Nederlandse Basketbal1 Bond

voorwoord
Verenigingen zijn verplicht om trainers op te leiden tot basketball trainer. Voor elk niveau waar een team
in speelt wordt een kwalificatie van de trainerlcoach voorgeschreven in het licentiereglement van de
Nederlandse Basketball Bond (NBB).
De praktijk leert dat verenigingen grote moeite hebben met het vinden van 'vrijwilligers' die
trainerscursussen willen en kunnen volgen. Vaak zijn er wel leden enlof ouders, die bereid zijn een
jeugdteam te trainen en te coachen zonder dat men direct een trainerscursus wil gaan volgen. Men wil
eerst wel eens ervaren hoe het is om een team te trainen en te coachen, alvorens een besluit te nemen
veel tijd in een opleiding te steken.
Deze goedwillende leden ontbreekt het echter vaak aan voldoende kennis en materiaal om een training te
verzorgen. Niet elke vereniging heeft dan lesmateriaal in huis of men heeft geen tijd of het ontbreekt aan
voldoende kader met kennis, om die trainingslessen op te stellen.
Bij de NBB zijn echter voldoende boekjes en informatiemappen te verkrijgen via www.basketballtotaal.nl,
zoals de boekjes:
Praktijkboek Technisch Basketball
Drills and Tactics

* De oefeningen en trainingslessen die daarin staan zijn meer geschikt voor de iets meer ervaren
basketballer.
Eenvoudiger lesstof vindt men in:
Kennismaken met Basketball
Basketball voor B 0 en V 0
* Deze boekjes zijn meer geschikt voor basketball lessen op scholen.

In het kader van het project Peanuts Basketball speciaal voor de leeftijdsgroep Under 8, heeft het bestuur
van rayon West doen besluiten de verenigingen een handzaam document via de website ter beschikking
te stellen. De oefenstof en trainingslessen die hierin staan zijn geschikt voor basketball trainingen voor
kinderen van 5 tot en met 10 jaar.
Het bestuur van rayon West is van mening dat dit document verenigingen in staat stelt om met name
ouders, maar ook oudere spelers die wel willen basketballen, maar zeggen geen tijd te hebben om een
team te trainen, iets te bieden waarmee zij op eenvoudige wijze een training kunnen geven, zonder veel
voorbereidingstijd.
Het bestuur van rayon West hoopt hiermee ook te bereiken, dat verenigingen hun spelers en speelsters
van de hogere teams, die een betaalde trainer enlof meer trainingsuren hebben, te bewegen een
Peanutteam te adopteren, zodat ze bij toerbeurt een training voor deze beginnende jongens en meisjes
kunnen verzorgen, met behulp van dit document.
Veel succes met het werven van trainers voor de U8 en zeker ook voor UI0 teams in uw vereniging. Met
behulp van dit document.
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Deel 1
1.1 INLEIDING
Kinderen melden zich o p steeds jongere leeftijd aan bij sportverenigingen, ook bij de basketbalclubs. Een twintigtal
jaren geleden was het minibasketbal i n opkomst. Nu is deze jongste leeftijdsgroep gesplitst i n mini's, benjamins
en welpen en zijn er voor al deze groepen competities.
Voor de verenigingen heeft dit consequenties; het technisch kader moet de trainingen wat anders gaan inrichten.
Het zal wat speelser moeten worden, zonder dat de essentie van de techniek geweld wordt aangedaan. Maar ook
i n deze leeftijdsgroep van 5-10 jaar zijn er grote verschillen. We hebben een onderverdeling gemaakt: 5-6 jaar,
(6)-7-8 jaar en (8)-9-10 jaar. Er zal enige overlapping moeten zijn; daarom de tussenhaakjes geplaatste leeftijden.
Veel van de spel- en oefenvormen voor deze drie groepen zal hetzelfde zijn. Er zullen echter ook vormen zijn die
slechts geschikt zijn voor alleen de jongste o f de oudste groep. We geven bij alle oefeningen, zowel spel-, oefen-,
als wedstrijdvormen aan. M e t behulp van kruisjes geven we aan voor welke groep wij deze vormen geschikt achten.
XOO

Geschikt voor 5 en 6 jarigen

OXO

Geschikt voor (6), 7 en 8 jarigen

OOX

Geschikt voor (8), 9 en 10 jarigen

XXO

Geschikt voor 5, 6, 7 en 8 jarigen

OXX

Geschikt voor (6),7, 8, 9 en 10 jarigen

XXX

Geschikt voor 5 t o t en met 10 jarigen

-

5 6 jaar

Kenmerken
Kinderen van deze leeftijd zijn snel vermoeid, maar herstellen zich ook weer snel.
Er is in deze leeftijdsfase nog steeds sprake van symmetrische motoriek, maar die maakt langzaam plaats voor
het kunnen uitvoeren van de afzonderlijke bewegingen van links en rechts.
Het evenwichtsgevoel is zover ontwikkeld dat de kinderen n u kunnen huppelen en hinkelen.
De kinderen kennen hoeveelheidbegrippen als meer en minder, tijdsbegrippen als n u en later en gekoppelde
begrippen als snel vooruit en vlug naar links.
Zij leven steeds minder i n een fantasiewereld en meer i n de werkelijkheid.
Zij kunnen zich wel concentreren, maar zijn toch nog snel afgeleid.
Zij kunnen opdrachten nauwgezet vervullen en willen het goede resultaat graag laten zien.
Zij gaan steeds intensiever met anderen spelen.
Consequenties voor het lesgeven
Wissel kortdurende inspanningsmomenten af met korte rustpauzes.
Houd de instructie o f uitleg kort.
Laat de kinderen veel en veelzijdig bewegen.
Laat ze veel herhalen.
Demonstreer de totale beweging als je een voorbeeld geeft o f laat geven.
Geef weinig o f geen directe correcties. Pas liever de situatie aan, zodat de kinderen o p die manier de
beweging beter kunnen uitvoeren.
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1.lInleiding ll.2 Leeftijdskenmerken

- -

(6) 7 8 jaar

Kenmerken
Er is een evenwichtige groei.
Het uithoudingsvermogen w o r d t groter. Vermoeidheid treedt nog redelijk snel op, maar het herstel van met
name hart- en longfunctie duurt kort.
Kinderen van deze leeftijd willen graag motorische vaardigheden leren en perfectioneren.
Zij zijn bewegelijk en energiek.
De kinderen ontwikkelen een voorkeur voor één zijde.
Kinderen van deze leeftijd hebben een drang t o t zelfbehoud en zij zullen daarom nog niet hoger grijpen dan
ze aankunnen. Overmatige prikkels van buitenaf kunnen de kinderen t o t zelfoverschatting verleiden
Er kan al goed een beroep o p hun verantwoordelijkheidsgevoel worden gedaan.
Het bindmiddel tussen de kinderen is het samen bezig zijn.
Zij vinden spelregels belangrijk; die geven houvast en worden daarom star toegepast.
Consequenties voor het lesgeven
Pas o p voor t e langdurige inspanning.
Laat veel en veelzijdig bewegen.
Houd de uitleg kort.
Ze zijn n u klaar voor eenvoudige groepsopdrachten.
Pas o p voor t e sterke prikkels van buitenaf. Pas de wedstrijdvorm slechts beperkt toe.
De kinderen kunnen nu uit de voeten met eenvoudige spelregels.

- -

(8) 9 10 jaar

Kenmerken
De kinderen beschikken over meer lichaamskracht.
Wat betreft de hart- en longfunctie kan de inspanning n u enkele minuten bedragen.
Zij beschikken over een verfijndere motoriek. De coördinatie blijft gehandhaafd als het tempo wordt opgevoerd.
Een duidelijke demonstratie i n de vorm van (laten) voordoen werkt beter dan een technische analyse.
De kinderen zijn leergierig.
Het spelinzicht verbetert.
Ze willen iets presteren, maar krijgen tegelijkertijd moeite met de eigen grenzen.
Ze hebben de neiging t o t een negatief lichaams- en zelfbeeld.
De plaats van een kind i n de groep wordt vaak bepaald door het motorisch kunnen en durven. Kinderen die
motorisch achterblijven krijgen een lagere plaats i n de rangorde.
Zij willen zich graag aan spelregels houden.
Consequenties voor het lesgeven
Zorg dat de training veel activiteiten bevat die succes opleveren.
Stel eisen aan de techniek en de uitvoering.
Corrigeer vooral door het goede voorbeeld duidelijk t e (laten) geven.
Corrigeer o p een positieve manier.
De spelregels gaan n u een belangrijke rol spelen. Hanteer deze strak.
Geef de kinderen veel positieve aandacht.

1.2 Leeftijdskenmerken

7.3 ORGANISATIE
Goed organiseren is een eerste vereiste voor een ordelijke en veilige training. Je bent, als je de les goed organiseert,
de kinderen steeds een stapje voor en komt niet voor verrassingen t e staan.
In deze paragraaf bespreken w e hoe je over de organisatie nadenkt in je voorbereiding en hoe je tijdens de
training de activiteit o p verschillende manieren kunt organiseren.
Bij de voorbereiding zul je moeten nadenken over enkele zaken zoals:
Wat geef ik als warming-up?
Welke materialen heb ik nodig en hoe deel ik deze uit?
Hoe stel ik de groep op?
De warming-up zal snel en makkelijk georganiseerd moeten worden. Zoveel mogelijk zullen alle kinderen gelijktijdig
bezig zijn. Zij zullen hun overtollige energie kwijt moeten kunnen. De overgang naar het lerend gedeelte van de
training mag niet lang duren. In d i t lerend gedeelte zullen de kinderen, zeker bij nieuwere onderdelen, meer stil
staan. Geef daarom na een aantal minuten even een oefening die ze al beheersen en veel beweging kent.
Ga daarna verder met het aanleren.
De materialen die je i n d i t lerend gedeelte nodig hebt, kun je al i n de warming-up gebruiken; je zult je dan bij
de voorbereiding moeten afvragen hoe je deze uitdeelt. Deze materialen zullen dan wel klaar moeten liggen.
De materialen die je i n het verdere verloop van de training nodig hebt, moeten snel voor het grijpen zijn. Geef
de instructie voordat je de ballen uitdeelt, zodat de kinderen direct, als zij een bal hebben, kunnen beginnen
met de opdracht en niet hoeven t e wachten met de bal i n de handen.
Hoe je de groep opstelt is mede afhankelijk van de plaats waar je training geeft. In een kleine zaal, waar je alleen
met j o u w groep bent, w o r d je niet gestoord en storen jouw kinderen anderen niet. Maar i n een grote hal met
meerdere trainingsgroepen zul je met die andere groepen rekening moeten houden.
Train je aan de zijkant van een grote sporthal, stel dan bij je uitleg de groep o p met de r u g naar het andere veld
o f velden. De kinderen worden dan niet afgeleid. Laat bij het werken met ballen dan zo werken dat deze ballen
niet i n het andere veld kunnen rollen, maar werk i n de lengte van jouw veld.
Bij de uitleg aan kinderen die allen een bal hebben, moet je niet tolereren dat zij o p de bal gaan zitten, o f met
de bal staan t e spelen. Laat hen de bal met twee handen o p zo'n manier vasthouden dat ze de bal direct kunnen
verwerken ("triple threat"). Controleer en corrigeer regelmatig door langs t e lopen en steekproefsgewijs o p de
bal t e slaan; deze mag dan niet u i t de handen vallen; maak er een spelletje van.
Bezin je bij de voorbereiding o p je eigen opstelling: ga zo staan dat je overzicht hebt en snel i n kunt grijpen. Ga
dus bij het werken i n een kringopstelling buiten de kring staan, zodat je altijd de hele groep kunt blijven zien.
Bezin je bij de voorbereiding van de training er ook op hoe de kinderen na een oefening de ballen op moeten ruimen.
De oefenstof i n d i t boek i s ingedeeld in: oefenvormen, wedstrijdvormen en spelvormen.
Meestal zul je, als je iets w i l t aanleren, met een oefenvorm beginnen.
Om t e controleren o f de kinderen iets al enigszins beheersen, kun je een wedstrijdvorm toepassen. Hierbij moet
i n een zo hoog mogelijk tempo een beweging, zo goed mogelijk worden uitgevoerd.
Als een beweging al redelijk w o r d t beheerst, kan deze i n een spelvorm worden verwerkt. I n deze spelvorm
w o r d t een beweging gebruikt o m een doel t e bereiken. Het kind zelf bepaalt wanneer de beweging w o r d t uitgevoerd (de tactiek). In de spelvorm zit dus ook een wedstrijdelement, maar de tactische keuze is wezenlijk.
De spelvorm kan ook dienen o m t e kijken o f de kinderen een beweging al zodanig beheersen, dat zij deze ook
gebruiken o m een doel t e bereiken en hoe zij deze beweging dan uitvoeren.
Tijdens de training kun je kiezen voor een bepaalde organisatievorm: het werken o p commando en het werken
i n stroom. Bij het werken o p commando geef je ieder kind individueel h e t sein dat hij o f zij mag beginnen. Dit
is een sterk gestructureerde vorm met een relatief laag tempo, die bijvoorbeeld heel geschikt is o m kinderen t e
observeren. Deze organisatievorm zul je kiezen als je een groep n o g niet goed kent o f als je een nieuwe techniek
o f oefening aan w i l t leren.
Bij werken i n stroom mag het volgende kind steeds beginnen zodra zijn voorganger klaar is o f een bepaald p u n t
i n de ruimte bereikt heeft. Deze organisatievorm heeft i n principe altijd de voorkeur omdat het tempo hoger zal
liggen en het zelfstandig handelen bevorderd wordt. Voor het inslijpen van een techniek verdient deze vorm dus
de voorkeur.
Probeer de indeling van de groep kinderen de hele training hetzelfde t e houden of, indien nodig, tenminste
logisch t e veranderen, bijvoorbeeld van tweetallen naar viertallen en niet naar drietallen.
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1.3 Organisatie

Je moet evenwicht vinden tussen enerzijds uitdagend en aantrekkelijk training geven en anderzijds veilig training
geven. Risico's zijn nooit helemaal uit te sluiten, maar je moet ze binnen aanvaardbare grenzen houden. Ongelukjes
gebeuren altijd op momenten dat je het niet verwacht. Blijf dus altijd alert!
Werk altijd goed voorbereid en goed georganiseerd.
Maak goede en duidelijke afspraken en hanteer deze regels consequent.
Durf kinderen aan te spreken op hun gedrag. Zorg voor een prettige werksfeer.
Wijs op goede schoenen en laat de veters goed vastknopen.
Laat nooit lopen naar een muur of wand, maar naar een punt of lijn voor die muur zodat de vaart wordt afgeremd.
Schat de sfeer in de groep altijd goed in en stel je daarop in.
Zet de kinderen niet overmatig onder druk, vooral niet in de laatste minuten van de training.
Laat de kinderen voor de training horloges en sieraden afdoen.
Zorg voor en na de training voor rust in de kleedkamer.

1.5 MATERIALEN
Het plezier maar ook de effectiviteit van je training wordt mede bepaald door de staat van het materiaal waar je
mee werkt. Zorg dat dit altijd prima is!
Er moeten genoeg ballen zijn zodat elk kind optimale trainingsarbeid kan verrichten. Maar deze ballen zullen
van goede kwaliteit moeten zijn: rond, voldoende opgepompt en niet te groot.
Let er op dat de basketbaltorens goed vast staan en dat de kinderen hun hoofd niet stoten aan het uitstekende
deel aan de achterzijde; zet hier desnoods een pilon op.
Als de kinderen partijlintjes om doen, laat hen deze dan schuin over één schouder doen en niet om hun hals.
Wees voorzichtig met materialen die op de grond liggen en kunnen schuiven. Als deze materialen niet meer
nodig zijn, ruim ze dan op.

1.4 Veiligheid 1 1.5 Materialen
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1.6 LIJST VAN DE
Kinderen
Aanvaller
Verdediger
Balbezitter
Tikker
Looprichting
Looprichting met afstoppen
Pass, werprichting, balweg
Dribbelen
Doelschot
Kegel, honk
Pilon
Korf
Basket
Dobbelsteen
Hoepels
Mat
Kast
Bank
Omgekeerde bank
Twee banken op elkaar
Klauterraam
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1.6 Lijst van de gebruikte tekens in figuren

1.7 GEBRUIKTE LITERATUUR
"Minitrainer"
Cursusboek van de NBB,
"Trainer A
Cursusboek van de NBB,
"Balspelen" door Kock van Bodegom en Ruud Klarenbeek, Wolters Noordhoff, 1997
"Tikspelen" door Kock van Bodegom en Ruud Klarenbeek, Wolters Noordhoff, 1997
"Bewegen en Didactieknl door werkgroep Groels, Wolters Noordhoff, 1993
"Bewegen en Didactiek. Praktijk Onderbouw" door werkgroep Groels, Wolters Noordhoff, 2001

1.7 Gebruikte literatuur
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DEEL 2
2.1 LICHAMELIJKE VAARDIGHEDEN
2.1.1 ALGEMEEN
Wat zijn lichamelijke vaardigheden?
Lichamelijke vaardigheden zijn die vaardigheden waarbij het lichaam w o r d t gebruikt o m het spel zo goed
mogelijk t e spelen en waarbij het gebruik van de bal o p de tweede plaats komt.

Te behandelen onderdelen zijn:
Lopen
Onder lopen wordt hier verstaan: het zich i n snel tempo verplaatsen i n het veld met het doel:
van de ene naar de andere zijde t e komen
een tegenstander bij t e blijven, voor t e komen o f t e achterhalen
de bal t e pakken t e krijgen
lopen kan ook gebruikt worden o m de kinderen o p t e warmen o f om de hart- en longfunctie t e bevorderen.
Timing
Onder timing wordt hier verstaan: het o p het juiste moment een handeling verrichten o m het gewenste doel zo
optimaal mogelijk t e bereiken.
Balans
Onder balans wordt hier verstaan: het o p elk, meestal onverwacht, moment onder controle hebben van het
lichaam, zodat ongecontroleerde en niet toegestane bewegingen achterwege blijven.
Aandachtspunten
Meestal zal gebruik gemaakt worden van korte explosieve loopjes.
Geef dus niet teveel herhalingen achter elkaar; maar las korte rustpauzes in.
Geef het startteken zo dat er ook een explosieve start kan volgen: dus niet: "één, twee, drie",
maar bijvoorbeeld: "klaar ...j a!"
Muren als keer- o f eindpunt zijn gevaarlijk.
Maak bij tikspelen de tikkers duidelijk herkenbaar.
Leg matten die de kinderen moeten aanraken bij loopvormen o f spelletjes niet t e dicht bij de muur en zorg er
voor dat ze niet t e gemakkelijk kunnen schuiven.
Als je de nadruk w i l t leggen o p het lopen, moet je geen obstakels gebruiken, maar een loopbaan markeren.
Als je het stoppen, wenden o f keren w i l t laten oefenen, moet je juist wel allerhande obstakels plaatsen;
maar plaats deze dan zo, dat ze geen gevaar o p leveren, dus niet vlak bij de muur.
Zorg dat er evenwicht is tussen de tikker(s) en de overige spelers. De reden van het ontbreken van evenwicht
kan zijn: de tikkers zijn t e langzaam of het veld is t e groot. herstel dit evenwicht dan door het veld t e verkleinen
o f een extra tikker i n t e zetten.

2.1 Lichamelijke vaardigheden
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OEFENVORMEN
1. Schaduwlopen
XXX

Tweetallen.
De kinderen lopen i n tweetallen door de zaal. Het ene kind probeert het andere t e volgen.
Variatie Het kind dat voorop loopt moet plotseling van tempo veranderen.
Het voorste kind moet steeds scherp van richting veranderen.
Groepjes van vier o f vijf kinderen.
Groepjes van vier o f vijf kinderen en o p teken sprint de achterste naar de kop en
geeft dan vervolgens de baan aan.
Coaching points Let er bij de laatste twee vormen o p dat de rijtjes elkaar niet doorsnijden.
Organisatie
Beschrijving

2. In een rij lopen
XXX
o

Organisatie
Beschrijving

i n het veld liggen allerhande hindernissen, zoals matten, hoepels en pilonnen.
De trainer loopt voorop langs deze hindernissen, de kinderen volgen hem.
Variatie De kinderen lopen i n tweetallen een baan langs deze hindernissen.
Zij lopen achterwaarts.
Zij lopen met zijwaartse passen.

3. Overlopen
XXX

De hele groep staat opgesteld achter een lijn aan de zijde van het veld.
Op teken lopen zij over naar de overzijde.
Variatie Uitgangshoudingen:
hurkzit, kniezit, buik- o f rugligging, zit met de rug naar de looprichting.
Coaching points Vaak kun je de eindhouding van een overloop de beginhouding van een volgende loop laten zijn.

Organisatie
Beschrijving

WEDSTRIJDVORMEN
1. Overlopen in twee rijen
OXX

Organisatie
Beschrijving

De hele groep staat i n twee rijen tegenover elkaar opgesteld o p ongeveer één meter afstand
van elkaar.
Op teken steken zij zo snel mogelijk over.
Variatie Varieren van de begin- en eindhoudingen.
Het startteken wordt gegeven door het kind dat met de rug naar de looprichting
staat een tik o p de uitgestoken hand van het andere kind t e laten geven. (zie tekening)
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2.1 Lichamelijke vaardigheden

2. Overlopen in estafetterijtjes
OXX
Organisatie
Beschrijving

De groep staat opgesteld aan de korte zijde van het veld i n enkele estafetterijtjes.
Op een teken lopen zij allen tegelijk naar de overzijde en gaan daar weer achter elkaar zitten i n
een willekeurige volgorde. Welk ritje zit het eerst?
Variatie Variëren van de begin- en eindhoudingen.
Aan de overzijde een lijn aan raken, terugkeren en weer i n een rijtje gaan zitten.

3. Puntenloop
OXX

Organisatie
Beschrijving

In iedere hoek van het veld staat een aantal kinderen.
leder probeert i n een vastgestelde t i j d (bijv. één minuut) zoveel mogelijk punten t e scoren:
een sprint i n de breedte is één punt waard, in de lengte twee punten en de diagonaal drie punten.

SPELVORMEN
1. Overlopertje
XXX

Organisatie
Beschrijving

Uit de groep wordt een tikker aangewezen. Het spel wordt over het hele veld gespeeld.
De groep staat aan een zijde van het veld opgesteld. Op teken steken de kinderen over. Eén
tikker probeert zoveel mogelijk overstekende kinderen t e tikken.
Variatie De kinderen lopen heen en terug o p teken.
Heen en terug zonder o p een teken t e wachten.
De kinderen zijn aan de overzijde niet vrij.
M e t twee tikkers.
M e t vakken waarbij i n elk vak één tikker staat. De kinderen kunnen i n elk vak getikt
worden. Wie is o p heen- en terugweg niet aangetikt? Of welke groep tikkers heeft
de meeste kinderen kunnen tikken?

2. Materialenroof
XXX

Organisatie
Beschrijving

De hele groep. Aan beide lengtezijden van de zaal ligt een aantal hoepels met partijlintjes o f
blokjes (of andere kleine voorwerpen). In plaats van hoepels kunnen ook matten worden gebruikt.
Een tikker met een partijlintje.
De groep staat aan een zijde achter deze hoepels. Op teken gaan de kinderen voorwerpen aan
de overzijde één voor é4n stelen en i n de hoepels aan hun eigen kant leggen. Worden zij hierbij
door een tikker gepakt, dan moeten zij het voorwerp terugleggen.
Variatie Twee tikkers.

2.1 Lichamelijke vaardigheden
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3. Punten scoren
OXX

Organisatie
Beschrijving

De groep staat i n de vier hoeken van het veld opgesteld. Een tikker m e t een partijlintje
Op een teken gaan zij naar keuze het veld i n drie richtingen oversteken: de korte zijde, de
lange zijde o f diagonaal. Dit levert telkens bij terugkeer resp. één, t w e e o f drie punten op. Een
tikker opereert i n de ruimte en verplicht de getikte kinderen eerst terug t e gaan naar zijn hoek
voor hij weer mag oversteken. Hoeveel punten kun je i n een afgesproken t i j d halen?
Variatie Twee tikkers.

4. Kleuren overbrengen
XXX

Organisatie
Beschrijving

De hele groep staat aan de lengtezijde achter een lijn. Een tikker staat i n het veld. De kinderen
zijn verdeeld in drie groepen en elk kind van een groep heeft een partijlintje van een bepaalde kleur.
De trainer roept een kleur en het partijlint van deze kleur moet door de betreffende kinderen
worden overgebracht zonder dat ze getikt worden. Wie getikt wordt moet zijn voorwerp afgeven.

5. Tikkertje met twee tikkers
XXX

De groep staat opgesteld achter een lijn aan de korte zijde. Twee tikkers met een partijlintje.
Op een teken gaan de kinderen door de zaal lopen en proberen niet getikt t e worden.
Wie getikt wordt gaat langs de kant zitten.
Hoeveel kinderen worden i n een halve minuut getikt?
Variatie Hoe lang doen de tikkers er over o m alle kinderen t e tikken?
Coaching points Let o p de kwaliteit van de tikkers: nooit t w e e minder vaardige tikkers samen.
Organisatie
Beschrijving

6. Staarttikkertje
XXX

Alle kinderen hebben een partijlintje achter i n hun broek. Eén tikker.
De tikker probeert de "staartjes" t e pakken. Wie zijn "staartje" kwijt is, gaat langs de kant zitten.
Variatie Wie zijn "staartje" k w i j t is, gaat een ander "staartje" halen.
Twee tikkers.
Er zijn geen tikkers. Alle kinderen proberen n u het eigen partijlintje t e verdedigen en
een ander partijlintje t e veroveren. Als je h e t partijlintje k w i j t bent, ga je een ander
halen. Je gebruikt eerst een veroverd partijlintje.
Coaching points Je mag niet o p je de grond gaan liggen o f met je r u g tegen de muur staan.
Binnen bepaalde lijnen blijven.

Organisatie
Beschrijving

7. Tikkertje met geheime verlosser
XXX

Organisatie
Beschrijving

De hele groep staat verspreid i n het veld. Eén tikker met partijlintje. Zonder dat de tikker d i t
kan zien wordt er een verlosser aangewezen.
De tikker gaat kinderen tikken; deze kinderen gaan dan o p de grond zitten.
De geheime verlosser mag ze door aanraken verlossen.
Variatie Meerdere tikkers en verlossers, zeker als de groep w a t groter is.

8. Voetje van de vloer
XXX

Organisatie
Beschrijving

De hele groep staat i n het veld. Er is één tikker met een partijlintje.
De tikker probeert zoveel mogelijk kinderen t e tikken. Dezen mogen niet getikt worden als zij
o p de grond zitten met de voeten van de vloer. De tikker mag niet bij een zittend kind blijven
wachten. Hoeveel kan hij er i n een minuut tikken?
Variatie Twee tikkers.
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9. Boompje verwisselen
XXX

Organisatie

Alle kinderen staan verspreid i n het veld i n een hoepel. Eén tikker met partijlintje. Er liggen
enkele hoepels teveel.
Beschrijving
De kinderen proberen naar een vrije hoepel t e lopen zonder getikt t e worden. Er mag maar één
kind i n een hoepel staan. Een kind dat getikt is, wisselt met de tikker.
Variatie Twee tikkers
Coaching points Verminder het aantal hoepels, zodat het moeilijker wordt.

10. Ratten en raven
XXX

Organisatie
Beschrijving

De hele groep staat opgesteld i n t w e e rijen tegenover elkaar: de ratten en de raven. Afstand
tussen de rijen is twee meter.
De trainer roept de woorden "ratten" o f "raven" en de kinderen i n de rij die zo genoemd is,
lopen weg naar de achterlijn, terwijl zij door de andere rij achtervolgd en getikt kunnen worden.
Variatie De rijen kunnen verschillend uitgangshoudingen aannemen zoals zitten, knielen,
buikligging.
Je kunt ook werken met kleuren o f evenloneven cijfers.

11. Tikkertje met tweetallen
XXX

Organisatie
Beschrijving

Enkele tweetallen geven elkaar een hand.
Deze tweetallen proberen zoveel mogelijk kinderen t e tikken. Degenen die getikt worden
geven elkaar weer een hand en gaan meetikken. Laat af en toe tweetallen die begonnen zijn o f
al een tijdje bezig zijn de handen loslaten en weer gewoon meedoen.
Variatie Degene die getikt wordt, wisselt met degene die hem o f haar getikt heeft.

12. Tikkertje met verlos
XXX

Organisatie
Beschrijving

Twee tikkers met een partijlintje.
Deze tikkers proberen de andere kinderen t e tikken. Wie getikt wordt, gaat i n spreidstand staan.
Andere kinderen mogen nu verlossen door van achter naar voren onder de benen door t e kruipen.
Coaching points Zorg ervoor dat kinderen die verlost moeten worden niet t e dicht b i j een muur o f ander
obstakel staan.

13. Bal maakt vrij
OOX

Organisatie
Beschrijving

Twee tikkers met een partijlintje.
Drie ballen.
De tikkers proberen de anderen t e tikken. Deze spelen elkaar een bal toe. Wie een bal heeft,
mag niet getikt worden.
Variatie Meerdere ballen i n het spel.

2.1 Lichamelijke vaardigheden
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TIMING
OEFENVORMEN
1. Bal plukken
XXX
Organisatie
Beschrijving

De kinderen staan verspreid opgesteld over het veld. leder kind heeft een bal.
De kinderen gooien de bal op, laten deze stuiten en proberen de bal dan op het voor
hen hoogst mogelijke punt t e vangen.
Variatie Ze stuiten de bal n u hard o p de grond.
Coaching points Wijs hen erop dat ze als het ware met de bal mee omhoog gaan

2. Bal plukken uit gooi
XXX

Organisatie
Beschrijving

De kinderen staan verspreid over het veld.
Ze gooien ieder voor zich de bal omhoog en proberen deze weer t e vangen o p een zo hoog
mogelijk punt.

3. Bal plukken met tweetallen
XXX

Organisatie
Beschrijving

Tweetallen (van ongeveer gelijke lengte) verspreid over het veld met één bal.
Kind 1 stuit de bal o p de grond en beiden proberen de bal zo snel en hoog mogelijk t e vangen.
Variatie Nu de bal omhoog (niet t e hoog) gooien.

4. Bal plukken in groepjes

OOX
Organisatie
Beschrijving

De kinderen staan i n groepjes van drie a vier kinderen verspreid over het veld.
De trainer of een assistent gooit de bal voor een groepje omhoog. Alle kinderen proberen de bal
t e vangen. Wie de bal vangt gooit deze weer omhoog.

5. Bal plukken en dribbelen
OOX

Organisatie
Beschrijving

De kinderen staan opgesteld achter de achterlijn van het veld. De trainer heeft een aantal ballen.
De trainer gooit een bal omhoog het veld i n en het voorste kind sprint o p dat moment weg,
probeert de bal met twee handen i n de lucht t e vangen en dribbelt met een boog terug achter i n
de rij.
Variatie Het kind dat de bal vangt, stopt, pivoteert en dribbelt verder.
Het kind vangt, stopt, pivoteert en gaat een lay-up maken.
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2.1.4 BALANS
Specifieke aandachtspunten
Zorg bij alle vormen ter verbetering van de balans voor extra concentratie; dus meer stilte. Deze concentratie zal
worden bevorderd door uitnodigende en uitdagende oefenstof aan t e bieden.
OEFENVORMEN
l.Balanceren op de plaats
XXX

Organisatie
Beschrijving

De hele groep staat verspreid i n het veld ergens o p een lijn.
De kinderen staan o p één been en hinken o p de plaats.
Variatie Staan i n een spreidstandje zoals bij twee-tellen stop en springen telkens o p en landen
i n balans, dus gewicht op de achterste voet.
Opspringen zoals vorige oefening maar dan met een halve draai.

2. Balanceren op lijnen
XXX

Organisatie
Beschrijving

De hele groep beweegt individueel.
Zij zoeken de lijnen i n het veld o p en gaan hierover lopen en blijven precies o p deze lijnen.
Variatie Huppelen.
Hinkelen.
Achterwaarts lopen.
In schredestand vooruit springen.

3. Balanceren met tweetallen
XXX

Tweetallen met een stok.
Kind 1 houdt de stok dwars boven een lijn, de ander springt over de stok en staat meteen s t i l o p
de lijn i n een twee-tellen stop.
Variatie M e t een halve draai.
M e t twee voeten zijwaarts over de stok springen.
Coaching points Laat de stok niet t e hoog houden, tien cm. is genoeg.

Organisatie
Beschrijving

4. Balanceren op lijnen individueel
OXX

Organisatie
Beschrijving

Alle kinderen staan verspreid over het veld met gesloten voeten naast een lijn.
Op teken gaan zij met gesloten voeten herhaald over de lijn heen en weer springen.
Zij proberen goed i n balans t e blijven.

5. Kruisspringen
XXX

Organisatie
Beschrijving

Alle kinderen staan verspreid over het veld.
Op teken gaan zij met gesloten voeten een kruis springen i n een hoog tempo. Zij moeten goed
i n balans blijven. Maak gebruik van lijnen.
Variatie Dit kan ook hinkelend.

2.1 Lichamelijke vaardigheden
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6. Hinkelkamp
XXX

Organisatie
Beschrijving

Tweetallen verspreid over het veld opgesteld.
Zij proberen hun partner al hinkend o p één been u i t het evenwicht t e brengen. Ze mogen hierbij
beide handen gebruiken.
Variatie Armen over elkaar.
Handen o p de rug.
Ze geven elkaar een hand.

SPELVORMEN
1. Annemarie Koekoek
XXX

De hele groep staat opgesteld achter een lijn. Eén kind staat aan de andere zijde met het gezicht
naar de muur.
De groep steekt over en het kind aan de andere zijde roept: "Annemarie Koekoek" en draait
Beschrijving
zich snel om. Wie dan niet doodstil staat, moet terug naar de lijn.
Variatie Stilstaan als bij de stop i n twee-tellen ritme.
Coaching points Wijs er bij de stop i n een twee-tellen ritme o p dat het lichaamsgewicht zoveel mogelijk o p het
achterste been rust.

Organisatie

2. Tikspel
XXX

Organisatie
Beschrijving

De groep staat verspreid over het veld. Twee tikkers met een partijlintje.
De kinderen die getikt worden, verstarren en moeten daarbij het aangetikte lichaamsdeel
vasthouden.

3. Reactiespelletje
XXX

Organisatie
Beschrijving

De hele groep loopt over het veld. Muziek speelt o f de trainer zingt een liedje.
Als de muziek stopt, moeten de kinderen onmiddellijk doodstil staan o p één been.
Variatie Stilstaan in een spreidstandje zoals bij het stoppen i n twee-tellen ritme.
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2.2 BALVAARDIGHEID
2.2.1 ALGEMEEN
Wat is balvaardigheid?
Het o p een vaardige manier omgaan met een basketbal. Door d i t goed t e oefenen moeten de kinderen zonder
nadenken een basketbal kunnen verwerken.
De t e behandelen onderwerpen zijn:
Balvrij maken
Kinderen kunnen o p jonge leeftijd bang zijn voor een bal. Een gegooide o f geschoten bal kan een kind pijn doen.
Het balvrij maken betekent dat kinderen leren vrij o m t e gaan met ballen zonder angst voor de bal.
Ballhandling
Het o p de plaats oefeningen doen met de bal om het contact met de bal t e verbeteren en een betere behendigheid t e krijgen.
Oog-hand-coördinatie
Dit is de afstemming van de motoriek van onze handen o p de waarnemingen die de ogen ons geven, waarbij de
ogen dominant zijn.
Aandachtspunten
Laat de kinderen de bal vasthouden met "grote" handen. De vingers zijn breed uitgespreid.
Leer de kinderen een bal goed vast t e houden met alleen de vingers en duimmuis.
De handpalm raakt de bal niet!
Tijdens uitleg van een oefening hebben kinderen vaak een bal vast en dit op velerlei manieren.
Leer de kinderen de bal vast t e houden o p de enige goede manier. Dus met twee handen met alleen de vingers
en duimmuis gespreid op de bal. Bal een beetje van buik af houden. Dus niet tolereren dat ze bal onder één arm
houden of bal vast houden als een voetbalkeeper.
Controleer dit steeds en loop langs o m met platte hand o p bal t e slaan. Kinderen moeten de bal zo stevig
vasthebben dat de bal niet op de grond valt.

2.2.2 BALVRIJ MAKEN
OEFENVORMEN
1. Rollen in de vrije ruimte
X 0 0

Organisatie
Beschrijving

leder kind heeft een bal.
Pilonnen verspreid over het veld.
De kinderen rollen hun bal vrij door de zaal.
Variatie De bal rollen over lijnen.
De bal rollen tussen pilonnen door (slalom).
De bal rollen i n een treintje van drie kinderen die achter elkaar lopen.

2. Rollen op de plaats
X 0 0
Organisatie
Beschrijving

leder kind heeft een bal.
Kind staat met voeten tegen elkaar en rolt bal o m voeten heen.
Variatie Kind staat met ene voet voor andere voet en rolt bal om voorste voet.
Kind staat met benen u i t elkaar en rolt bal i n "8je" o m en tussen benen.
Kind rolt bal van lijn naar lijn.
Bovenstaande oefeningen kunnen ook met twee ballen tegelijk worden gedaan.
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3. Rollen naar elkaar
X 0 0

Organisatie
Beschrijving

leder tweetal heeft een bal.
Kinderen zitten met benen gespreid en voeten tegen elkaar en rollen de bal met twee handen
naar elkaar toe.
Variatie Het tweetal gaat verder uit elkaar zitten zodat voeten niet meer tegen elkaar aan komen.

4. Stuiten

X 0 0
leder kind heeft een bal.
De kinderen stuiten de bal o p de grond zonder van hun plaats af t e komen.
Variatie De bal stuiten, vrij lopend door de zaal.
De bal stuiten, lopend over een zelf uitgezochte lijn.
Coaching points Eerst stuiten met twee handen toestaan en daarna kinderen uitdagen om de bal t e laten stuiten
met één hand.

Organisatie
Beschrijving

5. Mikken
XXO

Organisatie

Beschrijving

In de zaal kunnen de volgende oefensituaties worden gecreëerd:
hoepel aan wandrek
korf op kast
kegels o p een bank
blokken o p een bank
basket
zes kegels o p grond (opgesteld als bij bowling)
bovenste kastdeel omgekeerd op grond
leder kind heeft een bal. De kinderen kunnen o p signaal van ene naar andere opstelling o f vrij
van ene naar andere opstelling gaan. De kinderen proberen bij elk onderdeel zoveel mogelijk
opgestelde attributen t e raken o f ergens in t e mikken. Bij het verlaten van onderdeel moet kind
alles recht zetten.
Variatie Wedstrijdvorm: het ene kind daagt het andere kind u i t bij een oefensituatie.

6. Nummerbal
OXX

Organisatie
Beschrijving

Maximaal vijf kinderen staan i n een rij achter elkaar tegenover de trainer.
Kinderen worden genummerd van één t/m vijf. Trainer roept nummer en passt naar speler met
dit nummer. Speler(s) die ervoor staan moeten dus bukken o m bal t e ontwijken. Speler die de bal
gevangen heeft passt de bal terug naar de trainer.
Variatie Laat spelers steeds wisselen van positie.

WEDSTRIJDVORMEN
l.Inhaalbal
XXO

Organisatie
Beschrijving

2.2 Balvaardigheid

Kinderen staan i n een kring opgesteld en twee kinderen die tegenover elkaar staan i n de kring
hebben een bal.
De bal moet zo snel mogelijk worden doorgegeven met de klok mee. De ene bal moet de andere
bal i n proberen t e halen.

2. Baljacht
XXO

Kinderen staan in een kring opgesteld. Eén kind in de kring heeft een bal. Er staat één kind
buiten de kring.
De kinderen in de kring geven elkaar de bal door. De loper staat buiten de kring tegenover het
Beschrijving
kind met de bal. De loper moet proberen de bal in te halen.
Coaching points Als het niet te doen i s voor het rennende kind, moet de kring kleiner gemaakt worden. Is het te
gemakkelijk te halen voor rennende kind dan de kring groter maken.
Organisatie

SPELVORMEN
1. Fopbal
XXO

Organisatie
Beschrijving

Groepje van vier a zes kinderen.
Een bal.
De kinderen staan in een rij met de handen voor de borst gevouwen tegenover de trainer. Trainer
werpt bal naar een kind in willekeurige volgorde. Kind werpt bal terug naar trainer. Soms maakt
de trainer een schijnpass naar het kind. Wanneer het kind de handen uitsteekt naar de bal is het
kind af. Het kind moet op één knie gaan zitten. Als het kind weer af is moet het op twee knieën
gaan zitten. Indien het kind nog een keer af is, is het uitgespeeld. Winnaar is het kind dat als
laatste overblijft.
Variatie Handen op de knieën.
Handen op de rug.

2. Schotsballenspel

xxo

Organisatie
Beschrijving

Twee groepen kinderen.
Een bal.
De ene groep staat op de achterlijn. De andere groep staat in het veld verspreid opgesteld.
Op hoek achterlijn en hoek middenlijn staat een pilon. In het midden van de achterlijn ligt
hoepel. Het kind van de partij op de achterlijn gooit de bal vanuit hoepel in het veld en gaat
rondjes rennen om de pilonnen. De groep in het veld probeert de bal zo snel mogelijk terug te
krijgen in de hoepel. Dit moet gebeuren door de bal op de afgesproken manier aan elkaar door
te geven, zoals de bal boven het hoofd doorgeven in een sliert.
Variatie Bal tussen de benen doorgeven.

3. Staarttikkertje

xxo

Organisatie
Beschrijving

leder kind heeft een bal.
Verder nodig: veel partijlintjes.
Alle kinderen hebben partijlintje zichtbaar achter in broek.
Kinderen dribbelen in afgebakend gebied (bijv. half basketbalveld) Tijdens het dribbelen
proberen de kinderen bij elkaar het partijlintje uit de broek te trekken. Is kind partijlintje kwijt
dan kan hij nieuw partijlintje bij trainer gaan halen. De kinderen mogen niet tegen de muur
gaan staan of op hun rug gaan liggen.
Variatie Werken met een of meer aangewezen tikkers. Zonder 1 met bal.

4. Ballenregen

XXO
Organisatie
Beschrijving

Alle ballen liggen in een bak, bijvoorbeeld omgekeerde bovenste deel van turnkast.
Eén kind gooit zo snel mogelijk bal voor bal uit bak en de andere kinderen brengen de ballen zo
snel mogelijk weer terug. Kind heeft gewonnen als de bak leeg is. Dit kan met alle beschikbare
ballen gespeeld worden.
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5. Houd je vak schoon
XXO

In het midden van de zaal staan vier banken i n een kruis opgesteld. De kinderen worden
verdeeld over de vier ontstane vakken. In alle vier de vakken liggen evenveel ballen.
Beschrijving
De kinderen moeten hun vak schoonhouden door de ballen i n het ander vak t e leggen met de
klok mee. Welke groep kan ervoor zorgen dat er geen enkele bal i n zijn vak ligt?
Coaching points Ballen moeten i n het vak gelegd worden en niet gegooid worden.
Organisatie

BALLHANDLING
Specifieke aandachtspunten
Alle onderstaande oefeningen, waarbij mogelijk, i n twee richtingen uit laten voeren dan wel rechts- en linkshandig
u i t laten voeren.
OEFENVORMEN
1. Balgoochelen (rollen)
XXX

Organisatie
Beschrijving

De kinderen staan verspreid over het veld opgesteld en hebben ieder een bal.
Kind staat met twee voeten naast elkaar en rolt de bal o m beide voeten.
Variatie Eén voet voor andere voet en de bal o m voorste voet rollen.
Zie hierboven maar andere voet voor.
Voeten uit elkaar en de bal i n een "8je" o m en tussen voeten rollen.

2. Balgoochelen (vangen)
XXX

Organisatie
Beschrijving

De kinderen staan verspreid over het veld opgesteld en hebben ieder een bal.
Kind gooit bal omhoog, laat bal stuiten en vangt de bal.
Variatie Bal omhoog gooien en vangen zonder de bal de grond raakt.
Bal omhoog gooien, klap i n handen en bal vangen
Zie hierboven maar n u twee keer klappen, enz.
Bal omhoog gooien, om as draaien en bal vangen.
Bal omhoog gooien en zittend o p knieën vangen.
Bal zittend op knieën omhoog gooien en staand vangen.
Bal omhoog gooien en zittend vangen.
Zittend bal omhoog gooien en staand vangen.

3. Balgoochelen (cirkelen)
XXX

Organisatie
Beschrijving

2.2 Balvaardigheid

De kinderen staan verspreid over het veld opgesteld en hebben ieder een bal.
Het kind cirkelt de bal om zijn middel heen.
Variatie Bal o m knieën cirkelen.
Bal o m enkels cirkelen.
Bal o m hoofd cirkelen.
Een voet voor andere voet en bal o m voorste voet cirkelen.
Zie hierboven maar andere voet voor.
Een "8je" tussen benen cirkelen.
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4. Balgoochelen (dribbelen)
XXX

Organisatie
Beschrijving

De kinderen staan verspreid over het veld opgesteld en hebben ieder een bal.
Kind maakt op de plaats afwisselend lage en hoge dribbels.
Variatie Bal dribbelen en commando's "zitten, knielen, staan en liggen" geven.
Kinderen blijven dribbelen terwijl ze commando's opvolgen.
Bal dribbelen en elke keer wisselen van hand.
Maak met je dribbel een grote halve cirkel om je heen.
Zitten, benen gespreid, bal tussen benen. Bal door erop t e slaan aan het stuiten krijgen.
Bal dribbelen en met zijn allen proberen t e komen t o t het zelfde ritme.
Dribbelen i n gesloten voetenstand o m je heen.
Dribbelen om je voorste been, terwijl één knie aan de grond is.
Spreidstand; dribbel "8jes" tussen benen door.
Zitten; met opgetrokken knieën en dribbelen om je lichaam.
Zitten met gestrekte benen; begin aan de rechterkant met een dribbel aan
rechterhand; op teken: wisselen van dribbelhand door de bal onder benen door t e geven.
Spreidstand; de bal van voor naar achter tussen benen door dribbelen en de bal achter
het lichaam vangen en weer opnieuw beginnen.
Zie hierboven; de bal vangen en weer terug dribbelen naar voren.
Kleine spreidstand met gebogen benen; lage dribbel voor het lichaam en wissel
daarbij na iedere stuit van hand. Razendsnel uitvoeren.
Kleine spreidstand met gebogen benen; dribbel de bal o p dezelfde plaats tussen de
voeten; één hand is voor en één hand is achter de benen.

5. Balgoochelen
XXX

Organisatie
Beschrijving

De kinderen staan verspreid over het veld opgesteld en hebben ieder een bal.
Kind staat in spreidstand en houdt de bal vast met twee handen tussen benen. Bal loslaten en
voor bal grond raakt bal vastpakken achter benen langs.
Variatie In spreidstand staan. Bal vasthouden tussen benen met één hand voorlangs en één
hand achterlangs. Bal loslaten en voor bal grond raakt handen wisselen en bal
vastpakken.
Bal omhoog gooien en bal achter rug opvangen.
Knie heffen en bal onder opgeheven knie doorgeven van ene hand naar andere hand.

6. Balgoochelen (passen)
XXX

Organisatie
Beschrijving

De kinderen staan verspreid over het veld opgesteld en hebben ieder een bal.
De bal boven hoofd tussen de beide handen snel en strak heen en weer tippen.
Variatie Zie hierboven maar de armen langzaam buigen totdat bal voor het hoofd is.
Zie hierboven maar staan en hurken afwisselen.
Zie hierboven maar gaan zitten en weer staan zonder de bal t e laten vallen.

7. Spiegelen
XXX

Organisatie
Beschrijving

leder kind heeft een bal. De kinderen staan verspreid over het veld met tweeën tegenover elkaar.
Uit alle oefeningen van het balgoochelen kiest één kind iets u i t en doet het voor.
Het kind tegenover hem doet de oefening na alsof hij i n een spiegel kijkt.
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1. Kunstjes met de bal
XXO

Organisatie
Beschrijving

leder kind heeft een bal.
Pilonnen.
Kinderen rollen de bal van zijlijn naar zijlijn en terug.
Variatie Met één bal tussen pilonnen door van zijlijn naar zijlijn rollen.
Met twee ballen van zijlijn naar zijlijn rollen en terug.
Met twee ballen tussen pilonnen door van zijlijn naar zijlijn rollen.
Met twee ballen van zijlijn naar zijlijn dribbelen en terug.
Met twee ballen tussen pilonnen door van zijlijn naar zijlijn.
Combinatie van bovenste twee; één bal dribbelen en één bal rollen

2. Bombardementje
OOX

Organisatie

Groepjes van vier kinderen met drie ballen per groep. Eén kind staat op afstand van ongeveer
drie meter tegenover andere drie kinderen die allen een bal hebben.
Beschrijving
Om beurten passen de drie kinderen naar kind dat tegenover hen staat. Kind passt terug naar
degene van wie hij bal ontvangen heeft. Na één minuut wisselen van positie.
Coaching points Laat de passes elkaar snel opvolgen, maar let er op dat de kinderen niet expres TE snel de pass
geven.
3. Mikbal

xxo
Organisatie
Beschrijving

Groepjes van twee kinderen met een bal.
Blokken enlof hoepels.
De tweetallen staan tegenover elkaar op ongeveer drie meter afstand met tussen hen in een blok(je).
De kinderen proberen de bal in de hoepel te laten stuiten.
Variatie De kinderen mikken om de beurt op het blokje en proberen het blokje te raken zodat
het steeds verder naar de ander toe schuift.

SPELVORMEN

Organisatie
Beschrijving

Kinderen staan in cirkel opgesteld en één kind staat met een bal in het midden van die cirkel.
Dit kind gooit de bal omhoog en roept: "En de bal is voor: ...(naam)..." Het kind dat zijn naam
hoort roepen pakt zo snel mogelijk de bal terwijl de andere kinderen weglopen van de bal.
Als het kind de bal heeft roept hij: "STOP". De andere kinderen gaan stil staan met benen uit
elkaar. Kind met bal probeert de bal tussen de benen van een kind te rollen. Het kind waarbij dit
gebeurt, is de volgende die de bal omhoog mag gooien.

2. De Dikke en de Dunne
XXO
Organisatie
Beschrijving

Kinderen worden verdeeld over twee groepen en opgesteld achter achterlijn en middenlijn.
In het midden tussen de twee groepen kinderen ligt een zware bal of in ieder geval een anders
gekleurde bal. De kinderen hebben allemaal een bal. Door de bal tegen de zware bal te rollen
moeten de kinderen de bal over een afgesproken lijn zien te krijgen.

2.3 DRIBBELEN
2.3.1 ALGEMEEN
Wat is dribbelen?
Dribbelen is het met 1 hand stuiteren van de bal waardoor het mogelijk wordt van positie in het veld te veranderen, zonder daarbij het balbezit als speler te verliezen.

De te behandelen onderdelen bij het dribbelen zijn:
Dribbelen op de plaats
Dribbelen op de plaats is: het stuiteren van de bal zonder dat je daarbij van plaats verandert.
Dribbelstart
Dribbelstart is: de eerste dribbel die je maakt waarbij in de eerste stap de voet en bal gelijktijdig de grond raken.
Essentieel i s dat de stuit heeft plaatsgevonden voordat de achterste voet wordt opgetild.
Dribbelen in voortbeweging
Dribbelen in voortbeweging is: de dribbel die je maakt met de bedoeling om van positie te veranderen in het veld
Aandachtspunten
De voeten staan in de richting waarheen men dribbelt of wil gaan dribbelen.
De bal wordt met de vingers gespeeld, NIET met de handpalm en de bal wordt door een polsbeweging en met
gespreide vingers omlaag geduwd.
Er wordt uitsluitend met 1 hand gedribbeld.
Slaan op de bal mag niet.
Het hoofd is opgeheven en is gericht op het veld, medespelers en tegenstander.
De knieën zijn licht gebogen.
De elleboog is gebogen en dicht bij het lichaam.
Laat bij een rechtse dribbel de bal schuin voor de rechtervoet en bij een linkse dribbel schuin voor de linkervoet
stuiteren.
De bal niet hoger laten opstuiten dan het middel.
De rechtshandige speler moet ook links leren dribbelen en omgekeerd.
Leer een kind eerst dribbelen op de plaats en dan pas door de zaal.

2.3.2 DRIBBELEN OP DE PLAATS
Specifieke aandachtspunten.
Zorg voor voldoende ruimte per kind.
Zorg dat alle kinderen zelf een bal hebben indien dit mogelijk is.

2.3 Dribbelen
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OEFENVORMEN
1. Dribbelen in verschillende houdingen
XXX

Kinderen staan in een grote kring en hebben ieder een bal.
Op teken van de trainer gaan ze al dribbelend op een knie zitten, op twee knieën zitten, op de
hurken, op de billen gaan zitten, op de zij liggen, op rug en buik gaan liggen.
Coaching points Regelmatig wisselen van dribbelhand.

Organisatie
Beschrijving

2. Dribbelen met hand op een lichaamsdeel
XXX

De kinderen staan in een grote kring en hebben ieder een bal.
De kinderen dribbelen op de plaats en leggen daarbij één hand op het hoofd, op de knie, op de
rug, met één hand voor de ogen.
Variatie Ze gaan nu terwijl ze met één hand op het hoofd dribbelen op één knie zitten, op de
hurken zitten, op de billen zitten, op de zij liggen, op buik en rug liggen.
De groep zingt het bekende liedje "Hoofd, schouders, knie en teen" en raakt daarbij
de betreffende lichaamsdelen aan.
Coaching points Regelmatig wisselen van dribbelhand.

Organisatie
Beschrijving

3. Blind dribbelen
XXO

De kinderen staan in een grote halve cirkel en hebben ieder een bal.
De kinderen dribbelen op de plaats. De trainer steekt een aantal vingers op en de kinderen
roepen het aantal opgestoken vingers.
Coaching points Ze wisselen regelmatig van dribbelhand.

Organisatie
Beschrijving

4. Ritmisch dribbelen

XXX
Organisatie
Beschrijving

De kinderen staan in een kring en hebben ieder een bal.
Ritmisch dribbelen. Eén kind begint met dribbelen, daarna komt er nog een kind bij en volgt
hetzelfde ritme, zo komen er steeds meer kinderen bij die in hetzelfde ritme dribbelen.
Variatie Al springend op twee benen ritmisch dribbelen.
Zijwaarts springen en ritmisch dribbelen.
Hinkelend ritmisch dribbelen.

5. Dribbelen op verschillende hoogtes
XXO

De kinderen staan in een grote cirkel en hebben ieder een bal..
De kinderen dribbelen op de plaats op heuphoogte.
Variatie De kinderen dribbelen nu zo laag mogelijk, net als een kabouter.
Coaching points Regelmatig wisselen van dribbelhand.

Organisatie
Beschrijving

6. Van de ene naar de andere hand

XXX
Organisatie
Beschrijving

De kinderen staan in een grote cirkel en hebben ieder een bal.
De kinderen dribbelen van de ene naar de andere hand.
Variatie Ze dribbelen van de ene naar de andere hand maar gaan steeds lager dribbelen, net
als een kabouter.
De kinderen dribbelen van de ene naar de andere hand maar de trainer geeft
afwisselend aan of ze op heuphoogte dribbelen of zo laag als een kabouter.
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7. Tellend dribbelen
XXO

Organisatie
Beschrijving

De kinderen staan i n een grote kring en hebben ieder een bal.
De kinderen dribbelen bijv. tweemaal met de ene hand en de bal gaat dan vervolgens over naar
de andere hand waar ze hetzelfde doen.
Variatie Er wordt vijf keer met de ene hand gedribbeld voordat de bal naar de andere hand
gaat, etc.

8. Draaien om lengte-as
XXX

De kinderen staan i n een kring en hebben ieder een bal.
De kinderen dribbelen op de plaats en draaien o m de lengteas.
Variatie Ze dribbelen o p de plaats en draaien al springend om de lengteas.
Idem maar dan hinkelend.
Coaching points Let er o p dat de kinderen met de juiste hand dribbelen als ze om de lengteas draaien.
Links omdraaien dan rechts dribbelen, rechts omdraaien dan links dribbelen.

Organisatie
Beschrijving

9. Springend dribbelen
XXX

Organisatie
Beschrijving

De kinderen staan i n een kring en hebben ieder een bal.
De kinderen dribbelen op heuphoogte en springen ondertussen op de plaats.
Variatie De kinderen dribbelen o p heuphoogte en gaan ondertussen o p één been staan. Idem
maar ze maken ondertussen spreid- sprongen, schredesprongen.

10. Blind dribbelen
XXX

Organisatie
Beschrijving

De kinderen staan in een cirkel en hebben ieder een bal.
De kinderen dribbelen met de ogen dicht o p hun plaats. Ze wisselen o p teken van dribbelhand.
Variatie De kinderen dribbelen n u met de ogen dicht van de ene naar de andere hand.

11. Tussen de benen
OXX

Organisatie
Beschrijving

Alle kinderen staan i n een cirkel en hebben ieder een bal.
Zij dribbelen de bal tussen de benen waarbij de ene voet voor de ander staat.
Variatie Zij dribbelen de bal tussen de benen terwijl ze i n spreidstand staan.

12. Dribbel voor,achter,naast
OXX

Organisatie
Beschrijving

2.3 Dribbelen

De kinderen staan i n een kring en hebben ieder een bal.
De kinderen dribbelen de bal naast zich van voor naar achter.
Variatie De trainer geeft ondertussen opdrachten, hetzelfde maar n u springend, hinkelend.
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2.3.3 DRIBBELSTART
Specifieke aandachtspunten bij de dribbelstart.
Bij de dribbelstart van de rechtse dribbel komt de linkervoet tegelijkertijd met de eerste stuit o p de grond. Bij de
start van de linkse dribbel komt de rechtervoet tegelijkertijd met de eerste stuit o p de grond.
Later kan men de dribbelstart ook uitvoeren waarbij men bij de rechtse dribbelstart de rechtervoet en de eerste
stuit tegelijkertijd o p de grond laat komen en bij de linkse dribbelstart de linkervoet en de eerste stuit.
Het is van groot belang om de dribbelstart zo jong mogelijk aan t e leren i n verband met de loopfouten die ze
anders maken en regelmatig t e blijven oefenen.
OEFENVORMEN
1. Dribbel vanuit de hoepel
XXX

Alle kinderen hebben een hoepel en een bal en ze leggen deze o p een aangegeven lijn weg.
Op teken van de trainer maken ze hun eerste dribbel uit de hoepel en tegelijkertijd zetten ze
hun voet uit de hoepel o p de grond.
Coaching points Zorg dat er voldoende ruimte is tussen de hoepels.
Regelmatig wisselen van drib'belhand.

Organisatie
Beschrijving

2. Eén-telstop,dribbelstart
XXO

Alle kinderen hebben een bal en een hoepel die ze op een willekeurige plaats in de zaal weg leggen.
De kinderen dribbelen naar een willekeurige hoepel, stoppen i n één-telstop i n de hoepel en
maken dan de dribbelstart vanuit de hoepel en dribbelen vervolgens naar een andere hoepel
waar ze hetzelfde doen.
Coaching points Regelmatig wisselen van dribbelhand.

Organisatie
Beschrijving

3. Dribbelstart vanachter een lijn
XXX

Alle kinderen hebben een bal en staan achter een aangegeven lijn.
Op teken maken ze eerst vijf keer de dribbelstart over de lijn. Bij de vijfde keer dribbelen ze naar
de basket o m een doelpunt t e maken, daarna komen ze terug en herhalen de opdracht.
Coaching points Regelmatig wisselen van dribbelhand.

Organisatie
Beschrijving

4. Stap, stuit en vangen

XXO
Organisatie
Beschrijving

Alle kinderen hebben een bal en staan verspreid i n de zaal.
De kinderen maken vanuit parallelstand, met de voet tegengesteld aan de hand waarmee de
dribbel gestart wordt, een stap voorwaarts en tegelijkertijd duwen ze de bal naar de grond.
Vervolgens wordt de bal gevangen en de beweging afwisselend met de linkse- en rechtse hand
herhaald. Dus: stap en stuit, gevolgd door vangen en de beweging herhalen, maar dan met de
andere hand.
Variatie Nu volgen er na de eerste stuit meerdere dribbels over een korte afstand.
Nu wordt de snelheid van het uitvoeren van de dribbelstart opgevoerd.

5 Pass, dribbel
XXX

Organisatie
Beschrijving

Per drietal één bal. Kind 2 en 3 staan achter elkaar, kind 1 staat er tegenover met bal.
Kind 1 passt naar kind 2 en sluit achter kind 3 aan. Kind 2 dribbelt naar de lege plaats en passt
dan naar kind 3 die vervolgens hetzelfde doet.
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Variatie

Kind 2 komt nu de pass
langzaam tegemoet en
vervolgt met een dribbel
na een juiste dribbelstart.
Nu met opvoeren van de
snelheid.

2.3.4 DRIBBELEN IN VOORTBEWEGING
OEFENVORMEN
Algemene aanwijzing:
Veel van de onderstaande oefeningen zijn in eerste instantie bedoeld als oefenvorm maar kunnen later als
wedstrijdvorm gebruikt worden.
1. Was op hangen
XXO

Organisatie
Beschrijving

Drietallen met één bal.
Verder nodig: zes partijlintjes.
De kinderen staan achter een aangegeven lijn. Kind 1 dribbelt naar het wandrek en hangt het
partijlintje op. Daarna geeft hij de bal aan kind 2, die hetzelfde doet en kind 3 ook. leder krijgt
twee beurten.
Variatie De kinderen brengen in plaats van partijlintjes pilonnen naar het wandrek -en hangen
de pilon in het wandrek.
De kinderen hangen het partijlintje om en dribbelen naar het wandrek, doen
partijlintje al dribbelend af en hangen het aan het wandrek.
De kinderen zetten een pilon op hun hoofd en dribbelen ondertussen naar het
wandrek en hangen daar de pilon in het wandrek.

2. Blokjes in hoepel
XXX

Organisatie
Beschrijving

Drietallen met een bal.
Verder nodig: negen blokjes en een hoepel.
De drietallen staan opgesteld achter een aangegeven lijn. Kind 1 dribbelt met blokje in de hand
naar de hoepel en legt het blokje erin, dribbelt terug en geeft de bal aan kind 2. Deze doet
precies hetzelfde en kind 3 ook. Er wordt doorgegaan tot de negen blokjes op zijn.

3. Onder het touw door dribbelen

xxo

Organisatie

Beschrijving

2.3 Dribbelen

Alle kinderen hebben een bal.
Verder nodig: twaalf palen en zes touwtjes.
De twaalf palen staan per twee opgesteld in de zaal met touwtjes ertussen op verschillende
hoogtes
De kinderen staan achter elkaar opgesteld en dribbelen onder de touwen door.
Variatie De kinderen dribbelen onder de touwen door en leggen hierbij hun hand op hoofd,
rug, knie etc.
De kinderen dribbelen onder de touwen door met een pilon op hun hoofd.
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4. Tekendribbel
XXO

Organisatie
Beschrijving

Drietallen met een bal en een schoolkrijtje.
De drietallen staan opgesteld achter een aangegeven lijn. Kind 1 tekent een cirkel o p de grond,
dribbelt terug en geeft de bal aan kind 2. Kind 2 dribbelt naar de overkant en tekent al dribbelend
het gezicht i n de cirkel. Kind 3 dribbelt naar de overkant en tekent al dribbelend de haren.
Variatie De kinderen kunnen ook cijfers i n hoepels zetten.

5. Lijn-hoepel dribbel
XXO

Organisatie
Beschrijving

Viertallen met een bal.
Verder nodig: vier pilonnen en vier hoepels.
De viertallen staan opgesteld achter een aangegeven lijn. Kind 1 dribbelt naar de eerste lijn, legt
daar de hoepel weg, dribbelt terug en geeft de bal aan kind 2. Deze dribbelt naar de volgende
lijn en legt ook een hoepel weg. Kind 3 en 4 doen hetzelfde bij de twee volgende lijnen. Daarna
dribbelt kind 1 met een pilon naar de eerste hoepel en zet de pilon i n de hoepel. De andere
kinderen doen hetzelfde bij de andere hoepels.
Variatie De pilon wordt tijdens het dribbelen o p het hoofd gezet.

6. Lijnendribbel
XXX

Organisatie
Beschrijving

Alle kinderen hebben een bal.
De kinderen staan naast elkaar op de achterlijn en dribbelen met de makkelijke hand naar de
overkant en met de moeilijke hand terug.
Variatie Ze tikken n u onder het dribbelen de lijnen aan.
Ze gaan tijdens het dribbelen o p de lijnen zitten, o p de zij liggen, o p de buik liggen.
Ze maken op alle lijnen een één-tel stop en gooien de bal omhoog en vangen hem weer op.

7. Zijwaarts dribbelen
XXX

Alle kinderen hebben een bal.
De kinderen dribbelen zijwaarts naar de overzijde, wisselen daar van dribbelhand en dribbelen terug.
Variatie Ze dribbelen huppelend naar de overzijde.
Ze dribbelen achteruit lopend naar de overzijde.
Coaching points Let erop bij het zijwaarts dribbelen dat ze met de "achterste" hand dribbelen!

Organisatie
Beschrijving

8. Kabouterdribbel
XXX

Organisatie
Beschrijving

Alle kinderen hebben een bal.
De kinderen dribbelen als een kabouter naar de middellijn (heel laag bij de grond) en gaan dan verder
met een dribbel o p heuphoogte. Op de terugweg doen ze hetzelfde maar met de andere hand.

9. Autoversnellingen
XXX

Alle kinderen hebben een bal.
Alle kinderen staan met bal o p de achterlijn en zijn bestuurder van een denkbeeldige auto.
De auto heeft vier versnellingen. Ze dribbelen i n de eerste versnelling naar de overkant en
wachten daar. In de tweede versnelling (iets sneller) dribbelen ze terug. Daarna gaan ze i n de
derde versnelling en tenslotte zo snel mogelijk i n de vierde versnelling.
Variatie De oefening wordt zowel rechts als links dribbelend uitgevoerd.
Coaching points Wijs de kinderen erop dat ze i n de vierde versnelling o p tijd afremmen. De kinderen blijven na
elke versnelling wachten o p een teken van de trainer voor de volgende versnelling.

Organisatie
Beschrijving
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10. Suicide dribbel
XXX

Organisatie
Beschrijving

Alle kinderen hebben een bal. Ze staan achter een aangegeven lijn.
Ze dribbelen naar de eerste lijn en gaan dan terug naar de beginlijn, dan dribbelen ze naar de
tweede lijn, tikken die aan en gaan weer naar de beginlijn, dan gaan ze naar de middellijn
tikken die aan en dribbelen vervolgens naar de beginlijn. Daarna doen ze nog eens hetzelfde bij
de twee volgende lijnen.
Variatie Ze nemen tijdens het dribbelen een blokje mee op de heenweg dat ze telkens verplaatsen.
Ze nemen tijdens het dribbelen een pilon mee op de heenweg die ze elke keer verplaatsen.
De pilon wordt n u meegenomen o p het hoofd.

11. Slalom dribbelen
XXX

Alle kinderen hebben een bal. Zoveel mogelijk pilonnen.
De kinderen dribbelen slalom terwijl de pilonnen i n een rechte lijn staan opgesteld.
Variatie De pilonnen staan n u zigzag opgesteld
De trainer gaat n u bij een pilon staan en probeert de ballen weg t e tikken.
Coaching points Let er o p dat ze van dribbelhand wisselen. Het lichaam moet tussen de bal en de pilon zijn.

Organisatie
Beschrijving

12. Een baan dribbelen
XXX

Organisatie
Beschrijving

Tweetallen met twee ballen.
Kind 1 dribbelt i n een vrije baan door de zaal en kind 2 volgt.
Er wordt o p teken van dribbelhand gewisseld.
Variatie De kinderen wisselen snel- en langzaam dribbelen af.

13. Bal onder de arm
XXX

Organisatie
Beschrijving

Tweetallen met twee ballen.
Kind l heeft één bal onder de arm en dribbelt met de andere bal naar de overkant, wisselt van
dribbelhand en dribbelt terug en geeft de bal aan kind 2.

14. Met twee ballen
OXX

Tweetallen met twee ballen.
Kind 1 start met één bal rollend en de andere bal dribbelend naar de overkant, daar wordt van
dribbelhand gewisseld en men dribbelt terug en geeft de bal aan kind 2, die het zelfde doet.
Coaching points Deze oefening kan het beste i n de breedte van het veld gedaan worden.

Organisatie
Beschrijving

15. Twee ballen dibbel
OXX

Organisatie
Beschrijving

2.3 Dribbelen

Tweetallen met twee ballen.
Kind 1 dribbelt met twee ballen tegelijk naar de overkant en terug.
Variatie De ballen worden niet tegelijk o p de grond gestuit.
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16. Trein dribbel
XXX

Organisatie
Beschrijving

Alle kinderen hebben een bal.
De kinderen staan achter elkaar als een trein opgesteld. Kind 1 dribbelt een baan over het veld,
de rest volgt. De eerste gaat o p teken achter i n de trein, zodat een ander kind voorop staat.
Variatie Wisselt de voorste van dribbelhand dan volgt de rest.
De voorste voert opdrachten u i t bijvoorbeeld grond aan tikken, snel, langzaam, etc.

17. Blind dribbelen
XXO
Organisatie
Beschrijving

Tweetallenmeteenbal.
Eén kind dribbelt over de breedte van het veld met gesloten ogen. Het andere kind loopt er vlak
achteraan en geeft aanwijzingen.

18. Kring slalom
XXX

Organisatie
Beschrijving

Twee groepen. Spelers van één groep hebben allemaal een bal.
Groep 1 slalomt al dribbelend door groep 2 die i n een kring staan. Op teken worden de rollen
omgedraaid.
Variatie Niet dribbelende kinderen zitten o p hun knieën en zwaaien met hun armen.

19. Contact verbreken
XXO

Tweetallen met een bal.
Kind 1 houdt de vinger i n de rug van kind 2. Kind 2 mag vrij rond dribbelen en proberen door
schijnbewegingen, verandering van snelheid en richting de vinger van kind 1 uit de rug t e krijgen.
Lukt dit dan worden de rollen omgedraaid.
Coaching points Let er o p dat er niet geduwd wordt.

Organisatie
Beschrijving

20. De molen
OXX

Tweetallen met een bal en twee pilonnen per tweetal.
Kind 1 dribbelt i n een straal van ongeveer drie meter om kind 2. De dribbe4 wordt o p teken
onderbroken door een pass naar kind 2.
Variatie Op teken draai je de andere kant op.
Coaching points De pilonnen kunnen dienen o m de cirkelgrootte t e bewaren.

Organisatie
Beschrijving

21. Orders
OXX
Organisatie
Beschrijving

Tweetallen met een bal.
De kinderen stellen zich tegenover elkaar o p i n de breedte van de zaal. Het kind zonder bal
geeft de volgende orders: dribbel-stop-achteruit-rechterhand- linkerhand-etc.

22. Partner dribbel
OXX

Organisatie
Beschrijving

Tweetallen met twee ballen.
De kinderen geven elkaar een hand en ze hebben allebei een bal. Ze stellen zich o p achter een
aangegeven lijn. Op teken dribbelen ze naar de overkant, wisselen van dribbelhand en komen terug.
Variatie De tweetallen dribbelen n u hand i n hand kriskras over het veld.
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23. Ster dribbelen
OXX

Organisatie
Beschrijving

Nodig: één bal en vijf pilonnen die i n een cirkel staan.
Bij iedere pilon staan twee kinderen. Kind 1 begint en dribbelt naar kind 3, geeft de bal over en
sluit aan.Vervolgens: dribbelt kind 3 naar kind 5, 5 naar 2,2 naar 4,4 naar 1, enz.
Variatie Het is ook mogelijk, dat één kind twee banen binnen de ster dribbelt.
In dit geval dribbelt kind 1 via de pilon bij 3 naar kind 5 via 2 naar 4, enz.

24. Diagonaal dribbelen
XXX

Twee groepen. leder kind heeft een bal.
Dribbel zo snel mogelijk over de diagonaal van het veld naar de andere kant en sluit aan bij de andere groep.
Variatie Op teken wordt de oefening in tegengestelde richting uitgevoerd.
Coaching points Let erop dat ze elkaar niet hinderen.

Organisatie
Beschrijving

25. Hoeken dribbel
XXX
Organisatie
Beschrijving

Alle kinderen hebben een bal.
Elke hoek krijgt een nummer; één t o t en met vier. Alle kinderen starten i n hoek één. De trainer
noemt een hoek en de kinderen dribbelen daar naar toe.
Variatie De kinderen krijgen n u i n de hoeken opdrachten zoals: ga al dribbelend o p één knie
zitten o p buik liggen o p de billen zitten, etc.

26. Kabouterbos
XXO

Organisatie
Beschrijving
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Alle kinderen hebben een bal .
Verder nodig: Itien pilonnen.
In het bos (de bucket) staan veel bomen (pilonnen). De kabouters gaan zonder een boom t e
raken tussen de bomen door dribbelen.
Variatie De bomen worden n u dichter bij elkaar gezet en er komen er meer bij.
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27. Hoeken dribbel in trein
XXX

Organisatie
Beschrijving

Alle kinderen hebben een bal. De groep wordt in vieren gedeeld.
Iedere groep start vanuit een hoek van het veld. De kinderen moeten achter elkaar blijven en
passeren mag niet. Alleen de laatste van elke groep dribbelt buitenom totdat hij vooraan staat.
Variatie Nu slalommen de achterste kinderen naar voren. De onderlingetussenruimte is ongeveer
twee meter.

28. Tweetallen dribbel
OXX

Organisatie
Beschrijving

De helft van de groep heeft een bal.
De kinderen staan in een lange rij en hebben om en om een bal. De kinderen met bal gaan
dribbelen en de kinderen zonder bal lopen mee. Op teken worden de ballen neergelegd en gaan
de andere kinderen dribbelen.

29. Lijnen dribbel
XXX

Organisatie
Beschrijving

Alle kinderen hebben een bal.
Met behulp van de gekleurde lijnen op het veld worden dribbelopdrachten gegeven.
Bijv.: dribbel links over de rode lijnen, dribbel en hinkel over de blauwe lijnen, huppel en dribbel
over de gele lijnen, dribbel als een kabouter, dribbel achteruit, dribbel rechts, etc.

30. Banken dribbel 1

xxo

Alle kinderen hebben een bal. Vier banken achter elkaar opgesteld.
De kinderen dribbelen over de banken terwijl ze er zelf ook overheen lopen.
Variatie Ze wisselen nu van dribbelhand.
Ze dribbelen over de banken maar leggen ondertussen een hand op het hoofd, de rug,
op de knie.
Coaching points Let er op dat het geen wedstrijd wordt.

Organisatie
Beschrijving

31. Banken dribbel 2
XXO

Organisatie
Beschrijving

Alle kinderen hebben een bal. Vier banken staan achter elkaar opgesteld.
De kinderen lopen zelf over de bank en dribbelen de bal naast zich op de grond. Dit doen ze
zowel links als rechts dribbelend.

32. Bank-pilon dribbel

xxo

Organisatie
Beschrijving

Alle kinderen hebben een bal en een pilon.vier banken staan achter elkaar opgesteld.
Alle kinderen dribbelen en lopen over de bank terwijl ze een pilon meedragen.
Variatie De pilon zetten ze nu op het hoofd tijdens het dribbelen.
Ze dribbelen nu naast de bank terwijl ze een pilon meedragen.
Ze dribbelen naast de bank terwijl ze zelf over de bank lopen met een pilon op het hoofd.

33. Kringslalom
XXO

Organisatie
Beschrijving

De kinderen worden over twee groepen verdeeld. Alle kinderen van groep A hebben een bal..
De kinderen van groep A slalommen al dribbelend door groep B, die samen een kring vormen.
Op teken worden de ballen aan de kinderen van groep B gegeven en worden de rollen omgedraaid.
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Variatie

Ze dribbelen n u de andere kant op.
Ze leggen onder het dribbelen een hand op het hoofd, de rug, knie.
De kinderen die i n de kring staan opgesteld mogen proberen de bal weg t e tikken. Ze
moeten wel o p hun plaats blijven staan.

SPELVORMEN
1. Dribbelen met hindernissen
XXO

Organisatie
Beschrijving

De helft van de groep heeft een bal.
De kinderen zonder bal gaan o p de grond zitten.( bijv.binnen de driepuntlijnen). De kinderen
met bal dribbelen tussen de zittende kinderen door.
Variatie De zittende kinderen mogen de bal proberen weg t e tikken maar ze mogen niet van
de plaats af komen.
Het gebied waarin de kinderen zitten wordt kleiner gemaakt.

2. Staarttikkertje
XXX

Organisatie
Beschrijving

Alle kinderen hebben een bal en een partijlintje o f touwtje.
De kinderen stoppen achter i n hun broek hun partijlintje. Ze dribbelen vrij door de zaal en
proberen bij elkaar het partijlintje uit de broek t e trekken. Wie zijn staartje kwijt is gaat bij de
trainer een nieuwe halen.
Variatie Alle kinderen hebben een partijlintje in de broek en dribbelen vrij door de zaal. Nu
zijn er twee tikkers zonder bal die de staartjes uit de broeken proberen t e trekken.

3. Vakdribbelspel
OXX

Organisatie
Beschrijving

Alle kinderen hebben een bal. Het veld is verdeeld i n drie vakken. Er zijn drie tikkers zonder bal.
Verder nodig: drie partijlintjes en pilonnen om de speelvelden mee af t e bakenen.
Alle kinderen staan i n het eerste vak. In elk vak staat één tikker, die zijn vak niet u i t mag.
Op signaal van de trainer gaan ze dribbelen i n het eerste vak. Het kind dat getikt wordt gaat
naar het tweede vak, waar het weer getikt kan worden door de tweede tikker. Als het kind weer
getikt wordt,gaat het naar het derde vak. Als je i n het derde vak getikt wordt, ga je terug naar
vak één.
Variatie Meerdere tikkers i n één vak.
Ook de tikker heeft een bal.

4. Annemaria Koekoek
XXO

Organisatie
Beschrijving

Alle kinderen hebben een bal.
Alle kinderen staan met bal achter een afgesproken lijn. De trainer staat met het gezicht naar
de muur gekeerd. De kinderen dribbelen en de trainer roept ondertussen Annemaria Koekoek
en draait zich dan om, iedereen moet dan stil staan. Wie beweegt moet terug naar het beginpunt.
Variatie Eén van de kinderen speelt Annemaria Koekoek.

5. Reus pakt bal
XXO
Organisatie
Beschrijving

2.3 Dribbelen

Alle kinderen hebben een bal. Vier o f zes banken.
De banken worden twee aan twee o f drie aan drie achter elkaar opgesteld. Hier tussen bevindt
zich de reus(trainer). De kinderen dribbelen tussen de banken door terwijl de reus probeert o m
de ballen weg t e tikken. Wie zijn bal kwijt is gaat even aan de kant staan.

6. Haas en jager
XXX

Organisatie
Beschrijving

Tweetallen, ieder een bal.
Het ene kind is de jager de ander is haas. De hazen dribbelen weg en de trainer telt t o t vijf en de
jager probeert daarna de haas t e tikken. Is d i t gelukt dan worden de rollen omgedraaid.
Variatie Het spel spelen met twee jagers.

7. Chinese muur
XXO

Organisatie
Beschrijving

Alle kinderen hebben een bal behalve de tikker.
Verder nodig: partijlintjes.
De tikker(de Chinees) staat zonder bal tussen twee afgesproken lijnen. De kinderen met bal
dribbelen naar de overkant. Wordt een kind getikt dan gaat het kind bij de trainer een partijlintje
halen en doet het om. Iedereen blijft dus gewoon meedoen.
Variatie De tikker heeft ook een bal.
Er zijn n u meerdere tikkers (Chinezen).

8. Boompje verwisselen

xxo

Organisatie
Beschrijving

Alle kinderen een bal behalve de tikker. Evenveel hoepels als er kinderen zijn.
Er worden evenveel hoepels i n de zaal gelegd als er kinderen zijn. Alle kinderen gaan met een
bal i n een hoepel staan. Na startsignaal dribbelen de kinderen naar een willekeurige hoepel. De
tikker probeert de kinderen t e tikken. Er mag maar één kind tegelijk i n de hoepel staan. Als kind
bij een hoepel komt en er staat al iemand i n dan moet d i t kind eruit. Het kind dat getikt wordt,
wisselt met de tikker van functie en staat er al iemand in.
Variatie Er zijn n u twee tikkers.
Er liggen minder hoepels i n de zaal.

9. Mat tikspel
XXO

Alle kinderen hebben een bal behalve de tikkers.
Verder nodig: vier matten, partijlintjes en vijf pilonnen.
Beschrijving
De matten liggen verspreid i n de zaal. De kinderen met bal proberen al dribbelend van de ene
naar de andere mat t e komen. Ze mogen zelf bepalen wanneer en naar welke mat ze gaan. Tussen
de matten staat een tikker. Op de mat mag je niet getikt worden. Wie getikt is gaat buiten het
speelveld een pilon rechtop zetten en gaat daarna weer gewoon mee doen. Staan er vijf pilonnen
rechtop(er zijn vijf kinderen getikt) dan wordt er van tikker gewisseld.
Variatie Er zijn meerdere tikkers.
Coaching points Stimuleer de kinderen zoveel mogelijk t e laten dribbelen
Organisatie

10. Kabouter- heksspel
XXO

Organisatie
Beschrijving

Alle kinderen hebben een bal behalve de tikker.
Verder nodig: 12 hoepels en partijlintjes.
Op de achterlijn liggen zes hoepels naast elkaar en o p de middellijn liggen zes hoepels naast
elkaar. Alle kinderen (kabouters) hebben een bal. De kabouters lopen al dribbelend naar de
overkant en zoeken een kabouterhuisje (hoepel). Onderweg kunnen ze getikt worden door de
heks. Ze veranderen dan i n een standbeeld en gaan met de benen gespreid staan en houden
de bal i n de lucht. Rolt een andere kabouter de bal door de benen dan is de kabouter weer vrij
o m t e dribbelen. Staat een kabouter i n een hoepel dan kan hij niet getikt worden. Is hij u i t de
hoepel gestapt dan moet de kabouter naar de overkant. Komt een tweede kabouter i n het huisje
dan moet de eerste eruit.
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l1. Tikspel met bevrijden
XXX

Organisatie
Beschrijving

Alle kinderen hebben een bal behalve de tikker.
Verder nodig: partijlintjes.
De kinderen met bal dribbelen vrij door de zaal. De tikker zonder bal probeert de kinderen te
tikken. Wordt een kind getikt dan gaat hij i n spreidstand staan. Men is weer vrij als een kind
door de benen is gekropen.
Variatie Er zijn meerdere tikkers.
De tikkers hebben ook een bal.

12. Inhaalrace
XXO
Organisatie
Beschrijving

Alle kinderen hebben een bal.
Verder nodig: drie banken die achter elkaar geplaatst worden en partijlintjes.
De kinderen worden i n twee groepen verdeeld. Eén groep heeft partijlintjes om. De groepen
staan ieder bij hun eigen startlijn.Na het startsignaal dribbelen beide ploegen i n dezelfde
richting o m de banken heen. De kinderen moeten proberen een kind van een andere groep t e
tikken. Kinderen die getikt zijn verlaten het speelveld.

13. Boer en vos
XXX

Organisatie
Beschrijving

Nodig: twee partijen en twee ballen.
De spelers worden genummerd. De ballen liggen i n het midden van het speelveld. De partijen
staan opgesteld aan weerskanten van het veld achter de achterlijn. De trainer noemt een getal
en de twee kinderen met dat nummer rennen naar het midden, pakken een bal en dribbelen zo
snel mogelijk terug. De partij die gewonnen heeft krijgt 1 punt.
Variatie De trainer geeft als opdracht mee, hoe je terug dribbelt.
Bijv: met je makkelijke hand, met je moeilijke hand, met hand o p de rug, etc.

14. De eindlijn
OXX

Organisatie
Beschrijving

2.3 Dribbelen

Alle spelers hebben een bal.
Op startsignaal vertrekken de dribbelaars naar de eindlijn aan de overzijde. Tegelijkertijd start
de vanger om zijn bal op t e halen, die op de vrije worplijn ligt. Als de vanger de bal heeft, mag
hij al dribbelend iemand gaan aftikken. De speler die getikt is, wordt de nieuwe vanger.
Variatie Er zijn n u twee vangers.
Nu dribbelt de groep eerst naar de eindlijn en gaan vervolgens terug naar het beginpunt.
De spelers kunnen n u op de heen- en terugweg getikt worden.
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15. Tikspel

xxo

Per tweetal een bal.
Tweetallen staan opgesteld bij een afgesproken lijn. Zodra kind 1 de bal heeft ontvangen van
kind 2, dribbelt hij zo snel mogelijk naar de overkant. Kind 2 pr(>beert de dribbelaar t e tikken.
Coaching points Let erop dat er niet geduwd wordt

Organisatie
Beschrijving

WEDSTRIJDVORMEN
1. Estafette dribbel
XXO

Organisatie
Beschrijving

De groep wordt i n kleine groepjes verdeeld . Niet meer dan vier kinderen i n een groep. Er is een
bal per groep.
De groepjes staan opgesteld achter een opgegeven lijn. Kind 1 dribbelt naar de overkant, t i k t de
achterlijn aan en dribbelt terug en geeft de bal aan het volgende kind u i t zijn groepje, die weer
hetzelfde doet. Welke groep i s het eerste klaar?
Variatie De kinderen krijgen n u opdrachten mee tijdens het dribbelen.
Tik alle gele lijnen aan, ga o p alle gele lijnen zitten, liggen, etc.
Maak aan de overkant een doelpunt en kom dan terug.

2. Slalom estafette
XXO

Organisatie
Beschrijving

De groep wordt i n kleine groepjes verdeeld. Niet meer dan vier kinderen i n een groep. Elke
groep heeft een bal.
Verder nodig: vier a vijf pilonnen per groep.
De kinderen staan i n groepjes opgesteld achter een aangegeven lijn. De pilonnen worden recht
achter elkaar weggezet met een tussenruimte van ongeveer 2 meter. De eerste van elke groep
dribbelt tussen de pilonnen door, t i k t de achterlijn aan en dribbelt tussen de pilonnen door terug
en geeft de bal aan de volgende. Welke groep is het eerste klaar?
Variatie De pilonnen worden n u zigzag opgesteld.

3. Vierhoeken dribbel 1
XXX

Organisatie
Beschrijving

Alle spelers hebben een bal.
Verder nodig: vier matten die elk i n een hoek van het veld liggen.
De totale groep wordt i n vier groepen verdeeld. Iedere groep start vanaf een mat. Op fluitsignaal moet iedere groep al dribbelend een mat opschuiven. De groep die het laatst aankomt,
krijgt een strafpunt.
Variatie Bij een dubbeisignaal moet iedereen twee matten opschuiven, etc.
Er wordt de andere kant opgedribbeld.

4. De klok l
XXO

Organisatie
Beschrijving

Twee gelijke groepen. Iedereen van groep één heeft een bal, groep twee beschikt slechts over
één bal.
Groep één staat i n een cirkel, iedereen heeft een bal. In de t i j d dat groep twee om de beurt om
de cirkel dribbelt, voeren de kinderen van groep één dribbelopdrachten o p de plaats uit. Welke
groep heeft de minste t i j d nodig o m rond de cirkel t e dribbelen?
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5. De klok 2
XXO
Organisatie
Beschrijving

Men maakt twee gelijke groepen waarbij ieder kind een bal heeft.
Groep één staat in een cirkel..ln de tijd dat groep twee om de cirkel dribbelt (één voor één) voert
groep één dribbeloefeningen op de eigen plaats uit. Welke groep heeft de minste tijd nodig om
rond de cirkel te dribbelen?

6. Vierhoeken dribbel 2
XXO

De groep wordt in vier groepen verdeeld. Elke groep heeft een bal.
Verder nodig: vier pilonnen.
Beschrijving
Er wordt in de zaal een vierkant afgezet m.b.v. vier pilonnen. Elke groep gaat bij een pilon staan.
Het eerste kind van elke groep dribbelt buitenom rondom de vier pilonnen en geeft zijn bal
over aan de volgende die hetzelfde doet. Welke groep is het eerste klaar?
Variatie Elk kind dribbelt twee ronden rondom de pilonnen.
De kinderen dribbelen nu de andere kant op.
De kinderen dribbelen als groep tegelijk.
Coaching points Zet de pilonnen niet te dicht bij een muur.
Organisatie
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2.4.1 ALGEMEEN
Wat is passing?
Passing is het geheel van werpen door een speler en vangen door een medespeler van een bal met het doel o m de
bal i n een scoringspositie t e krijgen.
De t e behandelen onderdelen i n de passing zijn:
Vrijlopen en veranderen van richting
M e t het vrijlopen en veranderen van richting wordt nagestreefd dat de speler zonder bal aanspeelbaar is o f wordt
voor de speler met bal, waardoor het mogelijk wordt o m onder verdedigende druk elkaar de bal over t e spelen1
aan t e passen.
Vangen
Dit is het ontvangen van een bal met het doel balbezit t e houden en een vervolgactie uit t e voeren. Mogelijke
vervolgacties zijn doorpassen, dribbelen, schieten o f (tijdelijk) vasthouden van de bal.
Vasthouden bal in triple threat
Na het vangen van de bal heeft de speler de bal beschermd vast en is hij i n staat om direct door t e passen, t e schieten
o f t e gaan dribbelen.
l-tel stop
De l-tel-stop is het, na het vangen van de bal, direct in triple threat t o t stilstand komen met twee voeten naast
elkaar op schouderbreedte waarbij de voeten tegelijkertijd de grond raken. Na de l-tel-stop heeft de speler keuze
van pivotvoet. De l-tel-stop wordt ook wel "jump-stop" genoemd.
Pivoteren
Pivoteren is het met de bal i n de handen maken van één stap i n een willekeurige richting met het doel om:
a. de bal t e beschermen, o f
b. ruimte t e maken voor een schot o f een pass.
Borstpass
De borstpass is de tweehandige worp naar een medespeler, die vertrekt ter hoogte van de borst en gericht wordt
o p de borst van de medespeler.
Bouncepass
De bouncepass is de tweehandige worp waarbij de bal via een stuit o p de grond naar een medespeler wordt
gespeeld.
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2.4.2 VRIJLOPEN EN VERANDEREN VAN RICHTING
Wat is vrijlopen en veranderen van richting?
M e t het vrijlopen en veranderen van richting wordt nagestreefd dat de speler zonder bal aanspeelbaar is o f wordt
voor de speler met bal, waardoor het mogelijk wordt o m onder verdedigende druk elkaar de bal over t e spelen /
aan t e passen.
Aandachtspunten voor het vrijlopen en veranderen van richting.
Kinderen hebben de neiging o m vooral richting de speler met bal t e lopen om aanspeelbaar t e worden.
Belangrijk is o m kinderen ook t e wijzen op de mogelijkheid juist van de bal af t e lopen o f een andere passhoek
aan t e nemen. Dus niet allemaal richting bal!!
Om goed aanspeelbaar t e zijn geef je de passer een "doel" (target) waarop hij kan passen. Dit gebeurt door
met twee handen aan t e geven waar de ontvanger de bal wil hebben.
Om vrij t e komen dient kinderen aangeleerd t e worden scherpe hoeken t e lopen. In rondjes lopen o f i n een
gebogen lijn lopen is minder effectief.
Op oudere leeftijd (mini's) kan men een begin maken met het leren lezen van de posities van de medespelers,
de posities van de tegenstander en de open ruimten i n het veld.
Laat de kinderen bij oefenvormen met passes zoveel mogelijk i n de lengterichting van het veld naar elkaar toe
passen, om t e voorkomen dat de ballen steeds over andere velden rollen.
Vormen van samenspel zijn bij de leeftijdscategorie 5-6-7-jarigen nog niet goed mogelijk. Het aanleren van het
vrijlopen en veranderen van richting behoeft derhalve nog niet behandeld t e worden bij deze kinderen.
Hamer o p goede passtechnieken.
Geef de mogelijkheid van schijnbewegingen aan.
OEFENVORMEN
1. Vul de lege hoek
XXX

Met behulp van vier pilonnen wordt een vierkant van I drie bij drie meter uitgezet. De groep
kinderen wordt verdeeld i n drietallen, elk drietal heeft een bal. De speeltijd bedraagt vier series
van één minuut.
De kinderen bezetten drie van de vier hoeken van het vierkant en passen elkaar de bal toe over
Beschrijving
de lijnen van het vierkant. Op het moment dat de bal het derde kind heeft bereikt, heeft de
eerste passer inmiddels de (vrije) pilon bezet, zodat de derde passer weer kan passen op de eerste
passer. Vervolgens bezet de tweede passer de (oorspronkelijke) pilon van de eerste passer, enz.
Na één minuut wordt de bal i n tegenovergestelde richting gepasst en wordt dus ook in
tegenovergestelde richting gelopen.
Variatie Er kan gebruik worden gemaakt van diverse passvormen.
Coaching points Kinderen moeten stoppen i n l - t e l stop en bij het passen pivoteren zij i n de richting van de pass.
De ontvanger laat de handen zien.
Organisatie
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WEDSTRIJDVORMEN
1. Kikker in de sloot
XXX

Organisatie

Speelveld bestaat u i t een veld van drie meter breed en vier meter lang (gebruik bestaande
belijning o f pilonnen). Twee kinderen (passers) staan tegenover elkaar buiten het veld. In het
veld staat één verdediger. Eén van de passers heeft een bal. De speeltijd bedraagt vijf minuten.
Beschrijving
Twee kinderen passen de bal van achter de lijn naar elkaar toe, de verdediger daartussen tracht
de bal tegen t e houden. Indien de verdediger de bal onderschept mag hij wisselen met degene
die de pass heeft gegeven. Het kind met de bal mag niet lopen o f dribbelen met de bal en mag
geen lobpasses over de verdediger heen geven. Passers moeten achter de lijn blijven en de
verdediger moet tussen de lijnen blijven.
Variatie Drie passers, twee verdedigers en twee ballen.
Speelveld i n de vorm van een cirkel met een diameter van drie meter, waarbij de
passers vrij rond de cirkel mogen bewegen, maar altijd een pass moeten geven DOOR
de cirkel heen.
Verdediger hoeft de bal niet echt vast t e hebben voordat hij mag wisselen,
maar behoeft de bal slechts aan t e raken.
Kinderen moeten de bal rollen i.p.v. passen.
Kinderen moeten de bal binnen vijf seconden passen.
Coaching points Het is vooral de ontvanger die er voor moet zorgen dat hem de bal aangepasst kan worden
(open passlijn creëren).

SPELVORMEN
1. Laat je zien !
OXX

Organisatie

Het speelveld ter grootte van een half basketbalveld is m.b.v. pilonnen verdeeld i n vier vakken.
In elk vak staat één kind van partij A en één kind van partij B. Er is een bal i n het spel.
De speeltijd bedraagt vijf minuten.
Beschrijving
De partij i n balbezit (aanvallers) probeert een medespeler i n een ander vak aan t e spelen. De
keuze van het vak is vrij. De tegenpartij (verdedigers) probeert de pass t e onderscheppen.
Passers mogen niet lopen o f dribbelen met de bal en alle kinderen (aanvallers en verdedigers)
moeten i n hun eigen vak blijven.
Doel van het spel is de bal zoveel mogelijk keer naar elkaar over t e spelen zonder dat de andere
partij de bal onderschept.
Variatie drie kinderen per vak (dus drie verschillende partijen) en twee ballen
verplicht gebruik van bepaalde pass (borstpass, bouncepass, overheadpass)
Coaching points Laat de kinderen hardop tellen. Het zijn vooral de ontvangers die er voor moet zorgen dat hen
de bal aangepasst kan worden (open passlijn creëren).
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2. Loop je vrij !
OXX

Het speelveld bestaat u i t vier matten die i n een vierkant met elkaar liggen op een onderlinge
afstand van I vier meter. Er is een bal i n het spel.
Op drie matten staat steeds een kind. Eén mat blijft dus onbezet. In het vierkant staat een
verdediger die zich vrij mag bewegen tussen de vier matten.
De kinderen op de matten (matspelers) proberen de bal vijf o f tien keer i n willekeurige richting
Beschrijving
naar elkaar over t e spelen met een borstpass. Lukt d i t dan krijgen zij één punt. De verdediger
tussen de matten moet de bal proberen t e onderscheppen. Matspelers mogen niet over de
verdediger heen passen. Zij mogen ook niet diagonaal passen, waardoor de matspelers zonder
bal zich moeten gaan verplaatsen naar de lege mat o m de matspeler met bal steeds twee
afspeelmogelijkheden t e geven. Kinderen op de mat mogen de bal alleen vangen als zij o p de
mat staan. Als de bal wordt onderschept krijgt de verdediger een punt. De verdediger mag niet
o p de matten komen. Er wordt gewisseld na drie punten van de passers o f de verdediger.
Variatie Bal naar elkaar overspelen met bouncepass, overheadpass o f d.m.v. rollen.
Vijf matten i.p.v. vier matten eventueel met een extra matspeler.
Meer dan één verdediger.
In plaats van matten kunnen ook hoepels gebruikt worden.
Coaching points - Laat de passers hardop tellen.
- Leg matten niet t e dicht bij muren, zorg voor uitloop
- Stem onderlinge afstand van de matten af o p de vaardigheden van de kinderen.
- Bij oudere kinderen kunnen de matten vervangen worden door pilonnen.
Organisatie

3. Give and go free !
XXX

Organisatie

Beschrijving

Gespeeld wordt o p een heel basketbalveld met daarbuiten een "gevangenis met een ballendepot".
Verder nodig: pilonnen voor afzetting van de gevangenis, meerdere ballen en een mand o f kast
als ballendepot. De groep kinderen wordt verdeeld i n (bijvoorbeeld) één o f twee tikkers en zes
t o t acht spelers. De speeltijd bedraagt drie minuten (met eventueel een herhaling van nogmaals
drie minuten).
De tikkers proberen zoveel mogelijk kinderen t e tikken. Kinderen die getikt zijn, moeten naar de
gevangenis. Zij kunnen daaruit bevrijd worden door een bal over t e werpen naar een vrije speler
i n het speelveld. Als dit lukt zonder dat de bal de grond o f muur raakt, mag de gevangene weer
aan het spel deelnemen, nadat hij de bal gevangen heeft en heeft teruggelegd i n het ballendepot.
De tikkers proberen alle spelers gevangen t e nemen. De groep probeert dat t e voorkomen.
Als de bal i n het speelveld blijft liggen o f de grond raakt moet hij eerst weer naar een gevangene
worden terug geworpen door een vrije speler. Een vrije speler mag niet lopen o f dribbelen met
de bal. De tikkers mogen de bal niet raken.
Variatie De gevangenis kan geplaatst worden in de hoek, het midden of het centrum van het veld.
De gevangenis kan groter o f kleiner worden gemaakt.
Meer o f minder verlosballen
Trek een streep o p drie meter afstand van de gevangenis (of gebruik pilonnen).
Binnen dit gebied mag niet tussen vrije en gevangen spelers worden overgespeeld.

4. Zoek de bucket !

OXX
Organisatie
Beschrijving

Gespeeld wordt o p een heel basketbalveld met achter de beide vrijeworplijnen een "perk".
De kinderen worden verdeeld i n twee partijen van ieder vijf o f zes spelers.
Verder nodig: pilonnen voor perkafzetting, meerdere ballen en partijlintjes.
Alle spelers van beide partijen staan i n het speelveld tussen de twee perken. In elk perk staat van
elke partij één "bucketspeler". De balbezittende partij probeert de eigen bucketspeler aan t e
spelen, zonder daarbij t e lopen o f t e dribbelen met de bal. De tegenpartij probeert dit t e
voorkomen. Alleen de bucketspeler mag i n het beschermde (perk)gebied komen en dit gebied
niet verlaten. De bucketspeler mag bij het vangen van de bal de lijnen van zijn perk niet raken.
Alleen een bal die met een goede borst- o f bouncepass is aangespeeld en gevangen wordt door
de bucketspeler telt als een score. De bucketspeler mag alleen worden aangespeeld als de passer
zich over de middenlijn bevindt.
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Variatie

In beide perken staat zowel een bucketspeler van partij A als partij B. Wanneer er
gescoord wordt, mag de bucketspeler de bal onmiddellijk weer i n het spel brengen.
De partij die i n balbezit blijft, probeert vervolgens de eigen bucketspeler aan de
overzijde van het speelveld aan t e spelen. De bucketspeler van de tegenpartij mag
hierbij niet hinderen. Als dit lukt herhaalt zich bovenstaande. Na een score wordt dus
voortdurend gewisseld van speelrichting.
Nadat de bucketspeler de bal gevangen heeft mag hij proberen de bal door de (hoge)
basket t e werpen. Als dat lukt levert dat twee bonuspunten op.
Coaching points Wissel de perkwachter regelmatig en leer de kinderen dat ze de bucketspeler vrij kunnen spelen
door over t e blijven spelen Isamen t e spelen i n het aanvalsvak.

5. De aanval heeft Shaq
OXX

Organisatie

Speelveld ter grootte van een half basketbalveld.
Verder nodig: Pilonnen voor vakindeling, bal, partijlintjes.
Twee gelijkwaardige partijen van drie spelers en een extra aanvaller met een afwijkende kleur
partijlintje. Speeltijd vijf minuten.
Beschrijving
De partij in balbezit (de aanvallende partij bestaande uit 3 spelers en een extra aanvaller: "Shaq")
probeert zo lang mogelijk de bal samen t e spelen. Als de bal door de tegenpartij (verdedigers)
onderschept wordt, wordt deze partij aanvallende partij en ook voor hen blijft "Shaq" een extra
afspeelmogelijkheid. Als er driemaal van balbezit is gewisseld, wordt een andere "Shaq" gekozen.
Variatie Shaq mag slechts i n een beperkt deel van het speelveld komen (bijvoorbeeld de
vrije worpcirkel o f de bucket) o f mag maar een beperkt aantal keren (bijvoorbeeld
maximaal drie) aangespeeld worden.
De bal maglmoet de grond wellniet raken en er mag wellniet gedribbeld worden.
Grotere partijen (vier tegen vier o f vijf tegen vijf) met meer dan één Shaq.
Coaching points Shaq moet snel kunnen omschakelen: hij wisselt namelijk voortdurend van partij.
6. Steeds meer defense !
XXX

Organisatie
Beschrijving

2.4 Passing

Speelveld ter grootte van een half basketbalveld.
Verder nodig: pilonnen voor vakindeling, bal, partijlintjes.
Twee gelijkwaardige partijen van vier spelers. Speeltijd vijf minuten.
De partij i n balbezit (aanvallende partij) probeert de bal vijfmaal samen t e spelen, zonder dat
deze door een verdediger van de andere partij is aangeraakt. Als dat gelukt is, komt de tweede
verdediger van de tegenpartij erbij i n het veld. Opnieuw probeert de aanvallende partij de bal
vijfmaal over t e spelen. Hierna komt de derde verdediger het veld i n en tenslotte ook de vierde.
Als de bal wordt onderschept door een verdediger krijgen de verdedigers de bal en worden
aanvallers, de aanvallers worden verdedigers. Ook wanneer de bal buiten het veld wordt
gespeeld, krijgt de tegenpartij balbezit.
Variatie Meer o f minder keren overspelen, alvorens een extra verdediger i n het veld komt.
De bal maglmoet de grond wellniet raken en er mag wellniet gedribbeld worden.
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7. Teamball
OXX

Speelveld ter grootte van een half basketbalveld + een basket.
Verder nodig: Pilonnen voor va kindeling, bal, partij lintjes.
Twee gelijkwaardige partijen van vier spelers o f vijf spelers.
Speeltijd vijf minuten.
De partij in balbezit probeert de bal vijf (of tien) maal samen t e spelen. De tegenpartij probeert
Beschrijving
de bal t e onderscheppen. Wanneer de bal vijfmaal (of tienmaal) binnen een partij is overgespeeld,
heeft deze partij één punt behaald. De bal w o r d t vervolgens aan de andere partij gegeven. Ook
na een overtreding krijgt de tegenpartij de bal.
Variatie De bal maglmoet de grond wellniet raken en er mag wellniet gedribbeld worden.
Wanneer de bal vijf (of tien) maal is overgespeeld, kan een bonuspunt behaald worden
door de bal door de basket t e gooien vanaf de plaats waar de balbezitter zich o p dat
moment bevindt.
Coaching points Laat de kinderen het aantal malen samenspelen hardop meetellen.
Organisatie

8. Hit the board
XXX

Speelveld ter grootte van een heel o f half basketbalveld + twee baskets.
Verder nodig: pilonnen voor vakindeling, bal en partijlintjes.
Twee gelijkwaardige partijen van vier spelers o f vijf spelers.
Speeltijd vijf minuten.
Beschrijving
leder partij heeft een basket als doel. De kinderen moeten proberen om door middel van
samenspel de bal tegen het bord van de tegenstander t e gooien. Een punt wordt gemaakt als
een medespeler de van het bord terugstuitende bal opvangt.
Variatie de bal maglmoet de grond wellniet raken en er mag wellniet gedribbeld worden.
varieer de hoogte van het bord.
Na een score wordt de bal niet door de tegenpartij weer i n het spel gebracht, maar
gaat het spel onmiddellijk door, waarbij de partijen van speelhelft wisselen.
Coaching points Maak de partijen niet t e groot i n verband met het ontwikkelen van spelinzicht.
Organisatie

9. Bouncing hoops
XXX

Speelveld ter grootte van een half basketbalveld.
Verder nodig: pilonnen voor vakindeling, bal, partijlintjes en hoepels.
Twee gelijkwaardige partijen van vier spelers o f vijf spelers.
Speeltijd vijf minuten.
De partijen proberen door samenspel de bal i n een hoepel t e laten stuiten. Als de bal via een
Beschrijving
stuit door een medespeler wordt gevangen, heeft deze partij een punt gescoord. In alle hoepels
mag door beide partijen worden gestuit. Niemand mag i n de hoepels komen. Na een score krijgt
de tegenpartij de bal en moet deze eerst minimaal drie keer overspelen voordat er weer
gescoord kan worden.
Variatie Nadat er is gescoord mag onmiddellijk worden doorgespeeld door de balbezittende partij.
Coaching points Geef de kinderen aan dat het stil blijven staan bij een hoepel meestal geen zin heeft, maar dat
men beter vanuit het open speelveld plotseling naar een hoepel kan sprinten.

Organisatie

10. Meerdoelbal
XXX

Organisatie

Beschrijving

Speelveld ter grootte van een heel basketbalveld. Op het veld staan twee baskets en twee o f vier
korfbalpalen.
Twee partijen van vijf o f zes kinderen per team.
Verder nodig: een bal en partijlintjes.
De partij i n balbezit probeert door samenspel de bal i n één van de baskets o f korven t e gooien. De
andere partij probeert de bal t e onderscheppen. Na een score ontvangt de andere partij de bal.
Variatie Meer ballen i n het spel.
Baskets en korven i n hoogte variëren.
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2.4 Passing

2.4.3 Vangen
Wat is vangen?
Dit is het ontvangen van een bal met het doel balbezit t e houden en een vervolgactie uit t e voeren. Mogelijke
vervolgacties zijn: doorpassen, dribbelen, schieten o f (tijdelijk) vasthouden van de bal.
Algemene aandachtspunten van het vangen (inclusief didactische tips).
Houd handpalm open naar de bal, de vingers gespreid en de duimen schuin omhoog en naar e:Ikaar gericht.
Houd ogen gericht o p de naderende bal.
Tijdens de pass gaan de handen en armen richting bal.
Tijdens het vangen maken de vingertoppen als eerste contact met de bal.
Beweeg de handen en armen direct na het vangen van de bal richting lichaam ("softly touch").
Leg een verbod o p het vangen met 1 hand.
Weet w a t je na het vangen van de bal gaat doen, maar vergeet niet eerst je vorige beweging goed af t e maken.
Laat de kinderen bij oefenvormen met passen en vangen zoveel mogelijk i n de lengterichting van het veld naar
elkaar toe passen, om t e voorkomen dat de ballen steeds over andere velden rollen.
Hamer op goede passtechnieken.
Voor het aanleren van vangen is het noodzakelijk dat kinderen eerst balvrij worden gemaakt.

OEFENVORMEN
1. Vangen op de plaats
XXX

Organisatie
Beschrijving

Spelers verspreid door het veld. Elke speler heeft een bal.
De speler gooit de bal voor zichzelf omhoog en probeert deze weer t e vangen.
Variatie Eén o f meerdere keren i n de handen klappen voordat men de bal weer vangt.
Eén o f meerdere keren rond de lengteas draaien (pirouette) voordat men de bal weer
vangt.
De bal voor de buik omhoog gooien en achter de rug vangen en omgekeerd.
De bal opgooien en vangen zonder naar de bal t e kijken.
Coaching points Let op dat de kinderen vangen met gespreide vingers en dat o p het moment van vangen handen
en armen met de bal mee bewegen.
2. Lijnpassing
XXX

Organisatie

Nodig: pilonnen o f bestaande belijning. Per tweetal een bal.
Speeltijd: vijf minuten.
Beschrijving
De spelers worden i n tweetallen en o p twee lijnen tegenover elkaar opgesteld. Vervolgens krijgt
men de opdracht de bal na elkaar over t e passen. Afhankelijk van de groep kan men de passafstand variëren.
Variatie Spelers moeten voortdurend o p de plaats i n beweging zijn (bijvoorbeeld o p de plaats
loop- o f huppelbewegingen maken).
Spelers staan maximaal twee meter u i t elkaar. De passer geeft met opzet zachte (!),
maar slechte passes terwijl de medespeler deze passes toch moet proberen t e vangen.
Coaching points Door achter de rijen door t e lopen kan men individuele correcties geven.
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3. Poor passing
OOX

Organisatie
Beschrijving

Heel o f half basketbalveld. Tweetallen en een bal per tweetal.
Het tweetal staat o p ongeveer 1,5 meter van elkaar. De speler met bal passt de bal zacht maar
opzettelijk zeer slecht naar de ander speler. Hij geeft bijvoorbeeld zachte passes op kniehoogte,
met schijnbewegingen en links en rechts naast de ontvanger, die de bal desondanks toch
probeert t e vangen.
Variatie Met bouncepass via muur waarna de passer direct na zijn pass wegstapt o m de
ontvanger die achter hem staat de gelegenheid t e geven de bal t e vangen.
Coaching points Let op dat men zacht blijft passen. Kan eventueel ook met foamballen.

4. "Blind" vangen

OOX

Organisatie

Heel basketbalveld. Tweetallen met een foambal per tweetal. Kinderen staan opgesteld langs
een vrije muur van het speelveld.
Beschrijving
Het tweetal staat achter elkaar, beide met het gezicht naar de muur. Het voorste kind staat op
ongeveer twee meter van de muur. Het achterste kind heeft de bal en passt de bal via de muur
naar het voorste kind, dat dus niet weet wanneer de pass vertrekt, maar de bal toch moet
proberen t e vangen.
Variatie Naarmate de kinderen meer geoefend zijn kan de afstand tussen het voorste kind en
de muur worden verkleind (tot bijvoorbeeld één meter).
Coaching points Deze oefening is zeer geschikt voor oog-hand-coördinatie en reactiesnelheid bij kinderen die net
een groeispurt achter de rug hebben.
WEDSTRIJDVORMEN
l.Eén, twee, drie, wie heeft de bal?
XXX

Organisatie
Beschrijving

Spelers worden verdeeld i n groepjes van vier, vijf of zes spelers. Per groep een bal o f foambal.
De spelers staan naast elkaar o p een lijn o f halfronde cirkel. Eén speler staat voor de groep met
zijn rug naar de anderen gekeerd. De speler voor de groep gooit de bal over zijn hoofd naar
achteren. De spelers die achter hem staan proberen de bal t e vangen. Degene die de bal vangt,
verbergt hem snel achter zijn rug. Alle spelers gaan n u i n oorspronkelijke volgorde opnieuw i n
de rij staan met de handen o p de rug en zingen: "1, 2, 3, wie heeft de bal, die mooie bal van
goud?". De speler die voor de rij staat, draait zich o p dat moment o m en probeert t e raden wie
de bal achter zijn rug verborgen heeft. Raadt hij het goed, dan mag hij de bal nog een keer gooien.

2. Slootbal
XXX

Organisatie

Diverse kleine veldjes verspreid over het veld. Het speelveldje bestaat u i t twee vakken,
gescheiden door een derde middenvak (de "sloot") van ongeveer een meter breed.
Verder nodig: pilonnen o f gebruik bestaande belijning.
Tweetallen. Een bal o f volleybal per tweetal.
Beschrijving
De speler met bal probeert via een stuit i n de sloot de bal de grond t e laten raken i n het vak van
de andere speler. De andere speler probeert dat t e voorkomen door na de stuit de bal t e vangen
voordat deze de grond raakt. Een bal die na een stuit de grond bij de tegenpartij raakt levert
één punt op. De bal mag maar één keer i n de sloot stuiten en de "slootkanten" niet raken. De
bal moet worden geworpen, niet slaan o f stompen en men mag niet lopen met de bal.
Coaching points Het gaat hier niet o m de bouncepasstechniek, maar om de bal t e vangen.
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3. Bankbal
XXX

Organisatie

Beschrijving

Meerdere kleine veldjes in de zaal. Een speelveldje bestaat uit 2 met de zitkant naar elkaar
gekantelde turnbanken op een afstand van ongeveer vijf meter uit elkaar.
Eén bal per twee spelers.
Speeltijd vijf minuten.
Voor elke bank staat een speler. De bal moet zodanig geworpen worden dat deze precies de
zitkant van de gekantelde bank raakt en in een boog terugstuit in de handen van de speler die
de bal heeft geworpen. De bal mag hierbij eventueel de grond raken. Bij een worp naar de bank
mag de andere speler niet hinderen. Iedere vangbal betekent twee punten. Op de plaats waar
de bal gevangen is, mag deze opnieuw worden geworpen. Raakt de bal de bank, maar wordt hij
niet gevangen, dan krijgt de werper één punt. Als de bal de bank niet raakt, mag de andere
speler. Dit geldt ook als de bal niet gevangen wordt.
Variatie Variatie in werpafstand.

SPELVORMEN
1. Koninginnebal
XXX

Organisatie

Meerdere groepen tegelijkertijd, door de zaal verspreid. Verdeel de spelers in groepjes van
maximaal zes kinderen. Zet de spelers naast elkaar in een kwart cirkel. De onderlinge afstand
tussen deze spelers (de hofdames) bedraagt I één meter. Wijs één van de spelers aan en laat hem
voor de groep gaan staan (de koningin) en geef hem de bal.
Nodig: één bal, volleybal of foambal per groep.
Speeltijd vijf minuten.
Beschrijving
De koningin werpt de bal steeds in een vaste volgorde (bijvoorbeeld van links naar rechts) naar
de hofdames in de rij. De hofdame die de bal vangt werpt deze weer terug naar de koningin. Als
&énvan de hofdames de bal niet vangt, moet ze geheel rechts van het rijtje gaan staan. Alle
hofdames schuiven dan een plaatsje op. Als de koningin de bal niet vangt, moet ook zij geheel
rechts van het rijtje gaan staan en wordt hofdame. De hofdame die nu het meest links staat
wordt koningin.
Variatie Varieer de passafstand.
Voordat de spelers de bal vangen moeten zij eerst in hun handen klappen.
Variëren van de volgorde waarin de koningin de bal naar de hofdames gooit.
Fopbal: De hofdames houden de handen op de bovenbenen of rug. Wanneer zij hun
handen laten zien zonder dat een bal naar ze toegeworpen wordt zijn ze af I krijgen
een punt in mindering. De koningin probeert de hofdames te foppen door
schijnbewegingen te maken.
Coaching points Zet de hofdames niet te dicht bij elkaar.
2. Inhaalbal
XXX

Organisatie

Beschrijving
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Speelveld ter grootte van een half basketbalveld.
Stel een even aantal spelers op in een grote cirkel met een onderlinge afstand van I drie meter
en nummer de spelers af tot 2 (geef in het begin de nummer 1 een partijlintje).
Twee ballen, volleyballen of foamballen en partijlintjes.
Geef één van de nummers 1 een bal en ook een bal aan één van de nummers 2 die recht
tegenover de nummer 1 met bal staat. Na het startsignaal spelen de nummers 1 onderling en de
nummers 2 onderling de bal zo snel mogelijk rechtsom rond, waarbij ze niemand van de eigen
partij mogen overslaan. Alleen de eigen bal mag aangeraakt worden. De groep die de bal van de
tegenpartij inhaalt krijgt één punt. Welke groep heeft als eerste vijf punten.

3. Kringbal
XXX
Organisatie
Beschrijving

Zes kinderen staan i n een kring met een diameter van I vier meter.
Twee ballen, volleyballen of foamballen.
De kinderen in de kring spelen elkaar de bal toe. De bal mag de grond niet raken en men mag
de bal niet langer dan drie seconden vasthouden. M e n mag niet naar een kind met een bal t o e
passen en niet naar degene waarvan men juist de bal heeft ontvangen. Doel is o m één minuut de
bal naar elkaar over t e spelen.
Variatie Bij meerdere kringen: welke kring kan de bal het langste rondspelen?
Meerdere kinderen (acht) en meer ballen (drie).

4. Meerdoelbal
XXX

Organisatie

Beschrijving

Speelveld ter grootte van een heel basketbalveld. Op h e t veld staan twee baskets en twee o f vier
korfbalpalen.
Twee partijen van vijf o f zes kinderen per team.
Eén bal en partijlintjes
De partij i n balbezit probeert door samenspel i n één van de baskets o f korven t e gooien. De
andere partij probeert de bal t e onderscheppen. Na een score ontvangt de andere partij de bal.
Variatie Meer ballen i n het spel.
Doelen i n hoogte variëren.

5. Cirkelbal
OOX

Organisatie
Beschrijving

Speelveld ter grootte van een half basketbalveld. In het veld liggen drie o f vier hoepels.
Twee partijen van drie o f vier kinderen per team.
Eén bal en partijlintjes.
De partij i n balbezit probeert door samenspel de bal i n een hoepel t e laten stuiten. Als de bal
na een stuit door een medespeler wordt gevangen heeft deze partij één punt. De andere partij
probeert de bal t e onderscheppen. Na een score ontvangt de andere partij de bal. Beide partijen
mogen i n alle hoepels scoren. Niemand mag i n de hoepels komen.
Variatie Meer ballen i n het spel.
Eerst drie o f vier keer samenspelen alvorens er gescoord mag worden.

2.4.4 DE 1-TEL-STOP, VASTHOUDEN VAN DE BAL IN TRIPLE THREAT EN PIVOTEREN
Wat is de l-tel-stop?
De l-tel-stop is het, na het vangen van de bal, direct i n triple threat t o t stilstand komen met twee voeten naast
elkaar waarbij de voeten tegelijkertijd de grond raken. Na de l-tel-stop heeft de speler keuze van pivotvoet. De
l-tel-stop wordt ook wel "jump-stop" genoemd.
Wat is het vasthouden van de bal in triple threat?
Na het vangen van de bal heeft de speler de bal beschermd vast en is hij i n staat o m direct door t e passen, t e schieten o f t e gaan dribbelen.
Wat is pivoteren?
Pivoteren is het maken van één stap in een willekeurige richting met het doel:
1. om de bal t e beschermen, o f
2. om ruimte t e maken voor een schot o f een pass.
Bij het pivoteren dient de zogenaamde pivotvoet voortdurend aan de grond t e blijven; men draait min o f meer
o m de lengte-as van het lichaam. De pivotvoet is:
a. de voet die bij het vangen van de bal i n een 2-tel-stop (de "achterste voet") het eerste de grond heeft geraakt, o f
b. de voet die aan de grond blijft op het moment dat men vanuit triple threat één stap in een willekeurige richting maakt
Zoals gezegd kan de pivotstap i n elke willekeurige richting worden gemaakt. Pivoteert men door middel van een
stap naar voren, dan wordt er gesproken over een front-pivot. Stapt men naar achteren dan is er sprake van een
rear- o f back-pivot.
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Algemene aandachtspuntenvan de l-tel-stop (inclusief didactische tips).
bij de l-tel-stop is het belangrijk dat de speler om zijn evenwicht te bewaren l te vinden, diep doorbuigt l doorveert
in enkels en knieën om zijn lichaamszwaartepunt (ter hoogte van de maag) zo laag mogelijk te leggen;
het zitvlak wordt laag naar achteren gehouden.
eenmaal tot stilstand en in balans gekomen komt de speler terug in een triple threat houding l positie
bij de l-tel-stop erop wijzen dat de voeten in de richting van de vervolgactie staan (bijvoorbeeld in de richting
van de basket als men wil gaan schieten).
Algemene aandachtspuntenvan het vasthouden van de bal en triple threat (inclusief didactische tips).
de vingers zijn ontspannen maar in een stevige grip gespreid aan de zijkant van de bal.
de bal wordt ter hoogte van de buik met de vingers vastgehouden, de handpalm is enigszins los van de bal.
de assen van de duimen kruisen elkaar op de bovenkant van de bal.
de speler staat in een goede balans, voeten in parallelstand op schouderbreedte uit elkaar, enkels en knieën zijn
ligt gebogen en het lichaam i s enigszins voorover gebogen; het lichaamsgewicht ligt voor een belangrijk deel op
de voorvoet.
het hoofd van de speler blijft opgeheven.
laat kinderen tijdens de gehele training de bal voortdurend goed vasthouden
(dus ook bij uitleg van een oefening e.d.).
de positie na het vangen van de bal in triple threat i s altijd zodanig dat de voeten in de richting van de basket
staan ("face the basket").
er zijn ballen in de handel met op de juiste positie van handpalm en vingers een afdruk van een kinderhand.
Algemene aandachtspuntenvan het pivoteren (inclusief didactische tips).
met uitzondering van de voetenstand i s de houding van het lichaam tijdens het pivoteren te vergelijken met de
triple-threat-houding
het lichaamsgewicht ligt nagenoeg volledig op het voorste gedeelte van de pivotvoet
tijdens het pivoteren houdt men het hoofd op en in een zodanige richting dat men het hele veld ziet.
OEFENVORMEN
1. Stop op de lijn
XXX

Organisatie
Beschrijving

De kinderen staan naast elkaar op de baseline van het basketbalveld. Elk kind heeft een bal.
Op teken van de coach lopen de kinderen met de bal in de hand naar de overkant van het
basketbalveld, maar maken steeds een l-tel stop op elke van te voren afgesproken lijn
(bijvoorbeeld de lijnen van het volleybalveld). Na de stop nemen de kinderen de triple threat
houding aan.
Variatie Kinderen niet op de lijnen, maar op teken van de coach laten stoppen
(bijvoorbeeld coach roept "STOP! !").
Laat de kinderen na de stop in triple threathouding pivoteren in achterwaartse en
voorwaartse richting alvorens zij weer verder mogen.
Coaching points Laat de kinderen in beginsel lopen met de bal in de handen, later kan de opdracht gegeven
worden de l-tel stop vanuit de dribbel te maken.

3. Figure eight
XXX

Kinderen staan in twee rijtjes achter de middenlijn van het basketbalveld. In één rijtje hebben
alle kinderen een bal.
Beschrijving
Op teken van de coach loopt het voorste kind in de rij met de bal in de hand naar de rand van de
bucket, maakt daar een l-tel-stop en schiet. Het kind uit het andere rijtje (zonder bal) loopt in
om de rebound te pakken. De schutter sluit achter aan bij het rijtje kinderen zonder bal en de
rebounder sluit achteraan bij het rijtje kinderen met bal.
Variatie Schutter passt na l-tel stop eerst naar rebounder die ook l-tel stop maakt op rand van
de bucket, ontvangt vervolgens de bal terug en schiet dan.
Coaching points Laat de kinderen in beginsel lopen met de bal in de handen, later kan de opdracht gegeven
worden de l-tel stop vanuit de dribbel te maken.
Organisatie
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4. Vangen in triple threat
XXX

Kinderen staan verspreid over het basketbalveld. Elk kind heeft een bal.
Speeltijd vijf minuten.
Beschrijving
Op teken van de coach gooit het kind de bal voor zichzelf omhoog en probeert deze weer t e
vangen. Op het moment dat het kind de bal vangt neemt het direct de triple threat houding aan,
waarbij de voeten i n de richting van de 1 een basket wijzen.
Variatie Kinderen passen elkaar i n tweetallen de bal toe en nemen na het vangen de thriple
threat houding aan; kan met 1 bal per tweetal o f met twee ballen per tweetal.
Kinderen lopen kriskras door elkaar en spelen elkaar de bal toe; zodra iemand de bal
vangt neemt hij de triple threat houding aan en pivoteert hij i n de richting van de
basket. Het kan met één bal voor de totale groep o f met meerdere ballen tegelijkertijd.
Coaching points Coach doet mee met de kinderen en laat iedere keer het goede voorbeeld zien. Nadat de kinderen
de bal hebben gevangen, controleren o p goede thriple threat houding.
Organisatie

5. Kruisje stappen
XXX

Elk kind zoekt o p een willekeurige plaats i n het veld een kruis van bestaande belijning. Elk kind
heeft een bal.
Beschrijving
Het kind staat, i n een triple threat houding, met één voet precies o p het kruis van de lijnen en
stapt o p teken van de trainer met de andere voet i n één van de kwadranten.
Variatie Geef de kwadranten een nummer en laat de kinderen steeds in een bepaald kwadrant
stappen.
Geef een bepaalde serie genummerde kwadranten door en laat de kinderen zo snel
mogelijk deze series uitvoeren.
Coaching points Let o p dat men de pivotvoet (op het kruis) aan de grond houdt. Laat de kinderen de bal
beschermen door deze ter hoogte van de buik t e houden met de ellebogen naar buiten en
enigszins met gebogen knieën t e staan.
Organisatie

6. Pivot and shoot
XXX

Organisatie
Beschrijving

Kinderen staan i n tweetallen i n een halve cirkel rond de bucket. Elk tweetal heeft een bal.
Kind 1 staat o p schotafstand met de rug naar de basket. Kind 2 heeft de bal en staat buiten de
driepuntlijn. Kind 2 passt de bal naar kind l dat pivoteert in de richting van de ring en vervolgens
schiet, de eigen rebound pakt en weer uitpasst naar kind 2. Na drie schoten wisselen kind 1 en 2
van positie.
Variatie Kind 1 start vanaf de baseline onder de basket en loopt richting kind 2, stopt
(ter hoogte van de bucketlijn) met l-tel-stop o p schotafstand en ontvangt dan de bal
van kind 2 o m vervolgens t e pivoteren en t e schieten.
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WEDSTRIJDVORMEN
1. Standbeeldenfestival
XXX

Half basketbalveld. Elk kind heeft een bal.
De kinderen lopen o f dribbelen met de bal kriskras door het veld. Op teken van de coach maken
de kinderen tegelijkertijd een l - t e l stop, nemen de triple threat houding aan en blijven doodstil
staan, t o t het teken van de coach dat zij weer verder mogen lopen l dribbelen. Als men toch
beweegt o f niet goed stopt in 1 tel moet dat kind stil blijven staan t o t de "volgende stop".
Variatie Na de stop loopt de coach langs de kinderen en geeft hen een licht duwtje om t e
controleren of zij i n een goede balans staan; als men toch beweegt moet dat kind stil
blijven staan t o t de "volgende stop".
Kinderen moeten na de l - t e l stop doodstil blijven staan, maar mogen zelfs niet lachen
(wat dan juist wél gebeurt); de coach o f speciaal daarvoor uitgekozen kinderen
proberen hen i n de verleiding t e brengen alsnog t e lachen; als men toch beweegt l
lacht moet dat kind stil blijven staan t o t de "volgende stop".
Als vorige variatie, maar n u komen de kinderen in twee groepen naar elkaar toe vanaf
de twee baselines en maken direct voor de middenlijn een l - t e l stop.
Coaching points Laat de kinderen i n beginsel lopen met de bal i n de handen, later kan de opdracht gegeven
worden de l - t e l stop vanuit de dribbel t e maken.

Organisatie
Beschrijving

2. Vasthouden van de bal in triple threat 1 1 tegen 1
OXX
Organisatie

Kinderen staan i n tweetallen verspreid door het halve basketbalveld. Elk tweetal heeft een bal.
Speeltijd is vijf minuten.
Beschrijving
Eén van de kinderen houdt de bal vast i n triple threat. Het andere kind probeert de bal uit de
handen van de balbezitter t e trekken. Er mag niet geslagen worden naar de bal en het kind
zonder bal mag alleen met de handen aan de bal komen (dus niet de arm eromheen slaan).
Op teken van de coach wordt er gewisseld.
Coaching points Zorg ervoor dat kinderen van ongeveer gelijke sterkte tegenover elkaar staan. Kinderen mogen
niet plotseling de bal loslaten. Voorkom dat de kinderen er een "vrijworstelpartij" van maken.
3. Vasthouden van de bal in triple threat I 2 tegen 1
OXX

Organisatie
Beschrijving

Kinderen staan i n drietallen verspreid door het halve basketbalveld. Elk drietal heeft een bal.
Eén van de kinderen houdt de bal vast i n triple threat en mag niet dribbelen o f lopen met de bal,
maar wel pivoteren. De andere twee kinderen proberen de bal uit de handen van de balbezitter
t e trekken. Er mag niet geslagen worden naar de bal en de kinderen zonder bal mogen alleen
met de handen aan de bal komen (dus niet de arm eromheen slaan).
Coaching points Kinderen mogen niet plotseling de bal loslaten.
Voorkom dat de kinderen er een "vrijworstelpartij" van maken.
4. Vasthouden van de bal in triple threat 1 1 tegen de coach

OOX
Kinderen staan in een halve cirkel. Elk kind heeft een bal.
Alle kinderen houden de bal vast in triple threat. De coach loopt langs alle kinderen en probeert
de bal uit de handen van het kind t e tikken o f t e slaan. De kinderen moeten proberen de bal vijf
seconden vast t e houden.
Nadat de coach ieder kind is langs geweest, mogen alle kinderen op hun beurt en één voor één
proberen de bal bij de coach uit zijn handen t e slaan.
Variatie Varieer de tijd dat men de bal vast moet houden.
Coaching points Let o p dat je als coach niet op de handen van de kinderen slaat en verbied dat kinderen d i t bij
elkaar gaan doen.

Organisatie
Beschrijving
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SPELVORMEN

1. Basketbalbowling
XXO

Organisatie
Beschrijving

Hele basketbalveld.
Verder nodig: een bal.
Coach staat met bal i n het midden van de middencirkel. Alle kinderen staan o p de rand van de
middencirkel. Coach gooit bal zo recht mogelijk o p en roept tegelijkertijd (of iets eerder) de
naam van een van de kinderen. Dit kind probeert de bal t e vangen. De andere kinderen rennen
i n de richting van de randen van het veld. Op het moment dat het kind i n de middencirkel de bal
vangt roept hij "STOP" en moeten alle kinderen een l-tel-stop maken en s t i l blijven staan. Het
kind met de bal probeert n u een van de andere kinderen met de bal t e raken met een (rollende)
bowlingbeweging. Wordt een kind geraakt, dan mag de roller / bowler nog een keer.
Variatie Nadat de kinderen zijn gestopt gaan zij i n een spreidstand staan en moet de bal door
de benen gerold worden.
Kinderen kunnen ook namen van dieren o f landen krijgen.
Laat steeds een (ander) kind de rol van de coach overnemen.

2. Zigzag passing
XXX

Organisatie
Beschrijving

Heel basketbalveld. Twee groepen van vijf of zes kinderen per groep. Per groep minimaal vijf ballen.
De twee groepen kinderen staan opgesteld i n twee aparte zigzagrijen over de totale lengte van
het veld. De kinderen staan ongeveer vier meter van elkaar. Het eerste kind van elke groep /
zigzagrij heeft een mand met vijf ballen en passt de eerste bal naar het kind schuin tegenover
hem. Deze vangt de bal maakt een pivot i n de richting van het volgende kind schuin tegenover
hem, enzovoort. Welke groep heeft het eerst de ballen aan de overkant van het veld liggen?
Variatie Kinderen moeten door middel van pivoteren een volledig rondje rond de lengteas maken.
De ballen moeten "heen en terug" worden gepasst.
Coaching points Let o p dat de kinderen o p een juiste manier pivoteren en een stap maken i n de richting van het
kind waarop zij vervolgens passen.

2.4.5 BORSTPASS EN BOUNCEPASS
Wat is de borstpass?
De borstpass is de tweehandige worp naar een medespeler, die vertrekt ter hoogte van de borst en gericht wordt
o p de borst van de medespeler.
Wat is de bouncepass?
De bouncepass is de tweehandige worp waarbij de bal via een stuit op de grond naar een medespeler wordt
gespeeld.
Algemene aandachtspuntenvan de borst- en bouncepass (inclusief didactische tips).
de borst- en bouncepass kunnen worden gegeven vanuit een voorwaarts gespreide voetenstand en een stand
waarbij de voeten naast elkaar staan
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wordt de pass gegeven vanuit een voorwaarts gespreide voetenstand, dan wordt het lichaamsgewicht
overgebracht van de achterste naar de voorste voet.
bij een pass vanuit een stand waarbij de voeten naast elkaar staan wordt tijdens de passbeweging een stap naar voren
gemaakt i n de richting van het passdoel (de medespeler) om het lichaamsgewicht op t e vangen o p de voorste voet.
let op: de bal moet de hand hebben verlaten voordat de achterste voet (de pivotvoet) eventueel los komt van de grond.
de pass start met het vasthouden van de bal ter hoogte van het middenrif (triple threat houding), de ellebogen
bewegen vervolgens iets naar achteren maar blijven dicht langs het lichaam (een "zesje maken i n je buik").
bij de bouncepass is het lichaam enigszins voorover gebogen.
de bal wordt weggeduwd (bij de bouncepass richting de vloer), waarbij de armen een draaiende en stotende
beweging maken; de onderarmen draaien daarbij naar buiten, de bal wordt met een "polsslag" weggeduwd
1 weg gestoten terwijl aan het einde van de beweging de armen volledig gestrekt zijn; de bal wordt pas o p het
allerlaatste moment losgelaten.
na de pass zijn de handpalmen naar buiten gericht, wijzen de wijsvingers i n de richting van de bal en zijn de
duimen naar de grond gericht.
bij de bouncepass raakt de bal de vloer op ongeveer tweederde van de afstand tussen de passen en de ontvanger.
voordat de passbeweging wordt ingezet heeft de passer oogcontact met de ontvanger van de pass.
tijdens de borstpassbeweging blijven de ogen van de passer gericht o p deze medespeler.
tijdens de bouncepassbeweging worden de ogen gericht o p de plaats waar de bal de vloer dient t e raken
(tweederde afstand) en vervolgens blijven de ogen van de passer de bal volgen.
indien er sprake is van een zaal met meerdere velden naast elkaar, laat dan de passoefeningen uitvoeren "in
de lengterichting" van het veld zodat er geen I minder ballen over de andere velden rollen indien de pass niet
worden gevangen.
let o p dat de schouders tijdens de passbeweging haaks o p de passrichting blijven en de speler dus niet zijn
lichaam indraait o m t e "stoten" vanuit 1 schouder (vaak die van de voorkeurshand).
bij het aanleren van de pass zijn oefenvormen waarbij de spelers i n twee lijnen tegenover elkaar staan
onvermijdelijk; d i t is de beste organisatievorm o m intensief individuele correctie t e geven, maar tegelijkertijd
een saaie oefenvorm die niet t e lang mag duren.
een pass wordt altijd gevolgd door een tweede actie, zoals bijvoorbeeld het lopen naar een nieuwe vrije positie.

OEFENVORMEN
1. Bankpassing
OOX

Stel een aantal turnbanken i n het veld o p en laat aan elk uiteinde van een bank een kind
geknield plaatsnemen. Per bank een bal.
Geknield proberen de kinderen de bal d.m.v. de passtechniek over de bank naar elkaar toe t e rollen.
Beschrijving
Coaching points Let o p een goede uitvoering van de techniek.
Organisatie

2. Schiettent
XXX
Organisatie

2.4 Passing

Hele basketbalveld. leder kind een bal. In circuitvorm staan verschillende voorwerpen i n het veld
opgesteld.
Verder nodig: diverse v o o r w e r p k zoals hoepels, knotsen, korfbalmanden, pilonnen. blokjes,
emmers, getekende cirkels o p de muur, baskets, kasten, turnbanken, dozen, etc.

58

De kinderen bezoeken de verschillende stations o m daar met gebruikmaking van een goede
passtechniek een bepaald doel t e raken. Als zij het doel (één o f meerdere malen) hebben geraakt
mogen zij door naar het volgende station.
Coaching points Loop eerst met de groep de stations langs o m uitleg t e geven wat bij elk station de bedoeling is.
Let op dat ballen niet voortdurende de zaal o f het veld i n kunnen rollen. Doelen dus zo opstellen
dat er achter een muur aanwezig is o f indien dit niet mogelijk is achter het doel bijvoorbeeld een
kast plaatsen.
Geef bij elk station een duidelijke lijn aan (met stoepkrijt, pilon o f een hoepel) waar men achter
moet blijven staan met gooien.
Denk eraan dat deze oefenvorm relatief veel voorbereidingstijd vraagt.

Beschrijving

3. Lijnpassing
XXX
Organisatie
Beschrijving

Kinderen staan i n tweetallen tegenover elkaar. Elk tweetal heeft een bal.
Kinderen passen elkaar de bal toe. De coach loopt achter de rijen langs om individuele correcties
t e geven.
Variatie Laat kinderen gedurende het passen voortdurend o p twee benen huppen op de plaats.
Laat de kinderen (i.p.v. staan) knielen, zitten, o p buik gaan liggen.
Coaching points Dit is een uitstekende oefenvorm voor het geven van individuele correcties, maar tegelijkertijd
erg saai. Laat de kinderen daarom maximaal vijf minuten i n deze oefenvorm werken. Herhaal de
oefening zonodig later.

4. College-drill

OXX
Organisatie

Beschrijving

Per groep kinderen staat een basket met bucketbelijning ter beschikking. Per groep een bal.
Eventueel pilonnen om de posities van de spelers t e markeren.
Vier kinderen staan i n een vierkant Iéén meter buiten de bucket. De overige kinderen van de
groep staan onder de basket en achter de baseline.
Het eerste kind i n de rij onder de basket heeft een bal en passt de bal naar speler 2. Speler 2
passt de bal naar speler 3. Speler 3 passt de bal naar speler 4 en speler 4 passt de bal naar speler
5 die i n komt lopen en een lay-up o f schot maakt vanaf de onderkant van de vrije worpcirkel (zie
tekening). Alle spelers nemen na de pass de positie i n de de speler waarop zij gepasst hebben.
De schutter sluit achter aan de rij onder de basket.

5.Östermann-drill

oox
Organisatie
Beschrijving

Half basketveld en een basket per groep kinderen. Per groep minimaal twee ballen.
Eventueel pilonnen om de posities van de spelers t e markeren.
Een groep is verdeeld i n drie groepjes van minimaal drie kinderen.
De groepjes staat opgesteld zoals op tekening aangegeven. Kind 1 passt naar kind 2 en loopt zijn
pass achterna. Halverwege ontvangt kind 1 de bal terug van kind 2 en passt de bal door naar het
inkomende kind 3, die vervolgens de bal doorpasst naar kind 2 die na zijn pass i s i n komen lopen
richting basket. Kind 2 schiet vanaf de rand van de bucket o f maakt een lay-up. Kind 3 pakt de
rebound. Kind 1 neemt de oorspronkelijk positie van kind 1 in. Kind 2 neemt de oorspronkelijk

59

2.4 Passing

positie van kind 3 en en kind 3 sluit met bal
achter de rij van kind 4 aan. Kind 4 mag passen o p
kind 5, zodra kind 2 geschoten heeft.

6. Blokpassing
OXX

Organisatie

Half basketveld. Per groep een bal. Eventueel pilonnen om de gewenste posities van de spelers te markeren.
Een groep is verdeeld i n vier groepjes van minimaal drie kinderen.
Beschrijving
De groepjes staan opgesteld zoals op tekening aangegeven. Kind 1 passt naar kind 2 en loopt zijn
pass achterna. Halverwege ontvangt kind 1 de bal terug van kind 2. Kind 2 start na pass i n de
richting van kind 3 en ontvangt de bal terug van kind 1. Vervolgens passt kind 2 op kind 3 enzovoort.
Variatie M e t twee, drie o f vier ballen.
Coaching points Let o p dat men geen lopen maakt (basketbalregels)
tijdens het ontvangen en doorpassen van de bal.

7. Give and go
OXX

Organisatie
Beschrijving

Heel basketbalveld. Tweetallen en een bal per tweetal.
Het tweetal start naast elkaar (onderlinge afstand Idrie meter) op de baseline. Spelers passen elkaar
de bal t o e terwijl zij al passende naar de overkant van het veld lopen (zie tekening). Aan de overkant maakt een van de spelers een lay-up of neemt een schot vanaf de onderkant vrije worpcirkel.
De andere speler gaat voor de rebound. Daarna lopen zij langs de buitenkant van het veld terug.
Variatie Deze oefening kan ook met drietallen, waarbij de middelste speler afwisselend naar de
linkse en rechtse speler passt.
Coaching points Let op lopen (basketbalregels) en laat de spelers niet in een "zijwaartse huppel" naar de overkant
van het veld gaan.
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8. Weave
XXX
Organisatie
Beschrijving

Heel basketbalveld. Drietallen en een bal per drietal.
Het drietal start naast elkaar (onderlinge afstand I drie meter) o p de baseline. Kind 1 passt o p
kind 2 en loopt achter kind 2 langs o m de bal t e ontvangen van kind 3. kind 2 loopt achter kind
3 om enzovoorts (zie tekening). Aan de overkant maakt een van de drie speler een lay-up o f
neemt een schot vanaf de onderkant vrije worpcirkel. De andere twee spelers gaan voor de
rebound. Daarna lopen zij langs de buitenkant van het veld terug.
Variatie Deze oefening kan ook met viertallen (de eerste pass gaat
dan naar de kant waar twee
spelers staan)of met vijftallen.

WEDSTRIJDVORMEN
1. Knotsenspel
XXX

Organisatie

Beschrijving

Half o f heel basketbalveld. Kinderen staan o p een afstand van Ivijf meter achter een streep i n
tweetallen tegenover elkaar. Elke tweetal heeft een bal. Voor elk kind staat een knots (of pilon
o f blokjes).
leder kind probeert de knots die tegenover hem staat omver t e werpen met gebruikmaking van
een goede passtechniek. Iedereen moet tijdens de oefening achter de knotsen blijven staan. Wie
heeft het snelst de knots drie keer omver gegooid?

2. Poortbal
XXX

Half o f heel basketbalveld. Groep is verdeeld i n drietallen met elk een bal. Twee van de drie
kinderen staan o p Ivijf meter afstand tegenover elkaar. Het derde kind staat i n spreidstand
tussen deze twee kinderen.
Beschrijving
De kinderen proberen de bal door de benen van de middelste speler naar elkaar toe t e passen
met gebruik van een goede passtechniek. Als de bal het middelste kind raakt wisselt deze met de
passer. Het kind i n het midden mag tijdens het passen niet bewegen.
Variatie Men kan deze oefening ook beginnen met rollen van de bal (voorbereiding van de
passtechniek).
Coaching points Bange kinderen niet i n het midden zetten.
Organisatie

3. Tsjechisch vierkant
OOX
Organisatie

Beschrijving

Half basketveld. Minimaal twee ballen. Eventueel pilonnen om de hoekposities van de spelers t e
markeren.
De groep is verdeeld i n vier groepjes van minimaal drie kinderen.
De groepjes staat opgesteld zoals o p tekening aangegeven. Kind 1 passt naar de naar het midden
lopende kind 2. Kind 2 passt direct door naar kind 3 en sluit achter het rijtje van kind 3 aan.
Na elke pass geldt dat de passer inloopt naar het midden van het veld en een pass ontvangt van
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rechts en vervolgens de pass rechtdoor passt en aansluit bij het groepje dat diagonaal tegenover
hem staat. Hoe lang kan een groep de oefening volhouden zonder dat er een bal op de grond komt?
Variatie M e t meerdere ballen (maximaal vier).
Laat de kinderen de namen roepen van de spelers die zij aanpassen en waarvan zij een
pass ontvangen.
Coaching points Besteed extra aandacht aan de start van de oefening.

4. Bombardement
OOX

Viertallen en drie ballen per viertal.
Drie kinderen staan met ieder een bal naast elkaar (onderlinge afstand Iéén meter) op een lijn.
Het vierde kind staat o p een afstand van Idrie meter van de andere kinderen. Kind 1 passt o p
kind 4 en ontvangt de bal terug van kind 4. Vervolgens passt kind 2 o p kind 4 enzovoorts. Kan
kind 4 dit een minuut volhouden zonder dat hij een bal laat vallen? Na een minuut wisselt kind 4
met een van de spelers uit de lijn.
Variatie Deze oefening kan ook met vijf- o f zestallen.
Men kan de buitenste spelers van de rij de opdracht geven om na elke pass die zij
geven een stap (in een halve cirkel) naar buiten t e maken en vervolgens weer
naar binnen t e komen.
Coaching points Let o p de veiligheid en laat kinderen zeker i n het begin
passen als "de buurman" de bal weer
terug heeft ontvangen.
Laat de speler die "slachtoffer" is met de rug naar
een muur staan zodat gemiste ballen niet
steeds het veld o f de zaal i n rollen.

Organisatie
Beschrijving

5. Hou jij hem maar
XXX

Organisatie
Beschrijving
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Per tweetal een bal, een ronde stok, een blokje o f een muntstuk. Gebruik bestaande belijning o p
een willekeurige plaats i n het veld.
Twee kinderen staan tegenover elkaar o p een afstand van I drie meter.
Het kind met de bal probeert een ronde stok die precies in het midden tussen de twee spelers o p
de grond ligt met een bouncepass t e raken zodat de stok over de lijn bij de andere speler rolt.
Als dit lukt krijgt hij één punt.
Variatie In plaats van een ronde stok kan men vervolgens een blokje i n het midden zetten, en
als ook d i t beheerst wordt kan men zelfs een muntstuk i n het midden leggen dat over
de lijn van de andere speler "geschoven" moet worden.

SPELVORMEN
1. Dobbelen over de streep
XXX

Organisatie

Heel o f half basketbalveld, verdeeld i n een groot middenvak (itien meter) en twee "achtervakken" van Itwee meter. Kinderen zijn verdeeld i n twee groepen. Evenveel ballen als kinderen
en een (grote) schuimrubberen dobbelsteen.
De kinderen proberen met gebruikmaking van goede passtechniek met de bal de dobbelsteen t e raken
Beschrijving
zodat deze in het achtervak van de tegenpartij rolt. Kinderen mogen niet uit het achtervak komen en de
dobbelsteen niet aanraken. Op het moment dat de dobbelsteen in het achtervak van de ene partij rolt,
krijgt de andere partij het aantal punten dat de ogen van de dobbelsteen (bovenste zijde) aangeeft.
Op teken van de coach mogen de kinderen "tussendoor" de ballen die in het middenvak zijn
blijven liggen, gaan ophalen.
Variatie Elke partij krijgt een "helper" die de ballen die in het middenvak blijven liggen
terugrolt naar de eigen partij.
Spel kan ook met vier partijen en dan i n een vierkant worden gespeeld.
Indien met geen dobbelsteen heeft kan men ook gebruik maken van een "lichte"
medicinebal o f grote basketbal die men i n een T-shirt o f iets dergelijks rolt zodat de
bal niet na één keer t e zijn geraakt direct over i n het achtervak van de tegenpartij rolt.
Coaching points Leg eventueel gekantelde banken aan de zijkant van het speelveld om de ballen beter i n het veld
t e houden. Dit spel is niet geschikt om i n een sporthal met meerdere velden naast elkaar t e spelen.

2. Weave tot aan middenlijn en 2 tegen 1
OOX

Half basketbalveld en een basket. Eén bal per drietal.
Speeltijd tien minuten.
Het drietal loopt i n een weave (zie oefenvormen hiervoor) t o t aan de middellijn.
Beschrijving
Daar aangekomen legt een van de spelers de bal o p de middellijn en w o r d t verdediger. De twee
andere spelers worden aanvaller, pakken de bal o p en spelen twee tegen één o p de basket waar
zij vandaan kwamen.
Variatie Men kan er ook voor kiezen o m de speler die de bal oppakt van de middellijn als
enige aanvaller t e maken en vervolgens één tegen twee t e laten spelen tegen de twee
andere spelers die verdediger geworden zijn.
Coaching points Let er o p dat men de bal stil legt o p de middellijn.
Organisatie

3. Bull in the ring
XXX

Groep van vijf spelers staat i n een kring rond de vrijeworp- o f middencirkel. Elke groep heeft een
bal. In de cirkel staan één o f twee verdedigers.
Beschrijving
De vijf spelers i n de kring proberen elkaar de bal toe t e passen zonder dat de verdediger(s) de
bal aanraakt. Indien de verdediger de bal raakt wisselt hij met de passer.
Coaching points Geef aan dat de verdediger naar de bal toe moet verdedigen.
Organisatie

63

2.4 Passing

4. Bull in the triangle
OXX

Speelveld bestaat uit drie matten die i n een driehoek met elkaar liggen o p een onderlinge
afstand van I
vier meter.
Verder nodig: een bal.
Op elke mat staat een aanvaller. In de driehoek staat een verdediger die zich vrij mag bewegen.
De spelers o p de matten spelen elkaar de bal toe, terwijl de verdediger de bal moet proberen t e
Beschrijving
onderscheppen. Passers mogen niet over de verdediger heen passen.
Spelers op de mat moeten de bal vangen terwijl ze o p de mat staan. Als de bal wordt onderschept
o f de grond raakt krijgt de verdediger een punt. Verdediger mag mat niet aanraken.
De spelers o p de mat proberen de bal vijf o f tien keer i n willekeurige richting naar elkaar over t e
spelen. Lukt dit dan krijgen de passers één punt. Er wordt gewisseld na drie punten van de
passers o f de verdediger.
Variatie Bal naar elkaar overspelen met bounce-pass o f d.m.v. rollen.
Vier matten i n een vierkant, i.p.v. drie matten i n een driehoek.
Meer dan één verdediger.
Vervang één van de drie matten door een rechte lijn van I
vijf meter: de werplijn
(gebruik evt. pilonnen); de overige twee matten liggen I
vier meter van elkaar en vier
meter van de werplijn. De spelers op de matten zijn verplicht de bal steeds naar de
speler achter de werplijn terug t e spelen. De speler achter de werplijn mag zich over
de lengte van de werplijn vrij bewegen.
Coaching points - Laat de passers hardop t o t tien tellen.
- Leg matten niet t e dicht bij muren, zorg voor uitloop.
- Stem onderlinge afstand van de matten af op de vaardigheden van de kinderen.
Organisatie

5. Zoek de toeter !
XXX
Gespeeld wordt o p een heel basketbalveld met achter de beide vrijeworplijnen een "perk".
Nodig: pilonnen voor perkafzetting, meerdere ballen, emmer o f mand en partijlintjes.
De kinderen worden verdeeld i n twee partijen van ieder vijf o f zes spelers.
Alle spelers van beide partijen staan in het speelveld tussen de twee perken. In elk perk staat van elke
Beschrijving
partij één "bucketspeler". De balbezittende partij probeert de eigen bucketspeler aan t e spelen,
zonder daarbij t e lopen o f t e dribbelen met de bal. De tegenpartij probeert dit t e voorkomen.
Alleen de bucketspeler mag i n het beschermde (perk)gebied komen en dit gebied niet verlaten.
De bucketspeler mag bij het vangen van de bal de lijnen van zijn perk niet raken.
Alleen een bal die met een goede borst- o f bouncepass is aangespeeld en gevangen wordt door
de bucketspeler i n een speciaal hiervoor bedoelde emmer o f mand, telt als een score. De bucketspeler mag alleen worden aangespeeld als de passer zich over de middenlijn bevindt.
Variatie In beide perken staat zowel een bucketspeler van partij A als partij B. Wanneer er
gescoord wordt, mag de bucketspeler de bal onmiddellijk weer i n het spel brengen.
De partij die i n balbezit blijft, probeert vervolgens de eigen bucketspeler aan de
overzijde van het speelveld aan t e spelen. De bucketspeler van de tegenpartij mag
hierbij niet hinderen. Als d i t lukt herhaalt zich bovenstaande. Na een score wordt dus
voortdurend gewisseld van speelrichting.
Nadat de bucketspeler de bal gevangen heeft mag hij proberen de bal door de (hoge)
basket t e werpen. Als dat lukt levert dat twee bonuspunten op.
Coaching points Wissel de perkwachter regelmatig en leer de kinderen dat ze de bucketspeler vrij kunnen spelen
door over t e blijven spelen Isamen t e spelen i n het aanvalsvak.
Organisatie
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6. Dunking Dutchman
XXX

Speelveld ter grootte van een heel basketbalveld met achter beide vrijeworplijnen een "dunkvak".
Twee basketbaltorens die geheel ingeklapt zijn (ring o p I 1,50 meter).
Pilonnen voor va kindeling, bal en partijlintjes.
Twee partijen van vijf o f zes spelers.
Speeltijd vijf minuten.
Door samen t e spelen probeert de partij i n balbezit een van haar spelers aan t e spelen i n het eigen
Beschrijving
"dunkvak". Als dat lukt, dunkt deze "dunking dutchman" de bal door de (verlaagde) basket. De
tegenpartij probeert dat t e voorkomen door de bal t e onderscheppen en iemand van de eigen
partij t e laten dunken. Na een dunk ontvangt de tegenpartij de bal. Alleen de "dunking dutchman"
mag i n het dunkvak komen. De overige spelers blijven i n het middenveld.
Variatie Geen eigen dunkvak, maar in beide dunkvakken kan door beide partijen gescoord worden.
Geen "vaste dunkers" i n de dunkvakken.
De bal een minimaal aantal keren samenspelen voordat er weer gedunkt mag worden.
De bal mag de grond wellniet raken o f men mag wellniet dribbelen.
Een speler die dunkt, mag het dunkvak niet meer verlaten. Welk team heeft aan het
eind de meeste spelers i n het dunkvak?
Coaching points Verbied de kinderen o m aan de ring t e hangen en let o p dat niemand aan de achterkant de
torens probeert t e beklimmen.
Organisatie

2.4 Passing

2.5 SCHIETEN
2.5.1 ALGEMEEN
Wat is schieten?
Schieten is het ondernemen van een doelpoging met als doel 1, 2 of 3 punten te scoren.
De te behandelen onderwerpen zijn:
Setshot
Het setshot is een schottechniek waarbij de voeten aan de grond blijven in tegenstelling tot het jumpshot waarbij
de speler in de lucht een schot maakt.
Bij het aanleren van het schot wordt altijd begonnen met het aanleren van het setshot daar deze techniek eenvoudiger is dan het jumpshot.
Lay-up
De lay-up i s een schot van dichtbij de basket na een tweetellen ritme. De lay-up wordt vooral toegepast bij:
- de afronding van een fast break
- de afronding van een gemakkelijke open doelkans
- na een één-tegen-één situatie
- na een drive tussen tegenstanders in.
Aandachtspunten

- Neem als trainer de tijd om de lay-up en het setshot aan te leren. Het is belangrijk dat deze technieken ingeslepenworden.
- Laat de oefeningen niet te lang duren. Het vergt veel concentratie van de kinderen. 5 minuten bezig zijn met de
schotoefening, daarna 5 minuten iets anders doen en dan weer 5 minuten bezig zijn met schieten levert meer op
dan 10 minuten achter elkaar bezig zijn met schieten.
- Corrigeer kort en duidelijk.
- Leer de kinderen een goede techniek aan en wijs ze op de techniek; ook in andere oefeningen waarbij het schot
een onderdeel is.

2.5.2 SETSHOT
Specifieke aandachtspunten

- De aanwijzingen die hieronder beschreven staan bij de oefeningen zijn gebaseerd op
Voor linkshandige kinderen geldt voor rechts - links en voor links - rechts.

een rechtshandig kind.

- De schutter staat in een spreidstand waar bij de voeten naar de basket wijzen.
- De schutter staat recht op.
- De rechterhand is onder de bal met gespreide vingers, de linkerhand tegen de zijkant van de bal.

- De schutter kijkt tussen de onderarmen, onder de bal door naar de achterkant van de ring.
- De rechter elleboog wijst zoveel mogelijk recht naar voren.
- De schutter veert door beide knieën en strekt ze vervolgens explosief.
- Pas op het eind van de strekbeweging van de benen wordt de rechterarm gestrekt, terwijl de linkerarm de bal zo
lang mogelijk begeleidt. Op het eind van de strekbeweging wordt de bal door de rechterhand weggeduwd in de
richting van de basket.
- De pols klapt in de richting van de basket. Na het schot wordt de bal nagekeken en nagewezen.

//
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OEFENVORMEN

1. Schotbeweging zittend op de grond (1)
XXX

leder kind een bal. De kinderen zitten verspreid door de zaal.
De kinderen houden de bal vast alsof ze schot nemen.
Ze schieten de bal recht omhoog en vangen de bal weer.
Coaching points Laat de oefening niet langer dan twee minuten duren

Organisatie
Beschrijving

2. Schotbeweging zittend op de grond (2)
XXX
Organisatie
Beschrijving

Per drietal een bal en een stok. De kinderen zitten tegenover elkaar met twee meter ertussen.
Tussen hen i n staat een kind die de stok horizontaal o p borsthoogte vasthoudt.
De kinderen houden de bal vast alsof ze schot nemen.
Ze schieten de bal naar het kind tegenover hen over de stok heen.

3. Schot over hoepel heen
XXX

Organisatie
Beschrijving

Groepjes van drie kinderen met een bal en een hoepel.
Eén kind houdt de hoepel verticaal boven het hoofd vast en staat tussen de twee kinderen i n die
de bal hebben. Zij schieten de bal naar elkaar met een boog over de hoepel heen.

4. Schot op basket (1)
XXX

Organisatie
Beschrijving

leder kind een bal. Verder nodig: een hoepel
De hoepel ligt o p twee meter van de basket. De kinderen staan achter elkaar opgesteld i n de
richting van de basket. Ze dribbelen t o t i n de hoepel. In de hoepel maken ze een één-tel stop en
schieten. Eigen bal afvangen en achter i n rijtje aansluiten.
Variatie zonder hoepel

5. Schot op basket (2)
XXX

Organisatie
Beschrijving

leder kind een bal. Verder nodig: vier hoepels.
De vier hoepels liggen i n een halve cirkel rond basket o p twee meter van basket. Drie meter
achter iedere hoepel staan enkele kinderen. De kinderen dribbelen naar hoepel, maken een
één-tel stop i n de hoepel, schieten, vangen de bal af en sluiten achteraan i n de rij.
Variatie steeds i n andere rij aansluiten.
zonder hoepel

6. Dribbel en schiet
XXX

leder een bal. Maximaal zes kinderen op een basket.
Kind dribbelt naar bucketlijn, maakt een één-tel stop en schiet, vangt de bal af en dribbelt naar
zijlijn o f middenlijn. Daarna dribbelt hij weer naar bucketlijn en herhaalt de oefening
Coaching points Bij meer kinderen op een basket per tweetal een bal.

Organisatie
Beschrijving
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i.Schieten vanuit hoepel
XXX

Organisatie
Beschrijving

leder kind een bal. Verder nodig: vier hoepels.
De vier hoepels liggen i n een halve cirkel rond de basket o p twee meter van de basket. Drie meter
achter iedere hoepel staan enkele kinderen. De kinderen dribbelen naar hoepel, maken een
één-tel stop i n de hoepel, schieten, vangen de bal af en sluiten achteraan i n de rij.
Welk groepje maakt het eerst tien doelpunten?
Variatie Wedstrijd klaar dan doorwisselen naar andere hoepel o f wisselen van basket.

2. Shoot out
OXX

De kinderen staan achter de vrijeworplijn i n een rij opgesteld.
Nodig: twee ballen.
De eerste twee kinderen hebben een bal. Het voorste kind schiet. Als zijn bal mis is waagt hij een
Beschrijving
tweede poging vanaf de plaats waar hij bal heeft afgevangen. Als het eerste kind heeft
geschoten vanaf de vrijeworplijn dan mag het tweede kind schieten. Als het tweede kind eerder
scoort dan het eerste kind, is het eerste kind af. Zo wordt door gegaan t o t de winnaar overblijft.
Coaching points De vrijeworplijn voor mini's ligt aan de onderkant van de vrijeworpcirkel.
Organisatie

3. 11-en
OXX

Per tweetal een bal.
Raak schieten van vrije worp levert één punt op. Raak schieten van ander schot levert twee
punten op.
Kind 1 schiet van vrijeworplijn; is het schot raak dan krijgt hij één punt en neemt hij weer een schot
vanaf de vrijeworplijn. Is het schot mis dan schiet kind 2 vanaf plaats waar bal het eerst de grond
raakt. Schiet het kind raak dan krijgt het twee punten en mag het van de vrijeworplijn schieten
voor één punt.
Winnaar is degene die het eerst elf punten heeft gescoord.
Variatie Indien speler o p twaalf uitkomt moet speler weer beginnen o p nul
Coaching points - Er kunnen meerdere tweetallen schieten o p een basket.
- De vrijeworplijn voor mini's ligt o p de cirkel het dichtst bij basket.

Organisatie
Beschrijving

4. Blokje rond

OXX

leder kind een bal.
Verder nodig: een krijtje.
Op de bucketlijn worden vijf kruisjes gezet. De kinderen staan allen achter hetzelfde kruisje.
Beschrijving
Kind dat raak schiet mag naar het volgende kruisje opschuiven. Wie heeft als eerste alle kruisjes
gehad.
Coaching points In plaats van de kruisjes kunnen ook de streepjes o p de bucketlijn gebruikt worden.
Organisatie

5. Schietkanon
OXX

Groepjes van drie kinderen. leder groepje heeft twee ballen.
Kind 1 schiet vanuit zelfde positie tien keer. Kind 2 staat naast hem en geeft schutter steeds de
ballen aan. Kind 3 vangt de ballen af en passt ze naar kind 2.
Welk kind schiet de meeste ballen raak.
Variatie leder kind mag een positie kiezen waar vandaan geschoten wordt.
Coaching points Wijs de kinderen er op dat ze binnen schotafstand blijven en dus goede techniek blijven gebruiken.

Organisatie
Beschrijving
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6. Pech-schieten
OXX

Organisatie
Beschrijving

Groepjes van vier kinderen. Per viertal een bal.
De schotafstand is drie meter. De spelers stellen zich achter elkaar op. De kinderen schieten om
de beurt. Als een kind mist krijgt het een letter. Eerst een "P", dan een "E", dan een "C" en als
laatste een "H". Als je "PECH" hebt moet je aan de kant.
Coaching points Let o p de afvallers. Laat ze niet t e lang stilstaan. De afvallers naar een andere basket sturen is
een mogelijkheid.

7. Waag een gok
OXX

Heel de groep en één bal.
Eén kind staat o p de vrijeworplijn met de bal. De andere kinderen stellen zich o p i n de ene of
andere hoek van het veld. In de ene hoek gaan de kinderen staan die denken dat de schutter
mist. In de andere hoek gaan de kinderen staan die denken dat de schutter raak schiet. Als de
schutter mist dan moeten de schutter en alle kinderen lopen die dachten dat de schutter raak
zou schieten. Ze lopen naar de achterlijn aan de andere kant en terug. Als de schutter raak schiet
hoeft hij niet t e lopen maar wel de kinderen die dachten dat hij mis zou schieten.
Coaching points Laat alle kinderen schieten.

Organisatie
Beschrijving

8. Steeds verder
OXX

Organisatie
Beschrijving

Per tweetal een bal.
Als de bal zit, mag je een streepje verder. Na een misser is het andere kind aan de beurt. Wie
schiet het eerst raak vanachter het laatste streepje?
Variatie Bij een gemist schot moet weer bij het eerste streepje begonnen worden.

9. Serie-schieten
OXX

Organisatie
Beschrijving

2.5 Schieten

Per tweetal een bal.
Kind 1 schiet, kind 2 reboundt. Hoeveel ballen kun je achter elkaar raak schieten i n twee minuten
tijd. Bij een misser moet opnieuw begonnen worden met tellen.
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1. Meerdoelbal
OXX

Organisatie

Beschrijving

Speelveld ter grootte van een heel basketbalveld. O p het veld staan twee baskets en twee o f vier
korfbalpalen.
Twee partijen van vijf o f zes kinderen per team.
Verder nodig: een bal en partijlintjes.
De partij i n balbezit probeert door samenspel i n één van de baskets o f korven t e gooien. De
andere partij probeert de bal t e onderscheppen. Na een score ontvangt de andere partij de bal.
Variatie Meer ballen i n het spel.
Doelen i n hoogte variëren.

2. Stempelen
XXX

Speelveld ter grootte van een heel basketbalveld met achter beide vrijeworplijnen een "dunkvak".
Twee basketbaltorens die geheel ingeklapt zijn (ring o p I 1,50 meter)
Twee partijen van vijf o f zes spelers.
Verder nodig: pilonnen voor vakindeling, bal en partijlintjes. Speeltijd vijf minuten.
Beschrijving
Door samen t e spelen probeert de partij i n balbezit een van haar spelers aan t e spelen i n het
eigen "dunkvak". Als dat lukt, dunkt deze "dunking dutchman" de bal door de (verlaagde)
basket. De tegenpartij probeert dat t e voorkomen door de bal t e onderscheppen en iemand van
de eigen partij t e laten dunken. Na een dunk ontvangt de tegenpartij de bal. Alleen de "dunking
dutchman" mag i n het dunkvak komen. De overige spelers blijven i n het middenveld.
Variatie Geen eigen dunkvak, maar in beide dunkvakken kan door beide partijen gescoord worden.
Geen "vaste dunkers" i n de dunkvakken.
De bal een minimaal aantal keren samenspelen voordat er weer gedunkt mag worden.
De bal mag de grond wellniet raken o f men mag wellniet dribbelen.
Een speler die dunkt, mag het dunkvak niet meer verlaten. Welk team heeft aan het
eind de meeste spelers i n het dunkvak?
Coaching points Verbied de kinderen om aan de ring t e hangen en let o p dat niemand aan de achterkant de
torens probeert t e beklimmen.
Organisatie

2.5.3 Lay-up
Specifieke aandachtspunten
De aanwijzingen die hieronder beschreven staan bij de oefeningen zijn gebaseerd op een rechtshandig kind.
Voor linkshandige kinderen geldt voor rechts - links en voor links - rechts.
Het tweetellen ritme vindt plaats i n een cadans.
De actie van de benen is achtereenvolgens een lange loopsprong met afzet links en landing rechts, gevolg door
een korte pas, hierdoor kan weer met links afgezet worden met een sprong steil omhoog.
De bal goed vast houden met twee handen; de vingers gespreid en de handpalm raakt de bal niet.
Op het hoogste punt van de sprong ligt de bal o p de rechterhand en met een polsactie wordt de bal i n de
richting van het hoogste punt van de kleine rechthoek gestuurd.
De lay-up wordt via het bord geschoten. De aanloop is daarom schuin naar het bord toe, zodat je uitkomt i n de
hoek tussen bord en ring.
Mikken o p de rechtse bovenhoek van de kleine rechthoek o p het bord.
Onder de bal door laten kijken bij schot.
Na schot de bal na wijzen met geklapte pols. (wrist-flap)

2.5 Schieten
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OEFENVORMEN
1. Lay-up aanleren tegen muur
XXX

De kinderen staan verspreid tegenover muur zonder obstakels en hebben ieder een bal.
a. Kind staat alleen o p linkervoet en schiet bal tegen muur met een boogje.
b. Kind stapt achteruit en gaat o p rechtervoet staan. Kind stapt naar muur op linkervoet veert
omhoog en schiet bal tegen muur met een boogje.
c. Kind stapt weer achteruit en gaat o p linkervoet staan. Kind springt o p rechtervoet en daarna
op linkervoet, veert omhoog en schiet de bal tegen de muur met een boogje. (tweetellen ritme)
Coaching points - Het helpt de meeste kinderen o m het tweetellen ritme t e verwoorden. "Linkervoet - rechts
- links en schiet"
- Totale oefening niet langer dan vijf minuten laten duren.

Organisatie
Beschrijving

2. Afzet op bank
XXX

Kinderen staan aan de rechterkant van de basket opgesteld en hebben ieder een bal. Een bank
staat o p een afstand van ruim één meter schuin voor de basket.
Beschrijving
De kinderen zetten hun linkervoet op de bank; bal met beide handen vast. Ze zetten met linker
voet o p de bank af en maken een lay-up.
Coaching points Doel van deze oefening i s de kinderen t e laten ervaren dat hoe dichter ze bij de basket komen
hoe makkelijker het is om t e scoren.
Organisatie

3. Lay-up aanleren op basket
XXX

De kinderen staan aan rechterkant van basket opgesteld en hebben ieder een bal.
Veder nodig: drie hoepels.
Beschrijving
De drie hoepels liggen schuin voor de basket.
Kind staat i n hoepel o p linkervoet met bal i n twee handen. Hij springt i n tweede hoepel met
rechtervoet en i n derde hoepel met linkervoet, veert omhoog en schiet. Bal afiangen en
achteraan sluiten.
Coaching points - Laat de kinderen verwoorden wat ze doen.
- Als het goed gaat de hoepel weghalen waarin gestart wordt op linkervoet.
- Zo kan ook de middelste en daarna de laatste hoepel worden weggehaald.
Organisatie

4. Lay-up aanleren met bal pakken uit hand van trainer

XXX
De kinderen staan o p vijf meter afstand van basket o f muur en hebben ieder een bal.
Kind passt bal naar trainer. Trainer houdt bal vast. Kind komt aanlopen, pakt i n de loopsprong de
bal u i t de handen van de trainer, maakt tweetellen ritme en schiet. Na lay-up vangt kind eigen
bal af en sluit achter het rijtje aan.
Coaching points Kinderen die moeite hebben met het goed uitkomen van de passen laat je van tevoren kleine
pasjes maken o m beter uit t e komen.

Organisatie
Beschrijving
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5. Lay-up aanleren vanuit dribbel (1)
XXX

De kinderen staan o p vijf meter afstand van basket o f muur en hebben ieder een bal.
De kinderen dribbelen tegelijkertijd i n een rechte lijn naar basket o f muur, pakken i n de
loopsprong de bal vast (met twee handen), maken een tweetellen ritme en schieten naar basket
o f muur. Basket o f muur raken is voldoende. Bal afvangen en weer terug gaan staan op startpositie.
coaching points Het inslijpen van de bal vastpakken o p linkervoet is bij deze oefening het belangrijkst.

Organisatie
Beschrijving

6. Lay-up aanleren vanuit dribbel (2)
XXX

Organisatie
Beschrijving

De kinderen staan op vijf meter afstand aan rechterkant van de basket opgesteld en hebben ieder een bal.
Verder nodig: drie hoepels.
Kinderen komen aan dribbelen, pakken de bal vast i n
de loopsprong en maken tweetellen ritme i n de twee
daar achterliggende hoepels en schieten.
Bal afvangen en achteraan sluiten.
Variatie Zonder hoepels.

7. Rondjes lay-up
XXX

Iedereen een bal. Bij iedere basket een pilon o p de "elbow"
De kinderen staan i n een rij, dribbelen naar de basket en maken lay-up, vangen bal af en
dribbelen om pilon heen.
Coaching points De groep mag niet t e groot zijn (maximaal zes kinderen
per basket) zodat de kinderen steeds i n beweging zijn.

Organisatie
Beschrijving

8. Lay-up ketting
OOX

Per tweetal een bal.
De kinderen staan o p de middenlijn met het gezicht naar de basket. De kinderen hebben o m en
om een bal vast. Trainer staat bij de kinderen op de middenlijn. Het eerste kind heeft een bal.
Kind 1 maakt een lay-up. Kind 2 loopt achter hem aan en vangt de bal af. Kind 3 heeft ook weer
en bal en maakt lay-up en kind 4 vangt bal af. Zo ontstaat een ketting. Kind 1 gaat achter trainer
langs en sluit weer aan, zo ook de andere kinderen met en zonder bal.
Coaching points - Bij oneven aantal kinderen heeft het laatste kind i n de rij een bal en vangt kind 1 de bal weer
af bij het laatste kind
- Bij even aantal kinderen laat je kind 2 die n u een bal heeft voor je langs dribbelen en het kind
zonder bal achter je langs gaan.

Organisatie
Beschrijving
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9. Rijtje lay-up
OXX

Organisatie
Beschrijving

Twee groepen en drie ballen.
Aan de rechterkant van het veld staat een groep met de drie ballen. Aan de linkerkant van het veld
staan kinderen zonder bal. De eerste van ieder rijtje staat ongeveer zes meter van de achterlijn.
Kind l maakt een lay-up en sluit i n het andere rijtje aan. Het eerste kind uit het andere rijtje
vangt bal af en sluit aan met bal i n het rijtje waar de ballen zijn.
Coaching points Laat de afvangers niet staan wachten onder de basket.

WEDSTRIJDVORM
l.Lay-up carrousel
OXX

Twee groepen kinderen o p een basket, kinderen van één groep hebben een bal. Bij iedere basket
een pilon o p de "elbow"
Beschrijving
De kinderen staan i n een rij, dribbelen naar de basket en maken lay-up, vangen bal af en
dribbelen o m pilon heen. Ze krijgen één minuut de t i j d om zoveel mogelijk lay-ups raak t e
schieten. De tweede groep telt het aantal rake schoten.
Welke groep maakt in één minuut de meeste punten?
Variatie Welke groep maakt het eerst 15 punten?
Coaching points De groep mag niet t e groot zijn, zodat de kinderen steeds i n beweging zijn.
Organisatie

2. Sneltrein
OXX
Organisatie
Beschrijving

Per tweetal een bal.
Kind met bal staat &&n meter voor achterlijn. Kind zonder bal staat achter achterlijn. Kind met
bal geeft de start aan door t e gaan dribbelen naar overkant o m daar lay-up t e maken. Kind 2
probeert kind 1 aan t e tikken voor kind 1 i n de bucket is. Op terugweg worden de rollen
omgedraaid. Is lay-up raak van kind 1 krijgt kind 1 twee punten. Is kind 1 niet aangeraakt krijgt
hij één punt. Totaal drie punten t e verdienen.
Coaching points Waarschuw de kinderen dat ze aan moeten tikken en NIET moeten duwen.

3. Lay-up estafette
OOX

Organisatie
Beschrijving

2.5 Schieten

Per groepje van vier t o t zes kinderen een bal.
De groepjes staan i n rijen opgesteld op middenlijn. De eerste kinderen van ieder groepje hebben
een bal. Op startsein van trainer maken ze lay-up.
Bal mis: terug naar vrije worplijn en opnieuw proberen een lay-up raak t e schieten.
Bal raak: zo snel mogelijk naar groepje o p de middenlijn en bal aan kind 2 van het groepje geven.
Welk groepje is het eerste klaar?
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4. Partijlintjesregen
OXX

Heel de groep.
Verder nodig: zes ballen.
Beschrijving
Alle kinderen staan in de middencirkel. Zes kinderen krijgen een bal. Drie kinderen gaan op de
ene basket een lay-up maken en drie kinderen op de andere basket. Op signaal dribbelen ze zo
snel mogelijk naar de basket en maken een lay-up. Wie het eerst terug is krijgt twee partijlintjes
en de tweede krijgt één partijlintje.
Wie heeft na vijf minuten de meeste partijlintjes verdiend?
Coaching points Zorg dat samenstelling van de zestallen steeds verandert.
Organisatie

5. Samenspel
XXX

Organisatie
Beschrijving

Per tweetal een bal. Op de rechtse "elbow' staat een pilon.
Kind 1 van ieder tweetal staat met bal achter pilon. Kind 2 staat aan zijlijn ter hoogte van pilon
te wachten. De nummers 1 maken een lay-up, vangen eigen bal af en dribbelen naar pilon. Als
de lay-up raak is geeft kind 1 de bal aan kind 2 en die gaat voor een lay-up. Is de lay-up gemist
dan gaat kind 1 opnieuw een lay-up maken tot hij raak schiet.
Welk tweetal heeft het eerst tien keer gescoord.
Variatie Lay-ups van links; pilon op linker "elbow".
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2.6.1 Algemeen
Wat is samenspel?
Samenspel is het met één o f meerdere kinderen samen een zelfde doel willen bereiken.
Je kunt het samenspelen laten beoefenen zonder en met weerstand.
Aandachtspunten
- Wijs de kinderen erop dat ze uitsluitend overgooien naar een kind waarmee oogcontact is.
- Blijf er o p hameren dat ze de bal goed met twee handen vangen en niet met één hand.
- Partijlintjes moeten altijd over de schouder en onder de andere oksel.
- Leer de kinderen, zeker i n het begin, niet over grote afstanden t e gooien.
- Vertel dat zij niet steeds naar de bal toe moeten lopen, maar ook eens van de bal af.

2.6.2 Samenspel zonder weerstand
OEFENVORMEN
l.Overgooien met tweetallen
XXX

De groep is verdeeld i n tweetallen met een bal die staan opgesteld achter de achterlijn o p een
onderlinge afstand van ongeveer drie meter.
Ze lopen met zijn tweeën door het midden van de zaal naar de overzijde en spelen elkaar de bal
Beschrijving
toe; ze komen langs de zijkant terug.
Coaching points Wijs erop dat ze niet dichter naar elkaar toe komen.
Organisatie

2. Samenspelen met drietallen
XXX
De groep is verdeeld i n drietallen die zijn afgenummerd. Elke groep heeft een bal.
Organisatie
Beschrijving
De drietallen lopen vrij door de zaal en gooien elkaar i n volgorde de bal toe.
Variatie M e t viertallen.
M e t vijftallen.
M e t drie-, vier-, o f vijftallen, waarbij niet meer o p volgorde, maar willekeurig mag
worden overgespeeld
Coaching points De kinderen moeten actief toelopen en weglopen. Voorkom dat ze i n een cirkel achter elkaar
aan gaan lopen. M e t vier- en vijftallen kan pas, als met drietallen goed gaat.
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SPELVORMEN
1. Vangen van de wegloper
OXX

Organisatie
Beschrijving

Vijftallen waarvan één de "wegloper" is en een partijlintje om heeft.
De kinderen spelen vier tegen één. De "wegloper" moet met de bal worden getikt door samen
t e spelen zonder met de bal t e lopen. Wisselen na tikken o f na een bepaalde tijd.

2. Jagerbal met twee jagers

OXX
Organisatie
Beschrijving

De twee jagers hebben een partijlintje om.
Deze twee jagers proberen al overspelend naar elkaar zonder met de bal t e lopen de andere
kinderen af t e gooien. Dezen mogen met de handen afweren. Er wordt met een volleybal o f
foambal gespeeld. Wie af is, gaat even langs de kant; als er drie af zijn mag de eerste weer vr
Variatie Er kan ook gespeeld worden met drie o f vier jagers.

3. Jagerbal met jager en "hond"
OXX
Organisatie
Beschrijving

Eén jager en een "hond".
Deze twee spelen naar elkaar over, maar alleen de jager mag afgooien
Variatie Eén jager met twee o f drie "honden".

2.6.3 Samenspel met weerstand
Specifieke aandachtspunten
Wijs erop dat een verdediger altijd zowel naar de bal als naar zijn directe tegenstander blijft kijken.
OEFENVORMEN
l.Lummelen
XXX

Organisatie
Beschrijving

Drietallen waarvan één de lummel is.
De andere twee spelen de bal naar elkaar over en de lummel probeert de ontvanger van de pass
t e verdedigen.
Variatie De lummel probeert de balbezitter t e verdedigen en het geven van een pass moeilijk
t e maken.

2. Drie tegen twee
XXX

In een afgebakend gebied staan drie aanvallers en twee verdedigers. Verdedigers hebben
partijlintjes om.
Beschrijving
De aanvallers spelen elkaar de bal toe, waarbij de balbezitter niet verdedigd mag worden.
Variatie Vier aanvallers tegen drie verdedigers.
Coaching points Wijs o p vrij lopen door schijnbewegingen naar de bal toe en van de bal af.
Organisatie

2.6 Samenspel
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SPELVORMEN
1. Twee tegen twee
OXX

De groep is verdeeld i n viertallen waarvan twee aanvallers en twee verdedigers. Partijlintjes. Elke
groep heeft een eigen klein afgebakend speelveld.
De aanvallers proberen de bal naar elkaar over t e spelen zonder dat deze onderschept wordt
Beschrijving
door de twee verdedigers. Wordt de bal onderschept dan wisselen. Bij vijf keer ononderbroken
samenspel wordt een punt gescoord.
Variatie Drie tegen drie.
Vier tegen vier
Coaching points Sta aanvankelijk niet toe dat de bal wordt overgereikt o f binnen een meter afstand wordt
overgegooid.
Tips voor de aanvallers:
- Sta stil en loop plotseling naar de bal toe.
- Sta stil en loop plotseling de vrije ruimte in.
Organisatie

2. In je hok!
OXX

Organisatie

Beschrijving

Speelveld ter grootte van een half basketbalveld.
Pilonnen voor veldafzetting, partijlintjes, twee foamballen, vier turnmatten.
Drie o f vier jagers, acht hazen.
De jagers proberen door samenspel de hazen met een foambal af t e gooien. De jagers mogen
niet lopen of dribbelen met de bal. Een haas die is afgegooid moet naar het "hok" 1 de gevangenis.
De hazen mogen niet afweren maar de bal wel proberen t e vangen.
In het midden van het speelveld wordt van turnmatten o f pilonnen een hok gemaakt voor de
gevangen hazen. Zodra de vrije hazen de bal hebben onderschept, werpen ze deze naar de
gevangen hazen i n het hok. Als die vanuit het hok een jager afgooien, komen ze allemaal vrij.
De jagers krijgen naar iedere afwerppoging de bal terug.
Variatie Met meerdere hokken.
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2.7 REBOUNDEN
2.7.1 Algemeen
Wat is rebounden?
Rebounden i s de bal bemachtigen na een mislukte doelpoging. We spreken van een verdedigingsreboundals een
verdediger de bal weet te bemachtigen na een mislukt schot van de aanvallers. Het i s een aanvalsrebound als de
schutter of een medespeler de bal bemachtigt na een mislukt schot.

De te behandelen onderwerpen zijn:
Springen
Tijdens het rebounden is het belangrijk de bal op een zo hoog mogelijk punt te pakken.
Timing
Dit onderwerp komt aan bod bij het hoofdstuk: "Lichamelijke vaardigheden".
Aandachtspunten
- Elke verdediger heeft slechts één opdracht: mijn man mag de bal niet hebben als het schot mis is.
- Na het schot beweegt iedereen zich naar de bal toe. In deze leeftijdsgroep wordt nog geen aandacht besteed
aan boxing out.
- De bal moet zo snel mogelijk uit het reboundgebied.
- Het verdient voorkeur de bal naar dezelfde zijde te plaatsen als waar de rebound plaats vond.
- Sprint zo snel mogelijk terug na een mislukte aanvalsrebound.

2.7.2 Springen
Specifieke aandachtspunten

- Springen moet met 2 handen naar de bal toe gebeuren.
- In de rebound de bal proberen te vangen en niet weg te slaan of weg te tikken.
- Na de landing direct de bal beschermen (ellebogen naar buiten), pivoteren en kijken voor de outletpass.
OEFENVORMEN
1. Pak de bal
OXX

Organisatie
Beschrijving

Eén bal.
Kind geeft trainer zijn bal. Trainer houdt bal met twee handen vast boven hoofd. Kind springt
naar bal en probeert bal met twee handen vast te pakken. Zo gaat trainer alle kinderen af.

2. Gooi en pak
OXX

Organisatie
Beschrijving

leder kind een bal.
Kind staat binnen de bucket en gooit bal tegen het bord. Hij probeert bal te vangen voor de bal
de grond raakt.

3. Gooi, spring en pak
OXX

Organisatie
leder kind een bal.
Beschrijving
Kind staat binnen de bucket en gooit bal tegen het bord. Hij probeert bal in de lucht te vangen.
Coaching points Kind moet dus bal op hoogste punt proberen te pakken
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WEDSTRIJDVORMEN
1. Wie pakt de bal?
OXX

Organisatie
Beschrijving

Per groepje van vijf kinderen een bal.
Kinderen staan rondom trainer. Trainer stuit de bal op de grond en kinderen proberen de bal
in de lucht te vangen. Wie de bal in de lucht vangt krijgt twee punten. Wie de bal op de grond
vangt krijgt één punt. Wie heeft het eerst zeven punten?

SPELVORMEN
1. Spring en pak
OXX

Organisatie
Beschrijving

2.7 Rebounden

Eén bal per basket.
Groepje van maximaal vijf kinderen staat met gezicht opgesteld naar basket. Trainer gooit bal
tegen bord en kinderen proberen bal te pakken. Kind dat bal pakt, krijgt één punt.
Variatie Kind met bal mag schieten waar hij bal heeft gepakt. Schot raak een extra punt.
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2.8.1 Algemeen
Verdedigen bij (zeer) jeugdige kinderen is vooral het besef bijbrengen dat:
a. zij na balverlies zo snel mogelijk moeten terugsprinten naar de eigen verdedigingshelft;
b. zij op de eigen verdedigingshelft zo snel mogelijk een positie moeten innemen én blijven behouden tussen de
"eigen man en eigen basket", waarbij zij zich opstellen met de rug naar de eigen basket;
c. zij i n beginsel vooral verantwoordelijk zijn voor een "eigen man";
d. zij hun uiterste best moeten doen om de verdedigende rebound t e pakken;
e. verdedigen eigenlijk best wel leuk kan zijn.
De aan t e leren verdedigende vaardigheden blijven, i n ieder geval t o t de 10-jarigen, beperkt tot:
ready stance en slides
spiegelen van de bal
verdedigen van een eigen man

2.8.2 Ready stance en slides
Wat is een ready stance en wat zijn slides?
Ready stance is de houding van de verdedigende speler waarbij hij gereed is t e reageren o p de bewegingen van
de aanvaller. Hierbij is het (op oudere leeftijd) kunnen maken van een "eerste snelle stap" het belangrijkste aandachtspunt.
Een verdediger beweegt i n beginsel door het maken van slides. Deze stappen, waarbij de voeten niet kruisen,
kunnen zijwaarts of (schuin) voorwaarts dan wel achterwaarts gemaakt worden.
Aandachtspunten voor ready stance en slides.
Ready stance:
Voeten staan o p iets meer dan schouderbreedte u i t elkaar.
Het lichaamszwaartepunt is laag, de knieën sterk gebogen (hoek van ongeveer l 2 0 graden) en het
lichaamsgewicht verdeeld over beide voeten, waarbij het gewicht vooral op de voorvoet drukt. Men zit als het
ware op een denkbeeldige stoel.
Hoofd en romp nagenoeg rechtop en de rug recht.
Armen gespreid langs het lichaam en handen ter hoogte van de knieën met de handpalmen naar voren gericht.

Slides:
- De ready stance blijft tijdens de slides gehandhaafd.
- Men kan met slides zijwaarts, (schuin) voorwaarts en (schuin) achterwaarts bewegen.
- Indien het kind (bijvoorbeeld) zijwaarts naar rechts wil bewegen, start hij met een stap van de rechter voet i n
zijwaartse richting naar rechts o m vervolgens de linkervoet snel bij t e schuiven t o t o p iets meer dan schouderbreedte. De voeten mogen tijdens het maken van slides elkaar niet raken.
- Het verplaatsen d.m.v. slides gebeurt met een hoge frequentie van kleine pasjes.

2.8 Verdedigen
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OEFENVORMEN
1. Up and down
OXX

Organisatie

De kinderen worden verdeeld i n groepjes van vier o f vijf. In het veld staan zoveel banken als er
groepjes zijn.
Beschrijving
De kinderen zitten achter elkaar o p de bank met één been aan elke kant van de bank en met het
gezicht naar de coach. Op teken van de coach gaat men afwisselend staan en zitten. Bij het staan
neemt men de ready stance in.
Variatie Bij de oudere kinderen kan men er een wedstrijdje van maken wie het langst i n een
goede ready stance kan blijven staan.
Coaching points Controleer steeds o f de kinderen de juiste houding hebben en corrigeer zonodig.

2. Mass-drill
OXX

Organisatie
Beschrijving

De groep kinderen staat verspreid door de zaal met voldoende vrije ruimte (I twee meter) o m
zich heen. De trainer staat voor de groep en is goed zichtbaar voor elk kind.
De trainer roept "ready stance", waarop de kinderen reageren met het hard en allemaal
tegelijkertijd roepen van "defense!!". Op het moment dat de kinderen "defense" roepen "
springen" zij i n de ready stance houding en blijven i n deze houding staan totdat de trainer met
de armen een bepaalde richting aangeeft waarin de kinderen slides moeten gaan maken.
Variatie Tijdens de oefening kunnen verschillende andere "commando's" worden ingevoerd:
Tapping: de kinderen gaan o p de plaats tappen i n de ready stance houding.
Up: de kinderen springen met beide knieën tegelijkertijd naar de schouders toe.
Down: de kinderen nemen snel de push u p houding aan om vervolgens weer snel t o t
stand t e komen.
Rechts 1 links: de kinderen maken vanuit de ready stance houding met een lage sprong
een kwart draai naar rechts 1 links en komen direct weer terug i n de beginpositie.
180: de kinderen maken vanuit de ready stance houding met een lage sprong een
halve draai (rechtsom o f linksom) en komen direct weer terug i n de beginpositie.

Coaching points Controleer zo nu en dan o f de kinderen nog de juiste houding hebben en corrigeer zonodig.
Hoewel deze drill voor oudere groepen vaak wordt gebruikt als conditieoefening, biedt hij door
zijn vele bewegingsvormen vaak een leuke uitdaging voor jonge kinderen met veel bewegingsdrang.
Voorwaarde is wel dat er enthousiast leiding wordt gegeven aan de groep.
Laat de drill nooit langer duren dan vier sessies van 30 seconden, waarbij steeds 30 seconden rust
wordt gegeven tussen de sessies door.

2.8 Verdedigen
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WEDSTRIJDVORMEN
l.Knietje tikken
OXX

Organisatie
Beschrijving

De kinderen staan in tweetallen i n de vrije worpcirkels en middencirkel.
Vanuit een goede ready stance en met gebruikmaking van slides proberen de kinderen bij elkaar
de knieën aan t e tikken. leder kind start met bijvoorbeeld vijf punten. Iedere keer dat zijn knie
wordt getikt verliest hij één punt.
Coaching points Let er o p dat de kinderen die niet aan de beurt zijn niet t e lang stilstaan. Stel eventueel een
maximale speeltijd per tweetal in.

SPELVORMEN
1. Indianendans
OXX

Organisatie

Afhankelijk van de grootte van de groep worden de kinderen o p één o f meerdere vrije worpcirkels o f middencirkel i n het veld geplaatst met een onderlinge afstand tussen de kinderen van
Iéén meter.
Beschrijving
Op het teken van de coach maken de kinderen gezamenlijk en tegelijkertijd één of meerdere
slides i n de richting van de klok.
Variatie Men kan variëren i n de duur, snelheid en richting van de oefening.
Men kan de kinderen naar elkaar laten kijken o f juist niet.
Coaching points Als het al niet spontaan gebeurt, kunnen de kinderen aangemoedigd worden door het (laten)
maken van indianengeluiden.
2. WC-tikkertje
OXX

Organisatie
Beschrijving

Afhankelijk van de grootte van de groep worden één o f meerdere tikkers aangewezen en wordt
het tikspel gespeeld o p een heel o f half veld.
Dit is eigenlijk een gewoon tikspel met verlossertje. Als een kind wordt getikt gaat hij i n de ready
stance - houding staan met de handen op schouderhoogte. De knieën van het kind vormen de
"Wc-bril" en de handen en armen zijn het denkbeeldige "doortrektouwtje".
Om een kind dat is getikt t e bevrijden, moet een kind dat nog niet i s getikt o p de knieën gaan
zitten en aan een van de armen van het kind in de ready stance houding trekken.
Variatie In principe kunnen alle tikspelen met verlossertje als variatie dienen.

2.8.3 Spiegelen van de bal
Wat is het spiegelen van de bal?
Spiegelen van de bal is het als verdediger met de handen voortdurend voor de bal bewegen, met doel steeds met
minimaal 1 hand de pass van de tegenstander t e kunnen verhinderen.
Aandachtspunten voor het spiegelen van de bal.
Het spiegelen van de bal gebeurt steeds vanuit een goede ready stance en (zonodig) met gebruikmaking van
goede slides.
De handpalmen zijn voortdurend naar de bal gericht en de vingers zijn gespreid.

2.8 Verdedigen
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T

/OEFENVORMEN
l.Spiegeltje aan de wand
OXX

De groep kinderen wordt verdeeld i n tweetallen. Elk tweetal heeft een bal.
Het kind met de bal (aanvaller) beweegt de bal met twee handen i n rustige bewegingen van
hoog naar laag en van links naar recht. Het kind zonder bal (verdediger) probeert steeds beide
handen, maar minimaal één hand voor de bal t e houden zonder dat hij de bal aanraakt.
Coaching points Laat het spiegelen van de bal zoveel mogelijk uitvoeren vanuit een goede ready stance houding.
Let er o p dat de aanvallers niet i n een al t e hoog tempo de bal bewegen. Het beste is t e werken
vanuit een zeer laag tempo naar wedstrijdtempo.
De tweetallen mogen verspreid door het veld tegenover elkaar staan, maar de verdediger (kind
zonder bal) moet wel steeds met de rug naar een basket staan.

Organisatie
Beschrijving

WEDSTRIJDVORM
1. Voorkom de pass
OXX

De groep wordt verdeeld i n drietallen. Elk drietal heeft een bal.
Twee kinderen (aanvallers) staan I drie meter u i t elkaar. Een van d e aanvallers heeft de bal.
Tussen de twee aanvallers staat een verdediger. De aanvaller met bal probeert de bal over t e
spelen naar de andere aanvaller. De verdediger probeert dat, door goed de bal t e spiegelen, t e
voorkomen.
De aanvallers mogen allerlei vormen van passing gebruiken, maar mogen niet van de plaats
bewegen en mogen niet hoog over de verdediger heen passen.
Wanneer de pass naar de andere aanvaller lukt, wacht deze aanvaller met passen totdat de
verdediger hem op armlengte is genaderd.
Coaching points Laat het spiegelen van de bal zoveel mogelijk uitvoeren vanuit een goede ready stance houding.
Organisatie
Beschrijving

2.8.4 Verdedigen van een eigen man
Wat is het verdedigen van een eigen man?
Ter voorbereiding o p de latere man t o man -verdediging is het vooral belangrijk dat kinderen het besef wordt bijgebracht o m i n de verdediging verantwoordelijkheid t e dragen voor een eigen man, waarbij ze zich voornamelijk
bewegen tussen die eigen man en de eigen basket.
Aandachtspunten voor het verdedigen van een eigen man.
Positie kiezen tussen man en basket is het allereerste grondbeginsel van verdedigen. Pas nadat d i t beginsel is
aangeleerd, kan men overstappen naar het aanleren van de basishouding van verdedigen.
Leer kinderen bij het positie kiezen tussen man en basket w a t "de eigen basket" is en leer hen vervolgens aan
o m steeds en zoveel als mogelijk met de rug naar de eigen basket t e spelen.
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WEDSTRIJDVORMEN
1. Blijf bij je man
OXX

Organisatie
Beschrijving

De groep kinderen wordt verdeeld i n tweetallen. Elk tweetal heeft een bal.
Het kind met bal (aanvaller) mag i n alle richtingen over het halve veld dribbelen. Het kind
zonder bal (verdediger) probeert zo goed mogelijk bij de aanvaller t e blijven, zonder dat hij de
bal mag afpakken. Na twee minuten wisselen de kinderen van aanval en verdediging.
Variatie De verdediger krijgt niet alleen de opdracht bij de aanvaller t e blijven, maar
tegelijkertijd ook voortdurende tussen de eigen basket en de aanvaller t e blijven.
De verdediger krijgt niet alleen de opdracht bij de aanvaller en tussen aanvaller en
eigen basket t e blijven, maar tegelijkertijd ook voortdurend met de rug naar de eigen
basket gericht t e zijn.

2. Blijf tussen bal en doel
OOX

Organisatie

Vijf t o t zeven kinderen staan o m een (vrije worp) cirkel. In het midden van de cirkel ligt een
hoepel met daarin twee o p elkaar gestapelde pilonnen.
Beschrijving
Een speler verdedigt het doel zonder de hoepel aan t e raken. De kinderen i n de cirkel proberen
door middel van het elkaar toe passen van de bal en met een borst- o f bouncepass de pilonnen
omver t e werpen. Na een geslaagde poging wordt de verdediger gewisseld met een kind u i t de
cirkel.
Variatie De kinderen i n de cirkel kunnen de opdracht krijgen o m maximaal vijf, vier o f drie
passes t e gebruiken o m de pilonnen om t e gooien.
Coaching points Let erop dat de verdediger zoveel als mogelijk werkt vanuit de ready stance en gebruikt maakt
van slides.

2.8 Verdedigen
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II..

2.9.1 Algemeen
Wat is een circuit?
Een circuit i s een trainingsprincipe waarin volgens een roterende organisatie een aantal vaardigheden wordt
uitgevoerd. Het circuit bestaat uit een aantal " stations ",waarin vaardigheden worden ingeoefend; een circuit is
NIET o m vaardigheden aan t e leren.
De opdrachten kunnen gericht zijn o p een bepaalde fundamental o f o p een combinatie van vaardigheden.
Aandachtspunten voor een circuit.
De gekozen oefenstof moet afgestemd zijn o p het niveau van de groep.
Een goede voorbereiding is belangrijk om het circuit t o t een succes t e maken.
Een circuit kan zowel individueel, per tweetal o f per groep worden afgelegd.
Je kunt met een thema werken, bijv. vangen en passen of dribbelen o f allerlei fundamentals in één circuit behandelen.
Zorg dat je alle situaties goed kunt overzien.
Je moet i n staat zijn je aandacht over verschillende werkplekken t e verdelen.
Wijs de kinderen er o p dat ze de materialen bij het station laten liggen als ze moeten doorwisselen.
Je kunt ervoor kiezen o m de kinderen een scorekaart t e geven waarop ze het aantal behaalde punten kunnen
opschrijven.

2.9.2 Circuittrainingen
Circuit-training I met tweetallen voor 5-6-7 jarigen.
Station 1
organisatie
beschrijving

Pilonnen omver passen.
Nodig: twee banken, en vijf pilonnen en een bal.
Twee banken staan o p elkaar. Er staan vijf pilonnen op. De kinderen staan ieder aan één kant
van de bank. Ze proberen d.m.v. een borstpass de pilonnen van de bank t e gooien. Elke pilon die
eraf gegooid wordt is één punt. Variatie Gebruik kegels o f blokjes.

Station 2
organisatie
beschrijving

De bal over de bank rollen.
Nodig: twee banken en een bal.
Twee banken staan o p elkaar. Aan elke kant van de bank zit een kind o p de knieën. De kinderen
rollen met de techniek van een borstpass de bal over de bank naar elkaar toe. Als de bal op de
bank blijft verdienen ze één punt.

Station 3
organisatie
beschrijving

Pilonnen omver gooien d.m.v. een bouncepass.
Nodig: vijf pilonnen o f blokjes en een bal.
Er staan vijf pilonnen o f blokjes o p de grond naast elkaar met een tussenruimte van minimaal
één meter. D.m.v. een bouncepass gooien ze de bal naar elkaar en proberen daarbij een pilon o f
blokje omver t e werpen. Als de pilon omver gegooid wordt verdienen ze één punt.

Station 4
organisatie
beschrijving

Dobbelsteen van kast werpen.
Nodig: een kastdeel, grote dobbelsteen en een bal.
Op een kastdeel ligt een grote dobbelsteen.aan iedere kant van de kast staat één kind. D.m.v.
een borstpass proberen ze de dobbelsteen van de kast t e werpen.Wordt de dobbelsteen eraf
gegooid, dan tellen ze het aantal ogen.
Coaching-points Zet de kinderen wel achter een bepaalde lijn.

Station 5
organisatie
beschrijving

2.9 Circuit

Borstpass vanuit een hoepel.
Nodig: twee hoepels en een bal.
Twee kinderen staan tegenover elkaar ieder i n een hoepel. Ze passen de bal d.m.v. een borstpass
naar elkaar. Ze tellen hoe vaak ze de bal naar elkaar kunnen passen, zonder daarbij u i t de hoepel
t e komen o f de bal t e laten vallen.
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Station 6
organisatie
beschrijving

Bouncepass vanuit een hoepel.
Nodig: twee hoepels en een bal.
Twee kinderen staan tegenover elkaar ieder i n een hoepel. Ze passen de bal d.m.v. een bouncepass naar elkaar. Ze tellen hoe vaak ze de bal naar elkaar kunnen passen, zonder daarbij u i t de
hoepel t e komen. Variatie Valt de bal o p de grond, dan opnieuw met tellen beginnen.

Station 7
organisatie
beschrijving

Bouncepass in hoepel en dan in doos.
Nodig: twee ballen, een hoepel, een doos o f korfbalmand.
Beide kinderen hebben een bal en staan achter een afgesproken lijn.ze passen de bal d.m.v. een
bouncepass i n de hoepel en daarna moet de bal i n de doos o f korfbalmand komen. Lukt d i t dan
verdienen ze één punt.

Station 8
organisatie
beschrijving

Zittend elkaar een borstpass toespelen.
Nodig: een bal.
Twee kinderen zitten tegenover elkaar o p de grond. D.m.v. een borstpass spelen zij de bal naar
elkaar toe. Voor elke bal die gevangen wordt krijgen ze één punt.
Coaching-points Spreek van tevoren een lijn af waarachter ze moeten gaan zitten.

Circuit-training 2 met tweetallen voor 5-6-7jarigen
Station 1
organisatie
beschrijving

Set-shot vanuit een hoepel
Nodig: vier hoepels, twee ballen en een basket.
Rondom de basket liggen vier hoepels. Beide kinderen hebben een bal. Ze beginnen i n hoepel
één. D.m.v. een setshot proberen ze de bal i n de basket t e gooien. Lukt d i t dan heb je é6n punt
en ga je naar hoepel twee. Heb je alle vier de hoepels gehad, dan start je weer i n hoepel é6n. Na
één minuut worden de punten bij elkaar opgeteld.

Partijlintjes in wandrek hangen.
Nodig: zoveel mogelijk partijlintjes, een hoepel, wandrek en een bal.
De kinderen staan achter een lijn. Ze hebben i n een hoepel partijlintjes liggen. Het eerste kind
pakt één partijlintje, dribbelt naar het wandrek en hangt het partijlintje erin, dribbelt daarna
terug naar het andere kind en geeft de bal. Het andere kind doet precies hetzelfde. Na é6n
minuut wordt er geteld hoeveel partijlintjes er i n het wandrek hangen..
Coaching-points Ze mogen niet i n het wandrek klimmen o m de partijlintjes o p t e hangen.

Station 2
organisatie
beschrijving

Station 3
organisatie
beschrijving

Slalom dribbelen.
Nodig: acht pilonnen en een bal.
Acht pilonnen staan achter elkaar opgesteld. De kinderen staan achter een afgesproken lijn. Het
eerste kind gaat slalom dribbelen. Is hij klaar dan geeft hij de bal aan het andere kind en
verdient één punt.
variatie De pilonnen staan i n zigzag opstelling.

Station 4
organisatie
beschrijving

Pass en lijn aantikken.
Nodig: twee hoepels en een bal.
Twee kinderen staan tegenover elkaar opgesteld i n een hoepel. Kind 1 passt d.m.v. een borstpass
naar het kind tegenover hem. Kind 1 gaat dan een aangegeven lijn aantikken. Als hij terug i n de
hoepel staat verdient hij één punt.Hij ontvangt dan de bal van het kind tegenover hem. Ook d i t
kind gaat een aangegeven lijn aantikken en verdient één punt.
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Station 5
organisatie
beschrijving

Setshot op basket.
Nodig: basket en een bal.
Kind 1 maakt een setshot, vangt de bal zelf af en geeft de bal aan kind twee, die hetzelfde doet.
Als de bal zit verdien je één punt.

Station 6
organisatie
beschrijving

Dribbelen over de bank
Nodig: twee banken en een bal.
Twee banken staan achter elkaar opgesteld. Kind één dribbelt over de banken heen, springt er af
en dribbelt naar kind twee en geeft de bal af. Kind twee doet hetzelfde. Je verdient 1 punt als je
de bal onderweg niet bent kwijt geraakt.

Station 7
organisatie
beschrijving

Bouncepass in de hoepel.
Nodig: drie hoepels en een bal.
Twee kinderen staan tegenover elkaar, ieder ineen hoepe1.h het midden ligt ook een hoepel.
D.m.v.een bouncepass gooien ze de bal in de hoepel. Als het andere kind de bal vangt en niet uit
de hoepel komt verdienen ze één punt..

Station 8
organisatie
beschrijving

Borstpass vanuit zit.
Nodig: twee hoepels en een bal.
Twee kinderen zitten tegenover'elkaar in kleermakerszit in een hoepel. D.m.v. een borstpass
spelen ze de bal naar elkaar toe. Elke keer als de bal gevangen wordt verdienen ze één punt.
Variatie Valt de bal op de grond dan moet opnieuw begonnen worden met tellen.

Station 9
organisatie
beschrijving

Dribbelen naast de bank.
Nodig: twee banken en een bal.
Twee banken staan achter elkaar opgesteld. Kind 1 heeft de bal en loopt over de bank terwijl
hij de bal op de grond dribbelt. Op het einde van de bank springt hij van de bank en dribbelt
naar kind 2, dat hetzelfde doet. Heb je de baan afgelegd zonder de bal kwijt te raken dan
verdien je één punt.

Circuittraining met tweetallen voor 8-9- 10 jarigen.
Er wordt één minuut gewerkt en één minuut gerust.
Station 1
organisatie
beschrijving

Slalom dribbelen
Nodig: tien pilonnen en een bal.
Tien pilonnen staan zigzag achter elkaar opgesteld. Kind l gaat slalom dribbelen. Elke keer dat
hij de baan afgelegd heeft verdient hij één punt. Het andere kind telt de punten.
variatie De pilonnen staan recht achter elkaar opgesteld.

Passen tegen een muur vanachter een bank.
Nodig: een bank en een bal.
Het eerste kind staat achter een bank en passt de bal met een juiste techniek van een borstpass
tegen de muur. Elke keer als de bal gevangen wordt krijg je één punt.
coaching-points Gebruik hiervoor geen leren ballen i.v.m. slijtage.

Station 2
organisatie
beschrijving

2.9 Circuit
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Via een muur de pilon raken.
Nodig: een bal en een pilon.
Kind 1 probeert d.m.v. een borstpass tegen de muur de pilon omver te gooien. Als de pilon
omver gegooid wordt verdien je één punt. Het andere kind telt de punten en zet de pilon weer
recht op.
coaching-points Gebruik hiervoor geen leren ballen i.v.m. slijtage.
Station 3
organisatie
beschrijving

Station 4
organistie
beschrijving

Set-shot vanuit een hoepel.
Nodig: een bal en een hoepel.
Kind 1 staat in de hoepel en probeert in één minuut zo vaak mogelijk te scoren. Het andere kind
vangt de bal af en telt de doelpunten.
Variatie de hoepel wordt op een andere positie gelegd.

Station 5
organisatie
beschrijving

Achtjes dribbelen.
Nodig: een bal en twee hoepels.
Kind 1 dribbelt "8"jes rond twee hoepels. Het ander kind telt de afgelegde rondjes.

Station 6
organisatie

Dribbelend blokjes verwisselen.
Nodig: een bal, twee banken, twee blokjes.
Er staan twee banken ongeveer vijf meter van elkaar opgesteld. Op elke bank staat één blokje.
Kind 1 dribbelt naar een bank, pakt een blokje en dribbelt naar de andere bank en zet daar het
blokje weer weg. Elke keer dat het blokje naar de andere bank is gebracht verdien je 6611 punt.
Het ander kind telt de punten.
Variatie Wisselen van dribbelhand.

beschrijving

Station 7
organisatie
beschrijving

Bal opgooien en achter de rug vangen.
Nodig: een bal.
Kind 1 gooit de bal op en probeert de bal achter de rug te vangen. Lukt dit dan verdien je 66n punt.
Variatie Bal van achter de rug weer terug naar voren gooien.

Station 8
organistie
beschrijving

Lay-up.
Nodig: een bal en een hoepel.
Kind 1 start buiten de bucket vanuit een hoepel. In één minuut tijd worden er zoveel mogelijk
lay-ups gemaakt. Het andere kind telt de gemaakte lay-ups.
Variatie De lay-ups worden nu vanaf de andere kant gemaakt.

Circuit-trainingmet viertallen voor 8-9- 10 jarigen.
Station 1
organisatie
beschrijving

Lay-up
Nodig: vier ballen, basket en een pilon.
De kinderen starten vanaf de pilon en maken een rechtse lay-up. Ze vangen zelf hun bal af en
dribbelen vervolgens weer naar de pilon. Variatie Lay-up vanaf de linkerkant.

Station 2
organisatie
beschrijving

Slalom dribbelen.
Nodig: vier ballen en pilonnen
De kinderen hebben ieder een bal en dribbelen al slalommend tussen de pilonnen door.
Ze wisselen daarbij continu van dribbelhand.

2.9 Circuit

Station 3
organisatie
beschrijving

Pass-stop oefening.
Nodig: twee ballen en twee pilonnen.
Speler 1 staat bij een pilon en speler 2 staat I vijf meter verder ook bij een pilon.Gelijktijdig
lopen zij naar elkaars pilon,en stoppen i n één tel Ze ontvangen een pass van speler 3 en 4 en
passen de bal terug en lopen daarna weer naar de andere pilon waar ze weer een pass
ontvangen. Eén keer op en neer lopen levert één punt op.

Station 4
organisatie
beschrijving

Set-shot.
Nodig: vier ballen en een basket.
De kinderen stellen zich achter elkaar o p bij de "vrijeworplijn". Ombeurten maken ze een setshot
en vangen hun bal zelf af. Schot raak levert één punt op.
variatie Er wordt vanaf een andere plaats geschoten.

Station 5
organisatie
beschrijving

Reverse dribbel.
Nodig: vier ballen en drie pilonnen.
De kinderen maken bij elke pilon een reverse dribbel. Eén rondje levert één punt op.
Variatie Cross-over dribbel.

Station 6
organisatie
beschrijving

Bombardementje.
Nodig: drie ballen.
Drie kinderen staan naast elkaar, ieder met een bal. Ze passen beurtelings de bal naar het kind
zonder bal dat tegenover hen staat. Iedere pass levert één punt op.
Variatie Valt de bal op de grond dan moet opnieuw begonnen worden met tellen.

2.9 Circuit
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