
Voorbeeldoefeningen Heren v1.0 
 
 
NSTC – Nederlandse Studenten Turn Competitie De NSTC wedstrijden worden onder de vlag 
van de NSTB georganiseerd voor alle studenten in Nederland, en soms ook daarbuiten. Deze 
wedstrijd wordt twee keer per jaar georganiseerd. Er wordt geturnd op alle Olympische 
meerkamptoestellen. Voor de heren zijn dat: Brug, rek, ringen, vloer, sprong en voltige. Voor de 
dames zijn dat: Sprong, brug, balk en vloer. Er gelden op deze wedstrijden speciale 
reglementen voor studenten. Deze kun je vinden op www.nstb.nl  
 
Om je op weg te helpen bij het kiezen van een passend niveau en bijbehorende oefeningen kun 
je hier een aantal basisoefeningen vinden voor de niveaus H2, H3, H4, waarbij niveau H4 het 
laagste niveau is. Je kunt een van deze voorbeeldoefeningen kiezen om te doen op de 
wedstrijd, of ze gebruiken om ideeën op te doen om zelf je oefening samen te stellen. Zo kun je 
bepaalde onderdelen vervangen voor een soortgelijk element om een oefening precies op maat 
te maken. Hiervoor is in de zaal een map te vinden met daarin de samenstellingseisen en alle 
turnelementen en hun waardes. Schroom niet om ook andere (ervaren) leden om hulp te vragen 
bij het bedenken van je oefeningen. Veel succes met het maken van je oefening!  
 

NSTC 1: 19 november 2016 te Wageningen  
 
 

Samenstellingseisen Onderdeel waarden 

Niveau Max elementen 
(incl. afsprong) 

Vervullen 
elementgrp 

Vervullen 
Afsprong 

sA tA A B C D 

H1 8 A > (+0.5) A (+0.3) 
B > (+0.5) 

- 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 

H2 7  tA > (+0.5) tA (+0.3) 
A > (+0.5) 

- 0.1 0.1 0.3 0.5 0.6 

H3 6 tA > (+0.5) tA (+0.3) 
A > (+0.5) 

- 0.1 0.1 0.3 0.5 - 

H4 5 sA > (+0.5) sA (+0.3) 
tA > (+0.5) 

0.1 0.2 0.2 0.4 - - 

 
 
 
  



 
                                                      VLOER 
H4: 

Element 
waarden 

Groep 
bonus 

Totaal 

1. Aanloop zweefrol (A, II) -  radslag (tA, IV)  - hele draai sprong (tA, I) - handstand (A, I) - aanloop 
arabier (tA, IV) 

1,0 2,0 3,0 

2. Aanloop arabier (tA, VI) - flickflack/salto a.o (A, III) -  hele draai sprong (tA, I) - aanloop 
zweefrol/overslag/salto (A, II) - radslag (tA, VI) 

1,0 2,5 3,5 

3. Aanloop arabier (tA, VI) - flickflack/salto a.o (A, III) -  hele draai sprong (tA, I) - aanloop salto ½ 
draai (B, II) - radslag (tA, IV) 

1,2 2,5 3,7 

4. Aanloop arabier (tA, VI) - flickflack/salto a.o (A, III) -  hele draai sprong (tA, I) - aanloop salto ½ 
draai (B, II) - aanloop zweefrol/overslag/salto (A, II) 

1,2 2,5 3,7 

H3:    

1. Aanloop arabier (tA, VI) - flickflack/salto a.o (A, III) -  handstand (A, I) - hele draai sprong (tA, I) - 
aanloop zweefrol/overslag/salto (A, II) - aanloop zweefrol/overslag/salto (A, II) 

0,6 2,5 3,1 

2. Aanloop arabier (tA, VI) - flickflack (A, III) - salto a.o (A, III) -  hele draai sprong (tA, I) - aanloop 
zweefrol/overslag/salto (A, II) - aanloop salto ½ draai (B, II) 

0,8 2,5 3,3 

3. Aanloop arabier (tA, VI) - flickflack (A, III) - salto a.o (A, III) -  hele draai sprong (tA, I) - aanloop 
salto ½ draai (B, II) - arabier streksalto (B, III) 

1,0 2,5 3,5 

4. Aanloop arabier (tA, VI) - flickflack (A, III) - streksalto a.o (B, III) -  hele draai sprong (tA, I) - aanloop 
salto ½ draai (B, II) - schroef salto (C, II) 

1,4 2,5 3,9 

H2:    

1. Aanloop arabier (tA, VI) - flickflack/salto a.o (A, III) -  handstand doorrol (A, I) - hoeksteun (tA, I) - 
hele draai sprong (tA, I) - aanloop zweefrol/overslag/salto (A, II) - aanloop zweefrol/overslag/salto (A, 
II) 

0,7 2,5 3,2 

2. Aanloop arabier (tA, VI) - flickflack (A, III) - salto a.o (A, III) -  hele draai sprong (tA, I) - aanloop 
zweefrol/overslag/salto (A, II) - radslag (tA, IV) - aanloop salto ½ draai (B, II) 

0,7 1,5 2,2 

3. Aanloop arabier (tA, VI) - flickflack (A, III) - salto a.o (A, III) - handstand (A, I) - hele draai sprong 
(tA, I) - aanloop salto ½ draai (B, II) - arabier streksalto (B, III) 

0,7 2,0 2,7 

4. Aanloop arabier (tA, VI) - flickflack (A, III) - streksalto a.o (B, III) - handstand (A, I) - hele draai 
sprong (tA, I) - aanloop salto ½ draai (B, II) - schroef salto (C, II) 

0,7 2,0 2,7 

 
Vloer Afmeting 12 m x 12 m  
Bij heren niveau 3 en 4 is het gebruik van het gehele vloeroppervlak is niet noodzakelijk  



 
                                                                    VOLTIGE 
H4 

Element 
waarden 

Groep 
bonus 

Totaal 

1. Suisse simple (tA, IV) - eenvoudig beenzwaaien (sA, I) - halve kringflank (sA, II) -  
eenvoudig wenden (sA, V) 

0,5 1,8 2,3 

2. Suisse simple (tA, IV) - vanuit steun borstlings, flank met één been (tA, I) - halve kringflank (sA, II) - 
eenvoudig wenden (sA, V) 

0,6 1,8 2,4 

3. Suisse simple (tA, IV) - vanuit steun borstlings, flank met één been (tA, I) - halve kringflank (sA, II) - 
dubbelkeren tot stand (tA, V) 

0,7 2 2,7 

4. Suisse simple (tA, IV) - vanuit steun borstlings, flank met één been (tA, I) - schaar (A, I) -  
halve kringflank (sA, II) - dubbelkeren tot stand (tA, V) 

0,9 2 2,9 

5. Kopflank (A, II) - suisse simple (tA, IV) - tegenschaar (A, I) - schaar (A, I) - dubbelkeren tot stand (tA, V) 1 2 3 

6. Suisse simple (tA, IV) - tegenschaar (A, I) - schaar (A, I) - kringflank (A, II) - dubbelkeren tot stand (tA, V) 1 2 3 

7. Suisse simple (tA, IV) - tegenschaar (A, I) - schaar (A, I) - kringflank (A, II) -  
kringflank ½ flank afwenden (tA, V) 

1 2 3 

8. Kopflank (A, II) - suisse simple (tA, IV) - gesprongen schaar (B, I) - kringflank (A, II) -  
kringflank ½ flank afwenden (tA, V) 

1,2 2 3,2 

H3    

1. Kopflank (A, II) - suisse simple (tA, IV) - tegenschaar (A, I) - vanuit steun borstlings, 
 flank met één been (tA, I) - schaar (A, I) - dubbelkeren tot stand (tA, V) 

0,6 1,8 2,4 

2. Suisse simple (tA, IV) - tegenschaar (A, I) - vanuit steun borstlings, flank met één been (tA, I) -  
schaar (A, I) - kringflank (A, II) - dubbelkeren tot stand (tA, V) 

0,6 1,8 2,4 

3. Suisse simple (tA, IV) - tegenschaar (A, I) - schaar (A, I)  - gesprongen schaar (B, I) -  
kringflank (A, II) - dubbelkeren tot stand (tA, V) 

0,8 1,8 2,6 

4. Suisse simple (tA, IV) - tegenschaar (A, I) - schaar (A, I)  - gesprongen schaar (B, I) -  
kringflank (A, II) - kringflank ½ flank afwenden (tA, V) 

0,8 1,8 2,6 

5. Kopflank (A, II) - suisse simple (tA, IV) - tegenschaar (A, I) - gesprongen schaar (B, I) -  
kringflank (A, II) - kringflank ½ flank afwenden (tA, V) 

0,8 1,8 2,6 

6. Kringflank (A, II) - wandelflank (A, III) - suisse simple (tA, IV) - tegenschaar (A, I) -  
gesprongen schaar (B, I) - kringflank ½ flank afwenden (tA, V) 

0,8 2,3 3,1 

H2    

1. Kopflank (A, II) - suisse simple (tA, IV) - tegenschaar (A, I) - schaar (A, I) -  
gesprongen schaar (B, I) - kringflank (A, II) - kringflank ½ flank afwenden (tA, V) 

0,9 1,8 2,7 

2. Kringflank (A, II) - wandelflank (A, III) - suisse simple (tA, IV) - tegenschaar (A, I) - schaar (A,I) - 
 gesprongen schaar (B, I) - kringflank ½ flank afwenden (tA, V) 

0,9 2,3 3,2 

3. Kringflank (A, II) - wandelflank (A, III) - kopflank (A, II) - suisse simple (tA, IV) - tegenschaar (A, I) - 
gesprongen schaar (B, I) - kringflank ½ flank afwenden (tA, V) 

0,9 2,3 3,2 

4. Kopflank (A, II) - suisse simple (tA, IV) - tegenschaar (A, I) - gesprongen schaar (B, I) -  
kringflank (A, II) - wandelflank (A, III) - schwabelflank (A, V) 

0,9 2,3 3,2 

5. Kringflank (A, II) - wandelflank (A, III) - kopflank (A, II) - suisse simple (tA, IV) - tegenschaar (A, I) - 
gesprongen schaar (B, I) -  uit parallelsteun wendzwaai voorwaarts met ½ draai in wisselsteun, 
Schwabenflanke en afwenden (B, V) 

1,1 2,5 3,6 

 
 
 



                                                      RINGEN 
H4: 

Element 
waarden 

Groep 
bonus 

Totaal 

1. Hoeksteun (A, IV) - ruglingsehang 2 sec (tA, IV) - zwaaien (sA, I) - hurksalto a.o. (tA, V) 0,7 1,5 2,2 

2. Hoeksteun (A, IV) - schouderstand (tA, IV) - ruglingsehang 2 sec (tA, IV) - zwaaien (sA, I) -  
hurksalto a.o. (tA, V) 

0,9 1,5 2,4 

3. Muscle up (tA, IV) - hoeksteun (A, IV) - ruglingsehang 2 sec (tA, IV) - zwaaien (sA, I) -  
hurksalto a.o. (tA, V) 

0,9 1,5 2,4 

4. Ruglingsehang 2 sec (tA, IV) - kip (A, I) - hoeksteun (A, IV) - schouderstand (tA, IV) -  
hurksalto a.o. (tA, V) 

1 1,5 2,5 

H3:    

1. Plank achter (A, IV) - ruglingsehang 2 sec (tA, IV) - Kip/Stutgestrekt/vooropzet/achteropzet (A, I) -  
hoeksteun (A, IV) - schouderstand (tA, IV) - hurksalto a.o. (tA, V) 

0,6 1,3 1,9 

2. Ruglingsehang 2 sec (tA, IV) - Kip/Stutgestrekt/vooropzet/achteropzet (A, I) - hoeksteun (A, IV) - 
schouderstand (tA, IV) - disloque/inloque (A, I) - hurksalto a.o. (tA, V) 

0,6 1,3 1,9 

3. Plank achter (A, IV) - ruglingsehang 2 sec (tA, IV) - Kip/Stutgestrekt/vooropzet/achteropzet (A, I) -  
hoeksteun (A, IV) - schouderstand (tA, IV) - Streksalto a.o. (A, V) 

0,6 1,5 2,1 

4. Ruglingsehang 2 sec (tA, IV) - Kip/Stutgestrekt/vooropzet/achteropzet (A, I) - hoeksteun (A, IV) - 
schouderstand (tA, IV) - disloque/inloque (A, I) - Streksalto a.o. (A, V) 

0,6 1,5 2,1 

H2:    

1. Plank achter (A, IV) - ruglingsehang 2 sec (tA, IV) - Kip/Stutgestrekt/vooropzet/achteropzet (A, I) -  
hoeksteun (A, IV) - disloque/inloque (A, I) - hurksalto a.o. (tA, V) 

0,7 1,3 2 

2. Plank achter (A, IV) - ruglingsehang 2 sec (tA, IV) - Kip/Stutgestrekt/vooropzet/achteropzet (A, I) -  
hoeksteun (A, IV) - disloque/inloque (A, I) - Streksalto a.o. (A, V) 

0,7 1,5 2,2 

3. Plank achter (A, IV) - Kip/Stutgestrekt/vooropzet/achteropzet (A, I) - hoeksteun (A, IV) -  
steunzwaai naar handstand met gebogen armen (tA, II) - disloque/inloque (A, I) - Streksalto a.o. (A, V) 

0,7 2 2,7 

 
 
  



Sprong 
Samenstellingseisen:  

1. Er mogen 2 sprongen geturnd worden, waarvan de beste sprong telt  
2. H3 & H4 mogen met plank of trampoline springen, bij trampoline gaat er 1 punt van de 

moeilijkheidswaarde (D-score) af. 
 
Toestelhoogte: 

H1: hoogte 135 cm 
H2: hoogte 135 cm 
H3: hoogte 125 cm of 135 cm  
H4: hoogte 115 cm, 125 cm of 135 cm 

 
Voorbeeldsprongen: 
 

Sprong D-score Plank D-score Trampoline 

Overhurken zonder duidelijke tweede zweeffase 1.00 0.00 

Overhurken met duidelijke tweede zweeffase 1.30 0.30 

Overspreiden 1.30 0.30 

Handstand overslag 2.00 1.00 

Handstand overslag met ½ draai 2.40 1.40 

Handstand overslag met 1/1 draai 2.80 1.80 

Yamashita 2.00 1.00 

Yamashita met ½ draai 2.40 1.40 

Handstand overslag - salto gehurkt 2.80 1.80 

Handstand overslag - salto gehoekt 3.20 2.20 

Arabier 2.00 1.00 

Arabier met ½ draai 2.40 1.40 

Arabier  - salto v.o gehurkt 2.80 1.80 

Tsukahara gehurkt 2.80 1.80 

Tsukahara gehoekt 3.20 2.20 

Tsukahara gestrekt 3.60 2.60 
 



                                                      BRUG 
H4: 

Element 
waarden 

Groep 
bonus 

Totaal 

1, Achteropzet (tA, II) - hoeksteun (A, I) - zwaaien (sA, I) - zwaai met afwenden (sA, V) 0,6 1,3 1,9 

2. Achteropzet (tA, II) - hoeksteun (A, I) - zwaaien (sA, I) - bovenarm kip (tA, I) -  
zwaai met afwenden (sA, V) 

0,8 1,3 2,1 

3, Zweefkip (A, III) - schouderrol (tA, II) - achteropzet (tA, II) - hoeksteun (A, I) -  
zwaai met afwenden (sA, V) 

0,9 1,8 2,7 

4, Zweefkip (A, III) - schouderrol (tA, II) - achteropzet (tA, II) - hoeksteun (A, I) -  
vanuit strekhang salto achterover aan de punt (tA, V) 

1 2 3 

H3:    

1.  Zweefkip (A, III) - schouderrol (tA, II) - achteropzet (tA, II) - hoeksteun (A, I) - pendelkip (tA, I) - 
handstand met afwenden (tA, V) 

0,6 1,8 2,4 

2, Zweefkip (A, III) - schouderrol (tA, II) - achteropzet (tA, II) - hoeksteun (A, I) - pendelkip (tA, I) - 
vanuit strekhang salto achterover aan de punt (tA, V) 

0,6 1,8 2,4 

3, Zweefkip (A, III) - ondersprong (A, IV) - achteropzet (tA, II) - hoeksteun (A, I) - handstand (A, I) - 
salto zijwaarts gehurkt (tA, V) 

0,6 2,3 2,9 

4, Zweefkip (A, III) - ondersprong (A, IV) - achteropzet (tA, II) - handstand (A, I) -  
handstand ½ draai (A, I) - salto zijwaarts gestrekt (A, V) 

0,6 2,5 3,1 

H2:    

1, Vooropzet (A, II) - zweefkip (A, III) - ondersprong (A, IV) - achteropzet (tA, II) - hoeksteun (A, I) - 
handstand (A, I) - salto zijwaarts gehurkt (tA, V) 

0,7 2,3 3 

2, Vooropzet (A, II) - zweefkip (A, III) - ondersprong (A, IV) - achteropzet (tA, II) - handstand (A, I) - 
handstand ½ draai (A, I) - salto zijwaarts gestrekt (A, V) 

0,7 2,5 3,2 

3, Stut tot hang (B, IV) - zweefkip (A, III) - ondersprong (A, IV) - achteropzet (tA, II) - handstand (A, I) - 
handstand ½ draai (A, I) - Salto zijwaarts gestrekt (A, V) 

0,9 2,5 3,4 

4. Stut tot hang (B, IV) - zweefkip (A, III) - ondersprong (A, IV) - achteropzet terugspreiden (B, II) - 
terugspreiden (A, I) - handstand (A, I) - Salto zijwaarts gestrekt (A, V) 

1,1 2,5 3,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                      REK 
H4: 

Element 
waarden 

Groep 
bonus 

Totaal 

1, Borstwaardsom (tA, III) - buikdraai (tA, III) - zwaaien (sA, I) - ½ draai (sA, I) - 
½ draai afsprong (sA, V)* 

0,7 1,3 2,0 

2. Zwaaien (sA, I) - Kip (tA, III) - voorover buikdraai (tA, III) - buikdraai (tA, III) - ondersprong (sA, V) 0,8 1,3 2,1 

3. Zwaaien (sA, I) - ½ draai (sA, I) - Kip (tA, III) - voorover buikdraai (tA, III) - 
(spreid)zolenondersprong tot stand (tA, V) 

0,7 1,5 2,2 

4. Borstwaardsom (tA, III) - buikdraai (tA, III) - stille kip (tA, III) - zwaaien (sA, I) - salto gehurkt (ta, V) 0,9 1,5 2,3 

H3:    

1. Borstwaardsom (tA,III) - ondersprong tot achteropzet (tA, I) - buikdraai (tA, III) - stille kip (tA, III) - 
voorover buikdraai (tA, III) - (spreid)zolenondersprong tot stand (tA, V) 

0,6 1,3 1,9 

2. Kip (tA,III) - voorover buikdraai (tA, III) - ¾ reus uit steun (tA, I) - buikdraai (tA, III) -  
stille kip (tA, III) - (spreid)zolenondersprong tot stand (tA, V) 

0,6 1,3 1,9 

3. Borstwaardsom (tA,III) - ondersprong tot achteropzet (tA, I) - buikdraai (tA, III) - stille kip (tA, III) - 
voorover buikdraai (tA, III) - streksalto (A, V) 

0,6 1,5 2,1 

4. Kip (tA,III) - voorover buikdraai (tA, III) - ¾ reus uit steun (tA, I) - buikdraai (tA, III) -  
stille kip (tA, III) - streksalto (A,V) 

0,6 1,5 2,1 

H2:    

1. Borstwaardsom (tA,III) - ondersprong tot achteropzet (tA, I) - losom (tA, III) - ¾ reus (tA, I) - 
buikdraai (tA, III) - stille kip (tA, III) - (spreid)zolenondersprong tot stand (tA, V) 

0,7 1,3 2,0 

2. Borstwaardsom (tA,III) - ondersprong tot achteropzet (tA, I) - losom (tA, III) - reus (A, I) -  
¾ reus (tA, I) - stille kip (tA, III) - streksalto (A, V) 

0,7 1,5 2,2 

3. Borstwaardsom (tA,III) - ondersprong tot achteropzet overkeren (A, II) - kip (tA, III) - losom (tA, III) - 
reus (A, I) - ¾ reus (tA, I) - stille kip (tA, III) - streksalto (A, V) 

0,7 2,0 2,7 

4. Borstwaardsom (tA,III) - buikdraai (tA, III) - ondersprong tot achteropzet overkeren (A, II) - kip (tA, 
III) - losom (tA, III) - reus (A, I) - streksalto (A, V) 

0,7 2,0 2,7 

5. Achteropzet overkeren (A, II) - kip (tA, III) - losom (tA, III) - reus (A, I) - ofnen (A, I), ondergreep 
reus (A, I) - ½ draai van onder naar bovengreep (A, I) - streksalto (A, V) 

0,7 2,0 2,7 

 


