
UITDAGING WEEK 1  

 

 

Spelregels: 

 Alle oefeningen MOGEN gefilmd, of gefotografeerd worden.Stuur je filmpje / foto naar ; 

turnenarnhem@gmail.com 

Zet er even bij of we de foto/film op ons besloten* kanaal op youtube/instagram mogen 

zetten  en ... zet in de onderwerp regel je naam en de naam van je juf ( bijvoorbeeld  

petronella jansen van juf simone )  

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

kunnen wij niet komen kijken of je de oefeningen ook goed doet maar we vertrouwen erop 

dat je het eerlijk dot  )  

 De oefeningen kunnen ingestuurd worden tot en met zondag 29 maart 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. Elke week hebben we een leuke prijs die naar je toegestuurd wordt ! 

 Is er iets niet duidelijk, mail je juf even 😊 

Quiz vragen: 

1. Hoe lang is een balk? (1 punt) 

2. Hoe lang is een lange mat? (1 punt) 

3. Hoeveel kinderen zijn er lid van acgv en gym en turnen arnhem  (alletwee de verenigngen  bij 

elkaar) (1 punt) 

4. Wat kost een bosan dikke mat/ valmat? (1 punt) 

5. Hoe hoog staat de lage legger van de brug , gemeten vanaf de vloer (1 punt) 

 

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

gym en turnen arnhem , niemand anders kan daarop kijken . Je krijgt per mail de links door 

zodat jij wel kan kijken ! 

 

youtube ; https://tinyurl.com/wd3hknz 

instagram; turnenarnhem  

mail ; turnenarnhem@gmail.com 

 

 

 

mailto:turnenarnhem@gmail.com


Uitdagingen: recreatie plusgroep  

Kracht:    

1. Hoekzit  20 seconden  
 (2 punt(2 
punten) en)  

30 seconden 
(2 punten) 

 
2. Tegen de  muur aanzitten in 

de squad houding. Benen bij 
elkaar. Leg een balletje op je 
benen, deze mag er tijdens de 
opdracht niet afrollen.  

0:20 seconden  
(2 punten) 
 
 

30 seconden 
(2 punten) 

 
3. Opdrukken  3 x (2 punten) 5x(2 punten) 

 
Lenigheid:    

1. Spagaat links 10 seconden 
 (2 punten) 

10 seconden 
 (2 punten) 

 
2. Spagaat rechts 10 seconden (2 

punten) 
10 seconden 
 (2 punten) 

 

3. midden 10 seconden 
 (2 punten) 

10 seconden 
 (2 punten) 

 

Handstand vormpjes:    

1. Handstand tegen de 
muur/boom 

10 seconden 
 (2 punten) 

15 seconden 
(2 punten) 

 

2. Handstand staan niet tegen de 
muur/boom 

 (2 punten) 2 seconden 
(2 punten) 

 
3. Handstand tegen muur 1 hand 

optillen 
1 hand optillen  
(2 punten) 

1 hand 
optillen/andere 
hand optillen 
(2 punten) 

 

Creatief turnen:    

1. Maak een filmpje van 1 
onderdeel van turnen 
Bijvoorbeeld handstand.hoe 
zou jij dat aanleren bij iemand 
? Zie voorbeeld: Handstand juf 
Anne 

De leukste 
filmpjes, krijgen 
de meeste 
punten 

 

 

 


