Uitgebreide cijferschaal voor figuren
10
Perfect

9.5 tot 9.9
Bi jna perfect

9.0 tot 9.4
Excel l ent

8.0 tot 8.9
Zeer goed

7.0 tot 7.9
Goed

6.0 tot 6.9
Vri j goed

Algemene indruk
Onberispelijk

Kl ei ne
a fwi jkingen

Bi jna geen fouten

Een pa ar kleine
foutjes

Boven het
gemi ddelde

Gemi ddeld.
Comforta bel

Zeer precies.
Sol ide. Kleine
a fwi jkingen,
moeilijk te
herkennen

Accura a t, maar
s ommige niet
vol l edig duidelijk.
Sta biel

Mees te zijn
dui delijk en
a ccura at. Een
pa a r kleine
onna uwkeurigheden in de
s ta biliteit en/of
control e

Ontbreekt enige
a ccura atheid
ma a r geen grote
fouten. Geen
s ta biliteit
gedurende het
gehele figuur

Vers cheidene kleine
onna uwkeurigheden.
Ni et consistent.
Gebrek a an controle in
de moeilijke
onderdelen

Doorgaande
beweging,
houdingen
‘kl i kken’ op de
pl a ats. Geen
gol fjes

Heel kleine maar
zi chtbare
oneffenheden of
onderbrekingen
i n tempo.
Herkenbare
tekenen va n
i ns panning

Kl ei ne
a fwi jkingen i n
dui delijkheid,
effi ciënt en/of
gel ijkmatig
tempo. Niet
moei teloos in alle
onderdelen

Dui delijke
onregelmatig
heden maar geen
grote. Onzeker en
ges pannen i n
del en

Onva s t. Problemen
met de moeilijke
overga ngen.
Dui delijke inspanning

Scherp. ‘La ten
zi en en verder
ga a n’. Duidelijk
onderscheid
tus s en de
onderdelen

Wei nig en kleine
a fwi jkingen.
Goed uitgevoerd

Accura a t en
dui delijk met een
pa a r kleine
a fwi jkingen i n de
exa ctheid. Kl eine
oneffenheden i n
de s trekking

Dui delijk
onderscheid doch
ni et altijd precies.
Ni et volledig
ges trekt
gedurende de
gehele actie

Houdingen en
overga ngen aan elkaar
“brei en”. Geen
compl ete strekking

Bi jna maximaal,
geen
vera nderingen i n
hoogte, tenzij
a nders is
a a ngegeven

Di cht bij
ma xi male hoogte
met mi nimale
vera nderingen i n
hoogte

Vol doende
hoogte maar
verl i est hoogte
bi j een moeilijke
overga ng

Aa rdi g hoog bij
gema kkelijke
del en met enige
kl eine
vera nderingen i n
de hoogte

Gemi ddelde hoogte,
ni et va st en wisselend

Zeer kl eine
a fwi jkingen

Tempo een
beetje te snel of
te l a ngzaam. Niet
a l tijd gelijkmatig.
Wei nig of geen
verpl aatsing

Tempowi s selingen.
Soms gespannen.
Mi ni male
verpl aatsing

Tempo kan gehaast
zi jn en/of ongelijk.
Dui delijk verplaatsing
i n één of meer
onderdelen

Lichaamshouding
Geheel accuraat.
Sta biel,
gecontroleerd

Overgangen
Geheel efficiënt
en a ccuraat
gedurende de
a cti e. Moeiteloos
& zel fverzekerd.
Compl eet
vl oeiend en glad

Duidelijkheid/Definitie
Dui delijk
onderscheid
tus s en de posities
en overgangen,
en ma ximale
s trekking
gedurende de
gehele actie
Hoogte
Ma xi male hoogte
en het gewenste
ni veau
gedurende de
gehele actie

Gelijkmatig tempo / verdrijven
Rus tig
,gel ijkmatig
tempo en
pa ssende
s nelheid. Geen
verpl aatsing
tenzi j wordt
a a ngegeven

Bi jna geen
wi jzi gingen i n
tempo of plaats

5.0 tot 5.9
Vol doende

4.0 tot 4.9
Onvol doende

3.0 tot 3.9
Zwa k

2.0 tot 2.9
Zeer zwa k

0.1 tot 1.9
Na uwel i jks
herkenba a r

0
Geheel mi s l ukt

Algemene indruk
Mi ddelmatig.
Dui delijke
a fwi jkingen

Va a k grote
probl emen

Wors telt zich door
a l le elementen

Moei lijk te
herkennen

Fi guur voldoet
na uwelijks a an de
oms chrijving

Mees te
houdingen niet
a ccura at met
eni ge grote
probl emen.
Ons ta biel

Herkenbaar, maar
doorl opend zeer
onna uwkeurig.
Wors telen

De contouren zijn
a a nwezig maar de
houdingen
onduidelijk. Geen
dui delijke
control e

Tota al gebrek aan
dui delijkheid

Eni ge pogingen de
el ementen te
herkennen maar
heeft doorlopend
grote fouten.
Verl iest de
control e in veel
del en. Li jkt op
werken

Wei nig aandacht
voor de s pecifieke
overga ngen. Veel
grote problemen

Geen aandacht
voor de s pecifieke
overga ngen

Verpl aatst alleen
ma a r va n de ene
pos itie naar de
a ndere positie

Ni et precies en
va a g. Sl echte
s trekking

Erg va a g

Moei lijk om een
pos itie en
overga ng te
herkennen. Geen
evi dente strekking

Fi guur is
voortdurend vaag
va n begin tot eind

La a g en
onregelmatig.
Hoogte verandert
s teeds

La a g, heeft grote
moeilijkheden

Al l een op
na tuurlijk
dri jfvermogen

Werkt op
enkelhoogte

Snel en/of geen
gel ijkmatig
tempo. Constante
verpl aatsing

Is niet bewust wat
tempo en
verpl aatsing is

Compl eet gebrek
a a n gelijkmatig
tempo

Zi e SS 10.1.1

Li chaamshouding
Veel kleine
probl emen, grote
fouten aan het
ei nde. Mi nimale
control e

Zi e SS 10.1.1

Overgangen
Inconsequent
ui tgevoerd. Enige
grote a fwijkingen.
Mi ni male controle
met na me in de
overga ngen.
Doorl opend
dui delijke
i ns panning

Zi e SS 10.1.1

Duidelijkheid/Definitie
Eni ge pogingen de
houdingen aan te
geven, meestal
ni et duidelijk.
Mi ni male
s trekking

Zi e SS 10.1.1

Hoogte
Mi s schien enige
hoogte bij
gema kkelijke
onderdelen

Zi e SS 10.1.1

Gelijkmatig tempo / verdrijven
Va a k gehaast en
zel den op de
pl a ats. Geblokt

Mees tal gehaast.
Veel verplaatsen.
Onregelmatig
tempo

Zi e SS 10.1.1

