: Kniependel 

 

D.22  Uit de hoge spreidzit achterwaarts, onderarmensteun, doorzwaaien in 

de      kniehang,  

 C27 ( = Kniependelhang achterwaarts tot zit zonder het plaatsen van de 

voeten) 

  

  
Uitvoering: 

Uit de hoge spreidhoekzit met gebogen romp voorwaarts en greep aan de 

dichtstbijzijnde dwarsverbinding, worden de ellebogen op de hoepels gelegd. De 

benen worden naar achteren gesloten en de turner voert een benenzwaai 

voorwaarts in onderarmensteun uit. De knieën worden direct aan de onder gelegen 

dwarsverbinding gehangen. 

Voor de uitvoering van C27, zie C27 

Gehalte: 

Erkenning van alle varianten 
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Voor erkenning van C27, zie C27 

Structuurgroep: Kniependel 

 

D.22e Hoog opspreiden en overspreiden in de hoge zit achterwaarts  

(Aanvullende informatie) 

(Onder: Buiklig achterwaarts) 

Hoog opspreiden en overspreiden in de hoge zit achterwaarts,  

C 27 ( = kniependelhang achterwaarts, hoge zit zonder plaatsing van de voeten 

achterwaarts) 

NB: D22e wordt alleen nog erkend als het hoog opspreiden uit een buiklig 

voorwaarts geturnd wordt. 

 

 C.27  (= kniependelzwaai achterwaarts tot zit zonder het plaatsen van de 

voeten) 

 

 Structuurgroep: Kniependel 

 

D.22f  B.33 voorwaarts (= hoog overhurken voorwaarts)  

 C.27 (=kniependelzwaai achterwaarts tot zit zonder het plaatsen van de 

voeten) 

 

 

Structuurgroep:  

- Hoog overhurken 

- Kniependel 

 

D.22g Heupomzwaai voorwaarts, 1/2e draai uit de hoge ligsteun 

 C.27 (=kniependelzwaai achterwaarts tot zit zonder het plaatsen van de 

voeten) 

 

 

Structuurgroep: 

- Heupomzwaai 

- Kniependel 
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D.22h C 28 (= vanuit vrije kniependel achterwaarts over de hurkpendelhang in de  

  knieënhang), 

C 27 (= kniependelhang achterwaarts tot zit zonder steun van de voeten) 

 
Uitvoering: 

Opmerkingen voor de uitvoering van de elementen: zie onder C28 resp. C27 

Gehalte: 

Waardering: De bovenste fase wordt met willekeurig navolgend in de onderste fase 

als 1 D-onderdeel gerekend. 

Structuurgroep: Kniependel 

 

D.22 Heupafzwaai uit de spreidzit voorwaarts, achterzwaaien van de benen,  

    knieënhang, hoge zit achterwaarts 

 

 
 

D.22? Hoge spreidstand op de greepsporten, vluchtige hurkafzwaai eenbenig  

   achterwaarts met greep aan de voorste greepsport en afzakken 

in de       knieënhang tweebenig achterwaarts, vrije 

kniependelhang tot zit. 

  
Structuurgroep: Kniependel 

 

D.23 B33 voorwaarts (=Hoog overhurken voorwaarts), 

C 29 (= Vanuit vrije kniependel achterwaarts in de rol achterwaarts) 
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Uitvoering: 

Opmerkingen voor de uitvoering van de elementen: zie onder B 33 resp. C 29 

Gehalte: 

Waardering: De bovenste fase wordt met willekeurig navolgend element in de 

onderste fase als 1 D-onderdeel gerekend. 

Structuurgroep: 

- Hoog overhurken 

- Kniependel 

 

D.24 Vrije kniependelhang achterwaarts, heupopzwaai achterwaarts  

  

  
Gehalte: 

Waardering: de bovenste fase wordt met willekeurig navolgende onderste fase als 1 

D-onderdeel gerekend. 

Structuurgroep: Kniependel 

 

D C28 (=Vrije kniependelhand achterwaarts, hurkpendelhang in de 

kniependelhang  (met willekeurig navolgend element)) met voorafgaand een B- 

of C-element in de  bovenste fase. 

Voorbeeld: 

Hoog overhurken, vrije kniependelhang achterwaarts, hurkpendelhang in de 

 kniependelhang 

 
Structuurgroep: 

- Hoog overhurken 

- Kniependel 
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D (Onder buiklig achterwaarts) 

 B45 Heupoomzwaai achterwaarts met willekeurig A-onderdeel in de onderste 

fase,  C28 (=Vrije kniependelhang achterwaarts, hurkpendelhang in de 

knieënhang) 

 

 
Structuurgroep: Kniependelhang, heupomzwaai 

 

D.25 B.35 of B.36 (= hoge onderarmstand of schouderstand) dubbele 

heupomzwaai  

  achterwaarts 

 

Gehalte: 

Erkenning: de strekking van de heupen in de loodrechte lichaamshouding moet 

duidelijk herkenbaar zijn en minstens even worden aangehouden, anders is het C.24  

Structuurgroep: Heupomzwaai 

 

D.26 B.25 ( = heupomzwaai) voorwaarts, 

B.35/B36 (= hoge onderarmstand of schouderstand) 

B.25 (= heupomzwaai) achterwaarts

  
Structuurgroep: Heupomzwaai 

 

D.27 B.25 voorwaarts rolletje (= heupomzwaai voorwaarts) 

 B.33 (= hoog overhurken voorwaarts) 
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Uitvoering: 

Voor de uitvoering zie B25 resp. B33 

Gehalte:  

Erkenning alle variaties (ook als richtingwissel). 

Structuurgroep: 

- Heupomzwaai 

- Hoog overhurken 

 

D.28 C.26a (= dubbele heupomzwaai voorwaarts ) met volgend B-onderdeel in de 

   bovenste fase 

Uitvoering: 

Voor de uitvoering zie C26a 

Gehalte:  

Erkenning alle variaties (ook als richtingwissel). 

Structuurgroep: Heupomzwaai 

Verdere structuurgroepen mogelijk 

 

D.28a C.26a (= dubbele heupomzwaai voorwaarts) 

   B.24 (= heupafzwaai met 1/2e draai) 

 

 Structuurgroep:  

- Heupomzwaai 

- Heupafzwaai met 1/2e draai 

 

D.28b Drievoudig heupomzwaai voorwaarts 

 

Structuurgroep: - Heupomzwaai 

 

D.29 C-onderdeel met voorafgaand of navolgend C-onderdeel in de bovenste 

fase  

Uitvoering: 

Houdings- en uitvoeringsvoorschriften: zie onder de betreffende C-onderdelen 

Gehalte:  
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Voor de erkenning zie de betreffende C-onderdelen  

 Verschillende structuurgroepen mogelijk 

 

D.29a Hoge rol dubbel voorwaarts  

   C.12 (= hoge rol tegen de rolrichting) voorwaarts tot spreidzit)  

   C.12 (=hoge rol tegen de rolrichting) voorwaarts. 

 

Structuurgroep: Hoge rol 

 

D.29b Dubbele knieëndraai een- of tweebenig  

 
 

 

 

 

 

 

 

Uitvoering: 

Bij de eenbenige uitvoering: letten op beenfouten bij het innemen en verlaten van 

de spreidpositie! 

Gehalte: 

Erkenning van alle varianten (ook als richtingswissel aan het einde van een baan) 

Structuurgroep: - Knieëndraai 

 

D.29c C25 (= Heupomzwaai voorwaarts, hoog opspreiden), 

   C12 (= Hoge rol voorwaarts tegen de rolrichting)  

 
Structuurgroep:  

- Heupomzwaai 

- Hoge rol 
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D.29d C24a (=Dubbele heupomzwaai achterwaarts (niet vanuit een voorafgaand 

    geturnde buiklig achterwaarts) 

   C20 (= Hoog overhurken gevolgd door hoge spreidhoeksteun of 

hoge bück     steun) 

 
Structuurgroep:  

- Heupomzwaai 

- Hoog overhurken 

 

D.29e C24b (=Drievoudige heupomzwaai achterwaarts (ook vanuit een 

voorafgaand    geturnde buiklig achterwaarts) 

   C20 (= Hoog overhurken gevolgd door hoge spreidhoeksteun of 

hoge bück     steun) 

  
Structuurgroep:  

- Heupomzwaai 

- Hoog overhurken 

 

D.29f  C 14 Knieomzwaai tweebenig achterwaarts 

   C 12 Hoge rol tegen de rolrichting achterwaarts tot 

ellebogenhang 

 

 
Structuurgroep:  

- Knieomzwaai 

- Hoge rol 

 

Combinaties van de onderste met de bovenste fase resp. met een centraal element 

De navolgende elementen in de bovenste fase gelden als D-onderdeel, als ze direct 

aansluitend na de beschreven onderste fase geturnd worden (de voorafgaande 

onderste fase behoort daarbij tot het navolgende decentrale element en wordt 

tussen haakjes gezet). De beschreven bovenste fase kan met een willekeurige 

onderste fase of een uitsprong en een centrale richtingwissel ook alleen een D-

onderdeel worden. 
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D.30 (Vrij tot stand komen op de dwarsgreep en met een 1/2e draai) Hoge stand 

 

Uitvoering: 

Hier gelden dezelfde uitvoeringsvoorschriften als bij C32 

Gehalte:  

Hier gelden dezelfde erkenningvoorschriften als bij C32. 

Waardering voor de gehaltejury: {Boven: vrij tot stand komen met 1/2e draai. De 

hoge stand wordt als D-onderdeel geteld, Onder: willekeurig element} = 1 x D-

onderdeel. 

 

D.31 (C.19 = hoekzit met hele draai en afzet van de grond), met navolgend een B- 

of   C-onderdeel in de bovenste fase resp. een centraal B- of C- onderdeel. 

 Verschillende structuurgroepen mogelijk 

 

D.31a C.19 = hoekzit met hele draai en afzet van de grond, C.27 (=kniependelhang 

   achterwaarts zit zonder het plaatsen van de voeten). 

 

 

Gehalte:  

Waardering voor de gehaltejury:  

{Boven: willekeurig element, Onder: C19} = 1 x C-onderdeel  

{Boven: kniependelhang tot zit wordt als D-onderdeel gerekend, Onder: willekeurig 

element} = 1 x D-onderdeel 

Structuurgroep: Kniependel 
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D.31b C.19 = hoekzit met hele draai en afzet van de grond, C.7 (van 

kniependelhang    in de brug voorwaarts). 

 

 

Gehalte:  

Waardering voor de gehaltejury:  

{Boven: willekeurig element, Onder: C19} = 1 x C-onderdeel  

{Van knieënhang in de brug voorwaarts wordt als D-onderdeel gerekend, Onder: 

willekeurig element} = 1 x D-onderdeel 

Structuurgroep: Kniependel 

 

D.32 (Opsteunen met 1/2e draai), C24e (= hoog overhurken achterwaarts gevolgd 

door   heupomzwaai achterwaarts) 

 
 

 
 

Uitvoering: 

Voor de uitvoering van het opsteunen met 1/2e draai zie bijlage 

Niet erkent wordt hierbij elke manier van opsteunen in de vluchtige steun, waarbij de 

1/2e draai pas na het bereiken van de hoge steun geturnd wordt. 
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Gehalte:  

Waardering: het opsteunen met 1/2e draai is een overgangselement tussen onderste 

en bovenste fase en behoort daarmee tot het navolgende onderdeel. 

De daaropvolgende hoog overhurken achterwaarts en de heupomzwaai 

achterwaarts worden als 1 x D-onderdeel gewaardeerd. 

Erkenning alle varianten, d.w.z. de combinatie kan in het midden van de baan of 

ook bij de richtingswisse geturnd worden.  

Structuurgroep: 

- Hoog overhurken 

- Heupomzwaai 

 

D.33 (Opsteunen met 1/2e draai) 

 B33 (= hoog overhurken achterwaarts) 

 B35/B36 (=Hoge bovenarmsteun/ Omgekeerde ellebooghang) 

 B25 (= heupomzwaai achterwaarts) 

 

 
Uitvoering: 

Voor de uitvoering van het opsteunen met 1/2e draai zie bijlage 

Niet erkent wordt hierbij elke manier van opsteunen in de vluchtige steun, waarbij de 

1/2e draai pas na het bereiken van de hoge steun geturnd wordt. 

Gehalte:  

Waardering: het opsteunen met 1/2e draai is een overgangselement tussen onderste 

en bovenste fase en behoort daarmee tot het navolgende onderdeel. 

De daaropvolgende hoog overhurken achterwaarts en de hoge bovenarmensteun/ 

omgekeerde ellebogenhang achterwaarts worden als 1 x D-onderdeel 

gewaardeerd. 

Erkenning alle varianten, d.w.z. de combinatie kan in het midden van de baan of 

ook bij de richtingswisse geturnd worden.  

Structuurgroep: 

- Hoog overhurken 

- Heupomzwaai 
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Combinaties van de bovenste fase met navolgend element 

De volgende elementen tellen dan als D-onderdeel, als ze direct aansluitend aan de 

beschreven bovenste fase geturnd worden (de voorafgaande bovenste fase kan 

daarbij als zelfstandig waardeonderdeel geteld worden). 

 

D.34 (Boven: B-, C- of D-onderdeel) 

  C.11 (= Van heuphang met afzet van de grond achterwaarts in de 

hoge ligsteun   achterwaarts) 

Gehalte: 

C11 moet onmiddellijk na een C-onderdeel in de bovenste fase aansluitend geturnd 

worden (zonder verdere onderste fase daartussen) 

 Verschillende structuurgroepen mogelijk 

 

D.34a (Boven C.12 voorwaarts (= hoge rol tegen de rolrichting voorwaarts, spreidzit 

   achterwaarts in de heuphang) 

   C.11 (= Van heuphang met afzet van de grond achterwaarts in 

de hoge      ligsteun achterwaarts) 

 

 

Gehalte:  

Waardering voor de gehaltejury:  

{Boven: hoge rol tegen de rolrichting voorwaarts wordt als C-onderdeel geteld} = 1 x 

C-onderdeel 

{Van heuphang met afzet van de grond achterwaarts in de hoge ligsteun 

achterwaarts wordt als D-onderdeel gerekend} = 1 x D-onderdeel 

Het is niet belangrijk welke variaties van de hoge ligsteun geturnd worden, zie C.11. 

Structuurgroep: Hoge rol 

 

D.34b (Boven B.25a Heupomzwaai achterwaarts) 

   C.11 (= Van heuphang met afzet van de grond achterwaarts in 

de hoge      ligsteun achterwaarts) 
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D:   (Onder: Buiklig achterwaarts) 

Hoog opspreiden, knieënomzwaai. 

NB: Dit onderdeel word alleen erkend als het hoog opspreiden vanuit een buiklig 

achterwaarts geturnd word. 

 

 
Structuurgroep: Knieëndraai. 

 

Uitsprongen 

D.35 Dubbele salto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.36 Salto met 1/1e draai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitvoering: 

Landing: voor aftrek voor “nadraaien” na de landing: zie B46 

Gehalte:  

Erkenning van de draai is gelijk aan B.46. 
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BIJLAGE 

 

Opmerking bij hoge rollen (zie D20) 

 

Rolbewegingen 

Bij de rolbewegingen voert het lichaam een draaibeweging om de breedte-as uit. 

 

Hoge rol  

De draaibeweging volgt ongeveer ter hoogte van de hoepels, waarbij zich het 

lichaamszwaartepunt langs de hoepels voortbeweegt. De bovenarmen of de 

schouders raken daarbij de hoepels. De rug kan op een sport liggen. De armen 

mogen tijdens de rol gebogen zijn. De benen worden direct na het verlaten van de 

uitgangspositie gesloten en de beenhouding wordt pas bij het bereiken van de 

eindpositie eventueel veranderd. De handen pakken in buitengreep van boven op 

de hoepels. Bij de hoge rol voorwaarts kan de turner ook aanvankelijk over de 

bovenarmen rollen en dan van buitenaf de hoepels pakken. De ellebogen blijven 

tijdens de draaibeweging altijd boven het hoepelvlak (in tegenstelling tot bepaalde 

varianten van de afzwaaibewegingen). 

 

Opmerkingen bij het opsteunen met halve draai (zie C33) 

 

Opsteunen met halve draai 

De draai vindt onmiddellijk na het doorzwaaien in de onderste fase plaats, alsook 

tijdens het strekken van het been uit de hurkstand (spreidhurkstand). Daarbij pakken 

de handen na elkaar en pas nadat het lichaam reeds 1/4e draai uitgevoerd heeft 

en de schouders en borst al van binnen naar buiten gekomen zijn. De handen 

pakken in buitengreep van boven op de hoepels. De armen kunnen daarna in een 

vluchtige onderarmensteun neer gezet worden. 

 

Structuurgroepen 

 

Nadat het derde gehalteonderdeel uit dezelfde structuurgroep (ook in de gevallen, 

wanneer meerdere structuurgroepen in een elementverbinding voorkomt) wordt het 

gehalteonderdeel niet meer geteld. Aansluitend wordt een aftrek van 0,2 punt (per 

structuurgroep) voor de samenstelling voor onbrekende veelzijdigheid gegeven. 

 

Structuurgroepen in het rechtuit turnen zijn: 

 

* Knieëndraai (alle variaties) 

* Heupomzwaaien (alle variaties) 

* Hoog overhurken (alle variaties) 

* Alle elementcombinaties met een kniependel – zowel bij een centraal als  

  decentraal onderdeel. 

* Heupafzwaai met een 1/2e draai 

* Hoge rol (alle variaties) 

* Reuzenbrug (alle variaties – inclusief met één arm) 
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In een onderdeel kunnen ook meerdere elementen van dezelfde structuurgroep 

geturnd worden (bijv. heupomzwaai achterwaarts dubbel of drievoudig) als ook met 

elementen uit andere structuurgroepen gecombineerd worden (bijv. hoog 

overhurken achterwaarts, dubbele heupomzwaai achterwaarts). Daarbij telt het 

meermaals turnen van elementen van dezelfde structuurgroep in een onderdeel 

voor de veelzijdigheid hetzelfde als het eenmaal turnen van elementen van een 

structuurgroep. Voorbeeld: Hoog overhurken achterwaarts, dubbele heupomzwaai: 

Telt voor de veelzijdigheid als: 1 x structuurgroep “hoog overhurken” en 1 x 

structuurgroep “heupomzwaai”. 
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