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Voorwoord
Een bewegingslandschap is een activiteit tijdens de lesuren in een sporthal in de buurt van de school. In de bewegingslandschappen leggen we
het accent op het beleven en spelend kennismaken met beweging.
MOEV ontwikkelde een bewegingslandschap voor ieder leeftijdsjaar van
het basisonderwijs; van de eerste kleuterklas t.e.m. het 6de leerjaar.

‘Alles met de bal’ is specifiek bestemd voor alle leerlingen van de
2de graad van het lager onderwijs. Het sluit aan op de bewegingslandschappen ‘Rollebolle’ voor de 2de en 3de kleuterklas en ‘Kronkeldiedoe’ voor de 1ste graad. Het gaat vooraf aan ‘American Games’ voor de
3de graad.
Met ‘Alles met de bal’ wil MOEV op een halve dag zoveel mogelijk kinderen boeien met een waaier aan soorten ballen (van knikker tot reuzenbal). Men gaat uit van een planmatige opbouw van verscheidenheid en
moeilijkheidsgraad in balvaardigheid. Men kan op 3 plateau’s spelen:
1. Een BALLENMARKT waar de leerlingen in groepjes verschillende
standen doorlopen. Het accent ligt op het oefenen en het verwerven
van motorische vaardigheden door middel van uitdagend, klein materiaal en verschillende soorten ballen.
2. PLOEGSPELEN waarbij de leerlingen samen tegen elkaar spelen. De
leerlingen oefenen samenspel via leuke ploegspelen met eenvoudige
spelregels.
3. BALSPELEN waar kinderen met elkaar of samen spelen en motorische
vaardigheden oefenen met een bal.
De doelstellingen van de aangeboden bewegingsvaardigheden in
‘Alles met de bal’ sluiten aan bij de doelstellingen van de leerplannen
bewegingsopvoeding van de verschillende onderwijsnetten voor de
2de graad van het lager onderwijs. Bij ieder spel formuleren we de
belangrijkste doelstellingen en de beoogde eindtermen.

1.
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Doelgroep
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Alles met de bal
‘Alles met de bal’ is ontwikkeld voor leerlingen van het 3de
en/of 4de leerjaar en de leerlingen van het buitengewoon
onderwijs . De leerlingen doorlopen in klasgroepen de verschillende activiteiten.
MOEV zorgt voor een briefing omtrent de taakinhoud van
de begeleiders van de scholen.
In sommige gevallen zorgen studenten van het Hoger Pedagogisch Onderwijs voor deze ondersteuning. We informeren de scholen op voorhand over deze hulp.

2. Organisatie
MOEV zorgt voor het concept, de uitwerking en de organisatie
van het schoolsportproject.
Voor de praktische uitvoering ervan kan MOEV rekenen op de
gewaardeerde samenwerking met de firma IDEMASPORT.

3. Plaats en datum
MOEV organiseert ‘Alles met de bal’ in de 5 Vlaamse provincies.
Data, organisatieplaatsen en inschrijvingsformulieren vindt men
op de website: www.schoolsport.be.

4. Draaiboek
Elke deelnemende school ontvangt een exemplaar van het draaiboek. Je leest er alle noodzakelijke informatie voor een vlot verloop van het project. Scholen kunnen het draaiboek downloaden
van de MOEV website (www.schoolsport.be).

5. Verloop en praktische afspraken
-

-

Bij aankomst meldt de schoolafgevaardigde zich onmiddellijk
bij de MOEV-verantwoordelijke om het exact aantal deelnemende
leerlingen door te geven. Voor het betreden van de sporthal krijgt
elk kind een borststicker.
Leerlingen (en hun begeleiders) komen bij voorkeur in sportieve
kledij. Indien dit niet mogelijk is, ga je naar de kleedkamer met
jouw schoolnaam. We verlaten een nette kleedkamer!
Sportschoenen met kleurvaste zolen zijn verplicht, zowel voor de
leerlingen als voor de begeleiders.
MOEV - Alles met de bal
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-

Water is de beste dorstlesser. De school zorgt hier zelf voor.

-

Werkwijze tijdens de sessie:
Na een gezamenlijke opwarming verdeelt men de leerlingen over
3 plateau’s. De indeling gebeurt door een sticker, een kleur…
Op elk plateau verdelen de organisatoren de leerlingen in kleine
groepjes. In hun groepje doorlopen ze de verschillende oefenstanden per plateau.
Elke activiteit gebeurt onder begeleiding van een volwassene (MOEV medewerker, leerkracht, extra medewerker van de
school,…); de begeleidende leerkracht legt de oefenvorm uit (met
eventuele progressies).
Bij elke activiteit staat een infobord met uitleg over de activiteit
en/of schematische weergave van de opdracht.
Het doorschuiven naar een volgende oefening gebeurt op signaal.

-

-

Tijdsindeling:
Start en einduur worden door de betrokken provinciale MOEVsecretariaten meegedeeld bij de bevestiging van inschrijving.
Er wordt ongeveer 45 minuten geoefend per plateau, doorschuiven inbegrepen.
Verloop: Op het terrein staan 6 standen met telkens 2 spellen. De
spellen worden in groep doorlopen.
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BALANCEREN
l Moonhopper
l

Doelstellingen:
De leerlingen bewaren en herstellen hun evenwicht bij houdingen
en verplaatsingen op een onstabiel vlak. ET 1.1 / ET 1.17

l
-

Omschrijving:
De leerling start vanuit zitpositie op een hoge bank en laat zich
helpen door een medeleerling of zoekt steun aan de muur.
De leerling staat op de schijf met de bal geklemd tussen de voeten en springt op en neer.

-

l

Materiaal:
Moonhopper, T-bal= op schijf staan, handen vast aan T-stuk

MOEV - Alles met de bal

PLATEAU 1: ballenmarkt

PLATEAU 1: ballenmarkt

7

PLATEAU 1: ballenmarkt
8

l Balanceerborden per 2
l

Doelstellingen
De leerlingen voeren per twee een beweging of houding in evenwicht uit. ET 2.5

l

Omschrijving
2 leerlingen plaatsen hun beide voeten op het balanceerbord.
Door hun evenwicht te verplaatsen, laten zij het balletje van de
ene kant naar de andere kant rollen.

l

Materiaal
Balanceerborden per 2

ROLLEN & MIKKEN

l Knikkeren
l

Doelstellingen
De leerlingen spelen een voorwerp weg om dat zo precies mogelijk in of tegen een doel te krijgen, gericht te werpen of te mikken.
ET 1.16 / ET 1.18

l

Omschrijving
Knikker … naar het knikkerhuisje
Knikker … de grote knikker weg

l

Materiaal
Knikkerhuisje, grote knikkers, kleine knikkers
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Doelstellingen
De leerlingen spelen een voorwerp weg om dat zo precies mogelijk in of tegen een doel te krijgen, gericht te werpen of te mikken.
ET 1.16 / ET 1.18

l

Omschrijving
Het doel is de bal(len) zo dicht mogelijk bij de ‘doelbal’ te krijgen.

l

Materiaal
Bocciaballen, mikbal, mikpunt

WERPEN & VANGEN

l Monofling
l
1.
2.

l
1.
2.

l

Doelstellingen
De leerlingen spelen een voorwerp opwaarts om dat zo precies
mogelijk opnieuw op te vangen.
De leerlingen spelen een voorwerp weg om dat zo precies mogelijk in of tegen een doel te krijgen, gericht te werpen of te mikken.
ET 1.1 / ET 1.17 en ET 1.16 / ET 1.18

PLATEAU 1: ballenmarkt

l Petanque naar mikpunt

Omschrijving
Speel de bal omhoog door de handen open te trekken waardoor
het netje opspant. De bal wordt vervolgens opgevangen in het
netje.
Speel de bal omhoog door de handen open te trekken waardoor
het netje opspant. De bal wordt vervolgens opgevangen in het
netje door een medespeler.
Materiaal
Monoflingnetjes, ballen

MOEV - Alles met de bal
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PLATEAU 1: ballenmarkt

l Duo parachute
l

Doelstellingen
De leerlingen spelen een voorwerp weg om het zo precies mogelijk in of tegen een doel te krijgen, gericht te werpen of te mikken.
ET 1.1 / ET 1.17 en ET 1.16 / ET 1.18

l

Omschrijving
De leerlingen werpen per 2 een voorwerp vanuit hun parachute
naar een andere parachute.

l

Materiaal
Duo-parachutes, ballen in allerlei vormen

SLAAN & VANGEN

l Scoop
l

Doelstellingen
De leerlingen spelen een voorwerp weg met slagmateriaal om dat
zo precies mogelijk in of tegen een doel te slaan.
ET 1.1 / ET 1.17 en ET 1.16 / ET 1.18

l
1.

Omschrijving
Leerlingen gooien de bal onderhands of bovenhands tegen de
muur en vangen deze zelf, met de scoop, op.
Leerling 1 gooit de bal (onderhands, bovenhands) met de scoop
naar een medeleerling die deze in de scoop opvangt (onder-,
bovenhands).

2.

l

10

Materiaal
Scoops, gatenballen
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l

Doelstellingen
De leerlingen spelen een voorwerp weg met slagmateriaal om dat
zo precies mogelijk in of tegen een doel te slaan.
ET 1.1 / ET 1.17 en ET 1.16 / ET 1.18

l

Omschrijving
Leerlingen spelen per twee een wimpelbal of katoenbal naar
elkaar.

l

Materiaal
Geometrische rackets, katoenballen, ballen met wimpels
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TRAPPEN

l Soccerpal
l

Doelstellingen
De leerlingen vangen of amortiseren (gecontroleerd tegenhouden
met de voet) een voorwerp (bal) dat terugkaatst.
ET 1.1 / ET 1.17 en ET 1.16 / ET 1.18

l
-

Omschrijving
De leerling trapt de bal ritmisch voorwaarts- opwaarts met de
binnenkant van de voet verschillende keren na elkaar.
De leerling trapt afwisselend met de linker- en de rechterbinnenkant voet de bal voorwaarts-opwaarts.
De leerlingen herhalen de oefeningen, maar trappen nu met de
wreef van de voet.

-

l
-

l

Let op:
We trappen de bal beheerst en houden de bal laag (niet boven
heuphoogte).
Leid de beweging met de bal ook met de hand.
Het trapbeen mag niet doorzwaaien en de voet van het trapbeen
plaatst men steeds terug in de looprichting.
Materiaal
Soccerpal
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l

Doelstellingen
De leerlingen spelen een voorwerp (bal) weg (met de voet) om
dat zo precies mogelijk in of tegen een doel te krijgen, te mikken.
ET 1.1 / ET 1.17 en ET 1.16 / ET 1.18

l

Omschrijving
Trap de zachte rugbybal van een tee naar een doelgebied (2 lijnen op de muur).

l

Materiaal
Zachte rugbyballen, tees

DRIJVEN & STAMPEN

l Drijven
l

Doelstellingen
De leerlingen drijven een voorwerp met een ander voorwerp.
ET 1.1 / ET 1.17

l

Omschrijving
Cross en ringenspel: het spel bestaat uit 6 ringen en 6 “crosses”
van verschillende kleur. Probeer een ring met jouw kleur zo ver
mogelijk te krijgen door over de vloer te schuiven.

l

Materiaal
Gouret, 1 set van 6 ringen en stokken
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l Stampplanken
l

Doelstellingen
De leerlingen spelen een voorwerp opwaarts om het zo precies
mogelijk opnieuw op te vangen. ET 1.1 / ET 1.17 en ET 1.16 / ET
1.18

l

Omschrijving
De leerlingen stampen de bal in de hoogte. De bal wordt opgevangen door zichzelf of een andere leerling (bal kan ook opgevangen worden in een emmer).

l

Materiaal
Stampplank, niet-stuitende bal, emmer
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l

Verloop: De leerlingen nemen deel aan 3 ploegspelen.
De leerlingen worden ingedeeld in 6 groepen. Ieder spel wordt
een 12-tal minuten gespeeld. Het startsignaal per terrein wordt
gegeven door de spelleider of de leerkracht.

l

Doorschuifsysteem

		

1ste spel

2de spel

3de spel

1ste periode

A-D

B-E

C-F

2de periode

C-E

A-F

B-D

3de periode

B-F

C-D

A-E
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PLATEAU 2: ploegspelen

l Poull-bal
l
-

l

Doelstellingen
De leerlingen proberen een bal te behouden. Ze doen dit door het
geven van passen in hun eigen ploeg tegen een partij die dat verhindert.
De leerlingen passeren een tegenspeler om te doelen terwijl de
tegenpartij dit probeert te verhinderen.
De leerlingen worden gestimuleerd om samen te spelen om te
doelen, terwijl de tegenpartij dit verhindert.
De leerlingen nemen deel aan bewegingsactiviteiten in een geest
van fair play.
De leerlingen schatten de eigen inspanning en die van anderen
juist in en waarderen die. ET 1.1 / ET 1.17 / ET 1.18/ ET 3.3/ ET 3.2
Opstelling

X
X

X
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X

1.

2.

-

Omschrijving
We maken twee ploegjes.
De leerlingen verdelen zich over 2 speelvelden. Men speelt op een
half speelveld. De leerlingen staan in 3 rijen. Door middel van het
geven van passen bewegen de leerlingen zich met de bal voorwaarts.
Het doel van dit spel is het mikpunt (de kubus) omgooien met
de bal. Dit kan na minimum drie passen te geven én zonder in de
verboden zone binnen te dringen. De ploeg wint 1 punt als ze de
kubus van het vlak kan omver gooien.
De leerlingen verdelen zich over 2 speelvelden. Men speelt op
een half speelveld. De leerlingen stellen zich op rond de verboden
zone.
De kubus staat op het vlak. Er zijn verdedigers en aanvallers.
De aanvallers hebben de bal. Ze proberen de kubus van het vlak
te gooien door het geven van passen.
Let op: je mag maximum 3 stappen doen met de bal in de hand.
Je mag niet dribbelen met de bal én je mag niet in de verboden
zone komen.
Een ploeg wint 1 punt als ze de kubus van het vlak kan omver
gooien.
Wisselen: aanvallers worden verdedigers en verdedigers worden
aanvallers.

3.

Volledig speelveld: afspraken bij de wedstrijdvorm.
Het spel begint in het midden van het terrein. Men geeft eerst 3
passen binnen het team en probeert dan te scoren.
Men mag maximum 5 seconden de bal in de hand houden.
Je mag maximum 3 stappen zetten met de bal in de hand.
Dribbelen met de bal mag niet.
Je mag niet in de verboden zone komen.
Na een doelpunt start het spel in het midden van het terrein
(middellijn).
Ingooien gebeurt op de plaats waar de bal is uitgegaan.
Elk contact met de andere spelers is verboden.
Op het einde van het spel gaan de spelers in het midden van het
terrein op een rij staan. Ze kruisen mekaar en geven elkaar de
hand of een high five.

l

Materiaal
2 jumbo voeten, 2 palen, 2 kubussen, 2 vlakken en 1bal van 55
cm, partijvestjes

MOEV - Alles met de bal
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l Gouret
l
-

l

Doelstellingen
De leerlingen drijven een voorwerp met een ander voorwerp.
De leerlingen houden een ring door middel van het geven van
passen met een stok in de ploeg tegen een partij die dat verhindert.
De leerlingen passeren een tegenspeler om te doelen terwijl de
tegenpartij dit tracht te verhinderen.
De leerlingen vorderen individueel of samenspelend om te doelen, terwijl de tegenpartij dit verhindert.
De leerlingen nemen deel aan bewegingsactiviteiten in een geest
van fair play.
De leerlingen schatten de eigen inspanning en die van anderen
juist in en waarderen die. ET 1.1 / ET 1.17 /ET 1.18/ ET 3.3 / ET 3.2
Opstelling

X
X X
4 - 4 X

4 - 4
X

l
1.
2.
3.
4.
-
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X
X

X

Omschrijving: we maken 2 ploegjes.
Elke leerling neemt een ring en een stok. Drijf de ring met de stok
door het veld.
Eén leerling per veld heeft geen ring. Die leerling probeert met
zijn stok een ring te bemachtigen van één van de medespelers die
hun ring drijven door hun speelveld.
Eén ring per 2 leerlingen. Elk duo loopt verspreid in het veld en
tracht de ring naar elkaar te passen. Op het einde trachten ze te
doelen.
Wedstrijd 4 tegen 4: eerst 3 passen geven binnen het eigen team
en dan scoren !
Afspraken bij wedstrijdvorm:

Alles met de bal - MOEV

l

Materiaal
Ringen (1per leerling), stokken (1 per leerling), 4 doelen.

l Variante: Ringen vangen:
l
-

l
1.
2.
3.
4.
5.
6.

l

Doelstellingen:
De leerlingen houden een voorwerp door middel van het geven
van passen in de ploeg tegen een partij die dat verhindert.
De leerlingen vorderen individueel of samenspelend om te doelen
met een voorwerp, terwijl de tegenpartij dat probeert te verhinderen.
De leerlingen maken een inschatting van de eigen bewegingsmogelijkheden en die van anderen.
De leerlingen spelen een voorwerp weg om dat precies mogelijk in
of tegen een doel te krijgen, gericht te werpen of te mikken.
De leerlingen vangen of amortiseren een voorwerp dat gericht
aangespeeld wordt door een medespeler of tegenspeler en dit
zonder of met (slag)materiaal.

PLATEAU 2: ploegspelen

Het spel begint van op het midden van het terrein via een toss.
DOEL: de ring bemachtigen en via samenspel (= passen van de
ring) overgaan tot doelen. Na scoren herbegint het spel in het
midden.
Bij een duel mogen max. 2 stokken in de ring geplaatst worden.
Van het moment dat er een 2de stok in de ring geplaatst wordt,
moet de 1ste stok uit de ring.

Omschrijving:
De groep wordt in 2 ploegen verdeeld waarvan er van elke ploeg 1
kapitein wordt aangeduid.
De kapitein gaat aan de overkant van het terrein staan op het
voorziene matje en neemt de stick in de handen. (enkel de kapitein
mag op dit matje)
De veldspelers proberen door middel van passing de gatenbal/
ring op de stick van hun eigen kapitein te gooien.
De kapitein probeert de stick op de bal te spiesen.
De leerlingen mogen niet lopen met de bal in de handen.
Er geld ook beschermd balbezit (bal mag niet uit de bal getrokken
worden).
Materiaal
4 stokken , 2 ringen of ballen met gaten, 4 eindzones (2 terreinen)

MOEV - Alles met de bal
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l Bounce ball:
l
-

l

Opstelling

A
A

B
A

B
B
B

A
l
1.
2.
3.
4.
-

-

l

20

Doelstellingen
De leerlingen houden een voorwerp dribbelend in beweging
De leerlingen drijven een voorwerp met een ander voorwerp
(bv. Met een stick, met een hoepel, met een stok).
De leerlingen nemen deel aan bewegingsactiviteiten in een geest
van fair play.
De leerlingen gaan veilig en verantwoord om met bewegingsmaterialen.

A

B

Omschrijving
De groep wordt in 2 ploegen verdeeld. (verdeling volgens kleur
sticks)
Zelfde spelregels als bij unihockey.
Spelregels
We verdelen de groep in 2 gelijke ploegen, dit zijn allemaal
veldspelers we spelen zonder doelman/vrouw.
Door middel van passing en dribbelen tracht men door middel
van de stick de bal in het doeltje van de tegenstander te slaan.
Voor de doeltjes is een doelzone die niet betreden mag worden,
ook mag men niet met de stick in deze zone.
Gebeurt dit toch door een verdedigend team dan is het een vrije
slag van op de middenstip.
Veiligheidsafspraken:
De stick wordt steeds met 2 handen vastgehouden.

De stick mag niet hoger komen dan de heupen.

Materiaal
24 bounce ball sticks, 2 ballen, 4 kleine doeltjes
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l
-

Doelstellingen
De leerlingen vangen of amortiseren een voorwerp dat terugkaatst van een muur of toestel.
De leerlingen spelen een voorwerp weg om dat zo precies mogelijk in of tegen een doel te krijgen, gericht te werpen of te mikken.
ET 1.16/ET 1.18

l
1.
2.

Omschrijving
2 teams van 5 spelers op een half terrein, met 1 spikeballnet.
De bal wordt in het spel gebracht door de bal in het spikeballnet
te gooien. Eénmaal de bal actief in het spel , verplaatst de tegenstrevers zich in het veld. De tegenstrever vangt de bal voor de
bal op de grond stuit. Ploeg in balbezit past maximaal 3 maal en
tracht de bal in het spikeballnetten te gooien. Ploeg zonder bal
probeert de bal na de stuit in het spikeballnet op te vangen. De
ploeg krijgt een punt telkens de tegenstrever de bal niet kan vangen

l

Materiaal
3 spikebalnetten, 2 ballen, 4 sets partijvestjes

l Variatie
1.
2.

2 keer 2 teams van 5 spelers, met 3 spikeballnetten
2 wedstrijden worden tegelijkertijd in 1 speelveld gespeeld met
dezelfde 3 spikeballnetten als mikpunt.
Idem maar de bal wordt opgegooid en geslaan in het spikeballnet.

MOEV - Alles met de bal
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PLATEAU 3: balspelen
l Tchoukbal:
l
-

l

Doelstellingen
De leerlingen spelen een voorwerp weg om het zo precies mogelijk tegen de tchouk te krijgen, gericht te werpen of te mikken.
De leerlingen houden een bal door middel van het geven van passen in de ploeg tegen een partij die dat verhindert.
De leerlingen passeren een tegenspeler om te doelen terwijl de
tegenpartij dit tracht te verhinderen.
De leerlingen worden gestimuleerd om samen te spelen om te
doelen, terwijl de tegenpartij dit verhindert.
De leerlingen kunnen gericht werpen en snel anticiperen op de
onverwachte bewegingen van de bal.
De leerlingen nemen deel aan bewegingsactiviteiten in een geest
van fair play.
De leerlingen schatten de eigen inspanning en die van anderen
juist in en waarderen die.
ET 1.1 / ET 1.17 /ET 1.18/ ET 3.3/ ET 3.2
Opstelling

A
A

B
A

B
B
B

A
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A

B

2.
3.
4.

Omschrijving
Er zijn 2 ploegjes. De leerlingen verdelen zich over 2 speelvelden.
Ze gaan in een rij staan op ongeveer 2 meter van het doel.
De leerlingen gooien om beurt de bal in het doel en vangen deze
zelf op.
De leerling gooit de bal in het doel en de volgende leerling vangt
hem op.
Bal gooien in tchouk, in de handen klappen en vangen
Bal gooien in tchouk, rond eigen as draaien en vangen
Bal gooien in tchouk, voor de tcouk gaan liggen op de buik en de
volgen de vangt
Wedstrijdjes, de 2 rijen tegen elkaar om het vlugst
Inhoudelijke tips: de bal moet voldoende snelheid hebben, zodat
hij voldoende ver terugbotst. Indien nodig kan men naar de bal
toelopen.
Tijdig de handen in een gunstige positie brengen. Richten op het
midden van de trampoline (tchouk). Niet te veel vaart aan de bal
geven.
De leerlingen spelen op de eigen speelhelft en trachten te scoren
na minimum 3 passen. Lopen met de bal mag niet.
De leerlingen spelen tchoukbal op een half terrein met 1 doel. Na
elk doelpunt starten vanaf de middellijn.
Men speelt op een volledig veld.
De 2 ploegen staan bij aanvang elk op hun eigen speelhelft. Het
is de bedoeling dat de ploegen door passenspel (min. 3 passen)
proberen te doelen op de tchouk van de tegenpartij. De verdedigers proberen dit te voorkomen door de bal te nemen. Op hun
beurt trachten zij nu te scoren. De leerlingen mogen niet in het
doelgebied komen. D.m.v. een toss bepaalt men welke ploeg er
balbezit krijgt.
Welke ploeg scoort het hoogst?

-

Variaties: zelfde spel, maar nu moet de bal ook opgevangen worden door de ploeg die een doelpoging onderneemt, anders telt
het doelpunt niet.

l

Materiaal
Tchoukbaldoelen, bal, partijvestjes.
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-
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l Variante:
l
-

Doelstellingen
De leerlingen spelen een voorwerp weg om het zo precies mogelijk tegen de tchouk te krijgen, gericht te werpen of te mikken.
De leerlingen houden een bal door middel van het geven van passen in de ploeg tegen een partij die dat verhindert.
De leerlingen passeren een tegenspeler om te doelen terwijl de
tegenpartij dit tracht te verhinderen.
De leerlingen worden gestimuleerd om samen te spelen om te
doelen, terwijl de tegenpartij dit verhindert.
De leerlingen kunnen gericht werpen en snel anticiperen op de
onverwachte bewegingen van de bal.
De leerlingen nemen deel aan bewegingsactiviteiten in een geest
van fair play.
De leerlingen schatten de eigen inspanning en die van anderen
juist in en waarderen die.
ET 1.1 / ET 1.17 /ET 1.18/ ET 3.3/ ET 3.2
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

l

Omschrijving
Het spel start met een beginworp aan één van de beide frames
(buiten het veld en naast het frame).
Je scoort als je de bal zó tegen een van de beide frames werpt,
dat hij terugstuit en buiten het neutrale doelgebied op het speelveld valt.
Er kan gescoord worden aan de beide frames.
De tegenpartij probeert de terugstuitende bal te vangen.
Als dat lukt mogen ze meteen zelf weer in de (tegen)aanval gaan.
Het samenspel van de tegenpartij mag je niet storen – de bal dus
niet onderscheppen
De tegenspelers niet aanraken of hinderen de bal mag de vloer
niet raken, dribbelen is dus niet toegestaan.
Niet lopen met de bal, maximum 2 stappen met de bal in de handen (3 stappen als je de bal in de lucht ontvangt)
Het doelgebied niet betreden, toepassing zoals bij handbal (je
mag er wel landen na een sprongworp maar de tegenspelers niet
hinderen!)
Bij de beginworp en na een doelpunt moet de bal over de middenlijn gaan alvorens er kan gescoord worden, in de andere situaties (vrije worp) moet de bal niet over de middenlijn.
Na een doelpunt hervat het spel met een beginworp (buiten het
veld en naast het frame).

PLATEAU 3: balspelen

l
1.

Materiaal
Tchoukbaldoelen, bal, partijvestjes.
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l Reuzenbal
l
-

l
-

-

Omschrijving
De leerlingen vormen een kring met 1 leerling in het midden.
Doel: de spelers in de kring trachten de speler in het midden aan
te rollen (variatie: werpen) met de reuzenbal. Wie geraakt wordt,
wisselt met wie hem aangeworpen heeft. Tracht zolang mogelijk
in de cirkel te blijven.
Jagerbal: één of 2 jagers trachten met de bal een leerling aan te
rollen. Wanneer iemand door de bal geraakt wordt, moet hij/zij
gaan zitten op de plaats waar hij/zij aangetikt werd. Vanuit deze
positie mogen zij de jagers hinderen door de bal weg te duwen
met de handen.

-

Variant: de aangetikte leerling blijft rechtstaan en kan verlost worden door een leerling die onder zijn/haar benen kan kruipen.

-

Tikspel met duo’s: handen blijven in elkaar tot het einde van het
spel.
Bij het lossen van de handen of wanneer één van beiden wordt
aangeraakt door de bal, moeten beiden gaan zitten en trachten
zij met hun handen de bal van de jager weg te tikken.
Inhaalspel: de leerlingen vormen een binnen- en een buitenkring.
De bal wordt tussen de kringen rond gerold en tracht een leerling
die tussen de kringen wegloopt, aan te rollen.

-

26

Doelstellingen
De leerlingen proberen in het spel te blijven. Ze doen dit door de
leerling(en) die hen willen uitmaken te ontwijken, te passeren of
tijdig weg te lopen (tikspel).
De leerlingen proberen in het spel te blijven door de leerlingen
die hen willen afgooien te ontwijken, te passeren of door tijdig
van hen weg te lopen (jagerspel). ET 1.1 / ET 1.17 en ET 1.18

-

Uitbreiding: jagerbal
De getikte leerlingen krijgt een opdracht: huppelen, hinken, konijnensprongen, kikkersprong,…

l

Materiaal
2 kin-ballen
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l
-

Doelstellingen
De leerlingen spreken regel af en leven ze na, maken groepsindelingen, spreken rollen en taken af en passen ze aan (tactische principes).
De leerlingen maken een inschatting van de eigen bewegingsmogelijk-heden en die van anderen.
De leerlingen stellen zichzelf vragen over hun aanpak vóór, tijdens
en na het oplossen van een bewegingsprobleem en sturen op
basis hiervan hun aanpak bij.
De leerlingen geven verbale aanwijzingen en feedback als leerhulp naar medeleerlingen en als ondersteuning van het eigen
leerproces.
De leerlingen lopen om ter vlugst om zo snel mogelijk ergens te
komen.

l

Opstelling

l
-

Omschrijving
De groep wordt in 4 ploegen verdeeld die elk op een matje gaan
staan.
In het midden van het veld staat een bak met ballen die allemaal
een kwartet vormen volgens kleur en vorm van de ballen.
De lln proberen dan elk om de beurt per groep zoveel mogelijk
kwartetten te verzamelen, dit doen ze door ballen te halen uit de
bak of door ballen te stelen van een andere ploeg.
De balletje worden eerst in de hoepel gelegd bij hun matje voor
ze een kwartet vormen.
Wanneer een ploeg echter een kwartet heeft kan deze niet meer
gestolen worden en mogen ze deze in de bak leggen die bij hun
matje staat.
Als alle kwartetten verzameld zijn telt de begeleider de kwartetten.

l

PLATEAU 3: balspelen

l Ballenkwartet

Materiaal
4 hoepels, 4 plastic curver boxen, 4 matjes, 15 verschillende
soorten kwartetten balletjes
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l Balsporten, even proeven….
BALLONVOLLEY EN HANDDRIBBEL
l
-

l
-

-

Doelstellingen
De leerlingen houden een voorwerp dribbelend in beweging.
De leerlingen drijven een voorwerp met een ander voorwerp (een
ballon met een bal in de handen).
De leerlingen spelen zo lang mogelijk een voorwerp heen en weer
naar elkaar over een hindernis en binnen een begrenzing.
De leerlingen spelen een voorwerp weg om dit zo precies mogelijk in een doel (korf) te krijgen, gericht te werpen of te mikken.
ET 18 ET 1.1 / ET 1.17
Opstelling:
2 standen naast elkaar.
Stand 1 : een mand met 5 basketballen en 10 kegels om te slalommen;
een basketbalring met daarvoor een schuine reeks van aan elkaar
gemaakte hoepels.
Stand 2: een mand met 5 volleyballen en een mand met 5 ballonnen en verder 4 poortjes op voldoende afstand van elkaar :
poortje 1 en 3 staan op 30 cm hoogte en poortje 2 en 4 staan op
1m50 hoogte.
4 poortjes met een grote hoepel op 1m50 hoogte om de ballon
door te kunnen toetsen.

Alles met de bal - MOEV

-

-

l

Omschrijving
We maken 2 groepen: groep 1 begint bij de eerste mand, 2de
groep bij de tweede mand.
Het doel is het parcours basketbal en volleybal in één keer af te
leggen.
Groep 1: de1ste leerling neemt een basketbal uit de mand en slalomt tussen de kegels naar de overkant. Hij keert al dribbelend in
de hoepels (met de bal) terug (naast de hoepels lopend). Daarna
shot hij op de ring na de bots in de laatste hoepel. Daarna leerling
2, 3 enz…
Groep 2: 1ste leerling neemt een volleybal uit de mand en een ballon uit de 2de mand. De volleybal steeds met 2 handen vasthouden en de ballon voor- en opwaarts tikken met de volleybal in de
handen.
De ballon over de eerste hindernis toetsen en onder de hindernis
doorlopen, over de 2de hindernis met de bal, opnieuw ballon over
de 3de hindernis en onderdoor lopen en over de 4de hindernis.
Teruglopen al toetsend met de ballon en die door de 4 hoepels
trachten te spelen en terug op te vangen en verder toetsen.
Na elke oefening de bal in dezelfde mand terugleggen.
Materiaal
5 basketballen , 10 kegels , set hoepels en klemmen, basketbalring van de sporthal of korfbalring met staander, 5 volleyballen,
5 punchballonnen, 8 poortjes bestaande uit 2 potten en 3 staken
(= 8 x 3 = 24 staken en 8 x 2 = 16 potten en 20 bevestigingsklemmen), 4 grote hoepels en 10 bevestigingsklemmen.
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l Balsporten, even proeven….
KORFBAL
l
-

l
-

l

30

Doelstellingen
De leerlingen spelen een voorwerp weg om dat zo precies mogelijk in of tegen en doel te krijgen, gericht te werpen of mikken.
De leerlingen vangen of amortiseren een voorwerp dat gericht
aangespeeld wordt door een medespeler of tegenspeler en dit
zonder of met (slag)materiaal.
Omschrijving
2 ploegen van 5 kinderen: 1 kind loopt naar een hoepel en krijgt
een pas van zijn medespeler. Hij probeert vanuit de hoepel in de
korf te scoren. Gooit hij de bal in de korf, dan mag hij de hoepel
meenemen naar zijn kamp.
Is de bal naast de korf, dan wordt de bal aan een ploeggenoot
doorgegeven en sluit daarna achteraan aan.
Er mag niet gelopen worden met de bal in de handen.
Er worden geen lichamelijk contacten toegelaten.
De bal mag niet uit de handen van een tegenstrever geslaan worden. De bal kan enkel onderschept worden tijdens een pas.
Na 7 minuten kijken we wie de meeste hoepels heeft verzamelt.
De ploeg met de meeste hoepels wint het spel.
Materiaal
2 korfbalstaanders, 2 korfballen, 20 hoepelst
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NETBAL
l
-

Doelstellingen
De leerlingen kunnen gericht gooien.
De leerlingen kunnen de juiste afstand inschatten.

l
-

Omschrijving
4 ploegen van 5 spelers:
2 ploegen spelen tegen elkaar het netbalspel op 1 terrein.

l

Materiaal
Volleybalnet (lang touw), 4 (5-6) volleyballen
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l Balsporten, even proeven….
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l Balsporten, even proeven….
HANDBAL
l
-

l
l

Doelstellingen
De leerlingen kunnen gericht werpen
De leerlingen beleven vreugde aan de verschillende oefenvormen,
ze zijn bereid hun techniek bij te schaven om zo hun prestatie te
verhogen.
De leerlingen kennen de techniek van de schouderworp en kunnen deze ook toepassen.
Omschrijving
Tchouk: per 5: iedere leerling krijgt een nummer.
De leerling gooit de bal in de tchouk en vangt hem op.
De leerling gooit de bal en de tweede vangt hem op.
De leerling roept een nummer, gooit de bal en de geroepen leerling moet hem vangen.
Doelen naar bank: De leerlingen proberen zo vlug mogelijk de
kegels omver te gooien.
Doelen naar doel met doelman.
Materiaal
5 emmers, 2 tchouken, 10 kegels, bank, handbaldoel

Alles met de bal - MOEV

MOEV - Alles met de bal

33

Nuttige informatie
‘Alles met de bal’ is een schoolsportproject voor het 3de en het 4de leerjaar.
●
-
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-
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