
Uitdagingen: Recreatie plusturnen  

Kracht:    

Buikspieren  5 x (2 punten)  10 x (2 
punten)  

 
Vanuit hurkzit, 
streksprong, tot hurkzit. 
Knieën bij elkaar. 

10 x (2 
punten) 

15 x (2 
punten) 

 
Dippen  5 x (2 punten) 10 x (2 

punten) 

 
Pirouette   Halve  10x . (2 

punten) 
Hele 10 x . 
(2 punten) 

 
Spagaat  met 1 been  20 sec. (2 

punten) 
40 sec. (2 
punten) 

 
Begin van een boogje . 
terug naar ruglig en 
andre been omhoog , 
terug naar ruglig ....enz. 
... 

5 x (2 punten) 10 x (2 
punten) 

 
Spring op en af ( 
bijvoorbeeld onderste 
tree trap  of stoeprand )  

30x ( 2 
punten) 

50x 
(2punten) 

 
Zweefstand ( let op je 
voet  moet echt hoog en 
alles recht ! )  

5 x 5 seconden 
(2punten) 

5x 10 
seconden 
(2punten) 

 
Streksprong met  draai  
spring om hoog en maak 
een draai in de lucht  

10x halve 
draai 
(2punten) 

10x hele 
draai 
(2punten) 

 
Spreidzit stretch 
eerst rechterbeen, dan 
linkerbeen  

4x 30 sec per 
been(2punten) 

4x 60 sec. 
Per been(2 
punten)  

    
 



Opdracht 3, kracht: 

bedenk een opdracht waarbij je kracht in je armen oefent, maak een tekening hieronder ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spelregels: 

 Alle oefeningen moeten gefilmd, of gefotografeerd worden. Deze stuur je via  de  mail. De juf 

bepaalt of de punten toegekend worden. De juf houdt de punten bij.  

 De oefeningen kunnen ingestuurd worden tot en met woensdag 8   april  00:00 uur. Daarna 

wordt gekeken wie gewonnen heeft. Kun je een oefening dus nog niet meteen, blijf oefenen. 

Je hebt best lang de tijd. Practice makes perfect 

 Bij een gelijke eindstand, wordt er van de deelnemers die gelijk staan in punten, een extra 

opdracht gevraagd.  

 Er staat natuurlijk een leuke verassing te wachten voor diegene die de meeste punten heeft 

behaald.  

 Is er iets niet duidelijk, mail ons dan even ; turnenarnhem@gmail.com 😊 

Quiz vragen: 

1. Hoe breed is de balk  (1 punt) 

2. Wat is het verschil tussen een radslag en een arabier (1 punt) 

3. Op welke toestellen kun je ophurken  balk/brug/mat/sprong ? (1 punt) 

4. Verzin een lange matoefeninge met minstens tien verschillende dingen  ? (1 punt)  

5. Welke toestellen turnen jongens wel en meisjes niet ? (1 punt) 

 

je kan veel antwoorden ook vinden op google natuurlijk !  

 

MAAK EVEN EEN FOTO VAN DEZE  PAGINA’S  ZODAT WIJ WETEN DAT JE MEE HEBT GEDAAN , 

STUUR NAAR TURNENARNHEM@GMAIL.COM MET IN DE ONDERWERP REGEL , DE NAAM 

VAN JE JUF/MEESTER  EN JOUW NAAM ! 

 

 het youtube kanaal en instagram account zijn alleen toegankelijk voor leden van acgv en 

gym en turnen arnhem , niemand anders kan daarop kijken .  

 

youtube ; https://tinyurl.com/r8du8rd 

instagram; turnenarnhem  

mail ; turnenarnhem@gmail.com 

website ; www.turnenarnhem.nl 
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