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TOELATINGSPROEF INITIATOR ROPE SKIPPING 
 
DATUM AFNAME PROEF: …… / …… / ………… 
 
NAAM DEELNEMER:  …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
CLUB: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ADRES: ……………………………………………………………………………………………….................................................. 
 
TEL-NUMMER: …………………………………………… E-MAIL: ……………………………………………………………………… 
 
 

1/ SINGLE ROPE: 10 skills uitvoeren van deze lijst:     …. / 10 
(1 punt per skill, 10 skills of meer ok = 10 punten) 

 
SKILL PUNTEN SKILL PUNTEN SKILL PUNTEN 

Cancan 
 
 

EB  Dubbel open-cross  

Side swing criss cross  Inverse toad  Criss cross achterwaarts 
 
 

Caboose  TS  
Side swing criss cross 
achterwaarts 

 

Toad  AS  
Side straddle 
achterwaarts 

 

Side swing toad 
 
 

Cross-cross  Toad achterwaarts  

Crougar 
 
 

Dubbel side-cross  

 
 

2/ CHINESE WHEEL:        …. / 2 
 

SKILL PUNTEN 

Kunnen draaien … / 1 

Kunnen springen op beide posities … / 1 

 
 

  



                       In totaal moet minimum 8,5/10 gehaald worden! 

 
 

Page 2 of 2 
 

NAAM DEELNEMER:  …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3/ DOUBLE DUTCH:        …. / 5 
 

SKILL PUNTEN SKILL PUNTEN SKILL PUNTEN 

Kunnen draaien met 
iemand die de handen 
stil houdt  

… / 1 Uitspringen  … / 1 
Grond raken  
 

… / 1 

Inspringen  
 

… / 1 
Basic skills (side straddle, 
forward straddle, bell, 
skier,…)  

… / 1 

 

4/ TRAVELLER:          …. / 3 
 

SKILL PUNTEN 

Voor springer passeren … / 1 

Achter springer passeren  … / 1 

2 springers tegelijk meenemen … / 1 

 
    

TOTAALSCORE = …… /20 of ...…/10 

 
Deze toelatingsproef werd afgenomen door:…………………………………………………………............................, 

die in het bezit is van minimum een Initiator (*) of Trainer B (*) brevet Rope skipping en lid is van Rope 

skippingclub …………………………………………… (naam club) uit …………………………………………….. (locatie 

club).  

(*) omcirkel wat past 

LET OP: De persoon die de proef afneemt kan niet uit dezelfde club komen als de persoon die de proef aflegt! 

 

Datum          Handtekening 

……………………………       ……………………………………………… 

 
 
Gelieve dit formulier ingevuld terug te bezorgen aan Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw, 
ropeskipping@gymfed.be. Wanneer de cursist een score behaalt van minimum 8,5/10 zal een attest worden 
opgemaakt. De cursist kan het attest raadplegen via de VOTAS databank van Sport Vlaanderen via zijn/haar 
persoonlijke login. 

mailto:ropeskipping@gymfed.be
https://www.sport.vlaanderen/aanmelden?targetLogin=/sportbegeleiders/mijn-vts/

