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Algemeen 

Afmetingen torbalveld en overzicht symbolenlijst  



 

 

Inleiding 

De diploma’s torbal werden ontwikkeld om de technische vaardigheden van torbal-

spelers te evalueren. Er worden drie niveaus afgebakend waarbij de testen steeds moei-

lijker worden.  

 

Niveau 1 en 2 kunnen door de club afgenomen worden. Voor niveau 3 zal Parantee 

een diplomadag organiseren.  

 

Procedure  

De testafnemer vult het beoordelingsformulier in. Dit formulier wordt opgestuurd naar 

de federatie. De federatie bezorgt het diploma en een sticker voor de speler aan de 

clubsecretaris.  

 

Elk niveau test twee aspecten: aanval en verdediging, met telkens twee testen. Per  

niveau worden dus in totaal vier testen afgenomen. Alle doelen binnen zowel de aanval 

als verdediging moeten behaald worden om een diploma te ontvangen. Indien bepaalde 

doelen niet behaald worden binnen een aspect, en er is nog voldoende tijd over aan het 

einde van de testsessie, dan kan de speler een herkansing krijgen. Tijdens de  

herkansing moeten enkel die doelen opnieuw afgelegd worden, waarvoor de speler 

niet geslaagd was.  

 

Voor de aanvang van elke test krijgt de speler een oefenpoging. Dit is zowel nuttig 

voor de speler zelf, als voor de testafnemer om te checken of de speler de instructie 

goed heeft begrepen. De score van de oefenpoging telt niet mee, of ze nu gelukt was of 

niet. De testafnemer geeft feedback op de oefenpoging zodat de speler weet of hij het 

goed gedaan heeft of niet. Vanaf het begin van de echte test, wordt geen feedback 

meer gegeven, alleen na afloop.  



 

 

Algemene richtlijnen voor testafname 

 Tijdens de test wordt geen feedback aan de speler gegeven. Na de test wordt de 

score meegedeeld en wordt feedback gegeven over hoe de speler het gedaan 

heeft. 

 

 Als testafnemer probeer je best alle ballen voldoende hard en altijd identiek te 

werpen. Richtlijn: niveau tweede klasse, de bal moet de overkant bereiken in  

ongeveer één tot anderhalve seconde tijd. 

 

 Plaats alle tapemarkeringen voor aanvang op het veld, om tijd te besparen. 

 

 Zorg voor stilte tijdens het afnemen van de testen. Houd ook alle ballen stil die 

niet in gebruik zijn.  



 

 

Testprocedure niveau 1 

Inleiding 

 

In niveau 1 richten we ons tot de beginnende recreatieve torbalspeler. 

 

Materiaal 

 

 Torbalveld 

 Minimum één torbal  

 Eén kegel  

 Scoreformulier niveau 1 

 Stylo  

 

Algemene richtlijnen 

 

 De speler neemt plaats op de aangeduide mat, soms op een mat naar keuze, zoals  

beschreven in de testprocedure 

 De speler mag enkel veranderen van mat na toestemming van de testafnemer. 

 Bij het niet lukken van een onderdeel, krijgt de speler een tweede poging, indien er nog 

tijd is na afloop. 

 Wacht altijd tot het volledig stil is om de test af te nemen. Zorg dat gespeelde ballen stil 

liggen.  



 

 

Test 1. Verdediging—lokaliseren van de bal 

 De speler zit in uitgangshouding op zijn voorkeursmat (links, midden of rechts).  

 De testafnemer staat aan de overzijde op de linkse of rechtse mat.  

 De testafnemer laat de bal botsen voor de mat.  

 De speler geeft aan vanop welke mat het geluid komt (luidop zeggen en/of aan-

wijzen; bij voorkeur mondeling) 

 De testafnemer kan zich tussen de pogingen stil verplaatsen tussen de matten. 

Beoordeling:   Testafnemer telt het aantal gelukte pogingen 

Aantal pogingen:   10 pogingen 

Doel:   7/10 



 

 

Beoordeling:  Er wordt een punt toegekend als de drie elementen aanwezig 

 zijn. 

Aantal pogingen: 10 pogingen 

Doel:  7/10 

 De speler zit in uitgangshouding op zijn voorkeursmat (links, midden of rechts).  

 De testafnemer geeft het signaal om te verdedigen door een bal lichtjes te laten 

botsen op een tweetal meter voor de speler.  

 De speler neemt de correcte verdedigingshouding aan.  

 

Volgende elementen zijn aanwezig voor een technisch juiste uitvoering: 

 

 Armen en benen in verlengde van romp (= plank) 

 Lichaam loodrecht op de mat (= muur) 

 Armen en benen licht uit elkaar, hoofd beschermd door armen, hoofd is naar  

boven weggedraaid (= hoofd) 

Test 2. Verdediging—houding 



 

 

 De testafnemer geeft het geluidssignaal ‘play’.  

 De speler staat op zijn voorkeursmat. 

 De speler werpt de bal uit stand naar de overzijde met één hand.  

Opgelet! De bal mag de zijlijnen niet overschrijden en de koordjes niet raken.  

 

Volgende elementen zijn aanwezig voor een technisch juiste uitvoering: 

 

 Staande uitgangshouding met de bal naast het lichaam 

 Bal eerst naar achter, en dan in een vloeiende beweging naar voor brengen 

 Bal los laten met gekruiste coördinatie 

 Eenhandige worp 

Test 3. Aanval—techniek 

Beoordeling:  Beide elementen moeten vervuld zijn om de score te bekomen 

 dus én technisch correct én de doellijn overschrijden zonder  

 zijlijn en koordjes aan te raken. 

Aantal pogingen: 10 pogingen 

Doel:  7/10 



 

 

Beoordeling: Testafnemer telt het aantal gelukte pogingen.  

 Opgelet! De bal mag de zijlijnen niet overschrijden en de  

 koordjes niet raken.  

Aantal pogingen: 10 pogingen 

Doel:  7/10 

 De speler neemt plaats op de linkse of rechtse mat.  

 De speler gooit de bal rechtdoor respectievelijk naar zone A of B.  

 De speler mag bij alle pogingen op dezelfde mat blijven staan. 

 

Test 4. Aanval—precisiewerpen 



 

 

Testprocedure niveau 2 

Inleiding 

 

In niveau 2 richten we ons tot de recreatieve sporter en beginnende competitiespeler. De 

speler heeft de basisvaardigheden van de techniek onder de knie en heeft hierop al verder 

geoefend.   

 

Materiaal 

 

 Torbalveld 

 Minimum één torbal 

 Eén kegel  

 Scoreformulieren niveau 2 

 Stylo  

 

Algemene richtlijnen 

 

 De speler neemt plaats op de aangeduide mat, soms op een mat naar keuze, zoals  

beschreven in de testprocedure 

 De speler mag enkel veranderen van mat na toestemming van de testafnemer 

 Bij het niet lukken van een onderdeel, krijgt de speler een tweede poging, indien er nog 

tijd is na afloop 

 Wacht altijd tot het volledig stil is om de test af te nemen. Zorg dat gespeelde ballen stil 

liggen.  



 

 

Test 1. Verdediging—lokaliseren van de bal 

 De speler zit in uitgangshouding op zijn voorkeursmat.  

 De testafnemer staat op één van de drie matjes aan de overzijde (links, midden 

of rechts). 

 De testafnemer laat de bal botsen voor de mat.  

 De speler geeft aan vanop welke mat het geluid komt (bij voorkeur mondeling).  

Beoordeling: Testafnemer telt het aantal gelukte pogingen 

Aantal pogingen:  10 pogingen 

Doel:  7/10 



 

 

Beoordeling:  De timing voor het aannemen en aanhouden van de correcte  

 verdedigingshouding is het belangrijkste aspect om de score toe 

 te kennen. Of de bal al dan niet wordt tegengehouden, is niet  

 belangrijk.  

Aantal pogingen: 10 pogingen 

Doel:  7/10 

 De speler zit in uitgangshouding op zijn voorkeursmat.  

 De testafnemer neemt plaats op de mat tegenover de speler.  

 De testafnemer geeft het geluidssignaal ‘play’ en gooit de bal rechtdoor naar de 

speler.  

 De speler neemt zo snel mogelijk een technisch correcte verdedigingshouding aan 

en behoudt deze tot het moment dat de bal passeert, waarbij hij de bal probeert te 

stoppen.  

Test 2. Verdediging—houding 



 

 

Beoordeling:  Beide elementen moeten vervuld zijn om de score te bekomen 

 dus én technisch correct én geldig doelpunt scoren.  

Aantal pogingen: 10 pogingen 

Doel:  7/10 

 De testafnemer geeft het geluidssignaal ‘play’.  

 De speler werpt krachtig de bal met aanloop naar de overzijde.  

Opgelet! De bal mag de zijlijnen niet overschrijden en de koordjes niet raken.  

 

Volgende elementen zijn aanwezig voor een technisch juiste uitvoering: 

 

 Staande uitgangshouding met de bal naast het lichaam 

 Aanloop, minimaal 3 passen 

 Bal naar achter brengen & romp uitdraaien 

 Bal naar voor brengen & romp indraaien 

 Bal los laten met gekruiste coördinatie 

 Eenhandige worp 

Test 3. Aanval—techniek 



 

 

Beoordeling: Testafnemer telt het aantal gelukte pogingen 

Aantal pogingen: 15 pogingen 

Doel:  10/15 

De speler neemt plaats op een mat en gooit op aangeven van de testafnemer naar zone 

A of B 

 negen worpen vanop voorkeursmat 

 zes worpen vanop een niet-voorkeursmat  

 

Opgelet! De verplaatsingen tussen de matten gebeuren zonder blinddoek of met  

begeleiding.  

Test 4. Aanval—precisiewerpen 



 

 

Testprocedure niveau 3 

Inleiding 

 

In niveau 3 richten we ons naar de gevorderde competitiespeler. De testen zijn al meer 

een echte uitdaging, zelfs voor de geoefende sporter. Enkel de beste spelers zullen in 

staat zijn dit niveau te behalen.  

 

Materiaal 

 

 Torbalveld 

 Minimum één torbal 

 Markeringstape 

 Lintmeter  

 Drie kegels 

 Scoreformulieren niveau 3 

 Stylo  

 

Algemene richtlijnen 

 

 De speler neemt plaats op de aangeduide mat, soms op een mat naar keuze, zoals 

beschreven in de testprocedure 

 De speler mag enkel veranderen van mat na toestemming van de testafnemer 

 Bij het niet lukken van een onderdeel, krijgt de speler een tweede poging, indien 

er nog tijd is na afloop 

 Wacht altijd tot het volledig stil is om de test af te nemen. Zorg dat gespeelde  

ballen stil liggen.  



 

 

Test 1. Verdediging—anticiperen 

 De speler neemt plaats op zijn voorkeursmat.  

 - 9 maal op voorkeursmat 

 - 6 maal op een niet-voorkeursmat  

 De testafnemer geeft het geluidssignaal ‘play’.  

 De testafnemer neemt plaats op een mat naar keuze en botst de bal op de grond 

voor de mat en gooit de bal rechtdoor (niet noodzakelijk naar de speler).  

 De speler zegt luidop van op welke mat het geluid komt en schuift na het botsen 

mee op (minstens 0,5m – zie markeringen) en anticipeert hiermee op de positie 

van waar de bal vertrekt.  

 Opgelet! Als de bal vertrekt van de overeenkomstige mat, moet er niet opgescho-

ven worden.  

 De speler neemt bij het verdedigen van de aankomende bal een technisch correc-

te verdedigingshouding aan op het moment dat de bal passeert.  

 

Opgelet! Verdediging in het midden gebeurt vooraan (voor de mat).  

Beoordeling:  De speler ontvangt een punt hij correct geanticipeerd had op de 

 bal (al dan niet opschuiven) én als de timing van de verdediging 

 correct is. Dit moet uiteraard gebeuren met een juiste  

 verdedigingshouding.   

Aantal pogingen: 15 pogingen 

Doel:  10/15 



 

 

Beoordeling:  Een punt wordt gescoord als de speler zich naar de juiste kant  

 verplaatst en reglementair de penalty probeert te stoppen, twee 

 punten worden gescoord als de penalty effectief wordt gestopt.  

Aantal pogingen: 10 pogingen (maximum score = 20) 

Doel:  14/20 

 De speler neemt plaats, staand met beide voeten op de middelste mat.  

 De testafnemer verplaatst zich in stilte naar de linkse of rechtse mat en werpt de 

bal rechtdoor na het fluitsignaal.  

 De speler verplaatst zich na het fluitsignaal naar voor en in de richting naar waar 

de bal wordt geworpen en neemt de correcte verdedigingshouding aan. 

Test 2. Verdediging—penalty’s 



 

 

Beoordeling:  Een punt wordt gescoord als de uitvoering correct is en als  

 binnen de acht seconden na het in bezit hebben van de bal  

 gegooid wordt. 

Aantal pogingen: 10 pogingen 

Doel:  7/10 

 De speler neemt plaats op zijn voorkeursmat.  

 De testafnemer geeft aan naar welke mat er moet verplaatst worden, geeft de 

bal onmiddellijk correct aan gevolgd door ‘play’.  

 De speler verplaatst zich met de bril tot op de aangegeven mat  

  vijf vanop ene en vijf vanop andere.  

 De speler werpt met een aanloop en scoort (richting niet bepalend).  

 

Opgelet! De bal mag de zijlijnen niet overschrijden en de koordjes niet raken.  

Test 3. Aanval—verplaatsing 



 

 

Beoordeling:  Twee punten voor de correcte deelzone (A1, A2, B1 of B2) en 

 slechts één punt als enkel de speelhelft/zone (A of B) correct 

 was. 

Aantal pogingen: 15 pogingen 

Doel:  20/30 

 De speler neemt plaats op zijn voorkeursmat.  

 De testafnemer bepaalt de zone (A1 (1), A2 (3), B1 (5) of B2 (7)) waarin ge-

scoord moet worden.  

 De speler kiest zelf of hij zich al dan niet verplaatst naar een andere mat 

 - negen worpen startend vanop voorkeursmat 

 - zes worpen startend vanop een niet-voorkeursmat 

 

Opgelet! Het verplaatsen en werpen moet binnen de acht seconden gebeuren. 

Test 4. Aanval—precisiewerpen 
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