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Kennismakingsmappen

Hockey en
Korfbal
Met de kennismakingsmappen proberen sportbonden bruggen te
slaan naar het bewegingsonderwijs. Er worden lessen beschreven
die verenigingstrainers kunnen gebruiken om hun sport te
promoten binnen school. Elders in dit blad is het ontstaan van
de kennismakingsmappen Hockey en Korfbal beschreven. Hier
volgen enkele voorbeelden uit deze mappen. (red.)
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Drijven en mikken verbeteren
Warming Up - Drijven door de zaal met opdrachten
Organisatie
12 Leerlingen.
Speelruimte helft van de zaal (11x12m.).
Arrangement
12 Sticks.
12 Ballen.
12 Pylonen: als obstakels verspreid over de helft van de zaal.
1 Kast als obstakel.
Opdracht
“Drijf de bal door de zaal om de pylonen heen.”

Regels
- Alle leerlingen hebben een stick en bal.
- Drijf de bal door de zaal, zorg dat je niet botst met een medeleerling of pylon.
- Zorg dat de bal aan de stick blijft (dus niet de bal voor je spelen of tikje geven).
- Docent geeft opdrachten om te doen tijdens het drijven:
1x Fluiten = bal stil leggen en daarna doorgaan met drijven in de zaal.
2x Fluiten = bal stil leggen en daarna met de bal van een ander doorgaan met drijven in de zaal.
3x Fluiten = zo snel mogelijk om een pylon drijven en daarna doorgaan met drijven in de zaal.
Tips
Makkelijker
- Langzamer drijven.
Moeilijker
- Meer of minder pylonen neer zetten.
- Forehand en backhand afwisselen.
- Indian dribble in plaats van drijven.
- Het tempo van drijven verhogen.
Variaties
- Twee- of drietallen maken en elkaar al drijvend volgen door de zaal.
- Bal over een lijn drijven.
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Oefening 1 – Drijven om de pylonen en scoren
Organisatie
6 Leerlingen.
Speelruimte: helft van de zaal (11x12 m.).
Arrangement
6 Sticks.
6 Ballen.
7 Pylonen:1 startpylon, 2 pylonen als poortje, 4 pylonen om omheen te
drijven.
1 Kast: als doel.
3 Banken: als afbakening van het gebied.
Opdracht
“Drijf de bal met de forehand om de pylonen en scoor op de kast.”
Regels
- Iedere leerling heeft een stick en bal.
- Drijf om iedere pylon heen die je tegenkomt.
- Leerling mag starten als z’n voorganger bij de derde pylon is.
- Na het scoren de bal zelf ophalen en weer achteraan sluiten.
- Als iedereen 5 keer is geweest de docent om nieuwe opdracht vragen.
Tips
Makkelijker
- Langzamer de bal drijven.
- Afstand tot het doel verkleinen.
Moeilijker
- De snelheid van het drijven vergroten.
- De afstand tot het doel vergroten.
Variatie
- De bal drijven op de backhand.
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Overspelen en aannemen

Organisatie
10 Leerlingen verdeeld over 2 groepen van 3 leerlingen en 1 groep van
4 leerlingen.
Speelruimte: 1/3 van de zaal (7x12 m.).
Arrangement
10 Sticks.
6 Pylonen: als startpylon.
6 Liggende pylonen: als oriëntatiepylon.
3 Ballen.
Veld is afgebakend door 3 banken.
Opdracht
“De eerste leerling pusht de bal naar de ontvangende leerling aan de overkant
en loopt vervolgens achter de bal aan. De ontvangende leerling stopt de bal en
drijft naar de andere kant van de oriëntatiepylon en pusht daarna de bal naar
de overkant.”
Regels
Startregels
- Elke groep heeft zijn eigen arrangement.
- 2 Leerlingen staan bij de startpylon, 1 leerling staat links van de oriëntatiepylon.
- De leerlingen bij de startpylon hebben de bal.
- De leerling met de bal pusht de bal naar de overkant.
Spelregels
- De stick op de grond houden.
- De bal met de platte kant van de stick raken.
- De bal bij het aannemen stil leggen.
- De leerlingen lopen achter hun pass aan.
Stopregels
- Als iedere leerling de bal 10 keer heeft gepusht vraag docent dan
om de volgende oefening.
- Na het stopteken van de docent alle materialen terugleggen
waar ze lagen.
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Tips voor de lesgever
Loopt het?
Worden de leerlingen te moe?

- Verdeel de leerlingen over 2 groepen.

Lukt het bijna?
Haalt de bal de overkant niet?

- Verklein de afstand tussen de leerlingen.

Rolt de bal steeds onder de stick door?

- Zorg dat de stick al op de grond ligt (bovenkant iets naar
voren, als een soort dakje) en geef de aanwijzing: “Knijp
in je stick als de bal de stick raakt.”

Gaat de bal te hard om te stoppen?

- Laat de medeleerling zachter passen.

Lukt het beter?
Enkele varianten:

Leeft het?
Zijn de leerlingen toe aan een nieuwe uitdaging?

Aannemen.

Pushen.

18
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- Dezelfde oefening uitvoeren, maar dan de andere kant
op dribbelen.
- De bal een klein stukje drijven en daarna uit de loop
pushen.
- Een poortje maken om doorheen te pushen.

- Wissel van medespelers.
- Bal in de loop laten aannemen (dus bal tegemoet
komen).
- Welke groep heeft als eerste 10 keer overgespeeld?
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De visie van het KNKV over Jeugdkorfbal is gestoeld
op twee belangrijke componenten, namelijk allereerst
de (ontwikkeling van) sportbeleving van de jeugd zelf
en de maatschappelijke ontwikkelingen.
Sportbeleving:
Het spel moet plezierig, uitdagend, snel, dynamisch
en vooral laagdrempelig voor de jeugd zijn.
Er moet veel en veelzijdig bewogen kunnen worden
met voldoende afwisseling. Er moet verder sprake
zijn van een vereenvoudigde regelgeving, voldoende
leermomenten en een eenvoudige organisatie.

Beginsituatie:
Speelveld:
+ÄÍjËÁw]Ë
Aantal spelers:
Tijdsduur:
Spelerswissels:

Ë

Maatschappelijke ontwikkelingen:
In het kader van de slogan Korfbal, Iedereen doet
mee! dienen de korfbalvormen laagdrempelig te
zijn, zodat alle jeugd gemakkelijk in kan stappen.
De korfbalvormen moeten alle doelgroepen kunnen
bedienen en korfbal in clubverband moet naadloos
aansluiten op het bewegingsonderwijs.
Spelvorm 4Korfbal
Deze vorm voldoet in hoge mate aan bovenstaande
eisen en wordt zowel gebruikt voor schoolkorfbaltoernooien (basisonderwijs) als in competitieverband.

Eén vak van 25m x 15m (veld) en 20m x 12m tot 25m x 15m (zaal)
#¬Ë¤ÊyËÜ?ËjÍËÜ?Ë~jjÍjËÜ?ÖÍË?WÍjÁ
4 spelers, waarvan 2 jongens en 2 meiden.
4 x 10 minuten. Na de 10e en de 30e minuut time-out van 1 minuut.
Na 20 minuten is de rust van 5 minuten
Alleen tijdens time-out of de rust m.u.v. blessurewissels

De visie

Spelbedoeling:
- Welk team scoort de meeste doelpunten?
- Door de bal te onderscheppen kun je gaan aanvallen
- Door samenspel in positie komen om te scoren
Spelregels:
- Niet lopen of dribbelen met de bal
- Niet alleen spelen
- Beschermd balbezit
- Er mag slechts één tegenstander voor de balbezitter staan om te verdedigen
- Jongens verdedigen jongens en meisjes verdedigen meisjes
- Doelen mag alleen in vrije positie
- Bij onreglementair hinderen (slaan, duwen) van de schutter volgt een strafworp.
- Een strafworp is een vrije doelpoging van 2½ meter afstand
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Kort overzicht reglement Mission Olympic
Beginsituatie:
Speelveld:
Eén vak van 20m x 13m
(basketbalveld).
+ÄÍjËÁw]Ë Ë#¬ËÉËjÍjÁË~jjÍjËÜ?ÖÍË
achterlijn, korf (3½m) gericht op
achterlijn
Aantal spelers: 4 spelers, waarvan 2 jongens en
2 meiden.
Tijdsduur:
2 x 10 minuten (organisatie
bepaalt)
Spelerswissels: Onbeperkt wisselen met
terugwisselen via zone zijlijn.

Mission Olympic schoolsportcompetitie

Spelbedoeling:
VË8jËÍj?ËÄWÁÍËajËjjÄÍjËaj¬ÖÍj·
VËË ÁËajËM?ËÍjËajÁÄWj¬¬jËÖËjË~??Ë
aanvallen.
VË ÁËÄ?jÄ¬jËË¬ÄÍjËjËËÍjËÄWÁj

Spelregels:
VË.WÁjÄËÜ?ÖÍËajËjjËÍjjËÜÁËÍÝjj
VËË8ÄÍËsËÏË¬ÖÍj^Ë~jÄ¬jËsË¤Ë¬ÖÍË
jËÜjÁjÄËsËåË¬ÖÍj±
VË!jÍË¬jËwËaÁMMjjËjÍËajËM?±
VË!jÍË?jjËÄ¬jj±
VË jÄWjÁaËM?MjãÍ±
VËË ÁË?~ËÄjWÍÄËkkËÍj~jÄÍ?ajÁËÜÁËajË
balbezitter staan om te verdedigen.
VËË~jÄËÜjÁaja~jË~jÄËjËjÄjÄË
verdedigen meisjes.
VË ÁËÝÁaÍË~jÄ¬jjaËãajÁËÜjÁaja~aËajj±
VËË ËÁj~jjÍ?ÁËajÁjË®Ä??^ËaÖÝj¯ËÜ?Ë
de schutter volgt een strafworp.
VËË jËÄÍÁ?wÝÁ¬ËÄËjjËÜÁjËaj¬~~ËÜ?Ë
2½ meter afstand (voor of achter de korf).

6m

6m

13m

20m
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Arrangement:
VËË¤ÊÔËÜ?ËajËã??Ë?w~jãjÍËjÍËM?jËajËM?ËajÍË
tevens als wachtplek.
VË|Ëjj
VËË¤ËÁwË?ÄËajËaajËËjÍËÜ?^ËÏ^yËjÍjÁË~±
VËË|ËÁwM?j^ËjËaÁjÍ?Ë¤ËM?±
VËË¤ËÄÍ¬Ý?ÍW±
Opdracht:
VËË jËÄWÖÍÍjÁË¬ÁMjjÁÍËMjËÔËÖÍjËãËÜ??Ë
mogelijk te scoren.
VËË jËÁjMÖajÁÊ??~jÜjÁËÄÍ??ÍËajÁËajËÁwËjË
probeert de bal zo snel mogelijk te vangen en
terug te spelen naar de schutter.
Start regels:
VËËÖWÍjÄËÜjÁajj]ËjjËÄWÖÍÍjÁËjjwÍËjjËj~jË
rebounder en teller.
VËË jËÄWÖÍÍjÁËMj~ÍËËkkËÜ?ËajËjj±Ë
VËËÄËajËÄWÖÍÍjÁËjjwÍË~jÄWÍjË~??ÍËË??ÁËajË
volgende hoek (met de klok mee).
VËË!?ËÔËÖÍjËÝÁaÍËjÁË~jÝÄÄjaËÜ?ËwÖWÍj±

Regels schutter:
VËËkËjjÁËÄWjÍjË¬jÁËj^Ëa??Á?ËaÁaÁ??j±
VËË.WjÍjË?jjËÜ?ÖÍËajËjj±
Regels teller:
VËË0jÍËjÜjjË¬ÖÍjËajËÄWÖÍÍjÁËÄWÁÍ±
Wissel regels:
VËË!?ËÔËÖÍjËÝÁaÍËjÁË~jÝÄÄja±Ë
VËË jËÍjjÁËÝÁaÍËÄWÖÍÍjÁ^ËÄWÖÍÍjÁËÝÁaÍËÁjMÖajÁË
en rebounder wordt teller.

De zaal kan als volgt verdeeld worden:

Scoren

Korfbalspel

= korf

Mission Olympic schoolsportcompetitie

Organisatie:
VËË¤ÔËajÁj]Ë¬jÁË~Áj¬jËÜ?ËÏÇË
1 schutter, 1 rebounder/aangever en 1 teller.
VËË0Í??Ë|ËÍjjÁÄËÝ??ÁÜ?Ë¤ËËÍaÝ??ÁjjÁËÄ±
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Korfbalspel: Partijtje

Mission Olympic schoolsportcompetitie

Organisatie:
VËË¤ÔËajÁj]ËÔËÍj?ÄËÜ?Ë|^ËÔËÍjjÁÄ^Ë
1 tijdwaarnemer en 1 wissel.
+ÁMjjÁËajËÍj?ÄËËÍjËajjË¬ËÔËjÄjÄËjË
2 jongens en op ongeveer gelijkwaardig spelniveau.
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Arrangement:
VËË¤ÊÔËÜ?ËajËã??Ë?w~jãjÍËjÍËM?j^ËajËM?ËajÍË
tevens als wachtplek.
VËË¤ËÁwË?ÄËajËaajËËjÍËÜ?^ËÏ^yËjÍjÁË~±
VËË|Ë~jjËÍjÄËÜÁË¤ËÍj?±
VËË|Ë¬ßjË?ÄËÍjÄßÄÍjj±Ë
VËËÔË®aÁj¯jj^Ë??~jaÖaËaÁËÔË¬ßjËjË
een getapete lijn.
VËË¤ËÁwM?±
VËË¤ËÄÍ¬Ý?ÍW±
Opdracht:
VËË jËM?MjãÍÍjajË¬?ÁÍË¬ÁMjjÁÍË?ËÁjWÍËÜ?Ë
aanval te hebben gehaald, te scoren door de bal
in de korf te schieten.
VËË jËjÍM?MjãÍÍjÁÄË¬ÁMjÁjËÍjËÜÁjËa?ÍËajË
aanvaller kan scoren en de bal te onderscheppen.
Start regels:
VËË8jËÄ¬jjË|ËÍj~jË|±ËÔËjÄjÄËjËÔË~jÄ±
VËË jÁÄÍËÁjWÍËÜ?Ë??Ü?Ë?jËMËajËaajËÜÁË
je mag scoren.
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VËË.WÁjËÜ?ÖÍËkkËÜ?ËajËaÁjjjË?WÍjÁËajË
korf is 2 punten waard.
VËË ËjË¬ÖÍË~??ÍËjÁËjjË¬ßË±
Regels speler:
VËË!?ËjÍËajÁÄWj¬¬jËÜ?ËajËM?ËwËÄWÁjËÜ?Ë
een punt krijgt de andere partij de bal (wissel je
van functie).
VËËÄËajËM?ËajËÖÖÁËwËajËM?ËÁ??ÍËÄËËÖÍ±Ë
De andere partij krijgt de bal.
VËË ÁË?~ËjÍËÝÁajË~j¬jËwË~jaÁMMjaËjÍË
de bal in de handen.
VËË ÁË?~Ë??ÁËkkËÍj~jÄÍ?ajÁËÍj~jËÜÁËajË
balbezitter staan.
VËË jËM?Ë?~ËjÍËÖÍËajË?ajËÝÁajË~jÍÍÊ
gepakt.
VËËjË?~Ëj??ÁËjÍË??Á?j±
Regels teller:
VËËÄËjÁËjjË¬ÖÍËÄË~jÄWÁaËj~ËjËÜÁËaÍËÍj?Ë
een pylon om.
VËËÄËjÁËjjË¬ÖÍËÄË~jÄWÁaËÜ?ÖÍËjjËaÁjjË
leg je voor dit team twee pylonnen om.
Wissel regels:
VËË ËÏË¬ÖÍjËÜÁËkkË¬?ÁÍËwËÏËÖÍjËÄ¬jjË
wordt er gewisseld met de wachters.
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Organisatie:
VËËÔËÄÍÖ?ÍjÄ±Ë
VËË¤åËajÁj]Ë¬jÁËÄÍÖ?ÍjÇËÔËÄWÖÍÍjÁÄ^Ë
2 rebounders en 1 wissel.

VËË|Ë¬ßjË®ÔÞÔ¯Ë?ÄË¬jË¬ËÏËjÍjÁË
van de korf/basket.
VËË|ËÁwM?jË®ÔÞÔ¯^ËjËÍÝjjÍ?Ë¤ËM?±

Arrangement:
VËË¤ÊÏËÜ?ËajËã??Ë?w~jãjÍËjÍËM?j^Ë
de bank dient tevens als wachtplek.
VËË¤ËÁwËjË¤ËM?ÄjÍË?ÄËaj^ËÏËjÍjÁË~±
VËË|Ë¬ßjË®ÔÞÔ¯Ë?ÄË¬jË¬ËÔËjÍjÁË
van de korf/basket.

Opdracht:
VËË jËÄWÖÍÍjÁË¬ÁMjjÁÍËÄjjÁËa?ËãËÍj~jÄ¬jjÁË
3 keer te scoren.
VËËË jËÁjMÖajÁËÄÍ??ÍËajÁËajËÁwËjË¬ÁMjjÁÍËajË
bal zo snel mogelijk te vangen en terug te spelen
naar de schutter.

Scoren

Score3-spel
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