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Basisopstelling en algemene beschrijving 
 

 

Vak 1Vak 1Vak 1Vak 1            Bobbelbaan 1Bobbelbaan 1Bobbelbaan 1Bobbelbaan 1        VVVVak 2ak 2ak 2ak 2            HaaieneilandHaaieneilandHaaieneilandHaaieneiland        Vak 3Vak 3Vak 3Vak 3            PaaltjesvoetbalPaaltjesvoetbalPaaltjesvoetbalPaaltjesvoetbal (in twee vakken) 

    

Zicht op hele zaal 

 

Zicht op Haaieneiland en paaltjesvoetbal 

MateriaalMateriaalMateriaalMateriaal    
    
Groot Groot Groot Groot     
6 banken                                                  
10 matten                                      
1 (opgerolde) lange mat                                               
1 dikke mat                                               
2 springplanken                                        
Verschillende obstakels: 
Kasten, bok, trapezoïdes                                                         
turnblokken, frames, 
 
Voor kast: onderste kastdelen als 
ballenbak bij paaltjesvoetbal    

 
ExtraExtraExtraExtra    
30 Pittenzakken  
Krijtje (afbakening eilanden) 

 
Tip:  gebruik schildertape om 
de plek van de pylonen aan 
te geven                               

MateriaalMateriaalMateriaalMateriaal    
    
Klein Klein Klein Klein     
 
Voor Haaieneiland 
3 bakken/manden/teiltjes 
    
Voor plaatjesvoetbal 
1 grote foambal 
1 low bouncebal  
    lintjes  
8 – 24  Pylonen (groot/klein) 

en/of blokken (groot/klein)    

GroeGroeGroeGroeperingperingperingpering    
    
Omdat de verschillen in voetbalvaardigheid in de 
meeste groepen extreem groot is, verdient aanbeveling 
om goed na te denken over wijze van groeperen. Voor 
een uitgebreide beschrijving: zie Vervolg    

Verhouding aantal kinVerhouding aantal kinVerhouding aantal kinVerhouding aantal kinderen en vaderen en vaderen en vaderen en vakkenkkenkkenkken    
    
Deze les wordt er gewerkt in drie vakken. De activiteiten zijn zo 
gekozen dat er maximaal 12 kinderen aan een activiteit kunnen 
deelnemen, waarbij het voetbal gesplitst is in twee groepen (van 
maximaal 6 kinderen). 
 
In de meeste andere lessen wordt gewerkt in 4 vakken. 
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Klaarzetten Vak Klaarzetten Vak Klaarzetten Vak Klaarzetten Vak 1111    BobbelbaanBobbelbaanBobbelbaanBobbelbaan    ----    steunspringensteunspringensteunspringensteunspringen    

 

Baan met traditioneel materiaal (zie ook plattegrond). Door 
achter een hindernis de matten in de breedte te leggen (zie bij 
bok op foto) ontstaan er meer mogelijkheden om ook zijwaarts 
langs de bok/kast/frame, te springen. Kan eventueel ook met 
kleinere matjes (Ikea deurmatten) 

 

Een bobbelbaan kan op vele manieren worden 

neergezet. Bij deze baan wordt steunspringen 

uitgelokt. 

Als er een bobbelbaan wordt gemaakt met de lange 

mat over de kasten/kastdelen: 

Begin met het neerzetten van de kasten. Bepaal 
zorgvuldig de afstand tussen de kasten/hindernissen. 
Op open kastdelen wordt een mat geplaatst (zie 

foto). 

 

Daarna wordt de lange mat over de kastdelen 

uitgerold 

   

Bobbelbaan metBobbelbaan metBobbelbaan metBobbelbaan met    drie combdrie combdrie combdrie combiiiiframes en 4 banenframes en 4 banenframes en 4 banenframes en 4 banen    

 
Bij deze opstelling met frames, kun je beter 2 matten in de breedte achter het frame leggen, zodat kinderen ook aan 
zijkanten langs kunnen gaan. Plaats eventueel markeringsmatjes (Ikea deurmatjes) naast de kast, waar (minder vaardige 
bewegers) kunnen landen 

 
Drie combiframes en lange mat en twee kleiner banen ernaast (hordeloop en matjes/ladderbaan) 



 

             Basislessen Bewegingsonderwijs            Les 2      

               

Basislessen bewegingsonderwijs 2023   van Gelder, Stroes & Goedhart   www.allesinbeweging.net 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, 

hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, © Drukinbeweging 

 
 

Klaarzetten Vak 2 HaaienspelKlaarzetten Vak 2 HaaienspelKlaarzetten Vak 2 HaaienspelKlaarzetten Vak 2 Haaienspel    

    

 

 3 banken recht neergezet (afbakening met voetbal) 
 2 banken schuin (van smal naar breed). Van 3,5 naar 4,5 meter 
 In het midden een mat en twee krijtstrepen 
 Pylonen aan brede (eind)kant minstens 3 meter van de muur (veiligheidveiligheidveiligheidveiligheid!) 
 Startbak in het midden voor de kleine oceaan plaatsen 

 2 eindbakken aan de linkerkant plaatsen, zodat het teruglopen door ‘steeg’ de 

kortste weg is (i.p.v. door het tikveld terug ..).    

Klaarzetten Vak 3 PaaltjesvoetbalKlaarzetten Vak 3 PaaltjesvoetbalKlaarzetten Vak 3 PaaltjesvoetbalKlaarzetten Vak 3 Paaltjesvoetbal    

    

  

Twee velden afbakenen met bank(en), onderste kastdelen of met bok en 

mat. Gebruik meer materiaal indien voorradig (banken, dikke mat met kar 

e.d.).    

 

4 -  6 pylonen in het veld, 5 of 6 aan de 
kant. 

Geen pylonen plaatsen in de laatste 3 
meter van het veld, zodat de bal niet snel 
in het andere vak komt. 

Speel met een foambal voor minder 
vaardigen en met een low bouncebal voor 
de vaardigen  

    

 

 

 

 

Kleine oceaan 

Grote oceaan 
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Bobbelbaan – Steunspringen 
 

 
Opstelling met meerdere banen en keuzes en met echte bobbels 

 
Zelfde baan uit andere hoek 

    
AlternatievenAlternatievenAlternatievenAlternatieven    
 

 
Baan zonder klassiek deel met hindernissen onder een lange mat. 
 

    
4 banen: twee met grote hindernissen, een hordeloopbaan en 
een mattenbaan 

 

A
ndere zaal met eenvoudige bobbelbaan met minder materiaal. Er 
zou eenvoudig een 3e en 4e eenvoudige baan kunnen worden 
toegevoegd met bijvoorbeeld balanceermateriaal, loopladder, of 
matjes 
 
 
 
 

VideobeeldenVideobeeldenVideobeeldenVideobeelden    via abonnement Basislessen 2023 via abonnement Basislessen 2023 via abonnement Basislessen 2023 via abonnement Basislessen 2023             

Klik hier voor info over abonnement  Klik hier voor inloggen Indien abonnement. 

    
BobbelbaanBobbelbaanBobbelbaanBobbelbaan    1111    ----    SSSSteunspringenteunspringenteunspringenteunspringen    
Link naar artikel over het hoe en waarom van Bobbelbanen. 

 

UitleggenUitleggenUitleggenUitleggen    
In de klas: Laat het filmpje zien en leg uit. 
In de gymzaal: Vraag een kind om een voorbeeld te geven (of doe het 
zelf voor). Wijs naar de startplek en zeg start hier en ga in die richting 
(wijs de looprichting aan) over de bobbelbaan. Als je bij het einde bent, 
ga je via deze baan weer terug naar het begin (wijs de terugweg aan). Je 
probeert de andere kinderen niet te hinderen. 
    

RegelsRegelsRegelsRegels    
Hinder geen andere kinderen. 
Doe geen wedstrijdje 
Inhalen – met respect – mag 
Laat je inhalen 

 
VariatiesVariatiesVariatiesVariaties    
Diverse steunsprongen 

- Ontstaan vanzelf 
- zie verdieping 

Richtingen 
- baan de andere kant op (let op matplaatsing) 
- verschillende routes (passeren) 
- geheel door elkaar 

Landingsplaatsen 
- leg (Ikeadeur)matjes neer als landingsplekken 

Steunen 
- twee handen 
- één hand 
- kort/zo kort mogelijk 
- lang/zo lang mogelijk 

 
MakkelijkerMakkelijkerMakkelijkerMakkelijker        
- lage hindernissen 
- klimmen in plaats van steunspringen 
- bypass of vluchtroute (keuze om erlangs te gaan) 
- opstapje of springplank voor een hindernis 
- valhoogte verlagen door meer matten op elkaar 
 

Moeilijker Moeilijker Moeilijker Moeilijker     
- hoge hindernissen 
- hindernissen met pylon erop 
- op snelheid, maar geen wedstrijd 
- 1 hand steunen 
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VeiligheidVeiligheidVeiligheidVeiligheid    
    
De hindernissen moeten stabiel en stevig staan. 
Met name als kinderen van de ene hindernis op de 
andere springen. 
Een enkele springplank alleen op een mat leggen en 
niet eronder (i.v.m. verzwikken enkel). Twee 
springplanken - naast elkaar - onder de mat kan wel. 
 
Kinderen jutten of jagen elkaar niet op. Zie hiervoor 
de regels, maar dit is vooral een belangrijk 
onderdeel van het pedagogisch klimaat en het 
toezicht van de leerkracht. 

    
IntensiteitIntensiteitIntensiteitIntensiteit  
 
Als er kinderen te veel stilstaan: 
- zorg voor bypasses bij de hindernissen 
- geef aan op welke plekken en hoe mag inhalen 
- bekijk of de kinderen sneller na elkaar kunnen starten 
Als het te intensief is: 
- rust uit, totdat je weer energie hebt 
- zorg voor een rustiger deel van de baan (balanceren) dat ze kunnen 
kiezen als ze willen uitrusten)  
- leg het accent op trucs en niet op snelheid 
- werk met tweetallen waarbij ze om de beurt gaan 
- (in tweetallen) materiaal vervoeren (pylonen, hoepels, stokken etc.) 
- combineren met mikken (biatlon)  
- Minder/niet gewenst: organiseer dat kinderen wachten voor ze starten 
(begin als je voorganger over de derde hindernis is) 

 

        
(Hurk)wendsprong: op 1e foto: been voor been en  
op 2e foto met 2 benen tegelijk 

    

        
Steunsprong (op één hand) via de muur en andere 
manieren van steunen. 
 

 

  
Steunsprongen tussen banken met een elastiek 
en over blokken tussen kasten 
 
    

LeerhulpLeerhulpLeerhulpLeerhulp  
De leerkracht werkt niet toe naar een ideaalbeeld van een sprong 
(hurksprong, hurkwendsprong, spreidsprong e.d.), maar laat kinderen 
zelf ontdekken en zet aan tot variëren.  
Voor achtergrond van deze principes op (impliciet) leren zie deze link. 

 
Laten zien van voorbeelden, zonder aan te geven dat dat de enig juiste 
manier is. 
Variëren in opdracht  
- Doe elke sprong (iets) anders 
- Probeer elkaar te nadoen (twee- of meertallen), zonder dat het 
gevaarlijk wordt 

    
RegulerenRegulerenRegulerenReguleren    
Uitgangspunt: zo autonoom mogelijk binnen een sociaal en fysiek veilige 
omgeving. Veilig en met respect voor elkaar. 
Van geringe keuze/autonomie naar veel keuze/autonomie. 
Afhankelijk van de groep wordt een keuze gemaakt voor onderstaande 
werkvormen. 
 
Richtingen – van gestructureerd naar meer autonoom 
 omgangsbaan in een vaste richting 
 de andere kant op (zorg voor landingsplekken met matten) 
 je mag op een plek/elke plek een hindernis (in de aangegeven 

richting) herhalen 
 tegen elkaar in; met klok mee en tegen klok in: let goed op elkaar 
 bobbelbaan ‘los’ kinderen mogen de hindernissen van alle kanten  
 
Frequentie – van gestructureerd naar meer autonoom 
 je mag starten als kind …. 
 om de beurt 
 zo snel mogelijk achter elkaar - zonder een ander te storen 

    
In VervolgIn VervolgIn VervolgIn Vervolg    
 afbeeldingen van diverse sprongen (speed vault, lazy vault e.d.) 
 samenwerken 
 motivatie/beleving 
 hoe deze baan herhalen?    

 gebruik van analogieën en dwangstellingen    
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Haaieneiland 
 

    
Basisopstelling voor haaieneiland 

    

 

 

 

 

Plattegrond    

MateriaalMateriaalMateriaalMateriaal    

GrootGrootGrootGroot    
4 banken 
1 mat    

KleinKleinKleinKlein    
4 hoedjes/pylonen 
3 bakken/emmers 
ca.20 pittenzakken    
    
ExtraExtraExtraExtra    
Krijt    

 

    

Nieuwe haaien in de oceanen 

    

    
    

    

VideobeeldenVideobeeldenVideobeeldenVideobeelden    via abonnement Basislessen 2023 via abonnement Basislessen 2023 via abonnement Basislessen 2023 via abonnement Basislessen 2023             

Klik hier voor info over abonnement  Klik hier voor inloggen Indien abonnement. 

 
Haaieneiland is een overlooptikspel met twee tikkers en lijkt op de 
Leeuwenkooi 
 

UitleggenUitleggenUitleggenUitleggen    
In de klas : laat videobeelden zien 
In de gymzaal: Geef een uitleg als het spel onbekend is. 
De leerkracht wijst twee kinderen aan. Jullie zijn tikkers (haaien) en jullie 
moeten in je gebied (oceaan) blijven. De voorste haai staat in de kleine 
oceaan, de achterste in de grote oceaan. Pak twee pittenzakken uit de 
beginbak. Ik pak twee pittenzakken (vissen) en probeer langs de eerste 
haai te rennen  en daarna langs de tweede. 

Als ik één keer getikt wordt, doe ik één vis in de smileybak  en één vis in 
de bak als je getikt bent; ‘goed geprobeerd’. Op het haaieneiland ben je 
vrij (ga op de mat staan) en tussen de oceanen naast het eiland kan je 
door beide haaien getikt worden (ga tussen de stippellijnen naast het 
eiland staan). Daarna loop je buitenom terug. 
Laat duidelijk de grenzen van de oceanen zien, het pakken en neerleggen 
van de vissen en de looprichting    
    
SpSpSpSpeleindeeleindeeleindeeleinde    
Het spel is afgelopen als de startbak leeg is.    
    
SpeSpeSpeSpelbeginlbeginlbeginlbegin    
Alle vissen liggen in de startbak en de (nieuw) gekozen tikkers (haaien) 
staan in het veld (oceaan). 

    
RegelsRegelsRegelsRegels    
- Er is een vaste looprichting 
- Neem twee vissen uit de startbak mee 
- De haai blijft in zijn oceaan 
- Op het haaieneiland ben je vrij 
- Tussen de krijtlijnen kun je door beide haaien getikt worden 

    
MakkelijkeMakkelijkeMakkelijkeMakkelijker voor de tikkerr voor de tikkerr voor de tikkerr voor de tikker    
Tikken wordt eenvoudiger (en overlopen moeilijker) door; 
- de oceaan smaller te maken door de banken te verschuiven 
- de oceaan dieper te maken door de pylonen verder te zetten 
- het haaieneiland kleiner maken 
- door de tikker(s) een tikstok te geven 

    
Makkelijker voor de loperMakkelijker voor de loperMakkelijker voor de loperMakkelijker voor de loper(s)(s)(s)(s)    
Overlopen wordt eenvoudiger (en tikken moeilijker) door; 
- de kooi breder te maken 
- de kooi ondieper te maken 
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Op het haaieneiland ben je vrij 

    

 
De haaien staan klaar, het spel kan beginnen 

 

VVVVeiligheideiligheideiligheideiligheid    

 Er is eenrichtingsverkeer. Dit voorkomt botsingen 
 Als de tikker duwt of slaat ben je niet af 
 De oceaan eindigt op meer dan twee meter van de 

muur 
 Zet eventueel een pylon op de hoek van de bank    

 
    

    
Nieuwe foto met smily en duimpje (‘goed geprobeerd’) 

 

    
    
    
MMMMoeilijker voor de loperoeilijker voor de loperoeilijker voor de loperoeilijker voor de loper 

- de kleine oceaan betreden tussen twee pylonen, niet aan de zijkant 
- de kleine oceaan betreden tussen twee pylonen en de grote oceaan 
uitgaan tussen twee pylonen 
- een lintje om doen als je 3 keer bent overgelopen en niet getikt 
- een lintje omdoen wat betekent dat je geen gebruik meer mag maken 
van het eiland 
 

Makkelijker voor een loperMakkelijker voor een loperMakkelijker voor een loperMakkelijker voor een loper 

- Creëren van een extra vrijplaats bijvoorbeeld door neerleggen van één of 
meer tapijttegels 
- Creëren van een vluchtroute door opening tussen twee banken 

    
VariatieVariatieVariatieVariatie    
- Dribbelend door de oceanen, op het eiland mag je de bal vastpakken. De 
tikker heeft geen bal. 

 

 



 

             Basislessen Bewegingsonderwijs            Les 2      

               

Basislessen bewegingsonderwijs 2023   van Gelder, Stroes & Goedhart   www.allesinbeweging.net 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, 

hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, © Drukinbeweging 

 

Paaltjesvoetbal 
 

 
Organisatie: De helft van de zaal wordt opgedeeld in 

twee vakken (gebruik banken, kastdelen, turnblokken of ander 

geschikt materiaal) 

 

Materiaal 

 

Groot 

Banken (en ander afscheidingsmateriaal)  

 

Klein 

15 – 25 Pylonen 

2 (voet)ballen  

NB. Foambal kan prettig zijn voor onervaren voetballers 

 

 
1063 

 

 

Links 5 spelers paaltjesvoetbal, rechts twee spelers 1 

tegen 1 

 

VideobeeldenVideobeeldenVideobeeldenVideobeelden    via abonnement Basislessen 2023 via abonnement Basislessen 2023 via abonnement Basislessen 2023 via abonnement Basislessen 2023             
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Voetballend proberen de kinderen een paaltje van een ander om te 
schieten en te voorkomen dat hun paaltje wordt omgeschoten.    

    

UitleggenUitleggenUitleggenUitleggen 
De leerkracht geeft een voorbeeld met 3 kinderen in één van de twee 
vakken. Mees, Joyce en Anouk gaan bij een pylon staan en proberen een 
pylon van een ander om te schieten. Ze moeten daarbij voorkomen dat 
hun pylon wordt omgeschoten. 
De leerkracht speelt even mee en wacht tot er een pylon wordt 
omgeschoten. Duurt het te lang, dan kan de leerkracht verder van zijn 
eigen pylon weglopen. 
Kijk! Anouk schiet mijn pylon om. Zij mag nu een 2e pylon (’beker/trofee’) 
pakken en naast zijn eigen pylon zetten. De leerkracht wijst naar de 
pylonen die langs de kant liggen. Mijn pylon is omgeschoten, ik mag 
kiezen. 
1. Ik zet mijn pylon rechtop. 
2. Ik leg mijn pylon weg en mag vrijuit voetballen (totdat ik weer een pylon 
omschiet). 
Daarna spelen we verder 
Als Anouk weer een pylon omschiet, krijgt zij er nog een pylon bij. Worden 
er 1 of meer pylonen van haar omgeschoten, dan begint zij weer met 1 
pylon en legt hij de rest aan de kant. 

    

Spelbegin en spelSpelbegin en spelSpelbegin en spelSpelbegin en speleineineineindededede    
Alle kinderen staan bij hun pylon en 1 kind begint met de bal. 
Het spel kent geen speleinde. Er wordt doorgespeeld.    

    
RRRRegelsegelsegelsegels    
- Aanraken van de bal met de handen met de handen mag niet 
- Zet de pylonen 1 meter van de muur en minimaal 1 meter bij een ander 
zijn pylon vandaan 
- Schiet je een pylon om; pak 1 extra pylon en zet naast je eigen pylon.  
- Als je een pylon aan het neerzetten bent mag je pylon niet worden 
omgeschoten 
- Worden 1 of meer pylonen omgeschoten; lever dan alles in op 1 pylon na 
- Rolt de bal uit het vak, dan haalt één kind de bal op 
 
    

Extra regelsExtra regelsExtra regelsExtra regels    
- Schiet je de bal boven schouderhoogte = pylon inleveren 
- Schiet je de bal uit het vak = pylon inleveren    
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VeiligheidVeiligheidVeiligheidVeiligheid    

 Spelen in homogeneSpelen in homogeneSpelen in homogeneSpelen in homogene    groepen op basis van groepen op basis van groepen op basis van groepen op basis van 
voetbalvaardigheid voorkomt voetbalvaardigheid voorkomt voetbalvaardigheid voorkomt voetbalvaardigheid voorkomt wellicht wellicht wellicht wellicht dat kinderen dat kinderen dat kinderen dat kinderen 
ingedeeld worden met kingedeeld worden met kingedeeld worden met kingedeeld worden met kinderen die (te) hard inderen die (te) hard inderen die (te) hard inderen die (te) hard 
schieten.schieten.schieten.schieten.    
    

 BuBuBuBufferzone van 3 meter voor de middenlijn. Er fferzone van 3 meter voor de middenlijn. Er fferzone van 3 meter voor de middenlijn. Er fferzone van 3 meter voor de middenlijn. Er 
worden daar geen pylonen geplaatstworden daar geen pylonen geplaatstworden daar geen pylonen geplaatstworden daar geen pylonen geplaatst    

    
 Er wordt gespEr wordt gespEr wordt gespEr wordt gespeeeeeld met een foambal of met een noeld met een foambal of met een noeld met een foambal of met een noeld met een foambal of met een no----

bouncebal.bouncebal.bouncebal.bouncebal.    
 

    

    

    

MakkelijkerMakkelijkerMakkelijkerMakkelijker    
- Minder deelnemers 
- Meer rust in het spel door het spel stil te leggen als er een pylon wordt 
omgeschoten. De speler van wie de pylon is omgeschoten, krijgt de bal. 
Iedere speler gaat bij zijn eigen pylon(en) staan. 

- Één groep paaltjesvoetbal aan andere kant een (veel minder 
vaardig) tweetal 1 tegen 1. Zie foto. 

    
MoeilijMoeilijMoeilijMoeilijkerkerkerker    
- Vaardige voetballers kunnen 3 tegen 3 spelen 
    
 

VVVVariatieariatieariatieariatie    
 
- Als je pylon wordt omgeschoten, pak je hem op en ga je naar het andere 
veld 
- Als je pylon wordt omgeschoten, moet je even in de wissel tot er een 
ander af is. Er zit steeds 1 wissel langs de kant. 
- In plaats van 2 velden speel je op 1 groot veld 
- Spelen met 2 voetballen 

 

 

 

 


