
Oefenstof meisjes 13 jaar en ouder 1 of 2 of 3x trainen per week

Brug:

Maak een keuze uit onderstaande elementen en laat er 4 of 5 achter elkaar zien, dus geturnd als oefening.  

Brug elementen: (alles mag ook (indien mogelijk) op de HL of LL geturnd worden) 

kip (ook met 1/2 of 1/1 draai) ophurken buikdraai voorover of achterover salto af (hurk-hoek-strek) handstand

borstwaartsom zolendraai aanspringen buikdraai vo of ao als opsprong wippertje losom

opzwaai zwaai aan de HL 3/4 reus tegenspreiden ondersprong af wegzet kip 

Oefenstof meisjes 13 jaar en ouder 1 of 2 of 3x trainen per week

Balk: hoogte 1,20 m. + dunne matjes eronder + dikke mat erachter of naast

Balk elementen: (D) = dans, overig is acro

(D) Oplopen of springen Oprollen Radslag (D) (Wissel)Loop(spagaat)sprong (D) Zweefstand vw/zw/aw (boven horizontaal)

(D) Spagaatsprong op Opspreiden tot middenspagaat (Zijwaartse) Handstand ook met 1/2 draai (D) Spagaatsprong afzet 2 voeten (ook met 1/2 draai) (D) Pirouette (1/2-1/1-11/2 etc) 

Handstand heffen 3/4 draai tot zit Boogje vo/ao (D) Kattesprong (ook met 1/2 draai) Auerbach hurk-hoek-strek

Ophurken Overspreiden tot zit (ook met 1/2 draai) Flicflac (D) Hurk(hoek)sprong (ook met 1/2 draai) Overslag

Doorhurken Salto op :) (losse) koprol (D) Spreidsprong (ook met 1/2 draai) Salto vo hurk-hoek-strek (ook ao)(of met draai)

Oefenstof meisjes 13+14 jaar 1 of 2of 3x trainen per week

Sprong:

1 sprong

OF

OF

Oefenstof meisjes 15 jaar en ouder 1 of 2of 3x trainen per week

Sprong:

1 sprong

OF

OF

Oefenstof meisjes 13 jaar en ouder 1 of 2 of 3x trainen per week

Vloer: maximaal 2 banen

Vloer elementen (D) = dans, overig is acro

radslag (ook los of op 1 arm) boogje vo of ao (ook op 1 arm of met draai) (D) zweefstand vw-zw-aw boven horizontaal (D) (Wissel)Loop(spagaat)sprong (ook met draai)

arabier overslag (ook los of op op 1 arm) (D) Spagaatsprong afzet 2 voeten (ook met draai) (D) streksprong hele draai (of meer)

flicflac (ook losse flicflac) handstand doorrol (ook met draai) (D) Kattesprong (ook met draai) Spagaat Links EN Rechts

salto ao hurk-hoek-strek (ook met draai) stutrol (ook met draai) (D) Hurk(hoek)sprong (ook met draai) 

salto vo hurk-hoek-strek (ook met draai) (D) pirouette (ook meervoudig) (D) Spreidsprong (ook met draai) 

arabier

een van de twee met draai(en)

plank (1,25 m.) OF trampoline (1,35 m.) + pegasus

overslag

Maak een keuze uit onderstaande elementen en laat er 4 of 5 achter elkaar zien, dus geturnd als oefening. 

Verdeel de elementen een beetje gelijk in dans en acro, de op-en afsprong tellen ook als element. 

Maximaal 1,5 baan

plank (1,15 m.) OF trampoline (1,25 m.) + pegasus

overslag

Maak een keuze uit onderstaande elementen en laat er 5 of 6 achter elkaar zien, dus geturnd als oefening. 

Verdeel de elementen een beetje gelijk in dans en acro.

Inclusief een acro serie van maximaal 3 elementen

arabier

een van de twee met draai(en)


