PRAKTIJK

Tchoukbal
interessant
voor onderwijs
De verschillende sportbonden plaatsen
regelmatig informatie op de site die voor
LO docenten interessant kan zijn en te
gebruiken is in de lessen. Nu besteden
we aandacht aan een leermiddel van
de NHV (Nederlands Handbal Verbond).
Hierin geeft Nicolien de Wit een
opbouw van het spel Tchoukbal als
kennismaking met handbal.
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I

n het onderwijs is Tchoukbal een interessant spel dat gebruikt kan worden als
zelfstandig doelspel of als voorbereiding op
of variant van handbal.

Op internet zijn er meerdere sites te vinden over
de verschillende speelwijzen.
Bijvoorbeeld:
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• http://www.sports-media.be/index.php/
beeldbank/image/626-tchoukball-een-wervelend-kaatsspel#fwgallerytop
• http://www.leswiki.nl/bewegingsonderwijs/
tjoekbal/
• https://www.youtube.com/
watch?v=ZsUh4DEgrnA
• https://www.youtube.com/
watch?v=9N8Ke_f46pw
• https://www.youtube.com/
watch?v=kkHGO3pLMlE
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Hou je veld schoon

Er zijn variaties mogelijk in balbehandeling:
• niet lopen met de bal en met beschermd
balbezit
• gebruik maken van de loopregel van handbal (3
pas zonder stuit en 7 pas met stuit, en tippen)
• met alleen een 3 pas
• met maximaal drie keer over spelen
• met of zonder tippen
En er zijn variaties in de wijze van scoren op één
of twee Tchouks:
• scoren op een Tchouk van de tegenpartij
(iedere partij verdedigt zijn eigen Tchouk)
• scoren op beide Tchouks is mogelijk door
beide partijen maar je mag niet twee keer
achter elkaar op dezelfde Tchouk een poging
doen. Dit mag wel nadat je eerst de middenlijn
gepasseerd hebt en dan weer terug keert.
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Variaties in scoren met of zonder vangbal:
• scoren door de bal, in de Tchouk gegooid, zelf
te vangen of door een teamgenoot te laten
vangen buiten de cirkel (3 meter)
• scoren door de bal zo te gooien dat de bal na
de kaats buiten de cirkel op de grond komt.
De tegenpartij moet dat voorkomen door te
vangen.

Foto
Anita Riemersma

Soms zijn er combinaties van bovenstaande regels
mogelijk. Het wordt gespeeld in kleine groepen,
vier tegen vier of vijf tegen vijf.

In een lesopbouw beschrijft Nicolien hoe het spel
en het gooien in de Tchouk geoefend en voorbereid
kan worden en welke speelwijze er wordt gekozen.
Zie ook de site van NHV:
http://www.handbal.nl/userfiles/tchoukbal_NHV.pdf
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