
Uitdagingen programma, week 2:  
Spelregels: 

 Alle oefeningen moeten gefilmd, of gefotografeerd worden. Deze stuur je naar je eigen juf 

via whatsapp of mail. Voor de 3e/4e/5e divisie is dat Marion, 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. ( we werken in 2 categorieën. 3e/4e en 5e divisie samen, en de 6e divisie ) 

 Is er iets niet duidelijk, app je juf even 😊 

Quiz vragen: 

1. In welke categorie kun je beginnen met wedstrijd turnen vanaf 8 jaar? (1 punt) 

2. Wat is het verschil tussen een flack flick, en een flick flack? (1 punt) 

3. Noem drie soorten kippen? (1 punt) 

4. Noem alle toestellen waarop je kunt ophurken. (1 punt) Diegene die de meeste goede 

antwoorden heeft krijgt de punten. 

5. Welk toestel is er nu niet meer bij het dames turnen, maar vroeger wel? (1 punt) 

 

  



Uitdagingen programma, week 2:  
Uitdagingen: 5e divisie: 4e/3e divisie: 

Kracht:   

1. Knipmessen rechte benen achter elkaar 12 x (2 punten)  15 x (2 punten) 

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

15 x (2 punten) 20 x (2 punten) 

3. Dippen (zie foto volgende pagina) 15 x (2 punten) 20 x (2 punten) 

Lenigheid:   

1. Spagaat met linkerbeen op een verhoging 30 sec. (2 punten) 45 sec. (2 punten) 

2. Spagaat met rechterbeen op een verhoging 30 sec. (2 punten) 45 sec. (2 punten) 

3. Vanuit buik lig, met handen op de rug door de 
split opkomen tot stand.  
(zie foto volgende pagina) 

3 x (2 punten) 4 x (2 punten) 

Handstand vormpjes:   

1. Handstand rondje lopen 1 rondje (2 punten) 2 rondjes (2 punten) 

2. Verzamel attributen waar je slalommend 
doorheen kunt lopen in handstand 

3 attributen 
(2 punten) 

4 attributen (2 
punten) 

3. Ga in handstand tegen de muur/deur staan, en 
druk jezelf op 

5 x opdrukken 
(2 punten) 

8 x opdrukken 
(2 punten) 

Creatief turnen:   
1. Leg je telefoon op de grond, gebruik de 

zelfontspanner en maak een selfie terwijl je in 
handstand boven je telefoon staat.  

(2 punten) (2 punten) 

2. Maak een filmpje van jezelf terwijl je een creatieve 
oefening uitvoert met de ‘veelbesproken’ wc 
papierrol(len). Dit mag een kracht/lenigheid/turn of 
choreografie filmpje zijn.  

Het origineelste 
filmpje, krijgt de 
meeste punten 

Het origineelste 
filmpje, krijgt de 
meeste punten 

 

Opdracht 3, kracht: 

 

Opdracht 3, lenigheid:  
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