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INLEIDING 
 
 
 
Het lespakket ‘dubbel30 Energy Tour bevat vervolglessen op de clinics die tijdens de 
dubbel30 Energy Tour zijn gegeven.  
 
Dubbel30 heeft deze lessenserie ontwikkeld om u de mogelijkheid te geven het thema ‘urban 
sports’, waarmee uw leerlingen in de clinics hebben kennisgemaakt, uit te breiden. Met 
behulp van de diverse praktische opdrachten kunnen uw leerlingen op een speelse manier 
verder onderzoeken hoe dit thema past bij hun eigen levensstijl. 
 
De lessen sluiten zoveel mogelijk aan bij bestaande kerndoelen voor de diverse vakken. Op 
deze manier kunnen ze ook ingezet worden voor het toetsen van relevante lesinhouden. In 
elke handleiding is een beschrijving van de doelen opgenomen.  
 
Het lespakket bevat de volgende lessen:  
 
Dubbel30 Energy Tour: streetdance 
Dubbel30 Energy Tour: Basketbal rythm / Basketbal op muziek 
Dubbel30 Energy Tour: Panna 
Dubbel30 Energy Tour: Zelfverdediging 
 
De lessen zijn tot stand gekomen met medewerking van Evert van der Zee (voor de lessen 
streetdance), Nicole Alberts, Heino van Groeningen en Sport Consult International. 
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EVALUATIEFORMULIER 
 
 
Om het lespakket in de toekomst nog verder te optimaliseren, vragen wij u onderstaande 
vragen te beantwoorden: 
 
1.  Wat is uw ervaring met het scholenpakket qua toepasbaarheid? 

o Zeer goed 
o Goed 
o Voor verbetering vatbaar 
o Matig 

 
Toelichting 
… 
 
2.  Wat is de ervaring van uw leerlingen met het scholenpakket qua toepasbaarheid? 

o Zeer goed 
o Goed 
o Voor verbetering vatbaar 
o Matig 

 
Toelichting 
… 
 
3.  Gaat u het programma in de toekomst vaker gebruiken?  

o Ja 
o Nee 
o Eventueel een aangepaste versie 

 
Toelichting 
… 
 
4. Wat zijn de verbeterpunten van het lespakket? 
 
Dubbel30 Energy Tour: Streetdance 
Dubbel30 Energy Tour: Basketbal rythm / Basketbal op muziek 
Dubbel30 Energy Tour: Panna 
Dubbel30 Energy Tour: Zelfverdediging 
 
 
School: … 
 
Contactpersoon: … 
 
Straat + huisnummer: … 
 
Postcode: ….  
 
Plaats: … 
 
Telefoonnummer: … 
 
FAX DIT FORMULIER NAAR: 0318-490995 onder vermelding van dubbel30 
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DOCENTENHANDLEIDING 
Dubbel30 Energy Tour: streetdance 
 
 
Leergebied: Bewegen en Sport  
Vak:  Lichamelijke opvoeding 
Opdracht: Streetdance 
Voor:   vmbo onderbouw 
Lesuren:  2 
 
 
 
1 Inleiding 
 
Ritme! Expressie! Muziek! Moves!  
Streetdance is een aantrekkelijke manier om te bewegen voor veel jongeren. Invloeden van 
jazz, hiphop en aerobics bieden een oneindige voorraad bewegingen, moves, die alle 
mogelijke manieren gemixed kunnen worden. Door het gebruik van herhaling, telling en ritme 
is het mogelijk om op een eenvoudige manier een dans te maken. 
 

 
 
 
2 Doelen 
 
Het doel van deze lessen is de leerlingen verder kennis te laten maken met Streetdance. Het 
plezier van het bewegen op muziek staat voorop. De leerlingen leren het ritme volgen en te 
tellen. Deze hulpmiddelen kunnen ze gebruiken om uiteindelijk een eigen dans te maken. 
 
De concrete kerndoelen, waarbij deze lessen goed aansluiten zijn: 

- De leerling leert zich mede met het oog op buitenschoolse beoefening te oriënteren 
op veel verschillende bewegingsactiviteiten uit gevarieerde gebieden als spel, turnen, 
atletiek, bewegen op muziek, zelfverdediging en actuele ontwikkelingen in de 
bewegingscultuur, en daarin de eigen mogelijkheden verkennen (kerndoel 53) 

- De leerling leert door middel van uitdagende bewegingssituaties zijn 
bewegingsrepertoire uit te breiden (kerndoel 54). 

- De leerling leert de hoofdbeginselen van de bewegingsactiviteiten op eigen niveau 
toe te passen (kerndoel 55). 
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- De leerling leert tijdens bewegingsactiviteiten sportief te zijn, rekening te houden met 
de mogelijkheden en voorkeuren van anderen, en daarnaast respect en zorg te 
hebben voor elkaar (kerndoel 56). 

- De leerling leert eenvoudige regelende taken te vervullen die het mogelijk maken, 
zelfstandig en samen met andere leerlingen bewegingsactiviteiten te beoefenen 
(kerndoel 57). 

- De leerling leert de waarde van het bewegen voor gezondheid en welzijn kennen en 
ervaren (kerndoel 58). 

 
 
3 Benodigdheden 

 
- geluidsinstallatie 
- muziek 
- locatie/gymzaal 

 
 
4 Algemene aanwijzingen 
 
Muziek 
Muziek speelt de hoofdrol bij streetdance. Een goed geluid is dus van belang.  
Ook het tempo van de muziek is belangrijk. Voor streetdance wordt muziek gebruikt met 
100-110 beats per minuut (BPM). Dit kunt u zelf uitproberen door eenvoudig 15 seconden 
lang het aantal beats te tellen en te vermenigvuldigen met vier. Dit is ook een leuke oefening 
voor de leerlingen. U kunt het streetdance een week van te voren aankondigen en de 
leerlingen naar geschikte muziek vragen. Dit kan hun betrokkenheid en motivatie verhogen.  
 
Uitleg 
Om te beginnen kiest u niet te moeilijke moves met draaien en kicks en combinaties 
van armen en benen. Als de leerlingen gevorderd zijn of raken kunt u de moeilijkheidsgraad 
wat verhogen. Maar belangrijker dan de moeilijkheidsgraad is, dat het grootste deel van de 
leerlingen de les goed kan volgen, zodat ze allemaal mee kunnen bewegen en het plezier 
kunnen ervaren. 
 
Tips: 

- Maak grote, duidelijke, goed zichtbare bewegingen. 
- Laat ook de leerlingen de bewegingen groot maken. 
- Tel mee bij de bewegingen die u maakt: “… 5, 6, 7, 8”. 
- Geef steeds goed aan wanneer een move rechts of links uitgevoerd wordt. 

Bijvoorbeeld: “rechts, 2, 3, 4, links, 6, 7, 8”. 
- Als u voordanst kunt u het best met de rug naar de groep gaan staan, om verwarring 

over links en rechts te voorkomen. 
- Begin altijd zonder muziek als u nieuwe moves voordoet en laat de leerlingen de 

moves ‘droog’ nadoen. Muziek is wel een motivator om te bewegen! 
- U kunt wat betere dansers vooraan zetten, zodat mindere dansers daar steun aan 

hebben (leerlingen hebben de neiging achter elkaar weg te kruipen!) 
- U kunt korte blokjes aanbieden van 8 tellen (aantal beats) en deze een aantal keren 

laten oefenen. Als dit blokje goed gaat kunt een nieuw blokje gaan invoeren.  
- Kies eenvoudige moves en combinaties. 
- Kies muziek die aanspreekt bij de leerlingen. U kunt inspiratie opdoen op de 

muziekzenders TMF of MTV. 
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Belangrijk! 
Tempo: laat de leerlingen bewegen in het juiste tempo.  
Tijd: laat de leerlingen bewegen op het juiste moment. 
Richting: laat de leerlingen bewegen in de juiste richting. 
  
Moves  
Hier worden een aantal moves gegeven. U kunt van te voren een aantal combinaties 
instuderen. Bij de beschrijving van de lessen vindt u een voorbeeldcombinatie. 
 
side step Stap zijwaarts (rechts) en sluit aan (links), 1, 2.  

En terug: stap zijwaarts (links) en sluit aan (rechts), 3, 4. 
jazzdraai Maak in 3 stappen een hele draai zijwaarts (begin rechts ) en sluit aan (met 

links ) op tel 4. 
grapevine Stap zijwaarts (rechts ), kruis achterlangs (links) stap weer zijwaarts (rechts) 

en sluit aan (links) op tel 4. 
 

pivot Stap met rechts naar voren, laat je linkervoet staan en maak een halve 
draai linksom. 
Doe hetzelfde nog een keer, dan sta je weer met je gezicht dezelfde kant op. 

cross turn Kruis je rechter voet over je linkervoet (tel1) sta stil (tel 2 ) laat je voeten 
staan en maak een halve draai (tel 3 ) sta stil (tel4 ). 
Doe hetzelfde nog een keer om weer in uitgangspositie te komen. 

heel bounce Staand in een lichte spreidstand draai je je rechterhak naar binnen 
en iets omhoog (tenen blijven staan) en weer terug (tel en 1 ).  
Daarna hetzelfde met links. 

knee bounce Zak lichtjes door je knieën in een lichte spreidstand, handen eventueel op de 
knieën, 
bounce bounce bounce bounce 1, 2, 3, 4. (in de knieën veren) 

stoere loop Stoer lopen: de schouders swingen mee en de neus wijst wat omhoog: 1, 2, 
3, 4 naar voren lopen of naar achter 

box Boxbeweging: stoot een arm naar voren of zijwaarts: 1, 2, 3, 4, box, box, box, 
box. 
4 keer links, 4 keer rechts, of 
2 keer links, 2 keer rechts, of 
om en om: links, rechts, links, rechts. 

Yo yo met beide handen naar voren yo teken: stoer doen, geïnspireerd op Ali B 
kicks Trapbeweging: trap met een been naar voren, naar achter of zijwaarts. Eén 

kick neemt 2 tellen. 
 
Meer informatie over streetdance vindt u via http://streetdance.pagina.nl/.  
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5 Beschrijving van de lessen 
 
Eerste les  
 
Begin de les met een warming up. Om de leerlingen al in de stemming te brengen, kunt u 
tijdens de warming up de muziek al mee laten draaien. 
 
Deel 1 
U kunt beginnen met een eenvoudige dans van 4 x 8, dus 32, tellen. 
Dit is een voorbeeld: 
 
blok 1 van 8 tellen: 
1-4 : loop 4 passen voorwaarts (rechts begint, op tel 4 sluit links aan) 
5-8 : duw je beide armen 2 x schuin naar rechts omhoog en 2 x schuin naar links omhoog  
(met gespreide vingers). Differentiemogelijkheid: Laat leerlingen die het dansje goed onder 
de knie hebben ‘bouncen’ op de 5-8 tel.  
 
blok 2 van 8 tellen: 
1-4: loop 4 passen achterwaarts (rechts begint, op tel 4 sluit links aan) 
5-8: duw je beide armen 2 x schuin naar beneden rechts en 2 x schuin naar beneden links 
(met gespreide vingers). Differentiemogelijkheid: Laat leerlingen die het dansje goed onder 
de knie hebben een 360 (hele draai) maken als ze 4 tellen achterwaarts lopen.  
 
blok 3 van 8 tellen: 
1-4 : kick zijwaarts: kick links (1, 2) kick rechts (3, 4) 
5-8 : box  4 x: links (1), rechts, (2), links, (3), rechts, (4) 
Differentiemogelijkheid: Laat leerlingen die het dansje goed onder de knie hebben een 
beweging met de armen maken  (bijv. klappen) op de 1-4 tel.  
 
blok 4 van 8 tellen: 
1-4: side step: links (1, 2), daarna yo yo (3, 4) (yo, yo = met beide handen naar voren yo 
teken: stoer doen, geïnspireerd op Ali B) 
5-8: side step: rechts (1, 2), daarna yo yo (3, 4) (idem als boven). Differentiemogelijkheid: 
Laat leerlingen die het dansje goed onder de knie hebben een eigen beweging verzinnen die 
het dansje voor hen net wat leuker maakt.  
 
Het kost wat tijd om deze eenvoudige dans in te studeren. Oefen eerste blok 1 net zo lang 
tot deze goed gaat. Laat blok 1 dan even rusten en ga verder met blok 2. Oefen blok 2 eerst 
los van blok 1. Als blok 2 er goed in zit, kunt u terug naar blok 1. Herhaal deze nog een of 
twee keer. Daarna plakt u blok 1 en blok 2 achterelkaar. Enzovoort.   
 
De tijd die nodig is voor het instuderen van deze of een soortgelijke eenvoudige dans, hangt 
af van het niveau en de medewerking van uw leerlingen.  
 
Deel 2 
Denkt u dat ze meer aankunnen, dan kunt u verder gaan met moeilijkere moves en 
combinaties. U kunt moeilijkere moves gebruiken (bijvoorbeeld de grapevine of de jazzdraai) 
of benen en armen tegelijk laten bewegen. Ook kunt u de leerlingen vragen om nieuwe 
bewegingen of variaties op bewegingen. Deze kunt u verwerken in de dans die al is 
ingestudeerd. U vervangt dan een move door een andere. De rest kan dan gelijk blijven. Zo 
kunt u het langzaam opbouwen. Alles kan, als het maar op de maat van de muziek is.  
 
Deel 3 
Gaat het zo goed dat u deze les nog tijd over hebt, dan kunt u de leerlingen zelf een blokje 
laten verzinnen van bijvoorbeeld 8 of 16 tellen. U kunt ze hiervoor in kleinere groepjes 
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indelen (6 à 8 leerlingen). Let bij de indeling in groepen op de groepssamenstelling 
(jongens/meisjes, betere/mindere dansers). Laat de muziek tijdens het instuderen goed 
horen, zodat de leerlingen houvast hebben aan het ritme. Laat de leerlingen goed gebruik 
maken van de hulpmiddelen: 
 

- het ritme van de muziek; 
- het tellen: alle moves die ze gebruiken moeten 2 of 4 tellen in beslag nemen, zodat 

ze combinaties van 8 tellen kunnen maken. 
 
Loop rond en help de leerlingen waar nodig. Erg leuk is het groepsproces wat er zal 
ontstaan. De leiders vormen zich en de wat teruggetrokken leerlingen lopen mee in de pas. 
Let erop dat ook zij aan bod komen en iets verzinnen. 
 
Aan het eind van de les laten de verschillende groepjes aan de hele klas zien wat ze 
ingestudeerd hebben. 
 
Deel 4 
De les wordt afgesloten met de instructie voor de volgende les. De leerlingen hebben nu 
hopelijk de smaak te pakken. Voor de volgende les gaan ze zelf een dans maken van 32 
tellen. Deel de klas op in kleinere groepjes van 6 à 8 leerlingen. Geef de leerlingen de 
volgende tips mee: 
 

- Maak goed gebruik van het ritme van de muziek; 
- Laat ze combinaties maken van 8 tellen; 
- Alle moves die ze gebruiken moeten 2 of 4 tellen in beslag nemen; 
- Laat ze goed meetellen met de muziek; 
- Geef ze eventueel de lijst met moves mee; 
- Geef ze de vrijheid om zelf moves te bedenken of af te kijken van videoclips; 
- Geef ze het lijstje met internetadressen voor meer informatie over streetdance. 

 
Laat de leerlingen de dans per blokje van 8 tellen uitschrijven op papier. Eventueel kunnen 
ze ook tussendoor al gaan oefenen, als daar gelegenheid voor is. Daarbij moeten ze wel 
letten op het aantal beats per minuut van de muziek waarop ze oefenen.  
De eerste helft van de tweede les zal in ieder geval ook besteed worden aan het instuderen 
van hun dans. Daarna mogen ze hun dans uitvoeren.   
 
Op het leerling instructieblad worden de tips en de moves nogmaals weergegeven. U kunt 
ze dit als hulpmiddel meegeven. 
 

    
 

 
 



8 

Tweede les 
 
Begin de les met een warming up. Om de leerlingen weer in de stemming te brengen, kunt u 
tijdens de warming up de muziek weer mee laten draaien. 
 
Deel 1 
Laat elk groepje zijn dans oefenen in een hoek van de zaal. Bekijk de uitgeschreven dansen 
en geef tips en hulp waar nodig. Hou in de gaten dat iedereen goed meedoet. 
Als de dans van 32 tellen er goed in zit, kunnen de leerlingen de dans steeds herhalen. 
Spreek met de leerlingen af hoe vaak ze de blokken achterelkaar mogen dansen bij hun 
uitvoering. Bij vier keer herhaling duurt de dans dus 128 beats, bij zes keer herhaling 172 
beats (is ongeveer anderhalve minuut) 
 
Deel 2 
Nu gaan de groepjes om de beurt hun dans uitvoeren. Bepaal de volgorde van de groepjes.  
U kunt de motivatie verhogen door een surprise beschikbaar te stellen voor de leukste/beste 
dans. Laat de leerlingen stemmen op hun favoriet. Ze kunnen hierbij rekening houden met 
de hieronder genoemde beoordelingsaspecten.  
 
 
6 Beoordeling 

Wilt u de leerlingen beoordelen dan kunnen de volgende aspecten daarbij een rol spelen: 

- ritmegevoel: bewegen op het goede moment 
- tellen: goed meetellen met de muziek 
- techniek: de moves goed uitvoeren 
- creativiteit: samenstellen dans 
- motivatie: inzet en plezier 

 

7 Leerling instructieblad 

Hierna vindt u het leerling instructieblad. U kunt dit de leerling meegeven als ondersteuning 
bij het maken van hun dans. 
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LEERLING INSTRUCTIEBLAD 
 
Dubbel30 Energy Tour: streetdance 
     
 
Ritme! Muziek! Moves!  
Streetdance is een aantrekkelijke manier om te bewegen voor veel jongeren. De streetdance 
is beïnvloed door jazz, hiphop en aerobics. Het aantal bewegingen, de moves, dat je kunt 
verzinnen is dan ook oneindig groot! En al die moves kun je op allerlei manieren met elkaar 
mixen. Jij kunt ook zelf heel goed een dans maken! 
 
Belangrijke tips! 
 

- maak goed gebruik van het ritme van de muziek; 
- maak combinaties van 8 tellen; 
- de moves die je gebruikt nemen 2 of 4 tellen in beslag; 
- tel goed mee met de muziek; 
- je kunt moves uit de lijst gebruiken, maar het hoeft niet; 
- je kunt zelf moves bedenken of afkijken van videoclips; 

 
Op de achterkant van dit blad vind je een lijst met moves. Ook vind je een paar 
internetadressen waar je filmpjes kunt bekijken. 
 
Muziek 
Voor streetdance wordt muziek gebruikt met 100-110 beats per minuut (BPM). Dit bepaal je 
zo: tel 15 seconden lang het aantal beats in de muziek. Als je dit met 4 vermenigvuldigt, 
moet je ongeveer op 100-110 uitkomen. 
 
Jullie dans 
Schrijf je dans uit op de volgende manier: 
 
blok 1 van 8 tellen: 
1-4 : loop 4 passen voorwaarts (rechts begint, op tel 4 sluit links aan) 
5-8 : duw je beide armen 2 x schuin naar rechts omhoog en 2 x schuin naar links omhoog  
(met gespreide vingers) 
 
blok 2 van 8 tellen: 
1-4: loop 4 passen achterwaarts (rechts begint, op tel 4 sluit links aan) 
5-8: duw je beide armen 2 x schuin naar beneden rechts en 2 x schuin naar beneden links 
(met gespreide vingers) 
 
enzovoort 
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LEERLING INSTRUCTIEBLAD 

Voorbeelden van moves: 
 
side step Stap zijwaarts (rechts) en sluit aan (links), 1, 2.  

En terug: stap zijwaarts (links) en sluit aan (rechts), 3, 4. 
jazzdraai Maak in 3 stappen een hele draai zijwaarts (begin rechts ) en sluit aan (met 

links ) op tel 4. 
grapevine Stap zijwaarts (rechts ), kruis achterlangs (links) stap weer zijwaarts (rechts) 

en sluit aan (links) op tel 4. 
 

pivot Stap met rechts naar voren, laat je linkervoet staan en maak een halve 
draai linksom. 
Doe hetzelfde nog een keer, dan sta je weer met je gezicht dezelfde kant op. 

cross turn Kruis je rechter voet over je linkervoet (tel1) sta stil (tel 2 ) laat je voeten 
staan en maak een halve draai (tel 3 ) sta stil (tel4 ). 
Doe hetzelfde nog een keer om weer in uitgangspositie te komen. 

heel bounce Staand in een lichte spreidstand draai je je rechterhak naar binnen 
en iets omhoog (tenen blijven staan) en weer terug (tel en 1 ).  
Daarna hetzelfde met links. 

knee bounce Zak lichtjes door je knieën in een lichte spreidstand, handen eventueel op de 
knieën, 
bounce bounce bounce bounce 1, 2, 3, 4. (in de knieën veren) 

stoere loop Stoer lopen: de schouders swingen mee en de neus wijst wat omhoog: 1, 2, 
3, 4 naar voren lopen of naar achter 

box Boxbeweging: stoot een arm naar voren of zijwaarts: 1, 2, 3, 4, box, box, box, 
box. 
4 keer links, 4 keer rechts, of 
2 keer links, 2 keer rechts, of 
om en om: links, rechts, links, rechts. 

kicks Trapbeweging: trap met een been naar voren, naar achter of zijwaarts. Eén 
kick neemt 2 tellen. 

 
Dit zijn maar een paar voorbeelden van moves. Misschien kun je zelf ook moves verzinnen 
of afkijken van videoclips! 
 
 
Meer informatie over streetdance vind je via http://streetdance.pagina.nl/.  
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 DOCENTENHANDLEIDING 

 
Dubbel30 Energy Tour: Basketbal rythm / Streetball 

Leergebied: Bewegen en sport 
Vak:   Lichamelijke opvoeding  
Opdracht:  Streetball  
Voor:  vmbo onderbouw 
Lesuren: 2  

 
 
1 Inleiding 
 
Plezier! Passie! Show! Kunst?  
Bij streetball gaat het er net wat anders aan toe dan bij 
basketbal. Het is een spel waarbij ‘de nieuwste moves worden 
geprobeerd, de vetste dunks en de ziekste passes’, zoals op de 
site www.streetball.nl beschreven wordt. Uitgevonden op de 
pleintjes van de achterbuurten in New York, is streetball 
uitgegroeid tot een complete jongerencultuur. Naast de sport, de 
moves, spelen ook muziek en kleding een belangrijke rol. 
 
 
 
2 Doelen 
 
Het doel van deze lessen is de leerlingen (verder) kennis te 
laten maken met streetball, de straatvariant van basketbal. Het 
spelplezier en de ‘show’ zijn belangrijker dan het scoren. 
 
De kerndoelen voor het leergebied Bewegen en Sport zijn er op gericht alle leerlingen te 
brengen tot blijvende en verantwoorde deelname aan bewegen en sport, tot een bewuste 
keuze voor bewegen in het algemeen en voor specifieke bewegingsactiviteiten in de vrije tijd. 
 

- oog op buitenschoolse beoefening te oriënteren op veel verschillende 
bewegingsactiviteiten uit gevarieerde gebieden als spel, turnen, atletiek, bewegen op 
muziek, zelfverdediging en actuele ontwikkelingen in de bewegingscultuur, en daarin 
de eigen mogelijkheden verkennen (kerndoel 53) 

- De leerling leert door middel van uitdagende bewegingssituaties zijn 
bewegingsrepertoire uit te breiden (kerndoel 54). 

- De leerling leert de hoofdbeginselen van de bewegingsactiviteiten op eigen niveau 
toe te passen (kerndoel 55). 

- De leerling leert tijdens bewegingsactiviteiten sportief te zijn, rekening te houden met 
de mogelijkheden en voorkeuren van anderen, en daarnaast respect en zorg te 
hebben voor elkaar (kerndoel 56). 

- De leerling leert eenvoudige regelende taken te vervullen die het mogelijk maken, 
zelfstandig en samen met andere leerlingen bewegingsactiviteiten te beoefenen 
(kerndoel 57). 

- De leerling leert de waarde van het bewegen voor gezondheid en welzijn kennen en 
ervaren (kerndoel 58). 
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3 Benodigdheden 
 

- basketballen 
- baskets  
- lintjes  
- geluidsinstallatie 
- muziek   
- locatie (gymzaal of buitenplein) 
 

 

     
 
 
4 Algemene aanwijzingen 
 
De basisregels van het basketbalspel worden ook bij streetball in acht genomen: 

- Je mag niet lopen met de bal. Vang je de bal dan mag je nog maar twee passen 
lopen. Daarna moet je stilstaan of de bal afspelen. 

- Als je stilstaat met de bal mag je de voorste voet verplaatsen. De achterste voet moet 
op zijn plaats blijven (pivoteren).  

- Je mag één keer dribbelen. Daarna moet je doelen of passen. 
- Je mag geen lichamelijk contact maken. 

 
Bij streetball wordt vaak op een half veld gespeeld. Beide teams zijn afwisselend in de 
aanval bij dezelfde basket. Het aantal spelers is daarop aangepast: meestal speelt men drie 
tegen drie. Twee tegen twee of vier tegen vier is ook mogelijk. Vijf tegen vijf op een heel veld 
is natuurlijk ook mogelijk. Het aantal leerlingen in de groep zal uw keuze beïnvloeden.  
U weet wat uw leerlingen aankunnen. Bij onrustige groepen kiest u misschien eerder voor 
minder oefeningen en meer spel. Meer informatie over streetball vindt u op 
http://www.streetball.nl/ .  
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5 Beschrijving van de lessen 

Eerste les: oriëntatie en spel  
 
Begin de les met een warming up op muziek. Sluit in uw muziekkeuze aan bij de 
streetballcultuur (veelal hiphop). U kunt u leerlingen vragen wat ze leuk vinden. Misschien 
willen ze zelf muziek meenemen. 
De les die hier beschreven is, bestaat uit vijf delen. Welke delen u kiest is afhankelijk van de 
beschikbare tijd en het niveau van uw leerlingen. De warming up kan een uitdagende 
afsluiting krijgen in de vorm van suicides. Een suicides is een uitermate geschikte oefening 
voor basketbal waarbij veel op en neer gelopen wordt in het veld. De leerlingen lopen vanaf 
de gele achterlijn naar de eerste gele lijn (de 1e 3 meterlijn volleybal) in het veld, tikken deze 
aan en gaan weer terug. De achterlijn moeten de leerlingen dan opnieuw aantikken en lopen 
dan naar de middenlijn en tikken deze aan. Er moet weer terug gesprint worden en uiteraard 
tikken ze weer de achterlijn aan. Nu moet de derde gele lijn (de 2e 3 meterlijn volleybal) 
worden aangetikt en de leerlingen gaan terug voor het aantikken van de achterlijn. Tenslotte 
gaan de leerlingen naar de aan de overzijde liggende achterlijn en ze sprinten weer terug 
naar de start lijn alwaar ze finishen. Voor wie dit nog niet zwaar of uitdagend genoeg is wordt 
er weer in omgekeerde richting afgebouwd (omkeren bij finish, 2e 3 meterlijn, middenlijn, 1e 3 
meterlijn, finish). Dit is een dubbele suicide Doe dit in 2 of 3 groepen. Op deze manier is er 
een automatische rust als de ander groep(en) aan het lopen zijn. Iedere groep kan dit zeker 
twee keer misschien wel drie keer lopen. Een dubbele loop je meestal maar twee keer. 

 
Deel 1  dribbelen 
 
Oefening:  
Geef alle leerlingen een bal. Laat alle leerlingen kris kras door de zaal dribbelen. Leerlingen 
mogen elkaar niet aanraken. De ‘split-vision’ wordt hier naast het dribbelen automatisch 
geoefend: ‘niet naar de bal kijken maar om je heen, anders bots je op elkaar’.  Zodra er 
gefloten wordt, moet er verzameld worden in het midden van de zaal. We doen vervolgens 
dezelfde oefening alleen als er nu gefloten wordt mag je bij elkaar de bal wegtikken.  

Regels: Je moet continu dribbelen. Als je stopt met dribbelen ben je af (bv. Vastpakken van 
de bal, met twee handen dribbelen). Als je bal wordt weggetikt (bal rolt weg, stuit van je 
vandaan zonder dat je controle hebt) ben je af. Als je af bent laat je je bal liggen (extra 
obstakels om split vision te oefenen) en ga je aan de kant zitten. De laatste die overblijft is 
winnaar. Dit kan een aantal keren gespeeld worden.  
 
Deel 2  dribbelen / doelen 
 
Er zijn verschillende soorten dribbels: 
 

- normale dribbel: op heuphoogte 
- lage dribbel: dicht bij de grond, bijvoorbeeld als er een verdediger in de buurt is 
- hoge dribbel: bijvoorbeeld als er een grote afstand moet worden afgelegd.                             

Oefening: 
Laat de leerlingen de verschillende soorten dribbels zien. Laat de leerlingen dan de 
verschillende soorten dribbels oefenen. Combineer dit met doelen. Leerlingen dribbelen over 
de buitenste gele lijn van de zaal. Op de lange zijde laten ze de hoge dribbel zien. Op deze 
zijde wordt de dribbel dus snel uitgevoerd. Op de korte zijde laten de leerlingen de lage 
dribbel zien. Dit is het moment om te controleren of alle leerlingen de verschillende dribbels 
beheersen en voor de leerlingen het moment om dit te oefenen. Vervolgens verzamelen we 
weer in het midden van de zaal. Iedereen gaat weer met zijn/haar basketbal kriskras door de 
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zaal dribbelen Leerlingen laten nu zien dat ze weten wanneer er hoog (bij grote afstanden 
met name aan de zijkant van de zaal waar het rustiger is), laag (in het midden waar het 
waarschijnlijk drukker is), of normaal (op plekken waar ze even stilstaan op een rustige plek  
aan de zijkant van de zaal) gedribbeld moet worden. Als er gefloten wordt moet er drie keer 
gescoord worden. Als je hebt gescoord ga je met je bal in het midden staan. Deze oefening 
kan alleen als er meerdere baskets (minimaal 4) in de zaal zijn. Als je ergens hebt gescoord 
moet je snel naar een volgende basket (hoge dribbel?). Voor een hogere intensiteit kan er 
gekozen worden om na elke poging verplicht te wisselen van basket. 

Als deze eerste ronde voorbij is kan je uitleggen hoe er nu precies het beste gescoord kan 
worden. Leg de leerlingen uit dat vanaf de zijkant van het bord in de bovenhoeken van het 
zwarte vierkant boven de ring gemikt moet worden. De tweede ronde zal voor velen stukken 
beter verlopen (succes ervaring). 

Deel 3  passen  
 
Er zijn verschillende soorten passes:  

- overheadpass: met twee handen vanachter het hoofd (voor lange afstanden) 
- chestpass: met twee handen vanaf de borst (voor korte afstanden) 
- bouncepass: met een stuit tussen de ene en de andere speler (langs een verdediger) 

Oefening: 
Laat de leerlingen de verschillende soorten passes zien. Laat de leerlingen dan de 
verschillende soorten passes oefenen in tweetallen. Als het niveau het toelaat kan er ook 
begonnen/vervolgt worden met diverse lummeloefeningen. De nadruk ligt hierbij op het 
correct toepassen van de diverse vormen van passen. Dit kan bijvoorbeeld in 4 tallen. Hierbij 
zijn er 3 passers en één lummel in een vierkant. De passende leerlingen blijven op hun lijn 
van het vierkant waarbij er telkens 1 lijn vrij is. Deze mag steeds door een passende leerling 
worden gebruikt. Als de bal is aangetikt of buiten het vierkant komt wordt er gewisseld. 
Hierbij zal vrijwel zeker geen gebruik gemaakt worden van de overheadpass. Een te groot 
vierkant waarbij deze wel mogelijk is zorgt voor een te groot nadeel voor de lummel. 
 
Deel 4  let's see your tricks ! 
 
De leerlingen zijn nu gewend aan de bal. Er zijn verschillende trucs die ze kunnen 
uitproberen: 

- bal op één vinger laten draaien 
- bal door je eigen benen dribbelen (van voor naar achter of van achter naar voor) 
- bal helemaal om jezelf heen dribbelen 
- op de rug liggend dribbelen 
- al dribbelend via zit op de rug gaan liggen (en weer terug)  

Oefening: 
Geef de leerlingen een voorbeeld van een truc en laat de leerling het proberen. Ook dit kan 
in tweetallen verspreid over het veld. Leerlingen hebben zelf misschien ook suggesties voor 
trucs. Laat het ze voordoen. Leerlingen kunnen tevens in tweetallen elkaar uitdagen. Laat de 
nummer 1 een truc voordoen als nummer 2 deze kan nadoen draaien de rollen om. Wissel 
hierbij regelmatig van tweetallen.  
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Deel 5  wedstrijd 
 
Er zijn verschillende manieren waarop u de leerlingen wedstrijdjes kunt laten spelen: 

- 3 tegen 3 op half veld (eventueel in combinatie met een andere activiteit, zoals 
turnen)4 tegen 4 op heel veld 

- 5 tegen 5 op heel veld  
- met gebruik van een kameleon: iemand die altijd meespeelt met de balbezittende 

partij    
- Met meerdere partijen waarbij de paniek wissel wordt toegepast. Dit gaat als volgt: 

als partij 1 scoort verlaat partij 2 direct het veld en moet partij 3 plaats nemen. Partij 1 
wacht niet op partij 3 maar begint direct vanonder de basket waar zojuist gescoord is 
een nieuwe aanval. De nieuwe inkomende partij moet dus direct verdedigende 
posities innemen om de nieuwe aanval af te slaan. 

 
 
 

                           
 

Tweede les: Warming-up en ‘skill round’  
 
De warming up bestaat uit het dribbelen van rondes met de bal over de buitenste lijn van de 
zaal. Hierbij worden diverse commando’s geroepen waarbij ook het geoefende van vorige 
week wordt herhaald. Bijvoorbeeld: 

 
”Als ik 1 zeg/ 1 x fluit, dan dribbelen jullie met de bal de andere kant op.” 
”Als ik 2 zeg, dan moeten jullie oversteken zonder te botsen (split vision).” 
”Als ik 3 zeg, dan moeten jullie met de zwakke hand dribbelen.” 
”Als ik 4 zeg, dan moeten jullie hoog dribbelen.” 
”Als ik 5 zeg, dan moeten jullie laag dribbelen.” 
”Als ik 6 zeg, dan… .” 
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Vervolg de les met een herhaling van de verschillende oefeningen uit les 1 in de vorm van 
een ‘skill round’. In een skill round worden de diverse ‘skills’ / oefeningen gedaan op 
verschillende plekken in een omgangsbaan. Een voorbeeld van een skill round staat 
hieronder beschreven.   

De leerlingen lopen rondes over de buitenste gele lijn. Op de lange zijde staat de docent/ 
een leerling en de leerlingen moeten door middel van een pass deze persoon passeren. 
Achter deze persoon staat een leerling die geen bal heeft en de bal ontvangt. Na de pass 
neemt de passende leerling deze plek over. Over de hierna volgende korte zijde wordt 
‘normaal’ gedribbeld en gescoord op de basket (denk aan de aanwijzingen m.b.t. het 
scoren). Over de volgende lange zijde worden de hoge en lage dribbel geoefend. Begin in de 
hoek met een hoge dribbel en na 2/3 van de lijn staat een pion vanwaar de lage dribbel 
wordt geoefend tot in de hoek. Vanuit de hoek wordt er gepassed naar een leerling zonder 
bal en deze dribbelt door naar de hoek vanwaar er wordt begonnen met de tweede ronde. 
De passende leerling gaat halverwege de korte zijde staan om de volgende bal in ontvangst 
te nemen.  

Deel 2   competitiespel  
Het grootse deel van deze les wordt ingeruimd voor een competitie.  
 

- 3 tegen 3 op half veld (bij grote klassen kunt u tegelijkertijd op twee halve velden 
laten spelen)  

- 4 tegen 4 op heel veld 
- 5 tegen 5 op heel veld  

Wedstrijdjes worden gespeeld over 6 minuten. Laat de leerlingen zelf scheidsrechter zijn 
(bijvoorbeeld iemand die geblesseerd is, of iemand van een niet-spelend team).  
Om het een echte competitie te laten zijn kunt kleine surprises beschikbaar stellen voor het 
winnende team. Ook het tweede en derde team kunnen eventueel beloond worden.  

 
6 Beoordeling 
 
Wilt u de leerlingen beoordelen dan kunnen de volgende aspecten daarbij een rol spelen: 
techniek: balgevoel, gebruik van de juiste passes en trics. 

- spelinzicht: vrijlopen, actief in het spel staan en adequaat reageren wisselende spel 
situaties (omschakeling aanval – verdediging) 

- teamspirit: samenspel 
- motivatie: inzet en plezier 
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LEERLING INSTRUCTIEBLAD 
 
Dubbel30 Energy Tour: Basketball Rhythm / Street ball 
 
 
Street ball wordt gespeeld op een pleintje, buiten in de open lucht. Hier gelden heel andere 
regels dan in de zaal. Het gaat erom  om, net als bij straat voetbal of panna voetbal, om je 
tegenstander te kijk te zetten en te laten zien welke gruwelijke trucs je in huis hebt. Hier 
wordt het dan ook niet zo nauw genomen met de officiële spelregels. Het heeft een hoge 
amusement waarde waarbij ook de spelers in het veld lekker kunnen ‘free wheelen’. Er wordt 
veel lol gemaakt en nadat je je tegenstander in het veld in zijn hemd hebt gezet kan iedereen 
nog met elkaar door 1 deur. 
 
Belangrijke tips! 

- Oefen veel! Een goede truc is er één die goed gaat. Pas na veel oefenen kan je trucs 
foutloos laten zien. 

- Speel met vrienden. Dan is de lol van een goede truc het grootst. 
- Op internet kun je veel trucs en moves afkijken. 

http://streetball.com/video/video/listTagged?tag=streetball+tricks&sort=mostRecent 
- Begin niet te moeilijk. Het krijgen van balgevoel met wat simpelere trucs is in het 

begin het belangrijkst 
 
Verschillende moves: 
Denk eraan dat elke situatie in het spel een andere move nodig heeft. Denk hierbij aan: 
Staat er een verdediger in de buurt? � dan geen chest pass maar een bounce pass 
Moet in een grote afstand overbruggen? � Dan geen bounce of chest pass maar een 
overhead pass. Bouw ik rustig op en kan ik mijn tijd nemen of willen we een snelle break 
naar de overkant? Snel? � chest pass of overhead. Rustig opbouwen? � Speel op bal bezit 
en kijk goed wat de beste optie voor dat moment is. 
 
Outfit: 

- Basketbal sneakers met een hoge enkel 
- Wijde korte broek 
- Wijd shirt dat eventueel bij de broek past 
- Zweet bandjes (hoofd en/of pols) 
- Basketbal welke geschikt is om buiten te gebruiken. 
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DOCENTENHANDLEIDING 
 
Dubbel30 Energy Tour: zelfverdediging 
 
 
Leergebied: Bewegen en Sport  
Vak:  Lichamelijke opvoeding 
Opdracht: Zelfverdediging 
Voor:   vmbo onderbouw 
Lesuren:  2 
 
 
1 Inleiding 
 
De meest voorkomende vormen van zelfverdediging in het onderwijs zijn: 
 

- Zelfverdediging voor meisjes 
- Vormen van trefspelen (schermen, (kick)boksen) 
- Stoeispelen. Hierin worden vormen van judo verwerkt 

 
Bij zelfverdediging hebben we de keus gemaakt voor de laatste vorm: stoeispelen. 
De zelfverdediging voor meisjes valt af om de voor de handliggende reden dat dit voor een 
speciale doelgroep is bedoeld en niet in gemengde klassen kan worden uitgevoerd. 
Trefspelen valt af omdat het vanwege de volgende redenen minder geschikt is: 
Op school dienen hiervoor meerdere sportspecifieke materialen aanwezig te zijn (sabels, 
helmen, handschoenen, stootkussens). Hierover beschikt niet iedere school. Tevens is het 
uitgangspunt niet geschikt als beginactiviteit binnen de zelfverdediging. Leerlingen moeten 
eerst leren volgens geschreven en ongeschreven regels om te gaan met o.a.: fysiek contact, 
zelfbeheersing en zelfcontrole. Dit is nodig 
om veilig deel te nemen aan de lessen 
zelfverdediging alvorens over te gaan op 
diverse vormen van trefspelen.  
Bij het stoeien staat het contact en de 
controle centraal. Bij de trefspelen staat het 
raken en ontwijken centraal en de hardheid 
van het treffen. Dit laatste zorgt ervoor dat 
er vaak (geheel terecht) rekening gehouden 
moet worden met elkaar. De kans bestaat 
dat je vervalt in het trainen van sociale 
vaardigheden. Bij stoeien kan er voluit 
gestoeid worden zonder dat er door teveel 
regels ingehouden moet worden. Niet de 
hardheid van het treffen staat centraal maar 
het treffen op zich. 
  
2 Doelen 
 
Het doel van deze lessen is de leerlingen verder kennis te laten maken met zelfverdediging.  
 
De concrete kerndoelen, waarbij deze lessen goed aansluiten zijn: 

- De leerling leert zich mede met het oog op buitenschoolse beoefening te oriënteren 
op veel verschillende bewegingsactiviteiten uit gevarieerde gebieden als spel, turnen, 
atletiek, bewegen op muziek, zelfverdediging en actuele ontwikkelingen in de 
bewegingscultuur, en daarin de eigen mogelijkheden verkennen (kerndoel 53) 
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- De leerling leert door middel van uitdagende bewegingssituaties zijn 
bewegingsrepertoire uit te breiden (kerndoel 54). 

- De leerling leert de hoofdbeginselen van de bewegingsactiviteiten op eigen niveau 
toe te passen (kerndoel 55). 

- De leerling leert tijdens bewegingsactiviteiten sportief te zijn, rekening te houden met 
de mogelijkheden en voorkeuren van anderen, en daarnaast respect en zorg te 
hebben voor elkaar (kerndoel 56). 

- De leerling leert eenvoudige regelende taken te vervullen die het mogelijk maken, 
zelfstandig en samen met andere leerlingen bewegingsactiviteiten te beoefenen 
(kerndoel 57). 

- De leerling leert de waarde van het bewegen voor gezondheid en welzijn kennen en 
ervaren (kerndoel 58). 

 
3 Benodigdheden 

 
- Gymzaal (of nog beter dojo) 
- Matten 
- Eventueel judo jassen 
 

 
4 Algemene aanwijzingen 
 
Leerlingen moeten zich veilig en plezierig voelen bij het stoeien. Als het pijnlijk wordt is het 
plezier er al snel vanaf. Hierdoor moeten we een aantal regels afspreken die ervoor zorgen 
dat het plezierig blijft voor iedereen: 
 

1. ‘STOP!’ is stoppen. Er kan ook voor een ander ‘codewoord’ gekozen worden als 
leerlingen te snel en makkelijk STOP! roepen. Het kiezen van een woord dat niet in 
de context past zal eerder worden opgemerkt en vervolgens leiden tot beëindiging 
van de situatie. Bijvoorbeeld: ‘Pindakaas!’ of ‘Vliegtuig!’. Dit ‘codewoord’ kan je 
samen met de leerlingen afspreken. 

2. Zorg dat de tweetallen van ongeveer gelijk gewicht en gelijke lengte zijn. Als 
leerlingen nog onbekend en onwennig zijn is het vormen van tweetallen van gelijke 
sekse aanbevolen. 

3. Het klemmen en vastpakken van de nek en/of het hoofd is verboden. 
4. Als er tijdens het stoeien geklemd gaat worden of als er grepen worden toegepast 

mogen de gewrichten niet worden overstrekt. 
 
Houd er rekening mee dat voor stoeien een begin niveau is vereist waarbij leerlingen ‘aan 
elkaar durven / mogen zitten’. Alvorens te beginnen moet aan deze voorwaarde worden 
voldaan. Dit kan door middel van diverse spelletjes waarbij er eerst weinig contact is en 
gaande weg steeds meer contact.  
 
Voorbeelden hiervan staan beschreven in de eerste les.  
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5 Beschrijving van de lessen 
 
Eerste les: fysiek contact maken met elkaar en beginnende vormen van stoeien. 
 
We zullen ons eerst toeleggen op het fysieke contact dat gemaakt moet én mág worden door 
de leerlingen alvorens we overgaan tot vormen van stoeien. 
 
Deel 1 Fysiek contact maken 
 
Oefening: Handenoorlog 
Laat de leerlingen in tweetallen tegenover elkaar staan met maximaal 1 meter afstand tussen 
de voeten van beide leerlingen. Het is de bedoeling dat de leerlingen elkaar uit balans 
brengen door tegen elkaars handpalmen te duwen (meegeven mag natuurlijk ook maar de 
leerlingen zullen dit zelf moeten ‘uitvinden’). De handen worden open voor het lichaam 
gehouden op schouderhoogte met de palmen naar de ander gericht. Door het duwen tegen 
elkaars handen breng je de ander uit balans. Als één van de deelnemers een voet verzet 
heeft de ander een punt. Dit kan gespeeld worden tot 3 of 5 punten waarna de tweetallen 
wisselen. Let goed op dat de leerlingen elkaar alleen duwen tegen de handen en niet op 
andere delen van het lichaam.  
 
Oefening: armpje lichten 
Leerlingen liggen tegenover elkaar in streksteun (opdrukhouding). Op het startsignaal mogen 
leerlingen elkaar uit balans brengen. Door aan elkaars armen te trekken of tegen elkaars 
schouder te duwen kan de balans worden verstoord. Zodra één van beiden valt heeft de 
ander een punt. Ook hierbij spelen we tot 3 of 5 punten. Het kan makkelijker gemaakt 
worden door de benen te spreiden. Omgekeerd als de voeten tegen elkaar staan wordt het 
moeilijker.  
 
Oefening: Zonder handen 
Twee leerlingen, van min of meer gelijke lengte en gewicht, krijgen een eigen stukje zaal. Dit 
kan met krijt op de grond worden aangegeven of op twee matjes. Ze zitten op de knieën 
tegenover elkaar met de armen over elkaar. Na het begin signaal moeten ze proberen 
zonder de handen te gebruiken elkaar uit het gebied te duwen. In het begin gaat dit nog heel 
onhandig maar al snel hebben de leerlingen door dat ze elkaar met de schouders en rug het 
moeilijk kunnen maken. Ook hier zullen ze moeten kiezen tussen tegenwerken of 
meebewegen. Dit kan eventueel ook staand worden gedaan. Dit roept wel meer risico voor 
vallen op.  
 
Oefening: ‘Voet bij stuk houden’ 
Tweetallen staan met de rechtervoet tegen elkaar en houden elkaars rechter hand / pols 
vast. De linker voeten staan in het verlengde van de rechter voeten zodat de vier voeten op 1 
lijn staan. Door te bewegen met de rechter hand / arm de ander te dwingen één of twee 
voeten te verplaatsen. Zodra dit gelukt is beginnen de tweetallen opnieuw maar voeren de 
oefening nu uit met de linker voeten en handen. 
 
Oefening: ‘Stokvechten’ 
Twee leerlingen houden beide een 1-meterstok vast. Ze staan weer in een vooraf bepaald 
gebied waarbinnen het gevecht plaats heeft. Door te duwen en trekken proberen de ander uit 
de het gebied te krijgen. Wanneer er één voet geheel buiten het gebied is heeft de ander 
gewonnen. Mochten er geen stokken aanwezig zijn dan kunnen ze elkaar bij de polsen 
vastpakken. 
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Deel 2 Eerste stoeivormen met gebruik van de armen. 
 
Deel 1 is een inleiding geweest om spelenderwijs gewend te raken aan het fysieke contact 
dat optreed bij zelfverdediging. In deel twee gaan hier gebruik van maken om deze 
‘gewenning’ uit te breiden naar echt stoeien waarbij langduriger fysiek contact optreedt. 
 
Oefening: Dit eiland is van….? 
Maak met alle matten die beschikbaar zijn kleine ‘eilanden‘ in de zaal. Op elk eiland moeten 
4 leerlingen passen die kunnen stoeien. De leerlingen zitten op hun knieën op het eiland. Na 
het startsignaal moeten de leerlingen proberen de andere ‘eilandbewoners’ van het eiland te 
krijgen en zelf als enige over te blijven. Zodra iemand van de mat is doet deze niet meer 
mee. 
 
Oefening: Bal beschermen 
Op twee matten gaat de ene leerling met zijn buik op een zachte bal liggen. De ander 
leerling moet proberen deze te veroveren. Zodra de bal is veroverd of er is opgegeven door 
één van de leerlingen draaien de rollen om. Als extra regel om het voor de aanvaller 
makkelijker te maken is: Wanneer de verdediger op zijn rug komt te liggen heeft deze ook 
verloren. 
 
Deel 3 afsluiting: Rugby 
Op twee dikke matten aan elke kant van de zaal liggen drie zachte ballen. Met je team moet 
je ervoor zorgen dat je de eigen ballen verdedigd en de ballen van de tegenpartij veroverd. 
De leerlingen worden in teams verdeeld van maximaal 7 personen. Ieder team krijgt een mat 
met drie zachte ballen. Er mag alleen gestoeid worden op de matten. In het tussen stuk waar 
gelopen wordt kan je ook de bal terug veroveren als je zelf of met je teamgenoten een 
tegenstander met bal weet op te tillen. Verder mag er op het tussen stuk alleen gelopen 
worden. Op de matten wordt er gestoeid met de regels en oefeningen van deel 2 van de les: 

1. Als je van de mat valt en je hebt een bal in je handen geef je deze aan je 
tegenstander die je er vanaf heeft gewerkt.   

2. Als je op je rug komt te liggen lever je ook weer de bal in. 
3. Als je zonder bal van de mat wordt gewerkt doe je niet meer mee met het gevecht en 

moet je eerst terug naar je eigen mat alvorens je weer mag deelnemen. 
4. Het team dat als eerste alle ballen heeft of na 5 minuten de meeste ballen is winnaar.  

 
Tweede les: Kantelen en controleren 
 
Warming-up: 
Leerlingen zitten in tweetallen met de ruggen tegen elkaar. De armen worden in elkaar 
gehaakt.  
 
Oefening 1: probeer met zijn tweeën zijdelings te verplaatsen 
Oefening 2: probeer samen op te staan en weer te gaan zitten 
Oefening 3: probeer dit met drie personen of 4 personen 
 
De beide leerlingen staan op handen en voeten. De knieën raken dus niet de grond!  De één 
gaat voor de ander staan. De achterste leerling pakt met zijn handen de enkels vast van zijn 
voorganger. Probeer nu voorwaarts en achterwaarts  te bewegen. Wissel ook de voorste met 
de achterste. Probeer dit nu met meerdere leerlingen. Misschien wel met de gehele klas een 
duizendpoot maken! 
 
Deel 1: Kantelen 
De Leerlingen werken weer in tweetallen. Elk tweetal heeft twee kleine valmatjes waarop de 
oefening wordt uitgevoerd. De ene leerling is de ‘steuner’ de ander is de ‘kantelaar’. De 
steuner gaat op handen en knieën zitten en moet door de kantelaar op zijn rug 
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terechtkomen. De steuner mag niet zelf aanvallen maar mag alleen door te bewegen de 
balans verstoring zien te voorkomen. Na een paar pogingen wordt er van functie gewisseld. 
Ook bij deze oefening kan er gekozen worden om mee te geven of tegen te werken. Het 
initiatief hiervoor ligt bij de kantelaar.  
De kantelaar moet erop gewezen worden dat er niet constant vanaf dezelfde kant gewerkt 
moet worden. Zodra de steuner benen en/of armen beweegt (strekken, buigen, verplaatsen) 
moet de kantelaar daarop anticiperen door zijn positie te vernaderen ten opzichte van de 
herstelde balans van de steuner. Dit betekend dat de kantelaar om de steuner moet heen 
schuiven om snel gebruik te maken van de nieuwe situatie. 
 
Na een aantal keren te hebben geoefend voegen twee tweetallen zich bij elkaar. De matten 
van beide groepen gaan ook samen dus de ‘ring’ wordt groter. Met vier personen kan er 
vaker tegen een ander worden gespeeld. De overige twee leerlingen fungeren als 
scheidsrechter en/of coach.  
Het vervolg kan op verschillende manieren. In onder staande oefeningen mogen beide zowel 
aanvallen of verdedigen: 
 

- Leerlingen beginnen op de knieën tegenover elkaar. Ze hebben de handen op 
elkaars schouder/ bovenarm. Vanuit deze positie moeten ze na het startsignaal 
proberen elkaar op de rug te krijgen.  

- Beginnen met de ruggen tegen elkaar met opgetrokken knieën. Na het startsignaal 
draaien ze zich om en gaan ze proberen de ander op de rug te werken. Ze mogen 
zelf weten waar ze elkaar vastpakken.  Zodra iemand met zijn rug de grond raakt is 
de wedstrijd voorbij en begint vervolgens de volgende wedstrijd.  

 
Bij elke stoeivorm op de grond kan er gevarieerd worden door verschillende startposities te 
hanteren. Bijvoorbeeld: 

- Naast elkaar op de rug 
- Naast elkaar op de buik 
- In knieën handen zit 
- Push-up houding 
- Etc. 
 

Om de zwakkere leerlingen te bevoordelen kan er voor gekozen worden om de sterkere 
speler in een moeilijkere starthouding te laten beginnen.  
 
Deel 2 Controleren: 
Om voordeel te hebben uit de situatie waarbij de tegenstander op de rug ligt is het 
noodzakelijk dat de aanvallende leerling de verdedigende in een greep kan controleren. 
Een zogenaamde ‘houdgreep’. Vier regels voor een houdgreep zijn: 

- De tegenstander moet geheel of gedeeltelijk op de rug liggen 
- Beiden benen van de aanvaller moeten vrij zijn. Ze mogen dus niet omklemd worden 

door de verdediger. 
- De aanvaller mag niet alleen het hoofd omknellen.  
- De houdgreep moet minimaal 10 seconden worden volgehouden. 

 
Oefening: 
We werken nog steeds in groepjes van vier. Één leerling gaat op de rug op de mat liggen. De 
ander pakt deze zo beet dat hij/zij denkt dat de liggende leerling niet kan ontsnappen. Na het 
startsignaal beginnen we en moet de liggende leerling zien te ontsnappen en de aanvallende 
leerling moet proberen 10 tellen, zonder dat zijn benen worden geklemd, de ander op de rug 
te houden. Stel de vraag aan de leerlingen wat hier nu precies voor nodig is. 
 

- Druk je lichaam zo dicht mogelijk tegen de ander aan.  
- Hou niet vast aan je start positie. Verander van greep als dit nodig is. 
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- Zorg ervoor dat jet je benen spreid zodat je een breder steunvlak krijgt. 
- Zorg ervoor dat je de ledematen van de tegenstander zoveel mogelijk omklemt en 

dus buiten spel zet.  
 
Voor uitgebreid verschillende houdgrepen te oefenen en voor te doen hebben we niet 
genoeg tijd binnen twee lessen. Het volstaat om de leerlingen hiervan te laten ‘proeven’. 
 
Deel 3 Titanen strijd 
 
We sluiten nu af met een wedstrijd: 
 
De titanen strijd: 
De groepjes zitten op hun eigen matjes in hun eigen ‘arena’. We combineren nu de 
stoeivormen met de kantelvormen en controle grepen. De leerlingen beginnen op hun knieën 
tegenover elkaar. Nadat er gebogen is voor elkaar kunnen ze na het startsignaal beginnen. 
Wie de ander als eerste op de rug heeft gekregen en 10 seconden vast houd is de winnaar. 
Alle vier de leden van het groepje wisselen elkaar af als titaan, scheidsrechter, of coach. 
 
 

Derde les: ‘let’s see how strong  you are!’  De uitdaging                                                                                                                     

Leerlingen gaan elkaar uitdagen volgens het principe van de ‘uitdaging’. Dit is overigens een 
onderdeel dat ook langer dan een uur kan duren. Aan het begin van het spel hangen er op 
een lijn bordjes met de nummers 1 tot en met het aantal leerlingen dat mee is. Aan elk bordje 
hangt de naam van één van de leerlingen. Het lot bepaalt wie op welk nummer begint. Het 
doel is om als het spel aan het eind van de les is afgelopen op nummer 1 te staan. 

 
 

Iemand die op een bepaald nummer staat, kan de leerlingen die één en twee plaatsen hoger 
staan uitdagen voor een spel. Wanneer hij dit wint, ruilt hij van plaats met de uitgedaagde. 
Verliest hij, dan verandert er niets. Iemand die bijvoorbeeld op 20 staat, mag alleen de 
nummers 18 en 19 uitdagen. 
 
Iemand die uitgedaagd wordt met een bepaald spel, mag één keer weigeren. De tweede 
keer moet hij de uitdaging aannemen. Dit moet dan wel een uitdaging zijn met een ander 
spel. 
 
Als het spel gespeeld is en de uitdager heeft gewonnen, dan komen de spelers naar de 
leerkracht toe. Deze verhangt dan de naamkaartjes. Dit mogen de leerlingen niet zelf doen. 
 
Leerlingen die met opzet vals speelt, wordt 5 plaatsen achteruit gezet. Voorbeelden van 
spelletjes die gespeeld kunnen worden zijn: 

1. Armpje drukken 
2. worstelen 
3. touw klimmen 
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4. zoveel mogelijk trappen tot je moe wordt op een stoot kussen 
5. Telefoonboek scheuren 
6. plankje slaan 
7. gewichten zover mogelijk tillen 
8. touwtrekken 
9. etc…. 

 
 
6 Beoordeling 
De leerlingen kunnen beoordeeld worden op de volgende punten:  
 

- Gebruik van veiligheid aspecten (niet om het hoofd klemmen, stoppen wanneer 
nodig, ect…) 

- Toepassen van principe meegeven-tegenwerken 
- Toepassen van principe verplaatsende steunpunten (om zowel in balans te blijven als 

de ander uit balans te krijgen) 
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LEERLING INSTRUCTIEBLAD 
 
Dubbel30 Energy Tour: Zelfverdediging 
 
Power! Controle! Uithoudingsvermogen! 
Zelfverdediging is heel uitgebreid. Het verschilt van Karate, Judo tot Boksen of Kickboksen. 
Dit zijn verschillende vormen om jezelf-te-verdedigen. Maar welke vorm je ook kiest het 
draait altijd om kracht, controle en in iets mindere mate uithoudingsvermogen. Het mag nooit 
gebruikt worden om ruzie uit te lokken of om je af te reageren. Alleen in het uiterste geval als 
je zelf bedreigd wordt en geen kant meer op kan mag je de zelfverdediging technieken 
gebruiken.  
De basis van alle zelfverdediging sporten ligt in het Verre Oosten (Japan en China 
voornamelijk). Helaas voor deze landen zijn het voornamelijk andere (Europese) landen die 
nu domineren in de sport. Vooral bij het K1 kickboksen zijn het de Nederlanders die al jaren 
de dienst uitmaken. En dan te bedenken dat de japanners dit hadden bedacht om weer eens 
een sport te hebben waar ze zelf in konden uitblinken….. 
 
Kiezen 
Welke vorm van zelfverdediging je ook kiest, naast de technieken zal je ook veel bezig zijn 
met jezelf. Leren om jezelf onder controle te houden, omgaan met de geschreven en 
ongeschreven regels, over grenzen heen gaan, zelfvertrouwen, het respect voor de 
tegenstander of afzien om je conditie op peil te krijgen en houden. In elke vorm van 
zelfverdediging zit veel uitdaging voor iedereen. 
Als je wil weten wat de mogelijkheden zijn kan je op internet zoeken op verschillende sites. 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zelfverdediging 
op wikipedia staan de meest voorkomende vormen van zelfverdediging. 
 
Op internet zijn natuurlijk de adressen van de verschillende sportverenigingen en bonden bij 
jou in de buurt te vinden.  
 
Opdracht: 
Ga na welke zelfverdedigingssporten bij jou in de buurt te vinden zijn en presenteer deze 
sporten.  
 
Denk hierbij aan het volgende: 

- Wat is er specifiek aan deze vorm van zelfverdediging? 
- Is dit een wedstrijd sport? 
- Wat zijn de verschillen met andere vormen van zelfverdediging? 
- Waar komt deze sport vandaan en hoe oud is deze al? 

 
Lukt het jou om een plaatselijke vereniging naar school te krijgen om een clinic te geven in 
jouw les gymnastiek? 
 
Heel veel succes en natuurlijk veel plezier! 
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DOCENTENHANDLEIDING 
 
Dubbel30 Energy Tour: Panna 
 
 
Leergebied: Bewegen en Sport  
Vak:  Lichamelijke opvoeding 
Opdracht: panna 
Voor:   vmbo onderbouw 
Lesuren:  2 
 
 
 
1 Inleiding 
 
Naast het traditionele voetbal op de velden in clubverband is het 
straatvoetbal of ook wel panna genoemd sterk in opkomst. Op kleine 
veldjes één tegen één tot maximaal 4 tegen 4. Niet het zoveel mogelijk 
scoren maar het te kijk zetten van je tegenstander is hierbij de opdracht. 
Met als ultieme score het door de benen spelen van de tegenstander. 
Je zult begrijpen dat hierbij de technisch vaardige spelers heel kundig 
zijn.  
  
2 Doelen 
 
Het doel van deze lessen is de leerlingen verder kennis te laten maken met panna-voetbal.  
 
De concrete kerndoelen, waarbij deze lessen goed aansluiten zijn: 

- De leerling leert zich mede met het oog op buitenschoolse beoefening te oriënteren 
op veel verschillende bewegingsactiviteiten uit gevarieerde gebieden als spel, turnen, 
atletiek, bewegen op muziek, zelfverdediging en actuele ontwikkelingen in de 
bewegingscultuur, en daarin de eigen mogelijkheden verkennen (kerndoel 53) 

- De leerling leert door middel van uitdagende bewegingssituaties zijn 
bewegingsrepertoire uit te breiden (kerndoel 54). 

- De leerling leert de hoofdbeginselen van de bewegingsactiviteiten op eigen niveau 
toe te passen (kerndoel 55). 

- De leerling leert tijdens bewegingsactiviteiten sportief te zijn, rekening te houden met 
de mogelijkheden en voorkeuren van anderen, en daarnaast respect en zorg te 
hebben voor elkaar (kerndoel 56). 

- De leerling leert eenvoudige regelende taken te vervullen die het mogelijk maken, 
zelfstandig en samen met andere leerlingen bewegingsactiviteiten te beoefenen 
(kerndoel 57). 

- De leerling leert de waarde van het bewegen voor gezondheid en welzijn kennen en 
ervaren (kerndoel 58). 

 
 
3 Benodigdheden 

 
- Gymzaal 
- Minidoeltjes 
- Voetballen 
- Banken 
- Lintjes (2x het aantal leerlingen)  
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4 Algemene aanwijzingen 
 
Het zijn de technisch vaardige leerlingen die hierbij het beste zijn en het meeste plezier 
beleven. Er zal tijdens deze lessen dikwijls geoefend worden in homogene groepen of in 
heterogene groepen (qua niveau) waarbij de vaardige leerlingen een functie krijgen om de 
minder vaardige leerlingen te helpen. Voetbal, of het nu op het veld of op straat is, is een 
lastige bezigheid. Je moet zowel lopen op je voeten als de bal spelen met je voeten. En 
hierbij ook nog eens het overzicht behouden over wat je ermee gaat doen. We kunnen dus 
grote niveau verschillen verwachten.  
 
5 Beschrijving van de lessen 
 
Les 1 Pingelen en passen 
In deze les zullen we een aantal oefeningen doen welke ervoor zorgen dat het bal gevoel 
versterkt wordt. Leerlingen leren met de bal aan de voet te dribbelen: pingelen 
 
Deel 1 Warming up 
  
Oversteken 
De zaal wordt over de lengte as in twee vakken verdeeld. De eindvakken zijn vrije plaatsen. 
Het is de bedoeling dat de leerlingen met de bal aan de voet oversteken zonder dat ze de bal 
kwijtraken aan de afpakkers. (twee leerlingen). Als je in het tegenoverliggende eindvak de 
bal onder de voet controleert ben je veilig. Je schuift een vak op en gaat het op de terug weg 
nogmaals proberen. Als je bal is af gepakt lever je een lintje in bij de afpakker (= rode smiley 
in onderstaande figuur). Hebben de twee afpakkers 10 lintjes samen dan hebben ze 
gewonnen. Als jezelf alle twee de lintjes kwijt bent ben je af en wacht je totdat we opnieuw 
beginnen.  
 
Zorg ervoor dat er niet twee goede snelle afpakkers tegelijk staan. Of juist twee minder 
goede langzame afpakkers. Verdeel dit eerlijk zodat iedereen een succes beleving heeft. De 
wijze van scoren met de lintjes kan ook veranderd worden in het omleggen van pionnen als 
er een bal is gepakt  door de afpakkers. Zijn alle 10 de pionnen omver dan hebben ze 
gewonnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er kan gedifferentieerd worden met het verplaatsen van de midden as. Het veld van de 
goede verdediger wordt groter gemaakt zodat automatisch het veld van de mindere 
verdediger kleiner wordt. Er kunnen meer ballen worden gebruikt. De kans om veilig over te 
steken wordt nu groter.  
 



29 

 
 
 
Deel 1: Passen en schieten 
Naast het pingelen en het ‘trucen’ van de tegenstander leent panna zich ook goed voor het 
snel combineren en passen op een klein veldje om de tegenstander ‘zoek’ te spelen. In de 
volgende oefening wordt dit geoefend.  
 
Oefening: Chaoslummel spel 
Er staan in de breedte van de zaal tweetallen tegenover elkaar met in het midden een 
poortje. De bedoeling is dat het tweetal de bal van de één naar de ander schiet door het 
poortje. De score telt pas als de bal wordt aangenomen. De poortjes worden verdedigd door 
keepers die de bal slecht met de voeten en benen mogen tegen houden. Het aantal 
tweetallen is meer dan het aantal keepers. Op deze manier is er altijd de mogelijkheid tot 
scoren bij één van de poortjes. Zodra één van de keepers een vooraf bepaald aantal ballen  
heeft gehouden stopt het spel. We kunnen dan de scores van de tweetallen vergelijken met 
die van de keepers en in een andere rolverdeling opnieuw beginnen. 
Differentiatie mogelijkheden: 
 

- Beginnen zonder keepers is makkelijker voor de tweetallen om even te oefenen. 
- Minder keepers is makkelijker en meer keepers moeilijker voor de tweetallen 
- Afstand veranderen tussen de spelers van een tweetal. Kleiner is voor hun 

makkelijker en grotere afstanden is moeilijker voor de tweetallen.  
 
De leerlingen leren het timen van een pass ten opzichte van de keepers / tegenstander 
De leerlingen leren passen en aannemen (schieten met de binnenkant voet – aannemen 
door de bal op te vangen en mee te bewegen in de richting van de bal: bufferen of de bal te 
klemmen onder de voet.) 
 
Oefening: Douanespel 
In een ruime halve cirkel staan het dichts bij de rand vijf pionnen (klein). Verder in de halve 
cirkel staan nog twee pionnen (middel) en helemaal naar het midden toe staat één pion 
(groot). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De twee tallen moeten nu met de bal aan de voet proberen om de pionnen te dribbelen. Elk 
tweetal heeft 1 bal. De afpakkers mogen weer op hun beurt proberen dit te voorkomen. Als 
ze de bal weten aan te raken is de poging van de dribbelaar beëindigd en heeft de afpakker 
1 punt. De dribbelaars verdienen punten door in de cirkel te dribbelen, om een pion te gaan 
en weer veilig buiten de cirkel te komen. De kleine pionnen aan de rand zijn slechts 1 punt 
waard. De middelste pionnen 2 punten en de grootste pion ver in vijandelijk gebied 3 punten. 
Als een afpakker 7 punten heeft stopt het spel en worden de punten van de tweetallen 
vergeleken.  
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Afsluiting: King of the court 
De zaal in 4 vakken verdelen en op vier kleine veldjes 2-2 voetballen. Na 3 minuten stopt de 
wedstrijd. Als je met je tweetal hebt gewonnen verplaats je 1 veldje naar de rechter kant. Als 
je verliest ga je een veldje terug naar links. Als je geheel links staat en je verliest dan val je 
eruit en komt er een nieuw tweetal voor in de plaats. Sta je geheel rechts en win je dan blijf 
je staan en ben je de ‘king of the court’. De bedoeling is dan om daar zolang mogelijk te 
blijven staan.  
 
Les Twee: spel 
 
Deel 1: de Achtervolging 
Het veld is vierkant. Halverwege iedere zijde staat een poortje ongeveer 1 meter in het veld. 
Er zijn twee afpakkers met bal in het veld en 6 weglopers met bal. Buiten het veld staan de 
wachtende leerlingen met bal en 5 pionnen.  
 
Doel van het spel is dat de afpakkers binnen 3 minuten alle pionnen om hebben. De 
weglopers moeten dit voorkomen. Een afpakker mag een pion omgooien als hij met zijn bal 
de bal van een wegloper raakt. Een wegloper mag wel gebruik maken van een poortje en 
een afpakker niet. Je mag maximaal 1 keer heen en weer door een poortje alvorens je een 
nieuw poortje moet gebruiken. Als je bal wordt geraakt door een afpakker dan pak je deze op 
en leg je een pion om. Je sluit achteraan in de rij en de voorste van de rij neemt jouw plek in.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als alle pionnen om zijn hebben de afpakkers gewonnen en als na 3 minuten dit niet het 
geval is heeft de groep gewonnen.  
 
In deze oefening worden de vaardigheden geoefend van de voorgaande les.  
 

- De bal bij het dribbelen goed binnen je eigen speelbereik houden 
- De bal op het juiste moment bij iemand wegtikken als deze de bal te ver voor zich 

uitspeelt. (buiten zijn speelbereik) 
- De bal beschermen en weg dribbelen naar veilig gebied als je bedreigd wordt. 
- Een richtingsverandering maken als je weg moet komen.  
 

Het wordt de weglopers makkelijker gemaakt als je de poortjes vergroot. Het aantal pionnen 
dat er moet worden omgegooid kan ook worden aangepast als blijkt dat één van beide 
partijen te sterk of te zwak is.  
 
Oefening: Lummelen 4 tegen 3 
In een vierkant veld wordt op balbezit gespeeld. Twee teams van 3 en een kameleon welke 
telkens bij de balbezittende partij hoort. Zodra een team 8 of 10 goede passes heeft gemaakt 
wisselt het verliezende team en wordt er opnieuw begonnen met een nieuw kameleon.  
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Zodra er veel balverlies is kan er voor gekozen worden om met een beschermde bal te 
spelen: zodra de bal onder de voet is geklemd mag deze niet worden afgepakt. Er kan in dat 
geval ook worden afgesproken dat niet meer dan 1 persoon mag aanvallen op de bal. De 
overige leden van het team geven rugdekking om speellijnen af te dekken. 
Het moge duidelijk zijn dat het speel tempo hiervoor hoog moet liggen. Het verdient de 
aanbeveling om op twee velden te spelen met homogene niveau groepen.  
 
Afsluiting: Panna Knockout 
In de gehele zaal 2-2 of 3-3 met kleine goals. Als er twee keer is gescoord komt het 
volgende team in het veld. Er kan ook worden afgesproken dat zodra een speler een panna 
krijgt (‘een panna moet eten’) deze met zijn gehele team moet wisselen. Een panna is 
gemaakt wanneer een speler de ander door de benen speelt en zelf het spel vervolgt door 
verder te dribbelen. Als een team 3 keer op rij wint moet het ook wisselen om andere teams 
een kans te geven.  
 
Les  drie: Let’s see your tricks 
 
Nadat iedereen voorbereidingstijd heeft gehad wordt de zaal omgebouwd tot arena. Iedereen 
staat in een grote cirkel om het midden van de zaal. 1 leerling begint en mag zelf of 
misschien met z’n 2-en een truc of uitdaging presenteren. De rest van de groep wordt 
uitgedaagd om dit na te doen of te verbeteren. Denk hierbij aan: 
- latje trappen 
- hooghouden, op voet, knie, schouder, combo’s, etc… 
- bal stil leggen op je voet, nek, rug, knie, combo’s, etc… 
- Iemand met een truc in de luren leggen…. 
 
Als er een uitdager is die wordt geëvenaard of verbeterd mag de uitdager plaats maken voor 
een nieuw duo of een nieuwe leerling. De heel vaardige leerlingen kunnen zelf ook iets 
presenteren en de rest van de groep onder zijn of haar hoede nemen om dit ook aan te 
leren. Als een uitdaging te moeilijk blijkt kan je er ook voor kiezen om de groep oefentijd te 
geven om dit ook te kunnen. 
 
Op deze manier ontstaat er een ‘Freestyle voetbal battle’  
 

 
 
 
6 Beoordeling 
Er wordt beoordeeld op: 
 

- Bal controle 
- Handelingssnelheid 
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- Samenspel 
- En uiteraard heel specifiek voor panna voetbal: het uitvoeren van de trucs! 
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LEERLING INSTRUCTIEBLAD 
 
Dubbel30 Energy Tour: Panna 
 
Lachen! Timen! Showen! 
 
Het panna voetbal draait om drie zaken die heel belangrijk zijn. Ten eerste vergeet niet te 
genieten en te lachen want daar draait het uiteindelijk om. Ook al krijg je de meest gruwelijke 
tric om je oren moet je er wel van genieten want het draait om de lol tussen jou en je 
vrienden.  
Een goede voetballer weet zijn acties en passes goed te timen zeker op een klein veld waar 
je 2-2 of 4-4 speelt. In de lessen is hier in verschillende oefeningen aandacht aan besteed.  
En ten derde vergeet niet door te zetten! Veel oefenen en je trucs zullen beter en makkelijker 
gaan want dan kan je helemaal los om alles aan iedereen te showen! Veel plezier! 
 
Er zijn geen straatvoetbal verenigingen. Het dichtst in de buurt van een georganiseerde vorm 
van straat voetbal is zaalvoetbal. Om verenigingen te vinden moet je meestal informeren bij 
reguliere voetbal verenigingen die een zaal voetbal tak hebben.  
 
Op school kunnen er wel door veel verschillende instanties en teams spetterende optredens 
en clinics gegeven worden die je in de gymles kunt laten zien.  
Informatie hierover is te vinden op internet. 
 
 
Opdacht: 
Probeer je vrienden in de buurt enthousiast te maken voor Panna. Daag ze uit om met jou de 
battele aan te gaan en nieuwe coole trucs te bedenken. Als er meer vriendjes enthousiast 
worden kun je zelfs een wedstrijdje spelen.  
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