
 
Warming-up 

Dit is voor alle groepen geschikt: de warming-up bestaat uit verschillende trucjes met de bal. 
 
Organisatie: 

 Alle leerlingen staan aan één helft van de  
gymzaal verspreid met allemaal een bal. 

 De trainer staat met zijn gezicht naar  
de kinderen toe, op de middellijn. 

 
 

Opdracht: 

TRUC: AANWIJZING 
Bal op het hoofd  
Bal op de neus  
Bal om het hoofd heen Kleine en grote rondjes 
Bal op de heupen  
Bal om de kuiten heen Benen bij elkaar 
Alle drie achterelkaar: om het hoofd-heupen-
benen-heupen en hoofd. 

Goed voor de coördinatie 

Bal door je benen heen Benen gespreid: bal van voren door je 
poortje om je linkerbeen en daarna 
hetzelfde en dan om je rechterbaan. 

Bal als een vogelbek Op je vingertoppen bewegen 
Bal stuiteren 

- Rondje draaien 
- Rechterhand en linkerhand 
- Onder je been door laten stuiteren 

Niet hoger dan je neus: 
- Twee handen 
-  

Bal in de lucht gooien en 3 keer klappen - Bal voor je neus weghalen 
- Inveren met je benen  
- Bij het uitveren de bal omhoog 

duwen. 
Bal in je nek en over je rug laten rollen en 
weer vangen 

Kijk naar voren 

Bal over je hoofd heen gooien en bij je 
onderrug weer vangen 

- Je ziet de bal niet meer, dit moet 
dus op gevoel 

- Zachtjes over je hoofd heen 
gooien 

- Je kan de bal ook eerst achter je 
hoofd loslaten en dan vangen 

De circusact: twee ballen op elkaar 
balanceren. 

Met zijn tweeën: 1 houdt de bal met 2 
handen vast, de ander legt de bal er boven 
op.  

 



 

Gebruiksaanwijzing: 

- Dit is een circuitje van 6-7 spelletjes 

- Leg ze klassikaal uit en deel de groep door zessen. 

-  Na 4-6 minuten spelen, wisselen de kinderen door van 

onderdeel. 
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1. SCOREN MET LINTJES 
Organisatie: 

 1/6 van de leerlingen. 
Arrangement: 

 1 korf 

 15 lintjes 

 1 hoepel 

 1-5 ballen 
Opdracht: 

 Schiet vanuit de hoepel, scoor je dan mag je een lintje om 
doen.  

Uitleg vooraf: 

 Met grote handen pak je de bal vast 

 Bal voor je neus en kijk over de bal naar de korf 

 Voeten wijzen naar de korf 

 Iets inleveren en dan opspringen 

 Armen lang maken en naar de korf wijzen (juich voor je 
doelpunt) 

Regels: 

 Afstand tot de korf niet te groot (2-4 meter) 

 Ben je geweest dan pak je de bal en sluit je achteraan 
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SCOREN MET DOPJES 
Organisatie: 

 1/6 van de leerlingen. 
Arrangement: 

 1 korf 

 15 dopjes + standaard of een hoepel 

 1 hoepel 

 1-5 ballen 
Opdracht: 

 Schiet vanuit de hoepel, scoor je dan mag je een dopje op de 
standaard doen.  

Uitleg vooraf: 

 Zie ‘uitleg vooraf’ hierboven bij scoren met lintjes. 
Regels: 

 Afstand tot de korf niet te groot (2-4 meter) 

 Ben je geweest dan pak je de bal en sluit je achteraan 
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BAL VAN DE KAST GOOIEN 
Organisatie: 

 1/6 van de leerlingen. 
Arrangement: 

 1 kast 

 1 grote bal 

 1 hoepel 

 1-5 ballen 
Opdracht: 

 Gooi de bal met 1 hand van de kast af.  
Uitleg vooraf of tijdens het spel: 

 Met 1 hand heb je de bal vast. 

 Gooi je met rechts, dan staat je linkervoet voor. 

 Wijs dan ook met je linkerhand naar de bal. 

 Heb je gegooid wijs naar de bal met je hand. 
Regels: 

 Afstand tot de kast niet te groot (2-4 meter).  

 Gaat het goed, dan mag de hoepel naar achteren. 

 Ben je geweest dan pak je de bal en sluit je achteraan.  

 Heb je de bal van de kast gegooid dan leg je eerst de bal 
weer op de kast. 
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WERELD REIS MAKEN 
Organisatie: 

 1/6 van de leerlingen. 
Arrangement: 

 1 korf 

 5 hoepels 

 5 ballen 
Opdracht: 

 Schiet vanuit de hoepel, scoor je dan mag je een land 
verder. 

Uitleg vooraf: 

 We gaan op wereldreis: van Nederland-China-Amerika-de 
Noordpool- Australië 

 Wie lukt het om een reis rond de wereld te maken. 
Regels: 

 Afstand tot de korf niet te groot (2 meter) 

 Je mag zelf kiezen in welk land je begint. 
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PANNEKOEKEN SCHIETEN 
Organisatie: 

 1/6 van de leerlingen. 
Arrangement: 

 1 korf 

 3 rondjes of gekleurde hoepels 

 1-5 ballen 
Opdracht: 

 Schiet vanuit de dichtbij zijnde pannenkoek bij de korf, 
gaat je schot raak dan mag je een pannenkoek naar 
achteren.  

Uitleg vooraf: 

 We hebben hier een spinazie-, een bananen- en een 
aardbeien pannenkoek. 

Regels: 

 Afstand tot de korf niet te groot (2,3 en 4 meter) 

 Ben je geweest dan pak je de bal en sluit je achteraan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Groep 3 & 4 

 

TRAMPOLINE GOOIEN 
Organisatie: 

 1/6 van de leerlingen. 
Arrangement: 

 1 trampoline 

 1 bank 

 1 hoepel 

 1-5 ballen 
Opdracht: 

 Gooi met twee handen vanuit de hoepel in het kruis, 
probeer de bal in 1 keer weer te vangen.  

Uitleg vooraf: 

 Met grote handen pak je de bal vast 

 De bal heb je voor je neus 

 Wijs met twee handen naar het kruis als je de bal los hebt 
gelaten. 

Regels: 

 Afstand tot de trampoline niet te groot (2 meter) 

 Ben je geweest dan pak je de bal en sluit je achteraan 
Tip: 

 Doe net alsof je heel boos bent, dan kan je nog harder 
gooien. Doe het zelf een keer voor. 

 Lukt het, dan kan de hoepel wat naar achteren. 

 Je kan dit ook met 1 hand oefenen. 
 

 

 

 

 

 

 

   



Samenspelen oefenen: 
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Lummelen 
Organisatie: 

 4 groepen (BV. bij 28 kinderen speel je 6-2, want zelf doe je 
ook mee) 

Arrangement: 

 4 vakken in de gymzaal 

 Markeren door dopjes/pionnen 

 4 ballen 

 8 lintjes (voor de lummels) 
Opdracht: 

 In het vak zijn 2 lummels. De anderen proberen de bal 
over te gooien (zie regels). De lummels proberen de bal af 
te pakken. 

 Hebben de lummels 5 keer samen de bal afgepakt dan 
komen er 2 nieuwe lummels. 

Regels: 

 Niet lopen of dribbelen met de bal in je handen 

 Je mag elkaar niet aanraken; armlengte afstand van elkaar 

 De bal mag niet uit de handen gepakt worden 

 Er mag 1 lummel tegelijk bij de balbezitter staan. 
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Schiet spelletjes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. oefenen schieten + in 2 min. veel doelpunten maken 
Organisatie: 

 Alle leerlingen. 

 4 groepen, per groep sta je in een rondje om de korf 
Arrangement: 

 4 korven 

 Alle kinderen een bal 
Uitleg vooraf: 

 Met grote handen pak je de bal vast 

 Bal voor je neus en kijk over de bal naar de korf 

 Voeten wijzen naar de korf 

 Iets inveren en dan opspringen 

 Armen lang maken en naar de korf wijzen (juich voor je 
doelpunt) 

Opdrachten: 
1. Oefenen met schieten: probeer te scoren 
2. Je krijgt twee minuten en probeer zoveel mogelijk 

doelpunten te maken.  

 Trainers tellen mee.  

 Na 1,5 min. affluiten en tellen we alle doelpunten bij elkaar op 
3. Dit kunnen we verbeteren: We gaan voor 15 doelpunten 

meer: (geef iets langer de tijd) 
Regels: 

 Geen ruzie maken om de bal. 
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B. Met lintjes versieren 
Organisatie: 

 Alle leerlingen 

 4 groepen, per groep sta je in een rondje om de korf 

 2 groepen werken samen met 1 trainer. 

 2 trainers/leerkracht/geblesseerd kind om te versieren. 
Arrangement: 

 4 korven 

 Alle kinderen een bal 

 50 lintjes/hesjes 
Opdracht: 

1. Als je hebt gescoord pak je een lintje van de middellijn, deze 
doe je om bij de leerkracht/trainer, die staat tegen de korte 
muur. 

2. Leerkracht/trainer legt op de achterlijn de lintjes per tweetal. 
Heb je gescoord dan pak je twee lintjes en die leg je terug. 
Welk team als eerst van ze lintjes af is. 

Regels: 

 1 lintje per keer pakken 
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C. dopjes frisbeeën 
Organisatie: 

 Alle leerlingen. 

 4 groepen, per groep sta je in een rondje om de korf 

 2 groepen werken samen met 1 trainer. 

 2 trainers/leerkracht/geblesseerd kind om te versieren. 

 1 trainer/leerkracht die de dopjes aangeeft. 
Arrangement: 

 4 korven 

 Alle kinderen een bal 

 50 dopjes/pionnen 
Opdracht: 

1. Als je hebt gescoord krijg je van de trainer een dopje naar je 
toe gefrisbied. Deze zet je op het hoofd van de trainer die op 
de achterlijn zit.  

2. Scoor je nu dan krijg je van de leerkracht/trainer op de 
achterlijn een dopje naar je toe gefrisbied. Deze breng je weer 
terug op de standaard. Welk team is als eerst van al zijn dopjes 
af. 

Regels: 

 1 dopje per keer krijg je. 

 Heb je gescoord dan pak je eerst je bal daarna ga je een dopje 
halen.  

Verhaaltje: 

 Wist je dat (de naam van de trainer of de juf) vroeger goud 
heeft gewonnen op de olympische spelen met frisbee. Omdat 
ze dit graag weer wil doen, gaan we frisbeeën met dopjes.  
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D. High five; koude handen 
Organisatie: 

 Alle leerlingen. 

 1 leerkracht/trainer, deze staat op de middellijn. 
Arrangement: 

 4 korven 

 Alle kinderen een bal 
Opdracht: 

 Als je scoort, pak je je bal en geef je de Leerkracht op de 
middellijn een high five. 

 Bij een trainer kan je doen: je moet bij de high five ook je 
naam zeggen. 

 Na 1,5 minuut wordt er gevraagd hoeveel high five ’s er zijn 
gegeven.  

Verhaaltje: 

 De juf heeft erg kouden handen, laten wij ervoor zorgen dat 
ze weer warm worden.  
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E. Wereld reis (met overgooien) 
Organisatie: 

 Alle leerlingen. 

 Met overgooien: 4 trainers/leerkracht/ leerling: Bij elke korf 
staat er één trainer, 3 meter achter de korf 

Arrangement: 

 4 korven 

 Alle kinderen een bal 
Opdracht: 

 Met overgooien: Heb je gescoord, dan pak je je bal en maak je 
oogcontact met de trainer achter de korf. Is er oogcontact dan 
gooi je de bal, loop je zonder bal richting de volgende korf en 
krijg je de bal weer terug gegooid. Zo probeer je op elke korf 
te scoren. 

 Zonder overgooien: Heb je gescoord dan ga je naar de 
volgende korf. 

 Probeer 2 keer de wereld rond te gaan en dan weer 2 rondjes 
terug te maken. Dit zijn 16 doelpunten in totaal. 

 Ben je klaar, leg je de bal achter de bank en ga je zitten op de 
bank. 

Regels: 

 Pas gooien als je oogcontact hebt. 

 Met 1 hand gooien en met twee handen vangen. 
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F. Dopjes roven 
Organisatie: 

 Alle leerlingen. 

 4 groepen, per groep sta je in een rondje om de korf 
Arrangement: 

 4 korven 

 Alle kinderen een bal 

 40 dopjes 

 4 hoepels 

 Bij elke korf ligt een hoepel met 10 dopjes erin. 
Opdracht: 

1. Heb je gescoord dan pak je je bal en haal je een dopje bij de 
korf die in het verlengde ligt. Deze leg je in je eigen hoepel.  

2. Heb je gescoord dan pak je een dopje en zet je die op de 
standaard die op de middellijn staat. Help de andere teams als 
je eigen dopjes al op zijn. 

3. Dopjes staan in het midden. Heb je gescoord, pak je bal en 
een dopje en leg deze in je hoepel. Zijn de dopjes in het 
midden op, dan mag je roven bij de andere teams. 

Regels: 

 1 dopje per keer pakken 

 



Samenspelen: 
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Tienen 
Organisatie: 

 Alle leerlingen. 

 4-4 spelen met kameleon (dit is de trainer en leerkracht) 

 Maak drie of vier vakken. 
Arrangement: 

 12-16 lintjes/hesjes 

 Dopjes als lijn voor het veld 

 3 / 4 ballen 
Opdracht: 

 probeer zo vaak mogelijk over te spelen, zonder dat de 
tegenstander de bal afpakt. 

  Wordt de bal afgepakt dan moet de bal een keer naar de 
kameleon. 

Uitbouw: 

 Vertellen wat vrijlopen is. 

 10 keer overgespeeld is een punt. 

 10 keer overgespeeld, mag elke aanvaller 1 keer schieten 
op de korf. Elk doelpunt is een punt erbij. 

 Heb je de bal afgepakt dan moet je recht van aanval halen 
in 1 van de vier hoeken. Kameleon hoeft niet meer 
aangespeelt te worden. 

Regels: 

 Je mag niet lopen of dribbelen met de bal. 

 Je mag elkaar niet aanraken; armlengte afstand van elkaar. 

 De bal mag niet uit de handen gepakt worden. 

 We gooien met één hand en vangen met twee handen. 

 Muur is niet uit, over de lijn is de bal voor de andere partij. 

 Kameleon: Kan van kleur veranderen. Deze hoort altijd bij 
de partij met de bal. 

 Voor de kameleon/scheidsrechter: verdedigd schieten 
fluiten we niet af. Het gaat om het scoren. Je kan wel laten 
zien:  kan je makkelijk schieten als er een verdediger voor 
je staat of kan je dan beter de bal afspelen naar iemand die 
vrij staat? 



Uitleg aan de kinderen: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Regels uitleggen: 

 Doe dit met een voorbeeld, dit kan je samen met de andere trainer/leerkracht 
doen of met een kind erbij. 

 Loop met de bal, en vraag dan; mag dit? NEE 

 Zonder bal, mag ik nu lopen? JA 

 Bal uit de handen slaan bij iemand, mag dit? NEE 

 Over iemand heen hangen, mag dit? NEE, we gaan niet knuffelen 

 Gooi ik met één of met twee handen? Gooi eerst met twee handen, bal komt 
op de grond is niet te vangen, daarna met 1 hand, komt netjes in de handen 
bij de ander. 
- 1 hand kan je verder mee gooien 

 Laat iemand jou verdedigen met twee handen omhoog. Gooi met twee 
handen tegen de handen. Gooi daarna met 1 hand, met een boog erover 
heen. 

 
Vrijlopen: 

 Is geen verstoppertje spelen 

 Is weglopen van je tegenstander, naar een leeg plekje in het veld. 

 Voorbeeld laten zien: 1 aanvaller met de bal in de handen, staat 4 meter 
tegenover je. Jij bent verdediger en gaat bij de andere aanvaller aan de 
linkerkant, de rechterkant, ervoor en erachter staan. Bij elke verdedigende 
houding mag de aanvaller kijken waar die het beste heen kan, zodat hij vrij 
staat. De aanvaller met bal mag dan de bal gooien. 
 

Hoe laat je zien dat je vrij staat: 

 NIET goed: Door hard te roepen  

 WEL goed: Door je hand op te steken 
Waarom? 
- Je hebt gelijk een richtpunt om op te mikken. 
- Tegenstander komt niet op je af, omdat die je niet hoort. 

 
Samenspelen: 

- Kijk als aanvaller met de bal niet naar je tegenstander (wat voor mooie 
ogen die heeft). Maar kijk groot, kijk naast je, achter je en voor je. 

- Laat een voorbeeld zien, dat je mag stappen met 1 voet  en dus opzij  of 
naar achter kan draaien. 
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Partijtje A: op drie velden 
Organisatie: 

 Alle leerlingen. 

 4-4 spelen met kameleon (dit is de trainer en leerkracht). 

 Maak drie of vier vakken. 

 Korf staat in het midden van het vak. 
Arrangement: 

 12-16 lintjes/hesjes 

 Dopjes als lijn voor het veld 
3 of 4 korven en 3 / 4 ballen 

Opdracht: 

  Probeer door samen te spelen te scoren. 

 Wordt de bal afgepakt dan moet de bal een keer naar de 
kameleon voordat je mag scoren. 

Uitbouw: 

 Vertellen wat vrijlopen is. 

 Heb je de bal afgepakt dan moet je recht van aanval halen 
in 1 van de vier hoeken. Kameleon hoeft niet meer 
aangespeelt te worden. Deze kan wel aangeven ‘hoeken’ 
wanneer de bal is afgepakt. 

Regels: 

 Kijk bij de regels bij ‘Tienen’. 
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Partijtje B: 2 velden; toernooitje 
Organisatie: 

 Alle leerlingen: maak 6 teams, 3 teams per vak; 1 aan de 
kant 2 teams aan het spelen. 

 4-4 spelen met kameleon (dit is de trainer en/of 
leerkracht). 

 2 vakken met de korf in het midden. 
Arrangement: 

 16 lintjes 

 Dopjes als lijn voor het veld 

 2 korven en 2 ballen 
Opdracht: 

 Probeer door samen te spelen te scoren. 

 Wordt de bal afgepakt dan moet de bal een keer naar de 
kameleon voordat je mag scoren. 

Uitbouw: 

 Vertellen wat vrijlopen is. 

 Heb je de bal afgepakt dan moet je recht van aanval halen 
in 1 van de vier hoeken. Kameleon hoeft niet meer 
aangespeelt te worden. Deze kan wel aangeven ‘hoeken’ 
wanneer de bal is afgepakt. 

Regels: 

 Kijk bij de regels bij ‘Tienen’ 
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Partijtje C: monokorfbal 
Organisatie: 

 Alle leerlingen: maak 6 teams, 3 teams per vak; 1 aan de 
kant 2 teams aan het spelen. 

 4-4 spelen met kameleon (dit is de trainer en leerkracht). 

 Middellijn in de lengte. 
Arrangement: 

 16 lintjes 

 Dopjes als lijn voor het veld 

 4 korven en 2 ballen 
Opdracht: 

 Probeer door samen te spelen te scoren. 

 Wordt de bal afgepakt dan ga je naar de korf waar je moet 
scoren. 

Uitbouw: 

 Vertellen wat vrijlopen is. 

 Als je achter de korf scoort krijg je twee punten. 
Regels: 

 Kijk bij de regels bij ‘Tienen’. 

 



Eindspel 
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Schiet hem erin  
Organisatie: 

 1 korf 

 Alle leerlingen. 

 3 hoepels (verschillende kleuren) 

 2 ballen 
Arrangement: 

 De meiden gaan zitten aan de ene kant van de korf op een 
lijn. 

 De jongens gaan zitten aan de andere kant van de korf op 
een lijn. 

Opdracht: 

 Omstebeurt schiet een jongen of een meisje: 
- Je kiest uit welke hoepel je wilt schieten 
- Scoor je dan krijg je het aantal punten van de hoepel: de 

hoepel dichts bij de korf is  1 punt, middelste  2 punten en 
de achterste 3 punten. 

 Welke team heeft de meeste punten op het einde.  
Regels: 

 Trainers en Leerkracht kunnen mee doen. 

 



Eindspel 
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Tikkertje met scoren 
Organisatie: 

 Alle leerlingen. 
Arrangement: 

 3 / 4 deel van de zaal is tikgebied 
- Dit gebied is helemaal leeg 

 1 /4 deel van de zaal is om te scoren 
- 2 of 3 korven met de ballen 

Opdracht: 

 2 tikkers; ben je getikt dan ga je naar de korven, pak je een 
bal en ga je schieten.  

 Schiet je raak dan mag je weer meedoen.  
Regels: 

 Als lopers en tikkers mag je alleen in het tikgebied komen. 

  


