
Dames oefenstof 12 jaar mag voor en/of na de oefening iets toevoegen = +0,30 pt

6-12 jaar 1,00 meter 13 jaar en ouder mag max. 2 elementen toevoegen en /of vervangen door heel de oefening = +0,30 pt

BALK 13 en ouder 1,20 meter

0,3

oplopen
loopsprong - sissonne -

streksprong - zonder stop
radslag tot tenenstand boogje a.o handstand 2 sec.

salto voor of

achterover

A
4,8

overspreiden , 1/4 draai, hurkzit
via welbeweging tot

stand,

vluchtige zweefstand rechts,

vluchtige zweefstand links

loopsprong - sissonne -

streksprong - 1 x stop
1/2 draai op 2 voeten radslag

links voor fouette, rechts voor -

achter fouette, developpe 2 sec
boogje weglaten vluchtige handstand

1/2 pirouette, 1/2 draai op

2 voeten, releve einde
overslag af

-0,3

doorhurken tot zit, 1 been

overheffen tot rijzit, hurkzit

loopsprong - sissonne -

streksprong - 2 x stop

hurkzit, rol rijzit, hurkzit of

koprol tot hurkzit 1/2 draai
vluchtige handstand < 180 gr arabier af

0,3

overspreiden , 1/4 draai, hurkzit kattesprong - hurksprong
hurkzit, rol rijzit, hurkzit of

koprol tot hurkzit

vluchtige handstand <

180 gr
overslag af

B
4,5

doorhurken tot zit, 1 been

overheffen tot rijzit, hurkzit

via welbeweging tot

stand,

vluchtige zweefstand rechts,

vluchtige zweefstand links
kattesprong - streksprong

releve naar einde balk, 1/2

draai op 2 voeten

hurkzit, klemrol ruglig, rijzit,

hurkzit

1/2 draai hurkzit, stand, links

voor fouette, rechts voor -

achter fouette, developpe 2 sec.

vluchtige handstand <

150 gr

assemble squat, 1/2 pirouette, 1/2

draai op 2 voeten, releve einde
arabier af

-0,3

ophurken, 1/4 draai, tot stand streksprong - streksprong hurkzit, geen rol
vluchtige handstand

weglaten
streksprong af

0,3

doorhurken tot zit, 1 been

overheffen tot rijzit

komen tot stand, vluchtige

handstand < 150 gr

stap stap, hurkzit, klemrol, of

koprol, of rol tot rijzit
arabier af

C
4,2

ophurken, 1/4 draai, komen tot

rijzit
spreidhoeksteun

via rijzit tot kniezit, borst in/uit,

schouders hoog/laag, hurkzit

komen tot stand, zweefstand

met armen zijwaarts

releve naar einde balk, 1/2

draai op 2 benen

kattesprong, streksprong,

squat
stap stap, hurkzit, stand releve naar einde assemble direct streksprong af

-0,3

opspringen tot steun, 1 been

overheffen tot rijzit

spreidhoeksteun

weglaten

komen tot stand, passe paralel

2 sec.

0,3

ophurken, 1/4 draai, komen tot

rijzit

komen tot stand, zweefstand

met armen zijwaarts

assemble, streksprong ,

squat

D
3,9

opspringen tot steun, 1 been

overheffen tot rijzit
spreidhoeksteun

via rijzit tot kniezit, borst in/uit,

schouders hoog/laag, hurkzit

komen tot stand, passe paralel

2 sec.

releve naar einde balk, 1/2

draai op 2 benen
assemble, squat stap stap, hurkzit, stand releve naar einde assemble direct streksprong af

-0,3

spreidhoeksteun

weglaten

komen tot stand, tenenstand 2

sec.
hurkzit weglaten streksprong af

Relevé Hoog op de tenen staan en lopen

Foueté opzwaaien van 1 been naar 90º voor, in de vluchtfase een draai van 180º, landen in demi-plié evenwicht op het afzetbeen, het andere been 90º achter. De armen gaan via zijwaarts, laag, voor naar hoog en eindigen weer zijwaarts. Het zwaaibeen draait in de lucht in het heupgewricht.

Squat Voeten in 1ste positie(VO) of 4e positie(BA), benen licht gebogen in heupen en knieën met een rechte rug. Armen in 2e positie

Assemblé Sprong met afzet van 1 been en landen op 2 benen. In de vluchtfase sluiten de benen. De armen zwaaien ter ondersteuning van laag naar zijwaarts.

Passe Parallel Één been gebogen optrekken, waarbij de teen in de knieholte zit. Parallel: knie wijst naar voren

Développé Het gebogen been glijdt via het onderbeen van het standbeen tot aan de knie, daarna strekt het gebogen been zich. Het bovenbeen blij� uitgedraaid en zakt niet bij het strekken van het been. Bij debeweging voor en zij blij� de romp recht

start aan de andere kant dan waar dikke mat ligt

start aan de andere kant dan waar dikke mat ligt

start aan de kant waar dikke mat ligt

start aan de kant waar dikke mat ligt


