
ABC OEFENSTOF 
NIVEAU C 
Sprong 
2 sprongen, mogen verschillend zijn, gemiddelde telt 
3 dikke matten met plankoline (Jeugd 2 en ouder met plank) 

- Basis + 
Ophurken-koprol Koprol Zweefrol 

 
Brug 

 
Vloer 

- Basis + 
Aansluitpas (stapjes) radslag met ¼ draai 

door 
(aanloop) radslag met ¼ 
draai door 

Handstand 150, terug tot 
stand en rol v.o. tot stand 

Handstand 180, terug tot 
stand en rol v.o. tot stand. 

Handstanddoorrol (via 180) 
komen tot stand 

Geen boogje Komen tot lig en duwen tot 
boogje a.o. 

Vanuit stand komen tot 
boogje a.o. 

 Liggen, ½ draai tot ligsteun 
en inhurken 

Komen tot lig, ½ draai tot 
ligsteun en inhurken 

Geen rol achterover, maar 
gewoon komen tot stand 

Rol achterover kromme 
armen en komen tot stand 

Rol achterover gestrekte 
armen en komen tot stand 

 
Balk 

- Basis + 
Start op 1/3 van balk, gezicht naar mat 

Ophurken op kast en 
opstappen 

Opsteunen been over tot 
rijzit, achter ophurken tot 
stand 

Ophurken, ¼ draai komen tot 
stand 

Zweefstand <45 Zweefstand   
6 passen op tenen 3 passen tenen, arabesque 

links, 3 passen arabesque 
rechts 

 

 ¼ draai, 2 tellen staan, 
verder draaien 

¼ draai, 2 tellen tenen staan, 
verder draaien 

 Passé links, passé rechts  
Streksprong Wisselsprong- streksprong  
 Hurkzit, balk aantikken 

armen langs lichaam en 
komen tot stand 

Koprol tot rijzit, achter 
ophurken, komen tot stand 

 Lopen tot einde van de balk  
Streksprong Hurksprong Assemblé-streksprong 

 
  

- Basis + 
 Opsteunen Borstwaartsom 
Duikelen voorover Koprol tot hurkhang, armen 

krom (3 sec) 
Koprol tot hoekhang, 
gestrekte armen (3 sec) 

 Ondersprong 1 been Ondersprong 2 benen 



ABC OEFENSTOF 
NIVEAU B 
Sprong 
2 sprongen, mogen verschillend zijn, gemiddelde telt 
3 dikke matten met plankoline (Jeugd 2 en ouder met plank) 

- Basis + 
Koprol Zweefrol Handstandplatval 

 
 
Brug 

 
Vloer 

- Basis + 
Radslag (met ¼ draai door) of 
arabier met streksprong 

Radslag – arabier met 
streksprong 

Overslag, streksprong ½ 
draai 

 Aansluitpas – kattensprong-
kattensprong 

Aansluitpas – loopsprong - 
kattensprong 

Handstand 180 terug tot 
stand,  rol voorover 

Handstanddoorrol tot stand (losse) rol, handstand heffen, 
doorrollen en komen tot 
stand 

 Koprol tot spreidhoeksteun 
(voeten mogen op de mat) en 
komen tot lig (of stand indien 
gevolgd door +) 

 

 Boogje vanuit lig Boogje vanuit stand (1 of 2 
benen) en komen tot lig. 

 Uit lig, ½ draai, komen tot 
ligsteun gevolgd door 
inhurken en komen tot stand 

 

Via hurkzit, rol achterover 
met kromme armen 

Rol achterover met gestrekte 
armen 

Rol achterover met gestrekte 
armen tot ligsteun, inhurken 

 Komen tot stand  
(aanloop/pasjes) radslag 
binnenwaarts 

(aanloop/pasjes) radslag 1 
arm binnenwaarts 

(aanloop/pasjes) radslag-1/4 
draai gevolgd door radslag 1 
arm binnenwaarts 

 
 
 
 
 

- Basis + 
 Van rechts naar links lopen 

aan hoge ligger (lengte van 
de mat) 

 

 Neerspringen, streksrong ½ 
draai  

 

 Borstwaartsom 1 been Borstwaartsom 2 benen 
Buikdraai weglaten Buikdraai  
 Wegzetten, neerspringen Koprol tot hoekhang (3 sec) 
Ondersprong met 1 been  Ondersprong met 2 benen Tegenspreiden gevolgd door 

onderzwaai tot stand 



ABC OEFENSTOF 
Balk 

- Basis + 
Start op ½  van balk, rug naar mat 

Opsteunen been over tot 
rijzit, achter ophurken tot 
stand 

Ophurken, ¼ draai komen tot 
stand 

Doorhurken, 1 been terug tot 
rijzit, achter ophurken tot 
hurkzit. 

 Zweefstand  Handstand (vluchtig <150) 
 Arabesque rechts, beenzwaai 

voorwaarts rechts, arabesque 
links, beenzwaai voorwaarts 
links. (of andersom) 

 

 ½ draai op tenen ½ pirouette 
 Passé links, passé rechts  
 Kattensprong- streksprong Kattensprong-assemblé-

streksprong 
Hurkzit, balk aantikken 
armen langs lichaam, komen 
tot stand 

Koprol tot rijzit, achter 
ophurken komen tot stand 

Rol tot hurkzit, komen tot 
stand 

 Lopen tot einde van de balk  
 Assemblé-streksprong Arabier af 

 
  



ABC OEFENSTOF 
NIVEAU A 
Sprong 
2 sprongen, mogen verschillend zijn, gemiddelde telt 
3 dikke matten met plankoline (Jeugd 2 en ouder met plank) 

- Basis + 
Zweefrol Handstandplatval Arabier tot buiklig 

 
Brug 

 
Vloer 

- Basis + 
Radslag – arabier met 
streksprong 

(loop)overslag, streksprong 
½ draai 

Arabier-flikflak met 
streksprong 

 Aansluitpas- loopsprong- 
kattensprong, voet 
aansluiten- streksprong 1/1 
draai 

 

Handstanddoorrol tot hurkzit (losse) rol, handstand heffen, 
doorrollen tot hurkzit 

handstand heffen vanuit 
spreidstand gevolgd door 
doorrollen tot hurkzit 

 Koprol v.o. tot 
spreidhoeksteun (voeten 
mogen op de mat) en komen 
tot lig of stand (zie basis of +) 

 

Vanuit lig boogje a.o., terug 
tot lig gevolgd door ½ draai, 
via ligsteun, inhurken en 
komen tot stand 

Boogje vanuit stand (1 of 2 
benen), vanuit boogje naar lig 
gevolgd door ½ draai, via 
ligsteun inhurken, komen tot 
stand 

Boogje vanuit stand (1 of 2 
benen), en achterwaarts 
doorgaan tot stand (langzame 
flikflak), streksprong ½ draai 

Rol achterover gestrekte 
armen, tot hurkzit, komen tot 
stand 

Rol achterover gestrekte 
armen tot ligsteun, inhurken, 
komen tot stand 

Stutrol (via handstand) tot 
stand 

 (aanloop/pasjes) radslag ¼ 
draai gevolgd door radslag 
binnenwaarts 

(aanloop/pasjes) radslag ¼ 
draai gevolgd door radslag 1 
arm binnenwaarts 

 

- Basis + 
 Van links/rechts naar midden 

verplaatsen in hang aan de 
hoge ligger 

Opspringen tot streksteun 
lage ligger en ophurken tot 
hurkzit 

 Mbv zetje naar achteren 
komen tot voorzwaai 

Aanspringen naar hoge ligger 
en komen tot voorzwaai 

 2e achterzwaai neerspringen  
 Streksprong ½ draai  
Borstwaartsom 1 been Borstwaartsom 2 benen Kip tot streksteun 
 Buikdraai a.o. Buikdraai v.o. 
Wegzetten, neerspringen, 
ondersprong 2 benen 

Wegzetten, neerspringen, 
tegenspreiden 

Opspreiden vanuit steun 
gevolgd door onderzwaai tot 
stand 



ABC OEFENSTOF 
Balk 

- Basis + 
Start op ½  van balk, rug naar mat 

Ophurken, ¼ draai komen tot 
stand 

Doorhurken, 1 been terug tot 
rijzit, achter ophurken tot 
hurkzit. 

Doorhurken tot hoeksteun, 
komen tot zit, 1 been terug 
tot rijzit, achter ophurken tot 
hurkzit. 

Zweefstand Handstand (vluchtig <150) Handstand 150-180 
 Sisonne- kattensprong- 

streksprong 
Sisonne – kattensprong - 
hurksprong 

½ draai op tenen ½ pirouette Fouetédraai (voor of 
achterwaarts) 

Koprol tot rijzit komen tot 
stand 

Koprol tot hurkzit Radslag , ½ draai op tenen 

 2 passen li-re met heffen van 
gestrekt been (90graden) op 
de tenen 

 

 Lopen tot einde van de balk  
 Arabier af Overslag af 

 


