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Praktijkdag Sprong - Brug 

TD1 Jurycursus 2017-2020 
NTS Voorgeschreven Oefenstof Niveau D2/D3 

Docent: 

E-mail:  

Programma 

• Brug 

  Theorie 

  Praktijk 

 

• Sprong 

  Theorie 

  Praktijk 
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Programma 

• Theorie 

  Herhaling Modules 

  Toestelspecifiek 

 

• Praktijk Jureren  

  Balk 

  Vloer 
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Opbouw van het cijfer 

Eindscore 

D-score 

Inhoud van de oefening 

(zijn alle elementen geturnd?) 

+ E-score 

Uitvoering van de oefening 

(Uitvoering elementen + 
Artisticiteit) 

- Neutrale aftrekken 

- Fouten tijd/lijnoverschrijding 

- ‘Gedragsfouten’ turnster/coach 

- Elementen weglaten of niet  
  tweezijdig turnen 

 ALGEMEEN (brug) 

• De evaluatie van de oefening begint met de afzet van 
de (plank of) de mat 

 

• Een tweede opsprong is toegestaan indien  

– Er géén contact met (de plank) of BO was 

– Turnster niet onder de BO is doorgelopen 

met 1.00 p. neutrale aftrek van de Eindscore (ES) 
 
 

 
  

Ongedisciplineerd gedrag  

Het is niet toegestaan om na de presentatie  

onderdoor de lage ligger door te lopen: 

 

– 0.30 p. aftrek door HWJ na melding D-panel  

 

Na een val onderdoor LL lopen: geen aftrek 
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Onder lage ligger (LL) door lopen 
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Valtijd  

• Na de val heeft de turnster 30 seconden 

om de oefening te hervatten 

– Signaal bij 10, 20, en 30 seconden 

– Hervatting niet binnen 30 seconden 

• 0.30 punt aftrek neutraal 

– Hervatting niet binnen 60 seconden  

• oefening beëindigd 

• Noot:  De valtijd begint wanneer de turnster weer 

op de voeten staat na de val en stopt wanneer de 

voeten van de turnster de mat verlaten 

Gescheurd handleertje  

• Indien de turnster direct haar gescheurd handleertje 

toont aan het D-panel: 

– mag de oefening herhaald worden aan het eind van 

de rotatie 

 

– Indien zij de laatste turnster in de rotatie is, dan 

beslist de HWJ wanneer herhaald mag worden 

Voorbeeld omschrijving oefenstof 
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Voor de D-score 

moet het gehele vak 

geturnd worden 

Oefenstof                         Basis D-score = 4.50 p. Nummer Symbolen 

1. Overstrekte kurbethouding (hol) in stille hang (1 sec.)  

Gesloten kurbethouding (bol) in stille hang (1 sec.) 

2x kurbet in stille hang (hol/bol, hol/bol) 

-- 

         

   

Techniek filmpjes 

• Kurbet 

• Strekhangzwaai 

• Strek steunopzwaai 
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Te vinden op de download pagina 

Turnen Dames 

Doorklikken tot: Filmpjes alignment 

http://lectora.kngucampus.nl/Download/index.html 

 

Kurbets (hol/bol) 
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• Indien 2x kurbet: D -0.30 

• Indien 1x kurbet: D -0.30 + N -1.00 

• Indien geen kurbet: D -0.30 + N -2.00 

Voor de D-score moet het gehele vak geturnd worden 

Oefenstof                         Basis D-score = 4.50 p. Nummer Symbolen 

1. Overstrekte kurbethouding (hol) in stille hang (1 sec.)  

Gesloten kurbethouding (bol) in stille hang (1 sec.) 

2x kurbet in stille hang (hol/bol, hol/bol) 

-- 

         

   

http://lectora.kngucampus.nl/Download/index.html
http://lectora.kngucampus.nl/Download/index.html
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Houding kurbet achterzwaai 
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Optimale houding: 
 

- Hoofd tussen armen  

- Schouders / borst relatief gesloten 

- Lage rug en heupen open 

- Hielen moeten aan elkaar 

 

- Borst eruit 

Afwijkingen 

- Armen krom 

- Hoofd niet tussen armen 

Houding kurbet voorzwaai 
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Optimale houding: 
 

- Hoofd tussen armen 

- Schouders / borst licht gesloten 

- Ronde rug 

- Heupen licht gesloten 

- Schouderhoek 

- Hoofd niet tussen armen 

- Hoek in heupen 

Afwijkingen 

Kurbetzwaai 
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Strekhangzwaai (3.001) 
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Strekhangzwaai 3x in één vak (zelfde regel als kurbet) 

–  Indien 2x zwaai: D -0.30 

–  Indien 1x zwaai: D -0.30 + N -1,00 

–  Indien geen zwaai: D -0.30 + N -2.00 

Strekhangzwaai in apart vak 

 iedere ontbrekende zwaai = ontbrekend element 

D -0.30 + N-2.00 (voor iedere missende zwaai) 

Opzwaai/Zwaai – Amplitude 

jurycursus TD1 17 

2. Trainer trekt turnster naar achter of turnster maakt zelf zwaai (1 inzet) 

3x strekhangzwaai 

 

in de 3e achterzwaai neerspringen tot stand, streksprong ½ draai tot 

stand bij de lage ligger 

 

3.001 
Inzet wordt niet 

beoordeeld 

Zwaaihoogte minimaal 45o 

onder horizontaal 

4. a) Streksteunopzwaai minimaal 45o onder horizontaal (basis) of 

b) Streksteunopzwaai horizontaal (+0,30) 

2.001 

2.001 
 of 

• Houding: Voorzwaai: voeten lijdend en bolle houding  

      Achterzwaai: schouders open, hoofd tussen armen en bolle 

   houding 

• Hoogte: lijn van schouders en heupen is bepalend. 

 

Strekhangzwaai 

voorzwaai achterzwaai Voeten 
lijdend 

Bolle 
houding 

heupen 
Bolle houding 
schouders (geen 

hoek), 

hoofd er tussen 

Schouders 
open, hoofd 

er tussen 

Bolle 
houding, 

heupen 

afgevlakt 

ligger 

Ideale houding 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=NNbuomAkClaxBM&tbnid=dp3UVbPyxuvW0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.centralpoint.nl/gradenbogen/maped/gradenboog-10cm-180g-twistfle-art-279810-num-1102967/&ei=ANoFU5avMKie0QW-xIGIDQ&bvm=bv.61725948,d.d2k&psig=AFQjCNEqqKsmkoHGHEklPKYK7n0V-P1DOw&ust=1392978798882532
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=NNbuomAkClaxBM&tbnid=dp3UVbPyxuvW0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.centralpoint.nl/gradenbogen/maped/gradenboog-10cm-180g-twistfle-art-279810-num-1102967/&ei=ANoFU5avMKie0QW-xIGIDQ&bvm=bv.61725948,d.d2k&psig=AFQjCNEqqKsmkoHGHEklPKYK7n0V-P1DOw&ust=1392978798882532
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Optimale houding strekhangzwaai 
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Achter 
- Armen gestrekt 

- Hoofd neutraal 

- Schouders open maar bol 

- Gehele rug en heupen bol 

Onder de stok 
- Armen gestrekt 

- Hoofd neutraal 

- Schouder open maar niet hol 

- Boven rug licht bol 

- Onder rug en heupen overstrekt 

- Voeten achter 

Voor 
- Armen gestrekt 

- Hoofd neutraal 

- Schouders licht gesloten 

- Ronde iets gesloten lichaamshouding 

Hoogte strekhangzwaai 
-wordt bepaald door de schouder-heup lijn 

voorzwaai achterzwaai 

Strekhangzwaai 

Afwijking 

ideale houding 

Hol  

Voeten niet lijdend  

Hol (niet bol) 
ligger 

Duidelijke 
hoek in 

schouders 

Schouders 
gesloten. 

Hoofd is niet 

tussen 

armen. 

heuphoek 

Strekhangzwaai 
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Opzwaai 

• Houding: recht/licht bol, rechte armen 

• Hoogte: lijn van schouder, heupen en voeten bepalend (laagste punt telt) 

Ideale houding 

(opzwaai is horizontaal) 

Afwijking Ideale houding 

Hol Buik is laagste 
punt 

Gehoekt 

Voeten zijn 
laagste punt 

ligger 

Ophurken brug 

• Ophurken duidelijke steun, er af vallen: 

– Geef D, E techniekaftrek + val 

• Ophurken, 1 voet erop, eindhouding wordt bereikt: 

– Geef D en E techniek aftrek 

• Ophurken, geen steun, voeten tegen LL aan of 1 voet 

erop, terugvallen: 

– D -0,30, E techniekaftrek + val 

• Erop klimmen, ophurken overslaan: 

– D -0,30 N-2,00 

• Ophurken met hulp 

– D -0,30, N1,00 (hulp) en E techniekaftrek 
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Overspreiden en terug hurken 
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De juiste definitie van het onderdeel is:  

vanuit beenzwaai/inzet en afduw armen 1 been 

overspreiden, dezelfde hand als het been even loslaten 

en weer naast het been plaatsen.  

Men eindigt in steun in molenzit met rechte armen en 

benen. Daarna het "voorste" been terughurken en de 

"achterste" voet bijplaatsen 

Aftrekken 

1.   als men niet meteen de hand verzet (= overheffen)  
       dan extra -0.30 in de D-score bovenop de 'min'  

2.   als men 1 been overheft en het andere been daarna ook,  

       dan D-0,30 (2x) en Neutraal -2.00 punt 

3.   erop klimmen, dan D -0,30 (2x) en Neutraal -2.00 punten 

 

Uiteraard in alle 3 bovenstaande situaties ook uitvoeringsfouten  ! 
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Toestelspecifieke aftrekken 
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Fouten 0.10 0.30 0.50 of 

meer 

Tussenzwaai (geen aftrek bij voorgeschreven 

strekhangzwaai) 

0.50 

Onvoldoende hoogte in de afsprong x x 

Hoogste heuppositie: 

 

Boven liggerhoogte -0.00 

Op liggerhoogte   -0.10 

Onder liggerhoogte -0.30                           

     

Toestelspecifieke aftrekken  

0.10 0.30 0.50 
of meer 

Lichaamslijn in opzwaai  x x 

Aangepaste greep x 

Harde klap op toestel met voeten 0.50 

Harde klap op mat met voeten 1.00 

Loze zwaai – 0.50  

 

Zwaai vo/ao zonder het uitvoeren van een element 

voordat de zwaai terug gaat in de  

tegenovergestelde richting 

D2/3 oefenstof  

- extra strekhangzwaai - toevoegen element 0,30 (E-score) 

Tussenzwaai – 0.50  

• Extra beeninzet vanuit voorlingse steun 

(streksteun) 

Tussenzwaai – 0,50 
Als handen volledig loskomen van de ligger,  
dan 1,00 p (= val, grote onderbreking) 
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Einde theoriedeel Brug 

32 Juryscholing  TD1 32 

Sprong 
D-score 

• Een turnster kan kiezen uit een aantal sprongen 

afhankelijk van haar leeftijdsklasse en niveau.  

• De sprongen hebben een bepaalde D-score. 

• Er moeten 2 sprongen gemaakt worden waarvan het 

gemiddelde telt. 

Deze sprongen mogen hetzelfde zijn! 

• De sprong die gesprongen wordt, dient vooraf door 

de train(st)er/turnster aan de juryleden bekend 

gemaakt te worden.  

 

 

 

Sprong 

Omschrijving 

sprongsituatie 

Toegestane keuzes van 

verschillende sprongen 

Vastgestelde D-score 

per sprong 

Sprongnummer 

Berekenen eindscore sprong 
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1. Het voorgenomen 

sprongnummer dient 

vooraf bekend gemaakt                    

te worden aan de jury. 

 

2. Jury beoordeelt de 

uitgevoerde sprong 

 

3. Het gemiddelde van de 2 

sprongen is de eindscore 

 

Afzet / Afstoot 

• De afzet is met 2 voeten vanuit 

voorwaartse positie  

 

• De afstoot moet met 2 handen plaatsvinden         

(1 hand: -2.00 neutraal van ES, D-panel) 

 

 

– De aanloop is gemaakt, zodra er een versnelling 

heeft plaats gevonden! 

– De sprong is gemaakt bij aanraken afzettoestel en/of 

springtoestel. 

 

36 Juryscholing  TD1 36 

Aantal aanlopen 

1ste aanloop 
  geen sprong 

2de aanloop 
 sprong 

3de aanloop (2de 

sprong) 

 sprong 

Sprongcijfer  
 -1.00 neutraal 

Sprongcijfer 

Gemiddelde 
eindcijfer 

Voorbeeld 1 
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Aantal aanlopen 

1ste aanloop 
  geen sprong 

2de aanloop 
 geen sprong 

3de aanloop 1ste sprong 

niet toegestaan 

3de aanloop (2de sprong) 
 sprong 

0.00  

Sprongcijfer  

Gemiddelde 
eindcijfer 

Voorbeeld 2 
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Aantal aanlopen 

1ste aanloop 
  geen sprong 

2de aanloop (2de sprong) 
 sprong 

0.00  

Sprongcijfer  

Gemiddelde 
eindcijfer 

Voorbeeld 3 

Trampolineplank / 
springtoestel / 

landingsvlak aangeraakt 

Beoordeling sprong 

Eerste vluchtfase 
2de vluchtfase 

Afstootfase 

Landing 

Hoogte -0,1 / 0,3 / 0,5 

Verte -0,1 / 0,3 

Dynamiek -0,1 / 0,3 

Juryscholing  TD1 

Voorbereidende fase 

Aanloop      -0.1/0.3            

Insprong     -0.1/0.3            

Heuphoek              -0.1/0.3            

Overstrekking        -0.1/0.3            

Gebogen knieen    -0.1/0.3/0.5 

Geopende benen  -0.1/0.3            

Gebogen armen    -0.1/0.3/0.5           

Schouderhoek       -0.1/0.3         

Niet door verticaal  -0.1      
 Afhoeken             -0.1/0.3           

Overstrekking      -0.1/0.3           

Gebogen knieen  -0.1/0.3/0.5 

Geopende benen -0.1/0.3           

Voorbereidende fase 

Voorbereidende fase 

 

0.10 0.30 0.50 

- Aanloop (ritmisch en versnellend) x x 

- Insprong (vlak/ver, arminzet) x x 

Juryscholing  TD1 

Aanloop: 0.00  

Insprong: 0.00 

Jury cursus TD 1 

GOED 
GOED 

Jury cursus TD1 

FOUT 

FOUT 
Aanloop: 0.30  
Insprong: 0.10 



8 

43 Juryscholing  TD1 43 

 

Eerste vluchtfase 

Fouten, slechte techniek 0.10 0.30 0.50 

• Heuphoek x x 

• Hol / overstrekking x x 

• Gebogen knieën x  x x 

• Geopende benen of knieën x x 

(p)  Overstrekking (Arch) - 0.30; 

schouderhoek – 0.10 

45 Juryscholing  TD1 45 

Afstootfase 

Fouten 0.10 0.30 0.50 

- Slechte techniek 

• Gebogen armen  

• Ongelijktijdig of na elkaar 

  plaatsen van de handen bij 

  voorwaartse sprongen 

• Schouderhoek 

• Niet door verticaal 

 

X 

X 

 
 

X 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Tweede vluchtfase 

Fouten 0.10 0.30 0.50 

- Hoogte x x x 

- Zuiverheid van (LA) draai x 

- Lichaamshouding 

• niet gestrekt blijven lichaam   

(afhoeken van gestrekte sprongen)  

• arabier 

x x 

• Gebogen knieën x x x 

• Geopende benen of knieën x x 

- Onvoldoende verte (afstand) x x 

- Dynamiek x x 

Hoogte richtlijnen! 

Veel stijging 

Geen aftrek! 

Lichte stijging 

0.1 aftrek 

Nauwelijks stijging 

0.3 aftrek 

Gelijke hoogte/daling 

0.5 aftrek 
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Verte 

• Kijk naar de plaatsing van de handen en de 

lengte/ het lichaam van de turnster 

• Kijk naar de verplaatsing van begin- (handen) tot 

eindpunt (landing voeten) 

Dynamiek 

• Wat is dynamiek: 

– Actief (active) 

– Krachtig (forcefull) 

– Energiek (energetic) 

– Explosief (explosive) 

– Verandering in intensiteit van uitvoering 

(change in the intensity of performance) 

Fouten zweefrol en salto 
Fouten Salto 0.10 0.30 0.50 

Vluchtfase 

- Onvoldoende snelle strekking 

heupen 

 

X 

 

X 

 

 

 

Fouten zweefrol (D2 en D3) 0.10 0.30 0.50 

Vluchtfase 

-Onvoldoende strekking benen 

-Onvoldoende strekking heupen 

-Onvoldoende hoogte 

 

Landingsfase 

-Handen gebruiken om op te komen 

 

X 

X 

X 
 

 
 

 

 

X 

X 

X 
 

 
 

X 

 

X 

 
X 

 

 

Juryscholing  TD1 

Lijnaftrek 

De turnster dient: 

1. Te landen binnen de zonemarkering         aftrek voor afwijking    

                                                                rechte lijn (-0.1) (E-score) 

2. De sprong te beëindigen tot een 

stabiele stand binnen de zonemarkering   Lijnaftrek           (Neutraal) 

Lijnoverschrijdingsaftrekken – Neutrale aftrek 

Waar de turnster tot stilstand komt is bepalend 

• Landen binnen de Zone     0.00 

• Landen buiten de Zone met 1 voet/hand 

   (deel van voet/hand)       0.10 

• Landen buiten de Zone met 2 voeten/handen 

   (deel van voeten/handen) of lichaamsdeel    0.30 

                         0.30 

 

                      0.00 

 

0.10 

                            

BIJZONDERE SITUATIES 

Aanloop met aanraken van afzettoestel en/of  

springtoestel zonder uitvoeren van de sprong 

Ongeldig 

Sprong zonder aanraken van springtoestel Ongeldig 

Het niet eerst op de voeten landen Ongeldig 

Iedere vorm van beveiligd hulpverlenen     ** Ongeldig 

Andere sprong dan voorgeschreven sprong Ongeldig 

Geen afzet van beide voeten Ongeldig 

Afzet met 1 hand 2.00 p 

** Leiding binnen 1 meter van het springtoestel 

en/of afzettoestel 

 

1.00 p 

54 Juryscholing  TD1 
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55 Juryscholing  TD1 55 

Einde theoriedeel Sprong 

Hoe nu verder? 

• Dit was de laatste scholingsavond, EN NU? 

• Ga oefenen! In de campus of bij een training 

• Maak oefenexamens. Gaat dat goed vraag dan het 

examen aan.  

• Je hebt je examen gehaald. Gefeliciteerd! 

• Je vereniging kan na overleg met jou, je opgeven voor 

wedstrijden voorgeschreven oefenstof D2 en D3 

– Wil je eerst eens oefenen voordat je echt moet, vraag dan of je 

schaduw mag jureren. 

• Via de wedstrijdorganisatie en/of  je vereniging krijg je 

bericht waar (toestel, niveau) en of  je bent ingedeeld. 
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De wedstrijd 

• Voor de wedstrijd is er meestal een juryvergadering / 

overleg. Daar wordt je verwacht. 

– hier krijg je nog een korte instructie en kun je vragen stellen. 

• Een wedstrijd(dag) bestaat uit meerdere wedstrijden 

achter elkaar. Ben je ingedeeld dan is dat voor de 

hele wedstrijd. 

• Als jury ga je netjes gekleed. Landelijk is de 

dresscode een witte blouse met blauwe (evt. zwart) 

pantalon en jasje.  

• Je zit in een sporthal, daar worden hoge hakken en 

buitenschoenen vaak niet gewaardeerd. Hou hier 

rekening mee. 
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VEEL SUCCES 

met het examen 
 

 

en veel plezier bij het jureren 
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