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Inleiding

Wat is sport?
Vraag liefhebbers en beoefenaars van spel, recreatiesport, sport en topsport naar de
verschillen en overeenkomsten hiertussen, waar het een begint en het ander
ophoudt, wat wél onder sport valt en wat absoluut niet, en de emotioneel getinte
redeneringen vliegen over tafel. Je krijgt dan te horen dat sport geen spel is. Sterker
nog, sport is nóóit spel. Spel is om de tijd te doden en ondanks de wedijver met
elkaar is spel een sociale bezigheid, vermaak zonder pretenties. Althans in huiselij-
ke kring, want er bestaan bv. nationale kampioenschappen scrabble, stratego,
monopoly en sjoelen, en voor sommige van die spelen ook een ek en wk. Hoewel…
is het dan nog spel?

Recreatiesporters streven, zonder enige vorm van competitie, sportieve doelen
na, die toch vaak ook vrijblijvend zijn. Ze willen op hun eigen voorwaarden actief
bewegen en gezond bezig zijn. Ze houden of maken het lichaam fit – volgens het
principe ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’ volgt een frisse en fitte geest
dan vanzelf – door te halteren, gymmen, aquaspinnen, aerobiccen of op andere
manieren te fitnessen, alleen of met vrienden, in een sportclub of sportschool. Of
buiten, door een zelf uitgestippeld parcours af te rennen of joggend samen met
honderden andere recreantsporters een toertocht te volbrengen.

Net als bij spel zijn ook bij recreatiesport de sociale context en interactie dus
van belang. Denk daarbij ook aan de danssporten capoeira, breakdance en street-
dance als specifieke uitingen van subculturen en aan demosporten als luchtacroba-
tiek, jazzdans en demogym, waarbij contact met het publiek een grote rol speelt.
Bij acrogym en cheerleading is de intense samenwerking – gebaseerd op onderling
vertrouwen – tussen de onder-, midden- en bovenpartners zelfs voorwaarde voor
een prestatiemeerwaarde. Recreatiesport heeft ook te maken met ‘erbij horen’ en
met de totstandbrenging van een levendig sociaal netwerk, ja soms zelfs met
bestrijding van de eenzaamheid.

Bij spel en recreatiesport spelen de gezelligheid, het sociale aspect en de ont-
spanning dus een grote rol. Bij sport komt de gezelligheid pas na afloop. En die
gezelligheid bestaat bij teamsporten – ietwat gechargeerd – dan meestal uit sterke
verhalen over de eigen prestaties en het prutswerk van de scheidsrechters, de
tegenstanders, ja zelfs van de teamgenoten. Bij de wat meer individueel ingestelde
sporten als atletiek en gym worden de ongeschreven wetten van sportiviteit en dis-
cipline veel strikter toegepast en zijn opscheppen en ‘gemekker’ van sporters over
het vermeende falen van trainers, juryleden, tegenstanders enz. not done. Het beste
uit jezelf halen en je prestaties in de arena voor zich laten spreken, daar gaat het
om. Hoe dan ook is de essentie van sport om je lichamelijke en/of geestelijke krach-
ten te meten met die van een ander, in georganiseerd wedstrijdverband, met trai-
ning vooraf en klassementen achteraf, nationaal en internationaal. En om daarbij
te winnen, op welk niveau dan ook.

Vanuit deze redenering is sport dus: prestaties leveren. Recreatiesporters trai-
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nen om gezond, mooi en niet dik te zijn, al was het maar omdat vanuit de maat-
schappij de nodige druk wordt uitgeoefend om te bewegen en gezond te leven; je
valt uit de ‘socioboot’ als je het niet doet. Sporters trainen vooral om beter te wor-
den. Ze stellen zich doelen die gehaald moeten worden en zelfs als ze niet meer
trainen, blijft presteren het ultieme doel. Natuurlijk doen sporters ook weleens
spelletjes, bijvoorbeeld tijdens de training, maar die willen ze vervolgens winnen.
En dus zijn het geen spelletjes, want bij spelletjes is winst en verlies van geen
belang. Dat zou – ondanks de aanwezigheid van tegenspel biedende spelgenoten –
tenminste niet het geval moeten zijn. Oftewel: wie niet tegen zijn verlies kan bij
een spelletje – en laten we eerlijk zijn: dat geldt voor de meeste spelletjesspelers –
heeft eigenlijk de essentie van het spelen van een spelletje niet begrepen. Die moet
gaan sporten.

Wanneer ben je dan topsporter? Als je fysieke aanleg (kracht, maar ook: tech-
niek en behendigheid) en/of geestelijk talent (denkkracht, maar ook: tactiek en
slimheid) met behulp van mentale voorbereiding – de mysterieuze krachten in de
sport! – weet om te zetten in topprestaties én als je al je bezigheden, ja, eigenlijk
heel je leven in dienst stelt van de sport. Als je van nederlagen alleen nog maar
vastberadener wordt. Als je je voeding, je slaaptijden, je schooltijden, je werktijden
(als je die al hebt) en je sociale contacten volledig afstemt op je sport. Kortom, ook
al zijn topsporters zich ervan bewust dat een goede onderlinge sfeer in de club en
het team ook voor hun individuele prestaties onontbeerlijk is, uiteindelijk zijn ze
zo gedreven dat ze volledig op zichzelf gericht zijn, op het egoïstische af. Wat nog
wordt versterkt door de adoratie dan wel verguizing van het publiek, gevoed
door de onevenredig grote aandacht van de media en door de commerciële belan-
gen die statusverhogend werken. Topsporters zijn misschien wel joviaal, maar in
de benadering van hun sport niet gezellig. En als ze na hun actieve carrière iets
anders gaan doen, pakken ze dat als topsport aan. Wat ze overigens veel succes kan
brengen.

Zo beredeneerd kun je een fysieke activiteit als hardlopen in alle vier de cate-
gorieën onderbrengen. Tijdens een picknick met je gezin kun je een wedstrijdje
sprinten-van-boom-tot-boom met je kinderen doen (= spelletje waarbij je je kroost
als het goed is laat winnen, totdat ze dat doorhebben en er niets meer aan vinden).
Je kunt aan je conditie werken door drie keer per week een rondje park te rennen
(= recreatiesport). Bij de plaatselijke atletiekvereniging kun je in competitiever-
band hardlopen (= sport). En je kunt er alles voor doen en laten om al je hardloop-
wedstrijden te winnen en de allerbeste hardloper ter wereld te worden (= topsport).

Bij een geestelijke activiteit als schaken kan dat ook. Je kunt thuis een potje
schaken met een vriend(in) of familielid (= spelletje), één keer per week bij de
buurtvereniging met buren en andere stadsdeelbewoners (= recreatiesport) of op de
schaakvereniging in competitie met andere clubs (= sport). Je kunt je ook geheel
overgeven aan het schaken en in je streven om wereldkampioen te worden uitslui-
tend gericht zijn op winnen (= topsport).

Een denksport als schaken en spelletjes als scrabble, stratego en darts kun je
dus ook als topsport benaderen.

Samengevat zijn de kenmerken van spel:
• activiteit, inspanning van lichaam en/of geest;
• zoeken naar ontspanning, gezelligheid;
• binnen gestelde regels;
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• wedijveren met een of meer anderen;
• winnen staat (meestal) niet voorop.

Daaruit is de volgende definitie samen te stellen: spel is een activiteit van een of
meer mensen die middels lichamelijke en/of geestelijke inspanning binnen gestel-
de regels zoeken naar ontspanning, gezelligheid, in wedijver met een of meer ande-
ren, waarbij winnen (meestal) niet voorop staat.

Samengevat zijn de kenmerken van recreatiesport:
• activiteit, beweging, inspanning van lichaam en/of geest;
• zoeken naar ontspanning;
• zoeken naar fitheid van lichaam en/of geest;
• wedijveren met een of meer anderen en winnen zijn van ondergeschikt belang.

Daaruit is de volgende definitie samen te stellen: recreatiesport is een activiteit van
een of meer mensen die middels lichamelijke en/of geestelijke inspanning zoeken
naar ontspanning en fitheid van lichaam en geest, waarbij wedijver met een of
meer anderen en winnen van ondergeschikt belang zijn.

Samengevat zijn de kenmerken van sport:
• activiteit, beweging, inspanning van lichaam en/of geest;
• zoeken naar fitheid van lichaam en/of geest, van beter presteren dan anderen;
• binnen gestelde regels, of daarbuiten voor zover niet teruggefloten;
• door erkende bevoegdheid georganiseerde competitie tegen een of meer

 anderen;
• winnen is (het meest) belangrijk.

Daaruit is de volgende definitie samen te stellen: sport is een activiteit van een of
meer mensen die middels lichamelijke en/of geestelijke inspanning binnen gestel-
de regels, of daarbuiten voor zover niet teruggefloten, zoeken naar fitheid van
lichaam en/of geest in competitie met een of meer anderen, georganiseerd door een
daartoe erkende bevoegdheid, waarbij winnen (meestal) voorop staat.

Samengevat zijn de kenmerken van topsport:
• activiteit, beweging, inspanning van lichaam en/of geest;
• top van zoeken naar fitheid van lichaam en/of geest, grenzen van menselijk

 kunnen zoeken, van best presteren van allemaal;
• binnen gestelde regels, of daarbuiten voor zover niet teruggefloten;
• complete mentale overgave en toewijding (alles opzij voor de topsport);
• door erkende bevoegdheid georganiseerde competitie tegen een of meer ande-

ren, nationaal en internationaal;
• alleen winnen telt;
• professioneel, al dan niet betaald;
• commercie, media.

Daaruit is de volgende definitie samen te stellen: topsport is sport bedreven door
mensen die, al dan niet beroepsmatig en betaald, op het hoogste niveau van de
competitie in de betreffende tak van sport strijden om het best van allemaal te
presteren, waarbij de grenzen van het menselijk kunnen, lichamelijk en/of geeste-
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lijk, worden opgezocht omdat onder druk van het eigen ego, en van de commercie
en media, alleen winnen telt.

Wat is sporttaal?
Taal is een communicatiemiddel tussen (grotere groepen) mensen die een gemeen-
schappelijke cultuur dragen/delen, welk middel nadrukkelijk andere kenmerken
heeft dan andere talen.

Sporttaal heeft, net als de vaktaal van een beroepsgroep (bv. juristen, loodgie-
ters), twee extra aspecten. Sporttaal is de groepstaal van beoefenaars en toeschou-
wers van (een bepaalde) sport, en wordt niet alleen beïnvloed door de cultuur in
algemene zin (alles wat de betreffende samenleving heeft voortgebracht), maar
vooral door de subcultuur (alles wat die specifieke sportwereld heeft voortge-
bracht).

Het meest geëigende middel voor een (sport)groep om zich van een andere
(sport)groep te onderscheiden, is eigen taalgebruik: woorden en begrippen die naar
handelingen, gebruiken, rituelen, regels, tactieken en technieken verwijzen bin-
nen de eigen sport en die zo specifiek zijn dat ze in algemene taal niet of nauwe-
lijks voorkomen. Een soort geheimtaal om te laten zien dat je er zelf bijhoort, maar
ook om te testen of de gesprekspartner wel of niet deel uitmaakt van de betreffen-
de sportgemeenschap. Tussen de gebruikers wordt een gevoel van groepsverbon-
denheid opgeroepen door het gebruiken en begrijpen van woorden als polshoog,
parallelsteun en squatten, en uitdrukkingen als in de breedtestand hangen, van kip naar
zwaluw zwaaien en door de haak heen zitten, die buiten de atletiek, het turnen en de
krachtsport niet in het Nederlands voorkomen. 

De manier waarop sportwoorden tot stand komen, wijkt niet veel af van de
wijze waarop dat in standaardtaal gebeurt. Zo zijn er bestaande woorden uit de
algemene taal die een nieuwe, extra betekenis krijgen als daar in de sporttaal
behoefte aan is, bijvoorbeeld door de associatie die opgewekt wordt door de sport-
actie of beweging. Een handstand in de vorm van een vraagteken werd zodoende 
– logisch en simpel – een vraagteken en een loper die een gedeelte van een wedstrijd
zo snel als een haas gangmaakte en daarna uit de baan stapte, werd een haas.

In zijn standaardwerk Voetbaltaal (1990) heeft René Appel geïnventariseerd waar
voetbaltermen zoal vandaan komen en hoe ze zijn gevormd. Behalve de boven
gememoreerde extra betekenis die aan een bestaand woord wordt toegevoegd,
noemt Appel een aantal categorieën die ook bij atletiek, turnen, krachtsport en fit-
ness voorkomen:
• samenstellingen op basis van bestaande woorden, bv. draaitechniek, hink-stap-

sprong, trilplaat;
• leenwoorden, bv. backflip, barbell, cheerleading, finish, push-up, wheelen;
• gewone woorden die een figuurlijke betekenis hebben gekregen, bv. een hard-

loper zit opgesloten tussen andere lopers zodat hij hen niet kan passeren;
• verkorting van één of meerdere woorden, bv. driedubbelhurk ipv. gehurkte drie-

dubbele salto, speer ipv. speerwerpen;
• pars pro toto (= iets aanduiden door het noemen van een deel ervan), bv. hij

drukt de stang met groot gemak uit (stang = de hele halter);
• eigentijdse termen uit het gewone taalgebruik, bv. over een hardloper die

 tijdens de 1.500 m al na 300 m versnelt: ‘Zo, die geeft even zijn visitekaartje af!’;
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• nieuwe, speciaal voor de sport bedachte woorden, bv. randolph en adolph, in
klankanalogie naar de trampolinesprong rudolph.

Een belangrijke toevoeging aan deze lijst met woordvormingsprincipes is het ‘epo-
niem’, een persoonsnaam die gebruikt wordt om een bepaald object of activiteit
aan te duiden. Eponiemen komen voor in de atletiek (fosburyflop, baryshnikovtech-
niek, coopertest), in de fitness (callanetics, mensendiecken, pilatesen) en in de kracht-
sport (wilksformule), maar vooral in het turnen. Een turneponiem heeft in
Nederland pas officiële status als het is opgenomen in de reglementen en handboe-
ken van de fig (Fédération Internationale de Gymnastique), en in die van de kngu

(Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie). Alleen al binnen het toestelturnen
zijn er honderden ‘officiële’ eponiemen die een beweging, houding of actie ‘afdek-
ken’, waarvan een aantal met grote regelmaat opduikt in de Nederlandse turnlite -
ratuur, kngu-handboeken en turnspreektaal, zoals comaneci, jägersalto, radochla,
 tsukahara, yurchenko en nog veel meer.

Overigens worden veel van die eponiemen in de gesproken en geschreven
turntaal verbasterd omdat het vaak lastig uit te spreken en op te schrijven namen
betreft uit anderstalige culturen, bv. joetjenko ipv. yurchenko. Soms noteert men het
eponiem zoals dat het meest waarschijnlijk wordt geacht, gebaseerd op klankasso-
ciatie: niet de thomasflare, maar de thomasflair, of: Thomas Flair. In het laatste geval
wordt verondersteld dat Flair de achternaam is van de Amerikaanse turner Kurt
Thomas, naar wie de flare (Eng. voor ‘flankbeweging met beenspreiding’) is ver-
noemd.

Andersom zijn er ook woorden en begrippen die vanuit de subcultuur van de
sport verankerd zijn geraakt in het algemene taalgebruik, meestal met een eigen
betekenis. Zo kun je ook buiten de sport figuurlijk in de startblokken staan, in een
spagaat zitten, touwtrekken, de lat hoog, laag of gelijk leggen, een horde nemen en een
eindsprint inzetten. Een bepaalde visie kan door een manager tot speerpunt van het
bedrijfsbeleid worden gemaakt, als inhaalrace op de concurrentie en als springplank
naar meer omzet of een betere baan. 

Bij de verspreiding van sporttaal naar een groter publiek speelt de verslaggever
– zowel op tv als in de krant – een belangrijke rol. Bij het al dan niet overnemen
van een nieuw woord binnen en buiten de sportgroep kan de verslaggever/com-
mentator een ‘vers’ woord maken of breken. Gebruikt hij het in zijn verslagen niet,
dan bestaat het voor het grote publiek niet en krijgt het geen ingang. Neemt hij het
te pas en te onpas in de mond, dan kan het woord aan een opmars beginnen. 

Sportwoordenboeken
Er zijn in de twintigste eeuw de nodige woordenboekachtige encyclopedieën ver-
schenen die sport als uitgangspunt hadden. De oudste uitgave in mijn bezit is het
vierdelige Handboek der sporten uit 1924, onder redactie van K.H. van Schagen. In de
inleiding formuleerde hij het doel van zijn Handboek als volgt: ‘Wanneer wij het er
over eens zijn, dat een sportleeraar(es) eerst dan iets uit zijn (haar) leerlingen zal
kunnen halen, wanneer hij (zij) er iets vermag in te leggen, dan spreekt het vanzelf,
dat hetgeen hij (zij) er inlegt slechts kan steunen op een kunnen en een kennen. Aan
dit laatste nu hoopt dit Handboek zoo goed mogelijk tegemoet te komen.’

Dat uitgangspunt bleek in 1941 ietwat verschoven, maar niet heel veel, bij het
uitkomen van de Nederlandsche technisch-paedagogische encyclopaedie voor gymnastiek,
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spel en sport, samengesteld door G.C. van den Bergh en C.H. van Dijk, en in 1947 tot
drie delen uitgebreid: “Deze encyclopaedie wil méér zijn dan een woordenboek. Zij
wil ook voorlichting geven. Zij moet een vraagbaak zijn en de ‘zelfwerkzaamheid’
opwekken van een ieder, die belast is of wordt met de Lichamelijke Opvoeding.”

In de ruim zestig jaar daarna verschenen elk decennium een paar algemene
sportencyclopedieën (zie de bibliografie achter in dit boek). En sinds de grote
vlucht die sport op de televisie heeft genomen, vooral na het wk’74, zijn er tien-
tallen kleinere sportwoordenboeken verschenen, met name op het gebied van voet-
ballen en wielrennen. En toch is er maar één algemeen sportwoordenboek op de
markt gebracht, het door Frans Duivis gemaakte Prisma Vakwoordenboek Sport
(1994). Daarin is de sportterminologie helder en compact omschreven, zij het dat
de omvang beperkt is, omdat bij elk Nederlands woord de equivalenten zijn geno-
teerd in het Engels, Duits en Frans. Ter illustratie: Duivis’ boek bevat 41 atletiek-,
83 turn- en 9 krachtsportlemma’s.

Sinds mijn studie Nederlands aan de vu begin jaren tachtig heb ik sportboeken
en vooral sportnaslagwerken verzameld, en onder meer veel over sport gepubli-
ceerd. Wat is er voor een neerlandicus mooier dan de vakgebieden waarin hij is
opgeleid en waar zijn grootste interesses liggen – taalkunde, sport en schrijven –
samen te brengen in één project: de Van Dale Sportwoordenboekenreeks? Dat wil
zeggen: een serie woordenboeken waarin per deel de voor bepaalde sporten ken-
merkende woorden worden gedefinieerd, maar… met een licht encyclopedische
inslag, want er zijn illustraties in opgenomen, tekstkaders en citaten die niet alleen
betekenisondersteunend zijn, maar ook – vooruit – ‘voorlichtend’.

Per deel zullen de in Nederland en België beoefende sporten thematisch wor-
den geclusterd, bv. atletiek & turnen, denksport, golf, vechtsport, veldsport, voet-
bal, watersport, wielersport, wintersport, zaalsport.

Het Atletiek- en turnwoordenboek
Selectie van de sportwoorden en -termen
In dit naslagwerk is de betekenis op te zoeken van woorden die specifiek worden
gebezigd in atletiek, turnen, krachtsport en fitness. Ik heb daarbij niet gestreefd
naar volledigheid, maar per sport naar een representatieve (deel)verzameling.

Overigens wil het focussen op deze vier sporten niet zeggen dat er in dit woor-
denboek geen algemene sportwoorden staan. Woorden als wk, Olympische Spelen,
doping en wedstrijd zijn dermate verbonden met sporten als atletiek, turnen en
krachtsport dat het vreemd zou zijn om die woorden niet op te nemen.

De verzameling woorden in dit Atletiek- en turnwoordenboek is vooral afkomstig
uit (sport)encyclopedieën, vakboeken op de gebieden van atletiek, gymnastiek,
krachtsport en fitness (zie de bibliografie achter in dit boek), kranten, magazines,
sportsites, internetartikelen en – uiteraard – de Van Dale-databank waarin onder
meer de Dikke Van Dale is opgeslagen. Verder zijn veel woorden opgepikt van de
‘sportwerkvloer’, niet alleen door te kijken en luisteren naar tv, radio en internet,
maar vooral ook door het bezoeken van wedstrijden en evenementen en het praten
(op de tribune) met bezoekers en met sporters. Zo is een groslijst ontstaan met
woorden die in minstens twee bronnen werden aangetroffen of (uit mondelinge
bron) opgetekend.

Uit deze eerste, zeer uitgebreide groslijst is in nauw overleg met diverse sport -
experts en -liefhebbers (zie het ‘Dankwoord’) door mij een selectie gemaakt.
Afgezien van een ietwat prozaïsch uitgangspunt als de met de uitgever afgespro-
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ken omvang van het woordenboek, is het belangrijkste criterium dat een woord
binnen de sport redelijk breed ingang moet hebben gevonden, bij voorkeur gedu-
rende een langere periode.

Voorbeeld. Het woord bigmac (balansonderdeel waarbij drie acroturnsters een
balanstoren vormen) werd aangeleverd door acroturnster Lisa Deen, die het woord
gebruikt bij haar club wrzv Landstede Zwolle. Met als synoniem stapelbedje. Uit
onderzoek bleek dat bigmac en stapelbedje niet alleen in Zwolle tot het acroclubre-
pertoire behoren, maar ook in andere steden, tot in België aan toe, en dat ze op
allerlei sites van acroturners opduiken, zelfs als onderschrift bij foto’s van zo’n
acro-oefening. Reden genoeg om beide woorden te incorporeren.

Sporttermen als bigmac en stapelbedje kun je als woordenboekmaker alleen
opnemen als je de woorden zelf al kent, hoort spreken of door een informant krijgt
aangereikt. Het onderstreept voor mij het belang van het inschakelen van sport-
bonden en informerende sportvakmensen die niet alleen bij het filteren van de
groslijsten een belangrijke rol kunnen spelen (welke woorden moeten eruit, welke
ontbreken er nog?), maar ook bij het formuleren en/of controleren van de beteke-
nisdefinities. Een sportterm moet zo omschreven worden dat een vakman niet uit-
roept: ‘Dat is onzin!’, maar bevestigt dat het in essentie klopt, waarbij het duidelijk
moge zijn dat de definitie niet met andere vaksporttermen moet zijn volgestouwd.
Ook de geïnteresseerde leek moet begrijpen wat er staat.

Labels, citaten en etymologie
Alle woorden zijn gelabeld om zo veel mogelijk helderheid te krijgen en te houden
over de status van de sportwoorden.

sp sport, dwz. voorkomend in twee of meer van de categorieën atletiek,
 turnen, krachtsport en fitness;

at atletiek algemeen;
lo looponderdeel atletiek;
so springonderdeel atletiek;
wo werponderdeel atletiek;
kr krachtsport;
gy gymnastiek algemeen;
tu turnen;
ag acrobatische gymnastiek;
sg springonderdeel gymnastiek;
dg dansgymnastiek;
af aerobics, fitness;
al algemeen woord.

Labeling is in bepaalde gevallen een arbitraire kwestie. De handstand is een wezen-
lijk bestanddeel van zowel gymnastiek algemeen als van (het gymnastiekonder-
deel) turnen. Moet daar het label gy (gymnastiek algemeen) of tu (turnen) opge-
plakt worden? Een handstand speelt een belangrijkere rol bij een turnwedstrijd
dan in de gymnastiekzaal. tu dus? Nee, want de handstand komt ook bij andere
gymnastische onderdelen voor, bv. ag (acro), dg (dansgym), sd (springgym).
Daarom krijgt handstand het overkoepelende label gy. Zou de handstand ook nog
een wezenlijk onderdeel zijn van atletiek, dan zou het label sp (sport) van toepas-
sing zijn geweest.
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Dus: komt een woord voor meerdere labels in aanmerking, dan geldt: sport
gaat voor wedstrijddiscipline en wedstrijddiscipline gaat voor recreatiesport.

De citaten bij de trefwoorden komen uit naslagwerken, vakboeken, artikelen,
documenten, internet, via gesproken taaluitingen (televisie, radio) en van sport-
kenners die vanuit hun expertise commentaar of toelichting op de trefwoorden
hebben gegeven. Ze zijn ruim opgenomen en soms meer encyclopedisch dan taal-
kundig van aard. Uiteraard zijn de citaten allereerst betekenisvolle tekstgedeeltes
die het trefwoord bevatten, ondersteunen ze een beter begrip van dat woord en ver-
helderen ze de functie ervan, maar soms bevatten ze ook extra uitleg over de
(recreatie)sport waartoe het woord behoort, bv. doordat ze uit een reglement zijn
gelicht of uit een instructieboek.

In een aantal gevallen zijn de citaten ingekort en aangepast aan de huidige
spelling, waarbij de strekking van het betreffende citaat zo veel mogelijk is gehand-
haafd. Weglating van enkele woorden in een citaat is aangegeven met (...). Een bete-
kenisondersteunend citaat begint na het teken • en is cursief gedrukt. De bron van
het citaat staat erachter tussen ronde haken en bestaat doorgaans uit vijf kleinkapi-
tale letters, bv. (thebe). De betekenis van deze vijflettercodes is terug te vinden in
de bibliografie achter in het boek.

Als de herkomst van een woord relevant is of niet voor de hand ligt, heb ik die ver-
meld. Deze etymologische informatie staat aan het einde van een lemma na het
teken .

12

fig. figuurlijk
Fr. Frans
g.mv. geen meervoud
Gr. Grieks
iem. iemand
It. Italiaans
Lat. Latijn
mbt. met betrekking tot
m.n. met name
mv. meervoud
Ned. Nederlands
o.a. onder andere
onbep. onbepaalde
onov ww onovergankelijk werkwoord
ov ww overgankelijk werkwoord
vnw voornaamwoord 
ww werkwoord

Gebruikte tekens en afkortingen
≥⁄1 heel
 μ⁄1 dubbel
∂⁄1 driedubbel
≥⁄2 half
≥⁄4 kwart
∂⁄4 driekwart

zie (ook)
• citaat
 etymologie
(…) weglating door de red.
afk. afkorting
bep. bepaald(e)
bn bijvoeglijk naamwoord
bv. bijvoorbeeld
bw bijwoord
Dui. Duits
dwz. dat wil zeggen
Eng. Engels
enz. enzovoort
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Dankwoord
Bij het opzetten van de reeks sportwoordenboeken op de lange termijn en het
samenstellen van dit eerste woordenboek dat zich toespitst op een viertal (recrea-
tie)sporten, heb ik hulp gekregen van experts op verschillende vakgebieden. Ik ver-
meld graag wie mij hebben bijgestaan.

Bij het operationeel maken in mijn werkkamer van een effectief systeem voor
het digitaliseren van mijn sportbibliotheek (productiescanner, computerappara-
tuur, software enz.) hebben Ewoud Sanders, Hans Luthart en Arnold Berkhout zeer
constructieve tips en aanwijzingen gegeven.

Vanuit haar liefde voor gymnastiek, voor echt álle disciplines, heeft Theresa
Beijn, freelance auteur voor o.a. GYMmagazine én moeder van topturner Amadeus
Williams, met veel geduld – en humor! – mij de ins en outs van de gymsport bijge-
bracht. Vanuit de gymnastiekwereld heeft ook gymsportjournaliste Lisa Deen mij
voorzien van aanvullende teksten en sportwoorden, net als Anouk Wallenburg,
Lizet van Eerden en Saskia Wallenburg.

Piet van der Kruk, oud-topsporter en huidig televisiecommentator voor
Eurosport, heeft ruim de tijd genomen om alle lemma’s die met krachtsport te
maken hebben, op juistheid te controleren, van commentaar te voorzien en waar
nodig aan te vullen, met anekdotes en al. Wim Wamsteeker bracht zijn expertise
op het gebied van powerlifting in. Met vice-voorzitter Chris Konings als meeden-
kend coördinator hebben namens de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie een
aantal ‘Vrienden van de knau’ (Hans Douwes, Hans-Peter Dries, Aad Heere en John
Schoemaker) de atletiekwoordenlijst positief-kritisch beschouwd en waar nodig
gecorrigeerd en uitgebreid. Namens de kngu (Koninklijke Nederlandse
Gymnastiek Unie) en de knkf (Koninklijke Nederlandse Krachtsport en
Fitnessfederatie) hebben respectievelijk Jan Hoeve en Matthijs van der Gugten mij
terzijde gestaan, onder meer door de gymnastiek- en krachtsportlemma’s redactio-
neel onder de loep te nemen.

De fantastische sportschrijvers Thomas Blom, Erik Brouwer, Wim Coster, Max
Dohle, Ivo van Hilvoorde, Kees Kooman, Ed van Opzeeland en Kees Sluys zijn zo
aardig geweest mij een aantal teksten te leveren – meestal speciaal voor het woor-
denboek geschreven – die als ‘kadertjes’ tussen de lemma’s mochten worden opge-
nomen.

Ik dank jullie allemaal hartelijk voor jullie steun en de prettige samenwerking.
Blijken er in het Atletiek- en turnwoordenboek toch nog onvolkomenheden, slor-
digheden en/of manco’s voor te komen, dan ligt dat uitsluitend en alleen aan mij.
Waarbij ik nadrukkelijk stel dat een woordenboek nooit af is – taal is springlevend
en verandert en groeit in rap tempo.

Johan Hendrik van Dale noteerde in zijn ‘Voorbericht’ van het Nieuw
Woordenboek der Nederlandsche Taal uit 1872 al: ‘Het schrijven van een woorden-
boek is een ondankbaar, een verdrietig werk. Is er veel, dat men heeft opgenomen
of verbeterd, er is nog veel meer, dat men vergeten heeft, dat de aandacht ontsnapt
is en alzoo onverbeterd is gebleven.’

Ik sluit me graag bij deze ‘verzuchting’ van de oude meester aan en meld mon-
ter dat ik me voor aanvullingen van sportliefhebbers van harte aanbevolen hou.
Uw lezersmail is welkom via janluitzen@freeler.nl.

Amsterdam, najaar 2008
Jan Luitzen
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1

1990 (de) dg – beweging bij break -
dancing, die bestaat uit een sneldraai-
ende handstand op één hand

2000 (de) dg – variant op breakdance-
beweging 1990, die bestaat uit een
 sneldraaiende handstand op beide, op
elkaar gelegde handen

20-meterzone wisselzone

30-meterzone aanloopzone

A

A tu – aanduiding voor de laagste moei-
lijkheidsgraad van een oefening(son-
derdeel) in de hogere niveaus van het
dames- en herenturnen (de waarde
loopt op van a via a1, a2, b, c, d en e
naar Super e, de hoogste waarde) • Je
kunt ook van bijvoorbeeld een a-afsprong
spreken omdat de afsprong, als onderdeel
van een oefening, een element met een
bepaalde waarde is. In de aanloop naar het
wk 2007 in Stuttgart, waar hij zich had
moeten kwalificeren voor de Olympische
Spelen in Beijing, had Yuri van Gelder een
d-afsprong (een dubbele salto gestrekt met
hele schroef) aan zijn oefening toegevoegd
om zijn a-score met 0,3 punten te verhogen
naar 7,3 punten. (thebe)

A1 A

A2 A

aangepast sporten (ww) 1 sp – beoefe-
nen van sport door mensen met een
handicap; binnen een sportvereniging
kan dat doorgaans op aparte lesuren of
geïntegreerd binnen de reguliere lessen
van afzonderlijke disciplines, bv. gym
voor doven, airflowtrampolinespringen
voor blinden en wheelen (rolstoel-
racen) g-gym, gym extra, Special Gym
2 sp – aangepast trainen vanwege een
tijdelijke handicap (bv. blessure, na een
zware wedstrijd, bewegingsarmoede) 
3 sp – aangepast sporten als onderdeel
van (revalidatie)therapie

aanglijtechniek (de; -en) wo – een van 
de twee technieken bij het kogelstoten,
waarbij de kogelstoter, staande met zijn
rug richting werpsector en met de
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kogel klem liggend tussen de vingers
van zijn hand en zijn nek, zich met een
soort huppel op één been naar achteren
beweegt (aanglijdt), met zijn rechter-
been als hij rechts is, met zijn linker-
been als hij links is (het aanglijden is
voltooid als het aanglijbeen het hart
van de kogelstootring heeft bereikt, 
dan draait de atleet zich om en stoot 
de kogel zo ver mogelijk weg)
baryshnikovtechniek, draaitechniek

aangroeten (ov ww; groette aan; h. aan-
gegroet) gy – verplicht salueren bij 
het begin van een oefening; elke gym-
discipline heeft een eigen voorgeschre-
ven wijze van aangroeten afgroeten,
saluut

aankleding (de; en) 1 gy – geheel van
decors, lichteffecten, muziek, rekwisie-
ten en kostuums van een gymact, vaak
verzorgd door vrijwilligers en ouders
van de uitvoerende gymnasten 2 gy

wijze van vormgeving en voorstelling
van een gymact; presentatie

aanleren (ov ww; leerde aan; h. aange-
leerd) sp – zich eigen maken door oefe-
nen, bv. bewegingen, sprongen, hard-
looptechniek aanleren: aanleren door
oefenen is de basis van de gymsport en van
elke gymdiscipline

aanloop (de; aanlopen) sp korte versnel-
de loop die de sport(st)er doet als hij
springen of iets werpen wil

aanloop-afzetcoördinatie (de) sp –

afstem ming van het ritme van de aan-
loop op het gunstigste punt van afzet-
ten, zodat de best mogelijke sprong
gerealiseerd wordt

aanloophoek (de; -en) so – de hoek
gevormd door de aanlooprichting van
de hoogspringer en de lat • De meest
gunstige aanloophoek is bij iedere techniek,
ja bij iedere individuele stijl van hoogsprin-

gen verschillend; in het algemeen geldt
slechts dat de aanloop in een rechte lijn
naar de lat moet verlopen en niet met een
boog, omdat dan geen volledige afzet moge-
lijk is. (rijne5)

aanloopstrook aanloopzone

aanloop-worpcoördinatie (de) wo – (bij
het speerwerpen) afstemming van het
ritme van de aanloop op het punt van
werpen, zodat de best mogelijke worp
gerealiseerd wordt

aanloopzone (de; -s) lo – strook van 10
meter lang, voorafgaand aan de wissel-
zone van 20 meter lang, waarbinnen 
de vertrekkende loper zijn loop mag
beginnen, maar de estafettestok nog
niet van loper mag wisselen (aanloop-
zone en wisselzone samen worden ook
wel de 30-meterzone genoemd), syn.
aanloopbaan, aanloopstrook, aanloop-
vak

aanmoedigingskreet (de; aanmoedi-
gingskreten) sp – schreeuw ter stimule-
ring van de sportprestatie • Geïnspireerd
door de turnvisie ‘een turn(st)er geeft nooit
op en maakt de oefening altijd af, wat er
ook gebeurt’, en omdat een val de waarde
van een element tenietdoet, mogen collega-
sporters en publiek een turn(st)er die het
moeilijk heeft, tijdens de oefening graag
luidkeels aanmoedigen: ‘Kom op!
Doorgaan! Maak af!’ En bij een (af)sprong
of bij het einde van een vloerserie: ‘Staan!’
(misschien wel afgekeken van het Russische
‘Stoi!’). (thebe)

aanraken (ov ww; raakte aan; h. aange-
raakt) sp – lichtjes, even raken, bv. van
het toestel of de grond tijdens een turn-
oefening of van een horde tijdens het
hordelopen • Het toestel of de grond onbe-
doeld aantikken tijdens een wedstrijdoefe-
ning is een fout, dus volgt puntenaftrek.
Ook als de trainer of een andere deelnemer
de gymnast aanraakt om te helpen of te
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‘vangen’ bij een val (eigenlijk: het breken
van de val), wordt dat als een fout gere-
kend. (thebe) • De contragewichten aan
een horde moeten zodanig ingesteld kunnen
worden, dat voor iedere hordehoogte een
aanraakdruk van ten minste 3,6 kg en niet
meer dan 4 kg nodig is om de horde te laten
 kantelen. (atlew)

aanscherpen (ov ww; scherpte aan; h.
aangescherpt) sp – scherper maken,
verbeteren van een record

aansluitpas bijtrekpas

aanspannen (ov ww; spande aan; h. aan-
gespannen) sp – sterker spannen, bv.
van spieren in het lichaam • De spieren
spelen bij alle bewegingen een belangrijke
rol. Je kunt zelfs niet met je ogen knipperen
zonder het aanspannen van spiervezels. Bij
elke beweging gehoorzaamt het lichaam
aan de elementaire principes van het aan-
spannen van spieren. (kouno)

aanspringen (onov ww; sprong aan; h.
aangesprongen) sp – afzetten op de
baan, vloer, plank of minitrampoline
tot sprong, bv. naar of over een
(turn)toestel, landingsbak, horde of
hindernis

aanvangshoogte beginhoogte

aanzetten (onov ww; zette aan; h. en is
aangezet) sp – de snelheid opvoeren,
(plotseling) versnellen (Vlaams: verdap-
peren) • Trainingsschema marathon, week
3 en 4, zesde dag: 8-10 kilometer rustig
tempo lopen, met af en toe eens aanzetten.
(wilet)

aanzwaaien (ov ww; zwaaide aan; h. en
is aangezwaaid) 1 gy – uitvoeren van
een actieve zwaai naar voren of achte-
ren tijdens een rekstok-, brug- of ring-
zwaaioefening, bv. het naar voren
zwaaien vanaf het achterste dode punt
van de ringenachterzwaai tot aan het

voorste dode punt van de voorzwaai
2 wo – rondzwaaien van de kogel als
voorbereiding op de worp door een
kogelslingeraar terwijl hij stilstaat

aanzweven (onov ww; zweefde aan; h.
en is aangezweefd) sp – door de lucht
zweven van de sport(st)er, bv. naar of
over een (turn)toestel, lat (op hoogte),
landingsbak of horde nadat hij na afzet-
ten van de baan, vloer, plank of mini-
trampoline is losgekomen in een
sprong

achillespeesontsteking (de; -en) sp –
 ontsteking van de schede waarin de
pees (van kuitspier naar hiel) glijdt aan
de achterkant van de enkel; blessure 
die vaak bij hardlopers voorkomt, met
als oorzaken: gespannen of te korte
kuitspieren, verkeerd schoeisel, abrup-
te overgangen tijdens het lopen van
zachte naar harde ondergrond en over-
belasting

achteropzet (de; -ten) tu – uit hang of
steun aan een toestel via achterzwaai
tot steun of handstand komen (in stil-
staande positie)

achteropzwaai (de; -en) tu – het naar
achteren en naar boven zwaaien aan
een toestel (tot doorgaande beweging),
syn. contrazwaai: strekhang aan de hoge
ligger, achteropzwaai met los laten, hele
draai tot strekhang aan de hoge ligger

achterwaarts sp – (het) naar achteren
(gaan van de voorkant van het lichaam
van de turn(st)er)

achterzwaai (de; -en) 1 tu – het uit hang
of steun aan een toestel naar achteren
zwaaien 2 sp – naar achter gerichte
zwaaibeweging van de arm

achtkamp (de; -en) 1 at – meerkamp
waarin elke atleet uitkomt op acht ver-
plichte onderdelen in de disciplines
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lopen, springen en werpen • De acht-
kamp voor de jongens B bestaat uit acht
onderdelen die in twee opeenvolgende
dagen moeten worden verwerkt. Eerste
dag: 100 m, verspringen, kogelstoten en
400 m. Tweede dag: 110 m horden, hoog-
springen, speerwerpen en 1.000 m. (...) De
achtkamp voor de jongens C bestaat uit de
volgende onderdelen die in twee opeenvol-
gende dagen moeten worden verwerkt.
Eerste dag: 100 m, verspringen, kogelstoten
en hoogspringen. Tweede dag: 100 m hor-
den, discuswerpen, speerwerpen en 1.000
m. (atlew) 2 tu – turnwedstrijd voor
dames die bestaat uit acht onderdelen,
namelijk vrije en verplichte oefeningen
in vier disciplines: brug ongelijk, even-
wichtsbalk, vloer en paardsprong

ACRO ag – acrobatic gymnastics
 (officiële fig-benaming voor acro -
gymnastiek)

acrobatiek (de; g.mv.) 1 al – kunst van
iem. die voor publiek toeren van lenig-
heid en kracht vertoont, bv. koorddan-
ser, kunstenmaker 2 ag – het individu-
eel of in teams beoefenen van grond- of
vloeracrobatiek (acrogym) of luchtacro-
batiek, met oefeningen, elementen en
bewegingen waarbij de voeten over het
hoofd gaan en niet teruggeplaatst wor-
den en/of waarin spectaculaire toeren
en technieken met vluchtelementen
zijn opgenomen • Acrobatiek is geen
sport, of toch wel? Technieken uit de acroba-
tiek zijn overgewaaid naar de ritmische
gymnastiek, wat tot het ontstaan van de
wedstrijdsport acrogym heeft geleid. Maar
hoewel acrobaten fysieke prestaties leveren
die niet onderdoen voor die van een turner,
is het ontbreken van een wedstrijdelement
juist typerend voor de acrobatiek. Daarom
zeggen kunstredacties ook vaak dat acroba-
tiek onder sport valt, terwijl sportredacties
precies het omgekeerde zeggen. (volks) •
Luchtacrobatiek heeft zich tot een zelfstan-
dige gymdiscipline ontwikkeld: spectaculai-
re en adembenemende acts hoog in de lucht,

zwaaiend en vliegend van en naar trape-
zes, en hangend aan tissu’s (doeken), tou-
wen, grote ringen en andere materialen.
Ex-topturnster Renske Endel is bijvoorbeeld
na haar succesvolle turncarrière een tweede
gymleven begonnen als luchtacrobate.
(thebe) 3 gy – onderdeel van een wed-
strijdoefening in diverse gymdiscipli-
nes, bv. een serie sprongen in een vloer-
oefening of bij het tumblingspringen,
die snel achter elkaar gedaan worden
en samen een bepaalde waarde opleve-
ren (de serie is dan het element, de
sprongen zijn de deelelementen)  van
Gr. akrobatein (op de tenen lopen), opge-
bouwd uit akrós (hoogste deel, spits) en
-batein (gaan) (phil1)

acrobatische gymnastiek acrogymnas-
tiek

acro(gym) acrogymnastiek

acrogymnastiek (de; g.mv.) ag – acroba-
tische gymnastiek, gymdiscipline waar-
bij een team van 2, 3 of 4 acrogymnas-
ten een gechoreografeerde bewegings-
show, al dan niet op muziek, opvoert
met een combinatie van turnoefenin-
gen, acrobatiek, dans en show, syn. acro,
acrogym

Stapelen in torens en piramides
Acrogym is een combinatie van turnen en
acrobatiek, uitgevoerd in teamverband.
Daarbij gaat het vooral om kracht, condi-
tie, lenigheid, coördinatie en vertrouwen.
Zoals ex-trainster Ria Meyer ooit zei:
‘Vertrouwen op elkaar, vertrouwen in
elkaar.’ Samen met de Bulgaar Emil
Angelov en Tjalling van den Berg heeft zij
midden jaren negentig het acrogym in
Nederland op de kaart gezet. Anno 2008
zijn er zo’n 120 verenigingen die acrogym
op het programma hebben staan.
De topsporters voeren in acrogym drie
oefeningen uit tijdens een wedstrijd:
balans, tempo en combinatie. Bij ‘balans’
gaat het om het bouwen en (een drietal
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seconden of meer) in balans vasthouden
van zo ‘stoer’ (bv. nog nooit uitgevoerde)
en hoog mogelijke menselijke bouwwer-
ken. ‘Tempo’ is meer gericht op het gooi-
en van salto’s met de bovenpartner. En 
bij ‘combinatie’ is het de bedoeling dat
balans- en tempo-elementen in één oefe-
ning gedemonstreerd worden.
Gymnasten die zich in acrobatisch team-
verband boven op elkaar stapelen in
torens en piramides, maken acrogym zo
leuk als afwisseling van het artistiek tur-
nen, dat toch bij uitstek een individuele
sport is. In acrogym deel je de passie met
een paar andere acropartners, maar het is
toch een heel andere teamsport dan bv.
hockey. Bron: Lisa Deen

acrohulpmiddel (het; -en) ag – hulpmid-
del om element(en) uit een acro-oefe-
ning te leren, bv. acropaaltje, gordel,
tuigje, touw, mat • Een acropaaltje met
een ronde kop wordt specifiek gebruikt voor
het trainen van een handstand op het hoofd.
Behalve voor acrogymnastiek is het ‘basis-
paaltje’, de schuinaflopende met de platte
kop, ook bij het toestelturnen een hulpmid-
del bij uitstek voor het trainen van de
balans. (bergl)

acroturner (de; -s) ag – beoefenaar van
acrogymnastiek

ademgymnastiek ademhalingsgymnas-
tiek

ademhalingsgymnastiek (de; g.mv.) gy –

het stelselmatig houden van ademha-
lingsoefeningen

ademhalingstechniek (de; -en) sp – de
techniek van het gecontroleerd in- en
uitademen, met als doel de benodigde
kracht voor een sportprestatie te regu-
leren, harmonische bewegingen te rea-
liseren en uithoudingsvermogen op te
bouwen • Bij het gewichtheffen spreekt
men niet zozeer van ademhaling als wel

van ademhalingstechniek. Bij het trekken
van de halter wordt er diep ingeademd
voordat de beweging wordt ingezet; als de
halter boven het hoofd is, wordt er weer uit-
geademd. Bij het stoten wordt er net als bij
het trekken ingeademd voordat de halter
wordt opgetild; ligt de halter op de borst,
voordat de halter wordt uitgestoten, dan
wordt er weer uitgeademd. Diep inademen
en is de halter boven het hoofd, dan kan er
weer worden uitgeademd. (krukp)

adolph (de; -s) sg – sprong bij het tram-
polinespringen, waarbij vanuit stand
een salto voorover met 3≥⁄2 schroef tot
stand wordt uitgevoerd, syn. ady  naar
klankanalogie van rudolph, zie aldaar

adrenaline (de; g.mv.) sp – hormoon uit
het merg van de bijnieren dat de hart-
functie stimuleert en de kleine bloedva-
ten doet samentrekken; wordt door-
gaans samen met noradrenaline in
stresssituaties (bv. prestatiedruk tijdens
wedstrijden) afgescheiden • Alles richten
op dat ene moment, waarin je zo goed
mogelijk wilt presteren. Je voelt je beroerd
en belazerd, maar je weet dat je het kunt. Je
gaat meer adrenaline produceren uit een
soort angstreactie. En dat heb je nodig om
in korte tijd te kunnen spetteren. (witkr)

 gevormd van Lat. ad (naar, tot) en
renes (nieren)

ady adolph

ady baby (de) sg – sprong bij het tram-
polinespringen, waarbij vanuit ruglan-
ding 1≥⁄4 salto voorover met 3≥⁄2 schroef
tot stand wordt uitgevoerd

A en B A-score

A- en B-cijfer A-score

A- en B-notitie A-score

A- en B-waarde A-score
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AER af – aerobic gymnastics (officiële
fig-benaming voor aerobic gymnastiek)

aerial (de; -s) dg – twirlelement dat
bestaat uit toss(es) en/of throw(s) waar-
bij de baton twee of meer omwentelin-
gen in de lucht maakt

aerobiccen (onov ww; aerobicte; h.
 geaerobict) af – aerobic gymnastiek
beoefenen of (het onderdeel) aerobics
(bv. steps)

aerobiccer (de; -s) af – aerobic gym-
nast(e), aerobic atleet/atlete

aerobic gymnastiek (de) af – gymdisci-
pline waarbij een op muziek gechoreo-
grafeerde routine wordt uitgevoerd met
een combinatie van aerobics- en gym-
elementen, syn. aerobic gym • (Aerobic)
gymclubs zijn aangesloten bij de kngu en
fig, sportscholen bij de fisaf. (thebe)

aerobics (mv.) af – onderdeel van aero-
bic gymnastiek; het geheel van oefenin-
gen op het ritme van (disco)muziek
met als doel het verbeteren van de con-
ditie van het lichaam • Sinds ongeveer
1980 begon de trend in Californië en ver-
spreidde zich vrij snel naar Europa. Vooral
populair geworden door toedoen van Jane
Fonda. Eigenlijk is aerobics een derivaat
van het Amerikaans ruimteprogramma,
ontstaan als fitnesstraining voor astronau-
ten. (costn)  van Eng. aerobic, van Fr.
aérobe (van zuurstof afhangend), door

Louis Pasteur (1822-1895) als weten-
schappelijke term gevormd uit het Gr.
aëro (lucht-) en bios (leven); de meer-
voudsvorming in het Eng. is analoog
aan die in athletic (gymnastiek, atletiek)
en gymnastic (turnen, gymnastiek); een
verklaring voor de naam is dat de
inspanning bij gymnastiek zo wordt
gedoseerd dat de zuurstofbehoefte
steeds door de ademhaling wordt
gedekt, zodat langdurige inspanning
mogelijk is (phil1)

afduikelen (onov ww; h. en is afgedui-
keld) gy – onderdeel van het ringen-
zwaaien en trapezezwaaien, waarbij de
gymnast(e) bij het afspringen voorover
of achterover over het hoofd buitelt

afgetekend (bn) sp – met een duidelijke
voorsprong, met duidelijk verschil: een
afgetekende overwinning

afgolven (onov ww; golfde af; h. en is
afgegolfd) gy – met het lichaam in
gebogen golfstand, met holle rug, vanaf
een toestel voor neerspringen, bv. afgol-
ven na de voorzwaai vanaf de trapeze of
de rekstok

afgroeten (ov ww; groette af; h. afge-
groet) gy – verplicht salueren bij het
einde van een oefening; elke gymdisci-
pline heeft een eigen voorgeschreven
wijze van afgroeten aangroeten,
saluut

afhoeken (ov ww; hoekte af; h. afge-
hoekt) gy – met het bovenlichaam en
de naar voren gestrekte benen een hoek
vormen, bv. om de lage ligger van de
brug ongelijk te ontwijken

afkaatsen (onov ww; kaatste af; is afge-
kaatst) gy – terugstuiten, gelanceerd
worden bij een sprong na een te krach-
tige afzet op een springtoestel • ‘Ik wilde
alles geven, want ik wilde mijn puntento-
taal omhoog halen. Daar kwam de aan-
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loop… een enorme afkaats… zo hoog… en
ja… kaarsrecht naar beneden. Ik land en
kom zo overstrekt neer, dat ik meteen weer
omhoog schoot als een elastiekje, en toen
viel ik. Einde oefening.’ (topturnster
Shirley de Boer op haar weblog, 13 april
2008)

afklokken (ov ww; klokte af; h. afge-
klokt) sp – met een chronometer (stop-
watch) de aankomsttijd registreren van
een finishende sport(st)er

aflossingszone wisselzone

afmarcheren (onov ww; marcheerde af;
h. en is afgemarcheerd) gy – (van gym-
team in voorgeschreven kleding of trai-
ningspakken) gedisciplineerd in de pas
(gelid) weglopen aan het einde van een
wedstrijd(ronde) langs jury en publiek •
Bij twirling moet het marcheren rechts van
de jury plaatsvinden en is het onderdeel
van de oefening. Tijdens de Wereld
Gymnaestrada defileren de landenteams
tijdens de sluitingsceremonie, net als bij de
Olympische Spelen, al marcherend door het
stadion, voorafgegaan door een gymnast
met de vaderlandse vlag - een grote eer.
(thebe)

afrennen (ov ww; rende af; h. afgerend) 1
sp – (mbt. een afstand) tot het eind
doorrennen, snel doorlopen 2 sp – zich
afrennen; zich uitputten, afmatten,
door lang of hard te rennen of te lopen

afrollen afwikkelen

afsluiter halterklem

afspannen (ov ww; spande af; h. afge-
spannen) kr – afspannen van het
lichaam, dat wil zeggen fixeren van
(vooral) de rug en de beenspieren van-
uit de billen als de halter met het
gewicht boven het hoofd is • Tijdens
wedstrijden hoor je de coach soms ‘span,
span, span!’ roepen tegen de gewichtheffer

als hij na het uitstoten of trekken een beetje
labiel op de benen staat. (krukp)

afspreiden (alleen onbep. wijs) tu –

afspringen uit voor- of achterzwaai, bv.
van brug, rek, paard of ringen, waarbij
de gespreide benen aan weerszijden het
steunpunt van de handen passeren

afsprong (de; -en) tu – het beëindigen
van een oefening door van een toestel
met een sprong naar beneden te komen
• Men dient bij de afsprong met beide voe-
ten naast elkaar zonder wankelen neer te
komen, waarna men in stand de armen
omhoog strekt als teken dat men het
lichaam onder controle heeft. (duivi)

afstand (de; -en) lo – looponderdeel van
een zekere lengte, bv. de 1.500 m, 100 m
horden

afstoot (de; afstoten) gy – afzet met de
handen, bv. op paard

aftrek (de; g.mv.) gy – het door de jury
verminderen in (tienden van) punten
van de deelscore of eindscore van een
oefening volgens de fig-code vanwege
zichtbare fouten in de uitvoering; (tien-
den van) strafpunten kunnen bv. gege-
ven worden voor een val, stap(je) bij de
landing, wankeling, kromme ledema-
ten, attribuut laten vallen, statische
houding niet lang genoeg aanhouden,
buiten de lijnen van de wedstrijdvloer
treden, overschrijding van de tijdsli-
miet, slordige of kapotte kleding, over-
slaan en/of afwijking van verplichte
onderdelen

afturnen (onov ww; turnde af; h. afge-
turnd) tu – afleggen van een jaarlijkse
turnpraktijktoets (diplomaturnen),
waarbij zes oefeningen met verschillen-
de turnelementen van de gymnasten
door een jury beoordeeld worden voor
een diploma waarmee in het volgende
seizoen doorgestroomd kan worden
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naar een hoger niveau (met moeilijkere
elementen) en/of een hogere divisie

afvlakken (ov ww; vlakte af; is afge-
vlakt) gy – een zodanig vlakke, onder-
strekt gespannen houding aannemen
dat tussen romp en benen een nauwe-
lijks meer zichtbare hoek in de heupen
is • Bij heupspanning gaat het om het vast-
zetten van het bekken. Dat betekent dat
men de rug moet kunnen afvlakken. Dat
gebeurt door het bekken achterover te kan-
telen, de bilspieren aan te spannen en de
buik in te trekken. (bergl)

afwandelen wandelen 1

afwerking (de) tu – de manier waarop
de turnoefening wordt uitgevoerd (mbt.
bv. netheid, uitstraling, beheersing) en
die bepalend is voor de b-score (uitvoe-
ringswaarde) van de oefening • In het
nieuwe fig-puntensysteem kunnen netjes
geturnde lager gewaardeerde elementen
meer punten opleveren dan slordig geturn-
de moeilijkere, hoger gewaardeerde elemen-
ten (meer aftrek vanwege afwerkingsslor-
digheden). Daarom is het nieuwe fig-pun-
tensysteem ook ingevoerd: minder discussie
over de waarde van een oefening, minder
risico’s en spektakel, en juist meer degelijke
oefeningen. (thebe)

afwerpen (ov ww; wierp af; h. afgewor-
pen) wo – (de speer, discus) van zich
afgooien, wegwerpen • De coach zegt wel
eens: ‘Je afwerpen is niet fel genoeg.’ Of, bij
het discuswerpen: ‘Let op je afworp, je arm
is te laag.’ (krukp)

afwerphoek (de; -en) wo – de hoek
waaronder de (slinger)kogel, discus of
speer bij het uitwerpen wordt losgela-
ten

afwerppas (de; -sen) wo – bij speerwer-
pen de laatste pas(sen) voordat de speer
geworpen wordt

afwerpsnelheid (de; afwerpsnelheden)
wo – snelheid waarmee de speer, discus
of (slinger)kogel weggeworpen wordt

afwikkelen (ov ww; wikkelde af; h. afge-
wikkeld) lo – (mbt. de voetzool) gaan-
deweg vrijmaken van de bodem bij het
lopen, afrollen van hiel tot tenen, syn.
afrollen • Het neerkomen van de voet kan
op drie wijzen geschieden: a. op de hiel met
dan verder het afwikkelen van de voet; b.
op de bal, waarna de hiel even de grond
aanraakt, waarop verder weer een afwik-
keling volgt; c. op de voorvoet. Het neerko-
men en het lopen op de voorvoet bestempelt
men wel met tredstijl en het neerkomen op
de hiel met schredestijl. (blako)

afzetbalk (de; -en) so – in de grond ver-
zonken witte balk waarvan het opper-
vlak even hoog ligt als de aanloop en
het zand in de landingsbak en waarop
verspringers en hink-stap-springers
afzetten; de rand van de balk die het
dichtst bij de landingsbak ligt, wordt
als ‘afzetlijn’ beschouwd; meteen achter
de afzetlijn bevindt zich een plasticine-
houder, met behulp waarvan over-
schrijden van de afzetlijn kan worden
vastgesteld, syn. afzetplaats, afzetpunt,
springbalk • Hoe hard je ook loopt, hoe ver
je ook springt, gaat je voet of een gedeelte
van je voet over de afzetbalk heen, dan is je
sprong ongeldig. (banda)

afzetbeen (het; afzetbenen) sp – achter-
ste been dat bij het lopen of een sprong
krachtig wordt gestrekt, terwijl het
voorste been (slinger- of zwaaibeen)
gelijktijdig naar voren zwaait

afzetbegeleiding (de) gy – het begelei-
den (helpen) of begeleid-worden (leren)
bij het afzetten • Onderdeel van de hulp
bij het afzetten is de springplank goed leg-
gen voor een sprong. Turn(st)ers laten dat
alleen door iemand doen die ze vertrouwen.
Een verkeerd gelegde plank (te kort of te ver
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van het springtoestel af) kan funest zijn
voor de sprong én voor de gymnast zelf.
(thebe)

afzetlijn (de; -en) so – de rand van de
afzetbalk die het dichtst bij de landings-
bak ligt; een sprongpoging van ver-
springer of hink-stap-springer wordt als
mislukt beschouwd als hij met enig
deel van zijn lichaam de grond voorbij
de afzetlijn raakt

afzetplank springplank

afzetten (wdk ww; zette zich af; h. zich
afgezet) sp – zich (meestal na een aan-
loop, al dan niet via bv. een springplank
of (mini)trampoline) met handen of
voeten met kracht omhoog of naar
voren werpen om een sprong te nemen,
bv. over een lat op hoogte of horde, of
om (al dan niet na nog een afzet of
afstoot op een toestel) de lucht in gelan-
ceerd te worden voor het maken van
een (samengestelde) sprong en/of acro-
batische bewegingen

afzweven (onov ww; zweefde af; h. en is
afgezweefd) sp – door de lucht zweven
van de sport(st)er vanaf of achter een
(turn)toestel, lat (op hoogte), of horde
naar de baan, vloer of mat

age group (de) ag – leeftijdsgroep 11-16
jaar (bv. European Age Group Games
(ek Acro voor de jeugd))

airflow (de; -s) sg – trampolinespringen
voor mensen met een visuele handicap
(blinden en slechtzienden) met behulp
van een tuigje waarin ze voor de veilig-
heid vastzitten

airtrack 1 (de; -s) sg – opblaasbare tum-
blingbaan, verend luchtkussen, syn.
opblaastumbling • De opblaasbare tum-
blingbaan heeft een langzame vering en zit
op het vlak van sprongervaring tussen de
trampoline en de tumblingbaan in. De air-

track is ook geschikt voor kinderen die nog
niet kunnen turnen en alleen maar willen
springen. (www.jongensvrij.be) 2 (het;
g.mv.) sg – tumblingspringen op een
airtrack

akopian (de; -s) tu – sprong waarbij na
afzet in de vluchtfase een kwart draai
wordt gemaakt tot een zijwaartse over-
slag (radslag) op het paard, gevolgd
door een gestrekte salto met μ⁄1 draai,
syn. akopiantechniek  genoemd naar
de Russische turner Artur Akopian
(1961)

A-lijn (de; g.mv.) gy – (zowel in
Nederland als Vlaanderen) aanduiding
in diverse gymdisciplines voor het com-
petitieniveau; deelnemers moeten een
voorgeschreven niveau hebben in hun
oefeningen om in de a-, b-, c-, d- of e-lijn
te worden ingedeeld; de a-lijn is het
hoogste niveau • Breedtesporters doen
mee in de lagere lijnen, gevorderden en top-
sporters in de a-lijn; sommige gymdiscipli-
nes kennen maar twee of drie lijnen, sports
aerobics bv. heeft een a- en b-lijn en groeps-
springen een a-, b- en c-lijn; bij turnen was
er tot in 2006 een a-, b- en c-lijn, tegen-
woordig zijn alle turners onderverdeeld in
een eredivisie en 17 divisies, elk weer onder-
verdeeld in niveaus. (thebe)

allrounder (de; -s) sp – iem. die allround
is, in alle opzichten bedreven, die alle
onderdelen van een sport(discipline)
kent, beoefent, bv. een atleet die op de
meerkamp uitkomt • De Argentijn
Osvaldo Suárez heeft 29 records verbeterd,
op de vijf, op de tien, op de twintig, op de
hele en halve marathon, hij was een all-
rounder. (koom1)

ALO (de) sp – Academie voor Lichame -
lijke Oefening (hbo- beroeps opleiding,
leidt op tot (eerstegraads) docent licha-
melijke opvoeding (gym leraar en gym-
trainer)
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Amerikaanse greep greep, Amerikaanse

amplitude (de; -n, -s) tu – de bereikte
hoogte en lengte of verte van een bewe-
ging, respectievelijk verticale en hori-
zontale amplitude genoemd; dit benut-
ten van de ruimte (ruime uitvoering)
komt tot stand door een combinatie
van snelheid van aanloop met kracht
van afzet • Een ruime inzet van het
zwaaibeen, oftewel een hoog geheven been,
waardeert de jury het hoogst. Men spreekt
dan van interne amplitude, de ruimte
waarmee lichaamsdelen ten opzichte van
elkaar gebruikt worden. Die moet zo groot
mogelijk zijn. Deze vorm van amplitude
vereist vooral lenigheid. Een turnbeweging
wordt beter uitgevoerd als de vereiste ruim-
te tussen de lichaamsdelen onderling zo
ruim mogelijk is. (elter) • Een gevleugelde
term die turnverslaggever bij Studio Sport
en ex-bondscoach Hans van Zetten graag
gebruikt, is ‘voorwaartse amplitude’. Net
als trouwens ‘een nahupje’, ‘de ideale 10’,
‘wat een gratie!’ en: ‘als je één foutje maakt,
krijg je een diarree van foutjes’. (wikip)

De vier uitvoeringswetten van het
 turnen
Turnen wordt niet met een stopwatch in
de hand geklokt of met de meetlat uitge-
meten, maar beoordeeld door een jury
die de uitslag bepaalt door waarderings-
punten toe te kennen aan de prestaties
van de sport(st)ers.
Het antwoord op de vraag waarom de
ene turnuitvoering beter en mooier is uit-
gevoerd dan de andere, kan onder meer
gegeven worden aan de hand van de vol-
gende vier uitvoeringswetten.
- De wet van de ruime uitvoering.
Zie: ‘amplitude’.
- De wet van het lijnenspel.
Lichaamsdelen zijn romp, armen en
benen, en die kan men (deels) buigen of
strekken ten opzichte van elkaar. De wet
van het lijnenspel geeft aan dat een
beweging beter en mooier wordt uitge-
voerd naarmate er minder lijnen worden

gebruikt, dus niet meer gewrichten gebo-
gen worden dan strikt noodzakelijk is.
- De wet van de figuurverandering. Deze
wet houdt in dat figuurveranderingen
slechts dan zijn toegestaan als de bewe-
ging dat vereist, maar dat ze dan ook zo
maximaal als mogelijk moeten worden
uitgevoerd.
- De wet van het juiste moment. Deze
wet van ‘timing’ vereist dat strek- of
buigbewegingen op het juiste moment
gebeuren, namelijk op het hoogtepunt
van de beweging of zweeffase. Bron: elter

anemometer (de; -s) at – windmeter 
van Gr. anèmo (het waaien, wind) en
meter

annoncekubus (de; -sen) lo veroud. –
kubus waarop het startnummer van
een deelnemer staat vermeld en zijn
prestatie

antidopingcontrole dopingcontrole

antidopingreglement dopingreglement

apenkooi (de) gy – spel (tikkertje), op
een hindernisbaan in de gymnastiek-
zaal waarbij door de deelnemers alleen
de opgestelde gymtoestellen en gym -
attributen gebruikt mogen worden om
zich voort te bewegen omdat aanraken
van de grond niet is toegestaan, bv. slin-
geren met touwen en ringen, lopen en
klimmen over kasten, bokken, klimrek,
matten, banken, syn. apenspel

apenspel apenkooi

aquabike (de; -s) af – soort van home-
trainer die in het water van een zwem-
bad staat, gebruikt bij aquaspinning

aquafitness (de; g.mv.) af – fitnesstrai-
ning in het water
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aquagym (de; g.mv.) af – combinatie
van gymnastiek, aerobics en fitness in
(meestal heup- tot borstdiep) water ter
verbetering van de conditie en verster-
king van de spieren, syn. aquagymnas-
tiek, aquagymsport; varianten: aqua -
steppen, aquasteps, aqua kick & box

aquajoggen (onov ww; aquajogde; h.
geaquajogd) af – gymnastische oefe-
ningen (m.n. loopoefeningen) verrich-
ten in het water • Aquajoggen is van oor-
sprong een blessurebehandeling, maar nu
een watertrappend gevecht tegen het stro-
men van de tijd door met gewichten ver-
zwaarde ouden van dagen. (vrijne) 
van Lat. aqua (water) en joggen

aquarobics (mv.) af – het doen van fit-
nessoefeningen in een ondiep zwem-
bad, met als doel de lichamelijke condi-
tie op peil te houden hydrobics 
Eng., analoog aan aerobics met Lat. aqua
(water)

aquaspinnen (alleen onbep. wijs) af –

fitnessoefeningen doen op een aqua -
bike

arabesk (de; -en) gy – evenwichtsstand,
bv. op de balk, waarbij het lichaam op
één been rust en het andere schuin naar
achter geheven is  van Fr. arabesque,
van It. arabesco (Arabisch, arabesk)

arabier (de; -en) gy – oefening waarbij
de gymnast(e) een radslag maakt met 
≥⁄4 draai in de richting vanwaar hij
gestart is, waarna hij met gesloten
benen in stand landt (omdat via een
arabier de voorwaartse loop- of sprong-
snelheid wordt omgezet in rugwaartse
snelheid, is de arabier vaak het begin
van een vloeroefening met moeilijke
sprongen die, achter elkaar uitgevoerd,
tijdens een wedstrijd een bepaalde
waarde opleveren, bv. arabier dubbele
flikflak, arabier ≥⁄1 schroef, arabier
gestrekte salto achterover)

arbeidsgymnastiek (de; g.mv.) gy veroud.
– stofwisselingsgymnastiek waarbij
door de omvang en duur van bepaalde
lichaamsoefeningen als lopen, huppen
en springen de stofwisseling wordt ver-
hoogd • Het meest voldoen de stofwisse-
lingsoefeningen bij het uitvoeren in de open
lucht. Dan wordt de groei van het lichaam
(organen) het meest bevorderd. Korte, her-
haalde inspanning met telkens terugkeren-
de rustpauzen. (...) Het zijn dus oefeningen,
waarbij het lichamelijke ten opzichte van
het verstand op de voorgrond staat.
(berg1)

arbiter (de; -s) sp – (ongebruikelijke
benaming voor) scheidsrechter (wed-
strijdofficial) bij atletiek en jurylid bij
turnen, syn. scheidsrechter, referee • Het
Masterplan Arbitrage – een initiatief van
vijftien sportbonden, vws en noc*nsf –
heeft onder andere als speerpunt: meer
toparbiters op alle niveaus. Topsport kan
namelijk niet zonder topscheidsrechters en
topjuryleden. Dat we die toppers in
Nederland hébben, bewijst een lijst met
Nederlandse officials die tijdens de
Olympische of Paralympische Spelen van
Beijing zullen fluiten of jureren, waaronder
Babette van de Wetering (trampolinesprin-
gen), Jolande Sap (ritmische gymnastiek),
Aukje Molema (turnen vrouwen), Vincent
Reimering (turnen mannen), Johan Knaap
(paralympische atletiek), Simon Brandt en
Piet Legerstee (bankdrukken). (...) Er is
sprake van een zware selectie, en om op de
Spelen te kunnen staan doorloop je een tra-
ject van jaren. (www.coachbox.nl)

armbeweging (de; -en) sp – beweging
met of van de arm of de armen

armbuigen curlen

armopzwaai (de; -en) gy – het naar voor-
hoog opzwaaien van de arm (Russische
armopzwaai) of naar achter-hoog
(Japanse armopzwaai), meestal simul-
taan uitgevoerd met een hink, gevolgd
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door een uitvalspas, met als doel het
lichaam in de juiste positie te brengen
voor bv. een radslag, een (aantal acroba-
tische) sprong(en) • De armhouding of
armbeweging beïnvloedt de snelheid van
een aanloop en de hoogte en lengte van een
sprong. Armopzwaai is bijvoorbeeld nodig
om verbindingen te trainen tussen salto
voorover en overslag. (www.turnschool-
heerenveen.nl)

artisticiteit (de) gy – door (artistieke)
jury beoordeeld artistiek niveau en pre-
sentatie van een oefening op het gebied
van creativiteit, oorspronkelijkheid,
interpretatie en expressie • De (artistie-
ke) jury let bij balk en vloer vooral op a.
 elegantie en expressie van persoonlijke stijl,
b. amusementswaarde en c. originaliteit
van choreografie in elementen en verbindin-
gen. (kngud)

artistieke gymnastiek (de; g.mv.) tu –

gymdiscipline turnen voor dames en
heren (officiële fig-benaming ‘artistic
gymnastics’) MAG, WAG

as (de; -sen) sp – denkbeeldige lijn
waaromheen het lichaam horizontaal
(breedteas, bv. salto), verticaal (lengteas,
bv. schroef) of in de diepte (diepteas, bv.
radslag) kan draaien

A-score (de; -s) tu – een van de twee
bestanddelen van de eindscore voor een
toesteloefening volgens de fig-code; de
a-score is de uitgangswaarde (het uit-
gangscijfer van maximaal 10 punten)
en is opgebouwd uit het aantal geturn-
de elementen per moeilijkheidsgraad;
de a-score gaat samen met de b-score
(uitvoeringswaarde) en wordt ook aan-
geduid als a en b, a- en b-waarde, a- en
b-cijfer of a- en b-notitie score, B-score

Bepalen van de score bij turnen
Voor de oefeningen op turntoestellen deelt de jury een a-score en een b-score uit. De a-
score (maximaal 10 punten) wordt bepaald op basis van de inhoud van de oefening en de
b-score (maximaal 10 punten) op basis van de presentatie van de oefening, beoordeeld
door een jury die (tienden van) punten aftrekt, gerelateerd aan compositie-eisen, techniek
en lichaamshouding. De eindscore (maximaal 20 punten) is het totaal van de a-score en 
de B-score. Een absolute topturner benadert die maximale eindscore; bij de heren ligt die
topscore tot nu toe rond de 17 punten, bij de dames rond de 16 punten.

Een voorbeeld van het bepalen van de score uit de waarderingsvoorschriften (2007)
van de nstb (Nederlandse Studenten Turn Bond), heren niveau 2, ziet er als volgt uit:

Vereist: 8 elementen
Geturnd: a a a b a

i iv iii i v

B-score: totaal 1,60 aan technische en houdingsfouten
Bepalen eindcijfer: 4 x a à 0,1 = 0,40

1 x b à 0,2 = 0,20
3 x elementgroep* à 0,5 = 1,50
Afsprong = 0,30 +

_____
a-score = 2,40
b-score (9,00 – 1,60) = 7,40 +
(3 elementen te weinig, b-score = max. 9,00)

_____
Totale score = 10,00
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* Voorbeeld van elementgroep herentoe-
stel ringen: I. kip en zwaai-elementen
(inclusief tot hoeksteun); II. zwaai-ele-
menten tot handstand (2 seconden); III.
zwaai-elementen tot krachthouding(en)
(geen hoeksteun); IV. houdingen en
krachtelementen; V. afsprongen. Zie ook:
elementgroep en b-score

assemblé (de; -’s) gy – sluitsprong, bv.
als onderdeel van een serie sprongen op
vloer

asymmetrisch (bn) gy – van een zodani-
ge vorm dat beide helften van een stand
of een houding ter weerszijden van een
mediane lijn niet gelijk (resp. niet
elkaars spiegelbeeld) zijn, bv. een asym-
metrische figuur maken met de rechter-
arm hoog en de linkerarm zijwaarts
gestrekt

A-team (het; -s) gy – team van een gym-
club, samengesteld uit de beste club-
gymnasten, dat in de a-lijn van de com-
petitie van een gymdiscipline voor
teams deelneemt • Bij de Nationale Team
Cup doen vaak clubteams mee die samen-
gesteld zijn uit senioren en junioren uit
diverse divisies. Je hebt b-teams in de b-lijn,
c-teams in de c-lijn, maar het is de meeste
eer en geeft de grootste status om tot het a-
team te behoren. (thebe)

atleet (de; atleten; atlete) 1 sp – oor-
spronkelijk iem. die atletiek beoefent,
tegenwoordig ook in algemene zin
gebruikt: iem. die sport beoefent 2 at –

iedere deelnemer aan een atletiekwed-
strijd  van Lat. athleta (kampvechter,
atleet), van Gr. athlètès (kampvechter,
worstelaar of vuistvechter van beroep)

atleet

27

1 baan
2 sloot voor steeplechase
3 kogelstoten
4 start voor de 200 m
5 start voor de 5000 m
6 verspringen en hink-stap-

springen
7 start voor de 3000 m 

steeplechase

8 estafette (wisselzone)
9 start voor de 1500 m
10 discuswerpen en kogelslingeren
11 speerwerpen
12 elektronisch scorebord
13 hoogspringen
14 start voor de 400 m, 400 m 

horden en 4 x 100 m estafette
15 start voor de 800 m

16 start voor de 10.000 m en 
4 x 400 m estafette

17 finish voor alle wedstrijden
18 polsstokhoogspringen
19 start voor de 100 m en 100 m 

horden
20 start voor de 110 m horden

Atletiekbaan
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atletendorp (het; -en) sp – dorp (woon-
gemeenschap) waar de sport(st)ers ver-
blijven tijdens een wk, ek of de
Olympische Spelen (olympisch dorp)

atletiek (de; g.mv. 1 at – lichaamssport
waarbij bewegen het uitgangspunt is;
de drie hoofdbewegingen zijn lopen,
springen en werpen: atletiek is de moeder
van alle sporten • Budget /Het is onvermij-
delijk /Door al die geldtekorten wordt de
/atletiek geleidelijk /De bijstandsmoeder
aller sporten. (wijsda) 2 at – loop- en
technische onderdelen op de baan (op
de atletiekbaan buiten), indoor (op de
atletiekbaan binnen) en op de weg (bui-
ten de atletiekbaan, bv. hardlopen op de
weg, snelwandelen, crosscountry en
berglopen) (atlew)  van Gr. athlètikè
technè (de kunst van het strijden om een
prijs)

atletiekbaan baan

atletiekbond atletiekunie

atletiekdiscipline (de; -s) at – tak, onder-
deel van de atletiek, bv. het lopen,
springen, werpen, syn. atletiektak

atletiekunie (de) at – vereniging tot
bevordering der belangen van de atle-
tiek (www.atletiekunie.nl)

Mulier, os 1928 en Fanny
Vooral door toedoen van de uit Haarlem
afkomstige Pim Mulier werd in 1886 ach-
ter het Rijksmuseum in Amsterdam de,
voorzover bekend, eerste officiële atle-
tiekwedstrijd gehouden, waaraan
Nederlanders, Engelsen en Belgen deel -
namen.
Muliers betrokkenheid was ook groot bij
de in 1891 opgerichte Nederlandse
Voetbal- en Athletiekbond, en in 1896 –
nadat de atleten waren ‘afgestoten’ – bij
de Nederlandse Athletiek Bond, de voor-
loper van de Nederlandse Atletiek Unie
(nau), die in 1901 werd opgericht in café

De Karseboom in de Amsterdamse
Kalverstraat, en in 1926 ‘Koninklijk’ werd
(knau).
Ondanks de matige Nederlandse atletiek-
prestaties tijdens de Olympische Spelen
van 1928 stuwde het prestigieuze evene-
ment de verdere ontwikkeling van de
atletiek in Nederland op, al was het maar
omdat in olympisch Amsterdam vrouwen
voor het eerst aan atletieknummers
mochten meedoen.
Na de Tweede Wereldoorlog bloeide de
Nederlandse atletiek sterk op, vooral
dankzij de ongekende successen van de
‘vliegende huisvrouw’ Fanny Blankers-
Koen die tijdens de Olympische Spelen
van 1948 in Londen maar liefst vier keer
goud behaalde.
Momenteel is de Atletiekunie met onge-
veer 300 verenigingen één van de gestaag
groeiende bonden, vooral door de ont-
wikkelingen in de loopsport. Een belang-
rijke doelstelling van de Atletiekunie, lid
van noc*nsf en internationaal aangeslo-
ten bij de iaaf, is even simpel als belang-
rijk: het scheppen van voorwaarden voor
de beoefening van baanatletiek en loop-
sport. Bron: www.atletiekunie.nl

atletisch (bn) 1 at – betrekking heb-
bend op de atletiek: atletische oefeningen
2 sp – als (van) een atleet: sterk, fors
gebouwd en gespierd: een atletische
lichaamsbouw

attitude (de; -n, -s) 1 sp – lichaamshou-
ding, uitstraling, syn. houding 2 gy –

evenwichtsstand, bv. op de balk, waar-
bij het lichaam op één been rust en het
andere in de knie gebogen naar achte-
ren geheven is

attribuut (het; attributen) gy – kenmer-
kend handmateriaal (voorwerp), bv.
lint, hoepel, knots, bal of touw (vloer),
baton (twirling), vlag (color guard), dat
als hulpmiddel wordt gebruikt tijdens
een oefening om variaties in ritme,
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v

vaandelzwaaien vendelzwaaien

vaantje (het; -s) 1 sp – vlaggetje dat een
sport(st)er als aandenken aan een sport-
evenement mee naar huis neemt 2 gy

veroud. – ruglingse hang waarbij romp
en benen horizontaal gestrekt zijn, han-
gende met één arm aan het toestel (bv.
ringen, rek), met de rug sterk tegen
deze arm aangedrukt

valdez (de) tu – overslag op balk of
vloer, waarbij vanuit gehurkte spreidzit
met steun van een arm achter het
lichaam een langzame overslag op
beide handen achterover wordt uitge-
voerd, syn. valdeztechniek, zitbruggetje

valmat matras

valpit blokkenkuil

vangelder (de; -s) tu – element aan de
ringen, waarbij de turner vanuit hori-
zontale houding tussen de ringen naar
horizontale houding onder de ringen
zakt, en zich vervolgens tot horizontaal
boven de ringen opdrukt, syn. vangel-
dertechniek • Bij de vangelder lig ik tus-
sen de ringen, zak naar een standje lager
om mezelf erna weer twee verdiepingen
omhoog te duwen. (Yuri van Gelder) 
genoemd naar de Nederlandse turner
Yuri van Gelder (1983), die dit element
in 2005 voor het eerst vertoonde tijdens
een wedstrijd

vangnet (het; -ten) ag – net om onder
een trapeze mensen op te vangen die
van hoogte springen of vallen, bv. tij-
dens een act met de ‘vliegende trapeze’

vanleeuwen (de; -s) tu – element aan
brug ongelijk, waarbij de turnster met
gezicht naar buiten een gehoekte
zolendraai achterover uitvoert aan de
lage ligger, daarna door handstand met
vlucht en ≥⁄2 draai (180°) tot hang komt
aan de hoge ligger, syn. vanleeuwen-
techniek • Het moeilijke aan het op deze
manier van de lage naar de hoge ligger
gaan, zit ’m vooral in de timing. Dat is heel
moeilijk omdat je niet ziet waar de hoge lig-
ger is. Dat moet je voelen. Ik heb me een
trucje aangeleerd, waardoor ik het op de
een of andere manier weet. Zit het eenmaal
in je systeem, dan is de beweging niet zo
moeilijk meer. (Laura van Leeuwen) 
genoemd naar de Nederlandse turnster
Laura van Leeuwen (1986), die het ele-
ment voor het eerst ‘officieel’ liet zien
tijdens de os in Athene (2004)

vanroon (de; -s) tu – element op vloer,
waarbij de turn(st)er 1≥⁄2 gehurkte salto
voorover uitvoert met ≥⁄1 schroef tot
afrollen, syn. vanroontechniek 
genoemd naar de Nederlandse turner
Mark van Roon, die deze salto voor het
eerst turnde in 2001 tijdens het wk in
Gent

veerplank springplank

veld deelnemersveld

veldlopen crosscountry

veldonderdeel (het; veldonderdelen) wo

– atletiekonderdeel dat bij wedstrijden
op het middenveld van de atletiekbaan
plaatsvindt, bv. discuswerpen, speer-
werpen, kogelstoten, kogelslingeren
(werponderdelen) en hoogspringen,
polsstokhoogspringen, verspringen,
hink-stap-springen (springonderdelen)

vendelen vendelzwaaien
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vendelzwaaien (alleen onbep. wijs) dg –

gymdiscipline (ook bv. onderdeel van
twirling) waarbij door vendelier(s)
(vendelzwaaiers, vaandelzwaaiers) op
muziek met kleurige ontrolde vaandels
(vendels, vlaggen) kunstig, gymnas-
tisch in bepaalde figuren gezwaaid
wordt color guard

Balanceren en vastknellen tijdens het
vendelgebed
Vendelen (‘vaandelzwaaien’, ‘vendel-
zwaaien’) is een sport waarbij individueel
of in groepsverband door geüniformeerde
vendeliers (‘vaandrigs’) met de zwaaiven-
dels een sierlijk bewegingsspel wordt uit-
gevoerd, onder begeleiding van (folkloris-
tische) muziek (bv. tamboerijn). Het
geheel van bewegingen wordt het ven-
delgebed genoemd, naar het vroegere
zwaaien met het vaandel door gildebroe-
ders en schutters als gebed dat de strijd
voorstelde tussen goed en kwaad, tussen
Sint Joris en de draak.
Zo’n ‘bewegingsgebed’ bij het huidige
vendelen bestaat uit onderdelen als:
draaien om de enkels, rondgooien in de
hals, achter de rug doorhalen, vastknellen
in de knieholte, balanceren op de voet en
om het middel gooien en opvangen. Een
speciaal onderdeel is het acrobatisch ven-
delen dat de vendeliers liggend/zittend
verrichten.

Vendelzwaaien was vroeger een vast
onderdeel van gymdemonstraties, en
werd ook beoefend door gymclubs.
Tegenwoordig marcheren de gymnasten
bij turnwedstrijden de wedstrijdarena nog
op en af achter één of meerdere vaandel-
dragers.
Een moderne versie van vendelzwaaien is
color guard, overgewaaid uit de vs, waar
het de shows van grote drumkorpsen
(showbands) begeleidt. Het wordt in
Nederland vooral beoefend door banniè-
res – vergelijkbaar met majorettes of
dansmariekes – die met behulp van bonte
vlaggen, sabels en houten geweren 

moderne dansvormen inzetten om een
spectaculaire show vol kleur en gymnasti-
sche beweging op te voeren.

ver (het) so spreektaal – verspringen: hij
deed het uitstekend op ver

verbinding (de; -en) gy – positie of bewe-
ging die uitgevoerd wordt tussen twee
onderdelen van een oefening, zodat een
soepele overgang ontstaat

verbindingselement (het; -en) gy –

(dienst) element waarmee de gym -
nast(e) twee bewegingen aan elkaar
koppelt • De zweefkip op zich bestaat niet.
Er is altijd sprake van zweefkip tot bv. hoge
opzwaai (handstand). De zweefkip is dus
echt een verbindingselement. (bergl)

verdapperen (onov ww; verdapperde; is
verdapperd) lo Vlaams-Nederlands,
niet algemeen – de snelheid opvoeren,
(plotseling) versnellen, syn. aanzetten

verenigingskampioenschap (het; -pen) sp

– het door een vereniging gewonnen
kampioenschap in (een onderdeel van)
een wedstrijd of in een competitie •
Nederlandse verenigingskampioenschap-
pen op de baan, op de weg (alleen 100 km)
en crosscountry worden jaarlijks gehouden
(atlew)

verfrissingpost (de; -en) lo – bemande,
door de organisatoren ingerichte plek
bij wegwedstrijden waar water en ande-
re geschikte verfrissingen voor de atle-
ten beschikbaar zijn

verkorten (ov ww; verkortte; h. verkort)
sp – bewust korter maken van de pas-
lengte om in een bepaald (vast) looprit-
me te komen (bv. bij het snelwandelen)
of om op de juiste plek uit te komen,
bv. voor een horde bij het hordelopen of
voor de springplank bij een turntoestel
• Dan begint ook het lager brengen van de
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polsstok in de richting van de insteekbak.
De laatste pas is bovendien korter dan de
twee voorgaande, omdat dit verkorten het
de springer mogelijk maakt vrijwel lood-
recht onder het zwaartepunt van het
lichaam af te zetten. (blako) • Als de snel-
wandelaars klimmen, buigen ze hun
lichaam naar voren, verkorten hun pas,
buigen hun armen een beetje meer en bewe-
gen ze iets minder om energie te sparen en
vaart te houden. Bij de afdaling hangen ze
achterover, verlengen de pas, laten de
onderarmen zakken en bewegen ze meer
om contact met de grond te behouden.
(fourn) verlengen

verkrampen (onov ww; verkrampte; is
verkrampt) 1 lo – (bij het hardlopen)
spierspanningen krijgen (waardoor de
techniek vermindert) 2 sp – door
kramp samentrekken en daardoor ver-
vormd worden 3 al – psychisch onna-
tuurlijk gespannen worden

verlengen (ov ww; verlengde; h. ver-
lengd) sp – bewust langer maken van
de paslengte om in een bepaald (vast)
loopritme te komen (bv. bij het hordelo-
pen) of om op de juiste plek goed uit te
komen, bv. bij het verspringen of voor
de springplank voor een turntoestel •
Iedere loper zal voor zich de doelmatigste
individueel verschillende lengte van de pas
en het aantal passen naar de eerste horde
alsmede tussen de andere horden moeten
vinden. Dribbelen tussen de horden en het
verlengen van de pas om het ritme terug te
vinden kost tijd. (nord1) • De beste hink-
stap-springers slagen erin hun aanloop
door de hink-stap te verlengen en in hun
ritme te blijven voor de eigenlijke sprong.
(cauwe) verkorten

verpakken tu – aan een toestel wisselen
van de ene greep naar de andere, waar-
bij een van beide handen (of een ander
lichaamsdeel) in aanraking blijft met
het toestel, bv. in hang aan rek of brug

ongelijk van ondergreep naar boven-
greep, syn. ompakken

verplichte oefening oefening

verrekken (ov ww; verrekte; h. verrekt)
sp – uit het verband rekken of uit het
verband gerekt-zijn, m.n. het ontwricht
raken van een lichaamsdeel; vaak voor-
komende sportblessure, syn. ontwrich-
ten, verwringen: een verrekte voet, enkel,
spier

versnellen (ov ww; versnelde; h. ver-
sneld) sp – de snelheid verhogen: zijn
schreden, de pas, het tempo versnellen

verspringen 1 (alleen onbep. wijs) so –

(wedstrijd) springen om het verst, waar-
bij de atleet na een aanloop afzet vanaf
de afzetbalk en na de sprong terecht-
komt in een landingsbak met zacht,
vochtig zand zodat de afstand (lengte)
van de sprong kan worden opgemeten,
vanaf de dichtstbijzijnde indruk van
het lichaam of de ledematen in de lan-
dingsbak tot aan de afzetlijn of het ver-
lengde daarvan (verspringen zonder
aanloop (uit stand) was tot 1938 een
atletiekonderdeel) • Een poging wordt als
mislukt beschouwd als de atleet: (a) met
enig deel van zijn lichaam de grond raakt
voorbij de afzetlijn, hetzij bij een aanloop
zonder dat een sprong volgt, hetzij bij het
springen zelf, of (b) naast de afzetbalk
afzet, om het even of dit voor of achter het
verlengde van de afzetlijn is, of (c) bij zijn
sprong de grond raakt tussen de afzetlijn en
de landingsbak, of (d) tijdens de aanloop of
de sprong een salto mortale of duikeling
maakt, of (e) bij het neerkomen de grond
raakt buiten de landingsbak dichter bij de
afzet dan de dichtstbijzijnde indruk van
zijn sprong in de landingsbak, of (f) de lan-
dingsbak verlaat en zijn eerste contact met
de grond buiten de landingsbak dichter bij
de afzetlijn is dan de dichtstbijzijnde afdruk
in het zand, inclusief iedere afdruk die volle-
dig binnen de landingsbak ligt, maar dich-
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ter bij de afzetbalk en die is ontstaan door-
dat de atleet bij zijn landing zijn evenwicht
verloor. (atlew) 2 (onov ww; versprong;
is versprongen) sp – ten opzichte van
elkaar niet in een gelijk vlak of niet in
één lijn liggen, bv. verspringende start-
lijnen op de lanen bij diverse loopon-
derdelen in verband met de binnen- en
buitenbochten

verstuiken verzwikken

vertesprong (de; -en) so – sprong met
als doel een zo groot mogelijke afstand
te overbruggen • Bij de Grieken bestond
de sprong uitsluitend als vertesprong. Men
gebruikte daarbij spronggewichten in de
handen, omdat men meende door het naar
achteren zwaaien van de gewichten verder
te kunnen komen. (leyge)

verticaal springonderdeel springonder-
deel

verval (het; g.mv.) sp – terugval in de
prestatie als gevolg van toenemende
vermoeidheid • Twee uur en één seconde
doe ik over de dertig kilometer. Niet te gelo-
ven, die ene ontmoedigende seconde. Bijna
eenentwintig minuten over de laatste vijf
kilometer. Nog weer wat extra verval. Wie
moet ik om genade smeken? (benal)

vervolghoogte (de; -n, -s) so – elke (toe-
genomen) hoogte van de lat na de
beginhoogte bij een wedstrijd (pols-
stok)hoogspringen, bepaald door de

jury • Tenzij er slechts één atleet is overge-
bleven en deze atleet de wedstrijd heeft
gewonnen: (a) mag de verhoging na elke
ronde nimmer minder bedragen dan 2 cm
bij het hoogspringen en 5 cm bij het pols-
stokhoogspringen en (b) mag de verhoging
nooit toenemen. Het hierboven gestelde
geldt niet als de overgebleven atleten met
elkaar overeenkomen om de lat direct op
een (Nederlandse) recordhoogte te laten leg-
gen. Nadat een atleet de wedstrijd heeft
gewonnen, wordt de vervolghoogte bepaald
door deze atleet, in overleg met de desbetref-
fende jury of de scheidsrechter. (atlew)

verzuren (onov ww; verzuurde; is ver-
zuurd) sp – (van spieren) niet goed
meer functioneren doordat extreme
belasting het evenwicht tussen voe-
dingsstoffen en afvalstoffen, m.n. melk-
zuur, heeft verstoord • De spieren verzu-
ren omdat het bloed de afvalstoffen niet snel
genoeg afvoert. Aerobe training doet weinig
voor vergroting van uw kracht, snelheid of
specifiek uithoudingsvermogen, maar het is
uitstekend voor uw koolhydratenreserve
wanneer u het maar lang genoeg doet -
minimaal een uur. (wilet) • Moment
waarop het lichaam begint tegen te sputte-
ren. Bijna krampachtige pijn in de spieren
die vollopen met melkzuur, dat een rem-
mende werking heeft. ‘Hij liep een perfecte
race, totdat de verzuring optrad.’ (visbe)

Een verende, niet verzurende prothese
Najaar 2007 heeft de iaaf onderzocht of
een atleet met twee beenprotheses – in
dit geval de Zuid-Afrikaan Oscar Pistorius
– in het voordeel is ten opzichte van een
valide atleet. Reden was de uitmuntende
tijd die Pistorius op de 400 m liep. Een
tijd waarmee hij zich ruimschoots kwalifi-
ceerde voor de Paralympische Spelen,
maar die ook in de buurt van de olympi-
sche limiet zat.
Op grond van de testen, uitgevoerd met
medewerking van Pistorius, concludeerde
de iaaf dat het eerlijker zou zijn als hij
niet aan de Olympische Spelen zou deel-
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nemen. Pistorius vocht de iaaf-uitspraak
aan bij de cas (scheidsgerecht voor de
sport in Lausanne), kreeg zijn gelijk, maar
haalde uiteindelijk de olympische limiet
niet.
Blijft de vraag of een atleet met twee
beenprotheses in een valide estafette
inderdaad (zo veronderstelde de iaaf)
een gevaar oplevert voor andere atleten
en of een prothese voordeel geeft ten
opzichte van een ‘normaal’ been vanwege
de verende werking.
Zeker is in ieder geval dat een beenhaak
niet verzuurt. Bron: John Schoemaker

verzwikken (ov ww; verzwikte; h. ver-
zwikt) sp – (mbt. de pols en de voet) het
gewrichtskapsel en/of de gewrichtsban-
den daarvan uitrekken of verscheuren
door het maken van een verkeerde
beweging, syn. verstuiken: een enkel, voet
verzwikken • Soms verzwikt iemand die
hardloopt zijn enkel doordat hij in een gat
stapt dat hij niet heeft gezien, soms gebeurt
het op een creatievere manier. Maar hoe
licht ook, een verzwikte enkel doet altijd
pijn. (...) Ook al is het maar licht verstuikt,
er moet allereerst ijs opgelegd worden
zodat de enkel niet zwelt. Daarna is het
verstandig de enkel een paar dagen warm
te houden. (gelin)

veteraan (de; veteranen; veterane) sp –

iem. die behoort tot de oudere jaargan-
gen van sportbeoefenaars, syn. master •
Leeftijdscategorie volgens de iaaf: iedere
atleet vanaf de dag van zijn 35e verjaardag
(atlew) • ‘Veteraan’ is ook in de atletiek
inmiddels een verouderde benaming voor
‘master’. (dries)

Het Veteranenkorps van de kngu

Een actieve gymsportcarrière op wed-
strijdniveau is in de meeste gevallen
fysiek mogelijk voor vrouwen tot het 30e
jaar, voor mannen tot het 35e jaar.
Vrouwen zijn op jongere leeftijd (rond 16
jaar) op hun topniveau, mannen juist op

latere leeftijd (boven de 21). Na beëindi-
ging van de actieve gymcarrière is het
uiteraard wel mogelijk om te blijven spor-
ten, maar dan vaak op een laag pitje en
veelal in recreatief verband. Al bestaan er
in Nederland ook trainingen en zelfs wed-
strijdcycli voor 25+, 35+ en 45-plussers.
Voor de doelgroep 50-plussers worden de
activiteiten bij gymclubs (zoals senioren-
gym, sportfit gym, sportief wandelen,
nordic walking, demosport) aangestuurd
door de Productgroep Masters van de
kngu. Daarnaast is bij de kngu het
Veteranenkorps als zelfstandige club aan-
gesloten. Deze club bestaat al 75 jaar en
is bedoeld voor elke gymveteraan (spor-
ters, begeleiders, trainers, vrijwilligers,
bestuursleden, ouders) die om de één of
andere reden stopt met (vaak jarenlange)
actieve deelname, maar toch een band
wil onderhouden met de sport en (ex-)
collega’s. Lidmaatschap staat open voor
mannen en vrouwen vanaf 30 jaar. vk-
korpsleden zijn tevens lid van de kngu, en
kunnen ook aan kngu-activiteiten en
evenementen deelnemen dan wel die bij-
wonen, bv. de Nederlandse en de Wereld
Gymnaestrada. Bron: www.veteranenkorps.nl en

www.kngu.nl/masters

vierkamp (de; -en) tu – meerkamp voor
dames, waarin elke gymnaste op vier
onderdelen uitkomt (sprong, brug, balk
en mat/vloer)

vijfkamp (de; -en) 1 at – meerkamp
waarin elke atleet uitkomt op vijf ver-
plichte onderdelen in de disciplines
lopen, springen en werpen, syn. pentat-
lon • De vijfkamp bestaat uit hordelopen,
kogelstoten, hoogspringen, verspringen en
hardlopen. De olympische vijfkamp bestaat
uit verspringen, speerwerpen, discuswer-
pen en 200 en 1.500 m hardlopen. De
‘moderne’ vijfkamp omvat 600 meter stee -
plechase te paard, floretschermen, pistool-
schieten, 300 meter vrije slag zwemmen 
en 4.000 meter crosscountryloop.
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(www.desportwereld.nl) • Jaarlijks wor-
den Nederlandse kampioenschappen vijf-
kamp indoor gehouden. (atlew) 2 sp –

meerkamp (militaire vijfkamp) waarin
elke militair op vijf verplichte num-
mers uitkomt: lopen (8 km veldloop
voor mannen, 4 km voor vrouwen),
handgranaatwerpen (juistheids- en   -
verteworpen), hindernisbaan, schieten
(drie maal 10 schoten) en zwemmen 
(50 m met hindernissen) • Afhankelijk
van het wedstrijdpuntentotaal ontvangen
militairen een insigne dat op het uniform
mag worden gedragen: een bronzen, zilve-
ren of gouden speld, of – alleen voor de 
beste militaire vijfkampers – het Nationale
Vijf kamp kruis noc*nsf, te behalen 
tijdens het nk militaire vijfkamp.
(www.nationalevijfkamp.nl) 3 tu –

meerkamp voor dames, waarin elke
gymnaste op vijf onderdelen uitkomt
(sprong, brug, balk, ringen en mat/
vloer)

vingertwirl (de; -s) dg – twirltechniek
waarbij de baton met de vingers gejong-
leerd wordt

virtuositeit (de) sp – (vooral met betrek-
king tot een jurysport als turnen) vol-
leerdheid, meesterschap over de midde-
len van een sport, hoogste vaardigheid
in een sport • Ja, dat is virtuositeit: opti-
male techniek met optimale amplitude!
(turnverslaggever Hans van Zetten
 tijdens de finaleoefening hoogrek van
de os 2008 in Beijing)

vlag (de; -gen) sp – hulpmiddel voor
scheidsrechters, bv. bij werp- en spring-
onderdelen om aan te geven of een
poging geslaagd (witte vlag) of mislukt
(rode vlag) is, bij vloeroefening turnen
om aan te geven of de turn(st)er buiten
de lijnen gaat (rode vlag)

Fins jurylid: ‘Ik zie, ik zie, wat jij niet
ziet!’
De beste turnster die het Nederlandse
topturnen heeft gekend, was Verona van
de Leur. Op 19 juni 2008 zette zij een
punt achter haar turncarrière.
Van de Leur staat vooral bekend om haar
fantastische prestaties tijdens het ek

2002 in Patras, Griekenland. Ze pakte het
zilver in de meerkamp en won ook nog
eens zilver met het turnteam. Daarnaast
won ze één zilveren en twee bronzen
medailles in de toestelfinales.
Een van die bronzen medailles had een
gouden moeten zijn. Een Fins jurylid was
als ‘vlagger’ aangewezen en moest dus
checken of de turnster buiten de vloer
stapte; zo ja, dan moest ze haar rode vlag
omhoog steken. En inderdaad kwam tij-
dens Verona’s vloeroefening het vlagsig-
naal, waarna een ‘straf ’ van haar punten-
totaal werd afgetrokken en haar verdiend
goud door de neus werd geboord.
Beelden (zie: http://www.youtube.com/
watch?v=AFHhDKuvLo8) tonen aan dat
deze beslissing niet correct was: Verona
kwam tijdens haar series gewoon binnen
de vloerlijnen uit.
Verona en haar trainer dienden nog een
protest in, maar dat werd afgewezen.
Datzelfde jaar werd Van de Leur wél –
terecht – gekroond tot ‘Sportvrouw van
het Jaar’. Bron: Lisa Deen

vliegende trapeze trapeze

vliegtuigje (het; -s) ag – acrobatische
positie waarbij de bovenpartner in
borstlingse gestrekte ligbalans ligt op
de voeten of handen van de onderpart-
ner die met zijn rug op de grond ligt; 
bij het ‘omgekeerde vliegtuig’ ligt de
bovenpartner met de borst omhoog,
meer in boogvorm, vaak met een gebo-
gen been, syn. engeltje
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vloer tu – turntoestel voor dames en
heren, waarbij op een vierkante mat
van 12 bij 12 m een serie turnoefenin-
gen wordt uitgevoerd, bestaande uit
acrobatische series (aan begin, midden
en einde van de oefening, meestal uitge-
voerd over de ‘diagonaal’), lenigheids-
elementen (bv. spagaat) en balansonder-
delen (bv. zweefstand), met tussendoor
bewegingen, passen en oefeningen uit
het ballet, als geheel niet langer durend
dan 90 seconden (dames) of 70 secon-
den (heren), uitgevoerd op instrumen-
tele muziek (dames) of zonder muziek
(heren); de mat heeft een ingebouwde
vering, zodat extra hoogte kan worden
gemaakt om acrobatische series met bv.
flikflaks, salto’s en schroeven te kun-
nen realiseren; belandt een turn(st)er
buiten de lijnen die de randen van de
vloer markeren, dan volgt puntenaftrek
(Vlaams: grond)

vloerhappen (alleen onbep. wijs) tu

spreektaal – vallen tijdens een vloer-
oefening

vluchtelement (het; -en) tu – onderdeel
van oefening waarbij de gymnast(e) het
toestel, bv. brug ongelijk, rek of trapeze,
loslaat, door de lucht zweeft en het toe-
stel (of een andere gymnast(e) aan de
trapeze) (weer) vastpakt • De basistech-
niek (voorwaarde) voor het aanleren van
vluchtelementen is het zwaaien. Een tech-
niek die moet worden beheerst met uitbouw
naar reuzendraai en streksalto als
afsprong. De turn(st)er moet verder sterk
zijn en qua mobiliteit de schouder- en heup -
hoeken volledig en aktief kunnen openen.
(wikip) • Een voorbeeld van een vluchtele-
ment is de zogenaamde kovácsbeweging,
waarbij men in de opgaande beweging,
vrijwel altijd uit een reuzenzwaai, de rek -
stok loslaat, en technisch gezien anderhalve
salto over de rekstok heen maakt om vervol-
gens de rekstok weer vast te pakken met
beide handen. (bergl) • Als enige turner
ter wereld turnt Epke Zonderland anno

2008 de kovács-kolman, een combinatie
van twee vluchtelementen zonder tussen-
zwaai. (jalui)

voetfout (de; -en) sp – fout die bestaat
uit het onreglementair plaatsen van de
voet(en), bv. als een kogelstoter met
zijn voet op de balk komt of een discus-
werper met zijn voet buiten de ring
stapt

voetsprong (de; -en) sg – trampoline-
sprong, uitgevoerd door af te zetten met
de voeten

vogelnestje (het; -s) gy – hangstand aan
de ringen met holle rug en de voeten
eveneens in de ringen, syn. zwaantje

voltige (de; -s) 1 ag – acrobatische oefe-
ningen op een dravend of galopperend
paard • Het turnen op een echt bewegend
paard is in tegenstelling tot het turnen geen
olympische sport, maar er worden wel
wereldkampioenschappen in gehouden.
(wikip) 2 ag – dans op een strak
gespannen koord

voltigeerpaard (het; -en) tu – houten
paard waarop men o.a. in de rijschool
voltigeren leert (voorloper van het
turntoestel voltigepaard)

voltigeerzadel (het; -s) ag – zadel met
tafelvormige bovenkant, waarop de
beoefenaar(s) van voltige (voltigeerder)
kan (kunnen) staan

voltigepaard (het; -en) tu – herenturn-
toestel dat uit een (met leer beklede)
romp bestaat, ondersteund door vier
poten, en gelijk is aan het klassieke
springpaard (lange springbok, in 2001
vervangen door pegases), maar voor-
zien is van handgrepen (beugels) die op
40-45 cm uit elkaar in het midden van
het bovenoppervlak zijn geplaatst; de
turn(st)er kan met de handen steunend
op (de handgrepen van) het voltige-
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paard zwaai- en balanceeroefeningen
doen, zonder met de rest van zijn
lichaam het toestel aan te raken
(Vlaams: paard met de bogen)

voltigeren (onov ww; voltigeerde; h.
gevoltigeerd) 1 gy – rondzweven aan de
zweefmolen 2 tu – paardvoltigeren 3
ag – behendigheidsoefeningen doen op
een paard, hetzij vanuit stand, om op-
en afstijgen zonder stijgbeugels te oefe-
nen, hetzij in stap, draf of galop (ook als
circusattractie)

voorbereidende positie positie

voorhup (de; -pen) gy – het (al dan niet
na een aanloop) inzetten van een hink,
simultaan uitgevoerd met armopzwaai-
en, gevolgd door een uitvalspas, met 
als doel het lichaam in de juiste positie
te brengen voor bv. een radslag, een
(aantal acrobatische) sprong(en) •
Belangrijke accenten tijdens de beweging
zijn: a. de volledige strekking van het afzet-
been (hinkbeen); b. de ondersteunende
opzwaai van de armen tot in het verlengde
van de romp en c. het voorover hellen van
het lichaam. (bergt)

vooropzet (de; -ten) tu – uit hang of
steun aan een toestel via voorzwaai tot
steun of handstand komen (in stilstaan-
de positie)

voorronde (de; -n, -s) sp – bij een selec-
tieprocedure het geheel van wedstrij-

den dat voorafgaat aan een toernooi,
competitie of finale (bij atletiek ook
‘serie’ genoemd) • Als in een wedstrijd het
aantal atleten te groot is om direct een fina-
le te kunnen houden, moeten er voorronden
(series) worden gelopen. Als er voorronden
worden gelopen, moeten alle atleten daar-
aan deelnemen om zich te kunnen plaatsen
voor een volgende ronde. (atlew) • Zo’n
voorronde geldt ook voor de technische
onderdelen en wordt ook wel ‘kwalificatie-
wedstrijd’ genoemd. Bij een kwalificatie-
wedstrijd wordt een (streng) minimum 
(= limiet) gesteld dat men moet behalen om
tot de (latere) wedstrijd te worden toegela-
ten. Als men niet voldoende deelnemers
heeft die de limiet gehaald hebben, wordt
het aantal opgevuld met de beste atleten 
die niet aan het minimum hebben voldaan.
(dries)

voorslaan spitten, stoten

voorturnen (onov ww; turnde voor; h.
voorgeturnd) tu – gymnastische
(turn)oefeningen voordoen

voorvoetloper middenvoetloper

voorwaarts (bw) sp – (het) naar voren
(gaan van de voorkant van het lichaam
van de turn(st)er)

voorzwaai (de; -en) 1 tu – het uit hang
of steun aan een toestel naar voren
zwaaien 2 tu – het uit zijsteun over-
spreiden van één been, of overheffen
van beide benen als voorbeweging voor
een uit te voeren oefening 3 sp – naar
voren gerichte zwaaibeweging van de
arm

vorkgreep (de; vorkgrepen) wo –

manier van vasthouden van een speer,
met wijs- en middelvinger als een vork
aan weerszijden achter tegen de
omwikkeling, duim en overige vingers
losjes om de omwikkeling heen • Bij
wedstrijdwerpers treedt door overbelasting
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