
Tips voor lessen schoolkorfbal 
 

 Wees je bewust van je voorbeeldfunctie: jij vertegenwoordigt je vereniging en het korfbal. 

 Mocht je onverhoopt ziek worden of om een andere reden niet aanwezig kunnen zijn, zorg 
dan dat je weet wie je moet bellen om je te vervangen. En zorg dat de school weet dat jij niet 
komt en wie de vervanger is. 

 Zorg dat je op tijd bent, dat materialen aanwezig zijn en dat alles klaar ligt zodat je gelijk kunt 
beginnen. 

 Denk van tevoren na  hoe je je presenteert. Vertel kort wie je ben, waarom je hier bent en 
wat je komt. Vraag bij de 2e les aan dezelfde groep of ze nog weten wie je bent en wat je 
komt doen en waarom. 

 Zorg dat je je zo opstelt dat je veel kan zien (houd overzicht). Denk van tevoren na waar je 
gaat staan. 

 Voorkom vaak en onnodige organisatiewisselingen, denk ook daar vooraf goed over na. 

 Zorg dat je verzorgde kleding draagt (shirt / sponsor, trainingspak en zaalschoeisel).  

 Bij de lessen is een leerkracht aanwezig, spreek vooraf met hem/haar af wie wat doet tijdens 
de les.  

 Overleg met de leerkracht hoe je aandacht vraagt / krijgt (zijn er afspraken die gelden binnen 
de groep?). 

 Probeer vooraf een aantal kinderen eruit te pikken en hun naam te onthouden. 

 Stimuleer, motiveer en wees enthousiast, actief en toegankelijk tijdens de les. 

 Praat rustig en duidelijk en gebruik begrijpelijke termen, wacht met je uitleg tot je echt de 
aandacht hebt. Maak het niet te lang (plaatje – praatje – daadje). Vraag of ze het begrepen 
hebben. 

 Tijdens de uitleg is het van belang dat de kinderen aandacht voor je hebben. Laat ze daarom 
de bal goed vasthouden en laat ze bijvoorbeeld zitten. Als ze blijven friemelen met de bal, 
pak de bal dan af of laat ze de bal wegleggen. 

 Doe een oefening altijd even voor! 

 Zorg voor veel variatie. Met een kleine aanpassing of toevoeging krijgt een oefening weer 
een andere dimensie, waardoor de oefening interessant en leuk blijft. 

 Zorg dat alle kinderen in beweging zijn.  Op school zijn het vaak grote groepen. Als je met een 
groep een oefening op de paal doet kan de andere groep misschien techniek doen zoals 
stuiteren, overgooien etc. 

 Gebruik zowel korven als baskets, maar wissel wel geregeld. 

 Zorg dat de oefen- en spelvormen aansluiten bij de leeftijdsgroep. 

 Voor vragen / problemen met de training kun je contact opnemen met de sportconsulent 
van je district en overleggen hoe hij / zij dit punt oplost/aanpakt.  

 Zorg dat de kinderen veel kunnen doen (veel herhalingen en veel in beweging), veel plezier 
hebben en veel leren. 

 Vergeet niet regelmatig tijdens de lessen enthousiast te vertellen over de vereniging en over 
korfbal. Zo zaai je alvast enthousiasme en vergroot je de kans op nieuwe leden. 

 Wijs de leerkracht voor of na de eerste les op het schoolkorfbaltoernooi, de open dag, de 
spelinstuif of gratis korfbaltrainingen (of welke vervolgactie dan ook) bij jouw vereniging. 

 Aan het eind van de laatste les krijgen de kinderen: een leuk aandenken, een stempelkaart 
met uitnodiging voor oefentrainingen, een uitnodiging voor het schoolkorfbaltoernooi  of iets 
anders leuks (spreek met de leerkracht af of je dit zelf uitdeelt of dat dit in de klas aan het 
eind van de dag gebeurt). 
 

Bij de eerste kennismakingslessen korfbal is succesbeleving heel belangrijk, dus kinderen moeten 
veel kunnen scoren. Daarvoor is het volgende belangrijk: 



 Pas de hoogte en grootte korf /mand aan  

 Houd rekening met de te gebruiken ballen: plastic of kleine ballen, A3 of A4 voor 
basisgroepen tot 6,voor groep 7 en 8 bal nr. 5  

 
En denk er vooral ook aan dat schoolkorfbal geen training is en de klas geen team! 
 


