
 

 

 

Coronaproef torballen op training 

Voorbeeldles in grote en kleine zaal 

Door de coronagolven en de daarbij horende maatregelen zijn torbaltraining alles behalve evident. Spelers 

moeten steeds 1,5 m of meer uit elkaar blijven, waardoor bepaalde oefeningen en de klassieke wedstrijd 

opstelling niet meer mogelijk zijn. Ook als trainer en vrijwilliger kan je je vragen stellen over hoe je je spelers 

moet begeleiden en corrigeren. Toch is training mogelijk. Door gebruik te maken van slimme opstellingen, 

kan de afstand tussen de sporters verzekerd worden en kan er toch getraind worden met ‘relevante’ 

afstanden die voorkomen in de gewone spelsituaties.  

De opgelegde beperkingen kunnen anderzijds ook meer ruimte geven om aan andere algemene fysieke 

eigenschappen en vaardigheden te werken. Zo kan er aan de uithouding, (snel)kracht, reactiesnelheid en 

balgevoel worden gewerkt. Niet elke oefening moet in een ‘torbaljasje’ gestoken worden, maar benadruk wel 

waarom deze vaardigheden van belang is voor de sport torbal. Zo blijf je toch de voeling behouden met de 

eigenlijk sport. 

We maakten 2 voorbeeldlesfiches om torbaltrainers en hun spelers op weg te helpen: één lesfiche wanneer 

er in een grote zaal of sporthal getraind kan worden en één voor wanneer de beschikbare plaats eerder 

beperkt is. In deze voorbeeld lesfiches geven we enkele oefen- en organisatievormen waarmee er op een 

veilige manier aan torbal gedaan kan worden. We gaan steeds uit van 2 trainers of een trainer en vrijwilliger. 

De aanwezigheid van deze 2 personen is noodzakelijk om de training coronaproef te begeleiden. 

 

Algemene coronamaatregelen van kracht bij sport: 

Raadpleeg de meest recente maatregelen op de website van Parantee-Psylos vzw. 

Extra aandachtspunt voor deze doelgroep kan zijn: (individuele) afspraken maken over het veilig verplaatsen 

van en naar de sportaccommodatie. 

Maatregelen en tips specifiek voor torbaltraining: 

- ‘Fysiek’ begeleiden kan d.m.v. een lint, touw of 1,5m-stok. 

- Sporters krijgen een vaste plaats om hun persoonlijk materiaal te plaatsen. 

- Handen en materiaal (ballen) ontsmetten: Dit wordt met een symbool aangeduid in de lesfiche. Dit is 

een maat voor de minimale frequentie van ontsmetten. 
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- Sporters hebben bij voorkeur een eigen flesje alcoholgel dat ze bij hun materiaal achter de mat 

plaatsen. Zo kunnen ze zelf regelmatig hun handen ontsmetten. 

- Er kan aan de sporters gevraagd worden een begeleider uit ‘eigen bubbel’ mee te nemen. 

Lesfiche grote zaal 

De lesfiche gemaakt voor een training met max.12 spelers. Spelers krijgen in het begin van de training een 

vaste mat. Achter deze mat zal plaats voorzien zijn voor het wegzetten van eigen materiaal. In de lesfiches 

worden er banken achter de maten geplaatst. Eén bank kan door 2 spelers gebruikt worden; elks aan een 

uiteinde.  

Zaal en opstelling 

Om de volledige opstelling uit de lesfiche te kunnen leggen moet de zaal of sporthal minstens volgende 

afmetingen hebben:  

18 m x 33 m (594 m2) 

Dit komt plusminus overeen met 3 volleybalvelden. 

Wanneer de trainingslocatie kleiner is, kan de opstelling aangepast worden en kunnen er minder matten 

gelegd worden of worden deze op andere plaatsen gelegd. Dit houdt wel in dat er minder spelers gelijktijdig 

actie bezig zijn doordat ze bij bepaalde oefeningen elkaar moeten afwisselen. 

De middenmatten worden niet gelegd. Deze matten worden gebruikt om een extra veld te maken. Op deze 

manier worden er als het ware 3 velden (6 zijmatten) aan elkaar geregen, waarbij er tussen elke ‘zijmat’ 3 m 

afstand is. Wanneer de spelers verdeeld worden over de matten, zullen ze automatisch onderling een veilige 

afstand bewaren en kunnen alle matten optimaal gebruikt worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerking:  

Bij ‘organisatie’ in de lesfiche worden er steeds 6 spelers afgebeeld, maar deze opstelling is geschikt tot 12 

spelers. Bij 12 spelers zijn alle matten bezet. Voor sommige oefeningen zullen enkele spelers dan even 

Indien 3 sets van 6 maten aanwezig, 
kunnen er eventueel middenmatten 
gelegd worden. 
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moeten wacht op de bank achter hun mat waar hun materiaal staat. Bij andere oefeningen kan de 

organisatievorm gewoon gespiegeld worden naar de overzijden. 
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Tijd  Inhoud en aandachtspunten Organisatie 

INLEIDING 

 

6’ 

 

De spelers moeten weten 

hoe de opstelling in de 

zaal eruit ziet, waar er zich 

obstakels bevinden en 

weten welke maatregelen 

en afspreken er van kracht 

zijn.  

Dit is van belang voor 

ieders veiligheid en een 

vlot verloop van de 

training. 

VERWELKOMING EN AFSPRAKEN 

Trainer verwelkomt de spelers en begeleidt hen naar een mat met 

daarachter plaats voor eigen materiaal.  

Voor het starten van de training worden alle afspraken overlopen (zie 

inleidende tekst hierboven). 

De opstelling in de zaal wordt omschreven en toegelicht. 

Benodigd materiaal voor deze lesfiche bij 6 spelers: 

o 2 sets van 6 matten 

o 6 paaltjes, 3 rekkers met belletjes 

o 6 torballen (of min. 3 torballen + 3 andere ballen) 

o 6 kegels 

o 2 hoepels 

o 6 banken (tegenhouden ballen en/of plaatsen eigen 

materiaal) 

o Muziekbox + zelf gekozen ‘workout’-muzieknummers 

o Eventueel: Tape en 6 koortjes van minstens 1 m lang 

 

Aanpassingen bij 12 spelers: 

 

 

 

Indien 3 sets van 6 
maten aanwezig, 
kunnen er eventueel 
middenmatten gelegd 
worden. 
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o Min. 6 torballen (+ 6 andere ballen) 
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Tijd Doelstellingen Inhoud en aandachtspunten Organisatie 

OPWARMING 

 

8’ 

 

totaal 

14’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cardiovasculaire 

opwarming 

 

 

 

 

 

 

Ter plaatse lopen met opdrachten op muziek 

CODE 1 

Spelers blijven ter plaatse lopen op hun eigen mat. Er wordt 

motiverende muziek afgespeeld. De trainer geeft verschillende 

opdrachten die de spelers gedurende een bepaalde tijd uitvoeren. 

Tussen de opdrachten door blijven de spelers ter plaatse lopen. 

Hieronder vind je een voorbeeld van een opdrachtreeks die de trainer 

kan geven: 

• Voeten tegen zitvlak 

• Knieën hoog 

• Voeten tegen zitvlak 

• Knieën hoog 

 

• 10 x jumping jack 

 

• Grote stap opzij naar links, rechtervoet bijzetten, grote stap 

naar rechts, linkervoet bijzetten. 

• Grote stap opzij naar links, squat, rechtervoet bijzetten, 

grote stap naar rechts, squat, linkervoet bijzetten. 
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Tijd Doelstellingen Inhoud en aandachtspunten Organisatie 

   

• Kleine sprongetjes maken, verend (zoals springtouwen, voeten 
komen maar net van de grond) 

• Grote sprongen maken (WEES VOORZICHTIG) 
 

• Springen met onze benen open, zetten handen op de grond, 
springen met voeten naar achteren (= pomphouding), door 
armen zakken tot buiklig, snel terug recht komen. 

 

• 3 x Sprintje ter plaatse van 10s 
 

Opmerkingen: 

- Denk na over waar je de muziekbox plaatst en let op met het 
volume. Muziek is leuk, maar het blijft nog steeds het 
belangrijkste dat de spelers de instructies van de trainer goed 
horen. 

- Het kan nodig zijn om enkele oefeningen samen te overlopen 
voor de eigenlijk opwarming start. Zo zijn spelers sneller mee 
met wat er moet gebeuren en kunnen de oefeningen elkaar 
sneller opvolgen. 

- Ritmiek is hier niet van belang. De muziek heeft een 
motiverende functie en minder een inhoudelijke. 

- Een vrijwilliger/2de trainer loopt rond en kan bijsturen of extra 
uitleg geven waar nodig. 
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Tijd Doelstellingen Inhoud en aandachtspunten Organisatie 

 

10’ 

 

totaal 

24’ 

 

 

Verder opwarmen grote 

spiergroepen + kracht 
1 MINUTE FOR ALL  

CODE 1 

Spelers voeren verschillende oefeningen 1 min lang uit op muziek. De 

muziek begint bij de start van een oefeningen en wordt na 1 min 

gepauzeerd. Op deze manier weten de spelers wanneer de minuut 

voorbij is en de oefening afgelopen. Tussen de oefeningen hebben de 

spelers ongeveer 30s rust. Op dat rust moment legt de trainer de 

volgende oefening uit. 

Tip: De app ‘Tabata Timer’ is hier een handig hulpmiddeltje. Je kan er 

naar eigen wensen de tijdsduur dat je in actie wilt zijn instellen, de duur 

van je rustmomenten bepalen, samen met het aantal oefeningen dat je 

wil doen. Je kan hem gratis downloaden in de Play Store (Android) of 

de App Store (Apple inc.).  

Hieronder vind je een voorbeeld van een oefenreeks bestaande uit 6 

oefeningen die ter plaatse op eigen mat worden uitgevoerd: 

• Armen los gooien (als rustige start) 

• Sit-ups 

• Squats 

• Hielen moeten op de grond blijven + knieën niet voorbij tenen 

• Pompen 

➔ differentiatie: knieën plaatsen i.p.v. volledige pomphouding 

• Hip lifts (pelvis lift, ‘brug’) 

 

 

 

 



6 
 

 

  

• Alternerende lunges 

Tijd Doelstellingen Inhoud en aandachtspunten Organisatie 

KERN 

 

10’ 

 

totaal 

34’ 

 

 

Verbeteren van balgevoel. 

Speler kan de gevraagde 

individuele opdrachten 

uitvoeren en schat hierbij 

zijn eigen niveau in. 

Balbehendigheid: individuele oefeningen 

CODE 1 

Elke speler krijgt zijn eigen bal. Begeleiders/trainers geven de ballen 

aan de spelers bij balverlies. De opdrachten worden met eyeshades uit 

gevoerd. 

Opdrachten met bal: 

1) Bal van ene hand naar andere hand doorgeven 
2) Bal van ene hand naar andere hand doorgeven met gesterkte 

armen 
3) Bal doorgeven rond middel 
4) Bal doorgeven onder de binnen (8-vorm) 
5) Bal van ene hand naar andere hand werpen 
6) Bal van ene hand naar andere hand werpen in een boogje 
7) Opgooien van bal en weer vangen: eerst laag en dan telkens 

hoger 

8) Bal op de grond botsen en weer proberen opvangen: spelers 
kunnen op hun knieën dichter bij de grond beginnen, daarna 
staand 
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Variatie: 

Er kan met verschillende ballen gewerkt worden: torbal, goalbal, 

rinkelbal, voetbal, handbal, tennisbal, enz.  

Deze andere ballen kunnen ook ingezet worden wanneer er maar enkele 

toballen ter beschikking zijn. 

Opmerking: 

Let op met rond vliegende ballen en spelers die er achteraan hollen 

(botsingen, struikelen over ballen, afstand die niet bewaard wordt). 

Spreek af dat spelers bij hun mat blijven. Trainers en/of vrijwilligers 

bezorgen de ballen terug. 
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Tijd Doelstellingen Inhoud en aandachtspunten Organisatie 

 

8’ 

 

totaal 

42’ 

 

 

De individuele verdediging 

op punt stellen. 

Spelers weten wat hun 

persoonlijke werkpunten 

zijn en hoe ze hieraan 

kunnen werken. 

Zijspelers weten hoe ze 

zich het best positioneren 

voor en bal die van links of 

van rechts komt 

(afhankelijk van hun positie 

op het veld). 

 

Herhaling van de individuele verdedigingstechniek 

CODE 1 

De trainer omschrijft en demonstreert een goede verdedigingstechniek. 

Spelers moet laten op volgende aandachtspunten: 

- Correcte aandachtshouding: op beide voeten of beide knieën 
- Uitglijden i.p.v. zich op de grond te laten vallen, volledig 

uitstrekken van het lichaam 
- Benen blijven gesloten tijdens en na het uitglijden 
- Beide armen tezamen uitstrekken 
- Hoofd naar achter gekanteld of weggedraaid achter de armen 
- Handen goed opspannen 
- Vormspanning in volledige lichaam 
- Niet overstrekken van de rug 
- Lichaam is verticaal recht of helt licht naar voor (zeker niet naar 

achteren) 
 

Spelers oefenen zelfstandig de verdedigingstechniek en letten op de 

aandachtspunten. Dit kan eerst enkele keren zonder eyeshades en 

nadien met eyeshades. 

De trainer gaat bij elke speler langs. Hij benoemt de persoonlijke 

werkpunten van de speler en stuurt bij tot een goede 

verdedigingstechniek. 
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5’ 

 

totaal 

47’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifieke opwarming van 

werparm en 

schoudergordel 

 

De trainer herhaalt ook het principe van schuiven voor een bal die van 

links en rechts komt. Hij verduidelijkt de ideale positie te opzichte van 

de eigen mat voor beide gevallen. 

Spelers trachten dit nog enkele malen individueel in te oefenen. Trainer 

geeft feedback. 

 

Inwerpen 

CODE 2 

Spelers werpen de bal met de speler tegenover hen over en weer (in 

duo): 5 x zonder eyeshades, 5 x met eyeshades. 

Wanneer de bal niet aankomt bij de speler aan de andere zijde, geeft 

een trainer/vrijwilliger met mondmasker de bal aan. 
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10’ 

 

totaal 

57’ 

 

 

Spelers kunnen gericht 

werpen van 1 → 3 en van 7 

→ 5 

 

 

Gericht werpen 1 → 3 en 7 → 5 

CODE 2 

1) Elke speler beeldt zich in op de linker positie te spelen en tracht 
van 1 naar 3 te gooien. De spelers aan de overzijde trachten op 
deze bal te verdedigen. Ze ontvangen de bal en werpen daarna 
ook van 1 naar 3. 

2) Elke speler beeldt zich in op de rechter positie te spelen en 
tracht van 7 naar 5 te werpen. De spelers aan de overzijde 
trachten op deze bal te verdedigen. Ze ontvangen de bal en 
werpen ook van 7 naar 5 te werpen. 
 

Aandachtspunten: 

Werpen 1 → 3:   

- Werpers vertrekken van op de linkerhoek van de mat. Ze nemen 
bij voorkeur een 3 passen aanloop waardoor de hoek nog 
vergroot wordt en de afstand tot de koordjes en de tegenpartij 
verkleind, wat de kans om te scoren vergroot. 

- Verdedigers zoeken de ideale positie op of net voor hun mat 
voor een bal die (voor hen) van rechts komt. 
 

Werpen 7 → 5:   

- Werpers vertrekken van op de rechterhoek van de mat. Ze 
nemen bij voorkeur een 3 passen aanloop.  

- Verdedigers zoeken de ideale positie op of net voor hun mat 
voor een bal die (voor hen) van links komt. 
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Tijd Doelstellingen Inhoud en aandachtspunten Organisatie 

 

 

 

 

10’ 

 

totaal 

1u07 

 

 

 

 

 

Verbeteren pastechniek + 

inoefenen communicatie 

strategieën 

 

 

De trainers geven zowel feedback aan de werpers als ook de 

verdedigers. Moedig de spelers aan om aan hun werkpunten te blijven 

denken bij het verdedigen. Zo kan er verder ingezet worden op het 

verbeteren ervan. 

Pasmarathon 

CODE 3 

Alle spelers zitten aan dezelfde zijde van de aan elkaar geschakelde 

velden. De meest linkse speler neemt een bal uit de hoepel of krijgt 

deze toegespeeld door de trainer en past deze naar de speler rechts 

van hem. Deze speler ontvangt de bal en geeft een pas aan de volgende 

speler. Ondertussen neemt de eerst speler in de rij weer een volgende 

bal die hij doorpast. Zo worden er een aantal ballen naar keuze van 

links naar rechts gepast, afhankelijk van het beschikbare aantal (vb. 5 

ballen). De meest rechtse speler verzamelt de ballen in een hoepel of 

past bij voorkeur de bal naar een trainer/vrijwilliger.  

Als alle ballen naar rechts zijn gepast, wordt de oefening herhaald naar 

links. 
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De spelers krijgen opdracht met betrekking tot communicatie bij elke 

reeks passen: 

1) Zeg de naam van de speler naar wie je past 
2) Zeg ‘JA’ als je de bal gaat passen 
3) Zeg ‘JA’ als je een pas ontvangt 
4) Klop op de grond als je een pas gaat geven 
5) Er mag niets gezegd worden, zo stil mogelijk 

 

Opmerking: 

Er kunnen ook ander opdrachten gekozen worden i.f.v. de reeds 

gebruikte signalen van het team/club. 
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Tijd Doelstellingen Inhoud en aandachtspunten Organisatie 

 

20’ 

 

totaal 

1u27 

 

 

 

Verbeteren van oriëntatie 

op het veld. 

Snel kunnen verplaatsen 

van de ene zijmat naar de 

andere zijmat. 

Gericht werpen langs de lijn 

inoefenen. 

 

Verplaatsen en werpen van 1 → 1 en 7 → 7 

(langs de lijn) 

CODE 3 

Een speler zet zich klaar op de meest linkse mat met een bal. De 

ander spelers bezetten de maten aan de overzijde met uitzondering 

van de meest rechtse mat (zie organisatievorm hiernaast).  

De speler met de bal (= de werper) verplaatst zich naar rechts tot op 

de volgende mat. Vandaar uit werpt hij van 7 naar 7 (langs de lijn). De 

speler aan de overzijde verdedigd op deze bal.  

De werper ontvangt een nieuwe bal van de trainer of krijgt de bal 

rustig terug gepast van de verdediger en herhaald de oefening. Hij 

verplaatst zich weer één mat verder en werpt van daaruit weer langs 

de lijn, van 7 naar 7.  

Zo gaat de oefening verder tot aan de laatste mat. Daarna wordt een 

andere speler werper. 

➔ Als iedere speler werper is geweest, wordt de oefening in 
de andere richting uitgevoerd: de werper verplaatst zich 
naar links en werpt van 1 naar 1. 

 
Variantie/differentiatie: 
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Speler verdedigen voor hun mat. Dit is een goede, meer uitdagende 

oefening voor de verdediging op de middenpositie te simuleren. 
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30’ 

 

totaal 

1u57 

 

 

Inoefenen geven en 

verdedigen van een 

teampenalty: 

Spelers oriënteren en 

verplaatsen zich op het 

terrein. 

Spelers volgende de acties 

van de tegenspeler door te 

luisteren en passen hun 

eigen acties daarop aan. 

Spelers kunnen een 

efficiënte strategie kiezen. 

Penaltygevers werpen 

gericht naar een niet 

verdedigde plek, kruisen, of 

werpen langs de lijn. 

 

Penalty Cup 
CODE 2 

Er wordt een teampenaltysituatie nagebootst: 2 spelers per terrein, elks 

aan zijde in het midden van het terrein (zie organisatieschema). Bij de 

opstelling die in deze lesfiche wordt gebruikt, worden er 3 terreinen 

gevormd. Zijn er meer dan 6 spelers aanwezig, dan wachten deze bij 

hun grief op de bank en wordt er afgewisseld. 

Voorbereidende oefeningen voor de Penalty Cup 

De duo’s voeren verschillende opdrachten uit. Ze vertrekken hierbij 

steeds uit het midden.  

1) Speler met de bal, de penaltygever, verplaatst zich naar de 

linker of rechter mat (zonder te werpen). De speler aan de 

overzijde probeert de bewegingen van de penaltygever te 

volgen en verplaats zich met hem mee naar dezelfde kant. 

Deze oefening wordt een aantal keer herhaald. Daarna 

wisselen ze van rol. 

2) De penaltygever verplaatst zich naar de linker of rechter mat 

en probeert langs de lijn te werpen. De verdediger tracht te 

luisteren welke lijn hij moet verdedigen. Daarna wordt hij de 

penaltygever en voert hij dezelfde opdracht uit. Deze oefening 

wordt een aantal keer herhaald. 

 

 

→ Wanneer je maar beschikt over één set koortjes met belletjes, kan je de 3 

koortjes verdelen over de 3 veldjes. 

→ Wanneer er niet voldoende matten zijn om middenmatten te leggen, kan 

er een gemodificeerde voelbare lijn aangebracht worden, samen met een 

kegel. Spelers kunnen dan uiteraard niet met 2 voeten op een middenmat 

starten voor de teampenalty zoals in een reële situatie, maar ze kunnen zich 

wel oriënteren om het te starten. De voelbare lijn loopt wel best minimaal 

1,20 lang (tot achterzijde zijmatten of voorzijde van een imaginaire 

middenmat) en maximaal 2,20 lang (tot voorzijde zijmatten). 
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3) Dezelfde oefening wordt herhaald, maar i.p.v. langs de lijn te 

werpen, proberen de penaltygevers de bal te kruisen naar de 

andere hoek: 1 → 7 (linker mat) en van 7 → 1 (rechter mat). 
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Penalty Cup 

Op elke terrein wordt er een Penalty Cup gehouden. Spelers zijn 

afwisselend 10 keer penaltygever en verdediger. Ze mogen kiezen 

waar ze gooien, of ze zich verplaatsen of niet, maar krijgen wel meer 

punten als ze bepaalde strategieën toepassen. 

➔ 2 punten wanneer je langs de lijn scoort:  
van 1 → 1 of 7 → 7 

 
➔ 2 punten wanneer je kruist en scoort: 

van 1-3 → 7 of van 5-7 → 1 

 

➔ 1 punt voor alle andere gescoorde penalty’s 

De speler die het meeste punten heeft aan het einde is de 

penaltykoning(in) van zijn terrein. 

 

Opmerking: 

Het is best de spelers één voor één te laten gooien zodat de 

verschillende terreinen elkaar niet storen. Vraag spelers wel om zich 

klaar te houden, zodat het tempo erin kan blijven zitten. 
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Tijd Doelstellingen Inhoud en aandachtspunten Organisatie 

WEDSTRIJDVORM 

 

30’ 

 

totaal 

2u27 

 

 

In praktijk brengen van: 

Werpen langs de lijn 
 
Werpen van 1→ 3 
 en 7 → 5  
 
Goede 
verdedigingstechniek 
waarbij er geschoven moet 
worden 
 

1 tegen 1 op een half veld 

met en zonder doorschuiven van spelers 

Met doorschuiven van spelers (zie organisatievorm 1) 

CODE 3 
De spelers worden in teams verdeeld en zullen elkaar afwisselen in de 

1 tegen 1 wedstrijd. Na elke goal, na elke 2 of 3 minuten of een aantal 

worpen wordt er gewisseld. 

➢ 4 spelers: 2 teams van 2 spelers 
➢ 5 spelers: 2 teams, 2 en 3 spelers 
➢ 6 spelers: 2 teams van 3 spelers 
➢ 7 spelers: 2 teams, 3 en 4 spelers 

                of 3 teams: 2 – 2 – 3  

➢ 8 spelers: 4 teams van 2 spelers  
                      of 2 teams van 4 

Meer dan 8 spelers zijn wedstrijdjes 1 tegen 1, waar telkens maar 2 

personen tegelijk actief zijn niet aan te raden. Er kan wel voor gekozen 

worden om de groep in 2 te splitsen: groep 1 doet wedstijd 1 tegen 1 

en groep 2 doet een alternatieve oefening. Daarna wisselen ze. 

 

 

Organisatievorm 1 (met doorschuiven) 
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Afmetingen veld: 3,5 m op 16 m (half veld) 
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Zonder doorschuiven van spelers (zie organisatievorm 2) 

CODE 2 
 
Spelers spelen 1 tegen 1 en blijven op hun vaste mat. Ze schuiven niet 

door, maar de wedstrijdduo’s spelen om de beurt. Wanneer er 

gelijktijdig gespeeld wordt, zullen de verschillende wedstrijden elkaar 

auditief storen. 

De score kan individueel bijgehouden worden of er wordt in team 

gespeeld en al de scores langs dezelfde zijde worden opgeteld. 

 

 

3 mogelijkheden voor het doorschuiven of afwisselen van spelers: 

1) Na elke goal 
2) Na afgesproken tijd: vb. elke 2 of 3 minuten 
3) Na afgesproken aantal worpen: vb. na 5 worpen 

 

Organisatievorm 2 (zonder duurschuiven) 

 

→ Wanneer je maar beschikt over één set koortjes met belletjes, kan je de 3 

koortjes verdelen over de 3 veldjes. 

→ Er kan een gemodificeerde voelbare lijn (zoals bij goalbal, een met tape 

overplakt stuk touw) aangebracht worden om de zijlijn van het veld aan te 

duiden. Zo kunnen spelers zich hieraan oriënteren zoals aan de randen van 

de mat. 
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Tijd Doelstellingen Inhoud en aandachtspunten Organisatie 

COOLINGDOWN 

5’ 

 

totaal 

2u32 

 

Tot rust komen, weer op 

lengte brengen van de 

spieren. 

Voor deze voorbeeldtraining wijken we af van het klassieke rekken en 

stretchen dat meestal wordt aangeboden. Een andere stretchroutine 

gecombineerd met enkele minuten rustig ter plaatse lopen kan ook 

perfect. 

De zonnegroet (yoga) 

CODE 1 

1 tot 3 reeksen van de zonnegroet (basisroutine): 

1. Berg  
= stand 

2. Krijger  
= armen boven het hoofd uitstrekken naar achter leunen 

3. Staande tang 
= vooroverbuigen met gesterkte benen, handen aan enkels, voeten of de grond 

4. Lunge – links 
5. Hoge plank + lage plank 
6. Cobra  

= vanuit buiklig het bovenlichaam opduwen met de armen, benen blijven 
ontspannen liggen 
Differentiatie: sfinks = buiklig, bovenlichaam oprichten door op ellebogen te 
steunen 

7. Neerkijkende hond  
= het zitvlak wordt in de lucht gestoken, neus wijst richting de knieën, armen en 
benen gestrekt, schouders naar beneden duwen 

8. Lunge – rechts 
9. Staande tang 
10. Krijger 

Voor de coolingdown wordt de zelfde opstelling gebruikt al de 

‘opwarming’ en het eerst deel van de ‘kern’. De spelers voeren 

de oefeningen ter plaatse uit op hun mat. 
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11. Berg 

Tijd Doelstellingen Inhoud en aandachtspunten Organisatie 

  

 

Hier vind je een filmpje die je als trainer alvast op weg kan helpen: 

https://www.youtube.com/watch?v=aOUdLlpdLlM&ab_channel=Energy

Lab 

 

Tip: Deze routine leent zich ook ideaal tot opwarming.  

Opmerking: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aOUdLlpdLlM&ab_channel=EnergyLab
https://www.youtube.com/watch?v=aOUdLlpdLlM&ab_channel=EnergyLab
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- Het aanleren van deze routine vraagt tijd. De oefening wordt 

best simultaan met de trainer uitgevoerd die de bewegingen 

analytisch omschrijft, terwijl de vrijwilliger/2de trainer bijstuurt. 


