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VOORBERICHT VOOR DE AOHTSTE DRUK.
"De tijden veranderen en wij met hen!"
Het verscheiden van onzen trouwen vriend en kundigen
medewerker ROSIER was stellig een droeve verandering.
Zijn plaats is ingenomen door den tweeden ondergetekende, die als secretaris optrad.
De voortekenen mogen gunstig heten, nu de Lichamelijke
Opvoeding na een tijdperk van uiterst stiefmoederlijke
behandeling thans in het middelpunt der belangstelling
staat van autoriteiten en onderwijsmannen en -vrouwen
beide.
Na rijp overleg tussen auteurs en uitgever is besloten
tot een ingrijpende wijziging in de uitgave van "Het
Bewegingsspel" en "Ons Speeluur" in dien zin, dat inplaats van deze werken twee elkaar aanvullende delen van
"Ons Speeluur" zullen verschijnen.
"Ons Speeluur I" bevat de theorie en de leerstof meer
speciaal voor de Lagere School. Het studieboek derhalve
voor vak J.
"Ons Speeluur II" geeft de noodzakelijke aanvulling
en uitbreiding voor onderwijsinrichtingen daarboven, dus
H.B.school, Gymnasium, Lyceum, U.L.O.-school en het
Nijverheidsonderwijs. Met "Ons Speeluur I" dus het
studieboek voor de akten S en P (M.O.).
"Ons Speeluur II" zal bovendien de goed geleide sport
ten goede komen, dank zij ook de krachtige en belangeloze medewerking van de Besturen der verschillende Sportbonden en van den heer H. Tu. ROOSWINKEL te Amsterdam.
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Een streven van jaren zal dus eindelijk ten volle in
vervulling gaan: samenwerking tussen onderwijs en sport.
Stellig weer een verandering ten goede.
Wat de indeling der leerstof van "Ons Speeluur I"
betreft, is de vroegere methode "leerjaar voor leerjaar"
verlaten. In de tekst worden de onderscheidene speltypen
achtereenvolgens beschreven en de verschillende uitbreidingen en variaties terstond in zakelijk verband daarna
behandeld. In de nauwkeurige inhoudsopgave wordt aangegeven in welke leerjaren de beschreven spelen op de
rooster komen.
In verband met het geweldig toegenomen verkeer en
de noodzakelijkheid voor het opgroeiend geslacht theoretisch op de hoogte en praktisch geschoold te zijn, zijn de
verkeersregels en voorschriften in een rubriek "verkeersspelen" opgenomen. Wij hopen dat zij er toe zullen bijdragen het gevaar op de publieke weg te verminderen.
Ook de "zintuigspelen" met hun waardevolle reactie, en
"kalmerende spelen" zullen in het licht der nieuwere inzichten en onderzoekingen hopelijk als een aanwinst zijn
te boeken.
En verkeersspelen èn zintuigspelen zullen echter met
mate moeten worden toegepast, om de toegemeten tijd
voor de overige spelen niet te veel te bekorten.
Met de vermeerdering van het aantal "nabootsingsspelen" is aan veler wens tegemoet gekomen.
De gedeeltelijk verouderde foto's zijn door nieuwe
illustraties vervangen.
Deze korte beschouwing eindigt met de reeds eerder
gebruikte woorden: "Moge ook deze achtste druk - zoals
reeds in het voorbericht van de eerste druk a.ls een wa.rm
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gemeende wens werd geuit - er weer toe bijdragen, om
het spel met zijn tintelend leven, zijn zonnige blijdschap,
zijn zegenrijke gevolgen, in steeds ruimere kring te verbreiden en meer en meer te maken tot een bron van
zuivere en telkens hernieuwde vreugde voor leiding en
leerlingen beide."
's-Gravenhage, November 1941.
De Technische Oommissie v. d. N. B. L. 0.:
E. J. STEGEMAN, Voorzitter, Gorssel.
J. R. C. V. D. GRIENDT Jr., Secretaris, Groningen.
P. M. TIMMER, Gedelegeerd lid, 's-Gravenhage.
M. G. VAN WAART, Gedelegeerd lid, 's-Gravenhage.

Naschrift.
Bij het ter perse gaan van dit voorbericht moeten wij
met diep leedwezen melding maken van bet verscheiden
van onzen trouwen medewerker en vriend, den heer P. M.
TIMMER. Hij ruste in vrede na zijn welvolbrachte arbeid.

E. J. S.
J. R. C. v. D. G. Jr.
M. G. v. W.

INHOUD.
Blz.

Voorwoord.
Theorie . .
Praktijk. .
Nabootsingsspelen met zang.
Zintuigspelen
Kalmerende spelen
Verkeersspelen . .
Krijgertje spelen .
Oefeningen en spelen met de kleine bal
Oefeningen en spelen met de grote bal.
Kruisbalspelen . .
Stabalspelen . . .
Geen plaats meer
Springspelen . . .
Trek- en duwkampen .
Wedlopen . . .
Grensbalspelen . . . .
Lijnbal . . . . . . .
Slagbal en voorbereidingen
Kastie en voorbereidingen.
Voorbereidende spelen van korfbal .
Voorbereidende spelen van handbal
Overzicht der spelen . . .
Afbeeldingen verkeersborden . . . . .

v
1

102
104
127
139
144
191
221
226

235
239
247
251
254

263
287
291
297
317
343
359
. 363
. 377

TH EORI E.
A. HET BEWEGINGSSPEL.
Het vak Lichamelijke Oefening kan verdeeld worden in
verschillende, belangrijke onderdelen. Eén daarvan is het
Bewegingsspel, dat alleen alom zijn karaktervormende
waarde en het feit, dat het indien enigszins mogelijk, in
de openlucht beoefend wordt, een onmisbaar onderdeel van
de Lichamelijke Opvoeding is geworden.
Het bewegingsspel heeft als kenmerk, dat de beoefenaar, wat
betreft richting, vorm en regelmaat, meestal geheel vrij is en
daarbij slechts gebonden is aan de regels van het spel.
De spelen hebben in de opvoeding een gewichtige rol
te vervullen.
Allereerst zij geconstateerd, dat het spel geheel is in de
geest van het kind. Spelen is de kinderen aangeboren, zit
hun als 't ware in 't bloed. De beweeglijke, opgewekte aard
van het kind, gepaard aan zijn rijke, levendige fantasie,
brengt het spel geheel in de sfeer van zijn denken en
handelen en het mag zeker rationeel en aanbevelenswaardig
heten, een systeem te enten en tot groei en bloei te
brengen, op wat reeds in aanleg bestaat.
Van dit standpunt beschouwd, sluit het spel als vorm van
lichamelijke opvoeding geheel aan bij de eerste, vrije jeugdjaren van het kind en leidt het spel 't meer gedwongen
schoolleven zonder schokkende overgang in.
Een psychologisch element van groot gewicht, n.l. de
opgewektheid, waarmede het spel wordt beoefend en de
vreugdevolle stemming, waarin de medespelenden komen,
zal de vormende waarde nog aanzienlijk verhogen.
Uns Speeluur. 1.
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Het gymnastisch spel heeft grote, hygiënische, paedagogische, morele en praktische betekenis en is onder goede,
deskundige leiding een krachtig middel tot opvoeding van
het jeugdig individu naar lichaam, geest en gemoed.
Maar al voldoet een spel aan bovenstaande eisen, dan
nog kan het niet altij deen schoolspel genoemd worden.
Om dit praedicaat te kunnen dragen, moet het spel a.an
een of meer van onderstaande eisen voldoen.
1. Het moet alle leerlingen de gelegenheid geven, om
daadwerkelijk mee te spelen.
2. Naast inspimning een gelegenheid geven tot rust.
3. Het moet waarde hebben als voorbereidend spel voor
groot- of klein-terreinspel.
4. Het moet gewijzigd of gevarieerd kunnen worden,
om geschikt te zijn voor iedere ruimte, voor meer
of minder leerlingen en voor jongens of meisjes.
5. Het moet een goed omschreven doel hebben.
6. Het moet een passend onderdeel kunnen vormen van
een les in de Lichamelijke Oefening.
7. Het moet de belangstelling levendig houden.
8. ,Het moet het onderwijs in de lichamelijke oefening
vergemakkelijken.
9. Het mag geen onpaedagogische namen dragen; evenmin mogen er handelingen in voorkomen, die met de
paedagogiek in strijd zijn.
B. HYGI~NISCHE WAARDE VAN HET SPEL.

Om tot een - zij het slechts in hoofdtrekken zuiver begrip van de hygiënische waarde van het spel te
komen, is het wenselijk een kort overzicht te geven van
de veranderingen, die de voornaamste organen van het
menselijk lichaam, tengevolge van de beoefening va.n het
spel, vertonen.
Iedere, bewuste beweging bij het spel is een gevolg van
de samentrekking van verschillende, willekeurige spieren
(= spieren, die onder de invloed van de wil staan), ten-
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gevolge van prikkels, die van het centrale zenuwstelsel
uitgaan.
Zodra een spier zich samentrekt, ontstaan in het spierweefsel, onder verbruik van zuurstof, verschillende ontledingsproducten en scheikundige verbindingen, waarvan
allereerst de vermo eiings stoffen moeten worden genoemd en vervolgens koolzuur (C0 2 of beter R 2C03 ;
d. i. een verbinding van CO 2 met RIO; - CO 2 is feitelijk
geen zuur) - en water (R 20).
Verder valt nog een ander verschijnsel op te merken,
n.l. de temperatuursverhoging tengevolge van deze
scheikundige omzettingen.
Elke spiervezel is omsloten door een fijn vertakt haarvatennet, waardoor de wisselwerking tussen bloed en
spiercellen gemakkelijk wordt gemaakt.
Het gevormde koolzuur wordt in het bloed opgenomen. H 2CO a wordt in oplossing gesplitst in het positiefelectrisch H 2-ion en het even sterk negatief-electrisch
COs-ion.
Het tekort aan zuurstof (oxygenium) heeft eveneens tengevolge een toeneming van het gehalte aan waterstofionen.
De z e wat ers t 0 f-i 0 n en (Hydrogenium = waterstof)
zetten het hart tot krachtiger werkzaamheid
a a n, waardoor - ook in verband met de contractie der
vaten- de aanvoer van een groter hoeveelheid slagaderlijk
bloed wordt verzekerd; doch zij vormen tevens een
prikkel voor het ademhalingscentrum, gelegen
in het verlengde merg (levensknoop, point vitalof noeud
vitai).
Voor het ademhalingscentrum moet nochtan s de reeds genoemde temperatu ursverhogin g wa ars c h ij n lij k a lsd e voo rna a m s t e p rik kei
worden beschouwd.
De sensibele vezels van de dwalende zenuw (nervus vagus)
in de long dragen waarschijnlijk bij tot het regelmatig afwisselen van in- en uitademing.
Het bloed neemt vervolgens in de longen nieuwe voor-
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raad zuurstof op [do W. Z. de haemoglobine der rode bloedlichaampjes verbindt zich met de zuurstof (oxygenium) tot
oxy-haemoglobine] en geeft de schadelijke en overtollige
bestanddelen, in hoofdzaak koolzuur en water, weer af.
Ret spreekt van zelf, dat de ademhaling des te krachtiger
en dieper wordt, en de hartfunctie des te levendiger, naarmate meer en grotere spiercomplexen in actie zijn.
Denkt men in dit verband thans aan het
merendeel der gebruikte sp e len, waarbij veelal
zeer grote spiergroepen in werking komen
(loop- en vangspelen etc.), dan wordt het duidelijk,
dat de in vlo ed op de ademhaling en de hartfunetie
a a n zie n lij kmo e t z ij n.
Waar als regel buiten wordt gespeeld, zal de frisse,
gezonde lucht het nut van meer intense ademhaling nog
aanme.rkelijk vergroten.
Nu is het een algemene, physiologische wet, dat alle
organen, die - binnen zekere grenzen - bij herhaling
tot verhoogde functie worden aangezet, door krachtiger
stofwisseling en beter voeding in omvang en capaciteit
toenemen; "de functie vormt het orgaan".
De organen voor ademhaling en bloedsomloop maken hierop geen uitzondering, zodat
thans reeds mag worden ge cons tateer d, dat
de twee gewichtigste levensfuncties, wier wel
en wee van alles overheersende invloed is op
de groei en de ontwikkeling van het jeugdige
individu, van geregeld en energiek spelen de
zegenrijke gevolgen ondervinden.
Werd hierboven in hoofdtrekken de invloed van het spel
aangegeven op de hartfunctie, dus meer op de arteriële
(slagaderlijke) bloedstroom, thans zal worden aangetoond,
dat het gunstig effect op de weefselvloeistof, die zulk een
hoogst belangrijke rol speelt - vooral door de in deze vloeistof wisselende, osmotische werkingen - als middelaarster
tussen de levende cellen enerzijds en bloed en lymphe
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anderzijds, op de veneuze (aderlijke) bloedstroom en de
lymphecirculatie ook van overwegend belang is.
Waar bij weefselvloeistof, aders en lymphebanen de
stuwkracht van het hart niet meer in aanmerking komt,
is de voortbeweging van de vloeistof hier aan min of meer
constant werkende hulpkrachten toevertrouwd, die bij
onvoldoende werking de grond leggen voor de zo gevreesde ader- en lymphestuwingen.
De ophoping van het veneuze bloed in de lever behoort
wel tot de meest bekende en meest gevreesde verschijnselen
van deze aard; de volksmond drukt de gevolgen voor de
gemoedstoestand van den zieke kernachtig uit - in overeenstemming met de zienswijze der oude medici - door
hem te betitelen met het praedicaat: zwartgallig of hypochondrisch (Galenus).
Welke zijn de voornaamste hulpkrachten, die hier
- naast de kracht, die het bloed nog over heeft - nader
beschouwd dienen te worden ~
1. Druk der omringende spieren.
2. Borstkaszuiging (thoracale aspiratie).
3. Pomptoestel dijader en ondersleutelbeensvene.
4. Druk der naastverlopende arterie.
Tot recht begrip der zaak dient allereerst te worden
opgemerkt, dat de aders en de lymphebanen in de regel
voorzien zijn van klapvliezen, die naar de kant van het
hart open staan.
Beschouwen we allereerst No. 1.
"'Tanneer een ader- of lymphestam gevuld is, zal de
druk van de omringende spieren het bloed (de lymphe)
wegpersen; in verband met de werking der klapvliezen
echter alleen in de richting van het hart. Men denke
hierbij ook aan de diktetoename der spieren, aan het
niet-elastisch spiervlies en de huid.
De meer stevige wanden der slagaders zijn oorzaak,
dat deze vaten niet worden dichtgedrukt.
Dit effect zal echter eerst Vl:m betekenis worden, wanneer
de spier zich afwisselend spant en ontspant (dynamische
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contractie) en daardoor een opvolgende hoeveelheid bloed
weer gelegenheid· krijgt, de leeggeperste ader opnieuw te
vullen. Spieren en klapvliezen vormen dus als 't ware een
pomp. Het zal zonder nader betoog duidelijk zijn, dat
ook de weefselvloeistof de invloed ondervindt van die
afwisselende druk.
Het springt in 't oog, dat de krachtige, doch
telkens onderbroken spierwerking(dynamische
contractie) bij de spelen hier een heilzaam
effect mo et sorteren.
Een analoog geval doet zich voor bij 3, waar door
zekere bewegingen van het been de dijader en van de
schouder de ondersleutelbeensader wordt openge"trokken
en dichtgedrukt; ook bij 4 heeft een soortgelijke werking
plaats als bij 1.
Het komt n.l. dikwijls voor, dat arterie en vene zijn
opgesloten in dezelfde schede. Het periodiek zwellen van
de arterie bij spierarbeid heeft dan het herhaaldelijk leegdrukken van de ader tengevolge.
De borstkaszuiging (2) is een gevolg van de omstandigheid, dat de bloedstroom in de borstholte onder geringer
druk staat dan buiten de borstkorf.
Dit verschil in druk wordt vergroot door
krachtige inademing, zodat ook in dit opzicht het n ut van flinke sp el en niet aan twij fel
on derhevig is. Het element "lopen", dat in bijna alle
spelen voorkomt, moet hierbij in 't bizonder worden genoemd.
Enige verklaring behoeft nog de bij uitstek gunstige
werking van het spel op de levercirculatie.
De levercirculatie, die zoals reeds werd opgemerkt, aan
veelvuldige stoornissen lijdt, verkeert in bizonder ongunstige
omstandigheden, vooral bij personen, die een zittend leven
hebben (school, kantoor).
De ingewandscapillairen (haarvaten) verenigen zich n.l.
grotendeels tot één vaatstam, de poortader, die zich in
de lever opnieuw vertakt.
Uit dit tweede haarvatennet ontstaan ten slotte de lever-
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venen, die uitmonden in de onderste, holle ader. Waar de
levervenen ook nog de bovenbeschreven klapvliezen missen,
moet dit dubbele haarvatensysteem gemakkelijk tot stoornis
aanleiding geven.
Een spierIaag van gladde (niet aan de wil onderworpen), in hoofdzaak overlangse spiervezels om dit deel
der holle ader en der levervenen, draagt tot verbetering
van de toestand bij; van niet minder gewicht is echter
het feit, dat de levervenen met het leverweefsel zijn
ver g roe i d en de bloeddruk in de onderste, holle ader
I a g e r is dan in de levervenen etc.
Deze vergroeiing heeft n.l. tengevolge, dat - indien de
lever door een krachtig middenrif en stevige buikspieren
als een spons wordt samengedrukt - het leverbloed als
't ware wordt uitgeperst naar de onderste, holle ader.
Bovendien neemt door inademing het verschil in druk toe.
Krach tige actie der buikspieren en flinke
ademhaling (middenrif etc.), gevolg van zo
men i g spe 1, zij n boven die n in h 0 gem a t e b evo r derlij k a. a.n een go ede Ie v er cir c uIa. ti e.
Werd in het voorgaande in 't kort aangegeven, hoe de
organen van bloedsomloop en ademhaling de gunstige gevolgen ondervinden voor het he den, en wat niet minder
gewichtig is, ook voor de toekomst van doelmatige
lichaamsoefening en werd reeds enigszins duidelijk, dat
het spel niet in de laatste plaats moet worden genoemd; er
zijn nog andere factoren, die speciaal het spel stempelen
als bij uitstek geschikt voor de jeugd.
Wanneer men bij het kind n.l. de verhouding in grootte
nagaat tussen het hart en de bloedvaten, dan moet het
hart betrekkelijk klein worden genoemd. Bovendien zijn
de vaatwanden uiterst veerkrachtig.
Er is weinig verschil in druk tussen het bloed in het
hart en in de vaten; daarenboven bij verhoging van
druk op het bloed in het hart is dit verschil zeer spoedig
weer vereffend. Ret hart is echter nog ongetraind en
derhalve spoedig vermoeid.
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Vlugheids- of snelheidsoefeningen, die tot stand komen
door de functie van grote spiergroepen, zijn dus als 't ware
voor de jeugd aangewezen, mits onderbroken door voldoende rustpozen; de praktijk stemt trouwens geheel
overeen met wat hier in theorie is gevonden. Het kind
in volkomen vrijheid is onvermoeid in lopen, springen en
dartelen, maar zorgt zelf voor geregelde afwisseling van
arbeid en rust:
De spelen beantwoorden geheel aan dit doel;
vooral die spelen, welke grote spiergroepen
afwisselend in actie brengen (dynamische
contracties), waardoor plaatselijke vermoeidheid wordt voorkomen en toch de s'telselmatige oefening en ontwikkeling van het hart
v 0 Ik 0 men tot. h a a r re c h t kom e n.
Waar aan het eind der ontwikkelingsperiode van het kind
naast meerdere training de verhouding in grootte tussen
hart en bloedvaten geleidelijk in omgekeerde zin is gewijzigd, behoeft het geen betoog, dat ook de aard der spelen
daarmede een verandering zal moeten ondergaan. De zuivere
vlug- of snelheidsoefeningen, waarbij door het functioneren
va.n grote spiercomplexen het hart in korte tijd veel arbeid
moet verrichten" zullen allengs meer vervangen dienen te
worden door oefeningen, die groter eisen stellen aan kracht
en behendigheid en minder - d. w. z. anders gedoseerde,
meer op uithoudingsvermogen berekende - inspanning
vergen van het hart (duuroefeningen).
De loop- en krijgertjespelen der lagere leerjaren
zullen in letterlijke en figuurlijke zin het veld moeten
ruimen voor de wed- en kamp spelen en ten slotte
voor de grote partij spelen.
Moge aan het eind van de beschouwing over de invloed
van het spel op ademhaling en bloedsomloop nog de opmerking een plaats vinden, dat licht (zonlicht) en
lucht hoogstwaarschijnlijk een gunstig effect
hebben op de vorming van de rode bloed1ic h a a m p jes, die als dragers van de zuurstof na.ar de
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verschillende weefsels zulk een gewichtige rol vervullen
in het organisme.
Waar bovendien vitamine D - een tekort hiervan veroorzaakt volgens de nieuwste onderzoekingen de gevreesde
rachitis of Engelse ziekte - in het lichaam wordt gevormd
uit daarin aanwezige stoffen onder invloed van bestraling
met zonlicht, mag ook dit op de creditzijde van het openluchtspel worden geboekt.
Zijn de spelen met het oog op het zenuwstelsel ook
aanbevelenswaardig ~
Om deze vraag in 't kort te beantwoorden, is het nodig,
weer een ogenblik onze aandacht te bepalen bij een werkende, willekeurige spier.
De samentrekking der spier heeft plaats, zoals reeds werd
opgemerkt: onder invloed van een prikkel, uitgaande van
het centrale zenuwstelsel of beter gezegd: onder invloed
van een groter of kleiner aantal prikkels, die elkaar snel
opvolgen.
Om meerdere spieren en spiergroepen te doen arbeiden,
zijn derhalve meerdere en verschillende prikkels nodig.
Om een bepaalde, zelfs vrij eenvoudige beweging tot
stand te brengen, zijn steeds vele spieren vereist.
Deze noodzakelijke samenwerking draagt de naam van
co ö r din a tie. Het zeer jeugdige kind moet deze coördinatie
nog leren; duidelijk te constateren aan zijn onbeholpen
bewegingen. De lichamelijk ongeoefende vertoont tot op
zekere hoogte hetzelfde beeld.
Spieroefening is derhalve eveneens oefening
van het centrale zenuwstelsel.
Vermoeidheid na spierinspanning is dus ook van tweeërlei
oorsprong: de spier zelve kan vermoeid zijn, maar ook de
zenuwcentra en de eindplaatjes, waar de zenuw in de
spier komt, (in mindere mate ook de zenuwbanen) kunnen
in dit geval verkeren. Bovendien moet worden opgemerkt,
dat de zenuwprikkels des te sterker moeten zijn, naar mate
de spier meer vermoeid is. Overmatige spierarbeid zal dus
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ten slotte moeten leiden tot zenuwuitputting; vooral,
wanneer steeds dezelfde spiergroepen in contractie komen.
Nu is het zonder meer duidelijk, dat bij een zeer gecompliceerde beweging hoger eisen worden gesteld aan het
zenuwstelsel en eveneens, dat lang achter elkaar functioneren van dezelfde spier of spiergroepen of bij grote
weerstand met meerder kracht arbeiden van de spier
van de innerverende centra zwaarder inspanning vergt.
Door geregelde oefening zal de coördinatie bij een gecompliceerde beweging echter steeds beter en gemakkelijker
tot stand komen (behendigheidsoefeningen ) ; door verstandige
training zal de spier langer achter elkaar dezelfde bewegingen kunnen volhouden (duuroefeningen) of krachtsprestatie met meer succes volbrengen (krachtsoefeningen).
Het voortdurend gecontraheerd (samengetrokken) houden
van een spier - statische contractie - zal echter noodza.kelijkerwijze het zenuwstelsel moeten uitputten en zal
bovendien de aderlijke bloedstroom belemmeren.
Hoe is 't nu gt;lsteld met de bewegingen bij het spel'
De bewegingen bij de spelen der lagere leerjaren - in
hoofdzaak loop- en vangspelen met hun uiterst eenvoudige
va.riaties - kunnen bijna geheel gerekend worden tot de
natuurlijke vormen, waarvan de coördinatie vrij wel automatisch geschiedt, dus zonder noemenswaardige hersenprikkel.
Men bestempelt ze wel eens met de naam van halfautomatische bewegingen.
Daarenboven kan er door de grote afwisseling geen
sprake zijn van uitputting van bepaalde centra (dynamische
spiercontracties) en kunnen de spelers - vooral bij goede,
deskundige leiding - bij het optreden van te sterke vermoeidheid veeltijds door beperking van hun inspanning
voor zelfregulatie zorgen.
Bovengenoemde spelen zullen dus zeer weinig zen u winspanning vorderen; wanneer men
ooit bij lichaamsoefening kan spreken van re cr e a tie,
dan is het stellig bij deze rubriek.
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Toch mogen ook de meer ingewikkelde en
meer kracht vereisende spelen der hogere
leerj aren met volle recht recreatief heten;
de grotere behendigheid en meerdere kracht der geoefende
spelers doen hen in eigenlijke en in overdrachtelijke zin
de moeilijkheden "spelend" overwinnen.
Dat I ast not I e ast krachtige stofwisseling en verbeterde voeding. die het ge vo 19 zij n van het 0 p gewek te sp el, behalve de organen van ademhaling
en bloedsomloop ook die van zenuwstelsel en spijsvertering ten goede zal komen, is een stelling,
die zeker niet nader verdedigd behoeft te
worden. Omgekeerd zal de gunstige toestand van zenuwstelsel en spijsvertering weer een nuttig effect sorteren
voor de organen van ademhaling en bloedsomloop en,
waar deze wisselwerking dus het ga.nse organisme in beter
conditie brengt, zal de algemene gezondheidstoestand er
krachtig bij gebaat zijn.
Dat ook de groei zeer gunstig zal worden beïnvloed,
behoeft stellig geen nader betoog.
Nochtans moge hierbij worden opgemerkt, dat de bereids
opgesomde en nog nader te noemen voordelen slechts ten
volle zullen worden bereikt, wanneer geregeld en in voldoende mate wordt gespeeld.
Het verplicht stellen van het spel, overal, waar dit
mogelijk is, zal daarvoor eerste eis moeten zijn.
Werd in de gehouden beschouwingen in brede trekken
de hoge waarde aangegeven van de loop- en vangspelen,
in hoofdzaak voor de ontwilql:eling van hart en longen,
maar ook als weinig zenuwkracht vereisend, het is thans
noodzakelijk ook andere vormen van het spel de revue
te laten passeren.
Allereerst zij opgemerkt, dat in tal van andere spelen
hetzelfde bij uitstek nuttig beginsel valt op te merken.
Men denke slechts aan de onderscheiden vormen van
wedloop; aan de verschillende soorten van slagbalspelen
(slagbal, kastie, kiepers, rounders, veldbal, honkbal enz.),
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aan korfbal, voetbal, hockey etc. met hun vele en velerlei
voorbereidingen.
Daarnaast geven deze spelen echter nog andere,
hygiënische voordelen, die de waarde van het spel verhogen en het om verschillende, andere kwaliteiten een
plaats aanwijzen in het leerplan voor oudere leerlingen .
. De aandacht moge dan vallen op het slaan, werpen en
vangen van de bal; kortheidshalve dikwijls aangegeven
als een oefening van oog en hand. Meer juist omschreven:
een vlugge, zeer natuurlijke coördinatie van tal van spiergroepen, als hand- en armspieren, schouderspieren en
rompspieren, in de lagere leerjaren bij tal van kleine
spelen reeds methodisch en systematisch geoefend en tot
ontwikkeling gebracht.
Opvallend is hierbij de overeenkomst met de lichte
athletiek, waar lenigheid en soepelheid als een kemeis
geldt. Bij de ontwikkeling van de speltechniek moet
eveneens alle stijfheid en houterigheid van beweging
zorgvuldig worden vermeden.
De hoge waarde van het korfbalspel met zijn vele voorbereidingen, ontleend, behalve aan bovengenoemde voordelen, ook aan het krachtig en energisch buigen, draaien
en rollen van de romp.
De schone, alzijdige lichaamsoefening bij grensbal en
slingerbal, eveneens bij verschillende trek- en duwkampen,
stokworstelen enz.
De van menskundig standpunt zo doelmatig gekozen
nabootsingsspelen, wier alzijdige bewegingsvormen zo
passend aansluiten bij de in het dagelijks leven reeds
verworven bewegingshandigheid en -zekerheid.
Rest nog een korte bespreking van de gunstige invloed
van het spel op sommige difformiteiten (misvormingen) en
abnormaliteiten, die men om het aandeel, dat de school in
haar ontstaan of haar toeneming heeft, wel betiteld met
de naam "schoolziekten" .
De gulden waarheid: "beter voorkomen dan genezen"
zij hier vooropgesteld; in zoverre een veelvuldig
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gebruik van flinke, met zorg gekozen spelen,
de kinderen door verbetering van de algemene gezondheidstoestand minder vatbaar
en 0 n t van k e lij k z a I mak e n voo r ver s c h i 11 end e,
ziekelij ke st oornis sen.
Drie, veel voorkomende en gevreesde abnormaliteiten
mogen in dit verband worden genoemd, t. w. bloedarmoede,
nervositeit en ruggegraatsverkromming, en wel speciaal de
zogenaamde scoliose of zijwaartse afwijking.
Waar onder bloedarmoede in 't algemeen moet worden
verstaan een tekort aan haemoglobine - hetzij dat de
rode bloedlichaampjes (de dragers van de, bij de stofwisseling onmisbarp, zuurstof), er te weinig van bevatten;
hetzij, dat zij te gering in aantal zijn; hetzij dat beide factoren aanwezig zijn - daar springt terstond in 't oog, dat
de v roe g e r ree d s gen 0 e m dep rik k p I voo ron tstaan, gro ei en on twikkeling (n.l. veel lich t zonlicht - en veel frisse lucht) van deze onontbeerlijke organismen bij het openluchtspel
in hoge mate aanwezig is.
Bui tendien moet en de hy giënis che vo ordel en, in de voorgaande bladzij den geschetst, 0 n g etwijfeld ook het bloedarme kind ten goede
kom en, wanneer slechts met de nodige omzichtigheid niet
te grote en niet te langdurige inspanning wordt gegeven.
Dat de ne rvo S i t e i t, zo dikwijls de tweelingzuster
van de bloedarmoede, in het spel eveneens een krachtig
medicament zal vinden, zal van h y g i ë nis c h standpunt
wel luttel bewijs meer behoeven.
Bij de bespreking van de paedagogische voordelen van
het spel komt dit punt nogmaals aan de orde. Thans worde
slechts opgemerkt, dat behalve het nuttig effect
van ongekunstelde beweging in de openl uch t,
de kalmerende werking van matige, p hy sieke
vermoeienis op het overspannen zenuwleven
s tee d s mee r wor d ter ken d.
Het genezend effect van het spel op de veel-
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vuldig bestaande scoliose - door Duitse specialisten ook wel bestempeld met de naam Schulkrankheit,
Schreibkrankheit of Sitzkrankheit - moe t all ere ers t
wor den ge z 0 c h tin de ver bet e r d e, al gem ene
lich a am s toe stand, m aar niet min der in de
kr ach tige, veelzij dige 0 ef ening v an de g eh ele
muskulatuur van bekken, romp, schouders
etc., gepaard aan flinke mobilisering (beweeglijkmaking) van de wervelkolom.
Deze mobilisering wordt nog enigermate ondersteund
door de beweging van de borstkas als gevolg van krachtige
ademhaling bij energisch spelen. De ribben zijn n.l. door
gewricht jes verbonden met de wervellichamen. Beweging
van de ribben heeft een geringe beweging van de wervellichamen ten opzichte van elkaar ten gevolge (Hoffa).
Waar nu herstel van de normale beweeglijkheid der
wervelkolom, bij het ontsta.a.n der scoliose in meerder of
mindere mate verloren, voor genezing een eerste eis is,
springt het nut van het spel in dit opzicht aanstonds
in 't oog.
Het hoofdstuk over de hygiënische waarde der spelen
mag niet worden afgesloten, alvorens de kwestie over het
recreatief karakter van het spel - reeds terloops aangestipt - enigszins scherper is belicht.
De vroeger bestaande mening, dat iedere lichaamsoefening steeds ontspannend zal werken na min of meer
zware geestesarbeid, is na de laatste onderzoekingen niet
meer gangbaar en de gebezigde argumenten zijn niet steekhoudend gebleken.
Zoals reeds vroeger werd opgemerkt, iedere contractie
van willekeurige spieren vereist prikkels van het centrale
zenuwstelsel.
Spiervermoeidheid heeft constant tengevolge zenuwvermoeidheid; in meerdere of mindere mate. 't Omgekeerde
is evenzeer het geval: zenuwvermoeidheid, door welke
oorzaak ook, vermoeit de spieren en vermindert de con-
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tractiliteit, d. w. z. het vermogen, om zich samen te trekken.
Zenuwvermoeidheid door geestelijke arbeid is dus niet
het aftrektal en zenuwvermoeidb.eid door spierinspanning
niet de aftrekker van een aftreksom, maar beide zijn de
termen van een optelling.
Zware, geestelijke arbeid eist allereerst rust!
Hoewel dus niet kan worden beweerd, dat lichaamsoefening als zodanig - zelfs in de eenvoudigste en meest
natuurlijke vorm - absoluut recreatief is, kan ten anderen
niet worden ontkend, dat het opgewekte, vrolijke
spe 1 met zij n hoog s t nut tig e, ph Ys i 0 log i s c he
en psychologische gevolgen en zijn minimale
z en u winspanning na matige intellectuele arbeid als stimulans buitengewoon opfrissend
de geest zal beïnvloeden.
Hierbij kan nog worden opgemerkt, dat de abnormaal
sterke bloedaandrang naar het hoofd - congestie - (dikwijls
gepaard aan abnormaal zwakke afvoer van het hoofd), die
bij geestelijke arbeid - vooral in een onfris en bedompt
lokaal - niet zelden voorkomt en oorzaak is van de
zogenaamde, congestieve hoofdpijn, door flinke lichaamsbeweging bij voorkeur in de openlucht van de betere
bloedverdeling de gunstige gevolgen ondervindt.
Dat ten slotte een door doelmatige lichaamsoefening flink
en krachtig ontwikkeld lichaam geestesinspanning beter verdra.agt, verkregen indrukken scherper belijnt en steviger
vastlegt, zal wel aan geen redelijke twijfel onderhevig zijn:
een gezonde ziel (geest) in een gezond lichaam!
.Aldus opgevat, zal ook de intellectuele ontwikkeling van
kind en rijpere jeugd van een zorgvuldige en rationele,
physieke opvoeding de goede vruchten kunnen plukken.
Het is geÎm lichaam, dat moet worden ontwikkeld, evenmin een geest, ook geen ziel, maar • . • • een mens moet
worden opgevoed f
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C. PAEDAGOGISCHE, MORELE EN PRAKTISCHE
WAARDE VAN HET SPEL.
Werd in voorgaande bladzijden getracht, in hoofdtrekken
een beeld te schetsen van de h y g i ë nis c h e waarde van
het spel, thans dient nog enige ogenblikken aandacht te
worden geschonken aan het nut van het bewegingsspel in
paedagogis che, morele en praktis che betekenis.
Zij het ook, dat voornamelijk de grote partijspelen het
maximum in physieke en psychische zin geven, ook de
kleinere spelen zullen in meerdere of mindere mate hun
aandeel leveren.
Allereerst worde dan opgemerkt - zoals reeds in de
aanhef van dit opstel geschiedde - dat het frisse, ongedwongen spel geheel ligt in de sfeer van het kind en als
zodanig geleidelijk aansluit bij zijn eerste, vrije jeugdjaren.
De dynamische spiercontracties, voor de li c ham e lij k e
vorming der jeugd van grote waarde, blijken ook in
pa e dag 0 gis c he zin van buitengewone betekenis te zijn.
Het is ongetwijfeld uiterst interessant, dat de physioloog
en de paedagoog langs verschillende wegen uitkomen op
hetzelfde punt en gelijke conclusie trekken ten opzichte
van aard en uitvoering van de voor het jonge kind meest
gewenste vorm van lichamelijke opvoeding.
Het gevoel voor en de aandrang naar vrijheid, den mens
aangeboren, dat, binnen redelijke grenzen gehouden, een
aansporing kan zijn tot grote en grootse daden (ook in
niet-militaire zin), komt bij het spel tot volle ontplooiing,
terwijl voor de ontaarding van deze deugd - de in Nederland
zo welbekende, helaas! toenemende losbandigheid - door
het bindend cachet der spelregels en de contröle van aanvoerders en scheidsrechter geen vrees behoeft' te bestaan.
Als een factor van betekenis, die het paedagogische
effect van de spelen aanzienlijk m«;>et verhogen, mag zeker
worden geboekt, dat het geregeld samenspelen de vriendschappelijke verhouding tussen onderwijzer en leerlingen en deze laatsten onderling ten zeerste zal aa.nkweken
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en versterken. In 't klassieke land van 't spel, in Engeland,
is men van deze waarheid zo doordrongen, dat men het spel,
waarbij de individualiteit van het kind zo sterk uitkomt,
zelfs het aangewezen middel acht, om minder gewillige
naturen te breidelen en geleidelijk ook voor 't intellectueel
onderwijs te winnen. De kinderziel is een teer instrument
en de bespeling eist niet zelden bizondere gaven, maar
ook bizondere middelen.
In dit verband kan tevens worden gewag gemaakt van
het b ewus tzij n van samenhorigheid der spelers,
dat ter bereiking van het gestelde, dikwerf vurig begeerde
doel vanzelf moet leiden tot nauwe samen werking,
waarbij het vrijwillig zich schikken onder en
het gehoorzamen aan de gekozen aanvoerders
een paedagogisch element van hoge waarde
vertegenwo ordigt.
Het chronisch egoïsme, waaraan ieder individu - klein
of groot - in meerdere of minder mate lijdt, zal bij een
goed en goedgeleid spel niet zelden zichzelf moeten overwinnen, om een medespeler, die op een gegeven ogenblik
betere kansen heeft, de eer van het veld, zo niet van
de overwinning te laten. Deze verlo 0 chening van
't egoïsme en aankweking van 't al truïsme
(de zorg voor anderen) is ongetwijfeld een der
no b eIste ge baren van 't sp el.
Er behoort stellig bij velen heel wat wils k r ach t toe,
om dit resultaat mogelijk te maken. Versterking van de
wilskracht; van de kracht, om slechts te willen, wat goed
is en met energie te strijden tegen wat slecht is en onedel,
het spel geeft er overigens bij herhaling de middelen toe.
We zien in onze gedachten een speler op een moeilijke en
gevaarlijke post. Aanval op aanval heeft hij te verduren,
doch hij zou het zich tot een oneer rekenen te versa.gen
of het veld te ruimen.
Hardnekkig biedt hij alles en allen het hoofd. Waar het
p li c hts g e v 0 e I voert tot zo grote sta n d v ast i g hei d,
daar is de overwinning vrij wel zeker en, blijft ook bij
Ons Speeluur,!.·
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de uiterste inspanning de zege uit, daar kan - bij goede
leiding - de ondervonden tegenslag wekken tot
nieuwe en groter veerkracht, - zo kan in v66r- en
tegenspoed het zelf ver t rou wen slechts groeien en
winnen in kracht: het spel en de maatschappij, zij vertonen in dit opzicht hetzelfde beeld!
Edoch! niet alle middelen zijn geoorloofd; - alleen wat
eer lij kis en ron d, vindt in de ogen van den degelijk
gevormden leider genade en last not least evenzeer bij de
medespelers.
Geen minder nobele praktijken of slinkse handelingen
gaan door de beugel.
De stelregel: de tegenstander heeft recht op ridderlij ke strijd; afwijking van dit principe '1:erlaagt
den speler en verkort de rechten van de wederpartij, vindt
in het gereglementeerde, goedgeleide spel voortdurend toepassing!
"Noblesse oblige!" Ook de adel tan het spel legt verplichtingen op, die in 't latere leven rijke 'Cruchten kunnen
dragen!
Ook het maatschappelijk leven kent strijd - meer strijd
dan nuttig en nodig is. Maar men lere het kind strijden
met open vizier en eerlijke wapenen, opdat het blazoen
steeds zuiver blijve en onbevlekt! Men lere het den
tegenstander achten en brenge hem de wetenschap
bij, dat ook bij dezen volkomen zuivere motieven kunnen
bestaan; - dat ook hij volkomen te goeder trouw kan
strijden, voor wat in zijn oog recht en billijk is.
In waarheid! ook de morele betekenis van het spel is
niet gering te schatten!
En behoort er geen moe d en geen dur f toe, de vaak
onstuimige aanval met kalmte af te wachten en geen
verstandig overleg, om hem met succes te kunnen
weerstaan; - kweekt men niet de kostbare deugd, die gemeenlijk bestempeld wordt met de naam: te gen w 00 rdi g hei d van ge est, wanneer. men leert in zeer kritieke
ogenblikken snel en goed te besluiten en men met de
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ge ree d hei d, die den geoefenden speler kenmerkt, door
vI ugheid en sla.gvaardigheid aanstonds het genomen besluit weet om te zetten in een daad Y
Zullen omgekeerd bij den aanvaller deze begerenswaardige
karaktereigenschappen niet evenzeer worden aangekweekt
en tot ontwikkeling gebracht Y
Zal verder het spel den leerHng niet de kennis bijbrengen,
dat een deugd, die overdreven wordt, in een ondeugd
ontaardt; - dat de moed, die in overmoed, in
roe keI 0 0 s hei d overslaat, als regel het vurig begeerde
doel voorbijschiet; - dat moed zich dient te paren aan
voorzich tigheid!
Dat het aankweken en ontwikkelen van vele der genoemde, lichamelijke, geestelijke en morele eigenschappen
ook uit een praktisch oogpunt - d. w. z. al s fa. ct 0 r van
direct nut in tal van beroepen en bedrijven en
bij het geweldig toegenomen verkeer op stads- en buitenwegen van vérstrekkende invloed moet zijn, behoeft geen betoog.
Een mens toch, in 't bezit van een lichaam, waarvan
de gewichtigste organen flink zijn ontwikkeld en naar
de eis functioneren, dat vlug is en vaardig en bovendien
toegerust met tal van uitnemende eigenschappen van
hoofd en hart, zal in 't leven beschikken over grote veerkracht en machtige weerkracht; zal gezond overleg paren
aan praktische zin.
Het is hier tevens de plaats er op te :wijzen, dat de kwaal
onzer eeuw, de nervositeit, geen voedingsbodem vindt,
wanneer het kerngezonde lichaam gesteund wordt door
een machtige geest. Wilskrach t en zelfvertrouwen
en een krachtig physiek zijn met nervositeit
on verenigbaar!
Naar aanleiding van het drukke verkeer en de vele
verkeersongevallen, bleek het enige jaren geleden nodig
het verkeersonderwijs op de lagere scholen in te voeren.
Maar met het leren van de betekenis van de verschillende
verkeersborden en van de verschillende verkeersregels, is
men er niet. Deelnemen aan het verkeer is in de eerste
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plaats een kwestie van karakter en pas op het tweede
plan een zaak van kennis van bepalingen en borden. Bij
het verkeersonderwijs staat dus in elk geval de karaktervorming van het kind voorop. Wat de techniek van het
verkeer betreft, dat kan vlug genoeg geleerd worden.
Daarom zijn de verkeersspelen zo'n belangrijk onderdeel
bij het verkeersonderwijs. Ze leren de kinderen naast de
betekenis van de borden en de verkeersregels, wellevend.
heid, ridderlijkheid en andere karakterbeschaving, die in het
verkeer onmisbaar zijn.
Indien nu ook het vak Lichamelijke Oefening zich voor
het verkeersonderwijs gaat interesseren, betekent dit een
belangrijke uitbreiding van de in het leerplan uitgetrokken
tijd, zodat er dan een behoorlijke aandacht aan dit onderwij s besteed kan worden.
Als verkeersspelen kunnen dienst doen: krijgertje spelen,
spelen met de grote 'en kleine bal, aandachtsspelen, loopen kampspelen en partij spelen.
De volgende overwegingen hebben ertoe geleid, juist het
spel te kiezen als middel voor het verkeersonderwijs.
1. Het spel schept de gelegenheid, dat de kinderen hun
fantasie ruime baa.n kunnen geven. De opgewektheid, waarmede het spel steeds beoefend wordt, is
een onschatbare hulp bij dit onderwijs.
2. Naast de verkeersregels moeten ook de regels van'
het spel in acht genomen worden. Het kind is dus
gedwongen, snel te reageren en moet ogenblikkelijk
een beslissing nemen. Zo bereikt men overeenstemming
met de praktijk. De verkeersregels worden niet gedemonstreerd, maar krijgen leven.
3. In het spel kunnen gemakkelijk veranderingen aangebracht worden, zodat het bruikbaar blijft voor
gymnastieklokalen, schoolpleinen en speelterreinen
van uiteenlopende afmetingen.,
4. Het spel biedt gelegenheid, om meerdere verkeersonderwerpen tegelijk te verwerken. Daardoor kan
eenzelfde spel voor verschillende leerjaren gebruikt
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worden. Men behoeft dus in hogere leerjaren niet
steeds nieuwe spelen aan te leren, maar kan speciaal
de aandacht vestigen op het nieuwe verkeersonderwerp.
5. Omgekeerd kan men in nieuwe en moeilijker spelen
reeds behandelde verkeersonderwerpen verwerken,
zonder dat dit herhalen eentonig wordt.
6. Door het spel voor het verkeersonderwijs te gebruiken, behoeft het karakter en de uurindeling van een
les in de Lichamelijke Oefening geen wijziging te
ondergaan, terwijl de paedagogische en lichamelijke
waarde van de spelen onverminderd kan en zal
blijven, wanneer ten bate van het verkeersonderwijs
de juiste maat wordt aangelegd.
Mag ten slotte niet op de creditzijde van het spel
worden geboekt het bevorderen van de aandrift, om
te ver k ere n in de v r ij e nat u u r; - de gezonde,
onbedorven natuur, die zo menig onzuivere prikkel doet
verdoven en afstompen, om door ongekunstelde, krachtige
lichaamsbeweging, met het frisse spel :l.ls ideale uiting,
aan te kweken en te ontwikkelen, wat schoon is en edel
is en goed! Schoon en edel en goed naar het lichaam,
schoon, edel en goed naar geest en gemoed!
Moge deze gulden waarheid steeds dieper doordringen
in hart en verstand van allen, die het wél menen met
de Nederlandse jeugd; met den jongeling, die straks man,
met het meisje, dat straks vrouw zal zijn!
Mogen die allen zich geroepen gevoelen, mede te
arbeiden tot het verheven doel: een krachtig en gezond
en gelukkig nageslacht; dat, toegerust met deze heerlijke
eigenschappen van lichaam, geest en gemoed: een waarborg
geeft voor een krachtig, gezond en gelukkig Nederland !

D. DE METHODE VAN HET SPEL.
De methode is de wijze, waarop en geeft de middelen,
waarmede men het doel van het spel tracht te bereiken.
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Een weloverwogen, doeltreffende methode van het spe 1
in zijn geheel heeft tot voor korte tijd ontbroken.
De NBLO heeft echter langzamerhand een methode ontworpen, gebaseerd op de ervaring, die bij de spelleidersen kindercursussen etc. werd verkregen. Deze methode
heeft dus het grote voordeel, dat zij in en door de praktijk
is gegroeid en blijkens de verkregen resultaten haar bruikbaarheid reeds heeft bewezen.
Deze methode omvat in logisch verband de zogenaamde
kleine spelen, de klein-terrein-spelen en de groot-terreinspelen.
De methode laat zich gevoeglijk splitsen in: I. Leergang;
Ir. Leervorm ; lIl. Leertoon ; IV. Leermiddelen.
J. LEERGANG.
De leergang is de aanwijzing en de ordelijke opeenvolging
van de delen der leerstof met betrekking tot de geestelijke
en lichamelijke vaardigheid.
Evenals bij het volledig gymnastiekonderwijs is de gang
van de gehele spelbeoefening concentrisch-synthetisch.
Aanvangende met de zeer eenvoudige oefeningsvormen
verruim t zich de kring van het kennen en kunnen
steeds verder (concentrisch).
De elementaire beginselen, n.l. 10 pen, sp rin gen,
werpen, vangen, slaan, schoppen, drijven, passeren, schieten, koppen, samenspel (opbrengen), slingeren enz. vinden stelselmatige toepassing
en uitbreiding in een groot complex van spelen, waarbij
ook de geestelijke vaardigheid door het moeilijker worden
der spelregels en het begrijpen en beheersen van de verschillende momenten tijdens het spel geleidelijk toeneemt.
Bij het aanleren van een be p a a I d spel behoort de
leider dit te analyseren (ontleden). Hij zal dan in 't algemeen komen tot een splitsing der moeilijkheden in drie
hoofdgroepen, n.l.: techniek, spelregel,s en taktiek.
Door speciale oefening, beginnend bij de gemakkelijkste
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vormen, zal hij de spelers moeten brengen tot voldoende
technische (d. i. lichamelijke) bedrevenheid; de spelregels
(geestelijke praestatie) worden - zo nodig - aanvankelijk vereenvoudigd.
De spelregels moeten:
a. logisch zijn ontworpen (d. w. z. ieder overtreding
redelijk en doelmatig straffen);
b. kort en duidelijk zijn geformuleerd;
c. in overeenstemming zijn met de. lichamelijke en
geestelijke ontwikkeling van de spelers;
d. rekening houden met de sexe;
e.
"
"
" " temperatuur;
f.
"
"
" " bodemgesteldheid;
g. geen gevaar opleveren; eventueel gevaar voorkomen.
Het volkomen meesterschap van de techniek en grondige kennis van de spe I reg els bepalen ongetwijfeld voor
een niet gering deel de kwaliteit van de spelers; het spel zal
echter eerst geheel tot zijn recht komen en de spelroutine
zal eerst volledig mogen heten, wanneer de speler kan
voldoen aan de eis van goede taktiek (geestesarbeid van
hogere orde); d. w. z. juist begrip, vlotte toepassing en
voor den betrokkene of zijn partij voordelig gebruik van
de spelregels - meestal door middel van de techniek.
Langzamerhand wordt nu uit deze onderscheiden delen
het gehele spel weer opgebouwd. Deze 0 pbo u win g
draagt de naam van samenstelling of synthese.

11. LEERVORM.
De leervorm is de vorm, waarin het onderwijs wordt gegeven.
Men gebruikt bij het spel de mededelende leervorm. Deze
mededeling bereikt de leerlingen door 't beeld, dat de leider
van de oefening geeft (voordoen) en (of) door het woord,
dat zijn bedoeling moet vertolken (b e vel).
't Is voor het ontwikkelen van de spelkwaliteiten der
deelnemers van 't hoogste belang, dat de leider het "hoe
en waarom" der spelregels zuiver weet aan te geven en
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duidelijk te illustreren en de techniek en taktiek der spelen
volkomen beheerst. Goed voorgaan doet goed volgen!
Toch is ook het gesproken woord van 't uiterste gewicht.
Het verklaren van een spel; het geven van een juist begrip
is dikwijls uitermate moeilijk. Een goed spelleider zal steeds
krijt en bord bij de hand hebben (desnoods een krabbeltje
op de grond), om zijn bedoeling te verduidelijken.
Het bevel, dat vooral bij de groot-terreinspelen dikwijls
door een "fluitsignaal moet worden gegeven, is niet zelden
beslissend voor de goede, vlugge gang van 't spel.

111. LEERTOON.
De leertoon is de hoorbare (soms z i c h t bar e) uiting van
de persoonlijkheid des onderwijzers.
De leertoon is bij de spelleiding van alles beheersende
invloed.
Het spel geeft uiteraard steeds aanleiding tot blijdschap
en vrolijkheid. De leertoon moe t dus voo rail es opgewekt en levendig zijn; moet aanvurend en bezielend zijn.
Dit aanvuren kan bij het spel ook bestaan in een opwekkend gebaar, een bezielende beweging enz.
Een saai of nurks spelleider zet de domper, op wat psychologisch - juist de hoge waarde van het spel bepaalt.

IV. LEERMIDDELEN.
Leermiddelen zijn voorwerpen, die bij het onderwijs
dienst doen.
In dit geval dus spelbenodigdheden, t. w. :
Ballen, blokjes, teerling, stokken, palen,
hoepels, trektouwen, materiaal voor de kleinen groot-terrein-spelen enz.
Voor het verkeersonderwijs bovendien verkleinde verkeersborden. (Zie pag. 377 t/m 380).

E. SPELLEIDER.
'Verd bij de behandeling van leervorm en leertoon reeds
terloops gesproken over enkele eigenschappen, die de spel-
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leider behoort te bezitten, zijn taak is zo veelzijdig en van
zo overwegend belang, dat een meer uitvoerige beschouwing
noodzakelijk is.
Van den spelleider toch hangt het voor een niet gering
deel af, of er gang in het spel zit, of de spelen met de nodige
animo en kracht worden beoefend en de waarde van het
spel dientengevolge op het hoogste peil wordt gebracht.
Door woord en daad moet hij de spelers weten te bezielen;
- door zorgvuldige voorbereiding van technische en geestelijke vaardigheid moet hij het spel tot zijn volle recht
brengen; - door vlug en correct optreden moet hij de
loop van het spel binnen de juiste banen houden; - trage
spelers aanvuren, overmoedige breidelen; - zijn beslissingen moeten snel en onpartijdig worden genomen.
Hij eise stipte opvolging van zijn bevelen; zijn woord
zij wet; maar hij vergete anderzijds nimmer, dat het genoegen van het spel en de opvoedkundige waarde voor
een niet gering deel zijn gelegen in de persoonlijke vrijheid,
in het recht van initiatief en de betrekkelijke zelfstandigheid, die de speler geniet.
D eta a k van den spe 11 e i der kan wor den v e rdeeld in zijn functie vóór, tijd4'ns en na het spel.
I. VOOR HET SPEL.

De leider brengt - met het oog op tijdverlies - zo
mogelijk vóór de aanvang terrein (eventueel zaal), uitzetting van het speelveld, spelbenodigdheden etc. in orde
of liever nog late hij dit werk verrichten door opzettelijk
daarvoor aangewezen leerlingen; verklaart - zo nodig het spel; verdeelt - of doet verdelen bij keuze of loting de partijen; controleert de kentekenen der spelers; stelt
de partijen zo op, dat zon en wind het minst hinderlijk
zijn, - vooral bij b!J.Ispelen dient hier zorgvuldig op te
worden gelet.
Om het overzicht en onthouden der spelregels te vergemakkelijken, kan een vergelijking van verwante spelen
somtijds dienstig zijn.
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Er zijn n.l. verschillende spelen, die als het ware tot
dezelfde familie behoren en wier hoofdverschil wordt gevonden in veranderde 0 p stelling of gewij zigde
techniek.
Enkele voorbeelden mogen volstaan, om de bedoeling
te verduidelijken:
a. Kat en muis in verschillende opstellingen.
b. Grenswerpbal, grensslagbal, grensvoetbal, grensvuistbal, slingerbal.
c. Lijnbal, volleybal, tamboerijnbal, vuistbal.
d. Handbal, voetbal, hockey.

11. TIJDENS HET SPEL.
Hij neme - indien mogelijk - een zodanige plaats in,
dat hij de ge hel e klasse kan overzien en de gang van
het spel v 0 I kom e n kan volgen.
Hij geve steeds oog en oor de kost, opdat het spel zo
zuiver mogelijk volgens de regels wordt beoefend; - echter
met dien verstande, dat bij een nieuw aangeleerd spel niet
alle, kleine foutjes voortdurend worden afgefloten. .Al
smedende, wordt men smid! Beweging is doel, het spel
is middel!
Hij wijze voortdurend op het nut van samenspel ter bereiking van het beoogde resultaat. Hij vure den langzamen
aan en remme den te vurigen speler. Hij eise steeds nobel
en eerlijk spel en brenge den minder ridderlijken speler op
bezadigde wijze zijn fout onder het oog.
Maar vóór alles: het spel blijvespel; geen harnas, dat
knelt en drukt, maar vrijheid en blijheid bovenal!
De leider zorge verder voor de nodige afwisseling van
inspannende met minder inspannende spelen; - vooral
het snel lopen kan voor hart en longen gevaarlijk worden
en bij het spel dubbel gevaarlijk, daar de speler door de
gemoedstoestand, waarin hij verkeert, de gewone waarschuwing: overmatige hartklopping, ademnood of ver-
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moeidheid niet opmerkt of - erger nog - uit aandrift,
om te winnen, met opzet het zwijgen oplegt.
Deze afwisseling kan verder ook wenselijk zijn, om 'lust
en ambitie levendig te houden en de alzijdigheid en het
harmonisch effect der lichaamsoefening te vergroten.
De vraag dient nog gesteld: "Is het wenselijk, da.t de
leider meespeelt'"
Het antwoord is van vele en velerlei factoren afhankelijk.
Bij sommige spelen, waar de leider een b ep a al d e
plaats moet innemen, om de loop van het spel goed te
kunnen overzien, beslist niet.
Bij andere spelen - vooral bij oefenspel - kan het
meespelen daarentegen zeer nuttig zijn, daar de leider
door grote technische vaardigheid, zuivere toepassing der
spelregels en goed begrip van taktiek den leerling tot
voorbeeld kan strekken.
Voor goed begrip en toepassing van juiste tak tie k
geldt in de eerste plaats: "leringen wekken, maar voorbeelden (s)trekken!"
Men ka.n b.v. de spelers er op wijzen, da.t het goede
taktiek is, de bal steeds te plaatsen op zijn partner; de
bal te doen neerkomen in het terreingedeelte, dat door de
tegenpartij het zwakst bezet is; de bal te werpen of te slaan
met de gunstigste kansen voor eigen partij, om voordelen
te behalen; door verspreide aanval de aandacht van de
tegenstanders te verdelen en af te leiden of door gesloten aanval hun linie te doorbreken en het doel te forceren enz. enz.
Een goed leider zal iedere gelegenheid aangrijpen, om de
spelers deze noodzakelijke kennis bij te brengen; - doch
hoe nuttig deze theorie ook moge zijn, voor het aanleren
van taktisch spel staat de praktijk bovenaan.
De leider zal zo mogelijk zelf het levende voorbeeld
moeten zijn, om de theorie door de daad te illustreren
en behoort verder de aandacht der andere spelers op de
actie der beste taktici te veRtigen.
Ook van paedagogisch standpunt is er veel voor te zeggen,
daar er - bij tactvol optreden - een geest van vertrouwe-
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lijkheid wordt gekweekt tussen onderwijzer en leerlingen.
Deze geest van kameraadschap kan voor de opvoeding
uitstekende gevolgen hebben.
Ook het blijven in de p rak t ij k van het spel, het onderhouden van verkregen vaardigheid is voor den leider van
groot gewicht.
Toch is het meespelen, ook in de spelen, waar dit wël
mogelijk is, niet altijd aan te raden. Leeftijd en drukke
werkkring kunnen een beletsel zijn, vooral bij die spelen,
waar veel en snel lopen dikwijls in toepassing komt.
Onvoldoende, technische vaardigheid en minder gunstige
resultaten bij het bewaren der orde kunnen ook voor onthouding pleiten. Eveneens bij wedstrijdspel, waar de leider
te veel overwicht zou kunnen geven.
De leider dient zichzelf bij deze en a,ndere gevallen een
goede maatstaf aan te leggen; absolute voorsehriften zijn
niet te geven.
111. NA HET SPEL.

De leider ziet toe, dat de spelbenodigdheden zorgvuldig
worden opgehaald, nagezien en geborgen. Het verdient
alle aanbeveling, de spelers om· beurten met dit werk
te belasten en voor de versehillende soorten materiaal
va s t e plaatsen aan te wijzen. Verlies zal daardoor vrij
zeker worden voorkomen, het opruimen zal snel geschieden
en de spelers leren prijs stellen op orde en regelmaat.
Hij doet - zo nodig - mededeling van de uitslag van
het spel en maakt de op- en aanmerkingen, waartoe het
spelen aanleiding heeft gegeven.
Hij houdt verder toezicht op de kleding; vooral in het
winterseizoen.
F. AANVOERDERS.

Bij de partij spelen verdient het ten zeerste aanbeveling,
dat iedere groep een aanvoerder bezit.
De aanvoerder heeft een gewichtige taak te vervullen.
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Hij vertegenwoordigt zijn partij; heeft het recht van
protest; wijst zijn spelers hun plaatsen en voert hen tijdens
het spel aan.
De spelers zijn - behoudens beroep op den scheidsrechter - verplicht hun aanvoerder te gehoorzamen.
Hoewel het dus ongetwijfeld wenselijk is, dat de aanvoerder een goed speler zij, is het nog van meer belang,
dat hij het volle vertrouwen zijner medespelers bezit, kalm
en bezadigd weet op te treden en met de eisen ener goede
spelvoering op de hoogte is.
De aanvoerders kunnen door den leider worden aangewezen, maar kunnen ook door hun medespelers worden
gekozen. Bij enigszins geoefende spelers, die de waarde
van den aanvoerder behoorlijk kunnen taxeren, verdient
de laatste wijze om opvoedkundige redenen de voorkeur.
Hier steunt het spel rechtstreeks de praktijk van het
maatschappelijk leven.
G. GRENSRECHTERS.

Vooral bij wedstrijden zal het nodig zijn, dat de scheidsrechter (spelleider) door grensrechters wordt bijgestaan, die
hem op gemaakte fouten opmerkzaam kunnen maken (b.v.
speler over de grens; bal over de grens; niet aanraken of
loslaten van honkpaal). Ook in twijfelachtige gevallen kan
hun oordeel voor den scheidsrechter van belang zijn. De
scheidsrechter houdt echter steeds de eindbeslissing in handen, met dien verstande evenwel, dat b.v. bij competitiewedstrijden recht bestaat op hoger beroep.
H. TERREIN.

Het terrein moet liggen in een omgeving, die niet door
schadelijke dampen wordt verontreinigd (kwalijk riekende
sloten; moerassige bodem; fabrieken enz.). Indien enigszins
mogelijk in de nabijheid van een oefenlokaal (eventueel
gymnastiekzaal), opdat bij ongunstig weer de spelen zonder
stoornis kunnen worden aangevangen of voortgezet.
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Zeer doeltreffend is het ook, een gedeelte van het terrein
te overkappèn; - in ieder geval dient echter een afdak of
een loodsje of schuurtje aanwezig te zijn~ om bij plotseling
opkomende, ongunstige weersgesteldheid te kunnen schuilen.
Het loodsje of schuurtje kan tevens dienen als bergplaats
van het spelmateriaal en - zij het ook primitieve kleedgelegenheid.
Zeer wenselijk is het, enige beschutting aan te brengen
aan de Noord- en Oostzijde, om de gure en ijzige windvlagen enigermate te breken. Enig opgaand geboomte in
het Zuiden en Westen zal met het oog op een beschaduwd
plekje in de rust en voor het breken van de felle zonnestralen in de namiddag goede diensten kunnen bewijzen.
Bomen of struikgewas midden op speelplaats of terrein
zijn vooral voor de balspelen zeer hinderlijk.
Wenst men het terrein ook te benutten voor wedstrijden,
waarbij betalend publiek wordt toegelaten, dan is een goed
ingerichte tribune van veel belang.
Deze tribune kan zodanig worden geconstrueerd, dat zij
niet alleen beschutting geeft voor de toeschouwers, maar
ook enigermate voor de spelers; - bovendien kan zij, bij
praktische bouw, kleed- en wasgelegenheid aanbieden en
berging voor het spelmateriaal.
Van veel belang is ook een behoorlijke afrastering, waardoor spelers en speelsters gevrijwaard zijn voor overlast
van de zijde der straatjeugd. Ook in verband met eventuele
wedstrijden is een goede afsluiting zeer gewenst. Sloten
zijn ondoelmatig met het oog op verlies van spelmateriaal.
De ombeining van het terrein moet niet te laag zijn
(minstens 21/ 2 à 3 m) en van dien aard, dat honden etc. er
niet door kunnen kruipen. Een muur of planken-schutting,
latwerk of kruisvormig gevlochten ijzergaas is geschikt.
De spe e I vel den kunnen worden afgezet door paaltjes
met tussengespannen staaldraad; - met dien verstande,
dat de grenslijnen (kalkstrepen) voor het eigenlijke speelveld nog minstens 1 à 11/ 2 m binnen deze afzetting beboren
te blijven.
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Voor het officiële voetbalveld moet deze vrije strook
4 m breed zijn.
De grootte van het terrein houdt verband met de aard
der spelen, die men er wil uitvoeren.
Voor de kleine spelen (= zaalspelen, d. w. z. spelen, die
- desnoods - ook in de zaal kunnen worden uitgevoerd)
is een flinke speelplaats (kort gehouden grasveld) voldoende.
Voor de klein-terreinspelen zal een terrein van 60 bij
75 m kunnen volstaan, terwijl men voor de groot-terreinspelen over een oppervlakte van 110 bij 140 m dient te
kunnen beschikken.
Groter afmetingen zijn steeds gewenst.
De bodem moet aan een drietal eisen voldoen:
1. Goed afwateren.
2. Zoveel mogelijk stofvrij zijn.
3. Geen gevaar opleveren voor de spelers.
Bij de aanleg van een terrein verdient het alle aanbeveling, allereerst voor een voldoende drainering te
zorgen. Als ondergrond is puinstorting goedkoop en doelmatig. Het aanbrengen van een flink buizennet is uitstekend, maar nog al kostbaar.
De bovengrond kan bestaan uit een mengsel van zand
en tuinaarde, gedekt door graszoden. Dat g ras vel d,
geregeld kort gehouden, voldoet het best.
Kolensintels, fijne kiezels of zand zijn af te
keuren.
Gevaar bij vallen of bij opgetrapte steentjes en veel
stof zijn hiervan de onafscheidelijke gevolgen.
In verband met een goede afwatering dienen de speelvelden enigermate tonrond te worden aangelegd; - dit is
te meer nodig, daar het middengedeelte, dat het drukst
wordt bespeeld, op den duur ook het meest wordt ingelopen
of samengeperst.
Het terrein moet verder zo vlak mogelijk zijn; zonder
kuilen of verhevenheden, die kans opleveren voor struikelen
of vallen. Vooral, wanneer de spieren van de voet vermoeid
geraken, is de kans voor verstuiking etc. groot.
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Met het oog op tijdwinst is het zeer gewenst, het terrein
zodanig in te richten, dat voor de meest gebruikelijke
spelen het veld snel kan worden uitgezet. Zeer praktisch is
daartoe het aanbrengen van houten kokers in de grond,
door een deksel zodanig afgesloten, dat het geheel niet
boven de oppervlakte uitsteekt.
Wanneer de kokers in overeenstemming met de vereiste
afmetingen der verschillende spelen (b.v. Slagbal, Veldbal,
Korfbal, Voetbal enz.) worden ingegraven, is tijdverlies
nagenoeg uitgesloten. Zo mogelijk houde men ook hierbij
rekening met zon en heersende wind.
Om het grastapijt op bepaalde punten door kaallopen
niet te veel te schaden, kan het zijn nut hebben, de kokers
na verloop van tijd enigszins te verplaatsen. Beschikt men
over een zeer groot terrein, dan is het zelfs aanbevelenswaardig - vooral bij druk gebruik - terstond een twee-,
drie- of viertal velden voor de verschillende spelen in te
graven. Hinder van zon en wind en kaallopen - b.v. de
terreinstrook voor het voetbaldoel - kan dan bijna geheel
worden voorkomen.
Zo nodig kunnen echter - natuurlijk onder zeker
voorbehoud - in verband met de seizoen-wisseling verschillende spelen op eenzelfde veld worden beoefend.
B.v. handbal, hockey, grensbal, slingerbal etc. op het
voetbalveld; kastie, rounders etc. op het korfbalveld.
Ook bij het spelen in de zaal is door het doelmatig aanbrengen van geverfde strepen, cirkels enz. veel
tijdwinst te boeken. Bovendien wordt het st 0 f, dat aan
het gebruik van krijt is verbonden, tevens vermeden. Bij de
verkeersspelen zal het gebruik van krijt dikwijls nodig zijn.
Aan het slot van het theoretisch gedeelte zullen nog
enkele terrein-plannen met korte toelichting worden g&geven.
I. W AAR MOET WORDEN GESPEELD?

In overeenstemming met de nieuwere inzichten met betrekking tot de Lichamelijke Opvoeding en in verband
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met het wezen van 't spel, behoort het vaststaande regel
te zijn, dat in de 0 pen I u c h t wordt gespeeld .
.Alleen, wanneer de omstandigheden van weer en wind,
terrein etc. te ongunstig zijn, mag van deze regel worden
afgeweken .
.Aldus opgevat zou het woord z a a I spe I e n moeten
verdwijnen; tenzij men er onder wil verstaan: "kleine
spelen, die - des n 0 0 d s - ook in de zaal kunnen worden
beoefend" .
Opgemerkt moge nog worden, dat het somtijds - b.v.
in een zeer drukke omgeving - aanbeveling kan verdienen,
de kleinste kinderen, die zo uiterst gemakkelijk worden
afgeleid, in den beginne in de zaal te laten spelen.
J. HOE LANG EN WANNEER MOET WORDEN
GESPEELD?

Zal de waarde van het spel ten volle tot uiting komen,
dan is het zeer wenselijk, dat dag e lij k s wordt geoefend.
Van ieder lesuur voor de lichamelijke oefening behoort
een deel aan het spel te worden gewijd.
Bij de laagste klassen der Lagere School moet het spel
hoofdzaak zijn, maar ook in de hogere leerjaren behoort
aan het spel meerder ruimte te worden toegestaan, dan tot
heden gebruikelijk is. De methodische beoefening van het
spel toch zal onafwijsbaar nodig maken, dat met het
systeem: "de overgeschoten brokjes voor het spel" radicaal
wordt gebroken.
In de regel zal het verkieslijk zijn, het 1a a t st e gedeelte van het lesuur voor het spel te benutten. Toch
verdient het aanbeveling, de min of meer gereglementeerde les in de lichamelijke oefening, zo nu en dan eens
te onderbreken met het meer vrijheid gevende spel; vooral, wanneer nieuwe, moeilijke oefeningsvormen worden
aangeleerd, is het spel als arbeidsgymnastiek zeer op zijn
plaats.
Voor de beoefening der klein-terreinspelen in de hogere
Ons Speeluur, I.
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leerjaren der Lagere School zal het volle uur nodig zijn.
Voor leerlingen boven de schoolplichtige leeftijd geldt
in hoofdzaak hetzelfde stelsel; met dien verstande, dat
de groot-terrein spelen eerst geheel tot hun recht zullen
komen, wanneer kan worden beschikt over verplichte
speelmiddagen.
K. VEILIGHEIDS- OF VOORZORGSMAATREGELEN.
Veiligheids- of voorzorgsmaatregelen zijn de middelen,
die worden aangewend, om het spel zo goed mogelijk te
doen slagen en gevaren, die uit een verkeerde toepassiug
zouden kunnen voortspruiten, te voorkomen.
Ze kunnen betrekking hebben op:
1. Terrein (lokaal) en omgeving.
H. Leermiddelen.
HL Leerstof.
IV. Leerlingen.
V Leraar (leider).
I. TERREIN (LOKAAL) EN OMGEVING.
Bij de beschrijving van de voorwaarden, waaraan een
goed terrein moet voldoen, zijn de hier te nemen
veiligheidsmaatregelen reeds uitvoerig toegelicht. Een korte
opsomming kan dus volstaan:
1. Gezonde, frisse omgeving.
2. Schuilplaats voor ongunstig weer.
3. Beschutting Noord- en Oostzijde tegen
gure en ij zige wind vlagen.
4. Enig opgaand geboomte in het Zuiden
en We s ten te gen fe 11 e nam i d dag zon.
5. Afrastering.
6. Goede afwatering.
7. Zoveel mo gelij k stofvrij. (Kort gehouden
grasveld).
8. Geen gevaar opleveren (kuilen, verhevenheden).
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Bij de beoefening van het spel in het lokaal vragen nog
enkele zaken bizondere aandacht.
De uiterste zorg moet worden besteed aan stofwering en
goede ventilatie, daar de meeste spelen een krachtige en
diepe ademhaling tengevolge hebben. Kan aan deze voorwaarden niet worden voldaan, dan bestaat er alle kans,
dat het voordeel in een nadeel ontaardt.
Geen gladde vloer. Geen uitstekende voorwerpen (pilasters,
werktuigen, kachels) of deze zoveel doenlijk maskeren,
daar de leerlingen in 't vuur van het spel gemakkelijk
de omgeving vergeten.

11. LEERMIDDELEN.

De leermiddelen behoren de u g del ij k en van de
voorgeschreven afmetingen te zijn.
Ons ol i d e trektouwen, duwstokken enz. kunnen gevaar
opleveren voor de spelers. Wrakke poorten (goals) bij
Voetbal, Handbal enz. evenzo; vooral voor den doelverdediger. Kor te hoek-en grens vlaggen of honkpalen
eveneens, daar de spelers er met borst of buik op kunnen
vallen .. Honkpalen dienen bovendien behoorlijk va s tin
de grond te staan en van voldoende dikte te
zijn, daar het breken bij aangrijpen na een snelle loop
- vooral bij vochtig gras - voor den speler ernstige gevolgen kan hebben.
Zijn geen kokers aanwezig voor de stevige honkpalen, dan
neme men stokken of staven, welke schuin in de grond
moeten worden geslagen, hellend naar de zijde, waarheen
de loper zich beweegt.
Het spelmateriaal moet verder op normale wij ze
worden gebruikt, b.v.: bij handbal, korfbal, grensbal enz.
mogen geen loshangende riempjes of veters voorkomen, daar
de spelers dan gevaar hebben te duchten voor de ogen; uitstekende randen of richels bij de vuistbal kunnen leiden
tot beschadiging van hand of arm.
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De leider behoort verder streng toe te zien, dat het
klaarzetten en het opbergen van de spelbenodigdheden 0 r d e lij k ges eh i e d t. Vooral bij zwaar materiaal,
als: poorten en honkpalen kunnen gemakkelijk ongevallen
plaats hebben.
Om het verkeersonderwijs een bizondere bekoring te
geven, is het nodig, dat men kan beschikken over speciaal
daarvoor vervaardigd spelgereedschap.
In de eerste plaats moet men de beschikking hebben
over de in deze handleiding opgenomen verkeersborden
in verkleinde vorm.
Deze kunnen van karton zijn en aan één of beide kanten
beschilderd of bedrukt. Wellicht verdient het aanbeveling
het benodigde spelmateriaal in de hoogste klassen gedurende
de tekenles te laten maken.
De borden worden door middel van punaises bevestigd
op een vierkante stok van ca. 3 x 3 cm dikte en waarvan
de lengte afhangt van het doel, dat ermede beoogd wordt.
Zo bevestigt men verbods-, gebods- en aanwijsborden
aan stokken van maximum 2 m lengte, eveneens het
stopbord en het bord - hier oversteken - .
Voor het imitatie-seinlicht gebruikt men stokken van
2,25 m en de imitatie-verkeerszuilen worden met hun
onderdelen bevestigd aan stokken van 1,20 m.
Deze stokken zijn van onderen voorzien van een punt,
teneinde ze op een grasveld in de grond te kunnen steken.
In een gymnastieklokaal zullen we als regel gedwongen
zijn een leerling aan te wijzen, die zo'n compleet bord
vast houdt.
Verder heeft men nodig enige ronde stokken van 1,30 m
lengte met een diam. van 2!- cm, ten dienste van leerlingen, die voor verkeersagent fungeren en met beide
armen zijwaarts moeten staan. Deze leerlingen leggen de
stok over de schouders en houden de uiteinden vast. Deze
houding zou zonder stok te vermoeiend zijn. De stok is
wit geverfd.
Bij de zaalspelen is het krijt een dankbaar hulpmiddel:
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lijnen worden ermee getekend, straatpunaises ermee aangegeven. Het is ook bruikbaar op speelplaatsen met stenen
plaveisel. Voor het grasveld moeten wij over ander materiaal
kunnen beschikken. Linten en kalklijnen kunnen het doen,
ma.a.r hebben hun bezwaren, n.l. over linten kan de leerling struikelen en kalklijnen trekken is niet ieders werk.
Daarom dient men de beschikking te hebben over dunne
platte latten, wit geschilderd, om de nodige afscheidingen
en begrippen aan te geven. In de houthandel bestaan
z.g. tengelZatten, d. i. ongeschaafd hout 1 cm dik en 4 cm
breed. Het beste is deze latten in stukken van 3 m en
kleiner aan te schaffen.
Om stoplijnen op het grasveld aan te geven, maakt men
straatpuna.ises van triplex-plankjes, 10 x 10, met in het
midden een grote spijker, om in de grond te drukken.
De afmetingen van de verkeersborden als spelmateriaal.

Het beste formaat verkrijgt men door 8 maal de afmetingen te nemen van de afbeeldingen in dit boek.
111. LEERSTOF.

De veiligheidsmaatregelen, bij de leerstof te nemen, zullen
betrekking hebben op de volgende drie hoofdgroepen:
1. Dele ers t of kan do or verkeerde toep a ssing gevaarlij k worden v 0 or alle leerlingen.
In sommige gevallen meer in 't bizonder voor zwakke
kinderen.
De schuld zal in dit geval meestal te vinden zijn bij
den leider en veroorzaakt worden door onkunde, nonchalance etc.
Het geneesmiddel ligt voor de hand.
2. Een speler kan door verkeerde methoden
een anderen speler schaden.
3. Een speler kan door slecht spel zichzelf
benadelen.
Om de gevallen, sub 2 en' 3 genoemd, doeltreffend te
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behandelen, doordringe de onderwijzer de leerlingen allereerst van de plicht, om niets te doen en evenmin iets na
te laten, waardoor voor de medespelers of voor den speler
zelf gevaar kan ontstaan.
Onvoldoende, technische vaardigheid, gebrek aan inzicht
of overgrote speelijver zijn meestal de oorzaken.
Een goed leider zal hier de juiste weg wel weten te
vinden.
Zelden zal er bij deugdelijke leiding boos opzet aanwezig
zijn. In dat geval kunnen een ernstige waarschuwing, verbod van deelname en ten slotte staking van het spel als
remedie dienen.
De . meest gewichtige veiligheidsmaatregel bij het toepassen en nitvoeren van het spel is ongetwijfeld de methodisehe voorbereiding en behoorlijke dosering van de leerstof, d. w. z. het geven vimde voor iedere klasse- en voor
iederen leerling geschikte leerstof in de gewenste dosis.
- Verreweg het grootst aantal spelen toch heeft een verhoogde ademhaling en versterkte bloedstroom tengevolge
(lopen, huppen, springen enz.); op zichzelf een onschatbaar
voordeel, maar dat juist bij de spelen moet aansporen tot
grote voorzichtigheid, daar ambitieuze of eerzuchtige leerlingen gemakkelijk de juiste maat overschrijden. Vooral in
het warme jaargetijde is nauwlettend toezicht gebiedend
voorgeschreven; speciaal voor zwakke leerlingen. Overspanning kan voor het volgend leven uiterst noodlottige gevolgen
hebben.
Groepering der spelen in verband met de temperatuur is
dan ook gebiedend noodzakelijk!
Hoewel het regel behoort te zijn, dat het spel aan een
groot aantal deelnemers veel en flinke beweging verschaft,
kunnen zich toch gevallen voordoen, waarin uitzondering
wenselijk of nodig it1; b.v. bij h 0 g e temperatuur, vooral, wanneer de 'lucht veel waterdamp bevat en daardóor
de uitwaseming of uit,zweting wordt belemmerd. De warmteregulering van het bloed ondervindt dan stoornis door de
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onvoldoende verdamping en er ontstaat groot gevaar voor
hart en longen.
Men onderscheidt dan:
1. Spelen voor 1a g e

2.
3.

"

"

temperatuur.
"matige
"
"hoge
"

1. Spelt'n voor I a g e temperatuur.
Bij voorkeur all e spelers doen mede. Krachtige beweging
wenselijk, om de spelers te verwarmen. Stilstaan, vooral
na flinke inspanning, gevaarlijk.
2. Spelen voor mat i 9 e temperatuur.
In grote gro ep en spelen of allen tegelij k, naar
gelang het spel meer of minder inspanning geeft. Matige
rust aanbevolen.
3. Spelen voor ho 9 e temperatuur.
Steeds spelen in niet te grote groepen en niet
te lang achter elkaar, waardoor behoorlijke rust is
gewaarborgd. Spelen ni e t inspannend te nemen: vooral
hart en longen ontzien.
Wanneer de leider bij het b ep ale n van het spel rekening houdt met deze gegevens, zal het hem niet moeilijk
vallen, een doelmatige keuze te doen.
Opgemerkt moet nog worden, dat een zeI f de spel
thuis kan behoren in ver s c h i 11 end e rubrieken, naar
gelang van speelwijze.
Een paar voorbeelden (zie praktijk) ter toelichting.
a. Het spel "J a g e rba 1" behoort tot de eer s t e groep,
wanneer men de bepaling maakt, dat de getroffen hazen
b lij ven me des pel e n, maar eenvoudig in volgorde van
treffen worden afgeroepen; tot de tweede groep,
wanneer de klasse in af d e li n gen na elkaar speelt of
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een vlugge a fl 0 s sin g van Jagers (honden) en hazen
plaats vindt.
b. Het spel "D ri eis te vee 1" is geschikt voor
hoge temperatuur, wanneer een grote klasse zonder
splitsing speelt.
Verdeelt men de klasse daarentegen in twee of meer
afdelingen, die gelij ktij dig spelen (natuurlijk slechts bij
voldoende geoefendheid), dan kan men er ook bij matige
temperatuur gebruik van maken.
Voor a 11 e spelen zal bovendien de tij d d u u r een belangrijke factor zijn, die nimmer uit het oog mag worden
verloren.
Het kan zijn nut hebben, in dit verband melding te
maken van de verschillende manieren, waarop de leerlingen
elkaar kunnen aflossen of van functie kunnen verwisselen.
Bij de klein- en groot-terreinspelen is dit meestal vrij
eenvoudig, vooral bij de grote rubriek slagbalspelen (slagbal, kastie, rounders, veldbal enz.), waar slag- en veldpartij
volgens vaste regels van taak verwisselen.
Bij de kleine spelen is in dit opzicht meer verscheidenheid.
De meest bekende vormen zijn:
1. De klasse is verdeeld in afdelingen, die n a elkander
het zelf de spel uitvoeren.
2. Groepenindeling. Eén groep de hoof d f u n ct ie;
andere groep(en) min of meer belangrijke nevenfunctie. Voorb.: "Kat en muis in kring", zonder
en met hinderen door de kring.
3. Leerling na fout of tik af.
Twee mogelijkheden. Leerling blij ft mee spe I e n, tot
een van te voren bepaald aantal is bereikt; of leerling
val tuit.
In het laatste geval kan het spel eveneens worden gestopt, wanneer het aangegeven aantal is bereikt of het
kan onafgebroken worden voortgezet, door te bepalen, dat
b.v. de zesde getikte de eerste weer vrijmaakt.
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Gegeven de vele variaties, die mogelijk zijn, moge dit
schema volstaan.
Een verstandig leider zal thans de weg wel weten te
vinden, om de lichamelijke inspanning voor de leerlingen
doeltreffend te regelen.
Bij de spelen met zang zij men er indachtig aan, dat
zingen een ademhalingsoefening is, die niet
alleen del 0 n gen d win g t tot ar bei d, maar daarenboven een bepaalde verdeling van de longenI u c h t vereist, waardoor de borstkas zich niet vrij en
onbelemmerd kan bewegen.
Lopen, huppen en springen vóór of tijdens de zang zal
dus Of niet Of zeer matig moeten geschieden.
In hetzelfde licht moet het uitvoeren van armoefeningen
worden bezien.
Waar de spieren, die de arm bewegen, grotendeels direct of indirect - aan de borstkas zijn ingeplant, zullen
armoefeningen vastzetting van de thorax
eis en.
Ook in dit geval zal dus bij lopen, huppen en springen
tijdens het spel voorzichtigheid en overleg zijn aanbèvolen.
Overgrote vermoeidheid, b.v. van been- en voetspi ere n, kan gemakkelijk leiden tot vallen met de
mogelijke gevolgen: beenbreuken, voetverstuikingen, ontwrichtingen enz.
Ook te weinig ontwikkelde, technische bedrevenheid
(b.v. vangen - zie later) kan voor de spelers gevaar
opleveren.
Bij de grote spelen - zoals: Voetbal, Korfbal, Hockey
enz. - worden verschillende ongeoorloofde handelwijzen
beschreven, die óf de goede gang van het spel verstoren
óf voor de medespelers gevaarlijk zijn en wier bestrijding blijkens de gegeven definitie - moet worden gerekend tot
de veiligheids- of voorzorgsmaatregelen.
Het kan zijn nut hebben, daarenboven nog enige,
speciale gevallen te noemen.
Bij kringspelen, waarbij de leerlingen snel om de kring
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heen moeten lopen (b.v. Balwedloop, Baljacht), neme men
de kring niet te klein. In kleine lokaliteiten lere men de
kinderen op de tenen te lopen. In de zaal zorge men er
bovendien voor, dat de kring zich niet te dicht naar de
muur verplaatst, daar de kinderen in het vuur van het
spel deze gevaarlijke hindernis vergeten (b.v. uitlopen
met hoofd voorover bij Kat en muis). Veeltijds zal het
nuttig zijn, de kring hier te vervangen door een ovaal,
teneinde een ruime en ongevaarlijke speelbaan te behouden.
Bij spelen, waarbij de kinderen hand aan hand rondhuppelen; is het zeer gevaarlijk, wanneer wordt losgelaten
(middelpuntvliedende kracht).
Hetzelfde geldt voor het spel "Vrije mand", waarbij de
leerlingen, om het midden te ontwijken, dikwijls met
steeds toenemende snelheid in de rondte gaan.
Ook zonder bedoelde rondloop kan loslaten bij "Vrije
mand" gevaarlijk zijn; hetzelfde geldt voor de verschillende
vormen van touwtrekken - in de eerste plaats bij "Kruistouwtrekken" .
Bij het ge won e touwtrekken houde de leider het touw
in het midden vast, waardoor achterover vallen kan worden
voorkomen.
Bij de "Duwkamp" met één of twee stokken wijze men
er nadrukkelijk op, dat de stok een flink eind onder de
okselholte behoort door te lopen, om het gevaarlijk stoten
van de punt op de borst te voorkomen.
Bij de "Gymnastische dans" of "Springende kring" late
de leider het touw schieten, zodra een leerling wordt geraakt (omslingeren van het touw om de benen en daarna
omtrekken van den leerling).
Om ernstige botsingen te voorkomen, lere men de spelers
- als regel - slechts naar rechts of vo orwaart s
in te lopen (b.v. Vuistbal, Tamboerijnbal, vangpartij
bij Slagbal). Zeer geoefende spelers kunnen elkaar ook door
roep of teken kenbaar maken, wie zal slaan of vangen.
Bij het aanleren van de techniek van het s I a a n en
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bij de uitvoering hiervan in de verschillende slagbalspelen
(b.v. Slagbal, Rounders, Honkbal) zorge men, dat de overige
spelers niet binnen het bereik van het slaghout staan.
De vuis tb al worde steeds met krach tig gesloten
vuist geslagen, om pols- en vingerkwetsuren etc. te vermijden.
Bij het vangen van harde ballen (b.v. honkbal,
cricketbal) eise men steeds ges lot e n vingers en s ter k
gebogen hand.'
Het gevoelig treffen van de vingertoppen wordt voorkomen, terwijl het vleeskussen in de binnenhand de
middelhandsbeenderen beschermt.
Bovendien lere men de spelers, de armen bij de aanraking van de bal terstond te buigen (in te trekken),
waardoor het vangen minder pijnlijk en de vangzekerheid
(vooral bij tennisballen) groter wordt.
Het vangen van grensbal of slingerbal lere men bij
voorkeur aan op één dij, om borst en buik voor pijnlijke en gevaarlijke aanraking te behoeden. Bij het vangen
op bei d e dij en, hetgeen door sommige spelers bij voorkeur geschiedt, kan het gevaar worden voorkomen, door
flink door te hurken met gesloten knieën, de romp voorwaarts te buigen en de bal met kracht benedenwaarts
op de bovenbenen te drukken. Ook kan men de bal
op beide vóórarmen vangen. Op het moment van vangen
wordt de romp in meerdere of mindere mate voorwaarts
gebogen.
Het vangen bij slingerbal met niet aangesloten
vingers is nog in 't bizonder gevaarlijk, daar de lus bij
het vallen om één der gespreide vingers zelfs breuk kan
veroorzaken.
Bij de leiding der vrouwelijke jeugd worde nimmer uit
het oog verloren, dat het meisje door li chaamsbouw,
door aard en bestemming en last not least door
de ingrijpende wijziging van haar organisme
in de puberteits-periode aan het spel bizondere
voorwaarden stelt.
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Nauwgezette keuze der leerstof en speciale zorg bij de
uitvoering is een eerste eis.
Spelen, die zich kenmerken door grote forsheid of robuste kracht, zijn uitgesloten (b.v. stokworstelen, voetbal);
evenzo spelen, die gevaar opleveren voor de tere borststructuur (b.v. duwka.mp), terwijl ten slotte lang volgehouden, krachtige bewegingen niet minder contrabande
zijn (b.v. snelloop over grote afstand).
IV. LEERLING.
Het ware ten zeerste toe te juichen, wanneer alle lee1'lingen onder geregeld toezicht en nauwlettende contröle
van den medicus konden worden gebracht. Uitbreiding
van het instituut der schoolartsen is daarvoor echter
een eerste eis.
Waar overigens alle veiligheidsmaatregelen - ook met
betrekking tot terrein (lokaal), leerstof en leermiddelen ten bate van den leerling worden genomen, behoeven
hier feitelijk nog slechts enkele, speciale voorzorgen te
worden vermeld. Ze hebben bijna uitsluitend betrekking
op kleding en schoeisel.
Te nauw sluitende kleding (ademhaling, belemmering
van beweging) en gevaarlijk schoeisel (spijkers enz.) moet
worden tegengegaan. In de zaal zijn schoenen met guttapercha-zolen aan te bevelen.
Na inspannende, verhittende spelen behoort de leider
zorg te dragen, dat de leerlingen zich voldoende kleden;
- ook het terstond gebruiken van verkoelende dranken
is a.f te keuren.
G.een harde of scherpe voorwerpen in de zakken.
Lange nagels kunnen geïnfecteerde wonden veroorzaken.

v.

LERAAR (LEIDER).

Speelt de leider zelf mee, dan geldt ook voor hem naar gelang van leeftijd, training en technische bedrevenheid in ~eerdere of mindere mate - wat in voorgaande
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beschouwingen met betrekking tot de veiligheidsmaatregelen is opgemerkt.
Het optreden van den leider bij het 0 pen I u c hts pel
dient echter ook nog van ander standpunt te worden
bezien.
De ervaring heeft n.l. geleerd, dat den leider op het
vrije veld lichamelijk zeer zware eisen worden gesteld.
Niet alleen het mee spe I e n kan zeer vermoeiend worden,
maar ook het be vel e n in een niet-afgesloten ruimte,
dikwijls over grote afstand en onder weinig gunstige omstandigheden van weer en wind, vergt grote inspanning.
De leider spele dus niet mede, wanneer zijn lichamelijke
toestand dit ongewenst maakt en volge verder steeds de
regel, zo weinig mogelijk door overgrote stemuitzetting
den leerling te "beschreeuwen".
Zo mogelijk zette hij het speelveld zodanig uit, dat de
wind het bevel naar de spelers toedraagt.
Bij fouten, die meer k I a s sik a a I worden gemaakt,
verzamele hij op fluitsignaal de spelers om zich heen en
verbetere kalm en zaakrijk, wat verbetering behoeft.
Is het in sommige gevallen toch nodig, dat een vèrklinkend bevel wordt gegeven, dan brenge de leider het
geluid vóór in de mond en articulere hij woord voor woord.
Het bevelen op het vrije veld is een kunst, die moet
worden geleerd, maar die ten slotte de moeite van het
leren ruimschoots beloont.
Bizondere zorg behoort de leider van het openluchtspel
ook te dragen voor zijn 0 gen.
Vooral in het zomerseizoen maken de felle zon, het
helderblauwe uitspansel en het schitterend en blikkerend
veld de leiding - vooral op de lange duur - zeer gevaarlijk, in 't bizonder voor mensen, die slechts matig
sterke gezichtsorganen tot hun beschikking hebben.
Het dragen van een donkergekleurde bril, die in verschillende nummers (graden van donkerheid) verkrijgbaar
is, moet ten sterkste worden aanbevolen. Het is gewenst,
hierbij het advies van een oogarts in te winnen. Valse
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schaamte over het weinig flatterend instrument kan noodlottige gevolgen hebben; temeer, daar het verminderen
der gezichtsscherpte over 't algemeen zeer geleidelijk
plaats heeft en de kwaal dus reeds geruime tijd heeft
voortgewoekerd, vóór de patiënt er weet van krijgt.

L. VERDELING DER SPELEN.
Een streng logische verdeling der spelen is moeilijk te
geven, aangezien in vele spelen bepaalde kenmerken voorkomen, die het mogelijk maken ze bij ver s c h i 11 end e
ru brieken onder te brengen 1).
Het minst in strijd met de logica en het meest rekening
houdend met de praktijk, is nog de onderscheiding in:
J. Kleine spelen (zaalspelen, waaronder de verkeersspelen).
11. Klein-terrein-spelen.
lIl. Groot-terrein-spelen.
Op de voorgrond staat, dat alle spelen in de openlucht
behoren te worden uitgevoerd; de kIe i nes pel e n, waarvoor een goed ingerichte speelplaats in 't algemeen voldoende is, kunnen echter tengevolge van de geringe
terreinafmetingen, die nodig zijn, ook in de zaal worden
uitgevoerd (z a a I spe len).
De kIein-terrein-spelen - in hun volle omvang - eisen
een oppervlakte van 60 bij 75 m.
Een deel van deze groep (in het praktisch gedeelte dezer
handleiding nader omschreven) kan echter op een kleiner
speelveld worden beoefend.
Voor de groot-terrein-spelen (veldspelen of grote partijspelen) is bezwaarlijk een vaste maat op te geven: 110
bij 140 zal in 't algemeen wel voldoen. Bij zeer geoefende
spelers zullen deze afmetingen voor sommige spelen (b.v.
1) De ~plitsing in schoolspelen en sportspelen, waarschijnlijk ingegeven
door de huidige indeling bij de examens L.O. en M.O. lichamelijke
oefening, draagt een enigszins gekunsteld karakter en is dan ook zeer
aanvechtbaar.
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Cricket) te klein blijken. In de meeste gevallen zal men
echter met iets minder nog kunnen volstaan.
De kleine spelen en klein-terrein-spelen kunnen gevoeglijk
worden gesplitst in:
Nabootsings-, verkeers-, stand-, loop-, krijgertje-, kamp-,
zintuig- en partij spelen zonder en met spe I ben 0 di gdheden.
Zoals boven reeds werd opgemerkt, zullen sommige
spelen uit verbindingen of combinaties der genoemde
soorten bestaan. De naam zal dan zijn te kiezen in verband met het doel, dat bij het spel voorzit.
De nabootsingsspelen dienen nader besproken te worden.
Hun plaats in het onderwijs is zeer belangrijk, aangezien
deze onderwijsvorm gebruikt wordt in de lessen, die aan
de allerjongste leerlingen worden gegeven, teneinde hun
aandacht te blijven trekken en de geestelijke inspanning
zo gering mogelijk te houden.
Op deze manier wordt dan bereikt, dat het lichamelijk
effect van de les aan redelijke eisen voldoet.
Het nabootsingsonderwijs heeft de laatste jaren veel
opgang gemaakt en het is gebleken, dat de nabootsingsspelen daarin een belangrijke plaats innemen. In de
nabootsingsgymnastiek is men er echter toe overgegaan
tot een onderverdeling van de oefenstof, en wel:
1. Nabootsing van levensvormen.
2. Nabootsing van arbeidsvormen.
3. Nabootsing van cultuurvormen.
Deze onnodige verzwaring van de theorie kan men bij
de nabootsingsspelen gerust achterwege laten. In de theorie
van het bewegingsspel dient echter met een andere onderverdeling van de nabootsingsspelen rekening te worden
gehouden. Er bestaan namelijk drie soorten van nabootsingsspelen met en zonder zang:
1. Nabootsingsspelen, waarbij een aangewezen leerling
het initiatief tot de beweging neemt. Dit kan leiden
tot het uitvoeren van vele, onbelangrijke bewegingsvormen, waaraan de leerkracht voor zijn verder
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onderwijs weinig of niets heeft. Hoogstens is op dat
moment de vrolijkheid en de bewegelijkheid van. het
spel ermee gebaat.
2. Nabootsingsspelen, waar de op te zeggen of te zingen
woorden de bewegingen bepalen. Door een juiste
keuze van. het spel kan door de leerkracht bereikt
worden, dat na.a.st vrolijkheid en bewegelijkheid nu
ook bewegingsvormen worden uitgevoerd, waarvan
hij in de volgende lessen profijt kan. trekken.
3. Nabootsingsspelen, waarvan de bewegingen door de
leerkracht worden bepaald. Deze kunnen leiden tot
een volmaakt resultaat.
Een andere bela.n.grijke groep spelen, zijn de zintuigspeZen, die alleen aan het einde van een les op hun
plaats zijn, da.a.r er een ka.lmerende invloed van uitgaat.
Men heeft hier te doen met spelen, waarin slechts weinige kinderen in actie zijn, terwijl het grootste deel geïnteresseerd toekijkt. Dit laatste is datgene, wat vooral
kalmerend werkt. Wil men echter deze belangstelling
behouden, dan dient er voor gezorgd te worden, dat alle
kinderen minstens één beurt krijgen. Men zou het een
voorrecht kunnen noemen, dat juist bij het vak Lichamelijke Oefening de leerlingen altijd tonen zeer gesteld
te zijn op het krijgen van. hun beurt. Hiermede dient ook
bij de zintuigspelen rekening te worden gehouden.
Standspelen of spelen in standen zijn spelen, wa.a.rbij de
leerlingen zich niet van de plaats bewegen, maar
meestal in de een of andere stand vertoeven. Ze
komen bijna. uitsluitend voor oJ;lder de spelen met spelbenodigdheden (b.v. Springende kring; Geef door; Geef
over; Werp over; Fopbal).
Zuivere loopspelen zijn b.v. spelen van. de vorm: "Stuivertje wisselen". Beter ware het te spreken van.: "S pel en
met voo r t b e weg i n g" , aangezien niet alleen van. de
vorm lopen, maar ook van hinken enz. wordt gebruik
gemaakt.
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Krijgertjespelen ontstaan uit een combinatie van 10 pen
en vangen (tikken) en andere bewegingsvormen (b.v.
afwerpen en miswerpen ).
Kampspelen worden hierdoor gekenmerkt, dat de spelers
hoofdelijk kam pen of strijden om de overwinning. Zeer
dikwijls wordt ook hier gecombineerd (Stokworstelen;
Duwkamp; Touwtrekken; Wedloop; Touwtrekken met
wedloop;. Balwedloop enz.).
Verkeersspelen hebben naast de gewone spelregels ook
één of meer verkeersregels. Deze geven aan het spel een
bizonder karakter, soms zelfs een eigen cachet. Ze kunnen
zonder en met speciaal verkeersspelgereedschap worden
gegeven.
Ze eisen een weinig meer tijd dan het overeenkomstige
spel zonder verkeersregels, daar het aantal actief spelenden
gewoonlijk iets minder groot moet zijn in verband met de
contröle, die op het nakomen van de verkeersregels nodig
is. Ook is het gewoonte, dat iedere groep minstens twee
beurten krijgt, teneinde de leerlingen de tweede keer in
de gelegenheid te stellen, de overtreding te voorkomen,
die de eerste keer mogelijk tot een spoedig "af" zijn heeft
geleid.
Partij spelen komen in beginsel overeen met kampspelen ;
echter met dien verstande, dat hier partijen of groepen
elkaar de overwinning betwisten.
Zij kunnen worden onderscheiden in parti~.,pelen, waarin
eenvoudig elementaire, technische vaardigheden door bizondere rangschikking der spelers in speciale vorm worden
beoefend (Groepenwedloop ; Estafettenwedloop ; Kruisbal ;
Jachtbal of Inhaalbal) en in partij spelen, waarin behalve
met technische vaardigheid ook rekening moet worden
gehouden met bepaalde spelregels en taktiek.
De laatste groep wordt ook aangeduid met de naam:
"veldspelen" .
In grote trekken kan worden aangegeven, dat de nabootsingsspelen thuis behoren in de eerste leerkring van
Ons Speelu'ur, I.

*
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de Lagere School; - de stand-, loop- en vangspelen in
alle leerjaren, maar het meest in de tweede leerkring; de kampspelen en de partij spelen van de eerste soort
hoofdzakelijk in de tweede en derde leerkring; terwijl de
eenvoudigste veldspelen (klein-terrein-spelen) of partij spelen
van de tweede soort eerst in de derde leerkring behoorlijk
tot hun recht kunnen komen.
Wat de leeftijd boven de Lagere School betreft, kan
worden opgemerkt, dat sommige loop- en vangspelen nog
op hun plaats zijn. De kampspelen en de partij spelen treden
echter bij oudere leerlingen steeds meer op de voorgrond;
zodat ten slotte bijna uitsluitend gebruik wordt gemaakt
van de geliefkoosde veldspelen, die deze voorkeur èn om
hygiënische èn om paedagogische en morele èn om praktische redenen ten volle verdienen.
Voor verdere toelichting kan worden verwezen naar de
praktijk; eveneens voor de nadere verdeling over de verschillende leeftijden en leerjaren.
M. GEBRUIK VAN HET SPELMATERIAAL.
J u i s t geb r u i k en z u i ver e ha n t erin g van het
spelmateriaal is voor het welslagen der veldspelen een
eerste eis. Bij onvoldoende, technische bedrevenheid komt
het spel niet tot zijn recht, verliest zijn bekoring en is
tot mislukking gedoemd. Het zal derhalve nodig zijn, in
deze richting voor degelijke voorbereiding te zorgen.
In de kleine spelen is bij doelmatig gebruik uitstekende
leerstof te vinden, om tot een doeltreffende spelopleiding
te komen; in 't bizonder voor gebruik en hantering van
kIe i neen g rot e bal.
De kleine bal wordt in verband met zijn geringe afmetingen het gem a k k e lij kst gehanteerd; - dit geldt
natuurlijk het meest voor kinderen. Kosten van aanschaffing en onderhoud van kleine ballen zijn bovendien matig.
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MI. HET VOORTBEWEGEN VAN DE BAL.
Het voortbewegen van de bal zal, in 't algemeen, op vier manieren kunnen geschieden, n.l.
door middel van:
I. Doorgeven.
II. Werpen.
lIl. Schoppen.
IV. Slaan.
De begrippen, aan deze woorden te hechten, zijn zo
overduidelijk, dat het niet nodig zal zijn, hiervan definities
te geven.
Beschouwen we eerst de kIe in e bal (gewone elastieken
bal, tennisbal, kastiebal, veldbal, kaatsbal, cricketbal, honkbal, hockeybal, tamboerijnbal enz.).
A. KLEINE BAL.

I. Doorgeven.
Bizondere oefeningen in het door 9 e ven zullen weinig
worden gebezigd en dan nog slechts door de kleimte
kinderen.
11. Werpen.
Anders staat het met het we r pen. Hierbij is veel en
zorgvuldige oefening noodzakelijk.
De worp geschiedt bijna uitsluitend met één hand.
Hierbij moet worden opgemerkt, dat b.v. een rechtse
worp het best wordt uitgevoerd in de spreidstand rechtsachterw., waarbij het achterste been meer of minder krachtig
gebogen kan zijn. (Zie: fig. 3).
Drie hoofdtypen van werpen moeten worden genoemd:
a. de Slingerworp ;
b. de Strekworp (stootworp) ;
. c. de Buigworp.

Een s Ii n g er wor p is een worp, waarbij de bal de
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vereiste snelheid verkrijgt door het krachtig s li n 9 ere n
van de gestrekte arm.
Een st rek wor p is een worp, waarbij de bal de vereiste snelheid verkrijgt door het krachtig en vlug st re kken van de gebogen arm.
Een b u i 9 wor p is een worp, waarbij de bal de vereiste snelheid verkrijgt door het krachtig en vlug b u i gen
van de ges t rek t e arm.
Deze worpen kunnen verder zijn:
a. onderhands;
b. bovenhands;
c. achterhands.
Een 0 n der h a n d s e worp is een worp, waarbij de hand
zich 0 n der de bal beviudt, op het ogenblik, dat de bal
de hand verlaat.
Een

boven h a n d s e

worp is een worp, waarbij de

hand zich boven of boven-achter de bal bevindt, op
het ogenblik, dat de bal de hand verlaat.
Bovendien bestaan er sommige worpen, waarbij de hand
zuiver achter de bal blijft, b.v.: de horizontale, zijdelingse
strek- of slingerworp. In dit geval zou men dus kunnen
spreken van de achterhandse worp.
De meest typische vormen van onderhandse, bovenhandse en achterhandse worp zijn respectievelijk die,
waarbij de bal zich beweegt:
1. Zuiver omhoog (hoogteworp ) ;
2.
"
omlaag (stuitworp) ;
3.
"
voorwaarts (horizontale worp).
Het werpen met de kleine bal heeft een tweeledig doel:
1. het werpen van een bepaalde afstand (afstandsworp ) ;
2. het werpen naar een doel (doelworp-vangworp).
De doelworp kan geschieden naar:
a. een stilstaand doel;
b. een zich bewegend doel;
c. een zich voortbewegend doel, terwijl de werper
stilstaat of zich voort beweegt.
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De bal wordt bij de verschillende worpen hoofdzakelijk
door de vingers vastgehouden.
De slingerworp kan op vier manieren worden toegepast:
1°. Met slingeren van de arm van achter naar vóór. De
arm wordt achterwaarts gebracht en min of meer krachtig
naar voren geslingerd, om op het juiste moment de bal in
de bepaalde richting weg te werpen. (Dit geschiedt bij de
voorbereidende werpoefeningen, het opwerpen bij slagbal,
kastie en rounders).
2°. Met slingeren van de arm van hoog, door vóór, naar
achter en weder naar vóór. De arm wordt gestrekt voorwaarts omhoog, voorwaarts omlaag en daarna weer voorwaarts geslingerd. (Dit geschiedt bij het werpen bij veldbal
en honkbal en voor grotere afstanden).
3°. Met een gehele rolling van de arm. De arm maakt
een hele rolling van vóór, hoog, achter naar vóór, om daarna
de bal weg te slingeren. (Deze wijze van werpen dient, om
de bal de grootst mogelijke afstand te doen afleggen).
4°. De arm wordt voorwaarts omhoog gehouden, daarna
voorwaarts omlaag en achterwaarts omhoog geslingerd, om
op het juiste ogenblik de bal los te laten (cricketworp).
Deze vier manieren worden eerst zonder, later met aanloop beoefend.
Bij de strekworp (dit is veeltijds· een combinatie van
slingeren en stoten) wordt de bal door buigen en strekken
van de arm weggeworpen. De hand beschrijft hierbij een
nagenoeg horizontale golving van vóór naar achter (fig. 1),
,,
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waarbij in het polsgewricht een achterwaartse buiging
plaats heeft, om daarna de arm te buigen en krachtig te
strekken. Hierbij wordt tevens een grote kracht ontwikkeld door een voorwaartse knikking in het polsgewricht.
De verte van de worp is evenredig aan de grootte van
de te beschrijven golving.
Bij een zeer verre worp zal de golving noodwendig
groter behoren te zijn, en in meer scruin-achterwaartse
richting moeten geschieden (fig. 2). De romp wordt hierbij
achterwaarts gedraaid en zijwaarts gebogen met volkomen
strekking van de arm. Deze wordt daarna enigszins gebogen, om bij het gelijktijdig terugdraaien van de romp,
krachtig in vóór-bovenwaartse richting te worden gestrekt.
Deze worp is de aangewezen worp, om de bal de
grootste snelheid te geven.
Ook als doelworp (juistheidsworp ) is deze te verkiezen boven andere.
Wil men de bal over een
korte afstand langs een gestrekte, horizontale baan verplaatsen, zo bren ge men de
onderarm vlug voorwaarts;
nu heeft de beweging hoofdzakelijk plaats in het polsgewricht.
Ook deze worp kan zon· 3.
der en met aanloop geF19.
schieden.
Bij de buigworp wordt de bal door het kort en krachtig
buigen van de gestrekte arm weggeworpen. De buigworp
met beide handen komt bijna alleen voor bij kleine kinderen
b.v. in "oefeningen met de kleine bal", z.a. het omhoog;
tegen de muur; op de grond werpen (stuit).
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111. S c hop pen.

Het schoppen van de kleine bal behoeft geen afzonderlijke vermelding, aangezien voor deze vorm van voortbewegen bijna altijd een grote bal wordt gebezigd.

IV. Slaan.
Het slaan van de kleine bal kan geschieden met de
hand of met spelgereedschap (tennisracket, slagbalplank,
kastieslaghout, rounders-, veldb:ll- en criketbat, honkbalslaghout, hockeystick, tamboerijn etc.).
De bizondere vormen van slaan bij Kaatsen, Tennis, Veldbal, Cricket, Honkbal, Hockey, Vuistbal, Tamboerijnbal,
enz. worden bij de behandeling dezer spelen afzonderlijk
besproken; hier vinde een meer algemene beschouwing
plaats.
Men kan slaan naar een:
a. zelf vastgehouden bal,
b. zelf opgeworpeu bal.
c. toegeworpen bal,
d. teruggeslagen bal,
e. opspringende bal,
f. stilliggende bal, en
g. rollende bal.
Deze gevallen worden eveneens bij de betreffende spelen
meer uitgewerkt.
Hierbij komt de regel in toepassing, dat b.v. bij een
slag rechts het beste resultaat wordt verkregen, wanneer
daarbij de spreidstand rechtsachterwaarts wordt aangenomen.
Het achterste been kan bovendien meer of minder krachtig
worden gebogen, (zie: fig. 4, 5, 6 en 7).
Het slaan kan geschieden met:
a. de Onderslag;
b. de Bovenslag ;
c. de Zijslag. (Bizondere vormen: Maaislag en Zweepslag).
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De onderslag is een slag,
waarbij de slag arm zieh terzijde van
het liehaam van beneden-achter in
voorwaartse richting beweegt.
Arm en pols zijn hierbij aanvankelijk gestrekt. Aan het eind
van de slag krijgt het slaghout
een zeer snelle beweging door het
vlug en krachtig buigen van arm
en pols (palmwaartse knikking).
Deze slag (de gemakkelijkste)
leert men spoedig aan, door b.v.
de bal met de linkerhand - handrug naar boven gekeerd - schuin
Fig. 4.
voor het enigszins zijwaarts gedraaide lichaam te houden en
vervolgens met het slaggereedschap de los te laten bal weg
te slaan *). Later wordt de bal
een weinig opgeworpen en daarna
de slag toegebracht.
De boven slag is een slag,
waarbij de slagarm zieh langs het
hoofd van aehter- in voorwaartse
riehting beweegt.
Arm en pols zijn hierbij in den
beginne gebogen, zodanig, dat de
slagplank achterover helt. Tijdens
de slag worden arm en pols vlug
en krachtig gestrekt.
Deze slag (de sierlijkste) wordt
veel toegepast door hen, die de
zijslag niet machtig zijn. Bij de

Fig. 5.

*) N.B. Aanvankelijk make men vóóraf tweemaal, later éénmaal de
slagbeweging met aantikken van de bal (schijnslag), waardoor
de slagarm ten slotte de slagbeweging min of meer automatisch zal
uitvoeren.
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beoefening en toepassing van deze slag, brenge men de beide
armen gelijktijdig omhoog; de éne, om de bal op te werpen,
de andere, om boven het hoofd de slag uit te voeren.
De zij slag is een slag, waarbij de slagarm zich, zijwaarts
van het lichaam, van achter- in voorwaartse richting beweegt.
De arm wordt hierbij in de aanvang enigszins gebogen,
ook de pols wordt dikwijls in rugwaartse buiging gebracht .
.Arm en pols worden nu weer vlug en krachtig gestrekt.

Fig. 6.

Fig. 7.

Deze slag (de krachtigste en moeilijkste) vindt het meest
toepassing, wanneer de bal over een grote afstand moet
worden voortbewogen. De moeilijkheid schuilt hierin, dat de
slagarm, op het ogenblik, dat de bal op de plaats gekomen
is, waar men hem raken wil, met een krachtige zwaai naar
voren wordt bewogen; mede echter hierin, dat het slaggereedschap de balbaan kr u i sten derhalve het slagvlak
aanmerkelijk kleiner is dan bij onder- en bovenslag.
De m a a i sla g is een slag, waarbij, even als bij het
maaien, het slaggereedschap met gestrekte arm in een
horizontaal vlak wordt bewogen.
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De zw e e p s I a g is een slag, waarbij het slag gereedschap
in een kring, bij wijze van zweep, wordt rondgezwaaid.
De arm blijft hierbij gebogen. Aan het begin van de slag
wordt de pols palmwaarts, daarna bij het beschrijven van
de kring sterk achterwaarts gebogen, om hem bij het einde
van de slag weer krachtig voorwaarts te buigen.
Aangezien ieder spel een bi zon der e slagtechniek eist,
is het wenselijk, vooraf met het betreffende slaggereedschap
het later te noemen slagvaardigheidsspel te beoefenen.

B. GROTE BAL.
Men onderscheidt de gewone luchtbal (Korfbal, Voetbal,
Handbal, Vuistbal) en de gevulde bal (Grensbal, Slingerbal
en Stoot bal).
Hier volgen wederom algemene regels voor de meest
gebruikte soort, n.l. de korfbal, voetbal en handbal.
Voor de kleinste kinderen gebruikt men bal No. 3, later
No. 4, voor volwassenen No. 5.
J. D oor 9 e ven.
Het hanteren van de grote bal is in den beginne vooral
voor jonge kinderen vrij moeilijk.
Enkele oefeningen en spelen met het doorgeven van de
bal (met de gebruikelijke romp- en loopoefeningen) zijn dus
op hun plaats. Het doorgeven geschiedt meestal met beide
handen, zodanig, dat de leerling, die de bal ontvangt, de
bal 0 m vat op de plaats, die door den anderen leerling is
v r ij gel a ten. De bij het doorgeven verkregen handigheid,
om de bal flink en doelmatig aan te vatten,
komt de leerlingen later bij het vangen uitstekend te stade.
11. Werpen.
Het werpen van de grote bal geschiedt met twee handen
of met één hand.
Ook hier worden de bij de kleine bal genoemde hoof d-
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vormen van werpen gebruikt, n.l. slinger-, streken buigworp.
Bij de worp met één hand kan de bal met gespreide
vingers ten dele worden omvat, zoals b.v. bij de strekworp, of door buiging van hand- en polsgew r i c h t meer op de pols worden vastgedrukt, zoals bij
slinger- en buigworp.
Werpen met beide handen.
a. Slingerworp.
b. Strekworp (stootworp) ;

c. Buigworp.
a. Bij de slingerworp wordt de bal vastgehouden met
beide handen onder, de duimen zijwaarts tegen de bal; de
armen worden nagenoeg gestrekt omlaag gebracht en bij
het werpen krachtig voorwaarts
geheven.
Bij een grotere worp wordt
- tijdens het omlaag brengen
van de bal - de romp voorwaarts en worden de kuieën
(bij voorkeur in spreidstand)
een weinig buitenwaarts gebogen, zodat de bal ongeveer
tussen de knieën komt, om
daarna onder gelijktijdig
krachtig strekken van romp
'.'::':':',. .. :"
en benen - de armen in voorwaartse richting omhoog te
Fig. 8.
slingeren en de bal weg te
werpen. (Zie: fig. 8).
'Wanneer deze worp meer in bovenwaartse richting geschiedt, krijgt hij dikwijls het karakter van een buigworp
(zie:

cl.
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b. Bij de strekworp wordt de ba.! met beide handen
boven en enigszins achter het hoofd gebracht, de vingers
gespreid terzijde van, de duimen achter tegen de bal, de
armen licht gebogen, om daarna door een krachtig naar
voren strekken der armen de bal in voorwaartse of in
voor-bovenwaartse richting weg te werpen. Een lichte

Fig. 9.

Fig. 10.

achterwaartse buiging van de romp, gevolgd door een
vlugge, voorwaartse strekking, zal een grotere worp ten
gevolge hebben: (Zie: fig. 9).
Bij een andere, zeer gebruikelijke strekworp heeft men
de bal eveneens met beide handen vast, de vingers gespreid
terzijde en de duimen achter de bal; de armen worden nu
sterk gebogen, totdat de bal onder de kin tot dicht bij de
borst is gekomen, om vervolgens door een zeer krachtig
strekken (stoten) der armen de bal weg te werpen (stootworp zie fig. 10).
Deze worp kan ook geschieden met ach t e r- en voo rover kantelen van de bal (doelworp bij Korfbal).
Bij de eerste manier houdt men de duimen aanvan-
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kelijk bovenop (ellebogen buitenwaarts), om bij de
worp de bal met kracht ach ter over te kantelen. (Zie:
fig. 11).
Bij de tweede wijze houdt men de duimen in den beginne
onder (ellebogen eveneens buitenwaarts), om bij de worp
de bal met kracht voorover te kantelen. (Zie: fig. 12) .

. .....
.':

Fig. 11.

Fig. 12.

Het verdient aanbeveling het bal kan tel e n eerst afzonderlijk te leren; daarna in verbinding met een kleine
stootworp, om ten slotte te komen tot de eigenlijke
doelworp.

c. Bij de buigworp heeft men de bal vast met gespreide
vingers aan weerszijden, de duimen achter. Bij deze worp
wordt de bal in achterwaartse richting, hetzij tussen de
gespreide benen door, hetzij over het hoofd of over de
schouder weggeworpen.
Op het ogenblik van werpen worden de armen krachtig
gebogen.
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Fig. 13.

Fig. 14.

Fig. 15.

Fig. 16.
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Werpen met één hand.

a. Slingerworp.
b. Strekworp. (stootworp ) ;
c. Buigworp.
d. Slingeren van de bal met lus.
a. De slingerworp geschiedt, als voor de kleine bal in
1 en 4 is beschreven, met
dit verschil, dat de bal nu in
de volle hand wordt gehouden, hand- en polsgewricht
gebogen, de vingers gespreid.
(Zie: fig. 13,14,15 en 16).
Een bizonder karakter
draagt de zijdelingse slingerworp (zwaaiworp ). Men heeft
de bal b.v. met de rechterhand met gespreide vingers
vast, terwijl de linkerhand
de bal van voren steunt. De
rechterarm wordt met geringe
draaiing van de romp rechts
zijwaarts geheven. Even vóór
Fig. 17.
het krachtig naar voren
zwaaien van de arm, laat de linkerhand de bal los, terwijl
deze in de gewenste richting wordt weggeworpen. (Zie: fig. 17).
b. Bij de strekworp (s t oot wor p) wordt de bal met
gespreide vingers en gebogen arm vóór of naast de schouder vastgehouden. (Zie: fig. 18). Door het krachtig strekken
van de gebogen arm wordt de bal in de gewenste richting
weggeworpen (gestoten zie: fig. 19).

c. Bij de buig worp onderscheidt men drie wijzen van
werpen, n.l.:
1. de borstlingse
buigworp.
2. de achterwaartse
"
3. de rugIingse

"
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Fig. 18.

Fig. 19.

1. Bij de borstlingse buigworp heeft men de bal met
gespreide vingers terzijde vast, terwijl de andere hand
meestal aan de tegenovergestelde kant de bal steunt. De
arm wordt nu gestrekt zijwaarts gebracht en de bal, onder
het krachtig buigen van de arm, vóór de borst langs, in
zijwaartse richting weggeworpen.
Bij het zijwaarts brengen van de arm, laat de ondersteunende hand de bal los.

2. Bij de achterwaartse buigworp wordt de bal door
krachtig buigen van de arm in achterwaartse richting
over schouder of hoofd weggeworpen.
3. Bij de ruglingse buigworp wordt de bal b.v. met
beide handen naar en langs de rechterzijde van het lichaam
gevoerd; op het ogenblik, dat de linkerhand de bal moet
loslaten, wordt de rechterhand binnenwaarts omgedraaid,
de rechterarm in een nagenoeg horizontaal cirkelvlak gebogen en met kracht tegen de rug gebracht. De bal vliegt
dan in achter- of zijwaartse richting of langs de linkerzijde
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Fig. 20.

:

Fig. 21.

van het lichaam in schuin-voorwaartse richting weg. (Een
handige manier van werpen bij Korfbal). Deze zeer moeilijke wijze va.n werpen eist veel oefening. (Zie: fig. 20 en 21).

d. Het slingeren van de bal met lus.
De worpen zijn beschreven voor het slingeren met de
rechterarm. Het vasthouden van de lus van de slingerbal geschiedt, voor ballen van 1 kg, bij voorkeur met de
voorste twee vingers; bij zwaardere ballen gebruike men
de eerste drie vingers. Het verdient aanbeveling de pink
niet te gebruiken, daar dan het loslaten niet tijdig genoeg
geschiedt, met het gevolg, dat de bal omhoog, zelfs achterwaarts wordt geslingerd.
De bal kan op de volgende manieren worden weggeslingerd:
a. Van de plaats uit: staande met het gezicht naar het
doel. De linker voet vóór, de rechter ± i m er achter.
De hiel van de voet tegenover de holte van de rechter; de knieën gestrekt en het lichaam rustende op
beide benen. De bal wordt met de lus in de rechterOns Speeluur, I. •

5
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Fig. 22.

Fig. 23.

hand naar voren gebracht, terwijl de linkerhand de
bal ondersteunt, zorg dragende, dat de riem van de
lus gestrekt is (uitgangshouding, zie: fig. 22). Met
de linkerhand de bal loslatende, wordt deze achterwaarts en weer naar voren geslingerd, om op het
juiste moment de bal vóór los te laten; onderhandse
sZingerworp.
b. Als a, na één of meermalen armslingeren (voor - hoog
- achter - neer -los); 0 n der ha n d s e slingerworp.
c. Van de plaats uit: staande met de rug naar het doel,
de rechtervoet vóór de linker (uitgangshouding, zie
fig. 23), na één- of meermalen armslingeren langs
de rechterzijde van het lichaam (achter - hoog voor - neer). Op het moment, dat de arm omhoog
is, wordt op de ballen der voeten een halve draai
linksom gemaakt, gelijktijdig de arm beJledenwaarts
geslingerd en de bal met de 0 n der h a n d s e worp
weggeslingerd.
d. Als c, maar het arm slingeren geschiedt nu eerst langs
de linkerzijde van het lichaam tot hoog, daarna langs
de rechterzijde tot hoog, om vervolgens met een
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halve draai met de onderhandse slingerworp de bal
weg te slingeren (kruiszwaaien).
e. Als bij c, doch met de
linkervoet voor. Deze
wordt tijdens de halve
draai achterwaarts - dus
in de richting van het doel
- geplaatst.
j. Van de plaats uit: uitgangshouding als bij a. Na. :.;. :: .
één of meermalen armslingeren (voor - hoogFig. 24.
achter - neer). Op het
moment, dat de arm omhoog is, op de ballen der
voeten 1/ 2 draai rechts maken; de arm zwaait langs
de rechterzijde van het, lichaam in achterwaartse
richting door, de bal, omhoog komende, weer terugdraaien en deze na het omlaag slingeren van de arm
in voorwaartse richting wegwerpen.
g. Na een sprong, worp met hele draai. Houding als bij
a, met linkerbeen
voorwaarts geheven. (Zie: fig. 24).
Bij het achterwaarts zwaaien van
de arm wordt de
linkervoet met de
punt van de voet
neergezet. Tijdens
het omhoog doorzwaaien van de
arm, beschrijft het
rechterbeen 1/2cirkel vóór om het
linker met gelijkFig. 25.
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tijdige, halve draai links van de romp, direct gevolgd
door het omzwaaien van het linkerbeen met 1/2cirkel
achter langs het rechter, waarbij de romp nog 1/2
draai links maakt en de arm door omlaag, achterwaarts
omhoog zwaait, om de bal in voorwaartse richting weg
te slingeren (zij delingse slingerworp, zie: fig. 25).
Het oplichten van de linkervoet, het neerzetten
van deze en het omzwaaien van het rechter- en
linkerbeen moet 0 non der b-r 0 ken worden uitgevoerd. De romp volgt geleidelijk de bewegingen
der benen.
Dezelfde dra a i s pro n g kan ook worden gedaan
met zijwaarts omzwaaien van de arm, waarbij deze
meer in een horizontaal vlak wordt bewogen en de
bal, na voleindiging van de sprong, met de zij delings e zwaai worp wordt weggeslingerd.
111. S eh 0 p pen.

Het sc hop pen van de grote bal heeft plaats met de
voorvoetrand, de binnen- en buitenrand, de binnen- en buitenenkel of
de hiel.

Voor het maken van h 0 ge ballen
zijn de schoppen met vóórvoet (wreef)
en binnen- en buitenvoetrand het
meest doelmatig; (Zie: fig. 26) lage
- - - - - - - - - - ballen en zogenaamde "schuivers"
Fig. 26.
wor d en h et b est genomen d oor
binnen- of buiten enkel. Van hielschoppen wordt weinig
gebruik gemaakt.
IV. S I aan.

Het s I a a n van de grote bal geschiedt met de v 1a k k e
hand (b.v. bij Korfbal), met vuist of onderarm (b.v.
bijVuistbal) en met de muis van de duim bij volley·bal.
Bij het korfbalspel onderscheidt men naast het slaan

69

Fig. 27.

Fig. 28.

ook nog het "tikken" van de bal. Dit heeft met ges t rek t e,
gesloten vingers plaats en dient, om de bal vlug in de
richting van een andere medespeler af te leiden. Hoge, verre
ballen stote men echter nimmer op deze wijze rechtstreeks
terug, omdat dit tot beschadiging van de vingergewrichten
zou kunnen leiden en de richting van de bal - vooral bij
sterke wind - te onzeker wordt. (Zie: fig. 27 en 28).
N. HET TOT RUST BRENGEN, TEGENHOUDEN OF
TERUGBEWEGEN VAN DE BAL.

D eba 1, die ver k eer t i n de toe sta n d van
voortbeweging, kan worden tot rust gebracht,
tegengehouden of terugbewogen door:
1. Stoppen (voet-, grens-, slinger-, hockeybal enz.).
Il. St 0 ten of te ru 9 st 0 ten (grens-, en slingerbal,
stootbal, voetbal, enz.).
Het terugstoten van de medizinbal geschiedt steeds
met 2 handen en met de muis van de duim.
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lIl. S c hop I' e n of ter u gs c hop pen (voetbal).
IV. S I a a n of ter u 9 s I a a n
(kaatsen, (zie: fig. 29) tamboerijnbal, vuistbal).
V. Va n gen.

_----o----~

Fig. 29.

Voor s top pen, s tot e n, s c h 0 ppen en s I a a n raadplege men bovenvermelde spelen.
V. Vangen.
Bij de techniek van het van gen gelden de volgende
bepalingen.
A. KLEINE BAL.
Het van gen kan geschieden met beide handen of met
één hand.
De eenvoudigste manier van vangen is met beide handen
op borst-kinhoogte.
De handen worden met de handwortel tegen elkander gehouden, de vingers licht gebogen en gespreid, zodanig, dat
de duimen en pinken elkander
bijna raken, waardoor met de
handen als 't ware een muil wordt
gevormd. De handen worden in
deze houding gedraaid en een
weinig achterover, dus naar het
lichaam, gebogen. Komt nu de
bal op de een of andere wijze
tussen de handen, dan omklemt
men vlug de bal, om terugstuiten
te voorkomen. Dit terugstuiten
voorkomt men eveneens, door de
voorwaarts- of voor-bovenwaarts
geheven, licht gebogen armen, op
.... ;.:
het ogenblik van vangen, sterk
L _ _ _--.:·~··:.;;:...;::·,i'~~ill te buigen. (Remmen van de vaart
van de bal; zie: fig. 30 en 31).
Fig. 30.

•
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Bij het vangen met beide handen gaat men nimmer door het
strekken van de armen de bal
tegemoet, daar dan door het
terugstuiten in de regel het vangen zal mislukken.
Moeilijker is het vangen met
één hand; dit vereist vee I en
zo r g v u I d i g e beoefening. Het
vangen met één hand heeft dit L,,_.. ~ ...... ,
voor, dat deze hand onmiddellijk
.
gereed is voor het terugwerpen, afwerpen, of branden.
(Zie de Slagbal spelen, Kastie,
Kiepers, enz.).
Fig. 31.
Meestentijds wordt de bal in
bovengreep gevangen; in deze greep is het vangen ook het
meest verzekerd. Bij het vangen in bovengreep is de arm
gebogen en wordt de hand, met licht gebogen vingers, in
de richting van de balbaan
gebracht.
In tegenstelling van het
vangen met bei d e handen,
gaat nu de gebogen arm de
bal tegemoet en is op het
ogenblik van vangen bijna gestrekt. Een vlug en krachtig
omsluiten van de bal is een
eerste vereiste, om het vangen
te verzekeren. Ook hier is vlug
buigen (intrekken) van de arm
- vooral bij krachtige worpen
- noodzakelijk. (Zie: fig. 32).
Het vangen in ondergreep
komt weinig voor. Alleen bij
lage ballen is men genoodzaakt
Fig. 32.
"

:~

72
in deze handhouding de bal te bemachtigen. Een enkele
maal ook komt deze vangwijze voor bij ballen, die met
geringe snelheid van boven komen.
De hand wordt bij deze wijze van vangen met de handpalm naar boven of voor-boven gebracht en de bal, als in
een bakje, opgevangen.
Een vlug omsluiten van de bal vergroot de vangzekerheid.
Dikwijls is het nodig op ballen, die niet in het onmiddellijk
bereik van den vanger neerkomen, in te lopen.
Ballen, die zijwaarts van het lichaam komen, worden
met zijwaarts geheven arm bemachtigd: de palm der hand
is hierbij naar voren gericht. Deze wijze van vangen wordt
in de regel toegepast bij ballen, op korte afstand geslagen of geworpen in een vlakke baan zijwaarts van den
speler en waarbij geen tijd is, om zijwaarts uit te lopen.
B. GROTE BAL.

De grote bal wordt het gemakkelijkst met beide handen
gevangen. Zeer geoefende spelers zullen ook het vangen met
één hand in praktijk brengen, omdat dit een vlug terugwerken van de bal ten zeerste bevordert.
Men moet de bal op verschillende hoogten leren vangen,
n.l. :

a. voor de borst;
b. voor de buik;
c. voor de knieën;
d. voor de voeten;
c. boven het hoofd;
t. als e met sprong;
g. ter zijde van het liehaam.

Het komt niet zelden voor, dat een hoge bal met krachtige opsprong met één hand in zijn vaart moet worden
gestuit en daarna met beide handen gevangen.
Het vangen wordt a a n gel eer d door beide handen met
gespreide vingers, de polsen ongeveer 10 cm van elkander,
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te houden; zodanig, dat de linker- of rechterhand - met
de handrug naar boven - schuin naar het lichaam is gekeerd, terwijl de andere hand - met de handrug naar
beneden - enigszins in schuin-voorwaartse richting ten opzichte van de bovenste hand, wordt gebracht. De bal stuit
bij het vangen tegen de palm der bovenste hand, terwijl de
onderste hand de bal vast tegen de bovenste aandrukt.
Een snel terugtrekken der licht.gebogen armen zal de
vangzekerheid vergroten. (Zie: fig. 33 en 34).

Fig. 33.

Fig. 34.

De ondervinding heeft bewezen, dat, wanneer de handen
in zijwaartse richting van elkander worden gebracht, de
bal vaak tussen de handen door vliegt en op hoofd, borst,
buik, of benen terugstuit. Hierdoor wordt het vangen veelal
een mislukking en kan bovendien in- of uitwendig letsel
het gevolg zijn.
Het vangen van de grote luchtbal met één hand geschiedt
op overeenkomstige wijze als voor de kie in eba 1 is
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beschreven, met dit verschil, dat de bal steeds met gespreide vingers wordt opgevangen.
De bal wordt op hoofdhoogte of hoger met licht gebogen
arm op de gespreide vingers van de hand tegen gehouden;
daarna wordt de hand in de richting van de baan, die de
bal zal volgen, geleidelijk langzamer terug getrokken.
Op heuphoogte wordt de arm omgedraaid en komt de
bal tot stilstand, geklemd tussen hand en onderarm.
Is het de bedoeling de bal direct weer terug te werpen,

,..... .
~ ,,=::,"::.<1 :',:': .~.,:. : "... ', " .
Fig. 35.

Fig. 36.

dan bestaat het eenhandige vangen in het geleidelijk langzaam terugtrekken van de arm tot de bal even achter de
schouder zit. Daarna volgt dan direct de eenhandige strekworp.
Het van gen van grensbal of slingerbal leere men bij
voorkeur aan op één dij, om borst en buik voor pijnlijke en
gevaarlijke aanraking te behoeden. (Zie: fig. 35). Bij het
va.ngen op beide dijen, hetgeen door sommige spelers bij
voorkeur geschiedt, kan het gevaar worden voorkomen,
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door flink door te hurken met gesloten knieën den romp
voorwaarts te buigen en de bal met kracht benedenwaarts op de bovenbenen te drukken. (Zie: fig. 36). Ook
kan men de bal op beide vóórarmen vangen. (Zie: fig. 37).
Op het moment van vangen wordt de romp in meerdere
of mindere mate voorwaarts gebogen.

Fig. 37.

SYSTEMATISCHE ONTWIKKELING DER
BALTECHNIEK.
A.

KLEINE BAl,.

B.

GROTE BAl,.

A. Kie i neb a I.
I. Werpen.
Il. Vangen.
lIl. Slaan.
I.

Werpen.

Ontwikkelingsgang van het werpen met de kleine bal.

Ie sch.j. Leerling werpt de bal.
a. naar den leider (juiste richting en afstand).
b. in eigen oefening (omhoog en tegen de muur).

2e
3e

4e

5e

6e

"
"
"

"
"

c. naar medeleerling.
a. naar medeleerling - groter afstand.
a. naar medeleerling - groter afstand.
b. aanleren strekworp (tegen de grond en
tegen de muur).
a. naar stilstaand doel (trefworp).
b. naar zich voortbewegend doel (op korte
afstand trefworp).
c. op grote afstand (juistheid - of afstandsworp).
a. naar stilstaand, zich bewegend, zich voortbewegend doel (trefworp ).
b. als juistheids- of vangworp.
a. als in voorgaand schooljaar.
b. met stilstaand en zich verplaatsend samenspel
als vangworp en als tref worp.

ÎÎ

7e sch.j. a. als in voorgaand schooljaar.
b. stilstaand, zich bewegend en zich voortbewegend doel op groter afstand in samenspel,
als vangworp en als trefworp.
8e
a. als in voorgaand schooljaar.
" b. met harde bal.
ge
a. als in voorgaand schooljaar.

"

Il. Vangen.

Ontwikkelingsgang van het vangen van de kleine bal.

Ie sch.j. a. zelfopgeworpen bal vangen.
b. door medeleerling geworpen bal vangen.
2e
a. zelf opgeworpen bal vangen (met tussen"
beweging).
b. door medeleerling geworpen bal vangen (groter afstand).
c. onverwachts toegeworpen bal vangen (fopbal).
3e
Door medeleerling geworpen bal vangen.
" a. op groter afstand.
b. met moeilijker tussenbewegingen.
c. onverwachts toegeworpen.
d. na stuit op de grond.
e. na strekworp tegen de muur.
t. na naam afroepen.
4e
Door medeleerling snel toegeworpen bal vangen.
" a. in stilstaand samenspel, richting vooraf bepaald.
b. na strekworp (groter afstand).
Door medeleerling onverwachts toegeworpen bal
5e
"
vangen.
a. in stilstaand samenspel (richting niet vooraf
bepaald).
b. een geslagen bal vangen.
Door medeleerling snel, krachtig, onverwachts
6e
" toegeworpen bal vangen.
a. in zich verplaatsend samenspel.
b. een geslagen bal vangen.
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7e Bch.j. Als in voorgaand schooljaar.
a. ook met één hand vangen.
Het vangen van een harde, gevulde bal.
8e
ge "
Als in voorgaand schooljaar.

"

lIL Slaan.
Ontwikkelingsgang van het slaan van de kleine bal.

5e Bch.j. Leerling slaat met slagplank.
a. zelf vastgehouden bal.
b. na stuit opspringende bal.
c. zelf omhoog geworpen bal, met onder-, bovenen zijslag in de slagvaardigheidsspelen.
d. in wedstrijdvorm.
Leerling slaat met slagplank.
6e
" a. één, door den vóór hem staanden leider, later
door een medeleerling opgeworpen bal.
b. één, door een tegenstander opgeworpen bal.
Leerling slaat met slagplank.
7e
" a. één, door een terzijde staanden tegenstander
opgeworpen bal.
b. met slaghout.
c. met tamboerijn, een vastgehouden, zelf opgeworpen, na stuit opspringende en teruggeslagen bal.
Leerling slaat met veldbalslaghout (bat).
8e
" a. één, door tegenstander met onderh. slingerworp opgeworpen en na stuit opspringende
bal.
b. met honkbalslaghout, één door tegenstander
met strekworp krachtig opgeworpen harde
bal.
ge
Leerling slaat.
" a. met cricketbat, één door tegenstander krachtig
opgeworpen en na stuit opspringende harde
bal.
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b. met de hand, één zelf opgeworpen of door

tegenstander teruggeslagen kleine bal.
c. met tennisracket, één zelf opgeworpen, opspringende Of teruggeslagen bal met en
zonder stuit.
d. in Hockey, met het voor dit spel benodigde
slagmateriaal.
G rot eba I.

B.

Werpen.
Vangen.
Slaan.
Schoppen.
Terugsto ten.

1.
Il.
lIl.

IV.
V.

1. Werpen.
Ontwikkelingsgang van het werpen met de grote bal.

Je sch.j. a. Leerling werpt de bal naar den leider.
b. naar medeleerling.
a. naar medeleerling op groter afstand.
2e
a. naar medeleerling met vooraf bepaalde worp,
3e "
"
o.a. stuit.
a. naar stilstaand doel (trefworp).
4e
" b. snel in wedstrijdvorm.
a. naar stilstaand doel.
5e
" b. in stilstaand samenspel naar bepaalden leerling.
c. in stilstaand samenspel naar willekeurigen
leerling.
d. in zich verplaatsend samenspel.
a. naar zich bewegend doel.
6e
" b. naar zich voortbewegend doel.
c. in stilstaand en zich verplaatsend samenspe1.
Als in voorgaand schooljaar.
7e
" a. als in voorgaand schooljaar.
8e
" b. met de gevulde bal.
ge
Als in voorgaand schooljaar.

"
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Il. Vangen.
Ontwikkelingsgang van het vangen van de grote bal.

Ie sch.j. a. door leider geworpen bal vangen.
b. door medeleerling geworpen bal vangen.
Door medeleerling geworpen bal vangen.
2e
" a. op groter afstand.
b. onverwachts toegeworpen.
Door medeleerling geworpen bal vangen.
3e
" a. op groter afstand.
b. met tussenbeweging.
c. na stuit op de grond.
d. onverwachts toegeworpen.
Door medeleerling snel toegeworpen bal vangen.
4e
" a. in stilstaand samenspel, richting vooraf bepaald.
Door medeleerling onverwachts toegeworpen bal
5e
"
vangen.
a. in stilstaand samenspel, richting niet vooraf
bepaald.
Door medeleerling snel, krachtig, onverwachts
6e
"
toegeworpen bal vangen.
a. in zich verplaatsend samenspel.
.Als in voorgaand schooljaar.
7e
" Het vangen van een gevulde bal.
8e
ge "
Als in voorgaand schooljaar.

"

lIl. Slaan.
Ontwikkelingsgang van het slaan van de grote bal.

5e sch.j. Het slaan van de bal met de vlakke hand(en).
6e "
a. Het slaan van de bal met de vlakke hand(en).
b. Het wegslaan (afweren) van een krachtig
toegeworpen bal.
.Als in voorgaand schooljaar.
7e
" a. als in voorgaand schooljaar.
8e
" b. het slaan met vuist of onderarm van een
lichtere bal.
ge
.Als in voorgaand schooljaar.

"
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IV. Schoppen.
Ontwikkelingsgang van het schoppen van de grote bal.

5e sch.j. a. Het schoppen van de stilliggende bal (enkelschop).
b. Het schoppen van de rollende bal (enkelschop).
a. Het schoppen van de stilliggende bal (wreef6e
"
schop).
b. Het schoppen van de rollende bal (wreefschop).
c. Het drijven van de bal.
7e
a. Het vèrschoppen van de stilliggende bal.
" b.
"
"" " rollende
"
c. " terugschoppen
"
"
d. " hoogschoppen " "" stuitende
"
c. " schoppen
"
" zwevende
"
t· "" doelschoppen " " stilliggende "
g.
"
" " rollende
"
"
zwevende
h."
"
""
Als in voorgaand schooljaar.
8e
ge "
Als in voorgaand schooljaar.

"

V.

5e sch.j. Terugstoten
Terugstoten
6e
"
bal van ca.
Terugstoten
7e
" bal van ca.
Terugstoten
Se
"
ge

"

Ons Speeluur, I.

"

*

Terugstoten.

van een grote bal (voetbal).
van een door den leider geworpen
1 kg.
van een door de leerling geworpen
1 kg.
van een bal van ca. 2 kg.

"

"

"

"

"

3 kg.

6
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Lijst van spel materiaal voor een Lagere School,
berekend op ± 40 leerlingen (J. en M.) per klas.
4.5
4
4
2
4
2
2
12
12
12
40
2
12
12
3
*6
2
2
24
*2
4
1
2
24
2
12
1
1
1

Gummi-ballen (tennisballen).
Kastieballen.
. Luchtballen No. 3.
Luchtballen No. 4.
Slagplanken.
Slaghouten (rond).
Brandplanken.
Honkpalen.
Grote vlaggen.
Kleine vlaggen.
Houten blokjes (lang 20, hreed 6 en hoog 4 cm).
Plankjes of kuben voor teerlingspel.
Houten hoepels.
Hoepelstokjes.
Vakbordjes (A-B-C).
Duwstokken (lang 3 m, dik 0,04 m).
Stel poorten voor voetbal, handbal enz.
Korfbalpalen met manden.
Touwringen.
Trektouwen (lang ± 7 m).
IJange springtouwen (lang ± 5 m).
Stel korfballijnen.
Manden (hoog 0,75 m, middellijn 0,50 m).
Armlinten (beter sjerpen).
Netten voor ballen.
IJzeren pennen.
Voetbalpomp.
Rijgpen.
Houten hamer.
Verschillende verkeersborden.
1 Kist of kast tot berging van het materiaal.

N.B. De met een * gemerkte kunnen voor een meisjesschool worden gemist.
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SPORTPARKEN.
Met betrekking tot het ontwerp-tribune en tot de ontwerpen der sportparken moet nog worden opgemerkt, dat
plaatselijke omstandigheden, richting van de heersende
wind en stand der zon bij het definitief construeren in
aanmerking moeten worden genomen.
Het is meer de bedoeling geweest in deze richting enige
leiding te geven; zelden zullen de ontwerpen ongewijzigd
kunnen worden toegepast.
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Verdeling
A. NAAR DE AFMETINGEN VAN HET TERREIN,
DIE NODIG ZIJN.
I. Kleine spelen. (Zaalspelen.)
Deze hebben een geringe oppervlakte nodig, zodat ze op de
speelplaats en ook in de zaal
beoefend kunnen worden.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

H. Klein-terreinspelen.
Benodigde oppervlakte:
75 bij 60 m.

abootsingsspelen
(zonder en met zang).
Standspelen.
Loopspelen.
Krijgertjespelen.
Kampspelen.
Partijspelen.
Verkeersspelen.
Zintuigspelen.
Kalmerende spelen.

N.

der spelen.
B. NAAR DE METHODISCHE INDELING OF GROEPERING.

j..!.~.
on

§l

~ 15

I. Naar de schooljaren of de leeftijd.

Il. Naar de voorbereidende spelen voor
de Groot-terreinspelen.
a. Indirect voorbereidende
spelen.
Spelen, die een algemene,
technische vaardigheid
geven.

S~
§l ~

r

g
~ 1:
,!.

§

N

(Veldspelen, Partij spelen.)
Benodigde oppervlakte:
140 bij 110 m.

C. NAAR DE GRAAD VAN INSPANNING MET BETREKKING
TOT DE TEMPERATUUR.

II.
nI.

"

"

"

"

"

"

matige
hoge

spelen.
1. Spelen, die een meer
bizondere, technische
vaardigheid geven.

2. Spelen, die bovendien
een stelselmatige ontwikkeling van spelregels en taktiek tengevolge hebben.

lIl. Groot-terreinspelen.

1. Spelen, geschikt bij lage

b. Direct voorbereidende

temperatuur.

"
"

D. NAAR DE SEKSE.
1. Spelen, geschikt voor meisjes.

Il.
lIl.

"

"

"
"

"
"

jongens.
meisjes en jongens.
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Verdeling

B. KLEINE BAL.

A. GROTE BAL.
I. Luchtbal.

11. Gevulde bal.

a. Handbal.

a. Grensbal.

b. Korfbal.

b. Slingerbal.

c. Voetbal.

c. Medizinball.

der ballen.

I. Tennisbal.
11. Kastiebal.

Wordt gebruikt met slagplank of racket; is een elastieken bal.
Wordt gebruikt met slaghout of bat; is een gevulde, lederen bal,
7 cm middellijn en 80 à 85 gram zwaar.

111. Veldbal.

Wordt gebruikt met slaghout of bat; is een gevulde, lederen bal,
7t à 8 cm middellijn en 90-100 gram zwaar.

IV. Honkbal.

Wordt gebruikt met slaghout; is een gevulde, harde bal (kalfsvel), 7! cm middellijn en 140-150 gram zwaar.

à. Vuistbal.

V. Cricketbal.

Wordt gebruikt met bat; is een gevulde, harde, rood lederen bal,
7 cm middellijn en 175 gram zwaar.

VI. Hockeybal.

Wordt gebruikt met stick; is een gevulde, harde, wit geverfde
of wit lederen cricketbal.

VII. Tamboerijnbal.

Wordt gebruikt met tamboerijn; is een kleine, elastieken bal.

VIII. Kaatsbal.

Wordt geslagen met de vlakke hand; is een kleine, gevulde bal
van geperst paardenhaar en omwonden met kalfsvel.

IX. Golfbal.

Wordt gebruikt met de golf; is een massieve, elastieken bal van
grote veerkracht, ± 3 cm middellijn.
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Het voortbewegen
I. DOORGEVEN.
(Komt zelden voor).

van de kleine bal.
11. WERPEN.

A. Naar de bewegingsvorm.
a. Met één hand.
1. Slingerworp.
1. Met slingeren van de
gestr. arm van achter naar
voor (b.v. opwerpen bij
slagbal, kastie, rounders).
2. Met slingeren van de
gestr. arm van hoog door
voor naar achter en dan
weer naar voor (b.v. opwerpen bij veldbal).
3. Metgehelearmrollingvoorwaarts. (Dit om de grootst
mogelijke afstand te bereiken).
4. De arm wordt voorwaarts
omhoog gehouden, dan
voorwaarts omlaag en achterwaarts omhoog geslingerd. (Cricketworp).

2. Strekworp.
Is vaak een combinatie van slingeren
en stoten.
Een
voorwaarts
knikken in het polsgewricht gaat met de
strekworp gepaard.
De verte van de
worp is evenredig aan
de grootte van de
golving.

b. Met twee
handen
3. Buigworp.
(Komt zelden
Door een kort en voor).
krachtig buigen van
de gestrekte arm
wordt de bal weggeworpen.

B. Naar het doel.
a. Afstands- b. Doel- of
juistheIdsworp.
worp.
Het werpen van
Vangworp.
een bepaalde
afstand.
Het werpen
naar een doel
of naar een
vanger.

C. Naar de plaats van de hand ten opziehte
van de liehaamsvlakken of omgeving op
het moment van loslaten.
a.

b.

Onderhand~

Bovenhand~

c.
Achterhands.

Respectievelijk duidelijk zichtbaar bij:
1. Hoogteworp.
2. Stuitworp.
3. Horizontale worp.
Zuiver omhoog.
Zuiver omlaag.
Zuiver voorwaarts.

.,._---------------)
.- .,.-

,

Fig. I.

~""

""

Fig. Il.

111. SCHOPPEN.
(Komt zelden voor).

IV. SLAAN.

A. Met of zonder spelgereedsehap.
a. Met de hand.
Kaatsen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

b. Met:
tamboerijn.
tennisracket.
slagbalplank.
kastie} slaghout.
honkbalrounders- }
veldbalbat.
crickethockeystick.
croquet-hamer.
golfstok.

B. Naar de toestand, waarin
de bal verkeert, wanneer
geslagen wordt.

C. Naar de vorm van
slaan.

1. naar een zelf vastgehouden bal.

a. Onderslag.
b. Bovenslag.
c. Zijslag.

2.
3.

"

4.

"

5.
6.
7.

"
"
"

"opgeworpen" .
toegeworpen ".
teruggeslagen ".
opspringende ".
sti1liggende
rollende
" .

1. Maaislag. 2. Zweepslag.
(Dit zijn bizondere soorten
van slagen).
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Het voortbewegen
I. DOOR

Nut Leert de bal hanteren en komt den leerling
11. WER

van de grote bal.
GEVEN.•

later bij het vangen uitstekend te stade.
PEN.

A. Naar de bewegingsvOl'm.
a. Met twee handen.

1. SUngerworp.

2. Strekworp.

b. Met één hand.
3. Buigworp.

De armen wor(Stootworp ).
den nagenoeg geDe bal wordt met
strekt omlaag gelicht gebogen armen
bracht en bij het
enigszins achter het
werpen krachtig
hoofd of met sterk
voorwaarts gehe- gebogen armen vóór
ven.
de borst gebracht, om
door een krachtig naar
voren ofvóór-bovenw.
strekken der armen de
bal in voorwaartse of
in vóór-bovenwaartse
richting weg te werpen.

1. SUngerworp.

Bij deze worp 1. Met slingeren van
wordt de bal in
de arm van achter
naar voor.
achterwaartse
richting, hetzij tus- 2. De arm wordt voorsen de gespreide
waarts omlaag en
benen door, hetachterwaarts omzij over hoofd of
hoog geslingerd.
schouder wegge3. Zijdelingse slingerworpen. Op het
of zwaaiworp. Hierogenblik van werbij wordt de bal bij
pen worden de arhet naar achter
men krachtig gebrengen van de r.
bogen.
(I.) hand gesteund,
om even voor het
wegwerpen los te
laten.

B. Naar het doel.
2. Doel- of Juistheidsworp.

1. Ahtandsworp.
Het werpen van een
bepaalde afstand, b.v.
grensbal, slingerbal.

(Stootworp).
De bal wordt met
gebogen arm vóór of
naast de schouder
vastgehouden. Door
het krachtig strekken
van de gebogen arm
wordt de bal in de gewenste richting weggeworpen (gestoten).

1. Borstllngs.

2. Achterwaarts.

3. Rugllngs.

De bal ligt op
Achter langs de
Terwijl de 1. (r.)
de r. (I.) hand en hand de bal steunt, rug om.
wordt voor de wordt, als deze losborst langs in I. gelaten wordt, de r.
(r.) zijw. richting (I.) hand binnenwaarts
gebogen en de bal
geworpen.
wordt in achterwaartse richting geworpen.

C. Naar de plaats van de hand, ten opzichte van de lichaamsvlakken
of omgeving op het moment van loslaten.
1. Onderhands.

2. Bovenhands.

3. Achterhands.

Vangworp.
Het werpen naar een doel (b.v. bij handbal of korfbal) of naar een vanger.

111. SCHOPPEN.
1. Met voorvoetrand (wreef).

2. Met binnenra.nd.
3. Met buitenra.nd.

3. Bulgworp.

2. strekworp.

4. Met binnenenkel.
5. Met buiten enkel.
6. Met hiel.

1. Hoogteworp.
Zuiver omboog.

Respectievelijk duidelijk zichtbaar bij:
2. Stuitworp.
3. Horizontale worp.
Zuiver omlaag.
Zuiver Yoorwaarts.

IV. SLAAN.
1. Met vlakke hand, b.v. bij korfbal en handbal.

2. Met onderarm (b.v. bij vuistbal).
3. Met vuist.
4. Tikken met de vingertoppen (b.v. bij korfbal).
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Wijzen of vormen van het tot rust brengen, tegenhouden of terugbewegen van de kleine c
grote bal, die verkeert in de toestand van voortbewegen.
I. STOPPEN.

B.v. bij voet-, grens-, slingeren hockeybal.

11. STOTEN OF TERUGSTOTEN.

111. SCHOPPEN OF TERUGSCHOPPEN.

B.v. bij grens-, slinger-, medizin- en voetbal.

B.v. bij voetbal en hockeybal.

V. VAN

Geldende regels bij het vangen. (Een krachtig
vormen van vangen

b. Met één band.
Heeft dit voor, dat men steeds en onmiddellijk gereed
is voor terugwerpen, afwerpen of branden.
2. Ondergreep.
3. Vangen
1. Bovengreep.
met
zijwaarts
(Het meest
Komt weinig voor.
verzekerd).
Bij lage ballen is geheven arm.
men er toe genood(De handIn tegenstelling
zaakt. Ook gebruikt palm is naar
met het vangen met men
greep bij voren gericht).
beide handen, gaat ballen,deze
die met gede gebogen arm de
ringe snelheid van
bal tegemoet. Op boven komen (loodhet moment van
vangen is hij bijna recht).
gestrekt, daarna
wordt hij vlug gebogen.

B.v. bij kaats-, tamboerijn- •
vuistbal.

GEN.

en vlug omsluiten van de bal is bij alle
een eerste vereiste).

A. Kleine bal.
a. Met twee
handen.
In samengestelde greep.
De handwortels tegen
elkaar, één hand boven,
één onder, ter hoogte van
borst of kin, de vingers
gespreid. De handen vormen als 't ware een muil.
Voordeel hiervan is, dat,
bij te laat sluiten van de
handen, de terugstuitende
bal tegen de onderste
hand aankomt.
Om het stuiten te voorkomen, moet men tevens
met de handen in de
richting van de balbaan
meegaan, door de armen
vlug en krachtig te buigen.

IV. SLAAN OF TERUGSLAA.

B. Grote bal.
a. Met twee handen.
1. BUItengreep.

2. Samengestelde greep.

Handpalmen naar
elkaar
toegekeerd.
Geeft weiuig zekerheid
en is daarom gevaarlijk wegens stuiten
tegen hoofd, borst,
buik of benen.

Zoals bij de kleine bal is aangegeven, doch de polsen op 10 cm af·
stand.
Bij het vangen stuit "de bal tégen
de bovenste hand, terwijl de onderste
hand de bal tegen de bovenste drukt.
Vaak gebeurt het, dat een hoge bal
met krachtige opsprong met één hand
in zijn vaart gestuit moet worden, om
daarna milt beide handen gevangen
te worden.
De bal moet men op verschillende
wijzen leren vangen, n.l.:
a. voor de borst.
,. boven het hoofd
b. " de buik.
met opsprong.
c. " de knieën. g. terzijde van het
d. " de voeten.
lichaam.
e. boven het hoofd.

b.

Met één
band.
Zeer moeilijk.
Bevordert echter een vlug terugwerpen.
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Ontwerp overdekte tribune.
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Bordes met toegangstrap.
Wasgelegenheid.
Privaten voor de meisjes.

B.T.

W.

P.M.

Kuipbaden voor de jongens.

K.B.J.
Voetbaden voor de jongens.
Urinoirs en privaten voor de jongens.
Urinoirs en privaten voor het publiek.
Deur.
Dubbele deur.
Ambulance.

V.B.J.

U.P.J.

U.P.P.

D.

D.D.

A.

K.B.L. Kuipbaden voor de leiders.

Privaten voor de leiders(sters).

P.L.

KB.L.!: Kuipbaden voor de leidsters.

K.B.M. Kuipbaden voor de meisjes.

V.B.M. Voetbaden voor de meisjes.

Bordes met brandtrap.

B.B.

i

J_

E

Bordes met toegangstrap.
Zitplaatsen.

B.T.
Z.

'"

~I II
I l'

Bordes met brandtrap.

Pilaar.

Kap.
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Afrastering van het tennisveld.

Afrastering van het terrein.

Paviljoen tennisveld.
Kaartenbureau .

M.

P.T.

K.

Á.

Plaats voor het publiek, tevens
te gebruiken als loopbaan.
Muziektent.

Kalklijnen der speelvelden.

- - - - Afrastering van de speelvelden
en de speelplaats voor kleine
kinderen.

u

De tennisbanen bij voorkeur van gravel.

Springbak.

Buffet en opzichterswoning.

Wasgelegenheden, W.C.'s, Urinoirs voor
volwassenen, benevens bergplaatsen
voor het materiaal, bevinden zich
onder de tribune.

S.

B.

Hulpingang, tevens uitgang.

W.C.

W.C.
H.I.

Urinoirs .

Ingang speelplaats voor kleine
kinderen.

Ingang publiek, tevens uitgang.
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Afrastering van het terrein.

Plaats voor het publiek, tevens
te gebruiken als loopbaan.
Ingang Publiek, tevens uitgang.

A.

LP.

Kalklijnen der speelvelden.

Afrastering van het tennisterrein, speelplaats voor kleine
kinderen en afscheiding terrein
athletische oefeningen.

- - - - Afrastering der speelvelden.

o

Uitgang.
Springbak.

U.

S.
K.

De tennisbanen bij voorkeur van gravel.

Wasgelegenheden, W.C.'s en urinoirs
voor volwassenen bevinden zich onder
de tribune.

W.C. } Urinoirs en W.C.'s kinderspeelplaats.
Vr.

Kaartenbureau.

Ingang speelplaats der kleine
kinderen.
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Ingang publiek, tevens te gebruiken als uitgang.
Tourniquet.
Ingang kinderen.
Springbak.
W.O. voor meisjes.

LP.

T.
LK.

S.
W.O.M.

Strafschoppunt.
Korfbalpalen met mand.

•
o

Wasgelegenheid.
Kleedkamer jongens.
Bergplaats spelmateriaal.
Buffet.
Kleedkamer meisjes.

W.
K.J.
B.S.

B.
K.M.

W.O.U.J. W.O. en urinoirs voor jongens.

Uitgang.

U.

Kalklijnen van het voetbalveld.
Kalklijnen van de korfbalvelden.

Plaats voor het publiek, tevens
te gebruiken als loopbaan.

A.

Voetbalveld, waarin 2 korfbalvelden
kunnen worden uitgezet.

Afrastering van het voetbalveld en de kinderspeelplaats.

Afrastering van het terrein.

S

....
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PRAKTIJ K.
TOELICHTING TOT DE PRAKTIJK DER SPELEN.
Bij de ontworpen leergang is uitgegaan van de veronderstelling, dat aan het spel bij de Lichamelijke Opvoeding een
ruime plaats is of zal worden toegekend.
Wordt slechts sporadisch gespeeld of is de geregelde
speeltijd van te korte duur, dan zal niet ten volle worden
bereikt, wat voor de verschillende leerjaren is aangegeven.
De spelen zijn groepsgewijs beschreven en later leerjaarsgewijze gerangschikt. Wat betreft de ge won e, Lag ere
School met zes jaarklassen, moet worden gebruik
gemaakt van de leerstof, die voor het lste-Gde schooljaar
is beschreven.
Voor het U i tg e b rei d en Mee rUit geb rei d Lag e r
On der w ij s vindt deze oefenstof uitbreiding in een 7e,
8e en ge leerjaar.
Voor het Mi d del b a a r en H 0 g er 0 n der w ij s geldt
de volgende regel.
De eerste klasse vangt aan met de spelen, die voor het
5e en Ge leerjaar der Lagere School zijn vastgesteld.
Echter met dien verstande, dat - zo nodig - ook
gebruik wordt gemaakt van de voorbereidende spelen uit
vorige leerjaren.
Deze noodzakelijke uitbreiding houdt meestal verband
met de ontwikkeling van technische vaardigheden, spelregels
en taktiek.
Het spel "Werpbal met twee en vier honken" b.v. wordt
behandeld in het 3e leerjaar der Lagere School, doch kan
als schakel in de directe voorbereiding van "Slagbal"
moeilijk worden gemist.
In de tweede klasse worden de voornaamste spelen van
het Ge schooljaar L. S. herhaald, om met die van het 7e
te vervolgen.
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In de derde klasse wordt eveneens gehandeld met die
van het 7e en 8e leerjaar.
In de vierde, vijfde en zesde klasse de oefenstof van het
8e en ge schooljaar, benevens de veldspelen, die door spelregels, techniek en taktiek hoger eisen stellen en dus meer
zijn aangewezen voor oudere leerlingen, zoals: vuistbal,
slingerbal, hockey, cricket, honkbal, voetbal, basketbal,
volleybal, enz.
Het is niet ondienstig bij deze indeling nog op te merken
- zoals in het theoretisch gedeelte van dit handboek
bereids geschiedde - dat voor de oudere leerlingen de
veldspelen de hoofdschotel moeten vormen en bovendien
dat de methodische groepering niet bedoelt, spelen uit
lagere leerjaren voor de hogere uit te sluiten.
Het leerplan moet in deze richting ruimer worden opgevat.
De spelen slagbal, kastie en korfbal b.v., aangeleerd in
het 6e, 7e en 8e schooljaar, zullen ook voor oudere leerlingen hun volle bekoring behouden; zo al niet door hogere
ontwikkeling van tee h n i eken tak tie k in waardering
stijgen.
De voorbereidingen, voor de grote spelen genoemd, zijn
op te vatten in die zin, dat bij een geregeld volgen der
gehele methode - waarbij de spelen dus in logisch verband zijn onderwezen - deze voorbereidingen niet alle
opnieuw behoeven te worden beoefend.
Bestaat dit logisch verband echter niet, dan verdient
het aanbeveling, de aangegeven, voorbereidende spelen
wèl in volgorde te behandelen, alvorens het eindspel in
beoefening te nemen.
De opeenvolging van de verkeersspelen gaat parallel
met de leerstof zoals deze in "De leidraad voor het verkeersonderwijs" wordt behandeld. Daar deze leidraad, een uitgave van het Verbond van verenigingen voor veilig verkeer,
aan alle scholen in Nederland is verstrekt, diende hiermede rekening te worden gehouden bij het indelen van
de verkeersspelen over de verschillende leerjaren.
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NABOOTSINGSSPELEN MET ZANG *).

J. en M.
Wanneer de kind'ren zoet zijn,
Dan hebben zij steeds schik. (bis)
En als zij dan heel vrolijk zijn,
Doen allen zoals ik. (3 keer)
De kinderen vormen een kring en dansen rond onder
het zingen van bovenstaand liedje. Bij de derde regel blijven
allen staan, de handen gaan los en de leerlingen dansen op
hun plaats enige keren rond. De onderwijzer heeft bij het
begin één leerling aangewezen. Deze gaat, terwijl de anderen
ronddansen, midden in de kring en zingt de vierde regel,
onder het uitvoeren van één of andere beweging. B.v.:
beide armen heffen, romp zijwaarts buigen, hinken. De
herhalingen van de vierde regel worden door alle kinderen
gezongen, waarbij ze de beweging nadoen. Daarna wordt
een andere leerling aangewezen, enz. Is het tijd om te
eindigen, dan wordt tot slot het volgende couplet langzaam
gezongen:
1. Zoete kinderen.

fwtl J l' t=t4
Maar aJ.s de

_J

kind'ren stout zijn, Dan heb -ben zij geen schik;

En

heb -ben zij geen schik;

als

~

m
dan

zij dan heel droe-vig zijn, Doen

~IJ
J ~ JIJJfjlJ ~g
al - len zo als ik, doen
len z~ a Sik, doen al-len zo als ik.
al -

Onder het zingen van de laatste regel, gaat de leerling,
die voor het midden is aangewezen, op de grond zitten met
de handen voor de ogen en doet, alsof hij huilt.
*) N.B. Onder nabootsingsspelen zon der zang wordt verstaan het
na b oot sen don der wij s, waarbij leider of - bij meerdere oefeningleerling verschillende bewegingen voordoen, ontleend aan het dagelijks leven
of berustend op eigen fantasie, bv. het maken van een reisje of de arbeid
in een tuin enz.
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2. Wat Moeder doet.

M.

1. Wij gaan U thans eens tonen,
Wat onze moeder doet.
Zij zal ons vast belonen
En daarom doen wij 't goed.
2. Het meel voor pannekoeken,
Beslaat ze in de pan. (nabootsen)
Ze hoeft ons niet verzoeken,
We smullen fijn ervan. (nab.)
3. Het aanrecht gaat zij boenen, (nab.)
De ka.mer veegt ze aan. (nab.)
Ook poetst ze vaak de schoenen (nab.)
Als we uit wand'len gaan. (nab.)
4. Ze staat de was te rekken (nab.)
En vouwt het linnengoed. (nab.)
Mee aan de mangel trekken, (nab.)
Is ook iets wat zij doet.
5. Ook draagt ze emmers water (nab.)
Naar buiten voor de stoep.
En roert ze even later (nab.)
In d' grote pan met soep.

I'p g ~ I J J F7I

t

gaan

u thans eens

r·

t4 ., •5I r J&-o I tJ
doet,

Jttt I w

to· nen,

Wat

on· ze

s18 ;

a sA
moe· der

JJ ;1 J. ~., 11

Zij zal ons vast be . 10 . nen, En daar· om doen we 't goed.

De kinderen staan in een kring. De onderwijzer staa.t
in het midden en geeft voor alle bewegingen het voorbeeld.
Bij herhaling in een volgende les kan voor ieder couplet
een leerling aangewezen worden, die de bewegingen voordoet.
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3.

De Wasvrouw.

M.

De kinderen vormen een kring met het gezicht binnenwaarts; de leider plaatst zich in 't midden van de
kring en doet de verschillende bewegingen voor onder
't zingen van:
Wij wassen, wij wassen, wij wassen tevree
Wie wassen wil, wie wassen wil, die wast maar
[met ons mee,
En als 't wassen dan is gedaan, dan moeten wij allen
[aan 't spoelen gaan.

~-~~~~~f=~A
Wij was - sen, wij was - sen, wij was - sen te vreê, Wie was - sen wiJ, wie

*ä; ~~=t=fR ~
was - sen wil, die wast maar met ons mee.

~=n=t=t--or-=jH
is

ge - daan,

l'

Dan moe - ten

En als

het was - sen dan

h§ ) W$ J±H&FD
wij

al - len aan 't spoe - len gaan.

Regel 1 en 2 wordt de wasbeweging voorgedaan, bij
regel 3 het spoelen.
Achtereenvolgens worden de onderscheidene bewegingen
bij de bewerking van een was door den leider voorgedaan
en door de kinderen nagebootst, t.W. het wringen, kloppen,
drogen, sprenkelen, strijken, vouwen, rusten, eten, slapen,
opstaan, kleden, handen en gezicht wassen, afdrogen,
kammen en borstelen, spelen.
De werkzaamheden geven van zelf aan, welke bewegingen
hierbij moeten worden verricht.
Bij het drogen maken de kinderen diepe knieënbuiging
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en rapen het wasgoed van de grond op, vervolgens tenenstand bij het over een lijn hangen.
Bij het strijken: knielen op één been, waarbij het andere
als strijkplank dienst doet.
Bij rusten - gaan zitten.
Bij slapen: maken zij van de gevouwen handen een
kussen en leggen het hoofd daarop (zacht zingen).
Bij spelen: handen vast en in het rond dansen met galoppassen zijwaarts.

4. De vrolijke kring.

J. en M.

Dansen in een grote kring, éne twee, doe je mee?
mee ~
Dat een ieder vrolijk zing', éne twee, doe mee!
1. Een vogel vliegt van Oost naar West,

} b'

Doch keert weer spoedig naar zijn nest.
2. Twee visjes zwemmen in de plas, } b'
Ik wou, dat ik zo'n visje was.
~s
3. Drie haasjes hollen door het bos } b'
En buit'len vrolijk op het mos
tS
~s
4. Vier paarden lopen in de wei
En rennen snel de stal voorbij. } bis
5. Vijf schaapjes lopen in de hei
} b'
En lamm'ren hupp'len aan hun zij.
M
6. Zes bijtjes gonzen zoem, zoem, zoem, } bis
bis
Van d'ene naar de and're bloem.

~s
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7. Met zeven ma.aiers
maaiers op het veld
Is 't gras gauw op een hoop gesteld..
gesteld. } bis

8. Acht kind'ren, die uit wand'len gaan, } b'
Ze plukken bloemen, die er staan.
'/,s
9. Op negen bloemen valt het licht,
Niet ene houdt haar kelkje dicht. } bis

} b'
10. Wie alle kind'ren dansen laat
bis
'/,s
Zie toe, dat het steeds vrolijk gaat.

~
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vo .- gel vliegt van Oost naar West.
West_ Doch keert weer spoe-dig
spoe·dig naar zijn nest.

De kinderen staan in de kring met de handen vast.
Bij het zingen van de inleidende regels, dansen de kinderen
kwartdraai
draai gemaakt
rond. Aan het einde hiervan wordt een kwart
met het gezicht naar het midden. Terwijl ze nu, stilstaande,
het tweede gedeelte zingen, vliegt een vogeltje (b.v. no. 1)
in de kring en komt tegen het einde van het couplet weer
op zijn plaats terug. Daarna dansen allen weer rond onder
het zingen van de eerste regels, waarna no. 2 en 3 als twee
visjes door het midden gaan enz.
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De volgende bewegingen worden uitgevoerd:
1. het vogeltje bootst het
vliegen na (door no. 1);
2. de visjes bootsen het zwemmen na (door no. 2 en 3);

3. de haasjes huppen en maken een koprol (door no.
4, 5 en 6);
4. de paarden galopperen,
draven en rennen (door
no. 7, 8, 9 en 10);

5. de schaapjes en lammetjes
lopen op handen en voeten
door de kring (door no.
11, 12, 13, 14 en 15);
6. de bijtjes vliegen en springen van b.v. kruisje op
kruisje (door no. 16, 17,

18, 19, 20 en 21);
7. de maaiers maaien (door

no. 22, 23, 1, 2, 3, 4 en
5) ;

8. de acht kinderen wandelen
rond en bukken om bloemen te plukken (enz.);
9. de bloemen gaan met gekruiste benen zitten en
richten zich op van gebogen stand tot gestrekte
houding met armen schuin
omhoog (enz.) j
10. tot slot dansen alle leerlingen vrij in 't rond.
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5. De lieve lentetijd. J. en M.
Thans is het, thans is het lieve lentetijd.
Thans zingen en springen wij kind'ren, zeer verblijd.
Het schoff'len, het schoff'len, dat kan iedereen.
Dus schoff'len, dus schoff'len wij allen groot en kleen
En dansen en dansen in 't ronde vlug ter been.

I&j i or I J t l' IJ JIJ t ! tiJ
Thans is het, thans is

f4

s

'1

JIJ

t]J

het lie - ve len - te tijd. Thans zin - gen en

SiS S S SIJ; ti J J

m

or

ij

sprin - gen wij kin-d'ren, zeer ver- blijd. Het schof-f'len, het schof-f'len, dat

I&M

roS IJ., J I r=t

J I r t tiJ J ! t I

kan ie - der - een. Dus schof -f'len, dus schof -f'len wij al - ten, groot en

1&' J ., JIJ
kleen.

J J Ir

J JIJ ;

En dan - sen, en dan - sen in 't ron - de

J t I gFj
vlug ter been.

De leerlingen vormen een kring, terwijl er één in het
midden staat. Bij de eerste en tweede regel dansen de
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kinderen rond; bij de derde en vierde regel staan de leerlingen met het gezicht naar het midden en bootsen de
eerste keer het schoffelen en de volgende keren andere
bewegingen na. Bij de laatste regel dansen de leerlingen
op de plaats rond.
6. Kabouter. J. en M.
(Zie muziek: "De beeldhouwer", blz. 139).
De kinderen worden in een kring opgesteld. De onderwijzer
of één der leerlingen staat midden in de kring ·en stelt
de kabouter voor.
Onder het zingen van:
"Daar waren eens kaboutertjes; heel, heel klein!
(handbeweging in gewone stand,
halve benenbuiging, hurken).
Die maakten saäm een rondedans; piek, piek fijn!
(handbeweging van bewondering).
Kaboutertje, kom jij eens hier,
(wenkt een leerling in de kring).

Doe eens wat voor: dat geeft pleizier,
(doet een beweging voor, b.v. handenklappen, hurken, rompbuigen, enz.).
Dan doen we 't allen na." (3 X
Bij het zingen van de derde regel wordt weer een andere
leerling gekozen. Deze geeft nu de beweging aan, blijft in
de kring, tot hij weer een ander heeft aangewezen.
7. ZÓ zijn onze manieren.

H~p-sa, hup-sa, hup-sa, hei,

J. en M.

Wie gaat met ons in de

rij,

Hl- t t J Irt
!- ~~ .r-r=wl-.t-"
Ww ~ J II'-, ..t,)~ ït~ ------ 1.1
Ij

~Iaar

Ij

wie met ons mee wil gaan, Moet goed on - ze ma, - uie - r~n ver-staan,
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Zo
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ma - nie - ren.

Opstelling als in 't voorgaande.
"Hup-sa, hup-sa, hup-sa, hei!
Wie gaat met ons in de rij ~
Maar wie met ons mee wil gaan,
Moet goed onze manieren verstaan.
Zó zijn onze manieren." (4 maal herhalen).

B,j het zingen van de laatste regel worden door den
onderwijzer, later door één der leerlingen verschillende bewegingen voorgedaan, die door allen worden herhaald.
Evenals in No. 1 kan dit spel stilstaande, lopende en
huppende in een kring naar links en rechts of voorwaarts
in flankrij worden gespeeld.

J_

8. Vrolijke Werkertjes.
Allegretto.

~
=JL~JIJ

...

Onz' a.r - men, romp en

~..,
~ t~o

be - nen

J. en M.

...

Zijn Ie - nig, vlug en sterk, La.a.t

~~..",
I FT.
? i t JIJ 'I }$ti 11 J

Pj3

a.n- de-ren ma.a.rwe-nen, Wij zin-gen bij het werk. Wij scha.ven, wij scha.ven, wij

_

ot4P

'I

ti J

ftJfi=t#Ff1.J JI@Lj

scha.veu vroeg en la.a.t; Wij scha.ven, wij scha.ven, wij scha.ven in de ma.at.

Opstelling: een front-cirkelrij op een getrokken cirkel.
Eén der leerlingen (of de onderwijzer) staat binnen de
kring en stelt b.v. een timmermansbaas voor: de andere
leerlingen zijn de knechten. Vóór er gezongen wordt, zegt
de baas, wat er gedaan moet worden, b.v. zó schaven.
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Gedurende het zingen van 't eerste gedeelte van 't versje
marcheren allen, met de armen zwaaiende, in een flankcirkelrij achter elkaar, of met galoppasjes zijwaarts in een
front-cirkelrij met de handen vast. Zijn ze gekomen aan
"wij schaven", enz., dan laten ze de handen los (of draaien
naar binnen toe), om flink met den baas mee te schaven.
Nu worden achtereenvolgens verschillende werkzaamheden van den timmerman nagebootst, zoals:
(Wij .... ) boren - zagen - slijpen (slijpsteen) kloppen - dragen.
Dan komt de tweede leerling in de kring, die een boe r
voorstelt. Werkzaamheden: spitten - harken - wieden zaaien - maaien - binden - laden - dorsen - malen kruien; (stoeien - dansen).
Een smid. Vijlen - kloppen - trekken (aan de blaasbalg) - meten - boren - vegen (de smidse aanvegen).
Een bakker, metselaar, gymnast enz.
Voor meisjes:
Een werkvrouw. Vegen - pompen - schrobben dweilen - wringen - schuren - kloppen (matten) zemen - poetsen (schoenen) enz.
Een keukenmeid. Malen (koffie) - poken - schillen - wassen (groenten) enz.
Een wasvrouw. Putten - dragen (juk) - wassen wringen - kloppen - strijken - vouwen.
Een n a a i s ter. Meten - passen - knippen (gehurkt) naaien - draaien (machine) - trappen (machine).
9. De Smid.

J.

Opstelling in een kring of geopende kolom met den
onderwijzer of één der leerlingen in 't midden of vóór de
klas. De onderwijzer of leerling stelt den smid voor.
De smid roept: "Dag Jan!" (Maakt een handbeweging
van groeten).
De kinderen roepen: "Dag smid!"
De smid: "Kan je werken, Jan~" (Maakt een handbeweging van kracht).
Ons Speeluur, I.

*

8
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De kinderen: "Ja smid!" (Handbeweging van instemming).
De smid: "Kan je met één hamer slaan, zoals ik ~"
(Maakt de beweging voor).
De kinderen: "Ja smid!" (Hoofdknikkend).
De smid: "Steekt dan allen één vuist vooruit."
Wanneer alle kinderen zo staan, begint de smid te slaan,
onder het zingen van onderstaand versje, dat door allen
wordt meegezongen:
"Ben ik nu niet een flinke smid,
Die met werk de kost moet winnen.
Dat gaat zó maar altijd voort,
Alle dagen, zoals 't behoort.
Van rikker de tikker, de tikker de tik. (2 maal).
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rikker-de tikker-de tikker-de tik, Van rikker-de tikker-de tikker-de tik.

Nu staan allen stil, luisteren naar den smid, die weer
begint met "Dag Jan" enz. Vervolgens kan hij met 2 hamers
laten slaan, blaasbalg laten trekken, vuur opstoken, paarden
beslaan, kortom, bewegingen laten uitvoeren, die bij het
smidsvak te pas komen.
10. Twee emmertjes water halen.
2T

Opstelling in twee front- T
rijen tegenover elkaar. De \.l
paren geven elkander de han(I
den, maken een beweging van J. J.
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pompen, b.v. in gesloten stand, handen vast, armen gekruist (romp draaien) onder het zingen van:
"Twee emmertjes water halen, twee emmertjes pompen,
Wij zijn op de klompen, wij zijn allen vlug ter been
En dansen langs het pompje heen!
Van je klap, klap, klap, dansen maakt de beentjes rap,
Van je hos, hos, hos, dansen maakt de beentjes los,
Van je klap, klap, klap, dansen maakt de beentjes rap,
Van je één, twee, drie!"
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klap, klap, klap, dan-sen maakt de been-tjes· rap, Van je één, twee, drie.

Bij het zingen van: "Van je klap, klap, klap enz." maken
de rijen één pas achterwaarts en klappen in de handen,
terwijl de paren No. 1 tot en met No. 5, met gekruiste
armen, achtereenvolgens tussen de rijen door huppelen en
in volgorde plaats nemen, paar No. 1 naast paar No. 10,
paar No.2 naast paar NO.1 enz. Zij zorgen bij het zingen
van één, twee, drie, allen op hun nieuwe plaats te staan.
Nu maken allen weer één pas voorwaarts, geven elkaar de
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handen en zingen het versje opnieuw, waarna de paren
6-7 -8 enz. handelen, als boven omschreven.
Andere wijzen van pompen, waarbij de rijen geopend
blijven staan:
1°. Slingerpomp. Spreidstand links of rechts voor. Handen met vuisten boven elkaar. Romp voorwaarts buigen,
armen strekken; romp zijwaarts neigen, armen buigen.
2°. Trekpomp (vertikaal). Gesloten stand, handen naast
elkaar, armen omhoog; romp diep voorwaarts buigen en
strekken.
3°. Trekpomp (horizontaal). Spreidstand links of rechts
voor. Handen met vuisten naast elkaar. Romp voorwaarts
buigen, armen strekken; romp achterwaarts buigen, armen
buigen.
4°. Draaipomp. Als in 3°, met draaibeweging.
5°. Trekpomp (vertikaal). Als in 2°, doch met diep
hurken, handen aan de grond.
N .B. Het is gemakkelijker en bij een groot aantal kinderen ook meer gewenst, een kringopstelling met paren
te nemen op dubbele afstand. De paren 1 tot en met 5
huppelen tussen de rijen door en nemen na één rondloop
hun oorspronkelijke plaats weder in.

11. PoppenkoopmaIl.

M.

(Wijze als: "De beeldhouwer", blz. 139).
De kinderen vormen een kring; de onderwijzer staat
binnen de kring. Onder het zingen van:
"Ik stond eens voor een poppenkraam, O! o! o!
(handbeweging van bewondering).
Daar zag ik zoveel poppen staan. Zó! zó! zó!
(handbeweging met hurken, staande en op de
tenen, aangevende de grootte der poppen).
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De poppen stonden op een rij,
Ze waren allen even blij,
Ze deden allen zó!" (3 maal).
(het maken van bewegingen met armen, benen,
romp, springen, huppen, draaien enz.).
Hetzelfde kan gespeeld worden met naar links of rechts
zijwaarts gaan van de kring, met stilstaan bij 't maken
van de bewegingen; ook in geopende front- en flankkolom
en in flankrij, waarbij een der handigste leerlingen, die de
bewegingen aangeeft, vooraan gaat.
12. Kind'ren, danst nu in een kring.
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In het midden van het lokaal of speelveld vormen vier
kinderen een kleine, de overige kinderen daaromheen een
grote kring. De kinderen van beide kringen lopen of huppelen in het rond, onder het zingen van het navolgende versje:

118
1e regel.
2e
3e "
4e "
5e "
6e "
7e "
8e "
ge "
10e "
11e "
12e "

"

Kindren danst nu in een kring.
Idem, idem.
Draait u allen netjes om.
Met 't gezicht naar buiten.
Kiest er één, die dansen wil.
Idem, idem.
Geeft elkander nu een hand.
D'andre op de schouder.
Tra, la, la, la, la, la, la.
Idem, idem.
Idem, idem.
Idem, idem.

Op regel 1 en 2 huppelen alle kinderen in het rond.
Op regel 3 en 4 draaien de kinderen, die de kleine
kring vormen, zich om, geven elkander weer de hand en
huppelen verder.
Op regel 5 en 6 staan alle kinderen stil met de handen
los. De vier kinderen in het midden kiezen ieder een kind
uit de grote kring en gaan twee aan twee achter elkander
binnen die kring staan.
Op regel 7 geven de kinderen, die de grote kring vormen,
elkander een hand. Zij, die binnen de kring staan, houden
de binnenste hand ter hoogte van het hoofd vast.
Op regel 8 wordt de buitenste hand op de schouders
gelegd. Voor het derde schooljaar geven ze elkander eerst
de buitenste hand (ter hoogte van het hoofd vast) en leggen
daarna de binnenste op elkanders schouder.
Op regel 9, 10, 11, 12 huppelen de kinderen, die de
grote kring vormen, in het rond, terwijl de kinderen in
het midden langs de kring huppelen.
Na het versje gezongen te hebben, staan alle kinderen
stil. De eerste vier kinderen, die bij het begin in het midden
gestaan hebben, gaan naar hun plaats in de grote kring.
De vier, die gekozen zijn, vormen de kleine kring. Het
spel begint weer opnieuw.

119
TOELICHTING.

1°. Bij een groot aantal kinderen wordt de kleine kring
door zes of acht kinderen gevormd. Bij een klein aantal
kinderen door 2 of 3.
2°. De kinderen worden afgeteld tot b.v. 1e vier, zes of
acht, 2e vier, zes of acht, 3e vier, zes of acht, zodat het
1e vier-, zes- of achttal het 2e moet kiezen, het 2e vier-,
zes- of achttal kiest het 3e en zo vervolgens tot alle
kinderen een beurt hebben gehad, daar de kinderen dikwijls
voorkeur hebben.
3°. Bij gemengde klassen moeten de meisjes de jongens
kiezen en de jongens de meisjes. Het zingen wordt dan:
Meisjes danst nu in een kring,
of: Jongens danst nu in een kring.
Vervolgens kiest een jongen, die dansen wil of kiest een
meisje, dat dansen wil.
4°. De kinderen worden vrijgelaten in het kiezen van
hen, die nog geen beurt hebben gehad; b.v. zij, die nog
geen beurt hebben gehad, steken bij "kiest er één enz."
de hand duidelijk zichtbaar omhoog.
5°. De kleine kring beweegt zich naar links. De grote
kring naar rechts in het rond.
6°. Het links en rechts gaan met galoppas beurtelings
te beoefenen.
13. Zie, daar kom ik aangelopen. J. en M.
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De kinderen vormen een kring met het gezicht binnenwaarts; bij een groot aantal, twee kringen. Vier kinderen,
die in een kruis tegenover elkaar staan, maken een pas
voorwaarts en vervolgens een kwartdraai naar rechts.
Onder het zingen van:·
Zie, daar kom ik aangelopen, op mijn ene been alleen,
't .Andre been is niet gebroken, neen, 0 neen, daar hink ik mee,
Neen, 0 neen, daar hink ik mee.
hinken deze vier kinderen op één been dicht langs de rij
rond en verwisselen van been bij "neen, 0 neen".
Àan 't eind van 't versje maken zij een sprong op beide
benen en komen de 4 kinderen aan de beurt, waar de eerste
vier voor staan. Dit gaat zo door, totdat allen een beurt
hebben gehad. De kinderen, die in de kring staan, kunnen
op de maat van het versje in de handen klappen - pas
op de plaats maken - idem met dijheffen, huppen op
beide benen, enz.

14. Ketting rijgen. M.
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Het aantal kinderen wordt in groepen van acht verdeeld. Alle achttallen doen, hetgeen hier is beschreven.
De kinderen van een achttal geven elkander de hand.
No. 8 b.v. houdt met de linker hand een klimpaal,
bruglegger, deurknop enz. vast, zodat een frontrij gevormd is.
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Onder het zingen van het navolgende versje,
Ik zou zo graag een ketting rijgen,
Maar ik kon de draad niet krijgen,
Ha, ha, victoria! Ha, ha, victoria!"
gaat no. 1 met de .kinderen achter zich en de handen vast,
door de opening, gevormd door no. 8 en het vast gehouden
voorwerp, totdat no. 7 er doorgekropen is. No. 8 draait
zich alleen om en komt met gekruiste armen, waarvan de
rechter onder de linker arm wordt doorgestoken, naast het
voorwerp te staan, met het front naar de tegengestelde
richting als bij de aanvang van het spel. No. 1 loopt met
de rij, (steeds het versje zingende) voort en kruipt nu
door de opening, gevormd door de nos. 8 en 7. No. 7 komt
nu naast no. 8 te staan. Dit gaat zo voort, totdat alle
kinderen met gekruiste armen naast elkander staan. No. 1
brengt de rechterarm onder de linker en gaat met kleine
achterwaartse passen (de gehele rij moet volgen) naar no. 8.
No. 1 geeft zijn rechter hand aan no. 8 en deze houdt die
met zijn linker hand vast, zodat een kring gevormd is met

gekruiste armen met het front naar buiten. Is deze kring
gevormd, dan staan alle kinderen stil en zingen het tweede
versje n.l.:
Nu de ketting is geregen,
Heb ik 'm om mijn hals gekregen,
Ha, ha, victoria! Ha, ha, victoria!
Onder het zingen van de twee eerste regels brengen de
kindéren (de handen moeten vastgehouden blijven) de
handen omhoog, draaien links om en staan in een kring
met front naar binnen, om op Ha, ha, enz. in de kring
rond te huppelen.
Na dit zingen staan de kinderen stil en onder het zingen
van het derde versje:
N u de ketting is gebroken,
Heb ik 'm in mijn zak gestoken,
Ha, ha, victoria! Ha, ha, victoria!
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laten de kinderen op de Ie regel de handen los en op de
2e regel, maken zij een beweging om de ketting in de zak
te stoppen. Op ha, ha enz. geven ze elkander weer de hand
en huppelen in een kring in 't rond, waarna zij na het
zingen stil staan.
Onder het zingen van:
Wat zal nu mijn moeder zeggen,
Ik zal 'm maar in een doosje leggen,
Ha, ha, victoria! Ha, ha, victoria!
maken de kinderen op de Ie regel een beweging van verbazing, door het hoofd te schudden. Op de 2e regel maken
zij een beweging, om de ketting uit de zak te halen, hurken
en leggen hem in een doosje.
Op ha, ha, enz. geven ze elkander de hand en huppelen
weer in 't rond.
OPMERKING. Wanneer het spel opnieuw gespeeld wordt,
blijft de gehele rij in haar verband, doch nu houdt no. 1
het voorwerp vast en no. 8, 7, 6 enz. gaan het eerst door
de openingen. De linker arm komt nu onder en wordt bij
het zingen van het 2e versje "Heb ik 'm om mijn hals
gekregen" rechts om gedraaid.

15. De Molenaar. J. en M.
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De kinderen vormen vier aan vier door hand geven een
kruis met beide armen zijwaarts en lopen in het kruis
rond onder het zingen van:
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1. Mool'naar, heb je niets te malen,

Waarom staat je molen stil.
Jij moet toch de huur betalen
Maal maar op, zo hard je wil. (bis)
Eerst linksom en daarna rechtsom en bij het einde van
het versje staan ze stil, handen los en omdraaien met het
gezicht naar het midden, van het molentje en een pas
achterwaarts.
2. Moet je 't meel in zakken scheppen,
Jongens steekt je handen uit.
Want het brood moet nog gebakken,
Eer de baas de molen sluit.
3. Laadt nu gauw de volle zakken,
Allen netjes op elkaar,
Want, het brood moet nog gebakken
En het moet vandaag nog klaar. (bis)
Hierbij hele benenbuiging, de zak oppakken en op de
wagen laden, de volgende zak er boven op, enz.
4. Paardjes, rept nu vlug je benen,
't Meel moet naar den bakker toe.
Wij gaan allen met U henen,
Want wij zijn nog lang niet moe. (bis)
De twee voorste kinderen van de 4 zijn de paardjes,
de twee anderen houden de voorste van achteren vast en
stellen de wagen voor. Met looppas rondlopen.
5. Bakker, kneed nu fikse bollen,
Sla de handen op elkaar,
Laat ze door de handen rollen,
Leg ze netjes naast elkaar. (bis)
6. Schiet de bollen in de oven,
Bak ze spoedig, beste man,
Want je kunt haast niet geloven,
Hoeveel ik er eten kan. (bis)
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7. Nu maar lekker aan 't eten;
Hè, wat knapt die harde korst,
Maar 't drinken niet vergeten,
Anders heb je straks weer dorst. (bis)
De woorden van couplet 2, 5, 6 en 7 geven zelve aan,
welke bewegingen de leider hierbij moet voordoen.
16. De Zevensprong. J. en M.
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De kinderen vormen een kring met de handen vast.
Onder het zingen van de bovenstaande woorden, dansen
zij rond, terwijl aan het slot de eerste beweging wordt
uitgevoerd. Vervolgens wordt het liedje weer gezongen en
met aan het slot de eerste en de tweede beweging. Na de
derde keer zingen: drie bewegingen enz. tot er zeven bewegingen bereikt zijn.
Een voorbeeld van zeven gymnastische bewegingen:
dat is één dat is twee dat is drie dat is vier dat is vijf -

achter elkaar blijven staan en met een
sprongetje tot tenenstand komen;
in de voorgaande tenenstand een kwartdraai
maken met het gezicht naar binnen;
met een sprongetje komen tot hurkzit met
vingertoppen op de grond;
in de hurkzit linkerbeen naar voren strekken;
ook het rechterbeen naar voren strekken en
komen tot la.ngzit;
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dat, is zes

-

dat is zeven -

de benen optrekken en de armen om de
benen heen slaan;
in deze houding eenmaal achterover rollen
op de rug en terugkomen tot zit, zonder
de handen los te laten.

Alles wordt door den onderwijzer voorgedaan.
17. Meisjelief, kom dans met mij.

M.

1. Meisjelief, kom dans met mij,
Arm in arm en zij aan zij.
Eenmaal hier, eenmaal daar, } bis
Laat ons dansen met elkaar.
2. Met de voetjes trap, trap, trap,
Met de handjes klap, klap, klap.
Eenmaal hier, eenmaal daar, } b'
Laat ons dansen met elkaar.
~s
3. In de heupen heen en weer,
Draai in 't ronde, keer op keer.
Eenmaal hier, enz.
4. Met het hoofdje knik, knik, knik,
Met de vinger tik, tik, tik,
Eenmaal hier, enz.
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één-maal hier, één-maal daar, laat ons dan-sen met el- kaar, met el- kaar.
De kinderen staan in een dubbele kring twee aan twee
met bet front naar elkaar toe; binnenin de jongens, buiten
de meisjes. De meisjes, die de jongens voorstellen, maken
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gedurende het zingen van de eerste regel een buiging en
de meisjes een révérence. Daarna haken ze de rechterarm
in elkaar en gaan onder het zingen van de tweede regel
met 4 hupjes om elkaar heen. Nu geven de beide leerlingen
elkaar de hand, de meisjes de linker, de jongens de rechter

en maken eerst een wisselpas in omgang links, dan geven
ze elkaar de andere hand en maken een wisselpas in omgang
rechts. Dit alles op de derde regel. Op de vierde regel
geven ze elkaar beide handen en dansen eenmaal in het,
rond. Daarna worden de derde en vierde regel herhaald.
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ZINTUIGSPELEN.
De zintuigspelen hebben vooral grote betekenis als zogenaamde,
kalmet'ende spelen. Deze worden steeds aan het einde van de
les gegeven en dienen, om de overgang van de verhoogde naar
de normale orgaantunctie geleidelijk te doen geschieden.
Hoewel ze lichamelijk alle min ot meer kalmerend werken,
kunnen ze geestelijk weleens enige opgewondenheid veroorzaken,
als gevolg van een grote opgewektheid ot spanning, welke
de.ze spelen soms kunnen veroorzaken.
De volgende zintuigspelen kunnen zeer goed in aanmerking
komen als onderdeel van de kalmering.

1. Blindemannetje. J. en M.

Je oogjes zijn geblinddoekt,
[nu zie je niets meer, maat.
Nu moet je vlug eens raden,
[wie of hier voor je staat.
Je hebt het niet geraden,
[wie of hier voor je stond.
Raad nog eens - kom, wij draaien
[de kring een paar maal rond.
Men bindt één der spelers een doek voor de ogen; de
anderen dansen in een kring om hem heen en zingen het
eerste couplet. Als dit uit is, blijven ze stil staan en
de blinde man strekt een
arm vooruit en loopt voorzichtig naar een speler van
de kring toe, om hem aan
te raken. Gelukt dat, dan
moet de aangeraakte roepen: "piep muisje", waar-

128
op de geblinddoekte diens naam moet raden . .Als hij
goed raadt. is de andere af en gaat op de bank zitten.
Raadt hij mis, dan zingt de kring het tweede couplet,
waarna de geblinddoekte nog een kans heeft. Als hij weer
mis raadt, is hij af. Is het goed, dan mag de geblinddoekte
blijven en is de andere af. Als er vijf af zijn, begint het
spel opnieuw.
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2. Stiltespel (met noemen). J. en M.
De kinderen vormen een zo groot mogelijke kring zonder
elkaars handen vast te houden. Een leerling wordt aangewezen, om in het midden te gaan zitten, met
het hoofd voorovergebogen, de ogen dicht en
de handen er vóór. Is
alles doodstil, dan kan
het spel beginnen. De
onderwijzer wijst een leerling aan, die zo geluidloos
mogelijk naar het midden
gaat en achter de zittende leerling plaats neemt.
Daarna een tweede, derde,
vierde en bijvoorbeeld nog
een vijfde. Nadat dit is
geschied, vraagt de onderwijzer aan de luiste-
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rende leerling: "Hoeveel'" Deze moet nu het aantal
kinderen noemen, dat achter hem zit. Na dit noemen
(goed of fout) gaan de zes leerlingen, die een beurt hebben
gehad, terug in de grote kring en gaan daar zitten, zodat
de onderwijzer duidelijk kan zien, wie reeds een beurt
hebben gehad. Nadat er enige keren met verschillende
aantallen is gewerkt, is het niet onaardig, de volgende
misleiding toe te passen:
a. In een tijdsbestek, waarin ca. 8 leerlingen een plaatsje
zouden kunnen innemen, worden er slechts één of twee
aangewezen.
b. Enige leerlingen, die reeds een plaats achter de middelste hadden ingenomen, worden één voor één teruggestuurd, zodat er nu niet alleen geluisterd moet worden
naar komende, maar ook naar weggaande voetstappen.
Hoewel de tijd voor zintuigspelen gewoonlijk niet ruim
is, moet de onderwijzer er steeds voor zorgen, dat alle
leerlingen minstens één beurt krijgen.
3. Stiltespel (met aanwijzen). J. en M.

De opstelling is weer een grote kring met handen los.
Eén leerling gaat in het midden zitten, rechtop, maar met
de ogen dicht. De onderwijzer wijst nu een leerling aan,
die in een spiraalvormige baan gaat lopen, totaal éénmaal
rond en die aan het einde ervan de middelste leerling moet
proberen te tikken. Deze middelste heeft echter de kans,
de loper af te doen zijn door de richting aan te geven, waar
deze laatste zich bevindt. Hij mag b.v. vijfmaal proberen
door middel van een rechtstreekse strekbeweging van de
arm, de aanvaller aan te wijzen. Dit aanwijzen duurt circa
5 tellen en de loper is verplicht, stil te blijven staan, tot
de arm verdwijnt. Is het niet goed, dan vervolgt de loper
zijn weg. Is de richting goed aangewezen, dan wordt dit
door den onderwijzer duidelijk gezegd en verdwijnt de
aanvaller, om door een ander opgevolgd te worden. Het
spel kan moeilijker gemaakt worden door den middenspeler
Om Speeluur, I. •
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maar vier- of driemaal het recht van aanwijzen te geven.
Wordt de middelste leerling getikt, dan komt er een
ander voor in de plaats.
4. Blindelings naar een doel lopen. J. en M.
Evenwijdig aan een lengte- of breedtezijde van het lokaal
wordt een streep getrokken, en enige meters verder een
tweede. Enige leerlingen gaan met
een tussenruimte van ca. 11 m
achter de eerste streep staan. Zij
moeten beginnen de afstand naar
1
de volgende lijn goed in hun ge2
te prenten en vervolgens
heugen
3
gaan ze op commando van den
't
onderwijzer klaar staan, d. w. z.
met het hoofd achterover, ogen dicht en met één hand de
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beide ogen afgedekt. Op deze manier proberen zij blindelings
naar de volgende streep te lopen en blijven daar in de
voorgeschreven houding wachten, totdat de onderwijzer
commandeert: "kijken". Nu kan iedere leerling voor zich zelf
controleren, wat hij ervan
terecht gebracht heeft.
Wie te vroeg kijkt, is
af. Dit spel kan op de
volgende wijze verzwaard
~ c::::;:.aR~Q
worden:
a. de te lopen afstand
wordt groter genomen;
b. inplaats van een
tweede streep worden
'" "kringetjes getekend, zodat
nu ook op de linkse of rechtse afwijking gelet moet worden;
(J.
halverwege het einddoel worden enige blokjes neergezet, waar overheen gestapt moet worden. Zodoende
moeten er twee afstanden in hun geheugen zijn.
Het laatste staat bekend als Blindelingse loop met
hindernissen. (5e tlm 8e leerjaar).
De volgende spelen zijn z.g. "reactiespelen" , en zijn
levendiger, als gevolg van de spanning, die er door ontstaat.

5. Wie krijgt de bal? J. en M.
Voor de breedtezijde van een speelplaats of een groot
lokaal stellen zich drie à vier leerlingen naast elkaar op.
De onderwijzer gaat achter deze leerlingen staan met een tennisbal in de
hand (een lucifersdoosje of iets dergelijks is ook goed). De vier leerlingen
staan met één hand op de rug en kijken
recht vooruit. Onmerkbaar voor de
anderen geeft de onderwijzer één van de
leerlingen de bal in de hand. Op een
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geschikt moment, hetzij dadelijk, hetzij na even wachten,
loopt deze met de bal weg en probeert de overkant van de
zaal of de speelplaats
te
bereiken. Zodra
,.. ,.""'- - ..... ,
de andere leerlingen
', "
,\
hem zien wegvluchII!JJJJ.
\\
,"
V//II
ten, lopen ze hem
I
I
achterna en proberen hem voor het
eindpunt
te tikken.
I
Hierna komt een
I
I
nieuw groepje aan
I
de beurt. Als alle
I
I
leerlingen één beurt
I
gehad hebben, en er
I
I
nog
enige tijd over
A
I
is, kan men de niet
I
I
getikten een extra
I
I
beurt geven.
In een klein lokaal
p~~.&--kan het gespeeld
worden met een keerpunt in de baan.

;

A,

______t__

®

6. Aandachtsspel met cijfers en letters. J. en M.
Cijferspel.
Een klas van ca. 40 leerlingen vormt een grote halve
kring en wordt afgenummerd tot 10. De onderwijzer gaat
er zelf midden voor zitten en vertelt een of ander verhaal,
waarin veel getallen voorkomen. Bij het uitspreken van
een getal, moeten de leerlingen, die dat cijfer hebben
gekregen, vlug naar het midden lopen, voor den onderwijzer
een hele benenbuiging maken (hurken) en vervolgens vlug
teruggaan naar hun plaats, omdat het mogelijk is, dat ze
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direct weer terug moeten keren, om dezelfde handeling uit
te voeren. De onderwijzer vertelt nu bijvoorbeeld: Op den
5en Mei (let op getal 5) maakten we met ons tienen (let op 10)
een wandeling van ongeveer 9 km. Toen we 4 km ver waren,
ontmoetten we wel 8 herten, die de weg overstaken, enz.
Let nu een leerling niet op, dan is deze af en gaat op z'n
plaats zitten.
Een variatie hierop is het Letterspel, dat tevens een
partijspel is. De onderwijzer begint voor zichzelf enige
woorden van drie of vier letters op een papiertje te schrijven.
Daarna verdeelt hij de klas in drie partijen, die voor een
breedtezijde van het lokaal of de speelplaats opgesteld
worden.
Neem aan, dat de woorden: "kop, Jan, lid, mes" zijn. Van
iedere groep krijgen de leerlingen nu één letter te onthouden.
Deze zijn dus k, j, 1, m, 0, a, i, e, p, n, d, s. Maar de
volgorde, waarin de leerlingen staan, is voor iedere groep
verschillend. Àan de overzijde zijn voor iedere partij drie
kringetjes getekend. Roept de onderwijzer nu bijvoorbeeld
"Jan", dan lopen van iedere groep de J, de a en de n eruit
en stellen zich in volgorde van J, a, n in de kringetjes op
en wel met het front naar de plaats, vanwaar ze gekomen
zijn. Het groepje, dat het eerst goed klaar is, heeft één
punt voor zijn partij gewonnen.

7. Ratten en raven. J. en M.

De klas wordt in twee part\ien verdeeld, die zich opstellen
aan weerszijden van de dubbele streep, die in het midden
van het lokaal is getrokken. Verder worden nog twee
vrijplaatsen aangegeven. De éne partij bevat de "ratten"
en de andere de "raven". Zegt de onderwijzer nu "Ratten",
dan moeten de ratten de raven tikken, waarbij deze laatsten
zorgen, vlug in hun vrijplaatsen te komen. Zegt de onderwijzer daarentegen "Raven", dan heeft het omgekeerde
plaats. Door nu goed de Rrrrrrr... te laten rollen, brengt

134
men de kinderen in spanning. Wie na ca. 2 minuten spelen
de meeste gevangenen heeft gemaakt, is winnaar. Daarna
wordt weer van voren af begonnen. Het spel kan staand,
knielend en zittend gespeeld worden.
Moet in het vorige spel goed geluisterd worden, in het
volgende spel is het een kwestie van goed waarnemen.

8. Teerlingspel.

(Wit of zwart).

J. en M.

Het lokaal of speelveld wordt
A
verdeeld, als in fig.
Vak A vrijplaats voor leerlingen
B
in B.
1 . . . . . . . . ..
vvvvvvvvvv
Vak E vrijplaats voor leerlingen
X
C
in D.
2/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\
Vak C ruimte van ± 1 m breed,
D
waarin de onderwijzer het blokje
of ander voorwerp neerwerpt.
E
1. Opstelling van leerlingen uit
partij B (zwart).
2. Opstelling van leerlingen uit partij D (wit).
X Plaats voor den onderwijzer.
Vak B en D zijn ± 7 m diep .
. De leerlingen worden in twee gelijke partijen verdeeld,
waarvan de ene de zwarten, en de andere de witten zijn
en staan met één der voeten tegen de strepen van vak C.
De onderwijzer werpt in vak C een blokje, dat wit en zwart
gekleurd is, omhoog of rolt dit over de grond. Komt dit
met wit boven, dan lopen de witten snel naar vrijplaats
E, achtervolgd door de zwarten, die moeten trachten leerlingen van de witten te tikken, voordat zij in hun vrijplaats
zijn. Daar wachten zij op een teken van den onderwijzer,
om weer hun vorige plaatsen in te nemen. De getikten
zijn af en stellen zich op terzijde langs de muur of buiten
de zijgrens. De partij, die het eerst een vooraf bepaald aantal
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getikten maakt, krijgt één punt en het spel begint opnieuw.
N .B. Met een pet heet het spel "hol of bol", met een
lucifersdoosje als teerling "blauw of geel".
In de hogere leerjaren wordt, zo mogelijk, een grotere
loop vastgesteld.
9. Slagloop.

J. en M.

A
12341234123412341234

vvvv vvvv vvvv vvvv vvvv

AAAA

AAAA

AAAA

AAAA

AAAA

12341234123412341234

B
Op speelveld of speelplaats worden op 20 m van elkaar
twee lijnen getrokken. Op een grasveld worden deze lijnen
door vlaggen aangeduid.
Achter deze lijnen nemen de kinderen plaats, verdeeld
in partij A en partij B. Elke partij wordt in groepen van 4
onderverdeeld; de groepen van elkander gescheiden door
een streep of een kleine ruimte (zie figuur).
Op een teken van den leider gaan de Nos. 1 van partij
A naar de recht tegenover hen geplaatste groep van 4 van
partij B, waarvan alle deelnemers één hand vooruitsteken,
geven één tik op een der vooruitgestoken handen en lopen
snel naar hun plaats terug, achtervolgd door de getikten.
Kan de getikte zijn tikker bereiken en een tik geven, vóór
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deze op zijn plaats is teruggekeerd, dan heeft hij gewonnen
en in het tegengestelde geval verloren. Op een volgend
teken lopen de Nos. 1 van partij B naar de tegenover hen
staande groepen van partij A en heeft hetzelfde plaats, als
voren omschreven. Nu komen de Nos. 2 van partij A aan
de beurt, om uit te lopen, daarna de Nos. 2 van partij B,
enz., telkens op een teken van den leider.
Heeft dit spel in het lokaal plaats, dan stelle men zich
tevreden met de lengte daarvan, ingeval het geen 20 m
lang is.
10. I.. aatste paar uit.

.T. en M.

Hoogstens 8 paar kinderen staan in gesloten flankrijen in
de zaal of het afgebakend terrein volgens tekening opgesteld. Daarvóór staat één leerling,
door een streep over de breedtezijde van het voorste paar gescheiden. Op de roep van dien voorsten
leerling: "Laatste paar uit", loopt
/\ A
/\.
het achterste paar, zoals in fig.
~
~
aangegeven, naar voren en trach~ ~
/'.
ten elkaar, over de streep geko~ ~
men, de hand te reiken.
~ ~
/'.
De vooraanstaande leerling mag
vóór de roep kijken, wie achteraan staan, doch na de roep niet eerder omzien, voordat
het achterste paar over de streep is, en tracht nu één van
beiden te tikken, voordat zij elkaar de hand hebben gegeven.
Gelukt hem dit, dan gaat de getikte op zijn plaats staan en
hij vormt met den anderen leerling het voorste paar.
Gelukt hem dit niet, dan plaatst dat paar zich vooraan
en het spel begint opnieuw, als boven omschreven. De
gehele ruimte vóór de streep mag worden gebruikt, om
elkaar de hand te reiken.
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11. Buitenste paar uit.

J. en M.

(Variatie: "Laatste paar uit").

Evenwijdig en op ± 1 m
van de korte zijde van
vvvvvvvv VVVVVVVV
speelplaats of zaal trekke
I
I
men een streep, waarachter
V
V
de spelers staan, van af de
T
buitenzijde genummerd. Op
± 2 m vóór deze streep
trekke men een tweede, op
welker midden de tikker zich
plaatst, met de rug naar de
spelers gekeerd (zie tekening) .
Op het geroep van den
tikker "buitenste paar uit" lopen de Nos. 1 naar voren en
heeft hetzelfde plaats, als in "laatste paar uit". Degenen, die
een beurt hebben gehad, begeven zich op de plaatsen van de
Nos. 8, terwijl alle anderen een plaats naar buiten opschuiven. Het handreiken moet geschieden in dat gedeelte van
zaal of speelveld vóór de streep, waarop de tikker staat.
1234-5678

87654-32.1

De volgende spelen zouden evengoed bij het hoofdstuk
Krijgertje spelen geplaatst kunnen worden. Daar echter snel
reagere;n wel de hoofdzaak in deze spelen dient te zijn, en
het lopen slechts over enige meters be--J v
perkt dient te worden, leek het beter
..l
L..
deze spelen hier onder te brengen.
A
>
<
7

12. Twee is te veel. J. en M.
Het lokaal of afgebakend speelveld
wordt in drie gelijke vakken verdeeld.
In elk der vakken staan ± 10 kinderen in een kring op dubbele armlengte afstand van elkaar. Eén kind
staat als tikker en een tweede als
loper buiten de kring. De loper

~

~

,,'

11
--J \I

>
7
~

>
7

"v

L

<

C

."

L..

,<

B

."
\J

\'"

"

\"

\'"

138
gaat vlug vóór één der kinderen staan en is dan vrij; hierdoor wordt het 2e of achterste kind loper. De tikker tracht
nu den loper te tikken; gelukt dit, dan wordt hij loper,
terwijl de getikte, tikker wordt.
N.B. Elke kring moet in zijn eigen vak blijven. Bij een
kleiner aantal kinderen worden natuurlijk minder vakken
gemaakt.
13. Drie is te veel.

J. en M.

Als "Twee is te veel" doch nu in frontcirkel met paren.
De loper gaat vlug voor een tweetal staan, zodat de
achterste, nu derde, loper wordt.
N.B. De lopers moet worden geleerd, niet te lang rond te
lopen, doch zo vlug mogelijk voor een tweetal te gaan staan.
14. Wedloop op bevel.

J. en M.

Op het speelveld worden twee lijnen, A en B, op een
afstand van ± 60 m van elkaar getrokken of door vlaggen
of paaltjes aangegeven.
± 20 leerlingen plaatsen zich achter lijn A.
Deze wedloop onderscheidt zich van de andere wedlopen
hierin, dat de leerlingen gehouden zijn, alleen te lopen op
het bevel mar s en onmiddellijk stil te staan op het
bevel halt. De onderwijzer controleert de oplettendheid
van de leerlingen, door in de plaats van genoemde bevelen
andere woorden te gebruiken. Zij, die op een ander woord
dan mar s of h a I t resp. lopen of stilstaan, zijn af.
Heeft de onderwijzer door het bevel hal t de wedloop
onderbroken, dan wordt deze eerst voortgezet op het
volgende bevel mars. De leerling, die dan het eerst lijn B
heeft bereikt, is winnaar. Dit onderbreken van de wedloop
kan natuurlijk meermalen plaats hebben.
Heeft deze wedloop in de zaal plaats, dan lopen de
leerlingen meermalen de zaal heen en weer tot genoemde
afstand van ± 60 m bereikt is.
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KALMERENDE SPELEN.
1. De beeldhouwer.

J. en M.

De beelden uit het atelier, oh, oh, oh,
Die doen aan alle grappen mee, zó, zó, zó.
Maar komt de beeldhouwer terug,
Dan gaan ze staan, weer stijf en stug.
Ze hadden zoveel jool, ze hadden zoveel
jool, ze hadden zoveel jool.

t JIJ

tiJ
De

beel- den

uit

het

ij

a - te - lier

•

J, 1J. •

oh, oh,

oh.
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1'- J t J tiJ t J,I J. J,I J, , JIJ J J J I
doen aan. al - Ie grap-pen mee, zó, zó, zó.
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beeld - hou-

wer te - rug_ Dan gaan ze staan weer stijf en stug_ Ze had -den zo - veel

1'- J.

jool.

r· I J t
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J J I r·

r· I J

had - den zo - veel jool, Ze

J J

JIJ· •
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11

had - den zo - veel jool.

De onderwijzer plaatst b.v. 6 kinderen in vierkanten. Zij
stellen de beelden voor. No. 7 is de beeldhouwer en geeft
aan ieder der beelden een verschillende houding. Terwijl
alle kin,deren (behalve de beelden) zingen, draait de beeldhouwer zich om, loopt naar de kant van het lokaal, doet
de handen voor de ogen en wacht tot: "Ze hadden zoveel
jool". Op dat moment mag hij zich omdraaien en weer
naar de beelden toe gaan. Bij het zingen van de tweede
regel maken de beelden met armen, benen of romp ver-
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schillende bewegingen en nemen dan de oorspronkelijke
houding weer aan. Als de beeldhouwer terug komt, moet
hij tegen beeld 1 zeggen "goed", als dit ook werkelijk
weer in de eerste houding staat. Heeft een beeld zijn

houding niet opnieuw goed aangenomen, dan moet de
beeldhouwer dit zien en zeggen "fout". Het aantal goede
waarnemingen wordt genoteerd. Daarna volgt een tweede
groepje van zeven. In de eerste klas krijgen de beelden
alleen maar armhoudingen of alleen een beenhouding of
romphouding of een veranderd front. In de tweede klas
kan men een tweeledige houding laten aannemen b.v.
arm en been, romp en been, enz. En zo zou men
in de derde klas de houding nog iets ingewikkelder
kunnen maken.

2. De aap en de cocosnoot.

J. en M.

De kinderen vormen een grote kring. Midden in deze
kring wordt een blokje, een schoen, een bal of iets dergelijks
neergelegd. Eén der kinderen, die als aap wordt aangewezen,
moet proberen, de noot te bemachtigen en ermede buiten
de kring te komen. Eén der kinderen van de kring wordt
aangewezen als de eigenaar van de cocosnoot, die moet
proberen, de aap te vangen, d. w. z. één tik te geven, eer
hij de kring verlaat. Als het spel gaat beginnen, moet de
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aap even buiten het lokaal, omdat deze niet mag weten,
wie van de leerlingen als eigenaar van de cocosnoot wordt
aangewezen. De laatste blijft gevale op zijn plaats staan
en schiM pas toe op het moment, dát; de aap de cocosnoot
opraapt. De aap mag nu binnpnkonH'n. Df'ze sluipt om de
f
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kring heen en besluit eindelijk naar het midden te gaan.
De twee leerlingen, waar de aap tussen doorgaat, wijken
circa een meter van elkaar, omdat de aap alleen langs
deze zelfde weg de kring weer mag verlaten. Het verrassende element zit in de kans, dat hij vlak in de buurt
van de eigenaar naar binnenkomt, zodat ontsnappen onmogelijk is. Daarentegen kan hij ook gelukkiger zijn en ver
van de eigenaar zijn doorbraak kiezen. In dit geval is zijn
kans heel gunstig. Het is een spel, dat ieder boeit, zonder
dat veel lichamelijke inspanning nodig is.
Gelukt het den aap, door schijngrepen te ontdekken,
wie de eigenaar iR, dan mag hij deze aanwijzen en krijgt
een extra beurt.
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3. Over de stroomversnelling.

J. en M.

Op de vloer van een lokaal of op de speelplaats tekent
de onderwijzer twee strepen, die circa 4 m van elkaar
verw~jderd zijn. 7,0 veel mogelijk leerlingen krijgen ieder
vier blokjes rrwt een afmeting van ca. 20 X 6 X 4 cm.
De leerlingen moeten nu de ruimte tussen de twee strepen
oversteken, zonder met één of beide voeten of een deel
ervan op de groml te komen. Hiervoor worden de blokjes
gebruikt. De leerling legt er twee voor zieh neer en gaat
hierop staan. Daarna legt h\j de t.wee andere verder naar
voren en stapt daarop. Nu raapt hij de eerste blokjes op
en legt deze weer voor. Gelukt het. zo de overkant te bereiken,
dan mag deze leerling het bij een tweede beurt proberen
over een afstand, die één meter groter is. Raakt een leerling
met één of bpide voeten de grond, dan is hij af en JIloet

bij een tweede benrt opnieuw epn poging over dezelfde
afstaml wagen. 7,olang het niet, gelukt, komt hij voor een
grotere afstand niet in aanmerking.
Moeilijker wordt dit spel, indien iedere leerling slechts
drie blokjes heeft.

4. Blokjes balanceren.

.1. en M.

Ook hier worden weer twee strepen getrokken en krijgen
5-10 leerlingen gelijktijdig een beurt. Iedere leerling
krijgt twee blokjes, waarvan hij één horizontaal in de
hand houdt, terwijl het andere verticaal op het eind van
het eerste wordt neergezet. )/Jolang de leerling nog niet
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met de overtocht is begonnen, mag het blokje
steeds opnieuw opgezet
worden, als het eraf valt.
Is de tocht eenmaal begonnen, dan betekent
het omvallen van het
verticale blokje, dat men af is. In dat geval moet de leerling
bij een tweede beurt de oefening over dezelfde afstand
herhalen. Gelukt het wel, dan wordt voor iedere volgende
beurt de afstand met ca. 1 m vergroot.
Oorspronkelijk mag de leerling het horizontale blokje
met één of beide handen vasthouden. Moeilijker wordt de
opgave, wanneer bepaald wordt, dat het slechts met één
hand aan het uiteinde vastgehouden mag worden.
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VERKEERSSPELEN.
J. en M.

Het toepassen van "rel'.hts" en "links".

I.
Men trekt door het midden van een groot lokaal of
speelplaats, evenwijdig aan de breedte, een streep. Langs
beide breedte-zijden tekent men op ca. 1 m afstand van
de wand ook een streep. Afhankelijk van de afmeting van
de breedte gaan acht
~ ~onderwljz.er
tot
twaalf leerlingen
,['
in spreidstand boven
'1'
/[\
de middenlijn staan,
~I'
allen met het front
naar den onderwij~~
/1'
zer, die eveneens
,['
I
op de lijn staat
'1'
(zie fig. 1).
/1'
Commandeert de
Fig. 1.
onderwijzer nu b.v.
"Rechts", dan begint de wedloop naar rechts, en zorgen
de leerlingen niet de laatste te zijn, die deze lijn passeert.
De laatste n.l. is af, en wordt vervangen door één van
de leerlingen, die voorlopig aan de kant staan of zitten.

Il.
Men trekt door het midden van het lokaal, evenwijdig
aan de lengte, een streep.
Langs beide lengtezijden tekent men een rij kringetjes,
waarvan het aantal aan iedere zijde ca. 5 minder is dan
het aantal leerlingen, dat op de middenlijn staat.
De rest van de leerlingen laat men op een bank plaatsnemen.
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De onderwijzer
staat op de middellijn en de leer-

o 0 0 0 0 000 0

lingen in een flank-I ~Me.!'wjiz~r .,.,., '" ." ."., " " ."
rij met het front 17"''''''''''''''''''''' ~ .................. ....
naar hem toe (zie
fig. 2).
In zijn hand
000 0 0 0 0 0 0
heeft hij een karton met rechts en
Fig. 2.
links er op.
Laat hij b.v. L zien, dan moeten de leerlingen naar
links een plaatsje zoeken in een kringetje. De 5, die te
laat komen en geen kringetje hebben bemachtigd, lossen
vijf leerlingen van de bank af.
Ook hier in willekeurige volgorde L en R laten zien,
en de rij zo nu en dan met een halve draai van front laten
veranderen.
lIL
In een gymnastieklokaal trekt men in het midden, even-

wijdig aan elkaar, twee krijtstrepen; eveneens één langs de
beide breedten.
Naast de beide middelste strepen stelt men de klas op
als rode en witte partij.
De beide partijen vormen een flankrij en de onderwijzer
plaatst zich tussen de beide strepen aan de kant, waarheen het front van de kinderen is gericht (zie fig. 3).
De onderwijzer
'o/0n,flerwi)Zer
1\ +-~"
is
in het bezit van
1\ lm 1\
1\
1\
een stuk karton
1\
1\
ca. 15 X 20, waar1\
1\
1\
1\
op
1m
aan de ene kant
wi~
~ood
1\
1\
1\
1\
de letter R en aan
1\
A
de andere kant de
A
1\
/\
1\
letter
L staat, voor/\
1\
/\
/\
stellende rechts en
links.
Fig. 3.
Ons Speeluur, 1.

*

10
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Hij hQudt het karton even achter zijn rug en laat
vervolgens één der zijden aan de k;las zien.
Is dit b.v. R, dan moeten de witten naar rechts wegvluchten tot achter de streep bij de wand en moeten de
roden naar rechts lopen, om te proberen de witten te
tikken, voordat deze in hun vrijplaats zijn.
De getikten worden meegenomen naar de verblijfplaats
van rood en zo kan men er een wedstrijd van maken in
het krijgen van getikten.
Het tonen van R en L geschiedt op de meest willekeurige manier.
Nadat enige keren is gespeeld, laat de onderwijzer de
klas half omdraaien, terwijl hij aan de tegenovergestelde
zijde gaat staan.
Om verwarring te voorkomen, heeft één der beide partijen een rode of witte band om de arm.
IV.

Door het midden van het lokaal, evenwijdig aan de
breedte, trekt men een streep.
Hierop komen de lopers te staan in een flankrij .
\$'onderwUzer

(2)

/\

(2)

0

1\

0
0
0

1\

0
0

/\

(2)

1\

0

Fig. 4.

Langs beide breedten tekent men enige kringetjes, waarin
telkens twee blokjes komen te liggen.
Heeft men aan iedere zijde b.v. 5 kringetjes, dan staan
er op de middellijn ook 5 lopers (zie fig. 4).
De start geschiedt door het tonen van een kartonnetje,
waarop R of L staat.
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Laat de onderwijzer b.v. de R zien, dan lopen de vijf
leerlingen hard naar rechts, halen een blokje op, brengen
dat naar de overzijde, waar reeds twee liggen, halen vervolgens het tweede blokje op en brengen dit ook in het
andere kringetje. Wie nu het eerst in het lege kringetje
terug is, heeft het gewonnen.
Ook bij dit spel wordt zo nu en dan van front veranderd.
OPMERKING. In hogere leerjaren kan men met 3, 4 of 5
blokjes in ieder cirkeltje dit spel spelen.
Ook kan men laten starten op het commando "rechts"
of "links".

v.
Door het midden van het lokaal,
'e'onderw!jzer
evenwijdig aan de lengte, trekt
R
i
men een streep. Hierop komen
0
0
~
kinderen te staan in een flankrij,
Z
behorende tot twee partijen, ge0
0
R
merkt rood en zwart, om de andere
Z
R
opgesteld (zie fig. 5).
0
0
Z
Heeft men b.v. 8 roden en 8
R
0
0
zwarten opgesteld, dan tekent
Z
men langs de beide lengten 6
~
0
0
kringetjes.
Z
~
De rest van de leerlingen zit
z
0
0
op de bank, ten dele behorende
R
bij rood en ten dele bij zwart.
ZI
De onderwijzer heeft een karton,
waarop aan de ene kant naast
Fig. 5.
elkaar staan een rode R en een
zwarte L en op de andere kant een rode L en een zwarte R.
Komt deze laatste zijde nu voor, dan betekent dit, dat
de roden naar links een kringetje moeten zoeken en de
zwarten naar rechts.
Wie geen kringetje krijgen, lossen de leerlingen, die op
de bank zitten, af.
Na enige keren spelen wordt van front veranderd.
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Rechts houden.
1.

In een gymnastieklokaal laat men door de helft van
het aantal leerlingen tegenover elkaar twee flauw gebogen
rijen vormen, 3-4 m van elkaar.
Dit stelt een straatje voor. De kinderen zijn de huizen,
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ze krijgen een streepje voor de voeten, om hun plaats
goed te kunnen bewaren. In het midden tekent men een
stippellijn, welke de as van de weg voorstelt (zie fig. 6).
De andere helft van het aantal leerlingen gaat nu krijgertje spelen: één is tikker.
De kinderen mogen om de huizen heen lopen, zoals ze
zelf verkiezen, maar als ze door de straat willen, moeten
ze rechts houden. Hier dient de as van de weg als hulpmiddel.
Het is niet geoorloofd onder de armen van de kinderen,
die de huizen vormen, door te kruipen. Willen de leerlingen
midden in het straatje omdraaien, om terug te vluchten,
dan moeten ze eerst rechthoekig over de as van de weg
naar de rechterzijde gaan.
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De kinderen, die getikt worden of verkeersfouten maken,
zijn af en gaan aan de kant staan.
Na ca. 3 minuten spelen wordt er gewisseld.

IT.
Dit spel toont overeenkomst met het vorige, maar men
vormt door middel van banken of evenwicht slatten of door
klimstokken neer te leggen twee of drie straatjes naast

IIII
Fig. 7.

elkaar, welke ieder weer voorzien worden van een stippellijn, die de as van de weg voorstelt (zie fig. 7). Hier stellen
banken of evenwicht slatten dus de huizen voor.
lIL

De leerlingen vormen een straat, waarvan de as van de
weg veranderd wordt in een lange verkeersheuvel, zodat
het rijverkeer in die straat Iiiet kan omdraaien.
IV.
Met banken of anderszins worden straten gevormd. De
as wordt hier veranderd in twee korte verkeersheuvels,
waardoor de mogelijkheid bestaat, tussen de heuvels door
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Fig. ti.

naar de andere zijde van de straat te gaan~ om zodoende
te kunnen terugvlucht en (zie fig. 8).
OPMERKING. In het vierde leerjaar kan men dit spel
met richting aangeven spelen.

v.
De klas wordt verdeeld in twee partijen en deze worden
tegenover elkaar opgesteld met een streep voor de voeten,
opdat de richting goed bewaard
blijft.
Het aantal van deze streepjes
~
+ 5>i
i~ •
is één meer dan het aantal leerlingen (zie fig. 9).
>,
,~
De N o.'s 1 krijgen ieder een
>,
I~
grote
bal en op het commando
>,
,~
>,
,~
"af", kiezen zij hun baan achter
>1
I~
de rij van de tegenpartij langs,
om dan weer bij hun eigen rij
aan te sluiten.
Vervolgens wordt de bal door>1
,~
gegeven naar het hoofdeinde van
de rij.
R
w
De partij, waarvan de bal het
eerst arriveert, is winnaar.
Bij deze handeling 'ontmoeten
Fig. 9.
de tegenstanders elkaar twee:t;naal,
en dienen dan rechts te houden.

~: :~ 1

1

~:1 1:~

l~: .}j
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Ten einde het spel met zijwaarts doorgeven te kunnen
spelen, moeten de leerlingen op ca. 50 cm afstand naast
elkaar staan.
Variatie.
Ook kan men het spel met doorwerpen spelen; dan wordt
de tussenruimte op ca. 2 m bepaald.
VI.
De kinderen worden verdeeld in twee partijen en daarna
opgesteld in een kring. Iedere partij vormt een halve cirkel.
De partijen worden genummerd en wel zó, dat No. 1
van de ene partij staat naast de
No. Ivan de tegenpartij (zie
fig. 10).
Men loopt nu in tegenovergestelde richting om de kring. Eerst
de beide No.'s 1, die elkaar
tweemaal zullen ontmoeten, vóór
ze weer op hun plaats terug zijn.
Bij dit ontmoeten houdt men
rechts.
De winnaar krijgt een halve
Fig. 10.
punt.
Hebben alle gelijke nummers
een beurt gehad, dan wordt de wedstrijd in tegengestelde
richting gelopen.
Behaalt dezelfde loper nu weer de overwinning, dan is
er één punt door hem verdiend.
De partij, wier leden de meeste overwinningen behalen,
heeft gewonnen.
VII.
De beide No.' sI stellen zich op met een estafettestokje in de
hand, lopen eenmaal de kring rond en geven dit aan No. 2;
deze vervolgt direct de loop en geeft het aan No. 3, enz.
De partij, wier laatste loper het eerst aankomt,
heeft een halve overwinning, want er moet nu nog een
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tweede loop gehouden worden in tegengestelde richting.
De partij, die bij het rechts houden de buitenbaan heeft,
moet steeds een weinig meer lopen dan de andere partij.
Daarom is de wedstrijd van VI, VII en VIII pas volledig
na twee lopen in tegengestelde richting.
VIII.
Men tekent midden in het lokaal een kleine kring, of
laat door de kinderen er één vormen en wel zó, dat ze
met het gezicht naar buiten
staan.
De binnenruimte wordt niet
benut. De ronde baan, die er
omheen loopt, stelt een trottoir
voor.
Door middel van een krijtstreep geeft men de linkerI
/
en rechterhelft ervan aan (zie
fig. 11).
Op dit ronde trottoir gaat
men
krijgertje spelen, waarFig. 11.
bij de spelers verplicht zijn,
steeds het rechter gedeelte van het trottoir te houden.
Wil een speler van looprichting veranderen, dan moet
hij dus steeds in de andere baan overgaan.
OPMERKING. Ook kan men dit spel bestemmen voor
rijverkeer. Dan stelt de baan een rijweg voor, waarop
men rechts moet houden.
IX.
De klas wordt verdeeld in twee partijen en deze worden
opgesteld met een streep voor de voeten, opdat de richting
goed bewaard blijft.
De leerlingen van de beide partijen staan tussen elkaar.
Als men de partijen met rood en wit aanduidt, is het aanbevelenswaardig, om voor elke leerling een R of een W
op de grond te zetten.
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Telt b.v. iedere partij 13 leerlingen, dan komt er aan de
ene kant 6 keer W en 7 keer R te staan en aan de andere
kant 7 keer W en 6 keer R.
De beide No's 1 van elke partij krijgen een grote bal
in de handen.
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Fig. 12.
Voorbeeld met oneven aantal
leerlingen aan iedere kant.
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Fig. 13.
Voorbeeld met even aantal
leerlingen.

Op het commando: "AF" lopen ze achter hun eigen rij
langs, steken over, waarbij rechts gehouden moet worden
en vervolgens worden de ballen kruislings naar het hoofdeinde van de rij teruggeworpen (zie fig. 12 en 13).
De partij, wier bal het eerst arriveert, heeft gewonnen.
Nadat men tweemaal deze wedstrijd heeft gehouden, laat

154
men de rij twee plaatsen opschuiven, om de gelegenheid
te hebben, weer tweemaal een wedstrijd te organiseren.
Gebruikmaking van overgangen voor voetgangers.
In een lokaal wordt een
straat gevormd, waarvan de
"huizen" voorgesteld worden
door banken, leerlingen of
een brede krijtstreep. Vervolgens worden de twee trottoirs en de oversteek erin
getekend (zie fig. 14). Er
wordt gespeeld met groepjes
van ca. 12 leerlingen; één
er van is tikker en de rest
stelt voetgangers voor. De
verkeers-regels eisen:
Ie. dat in de straat het
rechter trottoir steeds benut
wordt.
2e. dat ook op de oversteek rechts gehouden wordt.
Fig. 14.
Wie getikt wordt of verkeersfouten maakt, is af.
Verder is verboden, op de oversteek stil te blijven staan
of halverwege terug te keren.
In de speelruimte, welke om de straat heen overblijft,
worden geen verkeersregels toegepast.
Voor dit spel zijn nodig 2 borden:

n

H/,
oversteken
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De verkeerszuilen.

I.
In het midden van het lokaal tekent men een kruisje.
Op enige afstand links en rechts ervan plaatst men 2
verkeerszuilen en daar achter 9 cirkels (zie fig. 15).
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Fig. 15.

De 20 kinderen dansen om het kruisje en zoeken op
fluitsignaal in 2 richtingen een plaats.
Is aan de ene kant geen plaats meer over, dan kan een
-poging aan de overkant worden gedaan, mits de verkeersregels in acht worden genomen.
OPMERKING. Aanbeveling verdient) bij het opnieuw
vormen van de kring ook rechts te houden.
11.

Men trekt door het midden van het lokaal, evenwijdig
aan de breedte een streep. Langs beide breedte-zijden
worden b.v. drie verkeerszuilen geplaatst (zie fig. 16).
Drie leerlingen gaan in spreidstand boven de middellijn
staan. Er wordt gestart op commando "links" of "rechts".
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Is dit commando nu b.v. "rechts",
dan vangt de fietstocht (de leerlingen stellen wielrijders voor) in
die richting aan. Vervolgens wordt
de verkeerszuil "gerond" en de
tocht voortgezet in de richting van
de andere zuil, welke rechts gepasseerd moet worden. Wie het eerst
aankomt, heeft het gewonnen.
Dit spel kan gevarieerd worden door
de 2e zuil ook te "ronden" (zie b).
lIl.

Evenwijdig aan de éne breedte
van de zaal wordt een startlijn
getekend en dicht bij de andere breedte plaatst men
drie blauwe verkeerszuilen. In het midden van de zaal
wordt een lijn gespannen van ca. 2 m hoogte (zie fig.
17). De lopers stellen zich op met een bal in de hand.
Bij de lijn gekomen, moet de bal er overheen geworpen
worden en vervolgens weer opgevangen, waarna de loop
wordt vervolgd. Bij de verkeerszuilen gekomen, worden deze rechts
~
"gerond", waarna in de richting van
de startlijn wordt teruggelopen,
waarbij voor de tweede maal de bal
over de lijn moet worden geworpen.
Wordt de bal niet gevangen en rolt
deze voorbij de verkeerszuil, dan
2 m lijn.
moet bij het ophalen van de bal
ook aan de verkeersregels gedacht
worden. Iedere bal, die niet gevangen
wordt, de lijn raakt of er onderdoor
gaat, moet net zo vaak overgeworpen
worden, tot de handeling goed gelukt.
Fig. 17.
Fig. 16.

a a
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Deze wedloop kan ook als estafette-loop gehouden worden.
Bij het overgeven van de bal moeten de leerlingen rechts
houden. Gewonnen wordt de wedstrijd door den speler of
de ploeg, die geen verkeersfouten heeft gemaakt. Hebben
beide geen of een gelijk aantal verkeersfouten, dan is winnaar, die het eerst aangekomen is.
Links inhalen voor voetgangers.
1.

Men verdeelt een klas van b.v. 40 leerlingen, in vijf
partijen van acht.
Voor die vijf maal acht leerlingen trekt men acht strepen
over de breedte van het lokaal, met een onderlinge afstand
van 60 tot 70 cm, en een startlijn (zie fig. 18).
Van iedere partij gaat één leerling op de startlijn staan,
de zeven anderen op de
overige lijnen, terwijl de
voorste lijn vrij blijft.
8
A /\ A
De kinderen vormen flank- 7 A A
rijen.
Jo.
,.
,.
,1
n
De vijf leerlingen, die op 6
Jo.
A
Jo.
,9
re
de startlijn staan, worden '5 r, i t r.
A
A
A
ti,
1 ,
voorzien van een grote bal J., r l ,9 N
,"
A
en lopen op het startteken 3 JMi 1\ iAl
r.
vc
ieder naar het hoofd van
A
A
A
A
A
2 Vi
11
Yi
rl
hun eigen rij, waarvoor ze
A
A
re
A rl
zich, met de rug ernaar toe, 1 ~A ~ "
op de vrije lijn opstellen.
Dit inhalen en passeren
van hun eigen rij moeten
ze langs de linkerkant doen.
Is een leerling voor zijn
A
A
A
A
N
rl
rij aangekomen, dan geeft
hij de bal over zijn hoofd
achterwaarts door.
Fig. 18.
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De achterste leerling loopt met de bal tot over de startlijn terug en de partij, die het eerst aankomt, heeft gewonnen.
De kinderen van de rij gaan nu allen een streepje achteruit en de nieuwe wedstrijd kan beginnen.
Dit achteruit doorgeven kan ook zittend gebeuren, of
men laat onder de benen door rollen, waarvoor de leerlingen in spreidstand gaan staan.
Il.

(Voetgangers mogen elkaar wel in de bocht inhalen).
Men verdeelt de klas in twee partijen, welke samen een
cirkel vormen met een straal van ± 6 m.
De leerlingen krijgen een streepje voor de voeten, om
op hun plaats te blijven, terwijl op 1.50 m afstand door
middel van een krijtlijn een tweede cirkel er omheen getekend wordt.
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Is iedere partij b.v. 12 leerlingen groot, dan laat men
10 de halve kring vormen en twee krijgen een opstelling
op de stippellijn, om met een tussenruimte van een kwartcirkel op de krijtlijn rond de kring te wandelen, volgens de
richting van de pijl (zie fig. 19).
De beide No.'s 1 gaan nu een wedloop houden om de
cirkel, ook volgens de richting van de pijl. Winnaar is hij,
die na éénmaal rond te hebben gelopen, het eerste op zijn
plaats terug is.
Gedurende die snelloop worden de 4 wandelaars enige
keren ingehaald, waarbij opgelet moet worden, dat dit
links gebeurt.
Maakt een loper hiertegen fouten, dan wordt hij gediskwalificeerd.
Hebben 1 en 2 een beurt gehad, dan lossen deze No. 11
en 12, dit zijn de wandelaars, af. Dit gaat zo door,
tot allen gelopen hebben en één keer wandelaar zijn
geweest.
De partij met de meeste overwinningen heeft gewonnen.
OPMERKINGEN. 1. Vormt men een kring met een straal
van ± 3 m, dan krijgt slechts één speler van iedere partij
een opstelling als wandelaar op de stippellijn.
De wedstrijd gaat nu tweemaal om de cirkel.
2. Na het inhalen steeds uiterst rechts gaan lopen.

Links inhalen voor voetgangers als partij spel.
Zie het voorgaande spel. De spelers geven na hun loop
een estafettestokje over aan de No.'s 2, die zonder dralen
de loop vervolgen. De wedstrijd eindigt, als de No.'s 10
op hun plaatsen terug zijn.
Dan pas worden de twee voetgangers afgelost door twee
andere, waarna de wedstrijd opnieuw begint.
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Spelen op de rijweg is verboden.
De rijweg kan nooit een speelplaats zijn en daarom moeten
wij de kinderen aantonen en leren, dat het wel degelijk mogelijk is, bij een middelmatig breed trottoir vele, aardige
spelletjes te doen.
Om dit te bereiken, trekt men evenwijdig aan de lengte of
de breedte van het gymnastieklokaal of speelplaats een streep,
zodat er een strook ontstaat van ca. 4 m hreedte.
Deze strook stelt het trottoir voor en de rest van het lokaal
of de speelplaats de rijweg (zie fig. 20).
Hierop laat men nu de kinderen passende spelen beoefenen.
Wordt een kind getikt, of overtreedt het een spelregel, dan
dient met dien leerling gehandeld te worden, zoals dit voor
verschillende spelen is bepaald.
Overtreedt de leerling een verkeersregel, dan is het soms
wenselijk, hiervoor een bepaling in het leven te roepen, welke
zwaarder ingrijpt (bijv. 2 x de beurt overslaan).
1.

Krijgertje spelen.
De kinderen lopen vrij op het trottoir rond, één kind
is tikker en tracht de overige met één tikje te vangen.
Als er een gedeelte van de leerlingen niet meespeelt,
moeten deze door een getikte of door een leerling, die
van het trottoir af komt, worden afgelost.
Heeft de tikker b.v. 5 leerlingen gevangen, dan mag een
ander tikker worden.
Krijgertje met vrijplaatsen.
Op het trottoir wordt een aantal cirkels getekend met
een middellijn van ca. 75 cm (zie fig. 20).
Als de tikk,er een ander wil vangen, mag deze laatste
in geval van nood een cirkel als vrijplaats gebruik,en.
Is deze bezet, dan is de bezitter verplicht de vrijplaats te
verlaten en een goed heenkomen te zoeken, terwijl hij alleen
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dan het recht heeft, om op zijn beurt een ander uit z'n
kringetje te verdrijven, indien de tikker nu hem achtervolgt.

Fig. 20.

Herder, laat je schaapjes gaan.
Op het trottoir trekt men twee strepen, welke rechthoekig op de rijweg zijn gelegen en ca. 12 m van elkaar
liggen. In het midden aan de kant van de huizen staat
één leerling, die de boze wolf is.

rijweg
Fig. 21.

Achter iedere streep staat een leerling, die een herder
voorstelt (zie fig. 21).
De schapen staan achter één der strepen en de herder
aan de overkant begint te roepen:
A. Herder, laat je schapen gaan.
B. Ik durf niet.
A. Waarom niet'
B. Om de boze wolf niet.
Ons Speel1{ur, I.

*

11
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A. De boze wolf is gevangen tussen twee ijzeren tangen,
tussen zon en maan. Herder, laat je schapen gaan.
Nu worden de schapen voortgedreven door den herder
en lopen vlug naar de tegenovergestelde streep. De wolf
probeert ze te tikken; één tik is voldoende.
Nu begint B het gesprek en jaagt A de schapen over.
Weer probeert de wolf te tikken en dit gaat door tot ze
allen af zijn.

Ir.
Visnet op het trottoir.
De leerlingen lopen vrij rond. Vier van hen vormen een
kring en moeten, steeds de handen vasthoudende, een vrij
lopende leerling in het zogenaamde net vangen.
Het trottoir stelt hier een vijver voor, het kringetje
een roeibootje met 4 vissers, die meteen ook het visnet
vormen. De bepalingen zijn als volgt:
Ie. Ieder gevangen visje lost een anderen leerling af, of
2e. ieder gevangen visje vormt mede het net, dat zodoende steeds groter wordt. Is het aangegroeid tot
b.v. 8, dan kan het net ook gesplitst worden in twee
netten van 4.
3e. Leerlingen, die op de rijweg geraken, zijn onherroepelijk af. Ze gaan aan de kant zitten.
4e. Raakt een. visnet op de rijweg, dan is dit in zijn
geheel af.
5e. Vangt men een leerling, maar zijn de handen los,
dan geldt het niet.
Toepassen van het onderwerp "Trottoir en wandelpad
uitsluitend bestemd voor voetgangers".
Door middel van banken of evenwichtslatten vormt
men twee brede straten. Met krijt geeft men trottoirs
aan en de as van de weg (zie fig. 22).
Aan de kinderen wordt medegedeeld, dat ze wielrijders
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voorstellen, dat ze vrij door de straten mogen fietsen,
niet over de trottoirs mogen rijden en rechts moeten houden.
Eén is tikker en men gaat krijgertje spelen.
as

bank

I

Fig. 22.

Gebruikt het rechter trottoir.

De helft van het aantal leerlingen vormt tegenover
elkaar 2 flauw gebogen rijen. Op ± 1,75 m voor de beide
rijen geeft men door middel van krijtstrepen twee trottoirs aan (zie fig. 23).

Fig. 23.

Indien nu de kinderen door het straatje lopen, moeten ze het
rechter trottoir houden, terwijl het niet geoorlqofd is, van
het ene naar het andere trottoir over te steken.
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Gebruikt de rechter helft van het trottoir.

Over de lengte van een gymnastieklokaal of speelplaats
tekent men een rechthoek, b.v. groot 7 X 24 m, welke
door een middellijn verdeeld wordt.
Men geeft twee vrijplaatsen aan en gaat het spel "Herder
laat je schaapjes gaan" spelen.
Het geheel stelt een trottoir voor, dat door de middel-

24m
Fig. 24.

lijn in een linker- en rechterhelft verdeeld is. Lopen nu
de schapen van den énen herder naar den anderen, dan
mag slechts de rechterheft van het trottoir benut worden
(zie fig. 24).
Inhalen als wielrijders, automobilisten enz.
(Inhalen in de bocht verboden).

Men begint, met mede te delen, dat de kinderen wielrijders
voorstellen, terwijl de leerlingen, die om het ovaal heen
wandelen, b.V. handkarren zijn.
Men laat de kinderen 2 partijen kiezen en deze een
langgerekt ovaal vormen. Van iedere partij is één leerling
aangewezen, die er omheen moet wandelen.
Vervolgens tekent men de kinderen een streepje voor
de voeten, opdat het ovaal dezelfde afmetingen houdt.
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Verder een baan er omheen op ± 1.50 m voor de langzame "voertuigen" (zie fig. 25).
De N o.'s 1 krijgen een estafettestokje in de handen, lopen
op het commando "af" hard om het ovaal heen, totdat ze op
hun plaats terug zijn en geven vlug het stokje over aan No. 2.
Zonder dralen vervolgen deze de loop en zo ontstaat er
weer een estafette, waarbij de partij, waarvan de laatste
leerling het eerst op zijn plaats terug is, gewonnen heeft.
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De leerlingen moeten bij dit spel steeds in omgang rechts
lopen.
Haalt een "wielrijder" het langzame verkeer in, dan moet
dit langs de linkerkant geschieden.
Aangezien echter is voorgeschreven, dat in een bocht niet
ingehaald mag worden, moet men dus de rechte einden er
voor benutten.
Bij overtreding van een verkeersvoorschrift volgt diskwalificatie.
Is een wedstrijd gelopen, dan wisselen de partijen van
plaats, zodat men om de beurt een opstelling in de bocht
heeft, terwijl van iedere partij een andere leerling het "langzame verkeer" voorstelt.
OPMERKING. Na het inhalen gaat de loper weer zo vèr
mogelijk naar rechts. Dus uiterst rechts houden komt in dit
spel voor.
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Het rijwielpad en de oversteek voor wielrijders.
Het rijwielpad.

In een lokaal worden met drie banken twee straten aangegeven, met aan beide kanten rijwielpaden, waar het gebodsbord - Verplicht rijwielpad - geplaatst wordt (zie fig. 26).
De leerlingen stellen wielrijders voor en gaan krijgertje
spelen door en om de straten. Ze zijn dus nu verplicht,

Fig. 26.

wanneer ze door de straten gaan, het rijwielpad te houden.
Willen de wielrijders midden in de straat van het ene
rijwielpad naar het andere overgaan, dan moeten ze daarvoor het verplichte teken geven.
In den beginne speelt men dit spel met niet te veel
leerlingen tegelijk.
Var i a tie voo r h 0 g ere lee r j are n.
In de straat geeft men een "oversteek" voor wielrijders
aan en zet de betrokken borden er bij. Wil iemand nu
naar de overkant, dan mag dit alleen bij de oversteek.
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Verplichte rijrichting naar rechts.
Met de helft van
de klas vormt men
een kring, waarbij de
leerlingen elkaars handen vasthouden. Tevens
plaatst men een drietal
gebodsborden Verplichte rijrichting naar
rechts - (zie fig. 27).
Het krijgertjespel, dat
nu gespeeld kan worden,
is als volgt:
Tikker en andere kinderen mogen onder de
armen door in en uit
Fig. 27.
de kring lopen.
In de kring mogen ze zich vrij bewegen, maar buiten
de kring geldt de verplichte rijrichting.
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Variatie.
Ook kan men bepalen, dat de kring wordt gevormd
door groepjes van drie leerlingen, waartussen een ruime
opening blijft. Willen de spelers de kring in en uitgaan,
dan geschiedt dit door die opening (zie fig. 28).
Gevaarsborden.

Let op het gevaar!

Om deze borden spelenderwijs te leren kennen, geeft men
door middel van banken, evenwicht slatten of krijt in een
gymnastieklokaal of op een speelplaats enige rechte wegen
aan (zie fig. 7).
Aan de beide uiteinden van één of twee wegen plaatst
men een gevaarsbord, b.v. - Onbewaakte Overweg - .
Aangezien het de bedoeling is, den voertuigbestuurder
tot voorzichtigheid aan te manen en voorzichtigheid altijd
wordt verkregen door langzamer te rijden, wordt gezegd,
dat een zodanig aangemerkte weg gedurende het spel niet
met de snelloop genomen mag worden.
Daarom bepaalt men, dat de leerlingen slechts hinkend
of met de versnelde pas over die weg mogen, hetgeen ook
voor den tikker geldt.
OPMERKINGEN. N a enige tijd spelen worden de gevaarsborden voor een andere weg geplaatst.
Ter afwisseling van - Onbewaakte Overweg - kan men
ook de gevaarsborden plaatsen - Uitholling overdwars - ,
- Bewaakte Overweg - en - Ander gevaar: Opgelet
Wil men het gevaarsbord - Gevaarlijke bocht - gebruiken, dan tekent men een gebogen weg. Om het gevaarsbord - G(1)aarlijk Kruispunt - te kunnen toepassen,
geeft men twee kruisende wegen aan.
Kau men in dit leerjaar de kinderen gewoon krijgertje
laten spelen, voor een hoger leerjaar is het aantrekkelijker
het aftikken te veranderen in afwerpen met een grote bal,
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waarmee de tikker ook mag lopen. In nog hogere leerjaren wordt bepaald, dat de tikker maximaal drie passen
mag lopen tussen iedere stuit; dit noemt men: de bal
stuitend voortbewegen. Ook kan men de bal met de voet
drijven, maar de spelers moeten met een worp "af" geworpen worden.
Voorrangsbord en aanwijsbord "school".
Op dezelfde wijze kan men de leerlingen laten kennismaken met het voorrangsbord en het aanwijsbord - School -.
Ook deze borden moeten den bestuurder van een voertuig aangeven, dat langzaam rijden hier op zijn plaats is.
Een weg, aan beide zijden voorzien van het aanwijsbord
- School -, moet door de leerlingen hinkend of met de
versnelde pas worden doorschreden, waardoor zij aantonen, dat zij de betekenis van het bord hebben begrepen.
Men kan het voorrangsbord met dezelfde bedoeling plaatsen
aan de beide uiteinden van één der wegen, welke een kruispunt vormen.
I)arkeerverbod en parkeerplaats.
1.

Tweederde van de leerlingen vormen een kring en een
derde speelt. In het midden van de kring staat de onderwijzer met een stok. Aan het éne uiteinde hiervan bevinden
zich twee borden "Parkeren" en
aan het andere uiteinde twee
borden "Verboden te Parkeren"
(zie fig. 30). De leerlingen stellen voertuigen voor en één ervan is tikker. Draait de onderwijzer het bord "Parkeren" boven, dan mogen de leerlingen
het midden van de cirkel als
vrijplaats benutten. Ze moeten
zich hier gedragen als op een
Fig. 29.
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echte parkeerplaats, d. w. z. als ze het midden betreden,
moeten ze een ogenblik blijven park;eren. Zetten ze zich
weer in beweging, dan moeten ze de parkeerplaats verlaten, dus "rond rijden" op de park;eerplaats is verboden.
Draait de onderwijzer de borden "Verboden te Parkeren"
boven, dan moet een ieder zo snel mogelijk; de park;eerplaats
verlaten. Wie hiermede te lang wacht, is af. De tik;ker heeft
onder geen enkele omstandigheid toegang tot het midden
van de kring.
Il.

Tegen twee, drie of vier wanden van het gymnastieklok;aal tekent men een vak van 4 X 1 m.
In het midden van dat vak met de rug tegen de muur
plaatst men een leerling met een stok, waaraan twee
verbodsborden bevestigd zijn. Aan de éne kant het ver-

Fig. 30.

bodsbord - Parkeerverbod voor linkerzijde - aan de andere
kant - Parkeerverbod voor rechterzijde - (zie fig. 30).
De kinderen lopen vrij door het lokaal en spelen k;rijgertje.
Eén is tikker.
Nu mogen de spelers de getek;ende vakken bij de wand
als vrijplaats benutten, mits zij er aan denken, dat zij op
de goede helft gaan staan, dus die helft, waar parkeren
niet verboden is, want anders mogen ze binnen het vak
ook getikt worden.
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De verbodsborden hebben niet alle een gelijke stand en
op eigen initiatief van de leerling mogen ze om de dertig
tot veertig tellen gedraaid worden.
lIl.

In het midden van een gymnastieklokaal wordt over
de breedte een stoplijn getekend.
Aan de éne kant worden tweemaal twintig cirkeltjes
getekend en aan de andere kant een kruisje.
Achter de kringetjes staat de onderwijzer met een stok,
waaraan aan de éne kant het verbodsbord - Parkeerverbod
o
o
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Fig. 31.

voor linkerzijde - en aan de andere kant - Parkeerverbod
voor rechterzijde.
Om het kruisje maken b.v. 24 leerlingen een kring (zie
fig. 31).
Onder het zingen van een liedje of in de looppas bewegen
de kinderen zich in een kring om het kruisje heen.
Op fluitsignaal van den onderwijzer laten ze de handen
los en proberen een cirkeltje te veroveren, maar, vóór de
stoplijn te overschrijden, moeten zij zich overtuigen, of ze
in de linker- of in de rechtergroep een kringetje mogen
bezetten.
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Verbodsborden.

a. verboden voor alle rijverkeer;
b. één-richting-verkeer;
c. verboden voor rijwielen, motorrijtuigen, handkarren
enz.;
d. max. snelheid.
1.

Met behulp van Zweedse banken, evenwichtslatten, krijt
of van leerlingen, die elkaar bij de hand houden, worden in
een lokaal drie of meer verkeerswegen naast elkaar gevormd.
Enkele ervan worden aan beide zijden afgesloten door
het verbodsbord - Verboden 'L'oor alle rijverkeer - , en alle

I I riJ, j~'rnk
I

Pi

IC?

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

verbodsbord

Fig. 32.

worden voorzien van een stippellijn. welke de as van de
weg aangeeft (zie fig. 32).
De kinderen stellen wielrijders voor en gaan als zodanig
krijgertje spelen om en door de straten.
.
Zo nu en dan verwisselt men de verbodsborden, opdat
niet telkens dezelfde straat afgesloten is.
Ook richting aangeven kan het spel verzwaren.
Variaties (ook voor hogere leerjaren).
Ingewikkelder wordt het spel, wanneer men een deel
der straten voorziet van de verbodsborden: - Yerboden

173
voor alle rijverkeer - en de overige straten van: - Verboden voor rijwielen - .
Zegt men nu tegen de leerlingen, dat ze b.v. motorrijders
voorstellen, dan zullen alleen de eerstgenoemde straten verboden blijven.
Ook kan men aldus verschillende combinaties maken met
de verbodsborden:
1. Verboden voor motorrijwielen op twee wielen.
2. Verboden voor motorrijtuigen op meer dan twee wielen.
3. Verboden voor alle motorrijtuigen.
4. Verboden voor handkarren.
5. Verboden voor bespannen rij- en voertuigen enz.
Men kan b.v. ook laten tikken door een ketting van 2
of 3 leerlingen, welke dan een bespannen voertuig of motorrijtuig met aanhangwagen voorstelt, waarvoor ook een
verbodsbord bestaat.

OPMERKING. Bovenstaande verbodsborden kan men
zowel aan één einde als aan beide einden van een straat
plaatsen.

Il.
Met behulp van Zweedse banken enz. vormt men drie
of vier lange straten.
Aan één kant van zo'n straat plaatst men het verbodsbord, dat aangeeft: één-richting-verkeer.
De leerlingen stellen b.v. wielrijders voor, die nu met een
eenvoudig krijgertje-spel dit verkeersonderwerp beoefenen.
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Zie fig. 36. Aan beide kanten van de straten plaatst men
verbodsborden, waarop aan de ene kant de maximum snelheid is aangegeven en aan de andere kant: - Einde maximum
snelheid - .
Zet men op de verbodsborden b.v. - Maximum snelheid
8 km - , dan betekent dit, dat het verplicht is, door deze
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straat langzamer te lopen dan door de andere straten,
waar een snelloop geoorloofd is.
Om dit te kunnen controleren, bepaalt men, dat de
tikker en de andere kinderen met de versnelde pas door
die straat gaan.
Neemt men b.v. 7 km, dan laat men hinken. Bij 6 km
huppen met gesloten voeten.
lVIen kan alle straten een gelijke max. snelheid geven of
bepalen, dat voor één of meerdere straten de max. snelheid niet geldt, door hier de borden weg te laten.
Spelen met het stophord.
1.

Men tekent een cirkel, geeft daar in een kruispunt van
wegen aan, en midden in de
weg de as. MIdden op het
kruispunt staat de onderwijzer
met het stopbord, hetwelk
steeds na enige tij d een kwartslag draait (zie fig. 33). Zodoende wordt telkens het verkeer van twee wegen naar het
kruispunt stop gezet. Het
verkeer, dat voorgaat, mag
as
rechtuit gaan en rechtsaf slaan.
Fig. 33.
Links afslaan is verboden. Om
en door de cirkel wordt krijgertje gespeeld, met één
leerling als tikker.
11.

Men tekent een kruispunt van wegen, zoals aangegeven
in fig. 34. De onderwijzer doet dienst als verkeersagent
en heeft een stopbord in de hand. De klas wordt verdeeld
in twee partijen. Deze maken een gesloten rij om twee
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huizenblokken. De
leerlingen van elke
r,j worden afgenummerd. Ieder onthoudt goed zijn eigen nummer. Elke
r~j beweegt zich nu
in de looppas in
~en vooraf bepaalde
ba.an, tot plotseling
het verkeer wordt
stopgezet. Ieder
moet goed op zijn
voorganger letten,
omdat hij als wielFig. 34.
rijder het stopteken
moet doorgeven. Wie
juist naast den verkeersagent is, als deze het verkeer stopt,
mag een eindje doorgaan. Wie even over de stoplijn is,
gaat een eindje terug. Vervolgens informeert de onderwijzer naar het nummer van den leerling, die bij de stopplaats staat. Is de som van beide partijen oneven, dan
krijgt de éne partij een punt. Is het even, dan de andere
partij. Dit laatste is zuiver toeval, maar geeft toch aan het
spel iets aantrekkelijks. "Torden er fouten geconstateerd, dan
ontvangt de partij daarvoor strafpunten, die tegen het
einde van de wedstrijd van de punten worden afgetrokken.
Spelen met richting aangeven, stop- en andere tekens.
I.

Men tekent een kruispunt van wegen, zoals is aangegeven
in fig. 35.
De onderwijzer doet dienst als verkeersagent.
De klas wordt verdeeld in 2 partijen. Indien elke partij
groot is, maakt men een gesloten rij om twee huizenblokken;
is het aantal klein, dan om één blok. In dit laatste geval
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Ieder moet goed
op zijn voorganger letten, opdat hij niet tegen hem aan
loopt, en stopteken doorgeven.
Wie juist onder den verkeersagent is, als deze het verkeer stopt, mag een eindje doorgaan.
Wie even over de stoplijn is, gaat een pas terug.
Maakt men verkeersfouten door b.v. niet op den verkeersagent te letten, of tegen elkaar aan te botsen, dus niet op
het stopsignaal te letten, dan krijgt de tegenpartij een punt.
Vervolgens informeert de onderwijzer naar het nummer
van de leerling, die bij de stoplijn staat. Is de som van
beide getallen oneven, dan krijgt de éne partij één punt;
is het even, dan de andere partij.
Dit laatste is dus zuiver toeval, maar geeft toch aan
het spel iets aantrekkelijks.
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Var i a tie voor het zesde leerjaar.
Ook kan de verkeersregelaar b.v. het verkeer, dat hem
van achteren nadert, het eerst doen stoppen.
Verder is er te varieren met het oprijteken en met dat
voor snelheid vermeerderen en verminderen (nu ook het
teken - snelheidverminderen - laten doorgeven).
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II.
Men tekent een cirkel, geeft daarin een kruispunt van
wegen aan en midden in de weg de as (zie fig. 36).
Om en door deze cirkel
gaat men krijgertje spelen,
waarbij de spelers verplicht
zijn, als ze een straat inslaan
of het kruispunt passeren, de
I
richting aan te geven en rechts
---- - - -t--- --- -as
te houden op straffe van "af"
te worden verklaard.
In verband met het overzicht is het wenselijk vooral
as
in de eerste tijd niet te veel
leerlingen tegelijk telatenspelen.
Fig. 36.
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Variatie.
In plaats van één tikker wijst men er twee aan, die
echter hinkend moeten tikken.
Het stopverbod.

In een gymnastieklokaal vormt men door middel van
banken of evenwicht slatten een straat, terwijl de ruimte
er omheen er ook één voorstelt. Teneinde het rechts houden
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in de straat te bevorderen, wordt de as van de weg aangegeven, terwijl voor de verkeersweg er omheen wordt
bepaald, dat hier een stopverbod geldt, hetgeen dus wil
zeggen, dat de voertuigen hier niet mogen stilstaan (zie
fig. 37). Er wordt krijgertje gespeeld en de tikker moet
proberen, de leerlingen te tikken, maar hij moet ook proberen, om ze tot een overtreding te verleiden. Dit kan
gebeuren, als de tikker uit tactische overwegingen in de
rechtse straat blijft stilstaan. Dit werkt aanstekelijk op
de andere spelers, zodat overtreding van het stopverbod
als het ware wordt uitgelokt. Deze laatsten kunnen dit
echter voorkomen, door in beweging te blijven, maar
moeten hierbij zorgen, steeds rechts te houden. Wil men
zich heen en weer bewegen, dan zal steeds de as van de
weg gepasseerd moeten worden, teneinde niet met de regel
van het rechts houden in botsing te komen.
Verbodsbord "Inhalen verboden".

Men verdeelt de klas in twee partijen en laat deze naast
elkaar twee langgerekte ovalen vormen.
Om ieder ovaal tekent men een stippellijn op een afmand
van 1,50 m, waarover het langzame verkeer zich beweegt.
Waar de twee ovalen een nauw straatje vormen, plaatst
men aan iedere kant het verbodsbord - Inhalen verboden (zie fig. 38).
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Van iedere partij wordt één leerling aangewezen, om de
langzaam rijdende auto's voor te stellen. Deze mogen dus
noch in de bocht, noch in de straat ingehaald worden.
De beide partijen stellen automobilisten voor en houden
een wedloop tegen elkaar in estafettevorm.
Het langzame verkeer mag in dit spel plaats hebben met
de versnelde pas.
lichl:.e signaal
Na het inhalen gaat men uiterst
rechts langs het ovaal verder.

o

Het lichtsignaal.
1.

000 0
0000
000 o 0

o

o

0
0

o

o

Midden in het gymnastieklokaal
wordt over de breedte een stoplijn aangegeven.
Aan de ene kant worden b.v. 00000000000000000
20 cirkeltjes getekend en aan de
andere kant een kruisje.
Achter de cirkeltjes stelt de
onderwijzer zich op met een lichtsignaal (een stok met één rode
en één groene schijf). Om het
kruisje maken b.v. 22 leerlingen
een kring (zie fig. 39).
Onder het zingen van een
versje danst de kring rond, totdat de onderwijzer fluit.
Nu laten de kinderen de handen
Fig. 39.
los en proberen achter de streep te
komen, maar alvorens de stoplijn te overschrijden, moeten
zij zich overtuigen of het seinlicht op rood of groen staat.
Staat het op rood, dan zijn diegenen af, die de stoplijn
overschreden hebben. Het spel begint opnieuw met 22
leerlingen in de kring, waarbij de leerlingen, die af zijn,
andere kinderen hebben afgelost. Staat het op groen, dan
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vallen die leerlingen uit, welke geen kringetje hebben veroverd en gaan twee anderen aflossen.

1I.
Er wordt een loopbaan uitgezet en achter de stoplijn
gaan enige leerlingen staan (zie fig. 40). Bij de eindstreep
stelt de onderwijzer zich op met in zijn hand een stok,
waaraan boven twee schijven bevestigd zijn, waarvan één
rood en de andere groen is gekleurd.
Bij het begin van de wedloop, wordt de stok zó vast0
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Fig. 40.

gehouden, dat noch rood noch groen naar de kant van de
lopers is gekeerd. De onderwijzer commandeert nu: "Klaar"
en in plaats van het woordje "af" draait hij de stok een
kwartslag om, zodat Of rood of groen naar de leerlingen
wijst.
Is het rood, dan zijn die leerlingen af, die over de stoplijn geraken, is het groen, dan vangt de wedloop aan.
lIL

Er worden op een speelplaats twee strepen getekend,
een startlijn en een eindstreep, ca. 35 m van elkaar. Achter
de startlijn staan acht tot vijftien lopers en achter de
eindstreep de onderwijzer met een stok voorzien van een
rood en groen seinlicht. Er wordt gestart, zo gauw groen
te zien is, maar er dient ogenblikkelijk gestopt te worden,
wanneer rood voorkomt. Daarna wordt het seinlicht weer
in de neutrale stand gedraaid, om vervolgens weer een
nieuwe start voor te bereiden. Wordt het licht nu b.v.
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op rood gedraaid, dan zijn die leerlingen af, welke zich
in beweging zetten, terwijl men eveneens af is, wanneer
gedurende de loop het rode licht vóór komt, en de loper
niet ogenblikkelijk stopt. Zo komen de lopers met horten
en stoten bij de eindstreep, waarbij de eerst aankomende
winnaar is.
IV.
Men tekent een cirkel en geeft daarin een kruispunt
van wegen aan. Middenin de
weg de as. Middenin het
kruispunt staat de onderwijzer
met het seinlicht (2 rood, 2
groen), hetwelk steeds na enige
tijd een kwartslag draait (zie
fig. 41). Zodoende wordt iedere
keer het verkeer van twee
wegen naar het kruispunt stop
as
gezet. Het verkeer, dat voorgaat, mag rechtuit en rechts
Fig. 41.
af slaan. Linksaf slaan is verboden. Er wordt nu krijgertje gespeeld met één tikker.

V.
De onderwijzer heeft nu in het kruispunt een seinlicht
(1 groen, 3 rood), waarmede drie van de vier verkeerswegen worden afgesloten. Het verkeer van de éne
weg, die overblijft, mag rechtuit gaan, rechtsaf en linksaf
slaan.
Spelen met de verkeerssehildpad.
Door het plaatsen van banken, of door tweederde deel
van de leerlingen vier rijen te laten vormen, maakt men
enige straatjes. In deze straatjes wordt de as van de weg
met een krijtstreep aangegeven, terwijl aan de beide uiteinden
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dier assen verkeersschildpadden
worden geplaatst (zie fig. 42).
De kinderen, welke wielrijders
of andere voertuigbestuurders
voorstellen, gaan nu door deze
straten krijgertje spelen, waarbij
wordt gewezen op het rechts
houden en, zo men over zeer
brede straten kan beschikken, op
het begrip uiterst rechts houden.
Hoofdzaak is echter, dat de
verkeersschildpadden rechts gepasseerd moeten worden.

Spelen met twee of meer verkeersonderwerpen.
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Fig. 43.

Oombinatie rechts houden en
verkeersagent .

In een gymnastieklokaal
vormt men door middel van
banken of evenwichtslatten een
lange, brede straat; in het
midden tekent men de as van
de weg. Aan de beide uiteinden
van de as komt een verkeersagent te staan, waarvan de
eerste een kwartslag in stand
verschilt met de tweede (zie
fig. 43). Deze leerlingen leggen
een stok over hun schouders
en houden de uiteinden vast,
zodat ze een verkeersagent
voorstellen met de beide armen
zijwaarts. Midden op de as
wordt een ronde verkeersheuvel aangebracht. Als op het
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commando - draaien - de stand een kwartslag wordt veranderd, is er weer één zijde,die voor het verkeer geopend
wordt, terwijl de andere zich sluit. Het spel, dat gespeeld
wordt, is krijgertje met één tikker.
Oombinatie verkeerszuil en verplichte rijrichting.

In een gymnastieklokaal
wordt een lange, brede
straat door middel van
banken of leerlingen aan~
gegeven. .Aan de beide uitI
I
einden van de as, komt
I
I
een verkeerszuil te staan,
I
I
terwijl voor de buitenbaan
verplichte rijrichting naar
rechts aangegeven wordt
(zie fig. 44). Inplaats van
de as kan men ook een
lange verkeersheuvel tekeI
I
nen met op de einden een
I
I
verkeerszuil. Het spel, dat
I
de kinderen spelen, is krijI
gertje' waarbij de tikker
~
de anderen met de grote
bal probeert af te werpen.
Hoewel de tikker zich
natuurlijk ook aan de rijFig. 44.
richting moet houden, mag
de bal tegen de rijrichting in geworpen worden.

9

i

o

Oombinatie van verbodsborden en gebodsbord.

Met behulp van Zweedse banken, evenwichtslatten, krijt,
of leerlingen, die elkaar bij de hand houden, worden in
een lokaal meerdere verkeerswegen naast elkaar gevormd.
Enkele ervan worden aan één kant afgesloten door het
verbodsbord "Eén-richting-verkeer". Ook kan men andere
verbodsborden kiezen b.v. "Verboden voor alle rijverkeer",
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"Verboden voor alle motorrijtuigen" e.a. Verder wordt
bepaald, dat voor de buitenbaan verplichte rijrichting
naar rechts bestaat, hetgeen door gebodsborden wordt
aangegeven. De kinderen stellen wielrijders, auto's, bakfietsen, handkarren of andere voertuigen voor en spelen
krijgertje, waarbij bepaald kan worden, dat de tikker de
anderen met een grote bal probeert af te werpen. Deze
bal mag echter niet over de banken heen geworpen worden,
als deze als afscheiding van straten worden gebruikt,
aangezien dit huizen voorstellen.
Oombinatie stopverbod met één-richting-verkeer.

In een lokaal tekent men op ca. 21/ 2 m van de wand een
ovaal of cirkel.
Vanaf een breedte- of lengtezijde trekt men een streep
tot aan de cirkel en door de cirkel heen een weg (zie fig. 45).
Eén der kinderen is aannemer
en tracht in een vooraf door hem
bepaald aantal keren (jaren) alle
kinderen te tikken, nadat de
onderwijzer van te voren de beschikbare tijd heeft meegedeeld.
De kinderen en ook de aannemer mogen zich overal om de
bord voor
kring heen bewegen, doch telkens
s~opverbod
wanneer de aannemer de streep
Fig. 45.
passeert, is er 1 jaar om.
~len bepaalt, dat de aannemer niet door de verkeersweg mag, nu geeft men door een verbodsbord aan, dat
er voor die weg een stopverbod geldt, want anders zouden
de spelers de weg als vrijplaats kunnen gebruiken.
Wie getikt wordt, gaat aan de kant op de bank zitten,
evenals de kinderen, die verkeersfouten maken.
Maakt de aannemer een verkeersfout, dan wordt hiervoor gerekend,dat er weer één jaar voor hem voorbij is.
Gelukt het den aannemer niet, binnen de vooraf bepaalde
tijd en in het aantal aangenomen jaren alle spelers te
tikken, dan moet hij door de poort.

;VI

185
Hiervoor stellen de leerlingen zich op in twee rijen tegenover elkaar. De aannemer loopt vlug door de poort heen
en ontvangt van de kinderen met de platte hand een klap.
Voor iedere leerling, die overblijft, moet hij éénmaal
door de poort.
Men ziet toe, dat er geen klappen op hoofd of rug worden
gegeven.
Oombinatie seinlicht en verkeersschildpad.

Evenwijdig aan de breedte, en wel op een derde van
de afstand, wordt een stoplijn getekend. In de buurt van
de andere breedtezijde worden
b.v. 15 kringetjes getekend.
....\~vvl.-
Midden in de ruimte tussen stop~
L
lijn en kringetjes bevindt zich
>
X
<
een verkeersschildpad. Achter
"/
de kringetjes staat de onderÎ-1I\{\"\
wijzer met een rood en groen
seinlicht (zie fig. 46).
Achter de stoplijn bevinden
zich zeventien wielrijders, die
daar rond fietsen. Op een signaal van den onderwijzer, hetgeen echter gepaard moet gaan
met het te voorschijn komen
van het groene seinlicht, rijden
ze snel naar de kringetjes toe,
om er één in hun bezit te
nemen. De spelers moeten er
e~hter op verdacht zijn, ten
opzichte van de verkeersschildpad rechts te houden. Valt het
signaal met een rood seinlicht
Fig. 46.
samen, dan zijn zij af, die de
stoplijn alreeds met één voet gepasseerd zijn.
De leerlingen, die geen plaats krijgen zijn "af" en
lossen twee andere leerlingen af.

'"
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Alvorens het spel opnieuw te beginnen, moet men weer
terug achter de stoplijn, maar zelfs bij dit teruggaan moet
er aan gedacht worden, dat de verkeersschildpad weer
rechts gepasseerd wordt.

Oombinatie verkeerszu'il en links inhalen.
De klas wordt opgesteld in twee flankrijen. Iedere leerling komt naast een streep te staan. Voor de eerste leerlingen blijven twee strepen onbezet en op enige meters
achter de rij wordt een verkeerszuil geplaatst (zie fig. 47).
No. 1 van iedere rij krijgt
een grote bal en aangezien
1-'
de leerlingen in spreidstand
~ verkeerszuil
:~)
\
I
staan,
wordt deze onder de
,
I
\ I
benen
door naar achteren
~
1\
gerold. De laatste leerling
I \
pakt de bal op en, daar de
I \
V - - - - - - - - - 'V \
kinderen wielrij ders voorstellen, fietst hij naar de
~I
~I
verkeerszuil
toe, rond de
V; - - - - - - - - - VJ
I
I
zuil en rijdt vervolgens naar
'Ij---------Y./
de eerste, onbezette streep.
I
I
'V - - - - - - - - - \:/
De
rij stelt echter, langzaam
I
} 75 cm
I
'Ij --------- \:/
rijdende,
wielrijders voor,
I
I
welke
door
de snellere links
V; ---------VJ
ingehaald en gepasseerd
moeten worden. Naast de
streep gekomen, gaat de bal
weer onder de benen door
naar achteren, wordt daar
Fig_ 47.
door de volgende, laatste
leerling opgepakt en deze rijdt naar de tweede onbezette
streep. Weer gaat de bal naar achteren en de derde leerling handelt precies zo, maar als deze vóór aankomt, is
de wedstrijd geëindigd. Vervolgens gaan alle kinderen
drie strepen achteruit en de wedkamp begint opnieuw.
Inplaats van de bal onder de benen door te rollen, kan

--------- t
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de rij ook met gekruiste benen gaan zitten, terwijl nu
de bal over het hoofd naar achteren doorgegeven wordt.
Beschikt men over meerdere ballen en verkeerszuilen,
dan kan het aantal rijen vergroot worden.

Combinatie van seinlicht en linksaf slaan verboden.
In een zaal of op een speelplaats wordt een kruispunt
van wegen aangegeven, alle
voorzien van een as. In het
midden wordt een seinlicht geplaatst: 3 rood, 1 groen. Onder
het groene seinlicht wordt het
bord bevestigd "Links afslaan
verboden" (zie fig. 48). Een
derde à een vierde deel van de
klas, d. w. z. circa twaalf leerFig. 48.
lingen, spelen krijgertje. Een
groter aantal maakt het overzicht te moeilijk.

Combinatie parkeren en verplichte rijrichting.
De helft van het aantal leerlingen vormt een kring.
Midden in de kring komt een leerling te staan met een
stok, waaraan boven twee borden zijn bevestigd "Verboden te parkeren" en onder
twee borden "Parkeerplaats"
~
(zie fig. 49).
Op eigen initiatief om de
twintig tot dertig tellen mag
~
L
de leerling van bord wisselen.
Is het "Verboden te parkeren"
dan moeten de leerlingen ogenblikkelijk
de kring verlaten
~-1I\f'\'
en het spel voortzetten in de
baan om de kring. Voor deze
Fig. 4lJ.
baan geldt een verplichte rij-

~~ïV~

>

<
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'"
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richting. Zijn de aanwijsborden "Parkeerplaats" boven, dan
kunnen de spelers de kring als vrijplaats benutten. De
tikker mag echter het midden niet betreden.
Oombinatie parkeren en richting aangeven.

In een gymnastieklokaal van
9 x 16 m tekent men in het
midden van de éne breedte·zijde
het werpperk.
Op enige afstand naast het werpperk een brandplank ; op zes meter
tiplijn
afstand van de breedtezijde een lijn
/\
o en ca. 1 m van die lijn af plaatst
o
honk
honk
men twee honken (zie fig. 50).
/\
De klas wordt verdeeld in par/\
/\
tijen van acht tot tien leerlingen.
A
Partij A kampt tegen partij
B, C tegen D, daarna A tegen C
A
enz.; de éne keer als werppartij,
de andere keer als vangpartij.
/\ on d er-/O\w!jzel"
.~,"
/\
De werppartij , die speelt, zit
aan de éne kant, terwijl de parFig. 50.
tijen, die niet spelen, aan de andere
zijde op de bank zitten.
Midden voor de andere breedtezijde staat de onderwijzer.
Deze heeft een stok, waaraan twee verbodsborden: parkeerverbod voor de linkerzijde - en - parkeerverbod voor
de rechterzijde - .
Wordt er niet gespeeld, dan staat het bord in een neutrale stand, zodat maar één kwartslag nodig is, om één
van de beide verbodsborden te tonen.

~:'"----.. ~rpperk
V brandplank

Gang van het spel.

Op fluitsignaal van den onderwijzer werpt een van de
spelers van de werppartij met een onderhandse worp de
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tennisbal over de streep, dat is in het vak, waar de vangpartij staat opgesteld.
Eén van de vangpartij staat bij het brandplankje.
Op het moment, dat de speler de bal loslaat, draait de
onderwijzer één der verbodsborden naar voren, zodat de
leerling hieraan kan zien, naar welk der twee honken
gelopen moet worden.
Vóór hij de loop aanvangt, moet hij de arm uitsteken,
daardoor aangevende, naar welk honk hij wil gaan.
Wordt de bal fout geworpen (d. i. niet over de tiplijn),
dan mag nog een tweede worp geschieden; is deze ook
fout, dan komt no. 2 van de werppartij aan de beurt.
De vangpartij probeert de bal te vangen. Gelukt dit,
dan wordt de bal naar den brander geworpen en deze
tracht den werper uit te branden, vóór deze zijn werpperk weer bereikt heeft (mag dus niet aan honk blijven
staan).
Punten worden verdiend:
a. door de looppartij , wanneer een loper zonder verkeersfouten of andere fouten in het werpperk terugkomt
(één punt),
b. door de vangpartij, door het maken van vangballen.
Fouten zijn:
Ie. Vergeten, richting aan te geven.
2e. Eerst de loop aanvangen en dan richting aangeven.
3e. Verkeerde richting aangeven.
4e. Naar de verkeerde parkeerplaats (honk) lopen.
5e. Uitgebrand worden.
Hebben allen een beurt gehad, dan wisselen de partijen.
Combinatie parkeren, rechtshouden en stopverbod.

De helft van het aantal leerlingen vormt een kring met
in het midden een leerling, met een stok, waaraan de
borden "Parkeren" en "Verboden te parkeren" bevestigd
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zijn. De buitenbaan om de kring heen wordt door een as
in tweeën gedeeld, zodat men hier, al spelende, moet
rechtshouden. Tevens geldt voor deze buitenbaan "stopver-

Fig..'51.

bod" (zie fig. 51). De leerlingen stellen bestuurders van
auto's voor en gaan krijgertje spelen. Voor de tikker, die
niet in de parkeerplaats mag komen, is het een moeilijk
spel, aangezien hij nergens mag blijven staan.
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KRIJGERTJE SPELEN.

1. Zonder opstelling. .J. en M.

Bij de eenvoudigste vorm van krijgertje spelen lopen de
leerlingen vrij door het lokaal, terwijl er één tikker is. Zal
dit spel echter tot zijn recht komen, dan moet men over
een middelmatig grote ruimte beschikken. Op een speelplaats zal het vele leerjaren gehandhaafd kunnen blijven.
In een kleine ruimte zal het den tikker niet moeilijk vallen,
de rest in een korte tijd te tikken, wat niet bevorderlijk is
voor de belangstelling. Want in een goed spel moeten
beide partijen een redelijke kans hebben. Daarom kan men
in een kleine ruimte b.v. bepalen, dat de tikker moet
hinken, of dat alleen de
~
rug, de rechterarm of het
linkerbeen getikt mag worden. Ook kan men den tikker
één hand op de plek laten
houden, waar hij even tevoren zelf getikt is. Hierdoor ontstaan soms de moeilijkste houdingen. Ook kunnen
als tikker twee leerlingen aangewezen worden, die elkaar
bij de hand houden of elk
een uiteinde van een stok
vast hebben. De snelheid,
die de tikkers ontwikkelen, wordt hierdoor geremd en zodoende zijn de
kansen weer gelijk.
Nog vele andere regels kan men laten gelden, opdat
krijgertje aardig gespeeld zal worden.

A

2. Krijgertje met hinderen. J. en M.

De eerst getikte leerling gaat niet op de bank zitten,
zoals gewoonlijk, maar treedt op als beschermer van
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de andere spelers. Hij gaat namelijk met gespreide
armen vóór den tikker lopen en hindert deze zodoende in
het uitoefenen van zijn taak. Wordt er, ondanks deze
handeling, toch weer een leerling getikt, dan is de eerst
getikte af, gaat op de bank zitten en treedt de tweede
getikte als hinderende speler op. Ook is het aardig,
wanneer de getikte spelers een ketting vormen, die zich,
als de tikker niet oppast, als een kring om hem heen
zal sluiten. Ketting breken is niet geoorloofd, wel onder
de armen door glippen.

3. Krijgertje met hindernissen. J. en M.
Allerlei voorwerpen worden in de zaal geplaatst: banken,
stoelen, tafels, matrassen enz. worden willekeurig verspreid.
Sommige hindernissen lenen zich, om er overheen te springen
of te klauteren, andere dwingen de spelers er omheen te
lopen. Op deze manier heeft de tikker het niet gemakkelijk. Een aardige variatie hierop is het volgende spel.
Er worden vier tikkers aangewezen, die elkaar twee aan
twee bij de hand houden. Het is de tikkers niet geoorloofd, over de hindernissen te springen; de andere kinderen
mogen dit echter wel. Wordt nu een speler door de beide
groepjes van twee ingesloten, dan rest hem slechts
over de hindernis te springen of te klauteren, om zich
te redden.

4. Krijgertje in het bos. J. en M.
Iedere getikte leerling blijft staan of gaat zitten op de
plaats, waar hij getikt wordt. Zodoende ontstaan er hindernissen, waar men omheen kan lopen.
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Van dit spet bestaat een variatie, echter geschikt voor ren
veel hoger leerjaar, daar er meerdere moeilijkheden in zijn:
10. Omdat het een partijspel wordt.
2'1. Taktisch inzicht vergt.
Het staat bekend als:

5. Sta stil.

J. en M.

(Partijspel).

Het spel wordt op de volgende manier gespeeld.
De spelers worden in twee even grote partijen verdeeld,
b.v. A en B. De partijen zijn duidelijk van elkander te
onderscheiden, door b.v. partij .A een onderscheidingsteken
te geven, zoals armlint, hoofddeksel of iets dergelijks.
Partij .A is tikker, partij Bloper.
Partij .A tracht de spelers van partij B te tikken, door
drie tikjes te geven met de uitroep: "sta stil". De getikten
moeten op de plaats, waar zij getikt zijn, blijven staan met
de handen op het hoofd. De lopers van partij B trachten
hun partij op sterkte te houden en de getikten van hun
partij vrij te maken, door één tikje te geven met de uitroep
"vrij". Heeft partij A de gehele partij B tot stilstaan gebracht, dan heeft zij gewonnen.
De navolgende regels moeten in acht genomen worden.
10. Heeft een speler van partij A een loper getikt, dan
moet de vanger zorgen, dat zijn tegenpartij den getikte niet
kan verlossen. Hij blijft dus in de onmiddellijke nabijheid
van zijn gevangene en tracht een mogelijken verlosser ook
te tikken.
2 0 • Er kan bepaald worden, dat om de ± 5 minuten de
partijen van taak verwisselen. Op het signaal "eindigen'~
worden de spelers, die onbeweeglijk staan, geteld. De partij,
welke het grootste aantal der tegenpartij in de bepaalde
tijd tot stilstaan heeft gebracht, is winnares.

Ons Speeluur, I.
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6. Krijgertje met afwerpen. J. en M.
Om het krijgertje spelen in zijn eenvoudigste vorm in

een klein lokaal tot zijn recht
te laten komen, kan men
gebruik laten maken van een
grote of kleine bal. Als de
tikker met de bal moet afwerpen, betekent dit een verzwaring van zijn taak. Daarom is het in de lagere leerjaren geoorloofd, dat de
tikker met de bal loopt,
maar hij moet de anderen
afwerpen en niet aftikken met de bal.
7. RolbaI. J. en M.

De tikker is verplicht de bal met de hand of met
de voet (naar keuze) in de richting van de andere spe-

Iers te rollen. Is hij dicht genoeg bij, dan pakt hij vlug de
bal op en doet zijn worp. Later krijgt men de volgende
beperkingen:
De tikker mag totaal
maar driemaal werpen.
Heeft hij dan niets getroffen, dan is hijzelf af.
Een geldige worp is een
worp, waarbij de bal..30.._ _ _'"---->"'---=--:~---'--rechtstreeks uit de lucht
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tegen het lichaam van den speler komt. In de hoogste leerjaren bepaalt men, dat de tikker totaal maar drie handelingen
mag verrichten, b.v. tweemaal de bal een stoot geven, zodat
deze in de richting van de
spelers rolt en als derde
handeling de bal oppakken en
stilstaand werpen. Wil men
het den tikker nog moeilijker
maken, dan bepaalt men,
dat de spelers met hun
handen de worp mogen
afweren en kan pas van een treffen worden gesproken, als
romp, benen of hoofd worden geraakt.
8. Krijgertje met stuitbaI. J. en M.

In de hoogste leerjaren is het den tikker slechts geoorloofd
drie passen met de bal te lopen. Daarna moet eerst een
stuit volgen, eer hij weer drie passen mag doen (voorberei-

~---------

~
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ding voor het moderne handbal, als dit gespeeld wordt met
de grote bal). Het allermoeilijkste (in 6e en 7e leerjaar)
wordt het, wanneer de andere spelers het recht krijgen er,
al schoppende met de bal, vandoor te gaan, als de tikker
een worp waagt, die al of niet raak is. Het wordt voor hem
dan een grote kunst, om die bal opnieuw te bemachtigen,
ten einde het spel te kunnen vervolgen.
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Een serie, geheel andere krijgertje-spelen ontstaat door het
vormen van banen. Op deze manier kunnen kleine ruimten
"groot" worden. Een zeer eenvoudig voorbeeld hiervan is het
volgende.

9. Krijgertje door de straten of om de perken. J. en M.
Men plaatst enige banken met 2 à 3 m tussenruimte
evenwijdig aan elkaar en vormt zogenaamde straten.
Evenwichtslatten, krijtstrepen en rijen kinderen kunnen
ook dienst doen. Het spel, dat nu ontstaat, heet: Krijgertje
door de straten: of men tekent enige kringen, welke ook
door leerlingen gevormd kunnen worden, en er ontstaat
Krijgertje om de perken. Het betreden van het perk of
het midden van de kring, is hier niet geoorloofd.
Variaties, zoals hinkende tikker, twee hinkende tikkers,
twee tikkers, die elkaar vasthouden, hinderen door de
eerstgetikte, afwerpen met een bal kunnen met succes
toegepast worden. Bij het afwerpen met de bal moet er op
gelet worden, dat de bal niet ovel' de afscheiding wordt
geworpen, aangezien deze de huizenrij voorstelt en men
van de ene straat niet zo maar in de andere straat kan
werpen.
10. Jagerspel. J. en M.
Voor een warme dag is van krijgertje om de perken heel
eenvoudig dit spel af te leiden. Van de ca. 40 leerlingen laat men een derde deel spelen. De rest vormt twee
kringen, waarvan de leerlingen vrij dicht tegen elkaar staan
(geen handen vast). Nu is het voor den tikker mogelijk, om
in gebukte houding bijna onzichtbaar om de kringen te
sluipen, hetgeen tot vele verrassingen leidt.
Worden voorgaande spelletjes in groepjes gespeeld, dan
blijft, zolang het groepje speelt, dezelfde leerling tikker en
de getikten gaan aan de kant. Na ca. twee minuten spelen
of wanneer allen "af" zijn, volgt een ander groepje.
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De volgende spelen zijn ook ·var·iaties van Krijgertje om
de perken.
11. PannekoekspeI. J. en M.

In het lokaal of op het afgebakend speelveld wordt een
grote kring getrokken van ± 4 m middellijn en ongeveer
2 m van de lengtezijde verwijderd,
waaraan de cirkel door een dikke
streep is verbonden (zie fig.).
Eén der kinderen is vanger en
tracht een bepaald aantal kinderen
te tikken, door om de kring te lopen,
doch zonder de streep te overschrijden. De overige kinderen lopen vrij
rond, doch mogen niet in de kring
komen. Heeft hij er b.v. vijf getikt, dan is hij vrij. De
getikten zijn tijdelijk af en nemen plaats in de kring.
Een andere vanger wordt aangewezen
en de gevangen kinderen worden dan
in volgorde verlost door hen, die door
den tweeden vanger worden getikt.
Dit spel kan ook worden gespeeld
met een gedeelde pannekoek (zie fig.),
waarbij onderstaande gevallen in behandeling kunnen worden genomen.
/.\
a. Alle leerlingen (ook de tikker)
mogen door de gangen.
P. = Delen van een
b. De lopers mogen ni e t, de
pannekoek.
S.
= Streep.
tikker mag wel door de gangen.
1\ 1\ = Lopers.
c. De tikker mag ni e t, de loG. = Gangen.
pers
mogen wel door de gangen.
A
= Tikker.

12. Krijgertje om de kring. J. en M.
De leerlingen vormen een kring en worden verdeeld in
4 partijen. Iedere partij wordt afgenummerd. De nos. één
beginnen elkaar achterna te lopen om de kring. Wie er één
tikt, bezorgt zijn partij één punt. Daarna de nos. twee, enz.
(niet te lang laten ·spelen).
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Zeer bekend zijn ook de volgende krijgertjespelen:

13. Kat en Muizen. J. en M.
(In een geopende kring).

Het aantal kinderen wordt in drieën verdeeld. Twee
derden van het aantal vormen een geopende frontcirkelrij.
(Afstand ± 1 m). De overigen zijn muizen, behalve één,
die kat is. Deze staat in de kring. De muizen mogen vrij
lopen, doch één tikje van de kat en zij zijn gevangen.
Bij een vooraf bepaald aantal gevangen muizen, komt
een ander derde deel der kinderen aan de beurt.
14. Kat en Muizen.

J. en M.

(Met handen vast).

Het aantal kinderen wordt in drieën verdeeld. Twee
derden van het aantal vormt, door de handen vast te nemen,
een kring. De overigen zijn muizen, behalve één, die kat is.
Deze staat in de kring en mag er niet uit. De muizen
mogen vrij lopen, doch één tikje van de kat binnen de
kring en zij zijn gevangen. Bij drie gevangen muizen komt
een ander derde deel der kinderen aan de beurt.
VARIATIE: Ook buiten de kring mag de kat muizen
vangen en bij veel kinderen kunnen er twee katten zijn,
doch nu moet na vijf getikten omgewisseld worden.

15. Kat en Muizen.

J. en M.

(Met hinderen door de kring).

Het aantal kinderen wordt weer in drieën verdeeld,
waarvan twee derden een kring vormen. De andere zijn
muizen, en één ervan is weer de kat. Deze mag zowel binnen
als buiten de kring komen. Zij wordt daarin bemoeilijkt
door de kinderen, die de kring vormen. Deze kunnen b.v.
hurken of de armen omlaag brengen, wanneer de kat buiten
of binnen de kring wil komen. De muizen worden altijd
vrij doorgelaten.
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16. Kat en muizen met hinderen.

J. en M.

(Leerling hindert).

Een deel der leerlingen vormt een kring. De eerst gevangen
muis tracht het vangen der overige muizen te bemoeilijken,
door zich met gespreide armen vóór de kat te plaatsen,
met het doel de kat te hinderen in het vangen der andere
muizen.
Heeft de kat een vooraf bepaald aantal muizen gevangen
(b.v. vijf), of heeft zij een bepaalde tijd als kat gefungeerd
(bijvoorbeeld ± 1 minuut), dan komt een ander, derde deel
aan de beurt.
17. Kat en muizen met nesten.

J. en M.

In het lokaal of op het afgebakend
0
-ol
o
speelveld worden hoogstens een tiental
--1
--1
o
v
kringen getrokken, die nesten voorstellen. In een der hoeken is een
o
vrijplaats, waarin de kat staat (zie
o
fig.). Op de roep van "miauw" loopt de
o
kat uit de vrijplaats, en tracht een
muis te vangen, die zij daarna naar de
>
~
~
vrijplaats brengt. De muizen mogen ....- - - -.........
tijdelijk in een der nesten vluchten, wanneer zij door de
kat worden nagezet. In elk nest mag niet meer dan één
muis plaats nemen, terwijl de overigen vrij rondlopen.
Komt een tweede muis in het nest, dan moet de eerste
weglopen.
Zijn 3 muizen gevangen, dan wordt een andere leerling
kat en het spel begint opnieuw.
VARIATIE. (Nesten gevormd door de kinderen).
Het aantal kinderen wordt in vieren verdeeld. Van 1/4
wordt één de kat, de anderen worden muizen. De overige
3j, vormen, door elkaar de hand te geven, drie kringen
en plaatsen zich op onderling gelijke afstanden. De muizen
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lopen in zaal of afgebakend speelveld vrij rond en mogen
in een der kringen (nesten) vluchten, wanneer zij door de
kat worden nagezet. Zij mogen daarin niet te lang blijven.
Komt een 2e muis in de kring, dan moet de Ie er uit.
Zijn een zeker aantal muizen gevangen, dan worden de
spelers uit een andere kring kat en muizen, terwijl zij,
die kat en muizen geweest zijn, de vrijgekomen plaats
innemen. Duurt het vangen van de muizen te lang, dan
kunnen op een teken (fluitsignaal) de kringen. worden
gesloten en de muizen, die zich daarin mochten bevinden,
er worden uitgejaagd.

18. Kat en muizen in de schuur. J. en M.
Het aantal kinderen wordt in drieën verdeeld.

Tweederden van het aantal wordt
in een kring opgesteld (de schuur),
•L
zodanig, dat om de drie kinderen
~ een opening blijft van ± 2 m (in
a
de figuur door a aangegeven). De
groepjes van drie kinderen geven
elkander met gestrekte armen de
hand, zodat kleine openingen worden gevormd.
De kleine openingen zijn muizengaatjes. De grote
openingen zijn deuren, luiken enz.
Van de overige kinderen is één de kat, die in het midden
der schuur gaat staan, en de anderen zijn muizen.
De muizen mogen vrij rond lopen, zowel door de muizengaatjes, als door de deuren, luiken enz.
De kat mag alleen door de deuren en luiken naar buiten
en weer naar binnen en tracht de vluchtende muisjes te
vàngen, door ze één tikje te geven.
De kat mag echter niet, reikende door de muizengaatjes,
een muis trachten te tikken.
Is een muis gevangen, dan roept de kat hard op: "dat is
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één". Bij de tweede gevangen muis: "dat is twee" enz.,
totdat zij er zes heeft gevangen. De gevangen muizen blijven
aan het spel deelnemen, doch mogen niet direct tweemaal
ach teréén getikt worden.
Zijn b.v. zes muizen gevangen, dan komt een ander derde
deel der kinderen aan de beurt.
Duurt het vangen van zes muizen te lang, dan beslist de
leider, wanneer het volgende, derde deel aan de beurt komt;
hetzij door een minder aantal muizen te laten vangen, of een
bepaalde tijd voor het vangen vast te stellen (± 2 minuten).
19. Kat en muizen in front- en flankrijen. J. en M.

Aantal kinderen b.v. 40. Daarvan staan 25 kinderen
in geopende 'frontkolom van vier of meer met de handen
vast. De afstand tussen de kinderen
in frontrij moet gelijk zijn aan die
v V V V V
in flankrij. De overige kinderen zijn
muizen en één kat. De muizen moeten
v V V V V
om de kolom of tussen de rijen door
lopen, doch mogen niet onder de armen
V V V V v
door kruipen, noch de rijen verbreken;
V V V V V
zij, die zich aan één dezer fouten
schuldig maken, zijn af. De kat
V
V V V V
tracht de muizen te vangen, door
één tik te geven.
Op een duidelijk hoorbaar teken van den onderwijzer
(liefst fluitsignaal) maken de kinderen 1/4 draai links (rechts)
en reiken hun buren weer de hand, waardoor de kolom
dus van front verandert en dientengevolge de gevormde
gangetjes ook veranderen. Bij een volgend teken van
den onderwijzer draaien de kinderen weer vlug rechts
(links) om.
N a een zeker aantal gevangenen komt een volgend 3e
deel aan de beurt en het Ie deel neemt diens plaats in de
kolom in.
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20. Kat en muizen.

J. en M.

(Met natikken).

Het aantal kinderen wordt in drieën verdeeld. Twee
derden vormen een kring, door de handen vast te houden.
Van de overige kinderen is één de kat, die in het midden
van de kring gaat staan en de anderen zijn muizen.
Muizen en kat mogen zowel in als buiten de kring
komen. De kat tracht de muizen te vangen, door ze één
tikje te geven. Heeft de kat een muis gevangen, dan tracht
de muis de kat terug te tikken, door ze ook één tikje
te geven, alvorens een tweede muis gevangen is.
Heeft de kat twee muizen gevangen, zonder door de
eerste muis terug getikt te zijn, dan wordt een andere kat
aangewezen, uit de niet getikte muizen.
Wordt de kat door de eerst gevangen muis terug getikt,
dan is de muis weer vrij en de kat tracht opnieuw twee
muizen te vangen.
Na ± 2 minuten komt een ander, derde deel aan de beurt.
VARIATIE. Wordt de kat door de eerst gevangen muis
terug getikt, dan is de kat af en wordt uit de niet gevangen
muizen een andere kat aangewezen, die op haar beurt twee
muizen tracht te vangen.
21. Kat en muizen met open en sluit de poort. J. en M.
Dit krijgertjespel in en om de staande kring wordt,
als volgt, gespeeld. Roept de onderwijzer "open de poort,"
dan houden de leerlingen hun handen hoog vast. Allen
kunnen nu in en uit de kring. Wordt er geroepen "Sluit
de poort," dan gaan de armen laag vast. Wie er nu in is,
kan er niet uit en wie er uit is, kan er niet in. Dit geldt
ook voor den tikker.
Er kan ook bepaald worden, dat de tikker "open en sluit
de poort" roept.
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22. De vos en de kippen. J. en M.

De kinderèn vormen een kring. In het midden van de
kring wordt een vierkant getekend, dat het kippenhok
voorstelt. De helft van de kinderen gaat in het vierkant
staan, de resterende helft blijft de kring vormen en wel
zo, dat telkens twee, drie of vier leerlingen elkaar een
hand geven. Zij stellen het hek of de heg voor.

De tikker bevindt zich buiten de kring. Dit is de vos.
Voor bem wordt een kringetje getekend, dat zijn hol
voorstelt.
De vos roept: "Een, twee, drie .... "
Op het woordje "drie", niet eerder en niet later vluchten
de kippen uit het hok, door de openingen in de heg tot
buiten de tuin. Daarna keren ze zo spoedig mogelijk door
een andere opening in hun vrijplaats terug. Wie getikt
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wordt, gaat op de bank zitten. De tikker mag niet door
het vierkant lopen.
Zijn alle spelers binnen, dan begint het spel opnieuw.
Wordt er niemand door den tikker getikt, dan is hij
zelf af en gaat op de bank· zitten. Eén van de leerlingen
wordt dan als tikker aangewezen.
Na een paar minuten spelen wisselen de kinderen van
de kring met de anderen.
Een geheel eigen karakter hebben de volgende krijgertjespelen, waarvan er één als partij spel wordt gespeeld.

23. Schaar loop uit.

J. en M.

(Zonder ketting breken).

In een der hoeken van zaal of afgebakend speelveld wordt
een vrijplaats gemaakt, waarin één speler (de schaar) plaats
neemt, terwijl de anderen zich in de overgebleven ruimte
verspreiden. Op het geroep van
een der spelers "schaar loop uit",
loopt de schaar met samengevou~~,
wen handen uit zijn vrijplaats en
tracht
een der spelers te vangen,
"'" ~
door één tik te geven. De getikte
t't- \' '"
"f\l't- \'\'
wordt nu door de overige spelers
naar
de vrijplaats gejaagd. (Ook
" ,," t- '"
mogen
zij de schaar naar de vrijt....- - -_ _ _ _..J plaats terugjagen, wanneer hij bij
het vangen zijn samengevouwen handen losmaakt). De
schaar en de getikte geven elkaar de hand en trachten nu
na het geroep met hun tweeën een derden speler te vangen,
om vervolgens met hun drieën enz. de schaar te vormen.
Telkens wanneer er één getikt, of wanneer de schaar verbroken is, worden zij naar de vrijplaats teruggejaagd.
De schaar mag niet door de spelers worden verbroken.
Zijn een bepaald aantal spelers gevangen, dan wordt een
ander schaar en het spel begint opnieuw.

'" ,

" f'-"
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24. Schaar loop uit.

J. en M.

(Met ketting breken) .

.Als in het voorgaande spel, doch nu mogen de spelers
trachten, de gevormde schaar door te breken. Is de schaar
verbroken, dan worden allen weer naar de vrijplaats teruggejaagd en het uitlopen begint opnieuw.
25. Verlos.

J. en M.

(Partij spel).

Een speelterrein van minstens 20 bij 30 m, bij voorkeur
heuvelachtig en begroeid met bomen en/of struikgewas,
kan voor dit spel worden gebruikt. Op het terrein - liefst
in het midden - staat de verlospaal, zo mogelijk stevig
in de grond en nog ± 1,50 m daar boven uitstekende.
Is het terrein begroeid, dan leent zich tot dat doel heel goed
een boom. Bij gebrek aan een paal, kan men ook een platte
steen of hoepel gebruiken.
Het aantal spelers wordt bij keuze in twee even sterke
partijen verdeeld. Elke partij heeft een aanvoerder, terwijl
het lot beslist~ wie de lopers en wie de vangers zullen zijn.
Beide partijen moeten duidelijk van elkander te onderscheiden zijn, b.v. binden zich de lopers een zakdoek of een
gekleurd lint om de arm of zetten de pet achterste voren op
het hoofd. Bij het begin van het spel bevinden zich alle
spelers op het terrein, de vangers rond de verlospaal geschaard, de lopers verspreid. Nu roept de aanvoerder der
lopers "verlos" en geeft daardoor de vangers het recht de
verlospaal te verlaten en de lopers zo mogelijk te vangen.
Kan een vanger een loper achter elkander drie tikken geven,
dan is deze zijn gevangene. Gedurende het tikken houdt hij
den loper vast; ook all:! gevangene wordt hij vastgehouden
en zo naar de verlospaal gebracht. Geschiedt dat niet, dan
kan de gevangene van zijn recht tot ontvluchten gebruik
maken. De gevangene moet de verlospaal vasthouden met
zijn hand of aanraken met zijn voet. Hij behoeft echter niet
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op dezelfde plaats te blijven staan, maar mag rond de
paal wandelen, mits hij steeds in aanraking met de paal
blijft. Komen er meerdere gevangenen, dan vormen zij door
hand aan hand te staan een ketting, waarbij No. 2 aan de
paal komt en No. 1 meer in 't veld en zo vervolgens. Het
is niet geoorloofd tot verlenging van de ketting, zakdoeken,
touwen of sportriemen te gebruiken. De lopers, die nog
vrij rondlopen, trachten nu hun gevangen kameraden
te verlossen. Dit geschiedt door één der gevangenen één
tik te geven, waardoor de gehele rij is bevrijd. Gelijktijdig
roept de loper met luide stem: "Verlost." De vrijgekomen
lopers mogen echter direct weer door de vangers op de
gebruikelijke wijze tot gevangenen worden gemaakt. Het
verlossen is ongeldig, wanneer op het ogenblik van de
verlostik, de binnenste gevangene de paal niet aanraakte,
of ook, wanneer de handen reeds waren losgelaten, vóór
er verlost werd. Wordt nu een loper bij zijn poging, om
te verlossen, driemaal getikt, alvorens een der gevangenen
te raken, dan is hij zelf eveneens gevangen. Kan hij nog
tikken, vóór hij de drie vereiste tikken van de tegenpartij
heeft ontvangen, dan is hijzelf gevangene, maar alle, andere
gevangenen zijn verlost. Zodra er één gevangene is, kiest
de aanvoerder der vangers één zijner spelers uit, om hem
als wachter te bewaken. Bij meerdere gevangenen wordt
het aantal wachters uitgebreid, doch niet meer dan drie.
Zijn alle lopers gevangen, dan is het spel uit en worden de
rollen omgewisseld; de lopers worden vangers en omgekeerd.
Daar het makkelijker is voor de lopers, in de rij der gevangenen den buitenste te tikken, dan b.v. een, die dichter
bij de verlospaal staat, wordt het verlossen soms zo ~ere
geld, dat slechts de getikte gevangene plus allen, die aan
zijn buitenzijde staan, vrij mogen weglopen. De overigen, dus
die aan de zijde van de verlospaal staan, zijn niet verlost.
OPMERKING. Wordt het spel beoefend in de zaal of op
de speelplaats, dan verdient het aanbeveling, de vangpartij
niet te groot te nemen (bv. I/a van het aantal spelers),
daar anders de taak der lopers onuitvoerbaar wordt.
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N u volgen enige krijgertjespelen met verbod van tikken in
vooraf bepaalde gevallen.
26. Krijgertje met hurken.

J. en 1\1.

Dit is een "krijgertje" spel, waarbij het achtervolgde kind
zich ten allen tijde een vrijplaats kan verzekeren, door
slechts te hurken.
Het wordt op de volgende manier gespeeld.
Eén van de kinderen is vanger en tracht één van de andere
kinderen te tikken, waardoor hij als vanger vrij komt.
Het getikte kind is op zijn beurt weer vanger, roept "ik
ben 'm" en mag daarna het spel vervolgen. Als regel geldt
evenwel, dat niemand getikt mag worden, die gehurkt zit.
Voor hogere schooljaren kan dit gevarieerd worden, door
vooraf te bepalen, in welke houding men vrij is, n.l.
hurken met één of beide handen aan de grond, hurken met
de armen voor-, zij-, achterwaarts of omhoog geheven.
(Een en ander wordt aan de vindingrijkheid van den
leider overgelaten).
27. Krijgertje met hurken met vrijplaatsen.

J. en M.

Dit spel wordt gespeeld als Krijgertje met hurken, met
dit verschil, dat men slechts vrij is, wanneer men in de
vooraf bepaalde houding zit in een kringetje (slechts voor
één leerling bestemd), waarvan er een 10-tal op willekeurige
plaatsen in de zaal getekend zijn.
28. Voetjes van de grond.

J. en M.

In de zaal worden enige losse toestellen, zoals springstandaards, springplanken, matten, matrassen enz. verspreid
geplaatst, die moeten dienst doen als tijdelijke vrijplaats.
Eén der kinderen is vanger, terwijl de overigen vrij mogen
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lopen. De vanger tracht de kinderen, die met beide of één
voet op de grond staan, met één tik te vangen. De kinderen
kunnen zich voor vangen vrijwaren, door van de toestellen
als tijdelijke vrijplaats gebruik te maken. Zijn er b.v. 5
getikt, dan wordt een andere vanger aangewezen en allen
doen weer mede, - of de getikten worden in volgorde
verlost door hen, die door den volgenden vanger worden
getikt. Op een grasveld kunnen de kinderen zich voor tikken
vrijwaren, door zich met handen en knieën op de grond
te plaatsen en zo de voeten van de grond vrij te maken
of (voor jongens) door te gaan zitten met opgetrokken
knieën en steunend op de handen.

29. Twee vast is vrij.

J. en M.

Dit is een "krijgertje"spel met vrijplaatsen. Deze zijn
echter niet op een bepaalde plaats, doch overal, waar twee
leerlingen elkaar "bij de hand" vasthouden.
Het wordt gespeeld als volgt.
De leerlingen bewegen zich afzonderlijk vrij door de zaal
of op het speelveld. Eén kind tracht de anderen te vangen
door één tikje te geven. Houden twee leerlingen elkaar
echter bij de hand vast, dan zijn ze vrij en mogen niet
getikt worden. Wie gevangen wordt, is op zijn beurt
de tikker. Hij geeft dit te kennen, door luid te roepen
"tikker" .

30. Krijgertje met kruisen (kruiskrijgertje).

J. en M.

Dit is een vangspel, waarbij één de vanger is, die moet
trachten, een der overige spelers te tikken, waardoor hij
als vanger vrij komt en de getikte vanger wordt.
A loopt b.v. B achterna, om hem te tikken, C loopt
nu tussen A en B door, dus kruist de weg, die A en B
doorlopen; A moet nu trachten C te tikken. Nu loopt D
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~

tussen A en 0 door, waardoor A genoodzaakt wordt -D
na te lopen enz. A moet dus steeds diengene nalopen,
die voor hem langs loopt, tussen hem en den achtervolgde
door.
Vervolgens Overlopertje. Deze krijgertjespelen laten ziel/,
in enkele groepen onderbrengen.

1e groep.
31. Zwarte man of witte vrouw.

J. en M.

De zaal of het afgebakend terrein wordt door 2 strepen
op afstanden van ± 10 m in 3 vakken verdeeld. De leerlingen staan op een frontrij achter lijn
A; de zwarte man of witte vrouw in
vvvvvvvvvv
het midden der zaal of van het terrein.
A.
Deze roept vervolgens:
Bij jongens: "Wie is er bang voor
den zwarten man Y"
Bij meisjes: "Wie is er bang voor
de witte vrouw'"
B.
Allen antwoorden: "Niemand", lopen
naar de overkant en stellen zich achter
Ons Speeluur, I.

*

14

210
lijn B op. De zwarte man (witte vrouw) tracht tijdens
het overlopen één of meer spelers gevangen te maken,
door hun één tikje te geven. De gevangenen plaatsen
zich aan één der lange zijden van het lokaal. Dit gaat zo
voort, totdat 6 gevangenen zijn gemaakt, waarna een ander
zwarte man (witte vrouw) wordt en allen weer aan het
spel deelnemen.
32. Zwarte man of witte vrouw.

J. en M.

(Met neutrale strook).

Het lokaal of speelveld wordt verdeeld, zoals in de fig.
is aangegeven. Vrijplaats A en C
V V V V V A V V V V V
11/2 m en vrijplaats B 3 m diep.
De leerlingen staan in vak A en
Al
de zwarte man No. 1 roept: "Wie
is
er bang voor den zwarten man Y"
B
Na het antwoord van de kinderen:
~ 2
"Niemand", lopen deze over tot
in vak C. Zij, die vak C niet direct
C
kunnen bereiken, mogen even in
vak B vertoeven. De gevangenen,
door zwarten man 1 en 2 gemaakt, plaatsen zich terzijde
in het vak, waarin deze staan. Bij 8 gevangenen komen
andere, zwarte mannen aan de beurt.
N.B. Bij meisjes wordt het "witte vrouw",
33. Zwarte man of witte vrouw.

J. en M.

(Met hindernissen).

Dit spel wordt gespeeld, zoals in het voorgaande is
beschreven. In het middenvak plaatst men nu enkele
voorwerpen als hindernissen: t. w. brug, bok, mand,
standaard enz. (van zulk een grootte, dat de kinderen
tijdens het overlopen er niet over kunnen vallen).
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2e groep.
34. Herder en schapen.

J. en 1\1.

Twee strepen worden in de breedte van lokaal of speel·
plaats getrokken, op afstand van ± 10 m. Vóór de éne
streep herder A, voor de tweede herder B. Aan de lengtezijde
in het midden de wolf. De kinderen staan achter herder A.
Herder B roept: "Herder, laat je schaapjes gaan!"
"
A
"
"Ik durf niet!"
"
B
"
"Voor wien niet ~"
,~
A
"
" Voor den bozen wolf niet!"
"
B
"
"De boze wolf zit gevangen,
Tussen twee ijzeren tangen.
vvvvvvvvvv
Hij ziet geen zon, hij ziet geen maan,
Herder, herder, laat je schaapjes gaan!"
'Herder A keert zich om, roept "hallo"
en jaagt zijn schaapjes naar de over...::::J
kant, waar zij zich weer achter de
streep opstellen. Tijdens het overlopen
JBl
komt de wolf uit zijn schuilplaats en
tracht door één tikje één of meer
gevangenen te maken. De getikten
gaan naast de schuilplaats staan. Herder A en B verwisselen nu van rol en 't spel begint opnieuw. Na zes
gevangenen worden andere kinderen aangewezen voor
herders en wolf.
Wie overloopt vóór het opjagen door den herder, wordt
als gevangene beschouwd.
~W

35. Herder en schapen.

J. en M.

(Met twee wolven).

Als in het vorige spel, maar nu aan iedere lengtezijde
van het lokaal of de speelplaats één wolf. Bij tien gevangenen,
andere wolven en herders te nemen uit de overgeblevenen,
terwijl alle kinderen weer mogen deelnemen.
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36. Herder en schapen.

J. en M.

(Met hinderen).

De herder, die de schapen heeft opgejaagd, mag met
uitgespreide armen den wolf bij het tikken van de schapen
hinderen. Als alle schapen aan de overzijde zijn, gaat die
herder weer naar zijn plaats terug en het spel gaat voort.
Na 3 getikten worden andere leerlingen voor herders en
wolf aangewezen en allen nemen weer deel aan het spel.
3e groep.
37. Overlopertje in twee partijen.

J. en M.

Kan in een grote zaal gespeeld worden. Er worden
hiervoor drie vrijplaatsen aangeg~ven, op de tekening

1

-------------

--------

------------------ -- ---... ~ ... ~ ... .,. ~ b 4!.'"

3 · ..

..

vermeld als 1, 2 en 3. In 2 staat partij A en in 3 staat
partij B. In de ruimte tussen 1 en 2 staat de tikker van
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partij B; in de ruimte tussen 2 en 3 een tikker van
partij .A. Op een fluitsignaal lopen de beide partijen over;
partij .A naar vrijplaats 1 en partij B naar vrijplaats 2.
De tikker staat klaar, om de spelers te tikken. Zijn er
nu spelers van partij B vlug in vak 2 aangekomen en
treffen ze daar nog aarzelende spelers van partij .A aan,
dan mogen die hier getikt worden. Op het volgende fluitsignaal gaat de loop weer in de andere richting. De partij
die na b.v. 5 overlopen de meesten getikt heeft, wint.
4e groep.
38. Schipper mag ik overvaren?

J. en M.

In de zaal of op het afgebakend speelterrein worden
twee strepen of lijnen a-b getrokken op ± 10 mafstand.
De kinderen staan in een frontrij
vvvvvvvvvv
achter streep a. Eén der kinderen, de
a
schipper (S), staat in het midden.
c

-

Eerste manier.
;;S
0
A
De runderen achter streep a vragen: ;;El
"Schipper mag ik overvaren, ja of
neen ~"
b
De Schipper roept: "Ja."
De kinderen lopen naar de andere
zijde over en stellen zich achter streep b op, terwijl de
schipper tracht met één tik de overlopende kinderen te
vangen.
Tweede manier.

"Schipper mag ik overvaren, ja of neen~"
De Schipper roept: "Neen."
De kinderen vragen: "Moet ik dan ook tol betalen, ja
of

neen~"

De schipper roept: "Ja."
De kinderen vragen: "Hoe ~"
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De schipper doet één of andere beweging voor, die door
de kinderen tijdens het overlopen moet worden uitgevoerd:
b.v. armbewegingen, armhoudingen, hinken, huppelen,
enz. enz.
Tijdens het overlopen moet de schipper, dezelfde beweging
makende, één of meer kinderen trachten te tikken (1 tikje).
De getikten gaan aan één der lange zijden van het lokaal
staan, daarvoor aangegeven door c. De kinderen achter
streep b vragen, als achter streep a en het spel wordt
voortgezet.
De kinderen, die tijdens het overlopen de door den
schipper aangegeven houding of beweging niet uitvoeren,
worden als getikt beschouwd.
Zijn er vijf kinderen getikt, dan is de schipper vrij, doch
de getikten niet. Deze worden in de volgorde verlost, waarin
door den nieuw gekozen schipper kinderen worden getikt.
5e groep.
39. Chinese muur.

J. en M.

Het lokaal of afgebakend speelterrein is verdeeld, als in
de fig. is aangegeven. A en C zijn de vrijplaatsen en
B stelt de 1 1 / 2 m dikke, Chinese muur
vvvvvvvvvvvv voor. De kinderen staan in vak A. De
vvvvv A vvvvv
wachter A staat op of achter de muur
en roept luid: "Wie durft er over de
Chinese muur~" De kinderen roepen:
B
"Ik," waarna zij overlopen naar vrijA
plaats C. De wachter tracht een der
kinderen te vangen door één of meer
tikjes te geven. De gevangene gaat
C
op de Chinese muur staan; in het
lokaal met één hand tegen de zijmuur, op het speelveld
met één voet op de zij grens. De wachter roept nu opnieuw. Wordt een tweede gevangen, dan gaat deze staan
op de plaats van de(n) eerste(n) gevangene en geeft
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hem de hand. No. 1 komt dus verder binnenwaarts op
de muur te staan en zodoende wordt op de muur een
hek gevormd. Naarmate dus meer gevangenen gemaakt
zijn, wordt dê ruimte, om over te lopen, kleiner en
moeten de kinderen nu trachten onder de armen door,
de overzijde te bereiken. Wanneer de gehele breedtezijde
van het lokaal of speelveld door de kinderen, die het hek
vormen, wordt afgesloten, komt een andere waker aan
de beurt en het spel begint opnieuw.
40. Chinese muur.

J. en M.

(Met hinderen door het hek).

De kinderen, die het hek vormen, mogen door aaneen
te sluiten, verhinderen, dat de spelers onder de armen
doorkruipen. Het buitenste kind mag nu ook gevangenen
maken, door een der overlopenden te tikken.
41. Chinese muur met hindernissen.

J. en M.

Het kan als individueel en als partijspel gespeeld worden.
In het midden wordt een barrier van toestellen gebouwd,
waar overheen geklauterd
moet worden. De tikker
staat er achter. Op een
fluitsignaal lopen de kinderen over en klimmen
over de hindernis, om
de andere vrijplaats te
bereiken. De tikker heeft
het recht, om de spelers,
die reeds op de hindernis zijn en die er over zijn, te tikken.
Wie nog op de hindernis is, mag zo nodig nog terugspringen, wie er over is, mag niet meer terug. Na b.v.
vijfmaal overlopen begint men opnieuw.
Als partij spel gaat het als volgt: De éne partij loopt over
en de andere partij is één voor één tikker. Voor iedere
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overloop staat er een andere tikker klaar. De bedoeling is
nu, om na te gaan, hoeveel tikkers er per part\) nodig zijn,
om de andere in haar geheel uit te tikken.

Nu de aannemerspelen. Deze variaties van de reeds
besproken krijgertjespelen hebben een eigen karakter, hetgeen
tot deze groepering heeft geleid.

42. Aannemer.

J. en M.

Het lokaal of afgebakend speelveld wordt in 3 vakken
verdeeld. A en 0 zijn vrijplaatsen. De leerlingen plaatsen
zich op één of twee frontrijen in vak A, waar de aanneming
plaats vindt. Ieder speler geeft op, in hoeveel keren (jaren)
hij al de kinderen zal kunnen vangen. Aan hem, die het
laagste getal noemt, heeft de gunning plaats en deze leerling wordt
A
VVVVVVVVVV
aannemer. Hij plaatst zich nu in
V V V V V V V V V V V het midden van vak B en roept
luid: "Het eerste jaar gaat in",
waarop alle kinderen overlopen
naar vak O. Wie gedurende deze
loop één tikje van den aannemer
krijgt, is gevangen en gaat terzijde
staan. Zo gaat achtereenvolgens
c
het 2e, 3e jaar enz. in. Gelukt het
den aannemer in het door hem
bepaald aantal jaren alle kinderen te tikken, dan heeft opnieuw de aanneming plaats. Gelukt hem dit niet, dan wordt
hij afgestraft en moet zogenaamd door de poort. De kinderen
plaatsen zich op twee frontrijen tegenover elkaar; de aannemer loopt nu vlug door de poort en ontvangt van alle
spelers een klap met de platte hand. De onderwijzer
waarschuwe echter, dat niet op hoofd of rug mag worden
geslagen.
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43. Aannemer om de kring.

J. en M.

Eén der kinderen is aannemer en tracht in een, vooraf
door hem bepaald, aantal keren (jaren) alle kinderen te
tikken. De kinderen en ook de aannemer mogen zich overal
in de ruimte om de kring bewegen,
doch telkens, wanneer de a a n n emer de streep overschrijdt, heeft
hij één jaar verbeurd. Zij, die getikt
worden, zijn af en moeten binnen de
cirkel wachten; tevens toeziende,
dat geen kinderen binnen de cirkel
komen, want zij, die dit doen, zijn
ook af. Ziet de aannemer de kans
schoon om, de streep overschrijdende, er velen te tikken,
dan doet hij dit. De strafbepalingen zijn als in het 4e
schooljaar.
44. Aannemer om de kring met gangen.

J. en M.

In de zaal of op de speelplaats
wordt een figuur getekend, als hier
is aangegeven.
Opstelling als in fig.
Het spel wordt gespeeld als
het vorige, doch nu met de gedeelde kring, waarbij onderstaande
in behandeling worden
gevallen
A
genomen.
P. = Delen van de
a. Alle leerlingen (ook de aankring.
nemer)
mogen door de gangen.
S.
= Streep.
b. De lopers mogen ni e t, de
AA = Lopers.
G. = Gangen.
aannemer mag wel door de
= Tikker.
A
gangen.
e. De aannemer mag ni e t, de lopers mogen wel
0.
door de gangen.

'Z]G~
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Ook de volgende spelen kunnen in dit hoofdstuk ondergebracht wordl'n.

1. Visnet.

J. en M.

(In een hing).

De kinderen worden genummerd, b.v. van 1-30. De
nummers 1 tot en met 3 vormen een netje, door elkaar
in een kring de hand te geven. No. 4 tot en met 10 zijn
visjes, die vrij rondlopen binnen de kring, die gevormd
wordt door de overigen. Het netje moet trachten de vissen
te vangen, door de armen over het hoofd van een der vissen
te brengen. Bij het vangen mogen de handen niet worden losgelaten. De vissen, die buiten de kring (vijver) vluchten, komen
op het droge en worden als gevangen beschouwd. Zijn 3 of
meer vissen gevangen, dan worden de Nos. 11 tot en met
13 netje en de Nos. 14 tot en met 20 vissen, terwijl de Nos. 1
tot en met 10 weer op hun plaatsen in de kring gaan staan.
VARIATIE met 2 netjes. De netjes worden gevormd door
de Nos. 1, 2 en 3 en 4, 5 en 6; de vissen zijn de Nos. 7
tot en met 10. Het spel wordt gespeeld, als boven omschreven. Zijn alle vissen gevangen, dan komen de volgende
10 aan de beurt.
2. Visnet. J. en M.
(Met grenslijnen ingeval er gespeeld moet worden met een
klein aantal leerlingen).
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Het lokaal of afgebakend
speelveld wordt verdeeld als in
de fig. A stelt het land voor
en B de vijver, waarin zich één
groot net bevindt, gevormd
door 6 leerlingen; de overige
zijn de vissen.
Het vangen geschiedt, als in
het voorgaande spel is omschreven. De vissen, die in vakken
A komen, zijn zogenaamd op het
droge en worden als gevangen
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beschouwd. Een gevangen vis is af en gaat zolang in een
der vakken A staan. Bij een zeker aantal gevangen vissen
wordt een nieuw net gevormd.
Dit spel kan ook met twee kleinere netten worden gespeeld.
3. Grijp- of roofvogel.

J. en M.

(Achterste leerling tikken).

De kinderen worden in fla,nkrijen van hoogstens 10 leerlingen opgesteld en houden elkaar stevig bij de schouders
vast. De voorste speler stelt de hen voor, die haar kuikens
moet beschermen tegen de aanvallen van de roofvogel.
Een der spelers, b.v. No. 1, staat op ± 3 m afstand vóór
de rij en stelt de grijp- of roofvogel voor, die moet trachten,
door vlug rond te lopen, te keren en te wenden, het
achterste kuikentje te tikken. De hen tracht dit te beletten,
door met gespreide armen de roofvogel de weg te versperren. De getikten zijn af en wachten, totdat een nieuwe
roofvogel optreedt, wat geschiedt, nadat de kinderen ± 3
minuten hebben gespeeld. Dan wordt No. 2 grijpvogel,
terwijl de eerste getikte de hen wordt en de overige getikten
met de gewezen roofvogel vooraan komen te staan. Na
3 minuten wordt No. 3 grijpvogel enz.

4. Grijp- of roofvogel.

J. en M.

(Met vrij tikken).

Als het voorgaande, doch nu mag de grijpvogel ieder
kuikentje aftikken. De getikte en allen, die achter hem
staan, zijn dan af. Gelukt het de hen, de grijpvogel 3 tikken
te geven, dan is deze ook af; de hen wordt dan grijpvogel
en het eerste kuiken wordt hen enz.
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5. Wachters en rovers.

J. en M.

Het doel van dit spel is, de neergelegde voorwerpen te
doen bewaken door hen, die als wachters zijn gekozen.
Op afstand van 25 m worden evenwijdig aan elkaar twee
lijnen getrokken, waarachter de leerlingen plaats nemen,
verdeeld in groepen van drie. Aan de éne zijde de rovers
(R), aan de andere zijde wachters (W) (zie fig.). Op ± 8 m
van de lijn (R), wordt recht tegenover No. 2 van elke groep
een kruisje geplaatst, waarop een halter of ander voorwerp
wordt neergelegd.
Op een teken van den onderwijzer lopen de Nos. 1 van
partij R naar het voorwerp, halen dit weg en snellen daar~
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mee naar hun plaats terug. De Nos. 1 van de wachters, met
de bewaking van de voorwerpen belast, lopen op hetzelfde
teken naar de Nos. 1 van de recht tegenover hen geplaatste
groep en trachten hem te tikken, vóórdat hij met het voorwerp over de streep R is gekomen. Is de rover, zonder
getikt te zijn, over de streep gekomen, dan heeft hij
gewonnen; in het tegengestelde geval verloren. De voorwerpen worden weder op de kruisjes gelegd en het spel
begint opnieuw met de Nos. 2, daarna de Nos. 3. Hebben
alle leerlingen een beurt gehad, dan wisselen de partijen
van plaats en van taak.
De groepenverdeling hangt af van het aantal leerlingen;
met b.v. 8 leerlingen aan elke zijde worden groepen van
4 genomen.
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OEFENINGEN EN SPELEN MET DE KLEINE BAL.

Inde eerste plaats zijn het de elementen werpen en vangen,
die aangeleerd moeten worden. Onder het leren werpen verstaat
men in de eerste plaats het leren plaatsen van de bal. Als
eerste oefening wordt genomen:
1. Kleine ballen vangen.

J. en M.

De kinderen stellen zich in de zaal of op het speelveld
verspreid op. De onderwijzer heeft bij zich een mand of
zakje met ± 25 kleine ballen, waarvan hij er elk kind
één toewerpt. Deze trachten ze te vangen en 0 e fen e n
zich dan individueel in het opwerpen en
vangen van de bal. Is de mand leeg, of heeft ieder
kind een bal, dan werpen de kinderen beurtelings de
ballen naar den onderwijzer, die ze weer in de mand opvangt. Dit spelletje enige malen herhalen.
N.B. De onderwijzer denke er aan, dat de worplengte van
hem tot de leerling bij allen nagenoeg even groot moet zijn.
Hij loopt dus bijvoorbeeld, al werpende, met de mand
tussen de kinderen door.

Vervolgens gaat men over tot:
2. Oefeningen met de kleine bal.

J. en M.

Ook thans staan de kinderen verspreid in de zaal of
op het speelveld. Hij werpt ieder leerling een bal toe,
die deze tracht op te vangen.
A. De navolgende oefeningen worden nu in behandeling
genomen:
1. De ballen willekeurig in de hoogte werpen en
willekeurig vangen.
2. Met beide handen opwerpen en willekeurig vangen.
B. De kinderèn plaatsen zich op enige afstand langs
een muur en werpen de bal, als bij A 1 en 2 omschreven, tegen de muur.
C. De bal, als bij A 1 en 2 opwerpen en na de stuit
op de grond opvangen.
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Hierna wordt overgegaan tot:
3. Over en weer werpen.

J. en M.

De kinderen worden op twee frontrijen tegenover elkaar
opgesteld met onderlinge afstand van ± 1 m; de rijen
aanvankelijk op 1 m, later geleidelijk vergroten tot 3 m
van elkaar.
De kinderen van één rij krijgen een bal en werpen deze
willekeurig naar het kind, dat tegenover hen staat en de
bal willekeurig tracht te vangen., om hem daarna weer
terug te werpen.
N.B. Bij wijze van aanmoediging aantekening houden
en vermelden, welk paar, in b.v. 10 maaloverwerpen, de
meeste ballen heeft gevangen.
Dit kan verzwaard worden door tussen het werpen en
vangen een beweging te laten uitvoeren, b.v.: handenklap
voor, handenklap achter, dijenklap en dergelijke.
Een andere manier van verzwaren is de afstand tussen
de rijen vergroten tot 5 m.
Deze oefening kan gevolgd worden door het spelletje:
4. Koninginnebal.

J. en M.

De leerlingen worden in afdelingen van 8 à 10 kinderen
verdeeld. Voor elke afdeling neemt één kind met een bal
in de hand plaats en stelt de koningin voor. No. Ivan de
rij stelt de hofdame voor.
De koningin werpt de bal beurtelings, met No. 1 te
beginnen, naar de kinderen, die in de rij staan en die de
bal willekeurig moeten vangen, om hem daarna naar de
koningin terug te werpen.
Vangt een der kinderen de bal niet, dan neemt dit achter
aan de rij plaats en de andere kinderen schuiven één
plaats op.
Vangt de koningin de bal niet, dan is zij als koningin
af, plaatst zich achter aan de rij en No. 1, de hofdame,
wordt koningin. De afstand van de koningin tot de rij
is aanvankelijk 1 m, later kan dit geleidelijk vergroot
worden tot 3 m.
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Dit spel kan moeilijker gemaakt worden door ook hier
te bepalen, dat tussen het werpen en vangen een handenklap of iets dergelijks gedaan wordt, terwijl eveneens de
afstand vergroot kan worden tot 5 à 6 m.
Nog moeilijke1·
moeilijker wordt het spel:
FopbaI.
5. Fopbal.

J. en M.

De kinderen worden in één kring (straal ± 5 m), met
onderlinge afstand van ± 1 m, om den onderwijzer opgesteld.
De onderwijzer werpt de bal willekeurig naar een der leerlingen, die hem moet trachten te vangen. Het foppen
verkrijgt men voor dit schooljaar door de bal onverwachts
naar een willekeurig gekozen leerling te werpen. Vangt een
h,j (zij) af en gaat met de handen
kind de bal niet, dan is hU
op de rug staan. Wordt de bal gevangen, dan werpt hij
(zij) deze weer naar den onderwijzer terug. Na enige oefening
wordt de klasse in afdelingen van 8 à 10 leerlingen verdeeld,
waarbij een der kinderen de functie
v
van den onderwijzer op zich neemt.
7.,
t'
De opstelling wordt dan halve.,....
.... ....
maanvormig met den leerling er
"AI\"I'
midden voor. Zie fig.
Wanneer b.v. 51eerlingen af zijn, mogen allen weer opnieuw.
aan het spel deelnemen met No. 2 er midden voor enz.
Hierna wordt beoefend:

6. Het Stuiten.

J. en M.

De kinderen worden op twee of meer rijen met onderlinge
afstand van ± 1.50 m opgesteld en krijgen ieder een bal.
Nu wordt beoefend het op de grond werpen van de bal
met beide handen, dan met de rechter- en daarna met de
linkerhand en het vangen met beide handen na de stuit.
Aanvankelijk moet de stuit op de grond zacht zijn, later
krachtiger, waardoor de bal hoger opspringt. (Uitstekende
voorbereiding voor de bovenhandse strekworp. Zie: theorie
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pag. 53). Ook wordt beoefend het klappen in de handen,
haspelen, armen buigen, armen voor de borst kruisen enz.
na de stuit.
Dit wordt ook toegepast in de oefening:

7. Over en weer met stuit. J. en M.

In dit schooljaar wordt ook in beoefening gebracht het
overwerpen, waarbij de bal op de grond stuit, a.lvorens
hij door den tegenoverstaanden leerling wordt gevangen.
Ook de reeds behandelde· spelen zoals Koninginnebal en
Fopbal kunnen nog verzwaard worden.
8. Koninginnebal.

J. en M.

O. a. door te bepalen, dat er met de rechterhand en
de linkerhand geworpen moet worden, terwijl tussen worp
en vang de volgende bewegingen gedaan moeten worden.
1. Twee klappen in de handen.
2. Klap achter en voor.
3. Klap voor en achter.
4. Haspelen en klap in de handen.
5 Kla.p voor en armen buigen.
6. Sprong met handen op de heupen.
7. Hurken met handen aan de grond en opstaan.
8. Knielen en opstaan, enz.
9. Fopbal.

J. en M.

Het foppen bestaat nu in het maken van een schijnworp naar een willekeurig gekozen leerling. Maakt deze
hierop een vangbeweging, dan is hij of Z\l af en gaat met
de handen op de rug staan.
Moeilijker vormen vóór het vangen:
1. In de handen klappen.
2. Haspelen.
3. Dijenklap.
4. .Armen buigen.
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Hij (zij), die de bal gevangen heeft, kan wederkerig
trachten den leerling, die er voor staat, door een fopbeweging te misleiden, waarbij deze leerlingen dan van
plaats verwisselen, indien het foppen gelukt.
Tot slot wordt in dit hoofdstuk bfhandeld:
10. Muurkaatsen.

J. en M.

De leerlingen worden in groepen van 10-12 kinderen
verdeeld. No. 1 staat ± 2 m van een muur verwijderd. De
overigen staan verspreid achter een streep, die op 1 m
achter No. 1 op de grond is getrokken. No. 1 werpt de
bal zodanig tegen de muur, dat de terugspringende bal
achter de streep zou neerkomen. (Uitstekende manier, om
een krachtige, bovenhandse strekworp te leren). Nu trachten
de achter de streep staande kinderen de bal te vangen.
Hij of zij, die de bal vangt, wordt werper(ster) en neemt
de plaats van No. 1 in, terwijl deze achter de streep gaat
staan. Werpt No. 1 de bal zodanig, dat hij niet gevangen
wordt, dan heeft hij (zij) recht op 5 worpen, tenzij de bal
eerder gevangen wordt, waarna No. 2 aan de beurt van
werpen komt enz.
11. Koningsbal.

J. en M.

In de zaal alleen geschikt voor kleine klassen.
Op het veld worden de kinderen in groepen verdeeld.
Een 12-tal leerlingen stellen zich in de zaal, of op een
gedeelte van het terrein, verspreid op. No. 1 staat op ±
10 m afstand er midden voor en heeft recht op 5 worpen,
wanneer de bal niet gevangen wordt. Hij (zij) werpt de bal
zover mogelijk weg in de richting van de verspreid opgestelde
kinderen. Deze trachten nu de weggeworpen bal te vangen.
Wordt de bal gevangen, dan treedt de werper(ster) af en
de vanger(ster) komt in zijn (haar) plaats. Wordt de bal
niet gevangen, dan wordt hij naar de(n) werper(ster)
teruggeworpen. Vervolgens komt No. 2 enz. aan de beurt,
om werper(ster) te zijn.
Ons Speeluur, I.

*
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OEFENINGEN EN SPELEN MET DE GROTE BAL.

1. Geef door.

J. en M.

1°. De groepen worden in front cirkels opgesteld met
onderlinge afstand van ± 1/2m. De Nos. 1 hebben de bal,
geven hem over aan de Nos. 2, deze aan de Nos. 3 enz.,
zodat de bal voortdurend in één
richting,
b.v. naar links, wordt
12 1
11..l \I \; 1-2
doorgegeven. Na enige malen de
10).
.:. 3
gehele cirkel te hebben door9-;>
<;:4
lopen,
wordt hij vervolgens naar
8 Î " ,.,. t's
7 6
rechts doorgegeven.
2°. De groepen worden in
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\
frontrijen opgesteld met onderlinge afstand van ± 1/2 m. De
Nos. 1 hebben de bal en geven
hem over aan de Nos. 2, deze
aan de Nos. 3 enz. tot No. 12.
Deze geven vervolgens de bal langs dezelfde weg in
tegengestelde richting door, totdat hij weer bij No. 1
komt, enz.
N.B. De daardoor geschikte spelen met de kleine en
grote bal worden aanvankelijk zonder, later op bevel en
vervolgens als wedstrijdspel beoefend, waarbij in deze
laatste vorm het begrip "partijspel" op de voorgrond treedt.
De wijze van werpen wordt de leerlingen tot aan het
3e schooljaar vrijgelaten.
2. Geef door (achterwaarts).

J. en M.

Opstelling in flankcirkels of flankrijen. De Nos. 1
hebben de bal en geven deze met beide handen boven
het hoofd over aan de Nos. 2, deze aan de Nos. 3 enz.
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Dit doorgeven kan in flankrijen ook geschieden, rollend
over de grond, waarbij de leerlingen in de zijwaartse
spreidstand zijn opgesteld. Daarna wordt de bal in achterwaartse richting doorgegeven, door het draaien van de
romp naar links of rechts. Hebben, bij een opstelling in
flankrijen, de Nos. 12 de bal, dan maken allen 1/2 draai
om en op een teken van den leider begint. het spel opnieuw met de Nos. 12, enz.
3. Geef door en loopbal.

J. en M.

I. De kinderen worden in groepen van 12 op een frontrij
opgesteld met onderlinge afstand van ± 1/2 m. Ter zijde
van No. 1 worden op gelijke afstand 12 kruisjes of strepen
getekend (zie fig.).
12 11 10 9 8 7 6 J 4 3 2 1

~xxxxxxxxx

No. 1 heeft de bal, geeft hem aan No. 2, deze aan
No. 3 enz.
No. 12 loopt vlug achter de rij om en plaatst zich op het
Ie kruisje naast No. 1, om vervolgens de bal weer naar
links door te geven; daarna loopt No. 11 naar het 2e
kruisje enz.
Il. Op de grond worden 12 streepjes of kruisjes geI I I I I I 11 I I I I

AAAAAAAAAAAA
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 I

trokken op afstand van ± 1/2 m, waarachter 12 leerlingen
plaats nemen. No. 1 geeft de bal door naar links. No. 12
loopt met de bal achter de rij om en plaatst zich op de
plaats van No. I, terwijl alle andere kinderen tijdens die
loop één plaats naar links opschuiven enz.
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4. Loopbal in kringopstelling. J. en M.
De groepen van 12 leerlingen
worden in cirkels opgesteld met
I~
onderlinge afstand van ± 1 m.
No. 1 heeft de bal, loopt buiten IO~
de cirkel om en geeft hem aan
No. 2, waarna hij zijn vorige 9?
plaats weer inneemt. No. 2
loopt nu om de cirkel en geeft
8~
1\
de bal aan No. 3 enz.
T

I

\I

"
6

5. Loopbal in kringopstelling met 2 ballen. J. en M.
24 leerlingen worden in twee pa.rtijen verdeeld en opgesteld in een grote cirkel met onderlinge afsta.nd van ±
1/2 m (zie fig.). De Nos. 1 va.n elke partij hebben ieder een
bal, lopen daarmede op een
teken van den leider om de
kring heen en geven hem aan
de Nos. 2 hunner partij, die
vervolgens, de kring rond gelopen hebbende, hem aan de
Nos. 3 geven enz. Eén der
partijen is van een zichtbaar
onderscheidingsteken voorzien
(b.v. rood bandje).
6. Geef door en loopbal in kring opstelling. J. en M.
De groepen vormen cirkels. Nadat de bal éénmaal is
doorgegeven en weer in handen komt van No. 1, loopt
deze met de bal in handen éénmaal de kring rond, om,
op zijn plaats teruggekomen zijnde, de bal weder door te
geven. No. 2 handelt evenzo, vervolgens No. 3, enz. Het
laatste No. steekt met beide handen de bal omhoog, nadat
hij zijn rondloop heeft volbracht. De kring, welke dit het
eerst volbrengt, heeft gewonnen.
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7.

Baljaeht.

J. en M.

De leerlingen worden in groepen van 10-12 kinderen
verdeeld. B.v. 10 leerlingen worden in een kring opgesteld
met het front binnenwaarts, met onderlinge afstand van
± I/a m. No. 11 staat buiten de kring. No. 1 heeft de bal
en deze wordt nu vlug aan No. 2, vervolgens aan No. 3, enz.
overgegeven. No. 11 tracht nu in dezelfde richting, waarin
de bal doorgegeven wordt, rond de kring lopende, het
kind te tikken, dat de bal in handen heeft. Gelukt dit
No. 11, dan moet het getikte No. de plaats van No. 11
innemen en deze leerling gaat op de.opengekomen plaats
staan. Laat een kind de bal vallen, dan moet hij (zij) de
plaats van de(n) 10(0 )per(ster) innemen. Later de afstand
uitbreiden tot ± 2 m en de baloverwerpen.
8. Over en weer werpen.
Opstelling als in figuur. De
Nos. 1 hebben de bal en werpen
hem willekeurig naar de Nos. 2,
deze naar de Nos. 3 enz. Is de
bal bij de Nos. 12 gekomen, dan
wordt hij langs dezelfde weg in
tegenovergestelde richting weer
teruggeworpen.
Het kind, dat de bal laat
vallen of niet vangt, raapt hem
op, gaat weder op zijn plaats in
de rij staan en vervolgt het spel.
9. Koninginnebal.

J. en M.
1357911

VVVVVV

AAAAAA
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vvVvvv

J. en M.

(Variatie van: Over en weer werpen).

De leerlingen worden in afdelingen van 8 à 10 kinderen
verdeeld. Voor elke afdeling neemt één kind met een bal
in de hand plaats en stelt de koningin voor. No. Ivan de
rij stelt de hofdame voor.
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De koningin werpt de bal beurtelings, met N 0.1 te beginnen,
naar de kinderen, die in de rij staan en die de bal willekeurig moeten vangen, om hem daarna naar de koningin
terug te werpen.
Vangt een der kinderen de bal niet, dan neemt dit achter
aan de rij plaats en de andere kinderen schuiven één
plaats op.
Vangt de koningin de bal niet, dan is zij als koningin
af, plaatst zich achter aan de rij en No. 1, de hofdame, wordt
koningin. De afstand van de koningin tot de rij is aanvankelijk 1 m, later kan dit geleidelijk vergroot worden
tot 3 m. Moeilijker wordt het, door de worp groter te
maken, b.v. 4,5 of 6 m, en tussen het werpen en vangen een
beweging te vergen; b.v. handenklap, hurken en opstaan
of iets dergelijks.
10.

Over en weer werpen.

J. en M.

Opstelling als in figuur pag. 229, doch de rijen staan nu
op ± 5 m afstand van elkaar. Het werpen geschiedt overeenkomstig de beschrijving, doch nu wordt geleerd op
verschillende manieren te werpen:
1°. De onderhandse slingerworp : De bal wordt met beide
handen vastgehouden en deze, zo nodig met halve benenbuiging - bij voorkeur in spreidstand - omlaag gebracht
tot vóór of tussen de knieën, waarna de bal vóórbovenwaarts wordt weggeworpen (zie: theorie pag. 59, fig. 8).
2°. De strekworp: De bal wordt met beide handen boven
en achter het hoofd gebracht en van daar uit weggeworpen (zie: theorie pag. 60, fig. 9).
3°. De zijdelingse slinger-(zwaai)worp: De bal wordt
met beide handen, met een kleine draai van de romp
naar rechts of links, op borst- of heuphoogte naar achteren
gebracht en van daaruit in voorwaartse richting weggeworpen. Bij de rechtse, zijdelingse worp wordt de bal
hoofdzakelijk met de rechterhand vastgehouden en dient
de linkerhand ter ondersteuning. Bij de linkse worp
omgekeerd (zie; theorie pag. 63, fig. 17).
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11.

Over en weer werpen met stuit.

J. en M.

(Zigzag).

Als over en weer werpen. De bal wordt IlU met een
tweehandige strekworp flink op de grond geworpen in de
richting van het kind, dat hem vangen moet (zie: theorie
pag. 60, fig. 9).

12. Fopbal.

J. en M.

De kinderen worden in één kring (straal ± 3 m) met
onderlinge afstand van ± 1 m om den onderwijzer opgesteld.
De onderwijzer werpt de bal willekeurig naar een der
leerlingen, die hem moet trachten te vangen. Het foppen
verkrijgt men voor dit schooljaar door de bal onverwachts
naar een willekeurig gekozen leerling te werpen. Vangt een
kind de bal niet, dan is hij (zij) af en gaat met de handen
op de rug staan. Wordt de bal gevangen, dan werpt hij
(zij) deze weer naar den onderwijzer terug. Na enige oefening
wordt de klasse in afdelingen van 8 à 10 leerlingen verdeeld, waarbij een der kinderen de
functie van den onderwijzer op zich
neemt.
De opstelling wordt dan halvemaanvormig met den leerling er
midden voor. Zie fig.
Wanneer b.v. 5 leerlingen af zijn, mogen allen weer
opnieuw aan het spel deelnemen met No. 2 er midden
voor enz.
Moeilijker vormen vóór het vangen:
1. In de handen klappen.
2. Haspelen.
3. Dijenklap.
_Hij (zij), die de bal gevangen heeft, kan wederkerig
trachten den leerling, die er voor staat, door een fop-

232
beweging te misleiden, waarbij deze leerlingen dan van
plaats verwisselen, indien het foppen gelukt.
13. Werpdoor in kringopsteIIing.

J. en M.

Opstelling in cirkels van ca. 12 le,erlingen, doch de
onderlinge afstand van de leerlingen aanvankelijk ± 2 m.
De bal moet nu worden geworpen.
14. Werpdoor en loopbal in kringopstelling.

J. en M.

De leerlingen staan in de cirkel, doch de onderlinge
afstand van de leerlingen aanvankelijk ± 2 m wordt nu
groter genomen. De bal moet nu worden geworpen.
15. Inhaalbal. (Jachtbal). J. en

M~

(Variatie: "Werpdoor in kring").

De leerlingen bij voorkeur 10, 14 of 18 in getal, worden
in geopende front cirkels opgesteld met onderlinge afstand
van dubbele armlengte en door afnummeren tot 2 in twee
gelijke partijen verdeeld, waarbij
de Nos. 1 behoren tot de witte
en de Nos. 2 tot de rode partij.
Een der Nos. 1 van partij W krijgt
een bal. De juist daartegenover
staande No. 2 van partij R ontvangt ook een bal (zie fig.).
Op het teken van den leider
werpen deze nummers de ballen
naar den links van hen staanden
partijgenoot. Deze doet op zijn
beurt evenzo, totdat één der ballen, b.v. die van partij R
de bal van partij W heeft ingehaald en passeert. In dit
geval heeft partij R één punt gewonnen.
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Overeenkomstig het vorenstaande geschiedt het nu
naar rechts.
Teneinde de leerlingen de nodige vaardigheid in dit spel
te doen verkrijgen, verdient het aanbeveling, de bal aanvankelijk éénmaal de cirkel te doen doorlopen. De partij,
waarvan de bal het eerst aan het uitgangspunt is gekomen,
heeft gewonnen.
N.B. Indien iedere partij uit een 0 n e ven aantal
spelers bestaat, komen de beginnummers in de kring
zuiver tegenover elkaar te staan. De ballen zijn dan
pre cies op halve cirkelafs tand van elkaar verwijderd. Bij een e ven aantal spelers in ie der e par t ij
is dit niet het geval.

16. Inhaalbal met wedloop.

J. en M.

(Variatie: "Werpdoor en loopbal in Kring").

Als in het voorgaande spel is beschreven; doch nu moet
No. 1, de bal na één rondgang in handen krijgende, een
loop om de kring maken en daarna de bal naar dea
volgenden speler zijner partij overwerpen. Deze werpt de
bal door en loopt, wanneer hij de bal weder in handen
heeft, evenals zijn voorganger om de kring, om daarna
het spel te vervolgen. Is de laatste speler van een partij
na de rondloop· op zijn plaats teruggekomen, dan steekt
hij de bal met beide armen omhoog. De partij, welke dit
het eerst volbrengt, heeft gewonnen.

17. Inhaalbal (met oneven aantalleerlingen, met 2 ballen).
J. en M.
Als inhaalbal met even aantal leerlingen, doch het begrip
"partij spel" vervalt. Een oneven aantal leerlingen, b.v. 11,
vormen een kring met onderlingen afstand van ± 2 m.
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Nos. 1 en 6 hebben ieder een bal (zie fig.) en werpen dezen
op bevel van den leider naar links resp. naar Nos. 3 en 8,
deze weer naar Nos. 5 en 10 enz. De bedoeling van dit spel
is, met inachtneming van de gestelde regels, de ballen zo
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vlug mogelijk de kring te doen doorlopen, totdat een der
leerlingen de 2e bal toegeworpen wordt, alvorens hij de
Ie heeft kunnen wegwerpen. Laat deze speler een der
ballen vallen, dan krijgt hij één strafpunt en het spel
begint opnieuw bij de Nos. 1 en 6.
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DE KRUIS BALSPELEN.
(Kleine en grote bal).
1. KruisbaI.

J. en M.

(Variatie: "Over en weer werpen", zigzagsgewijze).

De groepen worden opgesteld ieder in 2 geopende frontrijen op ± dubbele armlengte, de rijen ongeveer 4 m
afstand van elkaar.
De leerlingen van elke rij worden afgenummerd tot 2,
waarbij de ene rij begint met No. 1, de tweede rij met
No. 2 (zie fig.). De Nos. 1 vormen de W, de Nos. 2 de R
partij. Aan één zijde van de groep wordt aan de twee
tegenover elkaar staande, bui- w
tenste leerlingen een bal ge- 1 2
1
2
1
2

g.;.en~p

VX///X~,.

het teken van den
leider werpen deze de bal naar 1\ ~ / ' \.: 1\ ~
den schuin tegenover hen 2
2
2
I
staanden partijgenoot in de R
richting, door de pijltjes aangegeven (zie fig.).
De partij, waarvan de bal het eerst aan het andere einde
der groep is gekomen, heeft gewonnen. Ten einde dit
duidelijk te doen uitkomen, steekt dat no. de bal met
beide handen omhoog.
De speler(ster), die de bal niet vangt, raapt deze op,
plaatst zich weder in de rij en vervolgt daarna het spel.
Il. Als I, maar nu wordt de bal naar de andere zijde
voortbewogen.

In. Als I en Ir maar zonder onderbreking.
N.B. Aanvankelijk wordt de bal door elke partij afzonderlijk over en weer geworpen, teneinde de kinderen de
weg goed te leren, die de bal moet doorlopen, om aan het
eind der rij te komen.
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2. Kruisbal met wedloop.

J. en M.

Opstelling der groepen als in fig.
Het verdient voor dit spel aanbeveling, naast de groep,
door twee soorten van tekens (b.v. Oen X, resp. voor
Wedloop
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Wedloop

de Nos. 1 en de Nos. 2) de plaatsen aan te geven, waar
de leerlingen aan het einde van één spel zullen staan.
1. Met een e ven aantal leerlingen in elke rij.

Aanvang en gang van het spel als bij I van kruisbal
pag. 235. Zodra echter de bal aan het einde der
groep is gekomen, loopt de bezitter van de bal achter
de rij langs, plaatst zich op het eerste teken (0 voor de
Nos. 1 en X voor de Nos. 2) en werpt de bal weder naa.r
Wedloop
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Wedloop

den schuin tegenover hem staanden partijgenoot (zie fig.).
Dit gaat zolang voort, totdat alle leerlingen aan de wedloop hebben deelgenomen en de beginner op het laatste
teken is a.angekomen. De partij, die dit het eerst heeft
volbracht, is winnares.
Il. Met een oneven aantal leerlingen in elke rij. Aanvang en gang van het spel als bij I, doch de loper plaatst
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zich op het eerste teken naast het begin-no. van de
te ge nov er staande rij.
Beter kan men de loop in omgekeerde zin laten maken,
waarbij de leerlingen dus eer st elkaars weg kr u i sen
en daarna achter de rijen omlopen.
N.B. Bij de opstelling der groepen bij deze twee spelen
houde men rekening met de ruimte, die nodig is aan die
zijde der groep, waarheen de loop moet geschieden.
3. Kruisbal met zijdelings terugbrengen.

J. en M.

1. Met een e ven aantal leerlingen in elke rij is de
opstelling als in fig. Begin en gang van het spel als bij
kruisbal met wedloop 1. Is de bal aan het einde der rij
1~1~1~
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gekomen, dan brengt dat No., achter de rij langs lopende,
de bal naar zijn naastbijzijnden partijgenoot, geeft hem
over en blijft daar staan. Deze partijgenoot brengt vervolgens de bal op dezelfde wijze verder; dit gaat zo voort,
totdat het laatste no. van die partij met de bal loopt naar
1~1f2"\1~1
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de plaats, door het eerste teken aangegeven (zie fig.), om
daar onmiddellijk het spel weder voort te zetten. Dit gaat
zolang voort, totdat alle leerlingen van een partij van plaats
hebben gewisseld en de beginner op het laatste teken is
gekomen. De partij, die dit het eerst heeft volbracht, is
winnares.
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11. Met een oneven aantal leerlingen in elke rij, wordt
dit spel, als in het vorenstaande omschreven, gespeeld; met
dit onderscheid echter, dat de laatst lopende leerling van
elke partij zich plaatst op het teken aan de overzijde van
de rij (zie fig.).
4. Kruisbal met zijdelings terugwerpen.

J. en M.

Met een oneven aantal leerlingen in elke rij; aanvang en gang van het spel als bij I van kruis bal
pag. 235, doch is de bal aan het
einde der rij gekomen, dan wordt 1,t2\ 1/2\ lJÎ2\ 1
hij zijdelings over het hoofd der
tegenpartij teruggeworpen, tot hij
weer gekomen is in handen van
het beginnummer, dat de bal met 1\ t;. 1\ ~ 1\ ~ 1\
beide handen omhoog steekt (zie Z\ I /Z\ 1 '2\ 1 /l
fig.). Daarna enige keren herhalen.
Hierna plaatsen zich de beginnummers 1 en 2 aan het
einde van de tegenover hen staande rij en wordt het spel
met de volgende Nos. 1 en 2 weder voortgezet.

Yix/,>(J
,_;

..... _tt'

...... _ ...

Bij het spelen van kruisbal met de grote bal, zal zeer
dikwijls voorkomen, dat de ballen tegen elka~r aan stuiten,
hetgeen zeer storend op het spel werkt. Dit kan voorkomen
worden door de kruisbalspelen in omgekeerde volgorde
te spelen, namelijk eerst de loop of eerst het zijdelings
werpen. Hierdoor wordt de kans van het tegen elkaar
stuiten aanmerkelijk verkleind.
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STA BALSPELEN.

J. en M.
(Ie wijze).

0;-

q

1. Stabal.

~

A

~

(.

De kinderen vormen een
ç.
kring om den onderwijzer,
of om een der leerlingen, ~
die daarvoor wordt aan~
gewezen. Deze heeft de bal
\
en werpt hem, onder het
luid noemen van de naam
van een der leerlingen, loodrecht op. De genoemde
loopt snel na.a.r het midden
en tracht de bal te vangen.
Zodra. hij deze heeft, roept
hij luid: "sta!", waarop
niemand zich meer mag bewegen. De overige kinderen
vluchten snel, zodra. de bal
wordt opgeworpen, in elke
willekeurige richting, doch
staan onmiddellijk stil op
"
het bevel "sta!". Nu tra.cht
het kind, dat de ba.! in
handen heeft, een der
overige kinderen door een
worp te raken (bij voorkeur door de bovenhandse
strekworp. Zie: Theorie,
(stilstaand doel). Wordt er
één geraakt, dan raapt de
getroffene de bal vlug op,
terwijl de anderen zich snel
van hem verwijderen, en
roept weer "sta!", zodra
hij de bal in handen heeft. _
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Dit gaat zo voort, totdat door de worp niemand wordt
geraakt.
In dit geval vormen de kinderen weder een kring om
den onderwijzer of om een te voren aangewezen leerling
en het spel begint opnieuw. Degene, die mis werpt, of
hij, die zich beweegt, wanneer naar hem geworpen wordt,
is af. Als er b.v. 4 af zijn, krijgt hij de bal, die het eerst
af was, gaat in 't midden staan en het spel begint
opnieuw. Na een misworp komt nu No. 2 enz., die af
was, aan de beurt, om middenin te gaan staan, en degene,
die miswierp, gaat achteraan de rij der wachtenden staan.
2. Stabal. J. en M.
(2e wijze).
(Opnieuw opwerpen na vang).

Als stabal Ie wijze, doch met dlt verschil, dat degene,
die afgeroepen wordt en de bal vangt, deze opnieuw moet
opwerpen onder het luid roepen van de naam van een der
leerlingen. Dit gaat zo voort, totdat de bal niet gevangen
wordt en dan gelden dezelfde regels als bij stabal Ie wijze.
3. StabaI. J. en M.
(3e wijze).
(Met ontwijken).

Als stabal 2e wijze, doch de kinderen, die weggelopen
zijn, mogen de worp trachten te ontwijken door te bukken,
op te springen, te buigen enz. (zich bewegend doel).
4. StabaI. (Noemen en raken). J. en M.
(4e wijze).
Het verschil zit hem hier in, dat de werper na "sta"
eerst de naam moet noemen van den leerling, die hij denkt te
treffen, zodat het treffen van een andere leerling niet geldt.
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5. Stabal.

J. en M.

(5e wijze).
Dit wordt door de jongens, als volgt, gespeeld. De afgeroepene mag de bal niet
alleen vangen, maar ook
koppen, gelijktijdig met
het afroepen van een
nieuwe naam. Hieruit
volgt dat dit spel uitsluitend met een grote
bal gespeeld moet worden.
De meisjes krijgen in dit spel het recht de bal op het
dijbeen te laten stuiten, terwijl ze een nieuwe naam afroepen, enz.
6. Ruiterbal. J.
(Variatie van Stabal).
Dit spel kan als individueel- en als partij spel gespeeld
worden. Bij het individuele spel zitten circa vier leerlingen op de bank en staat er één in het midden van
een kring. Deze kring wordt
gevormd door leerlingen, die ieder
een andere op de rug hebben. De
leerlingen, die op de rug zitten,
werpen elkaar een grote bal toe.
Wanneer deze niet gevangen
iJ wordt, springen de ruiters van
hun paarden en vluchten weg,
evenals de paarden zelf. Want
in geval van nietvangen probeert
de speler, die in het midden
staat, de bal te bemachtigen en roept vervolgens "sta".
Op dat moment mag niemand meer een voet verzetten. De
middenspeler probeert nu met een rechtstreekse worp een
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paard of ruiter af te werpen. Gelukt dit, dan gaat de afgeworpen speler op de bank zitten, terwijl de middenspeler zijn plaats inneemt. Een
nieuwe speler van de bank stelt
zich in het midden op en de
overige spelers vormen weer een
kring, met dien verstande, dat
ruiters en paarden verwisseld zijn.
Men zorge steeds, dat ruiter
en paard ongeveer hetzelfde gewicht hebben.
Speelt men het als partij spel, dan moet een even aantal
leerlingen meedoen. Ook hier werpen de ruiters elkaar de
bal toe en vluchten weg op het ogenblik, dat de bal valt.
Een der paarden bemachtigt de bal en roept nu "sta!". Hij
noemt de naam van den speler, die hij denkt af te werpen.
Deze heeft het recht van afweren. Treft de worp niet,
dan mag een ander paard de bal bemachtigen, en na opnieuw "sta!" te hebben geroepen, zijn geluk beproeven.
Treft deze worp ook niet, dan voor het laatst een derde paard.
Gelukt het, dan wordt er gewisseld, gelukt het niet,
dan moeten de paarden opnieuw als zodanig dienst doen.

k-----C:O-----,
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KOOT BAL.

Dit spel is afgeleid van het oud-hollandse kootspel en kan
zowel in de zaal als op een speelplaats gespeeld worden
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Ook op het sportterrein zal het wel gaan, mits men de achtergrens door een schutting of iets dergelijks kan aangeven,
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wam' de ballen tegen stuiten, zodat ze niet te ver uit de richting
rollen. De meest geschikte ballen zijn die met een lappen
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omhulsel, opgevuld met zaagsel, stro of papier, da,ar ze zo
min mogel~jk moeten terugstuiten.
Als voorbereidend spel neemt men:

Paal omwerpen in groepen. J. en M.
De leerlingen worden in b.v. 4 groepen verdeeld.
Groep voor groep gaan deze achter een lijn staan, en
werpen gelijktijdig de bal naar een paaltje op enige
meters afstand. Gelukt
o het, de paal om te werpen, dan krijgt de groep
1 punt. Hebben allen geworpen, dan wordt de
paal een 1/2 m verder
geplaatst. Na ca, 6 beurten is die groep winnaar,
die de meeste punten
heeft.
Kootbal. J. en M.
(Kampspel).

Op 5 m afstand van één van de breedtezijden wordt een
streep getrokken. Dit is de werplijn. Een meter hiervoor
weer een lijn. De ruimte tussen de lijnen is de vrijplaats.
Circa 9 m hiervoor trekt men de looplijn. Het stuk tussen
vrijplaats en looplijn is dat deel van het speelveld waar
de spelers getikt kunnen worden.
Op circa 6 m afstand van de werplijn wordt een plaats
aangegeven, waar de "koot" wordt opgesteld. Dit is een
vierkant paaltje van ca. 0,70 m lengte.
De helft van de leerlingen zit aan de linkerkant van het
lokaal op de bank, terwijl de andere helft zich achter de
werplijn opstelt. Voor de linkerkant van de vrijplaats staat
in een kringetje de wachter.
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Gang van het spel.
In de lagere leerjaren kan men 4, 3 of 2 leerlingen tegelijk
de bal naar de kootpaallaten werpen. In de hogere leerjaren
werpen de leerlingen één voor één. Geluk.t het niet, de
kootpaal om te werpen, dan moeten ze de bal(len) laten
liggen en zich achter bij de rij aansluiten. De volgende
leerlingen komen nu voor de koot te staan en doen eveneens
hun worp ..Gelukt het eindelijk aan een leerling of aan een
groepje leerlingen, de paal om te werpen, dan is dit voor
alle leerlingen, die hun bal weg geworpen hebben, het sein om
naar de overkant te lopen en daar weer een bal te bemachtigen. Zijn er ballen in het midden blijven liggen, dan worden
deze in het voorbijgaan opgeraapt en meegenomen tot
achter de looplijn.
Vanaf de looplijn mogen de leerlingen, die een bal bemachtigd hebben, teruglopen naar de vrijplaats. Komen
ze daar veilig aan, dan stellen ze zich in volgorde van
hun aankomst achter de leerlingen op, die op hun beurt
staan te wachten.
De wachter is ondertussen naar de omgevallen kootpaal
gelopen en probeert die weer op te zetten. Dit is de tijd,
die door de werppartij wordt benut, om terug te lopen
naar de vrijplaats. Gelukt het den wachter zo vlug de paal
te plaatsen, dat nog niet alle leerlingen gelegenheid hebben
gehad, om over te lopen, dan probeert hij hiervan zoveel
mogelijk te tikken. De wachter en enige daarop volgende
leerlingen krijgen nu een bal, terwijl de leerlingen, die getikt
zijn, achteraan op de bank gaan zitten. Gelukt het den
wachter niet, na, tweemaal achter elkaar te hebben gespeeld,
een loper te tikken, dan gaat hij zelf achteraan zitten en
wordt de voorste leerling van de bank wachter.
Kootbal. J. en M.
(Partijspel).

De leerlingen worden verdeeld in twee partijen, de ene
zit op de bank en de kinderen hiervan doen één voor één
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dienst als wachter. De andere partij stelt zich op achter
de werplijn. De leerlingen, die bij het overlopen getikt
worden, bezorgen hun partij een uitpunt, maar blijven
meespelen. Na een van tevoren bepaald aantal uitpunten
wordt gewisseld. Voor iedere keer, dat de paal omgeworpen
wordt, krijgt de partij een punt. De partij met de meeste
punten heeft gewonnen.
PART!J
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GEEN PLAATS MEER.

Onder deze titel zijn verzameld een groot aantal spelen,
die allen min of meer dezelfde inhottd hebben. Enkele kunnen
in vele leerjaren gespeeld worden, omdat er een grote vreugde
ontstaat bij het spelen van deze spelletjes.

Stuivertje wisselen.

J. en M.

.Aantal spelers: onbepaald. In de
3+ 20
zaal of op het speelterrein worden
1*
o
o
kringetjes getrokken of hoepels neero
o
o
gelegd en wel 3 minder dan het
o
o
aantal leerlingen. Op een teken van
o
o
o
den onderwijzer mogen alle leerlingen
o
o
een kringetje zoeken. De drie, die er
o
o
o
geen vinden, komen te staan op 3
o
o
andere tekens. Op het bevel (fluito
o
o
signaal of tik) van den onderwijzer
moeten alle leerlingen in de kringetjes het hunne verlaten en een ander zoeken. Ook No. 1
(zie tekening) zoekt er een. No. 2 komt op *; No. 3 komt
in 0; de overgebleven speler op + enz.
Wie blijft staan of naar zijn eigen kring terug loopt, is
af en komt op +. Het 0 en * mag niet worden ingenomen
door spelers, die in de kringetjes staan.

Stuivertje wisselen met paren.

J. en M.

.Als in het voorgaande spel is beschreven, doch nu in
ieder kringetje of achter elke streep, met de voeten er
tegenaan, twee kinderen, die elkander een hand geven.
Hier gelden dezelfde regels, als bij stuivertje wisselen
beschreven, doch zij, die bij het wisselen de handen los
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laten, zijn af en nemen plaats op
het teken, daarvoor aangegeven.
TOELICHTING. Daar het trekken
van strepen vlugger geschiedt, dan
het maken van kringetjes, verdient
het eerste aanbeveling. De kinderen
gaan met het front naar éénzelfde
richting staan, achter de strepen.
(Zie opstelling tekening).

Naaiwinkel. J. enM.
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Een aantal (b.v. 18) kinderen vormen een kring, handen
vast. No. 19 staat in 't midden van de
000 0
kring. 18 kruisjes of kringetjes zijn op
00000
o 0 0 0
de grond getrokken aan de breedtezijde
o 0 0 0 0 b van het lokaal of andere, duidelijk merka
bare tekens (b.v. hoepeltjes) op het
speelterrein aangebracht. De kinderen,
die de kring vormen, gaan links of
rechts zijwaarts onder het zingen van:

o

WUZE: A.. B.

o.

"Roept nu allen luid hoezee!
En danst vrolijk met ons mee.
Onze juf is uitgegaan
En nu hebben wij ruim baan,
Maar bij 't luiden van de bel,
Vluchten w' allen even snel."
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Op een willekeurig ogenblik fluit de onderwijzer, waarop
alle kinderen, dus ook de speler(ster), die in het midden
staat, op een kruisje of kringetje moeten vluchten, zodat
er één leerling overblijft. Deze komt bij het volgende spel
in het midden van de kring en het spel begint opnieuw.
Desgewenst kunnen ook de kruisjes of kringetjes worden
weggelaten. De kinderen vluchten dan achter lijn a-b.
Wie het laatst deze lijn overschrijdt, is af.
Het verdient aanbeveling, de kring afwisselend naar
links en rechts te doen gaan.
Naaiwinkel.

J. en M.

(Meer verspreid).

Als in het tweede leerjaar, maar nu de helft dN
kringetjes aan de éne, de 2e helft aan de andere zijdp
van lokaal of afgebakend terrein. De kinderen, die de
kring vormen, nu in het midden.
o 0 0 0 000
Desgewenst kunnen ook de
000000
kruisjes of kringetjes worden
weggelaten. De kinderen vluchten
1<
dan achter de lijnen a b of c d.
2<
Wie het laatst deze lijnen over3<
schrijdt, is af.
4<

0

d
VARIATIE : Drie of vier leer- c
000000
lingen staan aan de lengtezijde
0000000
van het lokaal als wachtenden·
Degene, die overblijft en dus geen wlaats heeft kunnen
bekomen, sluit achteraan het drie- of viertal en No. 1
daarvan gaat in het midden van de kring. Vervolgens
No. 2, dan No. 3, enz.

Geen plaats meer.

J. en M.

In 't midden van het lokaal of speelveld staat een kind.
De overige kinderen (een even getal) vormen daaromheen
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een grote kring en zijn afgeteld tot 2. De Nos. 1 maken 4
of 6 passen voorwaarts en vormen door handreiking een
1
kring. Onder het zingen
V
~
van een of ander bekend
versje gaan, lopen of hup1~
pelen zij naar links of
L 2
rechts, totdat de onderwijzer fluit of een ander
1 >- --_
-- -- -< 1 teken geeft, waarop de
binnenste kring en ook de
in het midden staande
27
leerling
zich snel achter
I
1-1
I
de
Nos.
2 plaatsen. Het
I
1'2
kind, dat nu overblijft,
1\
I
gaat middenin staan. De
Nos. 2 maken nu op bevel 4 of 6 passen voorwaarts en
het spel wordt op dezelfde wijze voortgezet.
In hogere leerjaren 2, 3 of 4 leerlingen in het midden
plaatsen.
/

/

"2

251
SPRINGSPELEN.
Hieronder worden verstaan enige wedkampen en spelen,
waarbij de leerlingen voortdurend in springende beweging
zijn. Ze zijn over 't algemeen zeer vermoeiend, zodat er
naast een periode van inspanning een behoorlijke periode
van rust moet zijn.
De eerste wedkamp van deze serie is:
1. Springen in groepen over het schommelende springtouw.

J. en M.
De lengte van het touw staat gewoonlijk een groep van
drie à vijf leerlingen toe. Het touw wordt door den onderwijzer en een leerling vastgehouden en schommelt heen
en weer, terwijl de kinderen
springen. Raakt er één af,
dan is de hele groep af. Het
groepje, dat de meeste sprongen maakt, heeft gewonnen.
Hierna volgen enige wedkampen, die bekend zijn onder de naam van:
2. Springende kring (gymnastische dans). J. en M.
Het aanleren hiervan gaat als volgt:
De onderwijzer heeft een touw van ca. 3 m lengte, dat
aan de éne kant een handvat en aan de andere kant een
leren zakje met paardenhaar heeft. De onderwijzer staat in
het midden en zwaait het touw over de vloer rond. De
leerlingen moeten nu over dit draaiende touw springen.
Het is de moeilijkh~id voor hen, dat zij het juiste tijdstip
voor hun eigen sprong berekenen moeten. Ieder maakt de
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sprong iets later dan
zijn buurman. Daarom begint men te
oefenen met vier leerlingen tegelijk. Deze
staan twee aan twee
tegenover elkaar opgesteld. Daarna met
zes, acht en twaalf
leerlingen.
Een klas van ca.
36 leerlingen wordt
in twee partijen verdeeld. De onderwijzer
bepaalt, dat iedere
groep het recht heeft

op driemaal afspringen, eer het naar zijn
plaats teruggaat. De
keren, die het touw
ronddraait, worden
opgeteld en de groep,
die het hoogste aantal haalt, heeft gewonnen. De leerlingen, die "af" raken, blijven meespelen.
Een variatie krijgt men, als de kinderen een flankcirkel
gaan vormen, en met looppassen en een loopsprong over
het touw springen. Ook hinkend kan rondgegaan worden,
en bij het overspringen van been worden verwisseld.
Tot slot:
I

I

3. Cirkelspel. J. en M.
Acht cirkels worden in een kring getekend met een tussenruimte van ca. 50 cm, terwijl in het midden een grotere
cirkel komt, waarvan de omtrek ook ca. 50 cm van de
acht andere is verwijderd. Acht leerlingen spelen tegelijk,
zeven in de kleine cirkels en één in de grote. De bedoeling
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is, dat de middenste leerling een leeg kringetje
bemachtigt, maar op het
moment, dat deze vanuit
de grote in het lege kringetje wil springen, springt
de leerlÜl.g erin, die er net
achterstaat, want zo deze
het niet doet, is hij af.
Gevolg is, dat er nu een
plaats verder een leeg
kringetje ontstaat, maar
niet zo gauw laat de
middenspeler daar zijn
blik op vallen, of de daarop volgende speler springt
erin. Bij dit springen
mogen de kinderen met
een voet afstoten; ze
moeten op beide voeten
neerkomen. Springen de
middenspeler en een andere speler gelijktijdig in
een kringetje, dan heeft
de middenspeler het kringetje veroverd.
Hier volgen nog enige aanwijzingen, om het spel goed
te doen slagen.
1. Iedere speler moet zich voornemen, niet eerder
zijn sprong te wagen, dan hij het kringetje voor zich
leeg ziet.
2. Blijft de middenspeler stil wachten in de hoop, dat
er vanzelf een leeg kringetje naast hem zal ontstaan, dan
blijven de spelers van de kleine kringen ook wachten.
Zodra de middenspeler zich echter in de richting van het
lege kringetje beweegt,legt de volgende speler er vlug
beslag op.
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TREK- EN DUWKAMPEN.

De trekkampen worden onderscheiden in die zonde'f en met
spelgereedschap. Met gereedschap heet het touwtrekken, kruistouwtrekken of trekken aan het touw zonder eind.
Duwkampen kunnen eveneens worden gehouden zonde? en
met gereedschap. Het gereedschap kan zijn één of twee
palen (stokken).
1. Trekkamp in en uit de cirkel.

J.

(Leerling tegen leerling).

De leerlingen worden door kiezen in twee gelijke partijen
verdeeld. De éne partij neemt binnen een op de grond
getrokken cirkel van ± 4 m middellijn plaats (binnenpartij),
de tweede partij er buiten om heen (buitenpartij). De leerlingen der buitenpartij trachten de spelers der binnenpartij
uit de kring te trekken en zij, die binnen staan, de buitenstaande er in. Dit geschiedt met leerling tegen leerling,
door elkaar bij hand of pols te grijpen. De binnenpartij
mag zich vrij binnen, de buitenpartij vrij buiten de kring
bewegen. De leerlingen zijn vrij in de keuze van een
tegenstander.
Voorkeur verdient bij dit spel gebruik te maken van
touwringen, die dan aan de leerlingen der binnenpartij
worden gegeven. De partij, die het eerste b.v. 5 leerlingen
der tegenpartij over de cirkellijn heeft getrokken, krijgt 1
punt, waarna beide partijen van plaats wisselen en het spel
opnieuw begint. Een tegenstander is overwonnen, wanneer
hij met beide voeten over de cirkellijn is getrokken. De
partij, die in de bepaalde tijd de meeste punten heeft
behaald, is winnares. Het is niet geoorloofd, elkaa.r bij de
benen of kleren te grijpen.
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2. Trekkamp zonder touw.

J.

Dit kan, als volgt, gegeven
worden. De leerlingen vormen
een kring en haken elkaar in de
elleboog vast. Vervolgens maken
ze hun handen tot vuisten en
plaatsen deze op de borst.
Daarna trekken, om de kring •
groter te maken. Wie los laat
is af.
3. Vrije mand. J. en M.
(Kampspel).

Tien tot twaalf leerlingen staan in een frontcirkelrij
met het gezicht naar het midden en houden elkaar stevig
bij de handen vast. Om beter te kunnen controleren, wie
loslaat, kunnen touwringen worden gebruikt van ± 1,5 dm
middellijn.
In het midden van de kring staat een mand, een stapel
petten, blokjes of turven van 40 tot 60 cm hoogte, welke
gemakkelijk omgeworpen kan worden. De leerlingen trachten
nu elkaar zonder rukken tegen het voorwerp te trekken.
Wie dit aanraakt, of wie loslaat, is af, terwijl de overigen
het spel vervolgen. Bij grotere klassen wordt in twee of
drie groepen gespeeld. Telkens, wanneer het spel opnieuw
begint, moet de mand enz. in het midden van de kring
staan.
Dit spel kan ook worden gespeeld, door voor elke kring
± vier invallers aan te wijzen, die eventueel de plaatsen
innemen van hen, die uitvallen.
4. Vrije mand. J. en M.
(Partijspel).

De leerlingen worden bij keuze in twee gelijke partijen
verdeeld en vormen om de mand een kring om den andere
rood-wit-rood-wit, enz.
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Voor elken leerling, die loslaat, of de mand aanraakt,
krijgt de tegenpartij één punt. De partij, die b.v. in 5
minuten de meeste punten heeft behaald, is winnares.
5. Trekkamp. J. en M.
Opstelling: zie figuur. Touwlengte

± 8 m.

De onderwijzer plaatst zich in het midden tussen de
beide groepen en houdt het touw vast, om te voorkomen,
dat bij onverwachts loslaten door de éne partij de andere
partij achterover valt (veiligheidsmaatregel). Vooral bij
kleine partijen, b.v. één tegen één of twee tegen twee,
is dat gevaar niet denkbeeldig.
1. Touw vast nemen.
2. Gereed staan.
3. Trekken.
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De onderwijzer zij indachtig, dat deze trekkamp hoofdzakelijk ten doel heeft, de leerlingen te leren:
Ie hun plaats aan het touw in te nemen, 2e de vorm,
waarin getrokken moet worden. Hij wake in het bizonder
voor grote, lichamelijke inspanning en la.te de kinderen
telkens niet langer dan hoogstens 20 seconden trekken. Bij
voorkeur verdeelt hij de klas in 2 partijen, elk bestaande
uit 2 groepen. Heeft de eerste partij ± 20 seconden getrokken, dan moet deze rusten en de volgende partij komt
aan de beurt. Nu trekt de eerste partij voor de 2e maal,
doch de kinderen plaatsen zich aan de andere zijde van
het touw; dit met het oog op het zowel links als rechts
trekken. Daarna doet de tweede partij evenzo.
In de volgende leerjaren worden voor een trekkamp
drie strepen op de grond getrokken, welke 2 m en in hogere
leerjaren nog verder van elkaar getrokken worden. Het
midden van het touw komt op de middenste lijn te liggen,
terwijl de beide partijen zich achter de buitenlijnen opstellen.
De bedoeling is nu de voorste leerling van de tegenpartij
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met één voet over de middenlijn te trekken of, wat eveneens beslissend is, het midden van het touw over de eigen
zijlijn. De tijdsduur van trekken wordt langzamerhand opgevoerd tot 30, 40, 50, 60 seconden naar gelang de leeftijd
en de geoefendheid der leerlingen. Bij touwtrekken hebben de
deelnemers zich aan de volgende bepalingen te onderwerpen:
1. er mag niet aan het
touwgeruktworden;

tiJtt

2. men mag het touw - - -

niet inpalmen of
door de handen laten glijden;
3. men mag geen andere lichaamsdelen dan één of beide
voeten aan de grond hebben. Komt men te vallen,
dan mag de steun van één hand gebruikt worden,
om zo snel mogelijk op te staan;
4. getrokken wordt met het front in de richting van
den tegenstander.
G. Kruistouwtrekken. J. en M.
(Over een streep).

Men neme b.v. twee springtouwen, legge die naast elkaar
en knope ze in het midden vast, zodat een kruistouw
wordt verkregen. Het midden van het touw wordt op een
merkteken gelegd. Aan elk eind neemt één leerling plaats.
Op ± 1 m van elk uiteinde van het touw trekke men een
streep op de grond. Op een teken van den leider wordt
door de 4 leerlingen in de richting van de achter hen
aangegeven strepen getrokken. Wie met beide voeten het
eerst over die streep is, heeft gewonnen.
7. Kruistouwtrekken.

J. en M.

(Met oprapen van een voorwerp).

Achter de streep plaatst men op ± 2 m een voorwerp
(halter, blokje, pet, enz.), dat de leerlingen moeten trachten op
te rapen. Hij, die het voorwerp heeft bemachtigd, is winnaar.
Ons Speeluur, I.

*
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8. Trekken aan het touw zonder eind. J. en M.
Hieronder verstaat men een touw van ca. 3 cm middellijn,
dat 10 m lang is en waarvan de uiteinden gesplitst en aan
elkaar bevestigd zijn. Vier, zes of acht leerlingen kunnen tegelijk trekken en het doel is een
blokje te bemachtigen, dat op
circa 2 m afstand van het touw
ligt. Er mag getrokken worden
met één hand en ook met twee
handen, ofschoon dit laatste altijd tegen het einde weer veranderd zal moeten worden in
trekken met één hand, daar men
anders onmogelijk het blokje kan
oprapen. Rukken is verboden, evenals trekken met de rug
naar het middelpunt gedraaid.
9. Trekkamp met loop ± 15 m. J.
Opstelling en plaatsing der groepen (zie fig.). Op 15 m
afstand van de uiteinden van het trektouw, dat op de grond
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ligt, worden 2 lijnen getrokken. De leerlingen worden bij
keuze in twee partijen verdeeld en elke partij in groepen van
± 6 leerlingen. Elke partij neemt achter één der strepen
plaats. Op een teken van den onderwijzer lopen de leerlingen van de eerste groep van iedere partij snel naar
het touw; de eerstaankomenden rapen dit op en beginnen
te trekken. De overigen achtereenvolgens bij aankomst.
De onderwijzer grijpt als veiligheidsmaatregel het touw
zo spoedig mogelijk in het midden vast. De groep, die, na
1/2 minuut trekken, veld heeft gewonnen, is winnares, enz.
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10. Duwkamp aan één of tussen twee stokken.

J.

.A . .Aan één stok.
Evenwijdig aan de lengtezijden van het lokaal worden
op 6 m afstand van elkaar 2 lijnen getrokken, .A en B.
Op onderlinge afstand van ± 2 m trekt men rechthoekig
daarop dwarslijnen, waardoor 6 vakken worden gevormd.
In het midden van elk vak wordt een stok gelegd (zie fig.).
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Opstelling der klas: Genummerd b.v. van 1 tot en met
12 langs de breedtezijden van het lokaal.
Op een teken van den onderwijzer nemen op lijn .A de
oneven, op lijn B de even nummers der eerste groep plaats.
Op het 2e teken gaan zij voorwaarts en nemen de stok
b.v. onder de rechter arm, het uiteinde onder de oksel,

-J

met beide handen vast, de
~
linker hand vóór de rechter _
I •
en gaan staan in uitvalstand
links voorwaarts. Op het 3e
teken wordt geduwd in voorwaartse richting. Hij, die -"----"'-----------"-over lijn .A of B, of buiten de dwarslijnen wordt geduwd,
is verliezer. Na 1/2 minuut komen de volgende 12 aan
de beurt enz.
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Nadat allen een beurt hebben gehad, wordt geduwd met
de stok onder de linker arm en in uitvalstand rechts
voorwaarts.
B.

Tussen twee stokken.

Opstelling der klasse en bepalingen als met één stok.
De stokken worden onder de armen, met het uiteinde der
stokken onder de oksels, de
handen vóór de schouders,
vastgehouden. De leerlingen
plaatsen zich in uitvalstand
links voorwaarts. Verdere
bepalingen als met één stok.
De tweede keer wordt geduwd in uitvalstand rechts
voorwaarts, enz.
N.B. De stok moet een flink eind onder de okselholte
doorlopen, om het gevaarlijk stoten van de punt op de
borst te voorkomen, (veiligheidsmaatregel).
11. Paalduwen.

J.

Als variatie op het vorige wordt hier beschreven het
paalduwen van drie of vier leerlingen tegen elkaar. Als
duwpaal wordt gebruikt een klimstok, die in het midden
door den onderwijzer
wordt vastgehouden. De~
,
~'
beste duwmethode is ook ~
hier de paal onder de
oksel te nemen en de
andere hand met gestrekte
arm op de paal plaatsen.
De leerlingen moet erop gewezen worden, dat ze zuiver
rechtuit moeten duwen, daar men door zijwaàrts of benedenwaarts duwen het de partijgenoten onmogelijk maakt kracht
te ontwikkelen.
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12. Duwkamp in en uit de cirkel. J.

De leerlingen worden door kiezen in b.v. vier gelijke
partijen verdeeld. De ene partij
neemt plaats met de rug naar
de binnenste cirkel en de andere er tegenover met de rug
naar de buitenste cirkel. De
leerlingen plaatsen de handen
tegen elkaars schouders en
trachten elkaar met één voet
Of binnen de kleine cirkel Of
buiten de grote te duwen. De
partij, die het eerst bijvoorbeeld vier leerlingen der tegenpartij over de cirkellijn
duwt, krijgt één punt, waarna de
beide, andere partijen beginnen. Hierna
volgen de twee winnende partijen
en daarna volgt nog een wedstrijd
tussen de twee verliezende partijen.
De partij, die twee overwinningen behaalt, is winnares.
13. Het tournooi.

J.

De kinderen worden verdeeld in drie of vier partijen,
waarvan er twee tegen elkaar beginnen te kampen. Zo
mogelijk worden er drie à vier kampplaatsen aangegeven.
Dit zijn grote cirkels met een middellijn van ca. 3 m. De
wedkamp bestaat hier uit, dat
men hinkend, met de armen ge- ..... .., .... _·:..;..;...09·4
kruist voor de borst, elkaar een
zodanige stoot met de schouder .~ ~6 o..!.~ . . .:..-s-B
geeft, dat één van beiden op beide
voeten of buiten de cirkel terecht komt. Deze leerling is
dan af. Er wordt verondersteld, dat iedere partij uit 12

000
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leerlingen bestaat en dat over 4 kampplaatsen beschikt
kan worden. Nu beginnen van partij .A en B de eerste
vier te kampen. Raakt er van partij .A bijvoorbeeld één
leerling af, dan wordt zijn plaats ingenomen door no. 5.
Raken er daarna bij partij B twee leerlingen af, dan
worden die plaatsen ingenomen door no. 5 en 6 van die
partij. Dit gaat door, tot één partij
helemaal af is. De partij, die gewonnen heeft, b.v. B, gaat met
zijn rest gewoon door, maar krijgt
nu partij C als tegenstander, die met
,.....-,'l-,~ zijn eerste vier de plaatsen van de
~ verliezende partij inneemt. Het kan
nu voorkomen, dat C als winnaar
overblijft. In dit geval gaat deze nu door, met partij A
te bekampen. Wordt C ook verslagen door B, dan volgt
er nog een wedstrijd A, C om de 2e plaats. Voor iedere
keer, dat een partij wordt overwonnen, krijgt de andere
één punt. De partij, die aan het einde van de tijd de
meeste punten telt, heeft gewonnen.
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WEDLOPEN.
Wedlopen kunnen gehouden worden in een rechte baan, tn
een ronde baan en in een baan met een keerpunt. Ze kunnen
als individuele, partij- en estatettenlopen uitgevoerd worden. Bij
-individuele wedstrijden komt iedere leerling voor zijn eigen
belang op. Bij de partijwedstrijden is de klas in enige partijen
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verdeeld en behaalt iedere loper bij een overwinning één punt
voor zijn partij. Bij estatettenlopen staat de hele partij opgesteld
en vervolgt de ene leerling zonder onderbreking de loop van
zijn voorganger. Om de belangstelling gaande te houden, laat
men alle leerlingen minstens twee à drie maal lopen, eer de
winnaars extra lopen mogen uitvoeren.
1. Wedloop in rechte baan

tegelijk.

±

lOm en met 8 leerlingen
J. en M.

Opstelling der klas in frontrij langs de lengtezijde van
het lokaal of speelveld en genummerd van 1-8 (zie fig.).
De eerste 8 leerlingen nemen plaats in de kringetjes achter
de streep, overeenkomstig hun nummer. Op bevel van den
onderwijzer lopen zij vlug in rechte baan naar de overzijde
en plaatsen zich daar in de achter hun cijfer geplaatste
kringetjes.

2H4
Wie het eerst die plaats heeft ingenomen, is winnaar.
Op een volgend teken gaan deze 8 leerlingen naar hun
plaats in de rij en de volgende 8 leerlingen plaatsen zich in
de kringetjes, zoals boven omschreven. Hebben alle leer-
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lingen een beurt gehad, dan begint de wedloop opnieuw.
Voor de volgende leerjaren wordt de baanlengte opgevoerd
met ca. 10 m per leerjaar (meisjes ca. 8 m). De wedstrijd
wordt dan gehouden in een rechte baan of met keerpunten.
2. Estafettenloop.

J. en M.

(Baanlengte onderlinge afstand 60 m Jongens).
(Baanlengte onderlinge afstand 40 m Meisjes).
(Voor ieder leerjaar hoger, 8 à 10 mmeer).
Het doel van de estafettenloop is, een voorwerp in de
kortst mogelijke tijd door een bepaald aantal personen over
een grote afstand ter bestemder plaats te brengen, waarbij
elk persoon een gedeelte van de afstand aflegt.
Op afstanden van 60 m plaatst men 6 vlaggen. (No. 1
tot en met 6).
De leerlingen worden b.v. in groepen van vijf verdeeld,
welke groepen weder worden onderscheiden in de groepen
A en de groepen B.
Langs elke baan plaatsen zich twee groepen; aan de
éne zijde der eerste vijf vlaggen, bij elke vlag één leerling
van de groep A (aangegeven door een x), aan de andere
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zijde bij elke vlag één leerling van groep B (aangeduid door
een 0); zie figuur.

Op een teken van den leider lopen d.e Nos. 1 van groepen
A nal1r de Nos. 2 hunner groep, geven een voorwerp (b.v.
vlag - stokje - pet, enz.) aan No. 2 over en blijven daar
staan. De Nos. 2 lopen met dit voorwerp naar de Nos. 3,
geven het voorwerp daar over en blijven bij de vlag No. 3
staan, enz. totdat de Nos. 5, het voorwerp in handen
hebbende, daarmede zo snel mogelijk lopen naar vlag
No. 6 (eindpunt). De groep, waarvan No. 5 het eerst aankomt, is winnares.
De leerlingen van groepen B zien toe, dat het voorwerp
wordt overgegeven bij de vlag.
Op een volgend teken lopen de Nos. 1 van groepen B
en vervolgens, als boven voor groepen A is omschreven,
terwijl de leerlingen van groepen A controleren of het
voorwerp bij de vlag wordt overgegeven.
Heeft groep B gelopen, dan staan de groepen met de
Nos. 5 aan vlag No. 6 en kunnen de groepen A beginnen
de baan in tegengestelde richting te lopen, beginnende met
de Nos. 5, enz. Daarna weder de groepen B.
Laat de lengte van het terrein het niet toe, de banen
in rechte lijn aan te leggen, dan kan de estafettenloop ook
in zigzagvorm worden beoefend. Zie figuur.

Laten lengte en breedte van het terrein het niet toe, de
twee hierboven aangegeven manieren te beoefenen, dan kan
het geschieden als bij de wedloop met groepen.
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Ook kan deze wedloop beoefend worden in een baan van
ovale (zie figuur) of elliptische vorm, waarbij dan rekening
moet worden gehouden met de omstandigheid, dat de
buitenbaan grotere lengte heeft dan de binnenbaan.
GR.

A

SOM.
START

60M.

Daar men voor beide groepen dezelfde eindstreep heeft,
moet natuurlijk het beginpunt (start,) verschillend worden
genomen.
3. Kringwedloop in twee of meer kringen.

J. en M.

(Partijspel).

± 12 leerlingen vormen een kring, door elkaar de handen
te geven. Om de kinderen hun vaste plaats te laten behouden,
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trekt men vóór de voeten van elk kind een krijtstreepje op
de grond. Op een teken van den onderwijzer lopen de
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Nos. 1 buiten de kring om in de richting, door de pijltjes
aangegeven. Wie het eerst op zijn plaats terug is, heeft
gewonnen. Op een volgend teken lopen de Nos. 2, vervolgeus de Nos. 3, enz. De partij met de meeste gewonnen
lopen wint het. De middenlijn van elke kring is ongeveer 4 m.
4. Kringwedloop in twee of meer kringen. J. en M.
(Estafette).

Opstelling in de zaal of op het speelveld (zie fig.).
± 12 kinderen maken een kring. Voor de voeten van
elk kind wordt een streep getrokken ter aanduiding van de
plaats, waar het staan moet. Beide kringen worden door
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een dwars streep met elkaar verbonden. Op bevel van den
onderwijzer lopen de Nos. 1 in de richting, door de pijltjes
aangegeven, rond de kring en, op hun plaats teruggekomen,
geven zij de Nos. 2 een tikje, die daarna dezelfde kringloop
maken en, op hun plaats teruggekomen, de Nos. 3 een tikje
geven enz., totdat de Nos. 12, rondgelopen zijnde, een plaats
innemen op de dwarsstreep. De kring, waarvan het laatste
nummer het eerst de plaats op de streep heeft bereikt, is
winnaar. Bij herhaling van het spel verdient het aanbeveling
de loop naar de tegengestelde richting te laten uitvoeren.
In dit geval beginnen de Nos. 12, daarna de Nos.H, 10 enz.,
waarbij de Nos. 1 de plaats op de streep moeten innemeu.
Ook kan een stokje of bal overgegeven worden, zodat
de tik dan vervalt.
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5. Kringwedloop in één kring met twee of
meer lopers. J. en M.
(Partijspel).

Twaalf kinderen vormen één kring en zijn genummerd
van 1 tot 6, waardoor twee
groepen ontstaan, n.l. groep
A en B. Middenlijn van
de kring ± 6 m. Op een
5~
teken van den onderwijzer
<. 4 lopen de Nos. 1 buiten om
4 '/'
de kring in de richting,
_
~ 5
door de pijltjes aangegeven
,
(zie fig.).
t'- 6
Wie het eerst op zijn plaats
terug is, heeft gewonnen. Op
I
een volgend teken lopen de
Nos. 2, vervolgens de Nos. 3, enz.
De partij met de meeste gewonnen lopen is winnares.

~
2"

6. Kringwedloop in één kring met twee of
meer partijen. J. en M.
(Estafette).

Opstelling der kinderen als in het voorgaande spel,
doch nu de kring doen bestaan uit 2 of meer partijen,
genummerd b.v. van 1 tot en met 5. Middellijn van de
kring ± 6 m.
Op een teken van den onderwijzer lopen de nos. 1
buiten om de kring in de richting, door de pijltjes aangegeven (zie fig.). Op hun plaats teruggekomen, gaven
zij de Nos. 2 van hun partij een tik, waarna deze de loop
aanvangen, enz.
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De partij, waarvan No. 5 het eerst na zijn loop op zijn
plaats is teruggekeerd, heeft gewonnen.
Het is wenselijk, bij herhaling van dit spel, de loop in
t

2

~

é~
1- 5

de tegengestelde richting te laten uitvoeren, waarbij dan
de Nos. 5 beginnen, vervolgens de Nos. 4, enz.
Ook hier kan een stokje of bal overgegeven worden.

7. Wedloop met groepen.

J. en M.

(Estafettenloop).

De leerlingen worden achter 1ijn A in groepen opgesteld
en genummerd b.v. tot 8. De Nos. 1 staan op lijn A. Recht
tegenover de groep en op 20 m afstand (meisjes 15 m)
staan op de lijn B een aantal palen overeenkomstig het
aantal groepen.
Om de eigenlijke groepenwedloop te leren, wordt eerst
het volgende behandeld.
Op een teken van den onderwijzer lopen de Nos. 1 zo
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snel mogelijk naar de voor ieder bestemde paal, raken deze
met de hand aan en keren onmiddellijk terug tot achter
lijn A. De eerstaankomende is winnaar. Daarna plaatsen zij
87654321
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zich achter het laatste nummer van hun groep, terwijl de
Nos. 2 zich op lijn A plaatsen. Op een volgend teken lopen
de Nos. 2 en doen hetzelfde, als voor de Nos. 1 is bepaald.
Dit gaat zo voort, tot allen een beurt hebben gehad. De
groep, waarvan de meeste leerlingen het eerst aankwamen,
heeft gewonnen.
a. AIs voorgaande, doch nu geeft de onderwijzer alleen
een teken, om de loop van de Nos. 1 te doen beginnen,
die, terugkomende, de Nos. 2 - die zich inmiddels op
lijn A hebben geplaatst - een tik geven op de zijwaarts
geheven linkerarm, waarop deze de loop aanvangen enz.,
tot de Nos. 8 hun loop hebben volbracht. De groep, waarvan
No. 8 het eerst over lijn A terugkomt, heeft gewonnen.
b. Opstelling der groepen als in fig. (jongens 40 m,
meisjes 30 m).
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Op een teken van den onderwijzer lopen de Nos. 1 zo
snel mogelijk naar de Nos. 2 van hun groep, geven deze een
tik en plaatsen zich daarna achter de Nos. 8. De Nos. 2
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maken onmiddellijk na het ontvangen van de tik de loop
naar de Nos. 3, geven deze ook een tik en plaatsen zich
achter de Nos. 7. De Nos. 3, de tik ontvangen hebbende,
lopen nu naar de Nos. 4 enz. De groep, waarvan No. 8 het
eerst lijn A passeert, heeft gewonnen.

J. en M.

8. Wedloop in front- en flankrijen.
(Estafettenloop ).

r. Opstelling in frontrijen op dubbele armlengte-afstand.
Naast de Nos. 1 en 12 wordt op de grond een teken geplaatst
(kruisje, vlag, paal, enz.), waar de leerlingen omheen
moeten lopen (zie fig.).
12

IJ

la

9

8

4

3

X""""

1\ 1\ 1\" 1\ 1\

x

8

I,

11

10

5

1\

I\X

3

I

/:I

f:.. f:.. X

4

~ /). t;.. A.. /). t;.. t;.. f:.. /).

1

Op bevel (fluitsignaal) van den leider lopen de Nos. 1 vóór
hun rij langs, om het teken aan de linkerzijde, vervolgens
achter hun rij langs, om het 2e teken en geven daarna de
Nos. 2 een tik. Deze doen evenzo en geven de Nos. 3 een
tik. Dit gaat zo voort, totdat het laatste No. - na de tik om beide tekens loopt en, op zijn plaats teruggekomen zijnde, de armen omhoog steekt. De rij, waarvan het laatste
No. de armen het eerst omhoog steekt, heeft gewonnen.
Ir. Opstelling in flankrijen op dubbele armlengte-afstand
(zie fig.). Als bij het voorgaande spel: de Nos. 1 lopen op
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bevel van den leider rechts langs de rij, om het voorste
teken heen, vervolgens links langs de rij, om het achterste
teken en geven een tik aan de Nos. 2, enz. Het verdient
aanbeveling, dit spel zowel naar links als naar rechts te
doen uitvoeren.
N.B. Dit spel kan ook worden beoefend met spelbenodigdheden (bal, vlag, enz.), waarbij het voorwerp
telkens aan het volgende No. moet worden overgegeven
(loopbal, vlaggenwedloop). De tik komt dan natuurlijk te
vervallen.

9. Estafettenloop met doorgeven. J. en M.
Nu volgen enige wedstrijden, die een combinatie zijn
van lopen met de bal en doorgeven. De beide partijen
vormen samen één kring.
De beide Nos. 1 starten met de bal in de hand, lopen
half om de kring heen
en geven de bal aan de
laatsten van hun eigen
partij. De ballen worden
nu doorgegeven naar de
Nos. 2, waarna dezen de
halve baan rondlopen, om
opnieuw de bal aan de
laatsten van hun partij te
geven. Nu wordt de bal
weer doorgegeven tot No.
3. Gedurende dit doorgeven moet de loper achter de bal blijven, om hem
op te rapen, als zijn spelers
hem laten vallen. De loopbaan wordt dus steeds
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groter en de doorgeefbaan steeds korter~ tot eindelijk de
laatste leerling de bal krijgt en de baan éénmaal rondloopt,
om de wedstrijd te eindigen.
De tweede wedstrijd begint b\i den
laatsten leerling. Deze loopt de halve
baan rond in tegengestelde richting,
geeft de bal aan de No. 1 van zijn
partij, die hem doorgeeft tot den één
na laatsten leerling enz.
Men kan de kinderen ook laten zitten
inplaats van staan. Het doorgeven laat
zich nu variëren. Het kan gebeuren:
achterwaarts over het hoofd, achterwaarts onder de linkeroksel door, of
achterwaarts onder de rechteroksel
door, terwijl ook zijwaarts doorgeven
mogelijk is, waarbij de kinderen met
het front naar het midden zitten.
Heeft men weinig leerlingen, dan
kan men de staande wedstrijd veranderen in Estafettenloop met doorwerpen, omdat nu do
leerlingen zo ver van elkander moeten staan, dat doorgeven niet mogelijk is.
Ook in een rechte baan zijn deze wedstrijden mogelijk.
De bal wordt zittend, achteruit over het hoofd doorgegeven, waarna de laatste
.,-- v'--v"-- v .. - .....
leerling met de bal op~)D~)t,)~
staat, naar voren loopt,
-,::.-,,,-'
voor
de eigen rij gaat
---------zitten en de bal weer
~ )9 ~ ~ )0 ~
door geeft. Van tevoren
~ ....
--------- -".",.,
wordt bepaald, hoeveel
leerlingen van achteren naar voren mogen komen, om
een eind aan de wedstrijd te maken. Deze wedstrijd staat
bekend onder de naam Geef door.
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10. Roldoor. J. en M.

De leerlingen staan
nu achter elkaar
in spreidstand. De
bal gaat van voren
naar achteren onder
de benen door. De
laatste leerling raapt
de bal op, loopt ermee naar voren en
rolt hem opnieuw
naar achteren.
11. Sehuif door.
J. en M.

ruimte is verdeeld.
De achterste leerling
loopt naar voren en
in die tussentijd schuiven allen een plaatsje
achteruit, om vooraan plaats te maken. Pas, als de loper zit~ mag de nieuwe,
achterste leerling opstaan en naar voren lopen, terwijl
de anderen weer opschuiven. De, partij, waarvan de
kinderen het eerst weer in normale volgorde zitten,
heeft gewonnen.
12. Wedstrijd door de tunnel.

J. en M.

Tenslotte kan in deze geest ook een handen- en voetenwedloop gespeeld worden. De leerlingen van beide partijen gaan twee aan twee met de gezichten naar elkaar
toe op hun knieën zitten en geven elkaar beide handen,
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zodat er een tunnel wordt gevormd.
De achterste twee
gaan op handen en
voeten achter elkaar door de tunnel
en stellen zich voor
weer op. Op dat
ogenblik mogen de
volgende twee hun
handen- en voetenloop aanvangen.
Van tevoren wordt
bepaald, hoeveel paren er doorheen mogen kruipen.
1:1. Haasje-over als wedstrijd. J.
(Estafette in de kring).

In de zaal worden twee partijen in een kring om een
bok opgesteld. De leerlingen krijgen een nummer voor de
voeten b.v. tlm 17. No. 1 loopt naar het midden, springt
~
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over de bok, gaat rechtsom naar de plaats van No. 2.
Deze is direct achter No. 1 aangegaa,n en gaat op de
plaats van No. 3 staan. De partij, die het vlugst op zijn
eigen plaats terug is, heeft gewonnen.

14. Haasje-over als wedstrijd. J.
(Estafette in rechte baan).

Een andere wedstrijd ontstaat, als men de leerlingen laat
Rpringen over meerdere bokken, die in een rechte baan staan.
Hier doen de leerlingen dienst als bok. Het spel leent zich
het best voor een speelplaats of een speelterrein. De plaatsen,
waar de bokken moeten staan, zijn gemerkt. Iedere partij
is ca. 5 leerlingen sterk. No. 1 start en gaat bij het eerste
merk als bok staan. No. 2 loopt er achter aan, springt over
de bok en gaat bij het tweede
merk staan; No. 3 springt over
twee bokken en gaat bij het ----------------derde merk staan. Is No. 5 over
=:Jo
=:30
de eerste bok heen, dan staat No.
1 op, springt over de vier andere
=:]0
=:lo

~J
~);fb
~.

•

c::Jo
~

c:::JO
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....,..

•

c:::Jo

,I

c:::Jo

I
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,

I

---------------

•
6
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.,..
6

en loopt naar de finishlijn direct gevolgd door No. 2 enz.
Eindelijk springt No. 4 over de laatste bok, waarna No. 5
zich opricht en ook naar de eindlijn loopt. De partij, die
het eerst binnen is, heeft gewonnen.
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15. Hinkkamp.

J. en M.

Op 10 m (later verder) van elkaar worden 2 strepen
getrokken, lijn A en B. Op een teken van den onderwijzer
moeten de eerste 6 leerlingen, die achter lijn A staan met
onderlinge afstand van ± 1 m, hinkende op één been,
lijn B overschrijden. Wie bet eerst over lijn B komt, heeft
gewonnen. Op een volgend teken gaan de eerste 6 leerlingen
op hun plaats in de rij staan en de volgende 6 leerlingen
plaatsen zich achter lijn A, enz.
16. Hindernislopen. J. en M.

Een zeer gewilde wedloop is de Hindernisloop. Als hindernissen kunnen allerhande toestellen dienst doen, waar de
lopers overheen moeten klauteren of sprin-- ' ----~ ~ ~
gen, of waar ze on5 3 1
24 6
derdoor kruipen. De - - - - - - - - - - - - - - __ _
zwaarte van de hindernis hangt af van de • • •
leeftijd der leerlingen.

... !i

17. Sprongloop.

...

...
•••

J. en M.

Op onderlinge afstand van ca. 1 m trekt men een 25-tal
strepen op de grond; beter: men legt een 25-tallatten neer.
De leerlingen (b.v. 5 tegelijk op onderlinge afstand van
P/2 m) lopen, springende van het ene been op het andere,
in de ruimte tussen de strepen en trachten zo de baan in
de kortst mogelijke tijd te doorlopen.
Gedurende de loop mogen de strepen (latten) niet geraakt
worden en mag slechts één voet tussen de strepen (latten)
op de grond worden geplaatst.
Gaandeweg moet de onderlinge afstand der strepen
vergroot worden tot 1.20 m.
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Blokjes (ca. 4 X 6 X 20 cm) vervullen bij de wedlopen een
belangrijke rol. Ze verzwaren de loop aanmerkelijk, vanwege
het bukken en oprichten. (Weggooien is niet geoorloofd).
Wil men onderstaande loop voor de hogere leerjaren geschikt
maken, dan kan men, als volgt, te werk gaan:
Je. na het neerleggen van het blokje, loopt de leerling terug
naar het verlaten kringetje.
2e. de baanlengte kan vergroot worden.
3e. het aantal blokjes kan vermeerderd worden, ongeveer
één per leerjaar tot een maximum van 5.

18. Wedloop met één blokje, op 5 m afstand halen. J. en M.
Opstelling der leerlingen in de zaal of op het speelveld
(zie fig.).
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
12345678910
0000000000

s
0000000000

1 g f: t 9 9 L S 6 Ol

Op bevel van den onderwijzer plaatsen de eerste 10 leerlingen zich in de kringetjes overeenkomstig hun nummer.
In ieder kringetje daar tegenover ligt een blokje.
Op een volgend bevel lopen zij snel in rechte baan naar
de overzijde, nemen het blokje, lopen terug, leggen dat
vlug in hun pas verlaten kring en gaan daarin rechtop staan.
Wie dit het eerst heeft volbracht, is winnaar. Op een volgend
bevel gaan deze 10 leerlingen naar hun plaats in de rij en
nemen de volgende 10 leerlingen plaats in de kringetjes
aan de overzijde, waarin geen blokje ligt, enz. Voor ieder
volgend leerjaar één blokje meer of de baan (la 5 m langer.
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Ook op de gewone wedlopen met blokjes bestaat nog de
volgende 1lariatie:

lA

19. Blokjeswedloop met opstapelen. J. en M.

De blokjes moeten in het
•
•
lege kringetje opgestapeld
~
worden b.v. in de vorm
van een letter T. In ieder
geval wordt een zodanige
opstelling gekozen, dat er
kalmte en nauwkeurigheid voor nodig zijn, om de blokjes
in de gewenste stand te laten staan.

I

20. Wedloop met blokjes in groepen.

J. en M.

(Estafettenloop).

1. De leerlingen worden achter lijn A in groepen opgesteld
en genummerd b.v. tot 8. De Nos. 1 staan in de kringetjes
op lijn A. Recht tegenover de groepen op 20 mafstand
voor jongens (meisjes 15 m) tekent men op lijn B 4 kringetjes
en legt in elk. dezer vier kringen één blokje (zie fig.).

8 765 4 3 2 1

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~0

~~~~~~~~o
~~~~~~~~o
~~~~~~~~o

20 m
A

0

B

0
0
0

Op een teken van den onderwijzer lopen de Nos. 1 naar
de kring recht tegenover hen, halen het blokje weg, lopen
terug, leggen dit in het kringetje op lijn A en geven daarna
de Nos. 2 een tik, waarop deze met het blokje naar lijn B
lopen, het in het kringetje leggen en terug over lijn A
komende, de Nos. 3 een tik geven. Deze doen hetzelfde,
als voor de Nos. 1 is bepaald, terwijl de Nos. 4 hetzelfde
verrichten als de Nos. 2, enz. Elk nummer plaatst zich na
volbrachte loop achter zijn groep. De groep, waarvan het
laatste No. bij een e ven aantal het eerst lijn A heeft
overschreden, bij een 0 n e ven aantal, het blokje het eerst
in het kringetje op lijn A heeft gelegd, is winnares.
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H. Opstelling der groepen, als in de fig. aangegeven
(meisjes 30 m).
In elk kringetje op lijn A wordt één blokje neergelegd.
Dit spel wordt gespeeld overeenkomstig het voorgaande,
7 5 3 1

2 468

o

1>1>1>1>0

~

~ ~ ~

40 m

A----------------B
1>1>1>1>0

doch de leerlingen lopen met het blokje naar de overzijde, leggen het in het kringetje en geven daarna het
volgend No. een tik, enz.
De groep, waarvan het laatste nummer het blokje het
eerst in het kringetje heeft gelegd, is winnares.
21. Blokjesrapen uit één cirkel.

Dit spel behoort -

J. en M.

evenals No. 1 - thuis onder de wedlopen met keerpunten.
Het wordt op de volgende manier gespeeld.
Opstelling der klas
(zie tekening).
In het midden van
de zaal wordt een kring
getrokken van ± 1 m.
Hierin worden zoveel
blokjes gelegd, als voor
het schooljaar aangegeven zijn en wel in
het Ie schooljaar 1

00

o
o
o o
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voor ieder kind en voor ieder volgend schooljaar één meer.
Behalve deze blokjes, welke binnen de rand van de cirkel
gelegd worden, legt men nog enige blokjes in het midden
van de kring.
Rondom de cirkel worden op 4 m afstand hiervan kleinere
kringetjes getrokken (4 tot 8).
In ieder kringetje plaatst zich een loper, die op een teken
van den leider (liefst fluitsignaal) naar de grote kring loopt,
hier een blokje uithaalt, naar zijn kringetje brengt en zo
telkens gaat halen en brengen, tot hij alle, voor hem bestemde blokjes heeft. Nu maakt hij nog een laatste loop,
om het blokje te bemachtigen, dat in het midden van de
kring is geplaatst. Als dit opgeraapt wordt, fluit de leider,
waardoor het spel afgelopen is en een nieuwe groep kan
beginnen. Wie één der middelste blokjes oprapen, zijn
winnaars van de groep. De winnaars van iedere groep
kunnen later nog tegen elkaar lopen, waardoor ten slotte
de winnaar van het spel overblijft.
Als regels gelden:
1°. dat niemand de blokjes in z'n kringetje mag gooien;

2°. dat men niet wint, als er blokjes buiten het kringetje
liggen.

22. Blokjes rapen.

J. en M.

4 blokjes op onderlinge afstand van 11/2 m = 30 m voor J.
4 blokjes op onderlinge afstand van 1 m = 20 m voor M.
In hogere leerjaren meerdere blokjes op grotere afstand.
Opstelling der leerlingen (zie fig.).
In de zaal of op het speelveld worden 6 kringetjes getrokken op onderlinge afstand van ± 1 m en genummerd
van 1 tot 6. Recht tegenover deze kringetjes en op 11 / 2 m
van elkander tekent men 4 kruisjes (zie fig.). Op elk kruisje
wordt 1 blokje, halter, schoen, steen o. d. neergelegd.
De eerste 6 leerlingen, die achter de kringetjes staan,
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halen op een teken van den onderwijzer het eerste blokje,
brengen dit in het kringetje, halen het tweede, leggen dit
ook daarin, vervolgens het 3e, daarna het 4e en gaan dan
vvvvvvvvvvvvvvvvvv
...;
c<l
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-=ti
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~

>0
>0
>0
>0
>0
>0

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

achter het kringetje staan. Wie hiermede het eerst gereed
is, heeft gewonnen.
Op een volgend teken van den onderwijzer geschiedt
hetzelfde, maar in omgekeerde volgorde worden de blokjes
weer neergelegd, n.l. eerst het verste blokje, vervolgens de
andere. Ook hier is winnaar, die het eerst achter z'n
kringetje staat.
23. Blokjesrapen met groepen. J. en M.
(Estafette).

Op een teken van den onderwijzer halen de Nos. 1 de
blokjes één voor één weg, leggen ze in het kringetje en
geven daarna de Nos. 2 een tik. Deze brengen de blokjes

8 765 4 321
1>1>1>1>1>1>1>1> 0

X

X

X

x

1>1>1>1>1>1>1>1> 0

x

x

x

x

1>1>1>1>1>1>1>1>0

X

X

X

X

1>1>1>1>1>1>1>1>0

x

X

x

x

één voor één weg, leggen ze op de kruisjes, lopen naar
hun groep terug en geven de Nos. 3 een tik, die de blokjes
weer moeten halen enz.
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24. Hoepelwedloop. J. en M.
(Voor jongens ± 60 m zo nodig met keerpunt op 30 m).
(Voor meisjes ± 40 m zo nodig met keerpunt op 20 m).
Zes leerlingen zijn ieder voorzien van een houten hoepel
van ± 1 m middellijn en een hoepelstokje. Al hoepelend,
wordt de afstand doorlopen; wie het eerst met beide voeten
en met hoepel de eindstreep overschrijdt, heeft gewonnen.
Bij de wedloop met keerpunt wordt de hoepel, zodra.
deze over de streep gekomen is, vastgenomen en zo spoedig
mogelijk teruggehoepeld. Wie het eerst over de uitgangslijn
is gekomen, heeft gewonnen.

25. Hoepelwedloop.

J. en M.

(Met doorkruipen).

Als voorgaande, doch nu met de bepaling, dat de leerlingen één of meermalen, tijdens de loop, door de rollende
hoepel moeten kruipen, zonder de gang te onderbreken.

26. Hoepelwedloop.

J. en M.

(Met keerpunt zonder wenden van de hoepel).

Als No. 23, doch de hoepel moet bij het keerpunt, (voor
jongens op 30 m, voor meisjes op 20 m) zonder hem vast
te houden of te wenden, teruggeslagen worden en zodoende
teruggehoepeld tot het punt van uitgang.

27. Wedloop met balwerpen.

J. en M.

De volgende wedlopen worden gespeeld met de grote of
de kleine bal.
Deze worden, als volgt, uitgevoerd.
Gestart wordt met een bal in de hand, welke halverwege
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de baan over een lijn van ca.
2 m hoogte wordt geworpen.
Daarna moet de leerling de
bal opvangen, eer hij mag doorlopen tot de eindstreep. Gaat
de bal niet over de lijn, wordt
hij er tegenaan gegooid, of
wordt hij niet gevangen, dan
moet deze handeling net zo
lang herhaald worden tot het
gelukt. Eerst daarna mag de
loop vervolgd worden.
Ter verzwaiÏng kan men een
hogere lijn of twee of drie
lijnen aanbrengen. In een zaal
laat men de kinderen een
keerpunt nemen, zodat ze op
de terugweg over dezelfde lijn
hun tweede worp moeten doen.
Zoals reeds in de aanvang is
verteld, kunnen al deze wedstrijden individueel, als partijof als estafettenloop beoefend
worden.

28. Voetbal drijven (J.), Handbal drijven
en Hockeybal drijven. J. en M.
Voor voetbal drijven laat men de leerlingen eerst op een
rechte baan met keerpunt oefenen, daarna stelt men met
een tussenruimte van ca. 6 m enige blokjes op. Hier moet
de bal tussendoor of omheen gedreven worden, alvorens
hij over de eindlijn geschopt mag worden.
Bij handbal drijven maakt men alleen gebruik van een
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baan met een keerpunt. De lopers mogen drie passen lopen,
maar moeten op de vierde de bal laten stuiten.
Hockeybal drijven kan met een hockeystick en hockeybal
gedaan worden, maar ook met een gewone gymnastiekstok
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en een hand- of voetbal. Ook hier, na het oefenen op de
rechte baan met keerpunt, worden enige blokjes op een
rij gezet, waar de bal met de stok op één of andere wijze
door of om de blokjes heen wordt geleid.
29. Loop naar de vallende stok. J. en M.
Twee leerlingen tegenover elkaar vormen een partij.
Evenwijdig aan de breedtezijde van het lokaal worden
circa 10 strepen getrokken. Op de beide middenstrepen
staan enige partijen naast elkaar.
Die op de A-strepen staa.n, houden een stok verticaal
op de grond, die door de platte hand in evenwicht wordt
gehouden. Op fluitsignaal van den onderwijzer tillen zij
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hun hand op en maken snel één pas achteruit. Op dat
ogenblik schiet de partijgenoot toe, om de los staande stok,
die dreigt te vallen, vlug te grijpen. Gelukt dit niet, dan
is het groepje af. Gelukt het wel, dan krijgen de leerlingen
van de B-streep de stok. Beide leerlingen gaan één streep
achteruit, en nu herhaalt de
________________ -A- wedstrij d zich over een grotere
baan. Ook nu zijn de spelers
-----------------Ä af, waar de stok valt. Gelukt
-------- --:€:l-- -----A het de stok te bemachtigen,
dan gaan de spelers weer een
Inl
--------- - _C'\I~ __ -----A
streep achteruit en krijgt de
A. -kant de stok weer in zijn
--~---·~-r~----~·-A
bezit. Zo gaat het door, tot er
geen
ploegje meer over is, of
~:
"'I
de buitenste strepen bereikt
~
zijn. Daarna komen er nieuwe
--~- - -.o.Qa- t_a9D_ ---@-B groepen van twee. Tot slot kan

..

------------------8

-------------------B
----------- ------ ---B

------------------8

men de winnende tweetallen tegen elkaar laten kampen.
Laat een speler niet ogenblikkelijk op het fluitsignaal
de stok los, dan is de groep onherroepelijk af.
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GRENS BALSPELEN.

Men onderscheidt:
1. grenswerpbal met de kleine bal.
2. grenswerpbal met de grote bal.
3. grensslagbal.
4. grenskaatsen.
5. grensvoetbal.
Al deze spelen kunnen overeenkomstig de beschrijving van
grensslagbal gespeeld worden.

GrensslagbaI.

J. en M.

(Met de kleine bal).

Doel van het spel is, de bal over de achtergrens van
het veld der tegenpartij te slaan. Het terrein is bij voorkeur
100 m lang en 30 à 40 m breed. Op 15 m ter weerszijden
van de middenlijn trekt men een slaglijn (zie fig.) Voor
grenswerpbal met de grote bal en grensvuistbal ± 80 m
lang, ± 25 m breed en de werplijnen op 10 m van de
middenlijn.
Spelmateriaal: Voor elke partij een of meer slagplanken.
Een tennisbal of kastiebal.
De spelers worden in twee gelijke partijen verdeeld en
daarna afgenummerd; het laatste liefst in een frontrij,
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waardoor de leerlingen ook kunnen zie n, wanneer hun
slagbeurt komt en bij voorkeur zodanig, dat handige en
minder handige spelers af wis s el en. Partijen .A en B
stellen zich op in wigvorm (zie: tekening).
Er wordt geloot, welke partij de eerste slag heeft: b.v.
No. 1 van partij .A staat
+ - - - 30 à 40 m - - _
op de slaglijn en slaat de
v
v
door hem zelf opgeworpen
bal in het veld van partij B.
v
v
v
Partij B, die natuurlijk het
B
recht heeft - in verband met
de slagvaardigheid van den
v
v
v
v
eersten slagman - haar plaats
te kiezen (desgewenst tot .....................'Y~.r/>.~~~............... .....
aan de middellijn),
s
Middellijn.
tracht de geslagen
~--------~------~8
....
bal uit de lucht te
vangen. Gelukt het ..................._.'Y~!I>.I~j~_: ..............
niet, de bal te
~
~
4~
vangen, dan tracht
A
partij B zo snel
mogelijk de bal
te stoppen. TerugA
A
slaan of schoppen
van de bal is niet
geoorloofd. No. 1
van partij B slaat terug van de plaats, waar de bal wor!it
gevangen, gestopt, bij doorrollen tot rust komt of is misgeslagen. De spelers slaan in volgorde van hun nummer.
Wanneer de bal over de zij grens buiten het veld wordt
geslagen, dan wordt de slag genomen van de plaats, waar
de bal de zij grens passeert; tenzij de verdedigende partij
de bal het laatst heeft aangeraakt (denk ook aan opzet).
In dat geval vindt de regel met betrekking tot het stoppen
van de bal toepassing. Gelukt het een der spelers de bal
over de achtergrens van het vak der tegenpartij te slaan,
waarbij de bal achter die lijn de grond raakt, dan is één

0/
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puut gemaakt. Wordt de bal achter die lijn nog gevangen,
dan mag hij worden teruggeslagen vanaf de plaats, waar
de bal over de achtergrenslijn ging. Het punt is ook gemaakt,
als de bal r 0 11 en d of na st ui t de achtergrens overschrijdt. Een vang na stuit telt natuurlijk niet als vangbal.
Na een gemaakt punt wordt door den speler van de tegenpartij, die aan de beurt is, de slag van uit de. slaglijn
genomen. Op de helft van de speeltijd wisselen de partijen
van veld en begint No. 1 van die partij met de opslag,
die bij de aanvang de opslag niet genomen heeft.
OPMERKING. Hetzelfde spel met een doel van 71 / 4 m
breedte en onbegrensde hoogte op de achtergrens, ondergaat de volgende wijzigingen in spelregels:
Wanneer een bal over de zijgrens wordt geslagen, mag
de terugslag worden genomen vanuit ieder punt der loodlijn,
rechthoekig op de plaats, waar de bal de zijgrens passeerde.
Dit recht vervalt, wanneer de verdedigende partij de bal
vóór het passeren der zijgrens aanraakt (denk ook aan
opzet) en geldt de regel van het stoppen van de bal.
Indien de bal tussen de doelpalen (poort) doorgeslagen
wordt, gelden dezelfde bepalingen, die bij het vorige spel
voor de ge hel e doellijn zijn vastgesteld.
Passeert een bal, zonder door het doel te zijn gegaan, de
achtergrens, dan slaat de verdedigende partij van af de
achtergrens in.
N.B. 1. Om het vangen aan te moedigen, kan men
bepalen, dat een vangbal telt voor 1/6 punt (zes vangballen
= één gewonnen partij).
2. Voor oudere leerlingen kan men bij een vangbal ook
de driesprong toepassen, evenals bij slingerbal. Er wordt
dan geen 1/6 punt toegekend en het nummer, dat aan de
beurt van slaan is, maakt - met de bal en de slagplank
in de handen - de driesprong.
3. Het verdient aanbeveling, ten einde de slagzekerheid
te vergroten, vooraf de slagvaardigheidsspelen voor slagbal
zonder opwerper (zie pag. 300) te beoefenen.
19
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4. Om het spel volkomen tot zijn recht te doen komen,
moeten de spelers, die de slagbeurt hebben, zich altijd zo
vlug mogelijk opstellen "a c h ter de bal", d. w. z. achter
den speler, die moet slaan en bovendien steeds in dezelfde
formatie.
Dit is noodzakelijk:
a. Om de bal niet ontijdig te stoppen.
b. Om het gevaar te voorkomen, dat een speler van
achter wordt getroffen.
c. Om de bewegelijkheid van het spel te bevorderen.
d. Om weer terstond gereed te zijn voor de verdediging
en de terugslag.
e. Om het spel behoorlijk te kunnen overzien.
5. Bij het stoppen kunnen zich de volgende gevallen
voordoen:
a. De bal wordt op de grond (bij de voet) of boven
de grond tegengehouden en blijft op deze plaats.
Terugslaan geschiedt van at deze plaats.
b. De bal wordt aangeraakt, maar rolt ot springt terug,
in de richting van den slagman.
Terugslaan geschiedt van af de plaats, waar de bal
is aangeraakt.
c. De bal wordt aangeraakt, maar rolt ot springt verder
door; hetzij achterwaarts, schuin -achterwaarts of zijwaarts.
Terugslaan geschiedt van af de plaats, waar de bal tot
rust komt; is de bal hierbij de zijgrens gepasseerd dan
wordt vanaf het rustpunt een loodlijn getrokken op de
zijgrens. Het voetpunt van deze loodlijn is dan de plaats,
vanwaar de terugslag wordt genomen. Komt de bal na het
overschrijden der zijgrens schuin achter de doellijn tot rust,
dan geldt voor de terugslag het dichtstbij gelegen hoekpunt
van het speelveld (snijpunt zijgrens en doellijn).
In twijfelachtige gevallen geldt de regel, dat voor het
terugslaan wordt gekozen bet schadelijkste punt voor
de verdedigende partij.
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LIJN BAL.

J. en M.

Dit spel kan gespeeld worden in een lokaal, op een speelplaats en op een speelterrein. Verder kan het gespeeld worden
met de handbal en met opgevulde ballen van 1 en 2 kg, terwijl
een spel met twee handballen eveneens mogelijk is.
,
,
\
Als voorbereidende oefe,
,
~,
ningen dienen o. a. de
,
,
verschillende variaties van
"Over en weer met de
grote bal". Teneinde de leerlingen te wennen aan het
werpen over een lijn, kan men de oefening "Over en weer
met lijn" laten uitvoeren. De lijn heeft hier een hoogte 1Jan
ca. 1.50 m. Voor stuitbal kiest men: "Over en weer met stuit".
Ook oefeningen in "Bal vèrwerpen" zijn als voorbereiding
zeer op hun plaats. Men tekent een maatverdeling op de
grond, om de kinderen te laten zien, hoever ze werpen. Naast
werp- en vangoefeningen, heeft men als derde het leren plaatsen
van de bal. Dit plaatsen geschiedt in de eigen partij over
kleine afstanden van hand tot hand, maar ten opzichte van
de tegenpartij geschiedt het over een grote afstand, terwijl
men dan zogenaamd "negatief" moet plaatsen, d. w. z. de bal
daar heen werpen, waar niemand staat, om te vangen.
Het aantal spelers variëert tussen 4 en 9 aan iedere kant.
Iedere speelhelft kan verdeeld worden in één, twee of drie
vakken. Veel hangt af van de beschikbare ruimte en de werpen vangcapaciteit van de spelers.
/

I

\

I

,

I

Zo zal men in een klein lokaal met leerlingen van
de vierde klas lagere school lijnbal kunnen geven met vijf
spelers aan iedere kant, zonder onderverdeling van de
speelvlakken en met een lijn ter hoogte van 1.75 m.
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Het spel wordt moeilijker, wanneer elke
speelhelft in tweeën verdeeld wordt. Het
is dan mogelijk b.v. zes spelers aan ieder
kant te zetten met de bepaling, dat alleen
de spelers van het voorste vak de bal over
de lijn mogen werpen. Wordt dus een bal
in de tweede helft van het vak gevangen,
dan moet deze eerst naar één der spelers
van het voorste vak geplaatst worden,
die vervolgens de bal over de lijn terugspeelt.
Aangezien men bij het vaststellen van
de spelregels van deze oefenpartijen geheel vrij is, kan men evengoed bepalen, dat
alleen de spelers· van het achterste vak
het recht hebben, om de bal over de

lijn te werpen. Nu ontstaat er dus een
samenspel van voren naar achteren. Ook
het hoger stellen van de lijn, is een verzwaring van het spel.

Zijn de kinderen echter goed geoefend,
en wordt er reeds in drie vakken gespeeld,
dan kan men overgaan tot het spelen
met de opgevulde bal van 1 kg. Het is
echter nodig, dat men dan weer begint
met spelen in één vak, vervolgens twee
vakken, terwijl het in dit geval op de
lagere school maar zelden tot een drievaks spel zal komen.
In de volgende beschrijving van een
drievaks spel met de handbal in een
groot lokaal, zijn alle mogelijke regels
van het spel genoemd.
Op de vloer tekent men een rechthoekig speelveld, welks
grenzen een halve meter van de wanden liggen. Het wordt
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door een middenlijn in tweeën gedeeld. Boven deze lijn
wordt een touw gespannen op 2.50 m hoogte. De beide
aldus ontstane speelhelften, worden in drie vakken verdeeld. In iedere speelhelft staan zes of negen spelers. Een
handbal wordt tussen beide partijen heen en weer gespeeld,
waarbij de volgende spelregels gelden:
1. De bal moet over de lijn gaan en mag deze niet raken.
Bij overtreding krijgt de tegenpartij éen punt en moet de
bal opnieuw door den zelfden speler geworpen worden.
2. De bal moet steeds gevangen worden, ook bij onderling
samenspel. Bij overtreding krijgt de tegenpartij een punt.
3. Lopen met de bal is verboden. Bij overtreding ervan
wordt de eerste keer aan den speler een waarschuwing
gegeven. Bij de tweede overtreding wordt een punt toegekend aan de tegenpartij.
4. .Alleen de spelers van de eerste vakken mogen de
bal over de lijn spelen. Wordt de bal in het derde vak
gevangen, dan moet deze via één speler van het tweede
vak naar een speler van het eerste vak geworpen worden.
Zoals reeds in punt 2 genoemd is, krijgt de tegenpartij
een punt, als bij dit samenspel de bal niet gevangen wordt.
5. De bal moet binnen de grenzen van het vak van de
tegenpartij neerkomen, zolang deze niet door een speler
hiervan is aangeraakt. Bij overtreding krijgt de tegenpartij
een punt en moet de bal opnieuw door den zelfden speler
geworpen worden (op de lijn is "in").
6. Wordt de bal buiten de zij- of achtergrenzen gevangen,
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dan is de bal niet uit. De speler, bijvoorbeeld één van het
tweede vak, die de bal bemachtigd heeft, moet zich nu
beschouwen, als staande in het derde vak en moet de bal
via den anderen speler van het tweede vak inspelen. Buiten
zijn vak is men reeds, als men met één voet over de lijn
staat (op de lijn is "in"). Komen de spelers in elkaars vak
op het moment, dat de bal aangeraakt wordt, al is het
reeds met één voet, dan is de bal uit, en krijgt de tegenpartij een punt. Bij overtreding van het samenspel krijgt
de tegenpartij een punt.
7. Ieder speler mag slechts éénmaal de bal aanraken.
Stuit dus de bal via de hand van een speler van het tweede
vak naar het derde, dan mag deze speler van het tweede
vak bij het samenspel naar het voorste, de bal niet meer
aanraken. Men is dus gedwongen naar den anderen speler te
werpen. Bij overtreding krijgt de tegenpartij een punt.
8. Zijn totaal twee punten gemaakt, dan schuiven de
spelers één vak op. De spelers van het voorste vak gaan
in het tweede, die van het tweede naar het derde en die
van het derde naar het eerste.
9. De partij, die het eerste zes, acht of tien punten
heeft gemaakt, heeft gewonnen. Ook kan men bepalen,
dat het spel bijvoorbeeld 5 minuten zal duren. De partij,
die in die tijd de meeste punten heeft gemaakt, heeft
gewonnen.
Voor de goede gang van zaken dient men nog met de
volgende bepalingen rekening te houden.
a. De speler, die de bal niet vangt, heeft toch het recht
om de bal weer op te pakken en na fluitsignaal van den
onderwijzer door te spelen.
b. Moet een bal aan de tegenpartij teruggegeven worden,
dan gebeurt dit rollend over de grond, om verwarring te
voorkomen.
c. Wordt het spel met twee ballen gespeeld, dan wordt
bij niet-vangen niet afgefloten. Dit geschiedt alleen, wanneer
de overtreding van dien aard is, dat de bal naar de tegen-
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partij teruggerold moet worden. Zweeft de tweede bal
gedurende het fluiten nog in de lucht, dan is men verplicht
deze bal te vangen. Nadat de eerste bal naar de partij is
teruggerold, noemt de onderwijzer de stand van het spel
op en geeft daarna weer het beginsignaal. Bij dit spel
wordt er om tien, twaalf of veertien punten gespeeld en
hoogstens in twee vakken. In eenvoudiger vorm wordt het
zonder onderverdeling der vakken gespeeld.
d. De spelers moeten zich aanwennen bij het samenspel
niet altijd naar dezelfde te werpen; alle spelers moeten
meewerken.
StuitbaI.

J. en M.

Dit is een variatie van lijnbal. Hier wordt de lijn op
ca. een halve meter hoogte gespannen, of men zet banken
neer. Een onderverdeling in vakken komt hierbij niet voor.
De spelers moeten de bal in hun eigen vak laten stuiten,
zodat de bal na de stuit over de lijn bij de tegenstanders
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terecht komt. Stuit de bal in het verkeerde vak of raakt
hij de lijn of de bank, dan krijgt de tegenpartij een punt
en moet de bal opnieuw gespeeld worden. Wordt de bal
buiten de grenzen gevangen, dan moet deze eerst naar
een anderen speler in
het veld geworpen
worden. De spelers
zijn in een halve
cirkel opgesteld en
tellen hoogstens zes
per partij. Deze mogen
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onderling samen spelen, hetgeen met een worp zonder
stuit geschiedt. Zodoende is het mogelijk verre stuiten
tactisch af te wisselen met stuitballen, die juist over de
lijn komen. Zodoende ontstaat er veel actie. Ook ballen,
die schuin over de lijn gaan in de richting van de zijgrenzen, zijn aan te bevelen. Want zolang de stuit goed
is, kan een bal nooit "uit" zijn, ook niet, al zweeft hij
buiten het bereik van de spelers tot over de grenzen. Ook
hier gaat het om vijf, zes of zeven punten, of om het
grootste aantal punten, dat bereikt wordt in een van te
voren bepaalde tijd b.v. 4 minuten.
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SLAGBAL EN VOORBEREIDINGEN.
Nadat in het eerste en tweede leerjaar de elementen werpen,
vangen en plaatsen van de kleine bal zijn aangeleerd, (zie
hoofdstuk Oefeningen en Spelen met de kleine bal), wordt in
het derde leeriaar overgp.gaan tot toepassing van deze elementen
en wel door middel van de directe voorbereiding:

Werpbal met twee honken. J. en M.
Het kan zowel als za.al en als openluchtspel dienst doen.
Evenwijdig aa.n de breedtezijde van een lokaal, worden
twee strepen getrokken. De eerste op I! m vanaf de wand,
de tweede ongeveer in het midden van het lokaal. Voor
een zaal van ca. 7 X 12 m worden de leerlingen in partijen
van ca. 10 verdeeld. Twee partijen beginnen te spelen, de
20 m
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ene als werppartij en de andere als vangpartij. De werppartij staat opgesteld achter de werplijn, de vangpartij
achter de tiplijn. De ruimte achter de werplijn is nog
weer in drie vakken verdeeld. Het middelste vak is het
werpperk en hier mag alleen gebrand worden. Daar deze
ruimte niet groot is, bestaat er kans, dat de bal er naast
geworpen wordt. Daarom kan er een speler van de vangpartij
in de buurt staan, om de bal in dit geval er in te werpen.
De loper gaat vanuit zijn werpperk eerst naar het rechtse
honk, loopt hier buiten omheen en probeert zo mogelijk
het tweede honk te bereiken en gaat van daaruit weer
terug naar het werpperk. Gelukt dit op eigen worp, dan
is dit een run (2 punten). Komt hij pas na twee, drie of
vier worpen terug, dan ontvangt hij één punt. Hieruit
blijkt dat het den lopers geoorloofd is aan een honk te
blijven staan, als zij doorlopen te gewaagd vinden, in verband met het uitbranden. Als er dus meerdere lopers aan
de honken staan, is het ook mogelijk, dat het uitbranden
twee of drie spelers treft, hetgeen de partij evenveel uitpunten kost. De vangpartij probeert de bal te vangen of
wel op te rapen, en vervolgens wordt de bal in het werpperk (brandvlak) teruggegooid of gerold. Op dit moment
fluit de onderwijzer, en kan nitbranden plaats hebben.
Men kan laten wisselen bijvoorbeeld als alle spelers van
de werppartij een beurt hebben gehad. Zitten er bijvoorbeeld nog twee partijen ieder van tien op de bank, dan
gaan deze spelen; zit er nog één partij op de bank, dan
wordt de vangpartij, werppartij ; de leerlingen van de bank
vangpartij en de gewezen werppartij moet toekijken.
Ook kan men laten wisselen na bijvoorbeeld twee vangballen of vijf strafpunten. In dit geval zit het wedstrijdkarakter er reeds in. Punten worden verkregen, als de loper
zonder strafpunten in het werpperk binnenkomt en wanneer
een speler van de vangpartij de bal vangt.
Strafpunten worden verkregen, wanneer de loper uitgebrand wordt en wanneer ook de tweede bal fout geworpen
wordt. In dit geval gaat de speler toch aan het eerste honk
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staan, om op de volgende worp verder te spelen. Dit is
nodig, om allen zoveel mogelijk mee te laten spelen. Gaat
de loper niet buiten de honken om, dan krijgt hij hiervoor
evenflens een strafpunt, zo ook voor het niet aanraken ervan.
Hierop volgt:
Werpbal met vier honken.

J. en M.

De honken staan met een tussenruimte van 10 m opgesteld. De loop eindigt nu bij het 4e honk.
Thans volgt:
Werpbal met vier honken en brander.

J. en M.

In de buurt van het werpperk wordt een plankje op de
grond gelegd. Een loper is nu uitgebrand, als de bal op
het plankje komt. Bij het spel van het derde leerjaar was
het mogelijk vanaf een afstand de bal achter de werplijn
op het brandvlak te werpen. Dit gelukt op een plankje
van 20 X 20 niet meer. Daarom plaatst men er nu een
speler van de vangpartij bij, die een goede vanger is. Deze
speler krijgt de bal toegespeeld en werpt of tikt hem op het

IN

0

o~

I
I

I
I
I
I

~

-eT

•

brand plankje

PI

o~

m
o~

o~
o~

I

@>

0

o~

o~
o~

o~

~

On

300
vierkant. Op dat moment roept hij duidelijk" brand". Spelers,
die op dat moment niet aan de honken staan of niet in
het werpperk zijn teruggekomen, zijn uit en bezorgen daardoor hun partij een strafpunt.
Slagvaardigheidsspelen voor Slagbal. J. en M.
Zonder opwerper.
(Met de kleine bal).

Waar bij de eerste oefeningen met de kleine bal aan
ieder kind een bal wordt gegeven, om door eigen oefening
zich in het werpen en vangen te bekwamen, zou bij de
oefeningen in het slaan ieder kind een slagplank en een
bal moeten hebben, om zich te oefenen in het wegslaan
van de bal.
De bal wordt weggeslagen: (zie: theorie pag. 55).
1°. terwijl hij met de éne hand wordt vastgehouden en
daarna losgelaten;
2°. na een stuit op de grond (alleen bij vlakke bodem);
3°. nadat hij met de ene hand omhoog wordt geworpen.
Een goed resultaat zou op deze wijze verkregen worden,
doch voor grote klassen zou het aanschaffen van materiaal
veel kosten met zich brengen.
Om aan dit kosten-bezwaar tegemoet te komen, kan men
de gewenste, technische vaardigheid in het balslaan ook
verkrijgen door de navolgende oefenspelen (I en II).
1.

In verband met voorradig slaggereedschap en ballen
wordt de klasse verdeeld in enige, liefst niet te grote groepen,
b.v. van vijf leerlingen.
Deze groepen worden doelmatig over het terrein verspreid volgens nevenstaande tekening.
No. 1 heeft een slagplank en vier tennisballen en slaat
achtereenvolgens één bal naar de Nos. 2, 3, 4 en 5.
Deze trachten de toegeslagen bal te vangen of - bij
mislukking - zo vlug mogelijk op te rapen; daarna werpen

301
zij in de aangegeven volgorde naar No. 1 terug (bij
voorkeur met de bovenhandse
strekworp.
Zie:
Theorie pag. 53). Deze beproeft zijnerzijds de teruggeworpen ballen weer te
vangen. Thans heeft verwisseling plaats in de richting
van de pijltjes en krijgt
1
No. 2 de slagbeurt enz.
A
Niet alleen wordt op deze
wijze het slaan grondig beoefend, maar ook het werpen en
vangen komt doeltreffend in herhaling.
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Il.
Laat het beschikbare spelmateriaal de verdeling in
meerdere groepen van een
klein getalleerlingen niet toe,
v 12
dan kan men dit oefenspel
v 11
vlO
ook in grotere afdelingen
en desnoods zelfs zond er
v 7
v8
v9
splitsing in groepen spelen. v 6
v5
v4
v3
De opstelling voor 12 leerlingen wordt dan ongeveer,
als op bijgaande tekening
is aangegeven.
Al
No. 1 heeft een slagplank
en b.v. tien tennisballen en
A2
slaat deze achtereenvolgens
naar de in wigvorm opgestelde spelers; - zoveel mogelijk
in alle richtingen en op verschillende afstanden (links,
midden, rechts, vóóraan, achteraan enz.).
Het vangen en terugwerpen geschiedt weer, zoals voor
spel I is beschreven.
No. 2 is als helper achter No. 1 geplaatst, om onzuiver
geworpen ballen snel te verzamelen; bovendien wordt
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hierdoor een vlugge verwisseling, b.v. door opschuiving
bevorderd.
Na zijn slag- en vangbeurt gaat No. 1 naar de plaats
van No. 12; No. 2 naar die van No. 1 enz.
OPMERKINGEN:

a. Het leren plaatsen van de geslagen bal op verschillende punten in het terrein komt de spelers bij de
verschillende slagbalspelen later uitstekend te stade. Techniek en taktiek zullen dan een uitsteke?-d geheel vormen.
b. De wig wordt opgesteld met de brede zijde naar slag:
1. omdat in den beginne de meeste ballen slechts over
korte afstand worden geslagen, waardoor meerdere vangers
nodig zijn.
2. omdat op een vèrgeslagen bal gemakkelijker kan
worden ingelopen, waardoor het aantal vangers minder
groot behoeft te zijn.

Als slaggereedschap kan men gebruiken:
tamboerijn;
of wel: hiervoor een
tenen gevlochten voorwerp te gebruiken in de
vorm van een tamboerijn, bijv. de bodem van
een gevlochten mand
met stevige opstaande
rand.
1.

2. tennisracket;

3. brede slagplank.
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Is men langzamerhand genaderd tot slagbal met 6 honken,
dan kan er nog eens geoefend worden met de slagplank;
die bij slagbal behoort.
Als openluchtspel kan men in de spelen met twee
en vier honken de afstand van honk tot honk op 8 m, 9 m,
10 m, 11 m en tenslotte op 12 m bepalen, zoals dit het
geval is in het eindspel. De brandplank komt dan achter
het werpperk te liggen en, omdat de bal bij niet vangen
van de brander nog een heel eind kan wegrollen, krijgt
de brander een hulpbrander tot zijn beschikking, die
dergelijke ballen ophaalt, maar die niet het recht van
branden heeft.
Zo ontstaan de spelen:

Slagbal met vier honken en brander.

J. en M.

gespeeld met gemakkelijk slaggereedschap, daarna Slagbal
met zes honken en brander. (Zie fig. blz. 307). De loop
eindigt in het laatste spel bij het zesde honk.
Nu volgt het slagvaardigheidsspel met opwerpen, zo
nodig eerst weer met gemakkelijk, en later met het gebruikelijke slaggereedschap.
Slagvaardigheidsspel voor Slagbal.

J. en M.

Met opwerper.
Bij de beginspelen met de kleine bal geschiedt het werpen
het eerst door den onderwijzer. Hij toch kent de worplengte
tot het kind, werpt zuiver en veelal vangt het kind de bal.
Het verkregen succes is een paedagogisch element van grote
betekenis, dat ijver en animo bij den leerling ten zeerste
zal opwekken.
Om nu de kinderen het s I a a n met opwerpen van de
bal te leren, kan het onderstaande spel in beoefening worden
genomen.
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Een klas van b.v. 12 leerlingen wordt opgesteld, als in
volgend figuur is aangegeven.
De onderwijzer is opwerper; hij heeft 10 ballen bij zich.
No. 1 heeft een sla.gplank. De onderwijzer werpt een kleine
bal naar No. 1, zodanig, dat
deze hem gemakkelijk kan ra- '\/ = Leider.
ken en wegslaan. Heeft hij de
v = Spelers.
bal weggeslagen, dan werpt de
onderwijzer de tweede bal. Op
deze wijze worden de 10 ballen
v 12
achtereenvolgens No. 1 toevIl vlO
geworpen. Slaat No. 1 een bal
mis, dan raapt No. 2, die enige
v8
v7
v9
passen achter No. 1 staat, na,
v5
v4
v3
de 10 slagen, die ballen op en v6
geeft ze aan den onderwijzer.
De ballen, welke het veld in~ 1
geslagen zijn, worden door de ~ 2
vangers No. 3 tot en met 12,
gevangen of opgeraapt en bewaard tot No. 1 zijn 10 slagen
heeft gedaan. Heeft bij 10 x geslagen, dan worden alle
ballen naar den onderwijzer teruggeworpen, No. 1 gaat in
het veld en wordt vanger, No. 2 wordt slagman en No. 3
neemt de plaats van No. 2 in. Dit spel wordt zolang
voortgezet, totdat alle spelers een beurt van sla.an hebben
gehad. Bij een groot aantal spelers wordt met twee of
meer groepen tegelijk gespeeld.
OPMERKING. De onderwijzer werpt eerst langzaam, zodat
de speler aan slag tijd heeft, rustig de bal weg te slaan.
Bij enige geoefendheid werpt hij de banen:
a. een weinig hoger;
b. vlugger acbter elkaar;
c. verder van de sla.g staande tot ± 5 m.
Bij meerdere geoefendheid moet het opwerpen door de
leerlingen geschieden in volgorde van hun nummers.
Hierbij ga men te werk, als volgt:
De slagman gaat in slaghouding staan en wijst met de
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linkerhand de plaats aan, waar hij de bal wil trachten
weg te slaan.
De opwerper werpt in een wijde, niet te vlakke boog
de bal naar den slagman en tracht zoveel mogelijk de bal
de aangegeven plaats te doen bereiken.
De slagman slaat de bal bij voorkeur met de onderslag
(zie theorie: pag. 56, fig. 4).
De onderwijzer kan aantekening houden van:
1°. Het aantal door den slagman goed weggeslagen ballen.
2°. Het hoogste aantal door een vanger gevangen ballen.
Als beloning kan een vanger, die b.v. 5 ballen heeft
gevangen, een extra beurt van slaan worden toegestaan.
Bij voldoend aantal slagplanken en ballen kan na enige
oefening ook worden gespeeld volgens I pag. 300.

Slag bal.

J. en M.

(Voorbereidende spelen voor "Slagbal").

Afwisselend worden gespeeld:

I

A. I ndirekte voorbereidingen:
1. over en weer met variaties.
Zie hoofdstuk: Oefe2. muurkaatsen}met bovenhandse ningen en spelen met
3. konings bal
strekworp.
de kleine bal pag. 221.
4. grenswerpbal met de tenniSbal.} Zie hoofdstuk: Grens5. grensslagbal met de tennisbal. balspelen pag. 287.
B. Direkte voorbereidingen:
1. werpbal met 2 en 4 honken.
2. werpbal met 4 honken en brander.
3. slagvaardigheidsspel zonder opwerper.
4. slagbal met 4 en 6 honken met brander met, gebruik
van gemakkelijk slaggereedschap, later van slagplank
(slag werpt zelf op).
5. slagvaardigheidsspel voor slagbal met opwerper.
Spelregels voor slagbal.
1. De spelers worden verdeeld in twee partijen: een
vang- en een slagpartij.
Ons Speeluur, 1..

*

20
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2. Elke partij bestaat uit twaalf spelers, die genummerd
worden van 1 tot en met 12. De slagpartij slaat steeds in
deze volgorde.
3. Bij een wedstrijd krijgt de partij, die op bezoek komt,
de keus tussen vang- en slagpartij. Bij oefenspel wordt
dit door het lot bepaald.
4. Elk der partijen wordt vertegenwoordigd door een

aanvoerder. Deze nummert de spelers en wijst ieder hunner
zijn plaats aan.
5. De scheidsrechter moet een volledig bevoegd en
onpartijdig persoon zijn. Hij moet zich voor de aanvang
van het spel overtuigen, of het speelveld en de spelbenodigdheden aan de gestelde eisen voldoen, om het spel te kunnen
beginnen.
Hij
1°.
2°.
3°.

fluit, 3 maal:
Bij de aanvang en het einde van het spel.
Wanneer verwisselen van partijen wordt veroorzaakt.
Bij het ingaan en einde der rust.

Hij fluit, 2 maal:
Wanneer een bal mis

0

f f 0 u t geslagen wordt.

Hij fluit, 1 maal:
a. Wanneer de brander brandt (d. i. de bal op het brandplankje werpt of legt).
b. Iedere keer als de nieuwe slag mag beginnen.
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Spelgereedsehap en terreinindeling.
6. De slagplank heeft een slagvlakblad, lang 30 cm
en breed 10 cm en f'en handvat van ± 20 cm. Slagplanken

I{

f. ...................
3

1.\1 Brander.

~ OnderV'lUzer
/,\U Helper
A Slagpart!.l.

/,\ Vang partU
~ OnderwUzer

van essen-, iepen-, of eikenhout en voor meisjes van
lindenhout verdienen aanbeveling.
Voor spelers, ouder dan 14 jaar, wordt een rond slaghout,
waarvan de grootste lengte 50 cm en de grootste dikte
4 cm bedraagt, zeer sterk aanbevolen.
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7. De bal is een gewone tennis bal.
Voor de groteren, die met een rond slaghout slaan, is
een gevulde kastiebal van 7 cm middellijn en 80-85 gram
ma:timum gewicht gewenst.
8. Het spe el vel d wordt aangegeven volgens figuur.
Op de omtrek van een cirkel, waarvan de straal 12 mis,
worden 6 honkpalen geplaatst. De honkpalen staan stevig
in, 1t m boven de grond en 12 m van elkaar.
De tip lij n (voorste foutlijn) wordt door een touw of
streep aangegeven tussen de honken 1 en 6. 5 m ach ter
die tiplijn wordt een driehoekig, gelijkbenig perk neergelegd
of getrokken (zie figuur), zó, dat twee zijden van dit perk
in het verlengde komen van de honkpalen 1 en 2 naar
rechts en van de honkpalen 6 en 5 naar links.
Het driehoekig perk is links en rechts 6 m lang.
In de punt van het driehoekig perk (slagperk), het verst
verwijderd van de tiplijn, wordt een bra n d p I ank j e
(20 cm in het vierkant) neergelegd.
D e f 0 u t lij ne n worden aangegeven door lijnen (van
de punt van het slagperk, waar het brandplankje ligt, naar
links vanaf honk 6 over de honken 6 en 5, naar rechts
vanaf honk 1 over de honken 1 en 2) en haar verlengden.
De verblij fpla ats voor hen, die aan slag zijn, bevindt zich op een afstand van 5 m evenwijdig aan de
linkerzijde van het slagperk.
N.B. Eenvoudige manier, om met behulp van twee leerlingen het speelveld uit te zetten:
Men neme een touw van 24 m; in 't midden een knoop.
Dit touw gestrekt neerleggen (rekening houdend met
zon en/of wind. Bij voorkeur zodanig, dat slag met de
rug naar de zon staat en met de wind mee slaat).
Hierdoor zijn aangegeven de honken 5 en 2 en het
mi d del p u n t van de regelmatige, ingeschreven zeshoek
(fig. 1).
5x------~1~2~M~.-------••-------~1~2~M~·-------X2
Fig. 1.
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Het eind bij honk 5 blijft op zijn plaats; het eind bij
honk 2 wordt verplaatst naar het mi d del p u n t. Het
touw van knoop naar honk 5 en van knoop naar
mi d del p u nt strekken. Hierdoor is honk 4 gevonden

----~~----

---~~----~

(fig. 2). Op soortgelijke wijze verkrijgt men gemakkelijk
de honken 6, 1 en 3.
Taak der slagpartij.
Opstelling.

De spelers zijn genummerd van 1 tot en met 12 en staan
in volgorde van hun nummers op de aangegeven plaats.
No. 1 het meest naar rechts, No. 12 naar links, in de richting van honkpaal 6. Zij slaan in deze volgorde, ook nadat
zij een loop hebben volbracht.
No. 1 van de slagpartij gaat met de slagplank in
de rechterhand in de linker punt tegen de voorzijde (slaglijn) in het driehoekig slagperk staan. (Zie: fig. blz. 306).
(Slaat hij met de linkerhand, dan neemt hij aan de tegengestelde kant plaats).
No. 2 neemt met de bal in de hand in het slagperk
tegenover No. 1 plaats, op ± 5 mafstand.
Het opwerpen.

No. 1, de slagman, gaat in slaghouding staan, wijst
met de linkerhand de plaats aan, waar hij de bal wil
trachten weg te slaan.
No. 2, de opwerper, werpt in wijde, niet te vlakke
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boog de bal naar den slagman en tracht zoveel mogelijk
de bal de aangegeven plaats te doen bereiken.
De slagman slaat de bal (bij voorkeur met de zij slag, zie
theorie: pag. 56) zover mogelijk het veld in en wordt loper.
No. 2, de opwerper, wordt slagman. No. 3 neemt de plaats
van No. 2 in en wordt opwerper.
Alle nummers krijgen dus de functie van opwerper, slagman en loper te verrichten. (De spelers van éénzelfde partij
zullen altijd zo voordelig mogelijk voor den slagman de bal
opwerpen. Op een goed opgeworpen bal toch volgt meestal
een krachtige slag).
Het slaan.

De spelers slaan steeds in volgorde van hun nummer.
De slagman slaat de goed opgeworpen bal zo krachtig
mogelijk het veld in.
Een b a I i s go e d ges I a gen, wanneer hij over de
tiplijn de grond raakt en binnen de foutlijnen neerkomt.
Ook, wanneer hij vervolgens - na aanraking van de grond
of van een speler der vangpartij - buiten de foutlijnen
rolt of springt.
Een b a I i s f 0 ut ges 1ag e n, wanneer hij vóór de
tiplijn de grond raakt, buiten de foutlijnen wordt geslagen
or indien de slag met zijn voet(en) op of over de lijn staat.
De slagman heeft recht op 3 slagen, do c h moe top
del st ego ede r a aks 1a g 10 pen. Hij heeft geen recht
de bal te weigeren, daar de opwerper van zijn eigen partij is.
(Bij beginnende spelers zou men het weigeren eerst nog
kunnen toestaan).
De slagman moet de slagplank na de slag, vóór dat hij
zijn loop begint, in het slagperk neerleggen. Het meenemen
of wegwerpen buiten het slagperk (denk aan ongelukken)
telt voor fout (1 X uit).
Is na twee mis- en/of foutslagen de derde slag wederom
mis of f 0 u t, dan moet de slagman toch lopen; echter
niet verder dan het lste honk. Spelers, die reeds aan een
honk staan, mogen echter in dit geval niet lopen.
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N.B. Om het neerleggen van de slagplank voor de
andere spelers, in 't bizonder den brander, gevaarloos te
doen geschieden, kan men in den beginne gebruik maken
van een korfbalmand. Na de slag moet de slagman het
slaghout daarin deponeren. Door dit eenvoudig hulpmiddel
zijn de spelers spoedig aan het rustig neerleggen van de
slagplank gewend.
Het lopen.
De loop geschiedt b u i ten om de honkpalen.
De slagman wordt, na een goede slag gemaakt te hebben,
loper en tracht het lste honk te bereiken; zo hij kan ook
het 2e, 3e enz. Na de derde mis- of foutslag slechts tot
het lste honk. (Zie: slaan). De honken moeten in het
voorbijgaan met de linker hand worden aangeraakt. De
loper kijkt tijdens zijn loop naar de bal en zorgt, aan één
der honkpalen te staan, wanneer de scheidsrechter het
fluitsignaal geeft, op het ogenblik, dat de brander de bal
op het plankje heeft doen neer komen.
Er mogen meerdere lopers aan éénzelfde honk staan.
Het voorbij lopen van lopers, die vroeger geslagen hebben,
is geoorloofd. De lopers, aan honk staande, mogen alleen
lopen na een go ede s I a g. Lopers, die ui t zijn, moeten
op een volgende go ede s I a g hun loop voortzetten.

Het uitbranden.
Het bra n d p I ank je ligt in de achterste punt van
het slagperk (zie fig.).
D e bra n der, een uitstekend vanger, is een speler van
de vangpartij. Hij neemt achter het brandplankje plaats.
Eén, door den slagman weggeslagen bal wordt door de
spelers der vangpartij gevangen of opgeraapt en direct naar
den brander geworpen.
De brander vangt of raapt de bal op en doet hem vlug
op het brandplankje neerkomen, waarop de leider of scheidsrechter fluit, ten teken, dat er gebrand is en de lopers
zich dus aan de honkpalen moeten bevinden.
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Lopers, die op dat teken niet aan de honkpalen staan,
zijn u i t, doch mogen voor dit st raf p u n t doorlopen
naar het honk, waarheen zij op weg waren. Zij blijven echter
in spel en lopen op een volgende, goede slag verder.
De brander kan bijgestaan worden door een hel per
(zie fig.); een speler zijner eigen partij, die op ± 5 machter
den brander plaats neemt. Ballen, te hoog of te ver zijwaarts
voor den brander geworpen, moet hij vlug bemachtigen
en naar den brander spelen, maar mag zelf niet branden.
(Het is van belang, dat de brander steeds in de onmiddellijke nabijheid van zijn brandplankje blijft).
Taak der vangpartij.
Opstelling.

Eén speler wordt brander en gaat staan achter het
brandplankje.
Een tweede speler kan plaats nemen achter hem op ±
5 m afstand. (Helper).
De overige spelers stellen zich op, zoals in de figuur is
aangegeven.
De vangpartij tracht de ballen, door slag het veld in
geslagen, te vangen, of op te rapen en zo vlug mogelijk,
hetzij direct of bij verre slagen indirect (samenspel der
vangers), naar den brander te spelen, die de bal op het
brandplankje doet neerkomen (branden).
Het vangen.

Eén, door de slagpartij geslagen bal, mag door de leden
der vangpartij, dus ook door den brander of zijn helper,
o ver a I gevangen worden. Een bal is go e d gevangen,
wanneer hij vrij uit de lucht of na opspringen van een medespeler, van de handen van een zijner partijgenoten, als ook
van enig ander voorwerp, behalve de grond, gevangen wordt.
Het is den loper verboden, de vangpartij in het vangen
van de bal te hinderen. Geschiedt dat toch, dan geldt de
niet gevangen bal voor gevangen.
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Pun ten berekening.

Slagman slaat de bal ver het veld in, loopt buiten om
de honken 1-2-3-4-5-6 en is aan honk 6, voordat
de brander de bal brandt. Hij heeft derhalve op zijn
eigen slag een volle loop (run) gemaakt en ontvangt
daarvoor 2 punten.
Komt een slagman op zijn slag aan één der honken en
op een volgende slag binnen, dan ontvangt hij 1 punt.
Voor iedere keer, dat hij ui t is, wordt voor hem 1 strafpunt (ui t) opgetekend. Hij ontvangt dan bij binnenkomen
natuurlijk geen punt.
De vangpartij krijgt voor elke (door de slagpartij geslagen) goed gevangen bal één punt.
NOTERING DER PUNTEN.

Partij Rood.
Namen

A.
B.
C.

D.
E.
F.
G.
H.

r

Namen

Punten
v
1 11rY. - v
-1
1 1
1 1
1 =
1 1
1 = v 1
v
-1
1 ....:....
1
1 =

-

-

1

-v

I.

1

1

J.

1 - 1

-v

K.
L. •

Partij Wit.

- 1

5
3
3
2

N.

O.
P.

4

Q.

3
2

R.

2
2
2

2
2
1
Totaal 32
1

M.

S.
T.

U.
V.

W.
Z.

Pun ten
2 1 11 - v 1 1
vIl
-1
1 1
...... 1 - .
v
v 1
; 1
v
1
v~.
1 =

1

1

--

3
4
4

2
1
7
2

2
I
r1 1
2
r- f1 v 1 =
3
1 -1
2
Totaal 33

v= vangbal. 1, 2 = punten. - = uit. . staan aan honk bij het wisselen.
geeft de naam aan van den speler, die na het wisselen aan de slag is.
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Partij Rood.

Partij Wit.

L'fJHrJH(~

- .3 V.

S.JH(JHr - 5

Totaal der winstpunten 20 I Totaal der winstpunten 18
L.

=

Looppunten.

V.

=

Vangpunten.

S.

=

Strafpunten.

N.B. Desgewenst de strafpunten op een nieuwe regel
afzonderlijk aan te geven.
Een speler is u i t.

1°. Als hij - in totaal - 3 mis- en/of foutslagen maakt.
(Een misslag is een slag, waarbij de bal niet wordt
geraakt). Een goed opgeworpen, doch geweigerde bal wordt
ook als mis sla. g gerekend.
(Een foutslag is een slag, waarbij de bal vóór de
tiplijn de grond raakt of b u i ten de foutlijnen wordt
geslagen).
De slagman wordt echter toch loper en begeeft zich vlug
naar het lste honk. (Lopers, die reeds aan een honk staan,
mogen op een fout- of misslag niet lopen).
2°. Als hij wordt uitgebrand. Hij loopt echter door naar
het honk, waarheen hij op weg was, blijft daar staan, om
zijn loop op een goede slag te vervolgen.
3°. Als hij een honkpaal overslaat of aan de binnenzijde
der honkpalen loopt. Hij moet terug naar het honk, dat
hij heeft overgeslagen of dat hij aan de binnenzijde voorbij
gelopen is.
4°. Als hij de slagplank meeneemt, of buiten het slagperk
doet neerkomen, (eventueel niet in de korfbalmand neerlegt).
5°. Als hij de bal wegschopt. Op dat ogenblik fluit de
leider en moeten alle lopers naar het verlaten honk terugkeren.
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Verwisselen van partijen.
1°. Wanneer voor de slagpartij 10 uit is opgetekend.
(Nadat 10 uit is opgetekend, mag geen speler zijn loop
aanvangen of vervolgen).
2°. Wanneer het van te voren vastgestelde aantal vangballen (max. 5) is gemaakt. (Nadat de laatste vangbal is
gemaakt, mag ge e n speler zijn loop aanvangen of vervolgen).
3°. Wanneer geen opwerper meer aanwezig is, die de
bal voor de slag moet opwerpen. (Alle spelers dus aan de
honkpalen staan; hetgeen kan voorkomen bij een klein
aantal spelers).

Aan de ben'rt van slaan.
Indien bij het verwisselen van de partijen, b.v. No. 6
het laatst heeft geslagen, komt, wanneer die partij weer
aan slag is, No. 7 het eerst aan de beurt.
Na de rust komt die partij aan slag, welke bij de aanvang van het spel vangpartij was en begint No. 1, ongeacht
de stand van het spel bij het ingaan van de rust.

Tijddn1lr van het SIJel.
Een spel duurt 2 X 30 minuten met een rust van ± 5
minuten. De partij, die na een spel de meeste punten voor
lopen en vangballen heeft behaald, is winnares.
Korte uiteenzetting van Slagbal.
No. 1 slaat, no. 2 werpt de balop.
Slag mag 3 X slaan, maar moet op de lste goede raakslag lopen. Op 3de mis- of foutslag tot lste honk.

Speler uit.
1. als hij de 3de slag mis of fout slaat,
2. als hij de slagplank buiten het slagperk doet
neerkomen.

I

slag
moet
lopen.

316
3. als hij de slagplank meeneemt,
4. als hij niet aan een honk staat, wanneer wordt gebrand
(doorlopen naar het honk, waarheen hij op weg is),
5. als hij een honk niet aanraakt,
} terugkeren
6. als hij een honk overslaat,
naar dat
7. als hij bij een honk binnendoor loopt,
honk.
8. als een speler van de slagpartij de bal wegschopt.
(Alle lopers terug naar het verlaten honk).

Wisselen.
1. Bij 10 X uit.

2. Bij 5 vangballen (of een t,e voren vastgesteld aantal).
3. Als geen opwerp er meer aanwezig is.

Lopen.
1. Op een goede slag: slag en de spelers, die aan een
honk staan.
2. Na de 3de mis- of foutslag: alleen slag naar het
1ste honk (niet branden).

Niet lopen.
1. Als de bal door slagpartij wordt geschopt.
2. Na een mis- of foutslag. (Wèl na de 3de; alleen slag).
Voor een onderbroken loop 1 punt.
Voor volle loop (run) 2 punten.

Voor vangbal 1 punt.

Fluiten.
3 X bij
einde van
2 X bij
1 X bij

aanvang het spel.
foutslag.
branden.

wisselen -

Slagbal.

vóór en na de rust en

J. en M.

Met de honken 14 m uit elkaar, met de kastiebal of
met vangen in één hand.
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KASTIE EN VOORBEREIDINGEN.
Naast de nodige bedrevenheid in het werpen en vangen
van een kleine bal moeten de spelers mede over een goede
trefzekerheid kunnen beschikken. Daarom dienen vele spelen,
als indirecte voorbereiding te worden beoefend, ten einde dit
te leren.
De velgende spelen kunnen daarvoor dienst doen.
I. Balkrijgertjl'.

.T. en M.

(Met tikken met de kleine bal).

In de zaal of op de speelplaats gaat één leerling (a) op
2 m van een muur staan. De overige spelers nemen
achter hem plaats.
Leerling (a) heeft een tennisbal en werpt, onder het luid
roepen van een naam van één der andere spelers (b), de
bal zodanig tegen de muur, dat hij achter hem neerkomt.
De afgeroepen leerling (b) tracht de bal te vangen, of,
raapt hem op, terwijl alle overige spelers zich snel verwijderen van de plaats, waar de bal is opgeworpen.
Heeft leerling (b) de bal bemachtigd, dan loopt hij de
spelers na en tracht er één (met de bal in de hand) te
tikken. De getikte is af, gaat op een daarvoor aangegeven plaats staan. De tikker (b) plaatst zich vóór de
muur en werpt de bal, zoals voor speler (a) is beschreven.
Zij, die "af" zijn, komen naast elkander te staan, tot b.v.
5 spelers. Wordt No. 6 af, dan mag No. 1 weer aan het
spel deelnemen, enz.

±

OPMERKINGEN: 1. Is geen muur of schutting aanwezig,
dan kan de bal ook vrij in de lucht worden opgeworpen.
2. Het afwerpen wordt moeilijker, wanneer men bepaalt,
dat dit alleen op de rug mag geschieden.

Vervolgens stilstaand werpen naar een stilstaand doel.
Hiervoor kan men nemen:
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.T. en M.

2. Kegelspel.

(Met de kleine bal).

In de zaal of op het speelveld worden twee strepen,
en b, getrokken op ± 10 m afstand van elkaar.
Achter deze strepen nemen, met tussenruimte van ± 1 m,
de spelers plaats.
De spelers a en b hebben ieder een kleine bal.
Tussen de strepen a en. b wordt, tussen twee spelers van
iedere partij, een voorwerp geplaatst, b,v. een knots, kegel
of blokje. Bovendien twee spelers: 2 en 3 (kegeljongens)
en twee spelers: 1 en 4 (ballenjongens). Zie fig.
Het doel van het spel is, om met de kleine ballen de
a

1m
a

v v v v v v v v v v

V

<.1

S
0
ri

v2

•••••••••••
3A

4

<

bAAAAAAAAAAA

voorwerpen om te gooien. De spelers van a en b moeten
daartoe~ achter de streep staande, de ballen naar en tegen
de voorwerpen r 0 11 e n (bij voorkeur met de onderhandse
slingerworp. Zie: theorie pag. 53). Door spelers 2 en 3 worden
de voorwerpen, die gevallen zijn, terstond weder opgezet.
Slagen de werpers er op een gegeven ogenblik in, alle
voorwerpen te doen vallen, dan hebben de spelers 2 en 3
verloren. Gelukt dit in een bepaalde tijd (b.v. 1 à 2 minuten)
niet, dan hebben zij gewonnen.
In beide gevallen verwisselen de Nos. 1 en 2 met twee
andere spelers van a en de Nos. 3 en 4 met twee andere
spelers van b; de ballen worden opgeraapt en het spel wordt
op fluitsignaal voortgezet.
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OPMERKINGEN: 1. Speler 1 zendt de ballen, die in zijn
vak blijven liggen, door naar a; de speler 4 naar b.
2. Tijdens het spel mogen de werpers hun streep niet
overschrijden. Bij overtreding is de betrokken speler voor
dat spel af.
3. Om de ballen voortdurend in het spel te houden, moet
het opzamelen van ballen worden verboden. Wie meRf dan
één bal opraapt, is voor één spel af.
3. Hoelwerpen in de verte.

.J. en M.

(Met de kleine bal).

De leerlingen worden in twee partijen verdeeld, b.v. A
en B, welke ieder achter één der strepen staan, die ± 10 m
van elkaar getrokken zijn. In het midden tussen die ruimte
staat, evenwijdig aan de strepen, een lange bank of een
aangegeven vlak van ± 3 m lang en 40 cm breed. Hierop
liggen 3 à 4 grote ballen, eerst
dicht bij, later verder van elkaar.
A
Van partij A heeft iedere leerVVVVVv v v v '" '" v
ling twee kleine ballen. Op een
teken van den onderwijzer trachten zij om beurten, met No. 1
te beginnen, de grote ballen te
~~
23
treffen, zodat deze van de bank
rollen of buiten het vlak komen.
(Bovenhandse strekworp, stil"""'1"\1\.,1\" A
/\,,,1\ A
staand doel). Voor elke grote
B
bal, die afgeworpen wordt, ontvangt die partij 1 punt.
De ballen, door partij .A geworpen, moeten op de grond
blijven liggen, totdat alle leerlingen hun beurt hebben
gehad. Op een teken van den onderwijzer zoeken de leerlingen van partij B elk twee ballen op en gaan op hun plaats
achter de streep staan, terwijl de Nos. 1 en 2 van partij B
ook de grote ballen, die afgeworpen zijn, weer op dezelfde
plaats op de bank moeten leggen. Staan alle leerlingen
A
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van partij B gereed, dan geeft de onderwijzer weer een
teken, waarop No. 1 begint. Verder als boven voor partij A
aangegeven.
OPMERKINGEN. 1. De partijen moeten hetzelfde aantal
malen geworpen hebben, om de stand der punten te
kunnen bepalen.
2. Wordt de laatste grote bal b.v. door No. 5 van
partij A van de bank geworpen en telt die partij 10 of
meer leerlingen, dan moeten door de Nos. 1 en 2 van
partij B de 4 grote ballen weer worden neergelegd en
vervolgt No. 6 van partij A het spel.
3. De afstand van 5 m kan in verband met de
geoefendheid der leerlingen in het vèr-doelwerpen vergroot
worden, zo ook de afstand, waarop de grote ballen van
elkaar liggen tot ± 1/2 m.
.

N.B. Het is wenselijk, om in den beginne, ten einde
de trefkans voor allen gelijk te maken, een afgeworpen
bal terstond weer op zijn plaats te leggen.
En verder heeft men stilstaand werpen op stilstaand doel
in Stabal (Je en 2e wijze) gespeeld met de kleine bal (pag.
239-240).
Hierop volgt het stilstaand werpen op een zich bewegend doel, waarV001' Stabal (3e wijze) gebruikt kan
worden (pag. 240).
Daarna wordt bevefend stilstaand werpen naar een
zich voortbewegend doel, nl.:

4. Balkrijgertje.

J. en M.

(Met vooraf werpen of rollen. Met de kleine bal).

Zoals in het eerste spel is beschreven, doch nu mag de
speler, wiens naam is afgeroepen, na het vangen of oprapen
van de bal, de spelers niet meer achtervolgen. Hij moet, vanaf
de plaats, waar hij de bal heeft bemachtigd (ook na een
misworp), een speler trachten te treffen (een zich voort-
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bewegend doel). Staan de spelers op grote afstand van den
werper, zodat deze weinig kans van treffen heeft, dan mag
hij de bal over kleine afstanden werpen en weer opvangen
of rollen en weer oprapen, om dichter bij zijn doel te komen.
De overige spelers blijven voortdurend in beweging en
houden zich zover mogelijk van de bal op. Hij, die getroffen
wordt, is af.
Na deze voorbereidingen, gaat men over tot Bokbal.

5. Bokbal. J. en M.
(le wijze).
De leerlingen worden bij keuze in drie partijen verdeeld. Partij A, B en C of Rood,
Wit en Blauwen stellen zich
v
v
v
v
op, zoals in fig. is aangegeven.
v C v
v
A. is werppartij .
v
V
v
v
I>- Tiplijn.
~
B. is rust- en contrölepartij.
I>~
C. is vangpartij.
I>~
I>
I>

~ is leider.

I>-

~
~

B

r

~

El
No. 1 van partij A werpt de
bal van achter de werplijn in het
Werplijn.
~
veld van C, loopt snel naar de
~
bok, raakt deze hoorbaar aan en
Standlijn A
loopt daarna weder terug tot over
~~~~~4-4-4-4-~~~
dezelfde streep. Vervolgens komt
No. 2, No. 3 enz. aan de beurt.
Door dit te volbrengen, zonder met de bal geraakt (afgeworpen) te worden, heeft elke loper één punt voor zijn
partij gemaakt. Partij C tracht de bal te vangen, of raapt
deze vlug op en beproeft nu den loper met de bal te treffen.
(Bij voorkeur met de bovenhandse strekworp; zich voortbewegend doel, nadat hij de bok hoorbaar heeft aangeraakt en voo r dat hij over de werplijn is gekomen.
Daar de speler, die het dichtst bij de bok staat, de meeste
trefkans heeft, verdient het aanbeveling, dat de vangpartij

1

Om Speeluur, I.

*
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de bal eerst naar dien speler toewerpt (stilstaand samenspel).
Dit geschiedt natuurlijk niet, wanneer loper het einde van
zijn terugweg bijna heeft bereikt en er dus voor samenspel
geen tijd meer is. Partij B ziet toe:
1°. dat partij A in de bepaalde volgorde werpt en de
worp doet vanuit haar vak, achter de werplijn;
2°. dat niemand van partij 0 over de streep komt,
waarop de bok of paal staat;
3°. dat de bal in het veld van partij 0 terecht komt;
4°. dat de ballen, die in vak B mochten blijven liggen,
naar de werppartij worden doorgezonden.
Bij overtreding van punt 1 en 2 wordt door de overtredende partij verwisseld met de rust- of contrölepartij.
Wordt de loper van partij A door een van partij 0 afgeworpen, dan wisselen de partijen om: A naar B, B naar
o en 0 naar A. Bij meerdere geoefendheid kan men bepalen,
dat na twee of drie trefworpen wordt gewisseld.
Ook wordt verwisseld na 3 vangballen en wanneer alle
spelers der werppartij een beurt hebben gehad. De worp
naar een loper moet st i 1 sta a n d e geschieden, vanuit
het vak, waarin de vangers staan. Een worp is alleen
geldig, wanneer hij den loper rechtstreeks treft, dus zonder
dat de bal eerst de grond of enig voorwerp heeft geraakt.
N.B. 1. De contrölepartij kan, vooral bij kleine klassen,
vervallen.
2. Het spelmoment bij de bok kan aanleiding geven
tot de worp naar een zich bewegend doel; als n.l. loper
de bok nog moet aantikken en werper vlak er bij gereed
staat tot de worp. Loper tracht dan door schijnbewegingen
van tikken, bukken, draaien enz. werper tot een ontaktische
worp te verleiden.
Bokbal is het spel, waar'vanuit men komt tot Kastie. Geleidelijk worden er nieuwe regels en bepalingen aan toegevoegd ot metingen gewijzigd, om zo langzamerhand kastie te
gaan spelen.

323
Alvorens met Bokbal (2e wijze) te beginnen, wordt eerst
ket lopend werpen naar een zich voortbewegend doel
beoefend. Hiervoor kan gekozen u·orden:

G. Balkrijgertje. J. en M.
(Met afwerpen. Met de kleine bal).

Zoals in het vorige is beschreven, doch nu moet de
speler, wiens naam is afgeroepen, na het vangen of oprapen, de spelers al lopend afwerpen. (Lopend werpen
naar een zich voortbewegend doel).
7. Bokbal. J. en M.
(2e wijze).
Het speelveld is bij voorkeur 40 m lang en 15 m breed.
Op ± 15 m van de voorgrens (werplijn) trekt men een
streep over de gehele breedte, die het veld in twee vakken
verdeelt, vak A en B (zie fig.).
v
v
Op het midden daarvan plaatst
B
men een bok of paal (honk).
De spelers verdelen zich in 2

v

v

gelijke partijen, waarvan de éne
v
v
V
werppartij , de andere vangpartij
v
v
heet. De werppartij staat volgens
Tiplijn
No. op ± 2 m achter de werplijn
Honk
(standlijn), zodat werper niet wordt
J>.
gehinderd. De vangpartij stelt zich
verspreid op in vak B, terwijl 3
A
"«
van deze spelers zich als wakers
~
in vak A bevinden (zie fig.).
Werplijn.
F
No. 1 van de werppartij werpt
de bal met of zonder aanloop van St&I1dlijn 4achter de werplijn zover mogelijk
AAAAAAAAAAA
...........
over de tiplijn in vak B, loopt
vervolgens zo snel mogelijk naar A = veldpartij.
het honk, raakt dit met de hand ~ = ~??partij.
aan en loopt weer terug tot achter ~ = el er.
de werplijn, waar hij vrij is. Heeft hij dit volbracht, zonder
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door een der vangers met de bal geraakt te worden en
zonder de zijgrens te hebben overschreden, dan heeft hij
één punt voor zijn partij gemaakt. Vervolgens komen
No. 2, 3 enz. aan de beurt.
De vangers in vak B moeten trachten de bal te vangen
(elke vangbal telt één punt), anders zo snel mogelijk op
te rapen en daarmede den loper trachten te treffen; echter
eerst, nadat hij het honk heeft aangeraakt. Daar de speler,
die het dichtst bij het honk staat, de meeste trefkans heeft,
verdient het aanbeveling, dat de vangpartij de bal eerst
naar dien speler toewerpt (stilstaand samenspel).
Is de loper reeds op zijn terugweg naar de werplijn, dan
werpt de vanger vlug de bal naar een der wakers, die in
vak A staan, die wèl met de bal in de hand mogen lopen,
om vervolgens te trachten den loper met een worp te treffen,
voordat hij over de werplijn is.
OPMERKINGEN: Er wordt van taak verwisseld.
1. Wanneer b.v. drie vangballen zijn gemaakt.
2. Wanneer in totaal b.v. vijf strafpunten zijn verkregen.
N.B. Een s trafpun tontstaat:
a. wanneer een speler bij zijn worp de werplijn 0 verschrijdt ;
b. wanneer een speler de bal niet in vak B werpt (foutbal) ;
c. wanneer een speler bij zijn loop de tiplijn of de
zijgrenzen van vak A overschrijdt;
d. wanneer een speler wordt afgeworpen.
De partij, die bij het einde van het spel de meeste punten
(lopen en vangballen) heeft behaald, is winnares.
8. Voorbereidend Kastie zonder slaggereedschap. J. en M.
(Werpkastie).

Het speelveld is bij voorkeur 40 m lang en 20 m breed.
De spelers worden in twee gelijke partijen verdeeld. In
vak A (werphonk) staat de werppartij ; in vak B de vangpartij en in vak C (werpperk) één speler der vangpartij
(de opwerper) en één speler der werppartij (no. 1). Zie:
tekening veld en opstelling spelers; desgewenst ook buiten
de grenslijnen.
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De spelers der werppartij werpen in volgorde van hun
nummer. Nabij de linker zijgrens op ± 3 m vóór de werplijn staat de sprongpaal of het vluchthonk ; nabij de achtergrens (± 5 m) staat in het midden het veldhonk.
No. 1 der werppartij staat in het werpperk, ontvangt
de bal van den opwerper, werpt de bal van achter de werplijn (tevens tiplijn) in vak B binnen de volgens tekening
aangegeven foutlijnen (= tiplijn, linker- en rechterfoutlijn ;
de achtergrens dient niet als foutlijn, zodat de worp in
Schaal 1 : 500
deze richting onbeperkt is)
20 m
en loopt daarna snel naar
-+
+t het veldhonk. Rolt of
t
a
springt de bal na aanraking
van
de grond, een voor•
Veldhonk
werp of een speler der
V
V
vangpartij binnen het speelveld
over de foutlijnen,
V
dan is de worp eveneens
goed. Kan hij dit honk
v
v
B
a niet bereiken, zonder kans
v
o
te lopen met de bal ge1'1'"
;:r
troffen te worden, dan mag
V
v
]. . . hij als tijdelijke verblijf:
=plaats van het vluchthonk
V
gebruik maken, om later
V
zijn loop te vervolgen, als
V
zich daartoe een gunstige
Sm
+---.. • Vluchthonk
gelegenheid voordoet (op de
at
worp van volgende spelers).
Werplijn (tiplijn)
, De werpers zullen dus tracht ten de bal daar in het veld
... ~~I\ 1111111
1>0 0
ei
a
te doen neerkomen, waar
## A
0 :z; 0
,
:hij
moeilijk kan worden
Werphonk
Werpperk
+-_10 m_-.. __ 10 m_-+
gevangen of niet direct
bemachtigd kan worden
~~~ = Spelers der werppartij.
(taktiek), zodat de lopers
AAA = Spelers der vangpartij.
aan veldhonk en
(spelers
1\ = onderwijzer.

.

i
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vluchthonk) gelegenheid krijgen, hun loop te vervolgen of
te volbrengen. Door een loop van werpperk naar veldhonk
(al of niet over sprongpaal) en terug heeft hij één punt
voor zijn partij gemaakt; - -op eigen worp twee punten
(run). De spelers der veldpartij vangen de bal of rapen
hem op en trachten daarmede een loper te treffen, zo nodig,
door hem tegemoet of achterna te lopen, of hem over de
grens van het speelterrein te drijven. Is de trefkans te gering
door de grote afstand, dan werpen zij de bal vlug - direct
of indirect - (samenspel der vangers) terug naar den
opwerper. Zodra deze de bal in handen heeft, mogen de
lopers zich niet meer van sprongpaal of veldhonk verwijderen. De lopers, die reeds op weg waren, mogen nu
echter door den opwerper of een anderen speler der vangpartij (samenspel der vangers) worden afgeworpen. Brengt
de opwerper de bal op deze wijze weer in het spel, dan
hebben de aan veldhonk of vluchthonk staande spelers ook
weder het recht, hun loop te vervolgen. Is de bal in handen
van den opwerp er en staan de lopers aan sprongpaal of
veldhonk, dan gaat het volgend nummer der werppartij
in het werpperk staan, ontvangt de bal van den opwerper
en werpt die - rekening houdend met de plaats zijner
spelers aan sprongpaal of veldhonk - zo voordelig mogelijk
voor zijn partij het veld in. Alleen dat no. der werppartij,
dat gereed staat in het werpperk, om de toegeworpen bal
van den opwerper het veld in te werpen, mag de bal
aanraken. De overige spelers der werppartij mogen de bal
niet aanraken.
De partijen wisselen '/Jan laak:
1. Bij drie vangballen.

2. Bij een trefworp.
3. Bij grensoverschrijding.
4. Bij aanraken van de bal door de spelers der
werppartij ; behalve door den werper, in het werpperk
staande.
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Een punt wordt gemaakt:
1.
2.
3.
De
heeft

Door de vangpartij voor elke vangbal.
Door de werppartij voor een loop.
Door de werppartij voor volle loop (run) twee punten.
partij, die aan het eind van het spel de meeste punten
behaald, (lopen en vangballen) is winnares.

N.B. 1. Een loper mag op de terugweg geen verblijfplaats zoeken aan het vluchthonk ; op de heenweg hoogstens
één keer.
2. Het is zeer gewenst, ook bij deze eenvoudige voorbereiding reeds de functie van op werp er in te schakelen.
De opwerper toch heeft vooral in de moeilijker kastievormen een belangrijk deel van het spel in handen:
a. Bij bet opwerpen.
b. Bij het afwerpen.
c. Bij het afbreken van het spel (z.g.n. stopmoment).
9. Slagvaardigheidsspelen voor Kastie.

J. en M.

Zonder opwerper.
Zie slagvaardigheidsspelen voor slagbal blz. 300.
10. Voorbereidend Kastie met slaggereedschap. I. .J. en M.
(Slag werpt zelf de bal op).

Als bij voorbereidend Kastie zonder slaggereedschap.
Er worden nu twee veldhonken geplaatst; 5 m van af de
achtergrens en 5 m van af de linker- en rechterzijgrens.
De werper wordt nu slagman. Bij ontvangt de bal van
den opwerper en slaat de zelf opgeworpen bal met tennisracket of slagplank het veld in. De slagman legt het slaggereedschap neer in het slagperk (niet werpen) en begint
zijn loop. Verdere regels als in voorgaand en volgend spel.
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11. Slagvaardigheidsspel voor Kastie.
Met opwerp er .

J. en M.

Zie slagvaardigheidsspel voor slagbal blz. 303.
12. Voorbereidend Kastie met slaggereedsehap. 11. J. en M.
(De opwerper werpt de bal op).

Als in het voorgaand spel, doch nu werpt de opwerper,
die zich op ± 5 m tegenover den slagman aan de binnenzijde van de slaglijn (werplijn) plaatst, de bal in een wijde,
niet te vla.kke boog naar den slagman. Slag geeft met zijn
linker hand ongeveer de plaats aan, waar hij de bal bij
zijn daling wenst te raken. Slag heeft recht op drie slagen,
doch moet op .de eerste goede raakslag lopen of (na twee misen/of foutslagen), wanneer zijn derde slag een misslag is.
Een goede raakslag is een slag, waarbij de bal over de
sla.glijn in het speelveld terecht komt. Op zijn derde
misslag moet hij naar de sprongpaal (de andere spelers,
aan veldhonk of vluchthonk staande, mogen nu echter niet
lopen), doch kan door den opwerp er of een anderen speler
der vangpartij met de bal worden getroffen, alvorens hij
de paal heeft bereikt. Werpt die speler mis (hij heeft dan
de bal in spel gebracht), dan mag die loper, evenals de
andere lopers, als het hun gunstig lijkt, de loop vervolgen.
Een loop, gemaakt op een misslag, telt niet voor een
punt voor dien loper.
Op een bal, fout geslagen (buiten de foutlijnen), mag
niet worden gelopen. Is de derde slag fout, dan moet de
slagman terug naar het slaghonk.
Verdere regels als in voorgaand spel.
N.B. Als misslag wordt geteld:
1. Een slag, waarbij de bal -

al of niet goed opgeworpen - door den slagman niet wordt geraakt.
2. Een goed opgeworpen bal, waarnaar door slagman
niet wordt ges\agen, d. w. z. een geweigerde bal. (Leider
fluit 2 X).
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13. Slagvaardigheidsspel voor Kastie.

J. en M.

Als de vorige spelen, doch nu wordt met het ronde
slaghout geslagen en met een kastiebal gespeeld.
14. Kastie. J. en .!VI.
(Met de kleine bal).

Als voorbereidende spelen worden af'tcisselend beoefend:
A. als indirecte voorbereiding:
Over en weer met de kleine bal (zie pag. 222).
Muurkaatsen (zie pag. 225).
Balkrijgertje (met tikken).
Balkrijgertje (stilstaand afwerpen).
Balkrijgertje (lopend afwerpen).
Kegelspel.
Doelwerpen in de verte.
B. als directe voorbereiding:
Bokbal (eerste wijze).
Bokbal (tweede wijze).
Voorbereidend kastie zonder slaggereedschap (werpkastie).
Slagvaardigheidsspel (zelf opwerpen).
Voorbereidend kastie met slaggereedschap (zelf opwerpen).
Slagvaardigheidsspel (met opwerpen).
Voorbereidend kastie met slaggereedschap (met opwerper).
Slagvaardigheidsspel (met kastiebal en kastiehont).
Spelregels voor Kastie.

Speelveld.
Het speelveld is: voor volwassenen: 30 bij 60 m,
voor kinderen: 30 bij 50 m.
a. De grenzen van het speelveld moeten door kalkstrepen of witte terreinlinten worden aangegeven. Bij
oefenspel knnnen ook vlaggen dienst doen.
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Schaal 1: 500.
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3:11
b. Op de middens der zijgrenzen, alsook op de 4 hoeken
van het terrein, worden vlaggetjes geplaatst.
c. Het vluchthonk (sprongpaal)
is een paal, 5 m van de voorgrens
~.,
en 5 m van uit de linker zijgrens
geplaatst. De veldhonken worden
door twee, op een onderlinge afstand
o
..0
van 10 m, 5 m van uit de achtergrens geplaatste palen, aangeduid.
'"
=
Sprongpaal en honkpalen zijn 11 / 2 m
~o
't:l
lang, hebben een ronde doorsnede
van 7 cm middellijn en moeten zodanig
~
A
zijn, dat de bovenkant de spelers ~
1,
niet kan verwonden.
§
I
o
I
I
d. Het slagperk (5 X 15 m) is de ~
I
"''"
I
plaats voor opwerrer, slag en achter- ib'o
°l
~I
vanger.
~
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1
e. Het slaghonk (5 X 15 m) is de .0
1
verblijfplaats voor de slagpartij.
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gemaakt (beuken of essen) en heeft b.Îl.
een ronde van 31 / 2 à 4 cm of een ïi:
~
ovale dwarsdoorsnede (zie fig. 2) van
31 / 2 bij 5 cm. De lengte bedraagt 60 cm.
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OPMERKINGEN. Het verdient aan",I
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-I
beveling, het handvat iets dunner
§'"
o
o
te maken en zo nodig met touw te
't:l
omwinden. Bij wedstrijden mag elke
t;J
partij haar eigen slaghout gebruiken,
~
mits voldoende aan de voorgeschreven
afmetingen.
De
D eba
b a 1I mag niet te hard en te elastisch zijn, moet
± 80 gram wegen en een doorsnede hebben van 7 cm.
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OPMERKINGEN. Als kastiebal kan worden gebruikt:
1°. De tegenwoordig gebruikte, met leren omkleding en
paardehaar (rendierhaar) vulling. Hiervan is de genaaide,
uitstekende rand erg hinderlijk, en hij is te weinig elastisch.
2°. De rode of grijze rubberbal, die slechts een zeer

Fig. 3.

kleine holte heeft. (Deze is in hoge mate elastisch en
daarom minder geschikt).
3°. Een betere kastiebal zou zijn (zie fig. 3):
Een klein "elastieken" balletje van ± 21 / 2 cm doorsnede.
Hieromheen paardehaar en een gesmolten laag rubber als
buitenbekleding. Een dergelijke bal vertoont geen uitstekende
naden, en kan men zo elastisch maken, als nodig is.
Deelnemers.

Het aantal deelnemers moet aan beide zijden gelijk zijn.
Ho'ogstens 12 aan iedere zijde. Minste aantal 6. De ene
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partij heet slagpartij, de andere vangpartij (veldpartij).
De partijen moeten door een duideli,jk zichtbaar onderscheidingsteken kenbaar zijn. Bij wedstrijden moeten de
spelers bovendien een goed zichtbaar nummer dragen van
1-12. De leden der vangpartij verspreiden zich over het
veld, zoals de tekening aangeeft. Bij minder deelnemers
blijven de minst belangrijke posten onbezet.
De opwerper (lid der vangpartij) staat in het slagperk
bij de voorgrens van het speelveld, ± 5 m van de slag.
OPl\fERKING. Bij spelers, die de slagtechniek uitstekend
beheersen, is het nodig, ook b u i ten het speelveld
plaatsen te bezetten, n.l. links en rechts van de zijgrens.
Om b.v. gemakkelijk een loop te maken van slagperk of
vluchthonk naar één der veldhonken, is het taktisch de
bal na stuit op de grond (binnen de voorste helft, van
het speelveld) ter z ij de uit te slaan.
De slagpartij stelt zich volgens nummer op in 't slaghonk en is alleen dààr vrij voor de vijandelijke worp.
OPMERKING. Zodra één der leden van de slagpar t ij zon der gel di g ere den e n het sla g h 0 n k
verlaat, kan hij worden afgeworpen.
Het lot beslist, welke partij 't eerst aan slag komt.
Taak der partijen.

Del ede n der s I a g par t ij moeten de bal slaan en
dan door lopen naar één der veldhonken en terug zich
het recht veroveren, om opnieuw te slaan.
Dele den der vangp artij beproeven, teneinde aan
slag te komen:
a. de geslagen bal te vangen (na vijf vangballen wisselen);
b. een loper er mee uit te werpen;
c. met de bal het slaghonk aan te raken (tikken of werpen), wanneer zich daar geen slagman meer bevindt.
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Slaan.
Ieder speler doet één slag, doch de verlosser (dat is
de speler, die alleen overblijft, als alle andere slaglui reeds
geslagen, doch hun loop nog niet ten einde hebben gebracht) heeft recht op drie slagen, d. w. z. dat hij noch
op de eerste noch op de tweede:
a. go ede r a aks I a g behoeft te lopen, terwijl de
overige spelers zijner partij deze vrijheid niettemin
behouden;
b. misslag naar het vluchthonk behoeft te lopen;
c. f 0 uts I a g naar het slaghonk terug behoeft te gaan.
OPMERKING 1. De verlosser heeft het recht op meerdere
slagen natuurlijk slechts zo lang, als hij verlosser is, d. L,
tot een der andere spelers terugkeert, die dan verlosser
wordt.
OPMERKING 2. Bij oefenspel kunnen twee of drie
slagen worden toegestaan; op de eerste, geldige
raakslag moet echter worden gelopen. Slaat
slag de I a at s tekeer ook mis, dan moe t hij naar het
vluchthonk lopen, doch krijgt ge e n punt voor zijn loop.
De spelers, die aan sprongpaal of veldhonken staan, mogen
echter in dit geval ni e t lopen, tenzij de bal door de
vangpartij in spel wordt gebracht. Dit kan b.v. geschieden, wanneer door de vangpartij pogingen worden
aangewend, om dezen loper te treffen; hetzij door een
rechtstreekse worp of door samenspel.
Slaat de verlosser deze laatste slag mis, fout of weigert
hij de goed opgeworpen bal, dan heeft worpvrij wisselen
(d.w.z. wisselen zonder afwerpen) plaats.
De spelers slaan steeds in de volgorde, waarin ze gekozen zijn.
Opwerpen.

De opwerper werpt de bal in een wijde, niet te vlakke
boog, naar slag. Slag geeft met zijn linker hand ongeveer
de plaats aan~ waar hij de bal bij zijn daling wenst te raken.
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Naar slecht geworpen ballen behoeft een slagman niet
te slaan. De scheidsrechter beslist of een bal àl of niet
goed is geworpen.
Wordt naar een slecht geworpen bal geslagen, dan telt
dit Ct zij raak of mis) als slag.
Wordt naar een goed geworpen bal ni e t geslagen,
dan telt dit als misslag (leider fluit 2 x).
Geen der spelers van de slagpartij mag de bal aanraken.
Gebeurt dit, zo is de (zijn) partij van slag en heeft ni e t
worpvrij wisselen (d. w. z. wisselen met afwerpen) plaats.
Lopen.

Ieder speler der slagpartij maakt één punt en verwerft
het recht op een nieuwe slag, door een loop van het
sla g per k naar één der veldhonken en terug naar s I a gho n k; op eigen slag (volle loop of run) twee punten.
Op de heenweg mag hij (vooral bij slechte of ontaktische
slagen gebeurt dit vaak) vluchten naar de sprongpaal en vandaar uit zijn loop naar één der veldhonken vervolgen, ieder
ogenblik, dat hem gunstig lijkt, zo lang de bal in 't spel is.

Als slag na zijn goede raakslag direct naar één der
veldhonken loopt (desnoods, om de vangpartij te misleiden) en hij geen kans ziet, om dat honk te bereiken,
mag hij naar het vluchthonk terug.
Op de heenweg mag van de sprongpaal slechts éénmaal worden gebruik gemaakt; op de terugweg is het
vluchthonk geen vrijplaats.
Sprongpaal en veldhonk moeten door den loper (met
de hand) aangeraakt worden. Bij het loslaten ervan is hij
verplicht, zijn loop te vervolgen. Zij worden ook gerekend
te zijn vastgehouden, wanneer loper in de nabijheid daarvan vertoeft, of schijnbewegingen van vastgrijpen maakt.
Een loper mag niet van het éne veldhonk naar het
andere lopen, om dit alsnog als vrijplaats te benutten.
Wordt een speler in zijn loop opzettelijk door een lid
der vangpartij gehinderd, dan heeft hij het recht zonder
afgeworpen te mogen worden, zijn loop te vervolgen (op de
heenweg naar een veldhonk ; op de terugweg naar slaghonk).
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Doel.

Het doel van 't spel voor beide partijen is, zoveel
mogelijk punten te maken, n.l.:
1. Lopen als slagpartij.
2. Vangballen als veldpartij.
Tijd.

Een wedstrijdspel duurt 2
van minstens 10 minuten.

X

30 minuten, met een rust

Algemene regels.

Een punt wordt gemaakt,
door de slagpartij:
voor een loop, die één harer spelers volbrengt na zijn
goede makslag ; voor een volle loop of run twee punten;
door de vangpartij:
voor iedere vangbal, door één harer leden gemaakt.
OPMERKING. Elke geslagen bal, die gevangen wordt,
vóór de grond te hebben geraakt, telt als vangbal.
Elk lid der vangpartij (ook de opwerper) mag de bal
vangen, 't zij binnen of buiten het speelveld.
Het verwisselen heeft plaats: wor p v r ij (= wisselen
zonder afwerpen) en niet worp vrij (= wisselen
met afwerpen).

Worp vrij wi s s el en geschiedt:
1°. Na 5 vangballen.
2°. Wanneer één der spelers van de slagpartij over de
grenzen van het speelveld loopt. In dit geval worden slagperk en slaghonk tot het speelveld gerekend.
3°. Wanneer op het moment van "niet worpvrij wisselen" een speler (der oude veldpartij), die zich buiten
het speelveld bevindt, zich niet terstond op 't dichtstbijgelegen punt binnen de grenzen begeeft, om van hieruit
zijn vlucht voort te zetten.
4°. Wanneer de slagpartij is uitgehongerd (d. w. z.
wanneer niemand der spelers van de slagpartij meer in
't slaghonk is) en één der spelers van de vangpartij het
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slaghonk met de bal aanraakt, vóór een slagman dat
slaghonk heeft bereikt. Dit aanraken kan ook door middel
van een worp geschieden.
5°. Wanneer de verlosser de derde slag mis of fout
slaat of de goed opgeworpen bal weigert.
OPMERKING. De 5 vangballen sub 1 moeten gemaakt
zijn in de tijd, dat de' vangpartij niet aan slag is geweest,
dus geen verwisselen van partijen heeft plaats gehad.
Niet worpvrij wisselen (d.w.z. met afwerpen)
heeft plaats:
1°. Wanneer een loper door een der spelers van de
vangpartij met de bal wordt getroffen (treffer).
OPl\IERKING. Tikken' met de bal in de hand is niet
geoorloofd. Worpen, die treffen, nadat de bal de grond
heeft geraakt, zijn niet geldig.
2°. Als een lid der slagpartij, wa a r z i c h ook b evindende, de bal aanraakt.
Wat er gebeurt bij niet worp vrij wisselen.
Als een speler der slagpartij wordt getroffen (tijdens zijn
loop), probeert hij of een ander zijner partijgenoten de
bal in handen te krijgen, om daarmee een speler der oude
veldpartij (die na de trefworp zo snel mogelijk naar één
der vrijplaatsen vluchten) af te werpen. Geschiedt dit,
dan blijft de oude veldpartij in 't speelveld, tenzij één
harer spelers op zij n beurt weer een lid van de slagpartij raakt.
Na een treffer vlucht dus de veldpartij zo snel mogelijk
naar een der dichtstbijzijnde vrijplaatsen, zijnde het slaghonk, de sprongpaal of de veldhonken, waar ze natuurlijk
niet afgeworpen kunnen worden. Hebben alle leden der
veldpartij een vrijplaats bereikt, zonder afgeworpen te
zijn, dan hebben ze het recht van de slag.
Die spelers, welke naar sprongpaal en veldhonk gevllicht
zijn, wachten (als er na het wisselen beginnen gefloten
is), een gunstig ogenblik af, om het slaghonk te bereiken.
Zij, die aan de sprongpaal staan, moeten daarbij 0 ver
een veldhonk naar slaghonk terug. Hun lopen tellen
Ons Speeluur, J.
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echter niet, omdat ze niet van uit 't slagperk zijn begonnen en dus niet "v 0 1" zijn.
Als geldige slagen worden beschouwd, slagen,
waarbij de bal:
1 0. In het speelveld of over de achtergrens daarvan
wordt geslagen (liefst zo ver mogelijk).
2°. In de voorste helft van het speelveld (aangegeven
door drie dikke lijnen) wordt geslagen, doch na aanraking
van de grond, van een voorwerp of van een speler der
vangpartij vóór de middens der zijgrenzen buiten het
veld rolt of springt.
3°. In het veld wordt geslagen, maar over de achterste
helft der zijgrenzen, over de grond rollende of door de
lucht zwevende, deze passeert.
OPl\IERKING. Ongeldige slagen of scheve ballen zijn dus:
1°. Slagen, waarbij de bal vóór de middens der zijgrenzen

zonder de grond, een voorwerp of een speler der vangpartij te hebben geraakt, buiten het veld vliegt;
2°. Wanneer de bal zo geraakt wordt, dat hij over het
hout "schampt" en in of achter het slagperk of slaghonk (dus vóór de slag-, tevens tiplijn) terugvalt.
Bij een ongeldige slag (f 0 uts I a g) mag niemand lopen,
en gaat de speler, die de slag deed, naar het sill.ghonk terug
en wacht opnieuw zijn beurt af. Slaat de ver los ser de
derde slag fout, dan heeft worpvrij wisselen plaats.
Bij een misslag moet slag lopen - echter slechts
naar het vluchthonk - doch krijgt geen punt voor zijn
loop. (Zie voor de verdere gang van het spel: Slaan,
opmerking 2).
Wordt door een slagman een geldige bal geslagen, maar
neemt hij het slaghout mee of werpt het buiten het slagperk,
dan ontvangt hij geen punt voor zijn loop.
De bal is uit:
a. Bij misslagen of scheve ballen.
b. Bij worpvrij wisselen.
c. Bij zoekballen.
Is de bal zoek, na een goede slag of tengevolge van
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het samenspel der vangpartij, dan mag hij door de spelers
van beide partijen worden gezocht en aangeraakt. De lopers
mogen echter hun loop slechts naar het honk, waarheen
zij op weg waren, vervolgen.
Bij uitballen fluit de scheidsrechter en stopt het spel,
tot de opwerper de bal voor de slag opnieuw opwerpt.
De spelleider of scheidsrechter fluit:
a. Bij 't begin, telkens na het wisselen vóór de eerste
worp, 't einde van 't spel en vóór en nà de pauze:
3 lange stoten.
b. Bij uitballen, mis- en foutslagen: 2 stoten.
e. Bij treffers (wanneer een loper wordt afgeworpen):
1 korte stoot.
Puntenberekening.

Elke loop en iedere vangbal tellen voor één punt. Voor
een volle loop op eigen slag (run) worden twee punten
toegekend. Bij 't einde van 't spel heeft die partij gewonnen,
welke de meeste punten (lopen + vangballen) gemaakt heeft.
Notering der punten.

Partij Rood.
Namen

Punten

A.

1

B.

-

C.

-=-

D.

E.

1

F.

1

G.

1

V

T
1
1

-

V

V
V

1

-

J.

K.
L.

"......"

Namen

0

3

M.

IrlI1v

1 1,:-

4

N.

1

2

6

1 -

2

o.

1

2-

6

P.

-

1

I

4

Q.

1

1

3

R..

2

S.

1

4

T.

-

V

· .

1

2

3

U.

• -

1

1

2

V.

V' r
· -I

V

V

~

3

I

· -

]

Punten

1

1

1

H.

1.

Partij Wit.

1
1 1

3
2

----'

Totaal 37

W.
Z.

-

1

-

1

-

1

-

1

I

1 -

1

1

-

2

2

-

1 -

3

V

-

1

-

V

-1

Ir=-

-

.

V

1

1

1

1

. =1
-I

1
V

3
3

1
2
2

--

Totaal 29
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Slotbepalingen.

Bij wedstrijden wordt de scheidsrechter bijgestaan door
twee (liefst onpartijdige) grensrechters.
Ze plaatsen zich op de lengtezijden van 't veld en zijn
den scheidsrechter behulpzaam bij het controleren der
scheve ballen, het opzettelijk hinderen, het vasthouden der
sprong- en honkpalen en het overschrijden der grenzen.
Korte uiteenzetting van Kastie.

Slaan.

De opwerper, lid der vangpartij, werpt de bal op.
No. 1 slaat.
Slag mag 1 X slaan (bij oefenspel 2 of 3 x), doch moet
op de le goede raakslag lopen. De verlosser heeft, zolang
hij verlosser is, recht op 3 slagen (zie pag. 334 - slaan).
Speler uit. (Geen punt).
1. Bij wegwerpen of meenemen van het slaghout.

2. Bij misslag (bij oefenspel telt laatste slag).
3. Bij foutslag (slag terug in het slaghonk).
Partij uit. Wisselen

'fn

et afwerpen. (Niet worpvrij).

1. Bij trefworp.
2. .Als een speler van de slagpartij de bal aanraakt.
3. .Als een speler van de slagpartij zonder geldige reden
het slaghonk verlaat en wordt afgeworpen.
Wisselen zonder afwerpen. (Worpvrij).
1. Bij grensoverschrijding door de slagpartij.

2. Na 5 vangballen of een van te voren bepaald aantal.
3. Na uitbranden van het slaghonk.
4. .Als de verlosser de 3e toegeworpen bal mis of f 0 ut
slaat, of de 3e goed opgeworpen bal weigert.
5. Als bij ni e t wor p v r ij wisselen een speler der
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nieuwe slagpartij, die zich op dat moment buiten de grenzen
van het speelveld bevindt, zich niet terstond langs de
kortste weg binnen de grens begeeft.

Lopen voor slag.
1. Na een goede raakslag.
2. Na een misslag (oefenspel laatst.e slag): alleen slagman naar vluchthonk, overige spelers zijner partij niet
lopen.

VoO), spelers, aan honk staande.
1. Als de kans gunstig is, na een goede raakslag.
2. .Als de bal door de vangpartij in 't spel is gebracht,
na een misslag.
3. Een loper, door de vangpartij opzettelijk gehinderd,
mag vrij zijn loop vervolgen.

Niet lopen.
1. Op een foutslag. (Slag terug in het slaghonk).
2. Op een misslag (de spelers aan honk staande).

Uitwerpen.
Alle spelers der vangpartij.

Uitbranden.
Het slaghonk, als daar geen speler van de slagpartij
meer aanwezig is.

Vangbal.
Bal mag overal en door iederen speler der vangpartij
worden gevangen.

Punten.
1 punt voor de loop bij goed binnenkomen.
1 punt voor iedere vangbal.
2 punten voor volle loop op eigen slag (run).
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Bal uit.
1. bij mis- of foutslag.
2. bij wisselen zonder afwerpen (worpvrij).
3. bij zoekbal.

Fluiten.
3 X bij aanvang, wisselen zonder afwerpen (worpvrij)
vóór en na de rust en einde van het spel.
2 X bij mis- en foutslag.
1 X bij treffer, (wisselen met afwerpen).
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VOORBEREIDENDE SPELEN VAN KORFBAL. J. en M.
De eerste voorbereidingen vindt men beschreven in het
hoofdstuk: "Oefeningen en spelen met de grote bal".
Thans volgen eerst enige spelen, die als indirecte voorbereidingen kunnen beschouwd worden.
Ze behandelen de elementen:
1. stilstaand samenspel.
2. verplaatsend samenspel.
3. hindm"en gedurende het wegwerpen van de bal.
4. hinderen teneinde het vangen van de bal te beletten.
Ook worden nu langzamerhand enige regels van het eindspel behandeld: zoals ingooien, vrije worp en lijnworp bij
het spelen van vierkantbal.
Als indirecte voorbereidingen worden beschreven:
1. Hinderbal.

J. en M.

(Met stilstaand samenspel).

De kinderen worden in kleine afdelingen, b.v. van
12 leerlingen, verdeeld en stellen zich in kringen op
met het gezicht binnenwaarts op onderlinge afstand van
± 1/2 m.
Binnen de kring plaatsen zich 2 leerlingen. De kinderen, die de kring vormen, werpen de bal willekeurig
naar elkaar over, terwijl de twee, die binnen de kring
staan, moeten trachten een kind, dat de bal in handen
heeft, te tikken.
De getikte moet alsdan met den tikker van plaats wisselen.
Hij, door wiens toedoen de bal valt, moet hem oprapen,
terwijl de tikkers het recht hebben hem te tikken, als hij
de bal in handen heeft.
Ook kan men de bal in de vI uch t laten tikken. Nog
moeilijker wordt het voor de werpers, wanneer de leerlingen, die in het midden staan, de bal èn in de vlucht
èn in handen mogen tikken.
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2. Hinderbal met zich verplaatsend samenspel.

J. en M.

(Tijgerbal).

Opstelling der klasse in een kring met onderlinge afstand
van ± 2 m en één speler in het midden (de tijger). Eén
der spelers uit de kring heeft de bal.
Op een teken van den onderwijzer werpt hij de bal
naar een medespeler uit de kring, die hem tracht te
vangen of bij niet vangen opraapt, om hem vlug naar
een anderen speler te werpen. Dit werpen en vangen gaat
zo door (stilstaand samenspel), totdat de tijger de bal
heeft aangeraakt (dit mag hij zowel binnen, als buiten de
kring doen).
De speler, die de bal het laatst in handen heeft gehad,
plaatst zich eveneens binnen de
v
kring en wordt ook tijger. De onderwijzer geeft de bal aan één der
L
spelers uit de kring en het spel wordt
voortgezet, als boven omschreven.
< Telkens, wanneer een der tijgers
de bal aanraakt, komt die speler,
die hem het laatst in handen had,
bij de tijgers binnen de kring te
staan.
Het aantal tijgers wordt zodoende steeds groter, zodat
het voor de andere spelers, wat samenspel betreft, moeilijker wordt. Wanneer het aantal tijgers groter is geworden,
dan het aantal spelers, dat de kring vormt, zijn deze laatsten niet meer aan hun oorspronkelijke opstelling gebonden,
maar moeten zo snel mogelijk een vrijstaande plaats
innemen, waardoor het (zich verplaatsend) samenspel ongehinderd kan voortgaan.
Wie het laatst overblijft, wordt tijger bij het volgend
spel.
De tijgers worden voorzien van een of ander onderscheidingsteken.
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J. en M.

3. Burehtbal. (2e wijze).

9-13 leerlingen vormen een grote kring. In het midden
wordt een kleine kring aangegeven met een middellijn
van ca. 1,25 m, waarin een leerling komt te staan, inplaats van de drie stokken van burchtbal. De leerlingen
van de grote kring moeten nu door middel van stilstaand samenspel op een gunstig moment de bal in
de handen van den middenspeler zien te plaatsen. Dit
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wordt echter verhinderd door een anderen leerling, die
zich buiten de kleine kring rond beweegt en zich
steeds tussen de bal en den middenspeler plaatst. Gelukt
het echter door snel samenspel een moment te krijgen,
waarop deze speler niet tussen de bal en de middenspeler
staat, dan dient de speler van de buitenkring een kans
te wagen. Het element is hier: verhinderen, dat een
speler de bal van zijn eigen partij ontvangt.

4. Trefbal in twee partijen.

J. en M.

(Wisselen bij bepaald aantal treffers, b.v. zes).

Wanneer dit spel buiten wordt gespeeld, moet het terrein
worden afgebakend, door middel van palen, stenen, touwen,
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strepen etc., zodat men een ruimte verkrijgt van 10-15
m lengte en breedte, naar gelang van het aantal kinderen,
dat medespeelt. De kinderen worden in twee gelijke partijen
verdeeld, die goed van elkaar onderscheiden moeten zijn.
De ene helft is werppartij , de andere helft looppartij . De
werpers stellen zich verspreid over het gehele speelveld op,
blijven zoveel mogelijk op hun plaats en trachten door
samenspel een der lopers met de bal te treffen. Met de
bal in de hand mag niet worden gelopen. Gelukt het één
van de werppartij een loper te treffen, dan krijgt de werppartij één punt. Bij een vooraf bepaald aantal treffers, b.v.
zes, verwisselen de partijen van taak. Komt de bal op de
grond, dan wordt hij door den dichtst bijzijnden werper
opgeraapt en het spel wordt vervolgd.

5. Jagerbal.

J. en M.

(Met drie of meer jagers).

Het terrein wordt afgebakend, zoals bij het voorgaande
spel is omschreven. Drie of meer kinderen stellen jagers
voor, die allen van een duidelijk herkenningsteken (rood
bandje, o. d.) moeten voorzien zijn. De overige kinderen, de
hazen voorstellende, lopen binnen de afbakening vrij rond.
De jagers moeten nu trachten de hazen met een worp te
treffen; wie getroffen wordt, is af en gaat zolang buiten
het veld staan. De jagers mogen niet met de bal in de
hand lopen, doch moeten elke worp stilstaande doen.
Samenspel tussen de werpers moet hier worden geleerd,
zodat het nutteloos werpen op grote afstand naar een
wegsnellende haas wordt vermeden. Meer voldoening en
betere uitkomsten zal men verkrijgen, door de bal telkens
naar den jager te werpen, die één of meer hazen dicht in
zijn nabijheid heeft. Zijn b.v. 5 hazen afgeworpen, dan
worden andere jagers gekozen en allen doen weer aan het
spel mede. Komt de bal buiten de afbakening te liggen, dan
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moet één der jagers hem halen en naar de jagers werpen,
die binnen de afbakening staan. Ook mogen de hazen, die
afgeworpen zijn, hierbij hulp verlenen.

6. Trefbal in twee vakken.

J. en M.

Op het terrein worden, door lijnen, twee gelijke vakken
gemaakt, À en B van ± 15 m breed en 10 m diep.
In elk vak stellen de spelers zich op als in fig., twee
van elke partij nabij de middellijn E. De ruimte achter
lijn D is de plaats voor de gevangenen (getroffenen) van
partij À en die achter lijn C voor de gevangenen van partij
B (zie fig.).
Het doel van het spel is voor partij À: de spelers van
partij B met de bal te treffen (een stilstaand, een zich
bewegend en een zich
voortbewegend doel); voor
partij B: de worpen te
-1.

ontwijken en omgekeerd.

Bij de aanvang werpt
de leider, op de middellijn E staande, de bal D I>- B I>E
loodrecht omhoog, tussen
de twee voorspelers van
"'1'
iedere partij. Komt de
bal na de stuit b.v. in
<1'
vak A te liggen, dan
raapt een der voorspelers
van À de bal snel op en
tracht met een worp een der spelers van partij B, die
inmiddels naar lijn D zijn gevlucht, te treffen. Een treffer
is geldig, wanneer de kleren of het lichaam worden geraakt, - uitgezonderd de hand(en). De bal mag zelfs door
iederen speler der partij, waarnaar geworpen wordt, met
één of beide handen worden gevangen of tegengehouden
en daarna opgeraapt.
-1.
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Wordt niemand van partij B getroffen, dan raapt een
speler van die partij de bal snel op en tracht daarmede
een der spelers van partij A te treffen.
Komt de bal na een misworp b.v. achter lijn C te
liggen, dan mag een der spelers van A de bal gaan halen
en van af de plaats, waar de bal is opgeraapt, hem naar
een zijner partijgenoten spelen (stilstaand samenspel), om
daarna het spel te vervolgen. Wordt b.v. een speler van
B getroffen, dan komt deze als gevangene achter lijn C
te staan, om van daaruit zijn partijgenoten te helpen;
hetzij door een rechtstreekse worp naar een der spelers
van A, hetzij door de bal vlug naar een zijner partijgenoten
in vak B te werpen. De spelers in A komen hierdoor tussen
twee vuren te ~taan en moeten zich nu eens naar lijn E,
dan weer naar lijn C verplaatsen, al naarmate de gevangene
of een der spelers van partij B de bal in handen heeft.
\Vordt een speler van partij A getroffen, dan komt deze als
gevangene achter lijn D te staan en is van daaruit zijn
partijgenoten in vak A behulpzaam. Alle getroffenen van
partij A komen dus achter lijn D en die van partij B
achter lijn C te staan, om van daaruit hun partijgenoten
behulpzaam te zijn.
Het spel wordt zolang voortgezet, totdat de helft der
spelers, later alle spelers, van één partij zijn getroffen, die
dan verliest.
7. Samenspel in twee partijen.

J. en M.

De spelers worden in twee partijen verdeeld, welke
duidelijk van elkander onderscheiden moeten zijn. We
noemen hier de partijen Rood of gemerkt en Wit
of ongemerkt.
In de zaal, op de speelplaats of het afgebakend terrein
(30 X 20 m) zijn de spelers vrij, wat hun plaats betreft.
Door loting wordt uitgemaakt, welke partij de bal ontvangt. Hier heeft partij R 0 0 d de bal.
Het doel van het spel is, voor partij R 0 0 d, om zolang
mogelijk met de bal samen te spelen, door hem van speler
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tot speler over te werpen en te vangen of van de grond
op te rapen; voor partij Wit, om de bal vlug te bemachtigen, hetgeen die partij dan het recht geeft, met de bal
samen te spelen.
Het bemachtigen geschiedt op de volgende manier. De
spelers van Wit plaatsen zich voor de spelers van R 0 0 d.
Deze staan echter nooit stil en zullen trachten ongedekt
te blijven. R 0 0 d werpt de bal naar een vrij staanden
speler en deze weer terug of naar een anderen vrij staande.
Partij Wit tracht R 00 d te verhinderen, de bal weg te
werpen, en wel door de handen vóór de bal te houden of
de bal te vangen.
Heeft Wit de bal gevangen, of opgeraapt, dan speelt
die partij met de bal samen.
TOELICHTING. 1°. Iedere speler mag maar door één
tegenstander worden gehinderd.
2°. Het hinderen moet bij voorkeur aan de voorzijde
van het lichaam geschieden. Het vasthouden van een
tegenstander is verboden.
3°. De bal mag niet uit handen worden geslagen.
4°. Met de bal in handen mag niet worden gelopen.
5°. De bal mag niet geschopt worden.
Bij overtreding van deze bepalingen heeft de tegenpartij
recht op een vrije worp. Een vrije worp is een worp, waarbij de speler niet mag gehinderd worden. Bij het hinderen
moet de speler het vrije gebruik over zijn lichaam hebben
en in het bewegen van de bal vrij blijven.
Voor elke goed gevangen bal wordt aan die partij één
punt toegekend.
Duur van het spel 20 minuten. Na 10 minuten spelen,
ontvangt die partij de bal, welke hem bij de aanvang van
het spel niet had, daar beide partijen recht hebben op een
beginworp. Aantal spelers 20.
Voor zaalspel neme men hoogstens 10 spelers.
De partij wint, welke bij 't einde van 't spel de meeste
punten heeft behaald.
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8. Vierkantbal.

J. en M.

In de zaal of op het terrein wordt het speelveld uitgezet
door middel van strepen, touwen of linten.
Lengte en breedte van elk vak 3 à 4 m. Bij
W
3'-4
voorkeur een oneven aantal vakken. Aan de
ene zijde van het speelveld plaatst men een
"\V, aan de andere zijde een R. De leerlingen 1 R
W 3M
worden bij voorkeur in groepen van 14 verdeeld en elke groep in twee partijen, b.v.
W en R. In elk vak staat 1 leerling van
elke partij (zie fig.).
Bij het begin van het spel wordt in het 2 W
middenvak de bal door den leider loodrecht
opgeworpen. De beide spelers in dat vak
trachten de bal te bemachtigen. Heeft b.v.
R de bal in handen, dan werpt hij deze 3 R
W
naar zijn partijgenoot in het aangrenzende
vak in de richting R. Deze doet evenzo,
tot de bal in het laatste vak van R is aangekomen. W tracht dit echter in elk vak te
verhinderen (zie pag. 354-10°) en wederkerig 4 '"
de bal te bemachtigen. Gelukt het R in het
laatste vak de bal te bemachtigen, dan heeft
partij R één punt gewonnen. Dezelfde regels
gelden ook voor W. Na elk gemaakt punt 5 W
begint het spel opnieuw in het middenvak,
met dit onderscheid echter, dat de leerling
van de verliezende partij het recht van uitwerpen krijgt (vrije worp). Bij een vrije 6 R
W
worp mag de tegenpartij niet hinderen.
Telkens, :o.adat 2 punten gemaakt zijn,
wordt van vak verwisseld, in dier voege, dat
de spelers uit vak 1 overgaan naar vak 2,
die uit vak 2 naar vak 3 enz., terwijl de 1 W
spelers uit vak 7 naar vak 1 overgaan.
Wanneer de bal over een vak wordt geR
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worpen, zonder dat een der spelers in dat vak hem aanraakt; de bal geschopt; uit de handen geslagen; met de
bal in de handen gelopen; of de bal bemachtigd wordt,
terwijl de speler met andere lichaamsdelen dan de voeten
de grond raakt, wordt een vrij e worp toegekend aan de
tegenpartij van den overtreder op de plaats, waar de fout
geschiedde.
Gaat de bal over een der zijgrenzen of over de achterste
grens van de beide, uiterste vakken, dan wordt hij ingeworpen op de plaats, waar hij over de grens ging
door de tegenpartij van hem, die de bal het laatst aanraakte.
De partij, die in een vooraf bepaalde tijd het hoogst
aantal punten heeft behaald, is winnares.
Zodra de leerlingen in dit spel enige bedrevenheid hebben
verkregen, wordt het zodanig gewijzigd, dat de lengte en
breedte van elk vak ± 5 m bedraagt, terwijl in elk vak
2 à 3 leerlingen van iedere partij plaats nemen.
Naarmate de grootte der vakken toeneemt, is het
wenselijk het aantal vakken te verminderen en in gelijke verhouding het aantal leerlingen in elk vak te
vermeerderen.
Om een punt te maken, moet de bal in handen worden
gespeeld van één - in de twee uiterste vakken - daarvoor
a a n g e w e zen leerling; aan de rode zijde één van partij
R, aan de witte zijde één van partij W, terwijl deze de
bal uit de lucht moet vangen.
Nu volgen de directe voorbereidingen.

9. Doelen.

J. en M.

(Keuze van doelworp vrij).

Bij aanwezigheid van 4 korven worden de leerlingen in
vier kringen opgesteld; in het midden van elke kring
staat een standaard met korf. Korfhoogte ± 21/ 2 m.
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Afstand van de leerlingen tot de paal ± 2 m. Eén der
leerlingen staat nabij de standaard. No. 1 tracht de bal
in de korf te werpen. De in het midden staande leerling
vangt of raapt de bal op, werpt hem naar No. 2, die
nu tracht te doelen enz. Wien het
gelukt de bal van boven door de
J., korf te werpen, verwisselt van plaats
met den in het midden staanden
< leerling en de volgende speler doelt.
De groep, die in een bepaalde tijd
de meeste punten gemaakt heeft,
7
~
is winnares.
Het verdient aanbeveling, de leerlingen van tijd tot tijd ten opzichte
van de korf een andere plaats te doen nemen, aangezien
het gemakkelijker is, aan de voorzijde dan aan de achterzijde van de korf te doelen.
N.B. Om te voorkomen, dat bij minder geoefende spelers
dezelfde leerling te lang onder de korf staat, kan men
de kinderen ook bij toerbeurt hiervoor aanwijzen; b.v. de
eerste ronde no. 1, de volgende ronde no. 2 enz.

10. Doelen.

J. en M.

(Strekworp met 2 handen, later met 1 hand).

Als het vorige spel, doch nu met de strekworp.
a. Met beide handen (zie theorie pag. 60).
b. Met één hand (zie theorie pag. 64).

11. Doelen en hinderen in één vak.

J. en M.

Het speelveld is 25 m lang en breed en door middel van
linten, touwen of kalklijnen afgebakend. In het midden
plaatst men een paal met korf (Korfhoogte 21/ 2 à 3 m),
zie fig.
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25 M

De spelers worden door
twee
aanvoerders in 2
R
partijen verdeeld, b.v. R
- .
en W. Eén dezer partijen
R
w
R
moet van een duidelijk
w
zichtbaar
herkenningsW
R
teken
worden
voorzien.
'"
Door loting wordt beR
w
w
R
paald, welke partij het
eerst moet doelen. De
R
aanvoerder van die partij
R
W
W
W
stelt zijn partijgenoten
R
op; de andere aanvoerder plaatst zijn spelers
daartegenoyer, die tijdens het spel steeds bij elkaar moeten
blÜven.
J)oel van het spel: Beide partijen trachten - om beurten - punten te maken door de bal van boven door de
korf te spelen. De onderwijzer werpt de bal nabij de grens
omhoog, terwijl b.v. de aanvoerders nu trachten de bal
te bemachtigen. Hebben b.v. de R de bal, dan moeten
deze door samenspel (verplaatsend) de bal naar de korf
spelen. De W daarentegen trachten dit door hinderen te
beletten en de bal te bemachtigen, waarna zij door samenspel (verplaatsend) in het speelveld (van de korf af) de
bal in hun bezit trachten te houden. Heeft b.v. Reen
doelpunt gemaakt, dan verkrijgt één der W de uitworp
(vrije worp), waarbij niet gehinderd mag worden.
Een vrije worp wordt toegekend aan de tegenpartij van
den overtreder op de plaats, waar de fout is gemaakt:
1°. wanneer de bal buiten het speelveld wordt gerold
of geworpen;
2°. wanneer met de bal in de handen wordt gelopen;
3°. wanneer de bal uit de handen wordt geslagen;
4°. wanneer de bal wordt geschopt;
5°. wanneer de bal met de vuist wordt geslagen;
6°. wanneer de bal wordt overgegeven;
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7°. wanneer de bal bemachtigd wordt, terwijl de speler
met andere lichaamsdelen dan de voeten de grond
raakt;
8°. wanneer een speler door twee of meer tegenstanders
wordt gehinderd;
9°. wanneer een speler wordt omvergelopen;
10°. wanneer een speler zó gehinderd wordt, dat hij niet
meer over het vrije gebruik van zijn lichaam beschikt; b.v. indien een speler:
a. zijn arm of armen steekt door die van zijn werpenden tegenstander;
b. over een tegenstander heenhangt ;
c. den tegenstander, die de bal heeft, belemmert in
het opstaan uit gebukte of liggende houding;
d. den tegenstander tijdens zijn worp haakt achter arm of bal, of diens arm met het lichaam
tegenhoudt, onverschillig of hij achter, naast of
voor hem staat;
c. op enige, andere wijze den speler, die de bal
heeft, belemmert deze te bewegen; - echter is
aanraken van bal of speler vaak onvermijdelijk.
11 o. wanneer een speler met beide of één der voeten de
grond buiten het vak aanraakt, terwijl hij de bal
bemachtigt, of zijn tegenpartij hindert;
12 0• wanneer op het moment van doelen door de tegenpartij tegen de paal wordt gestoten en dit invloed zou
kunnen hebben op het al of niet zitten van de bal;
13 0 • wanneer de bal verkeerd wordt ingespeeld.
N.B. De leider fluit niet af, wanneer hierdoor de overtredende partij zou worden bevoordeeld. (Zie korfbalreglement).
Bij het over de grenzen rollen of werpen van de bal,
wordt deze ingeworpen op de plaats, waar hij de grenslijn
passeerde en wel met beide voeten op die lijn staande.
Na 5 minuten wisselen de partijen van taak, zodat dan
de W partij in de gelegenheid is, punten te maken.
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De partij, die aan het eind van het spel - bij een gelijk
aantal doelbeurten - de meeste punten heeft behaald,
is winnares.
N.B. Dit spel komt het best tot zijn recht, wanneer men
het laat uitvoeren door een niet te groot aantal spelers
(b.v. ten hoogste 12). Zo nodig kan men door splitsing
in twee groepen van twee vakken gebruik maken.

12. Voorbereidend korfbal.

J. en M.

In een zaal, op een speelplaats of op een speelterrein,
wordt een korfbalveld uitgezet met twee vakken. Vervolgens wordt ieder vak
I
nog weer in vier kleinere
vakken onderverdeeld en
in ieder van deze vakken
komen een rode en een
RW
RW
WR I WR
witte leerling. De witte
leerlingen moeten proberen, de bal door de rode
korf te werpen en de roden
I
door de witte. Het is
WR I WR
RW
RW
niet yerplicht, de bal van
vak :r;taar vak te werpen,
maar men kan willekeurig
RW
RW
plaatsen.
Het overschrijden van
de zijgrens en de vakgrens (middellijn) wordt gestraft door
een vrije worp, uitgevoerd door de tegenpartij, maar het
spelen op de lijnen, die de onderverdeling van de vakken
aangeven, is niet strafbaar, daar dit anders veel te remmend op de goede gang zou werken. Op het tweevaksspel volgt een drievaks-spel met onderverdeling, daarna
volgen tweevaks en drievaks-spelen met een geringere
onderverdeling, zo dat in ieder aangegeven vak twee
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WR~WR
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rode en twee witte spelers aanwezig zijn. Op deze wijze
leren de kinderen zich over het speelveld verdelen, om
een vlug samenspel mogelijk te maken.
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13. Doelen.

J. en M.

(Met kantelen van de bal).

Zie 5e schooljaar (pag. 351), maar nu:
a. Vooroverkantelen van de bal (zie theorie pag 61).
b. A.chteroverkantelen van de bal (zie theorie pag. 61).
14. Doelen en hinderen in 2 vakken.

J. en M.

Het speelveld, 50 m lang en 25 m breed, wordt door
een middellijn in 2 vakken verdeeld. Op ± 8 m van de
achterste grenslijnen wordt in elk vak midden tussen de
zijlijnen een paal met korf geplaatst (zie fig.). Korfhoogte
± 3 m. Een der aanvoerders b.v. W (door loting te bepalen) plaatst de ene helft zijner partijgenoten in vak A,
de andere helft in vak B. De aanvoerder der andere partij
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(R) plaatst zijn spelers daartegenover. Partij W doelt in
de korf in vak A, partij R in die, in vak B geplaatst.
25 M

25 M

o

B

A

Regels en gang van het spel als bij "Doelen en hinderen
in één vak".
De bal wordt bij het begin van het spel door den leider
op de middellijn opgeworpen.
Na een doelworp b.v. door W in vak A, wordt de bal
door een speler van R uit A - staande met de rug naar
dat vak - , op fluitsignaal ingeworpen, van uit het midden
der scheidingslijn. Na 2 doelpunten wordt van vak gewisseld. De partij, die in een bepaalde tijd de meeste
punten heeft gemaakt, is winnares.
15. Doelen en hinderen met buitenbaan.

J. en M.

In het midden van een cirkel, zes- of achthoek (middellijn
20 m) plaatst men een paal met korf (korfhoogte 3 m).
De spelers worden in twee partijen verdeeld, b.v. R en
W en één der partijen van een duidelijk zichtbaar herkenningsteken voorzien.
De taak van de ene partij is: A. de bal boven door de
korf te werpen (doelen); van de andere partij: B. de bal
door samenspel buiten om de gehele zeshoek te doen gaan.
In beide gevallen wordt aan de partij, wie dit gelukt, één
punt toegekend.

±
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Door loting wordt uitgemaakt, welke partij taak A of
B tot doel zal hebben. De spelers stellen zich op als bij
doelen en hinderen. De leider werpt de bal van uit één
der hoeken b.v. tussen de twee
aanvoerders omhoog, die hem
trachten te bemachtigen.
Heeft R b.v. de bal, dan tracht
die partij door samenspel in de
korf te doelen, hetgeen W tracht
te verhinderen.
Heeft W de bal, dan begeven
de Witten zich zo snel mogelijk
buiten de zeshoek, teneinde den
bezitter van de bal het mogelijk te maken, deze in handen
van één zijner partijgenoten te spelen, om op bovenomschreven wijze hun doel te bereiken, hetgeen de Roden
trachten te verhinderen.
Wordt de bal, tijdens het buitenomspelen, over een
hoek of één der lijnen naar binnen geworpen, dan moet
de gehele omtrek weer worden doorlopen tot op de plaats,
waar de bal opnieuw buiten de zeshoek wordt gespeeld.
De partijen verwisselen van rol, telkens nadat 2 punten
zijn gemaakt. Algemene regels als bij doelen en hinderen,
in één vak, met uitzondering van punt 1 en 11.
De partij, die aan het einde van het spel de meeste
punten heeft behaald, is winnares.

;
1
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VOORBEREIDENDE SPELEN VAN HANDBAL.

Teneinde het handba,lspel aan te leren, maakt men in de
eerste plaats gebruik van de oefeningen en spelen, die de
elementen werpen, vangen, plaatsen, en samenspelen met
de grote ba,l (handbal) behandelen. Deze zijn ondergebracht
in het hoofdstuk "Oefeningen en spelen met de grote bal"
en "Voorbereidende spelen 1,an korfbal". Het zijn o. a.:
Over en weer, Koninginnebal, Over en weer met stuit, Inhaalbal,
Hinderbal, Jagerbal en Tijgerbal.
Het aanleren van de drie passen lopen met de bal, gevolgd
door een stuit kan spelenderwijs plaats vinden in het krijgertjespel genaamd: .,Krijgertje 'met stuitbal" (zie blz. 195), en
met "Handbal drijven" (zie blz. 284).
Hierop volgt als voorbereiding voor het aanleren van het
doe1verdedigen: Burchtbal (Je wijze).

Burchtbal. (Ie wijze).

J.

De groepen worden in een kring om de burcht geplaatst
met onderlinge afstand van 1 tot 1 1/ 2 m. Als burcht kan
men gebruiken een koker op voetstuk met uitschuifbaar
bovendeel, voorzien van een kom, waarin een grote bal
kan liggen (bij wijze van een muzieklessenaar). Een springstandaard van ± 1 1 / 2 m lengte. Anders drie stokken, die
aan het boveneinde worden samengebonden (zie fig.).
Eén of twee kinderen plaatsen zich als doelverdediger(s)
binnen de kring na bij de burcht. De buitenstaanden moeten nu
trachten door samenspel, waarbij
zij de bal snel naar elkaar toewerpen, een goede gelegenheid
te benutten, om de burcht
L
(stilstaand doel) te treffen (bij
voorkeur met de strekworp
(Zie: theorie pag. 60), terwijl
7
de doelverdediger(s) dit moeten
beletten. Wordt de burcht getroffen, dan verwisselt degene,

v
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die raak geworpen heeft, met een der doelverdedigers van
plaats. Bij dit spel moet de kinderen vooral het nut van het
samenspel worden geleerd. Dit samenspel verkrijgt men,
door de bal - over de burcht en doelverdediger(s) heenvlug naar de overzijde te werpen, waardoor de kans, om de
burcht te treffen, groter wordt en de doelverdediger(s) meer
werk wordt gegeven (stilstaand samenspel).
Als directe voorbereiding wordt op de lagere school gebruik
gemaakt van het Zevenhandbal8pel, dat zich zeer goed leent
voor beoefening op een 8peelplaats of in een grote zaal.

Het Zevenhandbalspel.

J.

In een zaal of op een speelplaats geeft men met krijt
het speelveld aan zoals in onderstaande figuren.
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Art. 1.
Het aantal spelers bedraagt zeven. Een is doelverdediger;
deze bevindt zich in zijn doel, dus in het gebied, begrensd
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door de halve cirkel. Eigen noch tegenpartij mogen hier
in komen, terwijl ook het terugspelen op den doelverdediger
verboden is. Van de zes overige spelers zijn er drie achterspeler en drie vormen de voorhoede. Deze voorhoede
verplaatst zich na het beginsignaal naar de speelhelft
van de tegenpartij en blijft in deze vakken spelen, ieder
gehinderd door een speler van de achterhoede van die
tegenpartij (zie 2e tekening).
Art. 2.
Alleenspel in de vorm van drie passen lopen met de bal,
gevolgd door een stuit, is geoorloofd.
Art. 3.
Bij het hinderen is het geoorloofd den tegenstander
de bal uit handen te spelen en wel met één open hand,
en met één hand de bal eruit te trekken, terwijl het hem
niet toegestaan is, de bal langer dan 3 seconden in de
hand te houden. Ook mag men den tegenstander met de
borst wegduwen, als men contact heeft.
Art. 4.
Uit een vrije worp kan direct gedoeld worden. Een
vrije worp wordt o. a. toegekend:
1. wanneer de bal opzettelijk geschopt, of met de voet
gestopt wordt;
2. wanneer de speler alleenspel speelt anders dan met
stuit: nl. opgooien en weer vangen;
3. wanneer de inworp fout is; deze dient nl. te geschieden met beide voeten achter de zijlijn en met
beide handen boven het hoofd (strekworp). Zie
theorie blz. 60, fig.- 9.
4. wanneer er meer dan 3 passen met de bal wordt
gelopen.
5. wanneer men tegen een speler aanloopt, of deze
omklemt.
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Àrt. 5.
De doelverdediger mag elke manier gebruiken, om zijn
doel te verdedigen. Hij mag zonder beperking met de bal
in het doelgebied lopen, maar hij mag dit met de bal niet
verlaten.

Art. 6.
Het overschrijden van de z.g. vakgrenzen is niet strafbaar,
aangezien zij slechts ten doel hebben de spelers op de juiste
manier over het speelveld te verdelen. Toch dienen de
spelers zich zo goed mogelijk aan deze indeling te houden,
daar het in geen geval geoorloofd is, dat bijv. een linkse
speler in het vak van den rechtsen speler terecht komt of
omgekeerd.
Met in achtname van bovenstaande regels, probeert
iedere partij al samenspelende de bal door het doel van
de tegenpartij te werpen.
OPMERKING:

bereidend spel.

De buitenspelregel vervalt in dit voor-
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OVERZICHT VAN DE SPELEN.
SPELEN VOOR HET EERSTE LEERJAAR.
ZONDER SPELBENODIGDHEDEX.
Blz.
Zoete kinderen
J. en M. 104
Wat moeder doet
J\f.
105
De wasvrouw . .
M.
106
De vrolijke kring
J. en M. 107
De lieve lentetijd
J. en M. 110
Kabouter . . . .
J. en M. UI
Zo zijn onze manieren
J. en M. III
Vrolijke werkertjes. .
J. en M. Il2
De smid . . . . . .
J.
113
Twee emmertjes water halen
J. en M. 114
Poppenkoopman . . . . . .
M.
116
Kind'ren danst nu in een kring.
J.enM. 117
Zie daar kom ik aangelopen
J. en M. Il9
Ketting rijgen .
M.
120
De molenaar .
J. en M. 122
J. en M. 124De zevensprong
Blindemannetje
J. en M. 127
Stiltespel (met noemen)
J. en M. 128
J. en M. 129
Stiltespel (met aanwijzen).
De beeldhouwer . . . . .
J. en M. 139
Het toepassen van rechts en links (I)
J. en M. 144Rechts houden (I) . . . . . . . .
J. en M. 148
Spelen op de rijweg is verboden (I) .
J. en M. 160-162
Krijgertje zonder opstelling. . . . .
J. en M. 191
Krijgertje met hinderen . . . . . .
J. en M. 191
Kat en muizen (in een geopende kring)
J. en M. 198
Kat en muizen (met handen vast)
J. en M. 198
De zwarte man of witte vrouw. . .
J. en M. 209
J. en M. 211
Herder en schapen. . . . . . . . .
Schipper mag ik overvaren (Ie en 2e manier)
J. en M. 213
J. en M. 247
Stuivertje wisselen. . . . . . . . .
J. en M. 263
Wedloop in rechte baan ca. 10 m. . . . . .
J. en M. 266
Kringwedloop in twee of meer kringen
Kringwedloop in een kring met 2 of meer lopers
(partijspel) . . . . . . . . . . . . . . . . J. enM. 268

364
MET SPELBENODIGDHEDEN.
Rechts houden (1I) . . . . . . . . . . . . .
Trottoir en wandelpad, bestemd voor voetgangers
Krijgertje zonder opstelling. .
Krijgertje met hindernissen. . .
Kleine ballen vangen. . . . . .
Oefeningen met de kleine bal. .
Over en weer werpen (kleine bal)
Koninginnebal (kleine bal) . . .
Geef door (grote bal). . . . . .
Geef door (achterwaarts) (grote bal) .
Over en weer werpen (grote bal) . .
Koninginnebal (grote bal). . . . . .
Hindernisloop . . . . . . . . . . .
Wedloop met één blokje op 5 m halen
Wedloop met opstapelen . .
Blokjes rapen uit één cirkel . . . . .

J. en M.
J. enM.
J. en M.
J. en M.

J. enM.
J. en M.
J. enM.
J. en M.
J. en M.
J. en M.
J. en M.
J. enM.
J. en M.
J. en M.
J. en M.
J. en M.

Blz.
149
162
191
192
221
221
222
222
226
226
229
229
277
278
279
280

SPELEN VOOR HET TWEEDE LEERJAAR.
ZONDER SPELBENODIGDHEDEN.
De zevensprong . . . . . .
J. en M.
M.
Meisjelief, kom dans met mij
J. en M.
Blindemannetje . . . . .
J. en M.
Stiltespel (met noemen)
Stiltespel (met aanwijzen).
J. en M.
De beeldhouwer . . . . .
J. enM.
Rechts houden (1I). . . .
J. en M.
Gebruikt het rechter trottoir
J. en M.
Gebruikt de rechterhelft van het trottoir
J. en M.
Krijgertje zonder opstelling. . . . . . .
J. en M.
Krijgertje met hinderen . . . . . . . .
J. en M.
Krijgertje in het bos. . . . . . . . . .
J. en M.
Krijgertje door de straten of om de perken
J. en M.
J. en M.
Jagerspel . . . . . . . . . . . . . . . .
Kat en muizen (met hinderen door de kring)
J. en M.
Kat en muizen met hinderen (leerling hindert) . J. en M.
Krijgertje met hurken . . . . . . . . . . . . J. en M.
Krijgertje met hurken met vrijplaatsen . . . . J. en M.
Voetjes van de grond . . . . . . . . . . . . J. en M.
Zwarte man of witte vrouw (met neutrale strook) J. en M.
Herder en schapen (met 2 wolven) . . . . . . J. en M.

124
125
127
128
129
139
149
163
164
191
191
192
196
196
198
199
207
207
207
210

211

365
Herder en schapen (met hinderen).
Schipper mag ik overvaren Y • • •
Chinese muur . . . . . . . . . .
Chinese muur (met hinderen door het hek).
Visnet (in een kring). . . . .
Visnet (met grenslijnen) . . .
Stuivertje wisselen met paren.
Naaiwinkel . . . . . . . . .
Wedloop in rechte baan ca. 18-20 m.
Kringwedloop in 2 of meer kringen (estafette)
Kringwedloop in een kring met 2 of meer partijen
Wedstrijd door de tunnel. . . . . . . . . . .

J. en M.
J. en M.
J. eu M.
J. en M.
J. en M.
J. en M.
J. en M.
J. en M.
J. en M.
J. en M.
J. en M.
J. en M.

Blz.
212
213
214
215
218
218
247
248
263
267
268
274

MET SPELBENODIGDHEDEN.
Toepassen van rechts en links . . . . . . . .
Gebruikmaking van overgang voor voetgangers .
Krijgertje zonder opstelling. . . . . . .
Krijgertje met hindernissen. . . . . . . . .
Krijgertje door de straten (met afwerpen) . .
Krijgertje om de perken (met afwerpen). . .
Zwarte man of witte vrouw (met hindernissen)
Fopbal (kleine bal). . . . . . . . . . . .
Het stuiten (kleine bal) . . . . . . . . .
Over en weer werpen (grote bal) . . . . .
Over en weer werpen met stuit (grote bal).
Fopbal (grote bal). . . . . . . . . . . .
Werpdoor in kring (grote bal) . . . . . .
Springen in groepen over het schommelend springtouw . . .
Schuif door . . . . . . . . . . . . . .
Hindernisloop . . . . . . . . . . . . .
Wedloop met twee blokjes op 5 m halen
Wedloop met opstapelen . .
Blokjes rapen uit één cirkel . . . . . .

J.enM.
J. enM.
J.enM.
J.enM.
J.enM.
J.enM.
J.enM.
J.enM.
J.enM.
J.enM.
J.enM.
J.enM.
J.enM.
J.enM.
J.enM.
J.enM.
J.enM.
J.enM.
J.enM.

144
154
191
192
196
196
210

223
223
230
231
231
232
251

274
277
278
279
280

SPELEN VOOR HET DERDE LEERJAAR.
ZONDER SPELBENODIGDHEDEN.
Meisjelief, kom dans met mij
Stiltespel (met noemen)
Stiltespel (met aanwijzen) . .
Blindelings naar een doel lopen .

M.

125

J. en M.
J. en M.
J. enM.

128
129
130

366
Twee is te veel
De beeldhouwer
Rechts houden (VI)
Rechts houden (VIII)
Spelen op de rijweg is verboden (11)
Krijgertje door de straten of om de perken
Jagerspel
Kat en muizen met nesten .
Kat en muizen in de schuur
De vos en de kippen.
Schipper mag ik overvaren?
Visnet (in een kring) .
Visnet (met grenslijnen)
Naaiwinkel
Geen plaats meer . . . . .
Wedloop in rechte baan ca. 25-30 m.
Kringwedloop in twee of meer kringen
Kringwedloop in één kring met twee of meer
partijen.
Wedstrijd door de tunnel.

J. en M.
J. en M.
J. en M.
J. en M.
J. en M.
J. en M.
J. en M.
J. en M.
J. en M.
J. en M.
J. en M.
J. en M.
J. en M.
J. en M.
J. en M.
J. en M.
J. en M.

Blz.
137
139
151
152
162
196
196
199
200
203
213
218
218
249
249
263
267

J. en M.
J. en M.

268
274

en M.
en M.
en M.
en M.
en M.
en M.
en M.
en M.
en M.
en M.
en M.
en M.
en M.
en M.
en M.
en M.
en M.
en M.
en M.
en M.
en M.
en M.

131
140
145
146
149
150
151
157
164
192
194
194
196
196
215
224
224
224
225
225
227
228

MET SPELBENODIGDHEDEN.
Wie krijgt de bal ~ .
De aap en de cocosnoot
Toepassen van rechts en links (111)
Toepassen van rechts en links (IV)
Rechts houden (IV)
Rechts houden (V).
Rechts houden (VII) .
Links inhalen voor voetgangers (I)
Inhalen als wielrijders, automobilisten enz ..
Krijgertje met hindernissen .
Krijgertje met afwerpen
Rolbal
Krijgertje door de straten (met afwerpen)
Krijgertje om de perken (met afwerpen)
Chinese muur met hindernissen
Over en weer met stuit (kleine bal)
Koninginnebal (kleine bal)
Fopbal (kleine bal).
Muurkaatsen (kleine bal) .
Koningsbal (kleine bal) .
Geef door en loopbal (grote bal)
Loopbal in kringopstelling (grote bal)

J.
J.
J.
J.
J.

J.
J.
J.
J.
J.
J.
J.
J.
J.
J.
J.
J.
J.
J.
J.
J.
J.

367
Blz.
Loopbal in kringopstelling met 2 ballen (grote
bal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geefdoor en loopbal in kringopstelling (grote bal)
Baljacht (grote bal) . . . . . . . . . . . . .
Fopbal (grote bal) . . . . . . . . . . . . . .
Werpdoor in kringopstelling (grote bal) . . . .
Werpdoor en loopbal in kringopstelling (grote bal)
Stabal (Ie wijze) . . . . . . . . . . . . . . .
Paal omwerpen in groepen . . . . . . . . . .
Springen in groepen over het schommelende spring.
touw . . . . .
Springende kring. . .
Schuifdoor . . . . .
Hindernisloop . . . .
Wedloop met blokjes.
Blokjeswedloop met opstapelen
Blokjes rapen uit één cirkel
Werp bal met twee honken .
Werpbal met vier honken
Balkrijgertje met tikken met de kleine bal.
Kegelspel . . . . . . . . . . . . . . . .

J.en M.
J.enM.
J. enM.
J.enM.
J.enM.
J.enM.
J.enM.
J.enM.

228
228
229
231
232
232
239
244

J.enM.
J.enM.
J.enM.
J.enM.
J.enM.
J. enM.
J. enM.
J. enM.
J.enM.
J. enM.
J.enM.

251
251
274
277
278
279
280
297
299
317
318

SPELEN VOOR HET VIERDE LEERJAAR.
ZONDER SPELBENODIGDHEDEN.
Meisjelief, kom dans met mij . .
Stiltespel (met noemen)
Stiltespel (met aanwijzen). . . .
Blindelings naar een doel lopen .
Aandachtsspel met cijfers en letters
Ratten en raven.
Slagloop . . . . .
Laatste paar uit. .
Buitenste paar uit .
Twee is te veel . .
Links inhalen voor voetgangers (lI)
Spelen met de richting aangeven Stop.
tekens (I) . . . . . . . .
Pannekoekspel . . . . . . . . . . .
Krijgertje om de kring. . . . . . .
Kat en muizen in de schuur . . . .
Kat en muizen in front· en flankrijen
Kat en muizen (met natikken) . . .

M.
J.enM.
J. enM.
J.enM.
J.enM.
J. enM.
J.enM.
J.enM.
J.enM.
J.enM.
J. enM.

125
128
129
130
132
133
135
136
137
137
158

J. enM.
J.enM.
J. enM.
J.enM.
J.enM.
J. enM.

175
197
197
200
201
202

en andere
.
.
.
.
.
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De vos en de kippen.
J.enM.
Schaar loop uit (zonder kettingbreken) .
J. enM.
Overlopertje in twee partijen
J.enM.
Aannemer
J.enM.
J.enM.
Visnet (in een kring) .
J.enM.
Visnet (met grenslijnen)
Trekkamp in en uit de cirkel.
J.
Trekkamp zonder touw. . . .
J.
Duwkamp in en uit de cirkel.
J.
Wedloop in rechte baan ca. 40-60 m.
J.enM.
Estafetteloop
J.enM.
Kringwedloop in twee of meer kringen
J.enM.
Kringwedloop in één kring met twee of meer
partijen.
J.enM.
Wedloop met groepen . . . . .
J.enM.
Wedloop in front· en flankrijen .
J.enM.
Wedstrijd door de tunnel.
J. enM.
J.enM.
Hinkkamp

Blz.
203
204
212
216
218
218
254255

261
263
264
267
268
269
271
274
277

MET SPELBENODIGDHEDEN.
Wie krijgt de bal? . .
J. en M. 131
Teerlingspel . . . . . .
J. en M. 134J. en M. 140
De aap en de cocosnoot
Over de stroomversnelling
J. en M. 142
J. en M. 142
Blokjes balanceren. . . .
Het toepassen van rechts en links (V) .
J. en M. 147
Rechts houden (IX) . . . . . . . .
J. en M. 152
De verkeerszuilen (I en II). . . . . .
J. en M. 155
Inhalen als wielrijders, automobilisten enz ..
J. en M. 164Het rijwielpad en de oversteek voor wielrijders. J. en M. 166
Verplichte rijrichting naar rechts . . . .
J. en M. 167
Gevaarsborden. . . . . . . . . . . . .
J. en M. 168
Voorrangsbord met aanwijsbord "School"
J. en M. 169
Verbodsborden (1, II, III) . . .
J. en M. 172-174Het lichtsignaal (I). . . . . . .
J. en M. 179
Spelen met de verkeersschildpad
J. en M. 181
Krijgertje met hindernissen
J. en M. 192
Krijgertje met afwerpen . . .
J. en M. 194
Rolbal . . . . . . . . . . .
J. en M. 194
Chinese muur met hindernissen
J. en M. 215
Wachters en rovers . . . . .
J. en M. 220
Werpdoor en loopbal in kringopstelling (grote bal) J. en M. 232
Kruisbal (kleine en grote bal). . . . . . . . . J. en M. 235

369
Blz.
Stabal (2e wijze).
J. en M. 240
Kootbal (kampspel)
J.enM. 244
Springen in groepen over het schommelend spring.
251
touw
M.
Springende kring.
J.enM. 251
Vrije mand (kampspel) .
J. enM. 255
Vrije mand (partijspel) .
J. enM. 255
Trekkamp.
J.enM. 256
Estafettenloop .
J. enM. 264c
Estafettenloop met doorgeven .
J.enM. 272
Estafettenloop met doorwerpen
J. enM. 273
Rol door
J.enM. 274
Schuif door
J.enM. 274
Hindernisloop
J.enM. 277
Wedloop met blokjes.
J.enM. 278
Blokjes wedloop met opstapelen.
J. enM. 279
Wedloop met blokjes in groepen
J.enM. 279
Blokjes rapen uit één cirkel
J. enM. 280
Blokjes rapen
J. enM. 281
Blokjes rapen met groepen
J. enM. 282
Hoepelwedloop .
J.enM. 283
Wedloop met balwerpen
J.enM. 283
J. enM. 287
Grenswerpbal (kleine bal) .
Lijnbal
J.enM. 291
Werpbal met vier honken en brander
J. enM. 299
Slagvaardigheidsspelen voor slagbal zonder op·
werper (I en lI). .
J. enM. 300
J.enM. 319
Doelwerpen in de verte
Balkrijgertje (met vooraf werpen of rollen) .
J.enM. 320

SPELEN VOOR HET VIJFDE LEERJAAR.
ZONDER SPELBENODIGDHEDEN.
Stiltespel (met noemen)
J. enM.
Stiltespel (met aanwijzen). . . . .
J. enM.
Blindelings naar een doel lopen. .
J.enM.
Aandachtsspel met cijfers en letters
J.enM.
Ratten en raven.
J.enM.
Slagloop . . . . .
J. enM.
Laatste paar uit. .
J. enM.
Buitenste paar uit .
J. enM.
Drie is te veel. . .
J.enM.
Spelen met richting aangeven, stop- en andere
tekens (Il) . . . . . . . .
J. enM.

128
129
130
132
133
135
136
137
138
177

370
Pannekoekspel . . . . . . .
Krijgertje om de kring. . .
Kat en muizen in de schuur
Kat en muizen in front- en flankrijen
Kat en muizen (met natikken) . . .
Kat en muizen met open en sluit de poort
De vos en de kippen. . . . . . . . .
Schaar loop uit (zonder ketting breken)
Schaar loop uit (met ketting breken)
Twee vast is vrij
Aannemer om de kring.
Visnet (in een kring) . .
Visnet (met grenslijnen)
Grijp- of roofvogel (achterste leerling tikken) .
Trekkamp in en uit de cirkel .
Trekkamp zonder touw. . . . . .
Duwkamp in en uit de cirkel. . .
Wedloop in rechte baan ca. 60-70 m.
Kringwedloop in twee of meer kringen (partijspel)
Kringwedloop in één kring met 2 of meer partijen
Wedloop met groepen . . . . .
Wedloop in front- en flankrijen .
Hinkkamp . . . . . . . . . .

J.enM.
J.enM.
J.enM.
J. enM.
J.enM.
J. enM.
J.enM.
J. enM.
.T. en M.
J.enM.
J.enM.
.T. en M.
J.enM.
J. enM.
J.
J.

J.
J. enM.
J. enM.
J.enM.
J.enM.
.T. en M.
J.enM.

Blz_
197
197
200
201
202
202
203
204
205
208
217
218
218
219
254
255
261
263
267
268
269
271
277

MET SPELBENODIGDHEDEN.
Blindelingse loop met hindernissen
J. en M. 131
Wie krijgt de bal ~. . .
J. en M. 131
J. en M. 134
Teerlingspel . . . . . . .
De aap en de cocosnoot .
J. en M. 140
Over de stroomversnelling
J. en M. 142
J. en M. 142
Blokjes balanceren. . . .
Links inhalen voor voetgangers als part~jspel
J. en M. 159
Inhalen als wielrijders, automobilisten enz ..
J. en M. 164
Verplichte rijrichting naar rechts (variatie) .
J. en M. 168
Parkeerverbod en parkeerplaats (I en II)
J. en M. 169-171
Spelen met het stopbord (I en II)
J. en M. 174-175
Het stopverbod
J.enM.177
Het lichtsignaal (Il, lIl)
J. en M. 180-181
Rolbal . . . . . . . .
J. en M. 194
Krijgertje met stuitbal .
J. en M. 195
J. en M. 215
Chinese muur met hindernissen
Wachters en rovers
J. en M. 220
Inhaalbal . . . . . . . . . .
J. en M. 232

371
Blz.
Inhaalbal met wedloop. . .
J.enM. 233
Inhaalbal met oneven aantal leerlingen
J.enM. 233
Kruisbal met wedloop . . . . . . .
J.enM. 236
Kruisbal met zijdelings terugbrengen
J.enM. 237
Kruisbal met zijdelings terugwerpen.
J. en M. 238
Stabal (3e wijze) . .
J.enM. 240
Kootbal (kampspel)
J.enM. 244
Kootbal (partijspel)
J.enM. 245
Springende kring. .
J.enM. 251
Vrije mand (kampspel) .
J.enM. 255
Vrije mand (partij spel) .
J.enM. 255
Trekkamp . . . . . . .
J.enM. 256
Kruistouw trekken (over een streep).
J.enM. 257
Kruistouw trekken (met oprapen) . .
J.enM. 257
Trekken aan het touw zouder eind .
J.enM. 258
Duwkamp aan één of tussen 2 stokken
259
J.
Paalduwen . . . . . . . .
260
J.
Estafetteloop . . . . . . .
J.enM. 264
Estafetteloop met doorgeven
J.enM. 272
Estafetteloop met doorwerpen .
J.enM. 273
Rol door . . . . . .
J.enM. 274
J.enM. 277
Hindernisloop . . . . . . . .
Wedloop met blokjes. . . . .
J.enM. 278
Blokjes wedloop met opstapelen.
J.enM. 279
Wedloop met blokjes in groepen
J.enM. 279
Blokjesrapen uit een cirkel .
J.enM. 280
J.enM. 281
Blokjes rapen . . . . . . . . .
Blokjes rapen met groepen . . .
J.enM. 282
Hoepelwedloop . . . . . . . . .
J.enM. 283
Hoepelwedloop (met doorkruipen)
J.enM. 283
Hoepelwedloop (met keerpunt)
J.enM. 283
Wedloop met bal werpen. . . .
J.enM. 283
J.enM. 287
Grens&agbal . . . . . . . . . .
J.enM. 292
Lijnbal . . . . . . . . . . . .
J.enM. 303
Slagbal met vier honken en brander.
Slagvaardigheidsspel voor slagbal (met opwerp er) J.enM. 303
Bokbal (Ie wijze) . . . . . . . . . . . .
J.enM. 321
Balkrijgertje (met afwerpen) . . . . . . .
J.enM. 323
Bokbal (2e wijze) . . . . . . . . . . . .
J. en M. 323
Voorbereidend kastie zonder slaggereedschap
J.enM. 324
J.enM. 343
Hinderbal . . . . .
J.enM. 344
Hinderbal (tijgerbal) . .
J. enM. 345
Burchtbal (2e wijze) . .
J.enM. 345
Trefbal in twee partijen
Jagerbal . . . . . . ..
J.enM. 346
J.enM. 347
Trefbal in twee vakken

372
Blz.
Samenspel in twee partijen .
Vierkantbal . . . . . . . .
Doelen (keuze van doelworp vrij)
Burchtbal (Ie wijze) . . . . . .

J. en M.
J. en M.
J. en M.
J.

348
350
351

359

SPELEN VOOR HET ZESDE LEERJAAR.
ZONDER SPELBENODIGDHEDEN.
Stiltespel (met noemen)
J.enM.
Stiltespel (met aanwijzen).
J.enM.
Blindelings naar een doel lopen .
J. enM.
Aandachtsspel met cijfers en letters
J.enM.
Ratten en raven.
J.enM.
Slagloop
J. enM.
Laatste paar uit .
J.enM.
Buitenste paar uit .
J. enM.
Drie is te veel.
J.enM.
Wedloop op bevel
J. enM.
Sta stil (partijspel) .
J.enM.
Pannekoekspel .
J. enM.
Krijgertje om de kring.
J.enM.
Kat en muizen in front- en flankrijen
J. enM.
Kat en muizen (met natikken) . . .
J. enM.
Kat en muizen met open en sluit de poort
J. enM.
Verlos
J.enM.
Krijgertje met kruisen
J. enM.
Aannemer om de kring met gangen .
J.enM.
Visnet (in een kring) .
J. enM.
Visnet (met grenslijnen)
J.enM.
Grijp- of roofvogel (achterste leerling tikken) .
J. enM.
Grijp- of roofvogel (met vrij tikken) .
J.enM.
Duwkamp in en uit de cirkel .
J.
Het tournooi
J.
Wedloop in rechte baan ca. 65-80 m .
J. enM.
Kringwedloop in twee of meer kringen (partijspel) J.enM.
Geef door (in kringopstelling) .
J.enM.
Kringwedloop in een kring met twee of meer partijen
J.enM.
Wedloop met groepen . . . . . . . . .
J.enM.
Wedloop in front- en flankrijen . . . . .
J.enM.
Haasje-over als wedstrijd (in rechte baan)
J.
Sprongloop
J.enM.
Hinkkamp
J.enM.

128
129
130
132
133
135
136
137
138
138
193
197
197
201
202
202
205
208
217
218
218
219
219
261
261
263
267
268
268
269
271
276
277
277

373
Blz.
MET SPELBENODIGDHEDEN.
Blindelingse loop met hindernissen
Wie krijgt de bal ~ .
Teerlingspel .
De aap en de cocosnoot
Over de stroomversnelling
Blokjes balanceren.
De verkeerszuilen (111) .
Inhalen als wielrijders, automobilisten enz ..
Parkeerverbod en parkeerplaats (111)
Het lichtsignaal (IV en V)
Rolbal
Krijgertje met stuitbal .
Chinese muur met hindernissen
Wachters en rovers
Kruis bal met wedloop
Kruisbal met zijdelings terugbrengen
Kruisbal met zijdelings terugwerpen.
Stabal (3e wijze) .
Stabal (4e wijze).
Stabal (5e wijze).
Ruiterbal
Kootbal (kampspel)
Kootbal (partijspel)
Springende kring.
Cirkelspel .
Vrije mand (kampspel)
Vrije mand (partijspel)
Trekkamp.
Kruistouw trekken (over een streep).
Kruistouw trekken (met oprapen) .
Trekken aan het touw zonder eind
Duwkamp aan één of tussen twee stokken.
Paalduwen
Estafettenloop .
Estafettenloop met doorgeven.
Estafettenloop met doorwerpen
Rol door
Haasje-over als wedstrijd (in de kring)
Hindernisloop
Wedloop met blokjes.
Blokjes wedloop met opstapelen.
Wedloop met blokjes in groepen
Blokjes rapen uit een cirkel
Blokjes rapen

J. enM.
J. enM.
J. enM.
J. enM.
J.enM.
J. enM.
J.enM.
J.enM.
J. enM.
J.enM.
J. enM.
J. enM.
J.enM.
J. enM.
J.enM.
J. enM.
J.enM.
J. enM.
J.enM.
J.enM.
J.
J. enM.
J.enM.
J.enM.
J.enM.
J.enM.
J.enM.
J.enM.
J.enM.
J.enM.
J.enM.
J.
J.
J.enM.
J.enM.
J. enM.
J. enM.
J.
J.enM.
J.enM.
J. enM.
J.enM.
J.enM.
J.enM.

131
131
134
140
142
142
156
164
171
181
194
195
215
220
236
237
238
240
240
241
241
244
245
251
252
255
255
256
257
257
258
259
260
264
272
273
274
275
277
278
279
279
280
281

374

J. en M.
Blokjes rapen met groepen .
J. en M.
Hoepelwedloop .
J. en M.
Hoepelwedloop met doorkruipen.
J. en M.
Hoepelwedloop met keerpunt
J. en M.
Wedloop met bal werpen .
Voetbal drijven, handbal drijven en hockeybal
J. enM.
drijven (voetbal drijven J.) .
J. en M.
Loop naar de vallende stok.
J. en M.
Grenswerpbal met de grote bal
J.
Grenskaatsen
J. en M.
Lijnbal
J. en M.
Stuitbal.
J. en M.
Slagbal
Slagvaardigheidsspelen voor kastie (zonder opJ. en M.
werper) .
Voorbereidend kastie met slaggereedschap (I).
J. en M.
Slagvaardigheidsspel voor kastie met opwerp er
J. en M.
Voorbereidend kastie met slaggereedschap (lI)
J. en M.
J. en M.
Doelen (strekworp) .
Doelen en hinderen in één vak
J. en M.
J. en M.
Voorbereidend korfbal
Het zeven-handbalspel
J.

Blz.
282
283
283
283
283
2M
285
287
287
292
295
305
327
327
328
328
352
352

355
360

SPELEN VOOR HET ZEVENDE LEERJAAR.
ZONDER SPELBENODIGDHEDEN.
Stiltespel (met noemen)
Stiltespel (met aanwijzen). . . .
Blindelings naar een doel lopen .
Drie is teveel . . . . . . . . .
Wedloop op bevel . . . . . . .
Kat en muizen met open en sluit de poort
Grijp- of roofvogel (achterste leerling tikken) .
Grijp- of roofvogel (met vrij tikken) .
Cirkelspel . . . . . . . . . . . . . .
Het tournooi . . . . . . . . . . . .
Wedloop in rechte baan ca. 80-100 m
Estafettenloop . . . . . . . . . . . .
Kringwedloop in twee of meer kringen
Kringwedloop in één kring met 2 of meer partijen
Wedloop met groepen . . . , . . .
Wedloop in front- en flankrijen . . .
Haasje als wedstrijd (in rechte baan)
Hinkkamp
Sprongloop . . . . . . . . . . . .

J.enM.
J.enM.
J.enM.
J.enM.
J.enM.
J. en M.
J.enM.
J.enM.
J.enM.

J.
J.enM.
J.enM.
J.enM.
J.enM.
J.enM.
J.enM.

J.
J.enM.
J.enM.

128
129
130
138
138
202
219

219
252
261
263
264
267

268
269
271
276
277
277

375
Blz.
MET SPELBENODIGDHEDEN.
Blindelingse loop met hindernissen
Wie krijgt de bal T. . . .
Over de stroomversnelling . . . .
Blokjes balanceren. . . . . . . .
Inhalen als wielrijders, automobilisten enz ..
Verbodsbord "Inhalen verboden"
Combinatie rechts houden en verkeersagent
Combinatie verkeerszuil en verplichte rijrichting
Combinatie van verbodsborden en gebodsbord
Combinatie stopverbod met eenrichtingverkeer
Combinatie seinlicht en verkeersschildpad . .
Combinatie verkeerszuil en links inhalen. . .
Combinatie van seinlicht en links afslaan verboden
Combinatie parkeren en verplichte rijrichting naar
rechts . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Combinatie parkeren en richting aangeven . . .
Combinatie parkeren, rechts houden en stopverbod
Rolbal . . . . . . . . . . .
Chinése muur met hindernissen
Wachters en rovers· . . . . .
Kruisbal met wedloop . . . .
Kruisbal met zijdelings terugbrengen
Kruisbal met zijdelings terugwerpen.
Stabal (3e wijze).
Stabal (4e wijze).
Stabal (5e wijze).
Ruiterbal . . . .
Kootbal (kampspel)
Kootbal (partijspel)
Springende kring.
Cirkelspel . . . . .
Trekkamp . . . . .
Kruistouw trekken (over een streep).
Kruistouw trekken (met oprapen) .
Trekken aan het touw zonder eind .
Trekkamp met loop . . . . . . . .
Duwkamp aan één of tussen twee stokken.
Paalduwen . . . . . . . . .
Estafettenloop . . . . . . . .
Estafettenloop met doorgeven.
Estafettenloop met doorwerpen
Rol door . . . . . . . . . .
Haasje-over als wedstrijd (in de kring)
Hindernisloop . . . . . . . . . . . .

J. enM.
J.enM.
J.enM.
J.enM.
J.enM.
J. enM.
J.enM.
J.enM.
J.enM.
J.enM.
J.enM.
J. enM.
J.enM.

131
131
142
142
164
178
182
183
183
184
185
186
187

J.enM.
J.enM.
J.enM.
J.enM.
J.enM.
J.enM.
J.enM.
J.enM.
J.enM.
J.enM.
J.enM.
J.enM.
J.
J. enM.
J.enM.
J. enM.
J.enM.
J.enM.
J.enM.
J.enM.
J. enM.
J.
J.
J.
J.enM.
J.enM.
J.enM.
J.enM.
J.
J.enM.

187
188
189
194
215
220
236
237
238
240
240
241
241
244
245
251
252
256
257
257
258
258
259
260
264
272
273
274
275
277

376
Wedloop met blokjes.
Blokjeswedloop met opstapelen
Wedloop met blokjes in groepen
Blokjes rapen uit één cirkel
Blokjes rapen
Blokjes rapen met groepen .
Hoepelwedloop
Hoepelwedloop met doorkruipen.
Hoepelwedloop met keerpunt
Wedloop met balwerpen
Voetbal drijven, handbal drijven en hockeybal
drijven
Loop naar de vallende stok.
Grensschop bal
Lijnbal
Stuitbal .
Slagbal.
•
Slagvaardigheidsspel voor kastie .
Kastie
Doelen (met kantelen van de bal) .
Doelen en hinderen in twee vakken
Doelen en hinderen met buitenbaan.
Het zevenhandbalspel

J. en M.
J. en M.
J. en M.
J. en M.
J. en M.
J. en M.
J. en M.
J. en M.
J. en M.
J. en M.
J.
J. en M.
J.
J. en M.
J. en M.
J. en M.
J. en M.
J. en M.
J. en M.
J. en M.
J. en M.
J.

Blz.
278
279
279
280
281
282
283
283
283
283

284
285

287
292

295
316
329
329
356
356
357
360

377
Imitatie verkeerszuil.

Imitatie seinlicht.

11

Boven aanzicht.

De groene zuil bestaat uit
3 stukken, de blauwe uit 2.

~LETOP~
Derde deel van de groene verkeerszuil
(afm. 13 X 4 cm).

Uitholling overdwars.

Bocht.

Kruising.

378

Opgelet
Algemeen gevaarte ken.

Onbewaakte
spoorwegovergang.

Bewaakte
spoorwegovergang.

Voorrangsbord
(op de zijweg nabij de
hoofdweg te plaatsen.)

Aanwijsbord.

Verplichte rijrichting,
ook voor wielrijders.

Inrijden verboden
voor alle rijverkeer, ook
voor wielrijders.

Inrijden. verboden
voor alle rijverkeer,. ook
voor wielrijders.
Dit is een één-richting-straat.

Inrijden verboden
voor auto's, motorfietsen
en wielrijders.

Inrijden verboden
voor wielrijders.

Inrijden verboden
voor wielrijders en
motorfietsen.

Het linksafslaan is verboden.
ook ·voor wielrijders.

379

Verbodsbord:
Parkeerverbod.

Verbodsbord:
Stopverbod.

Verbodsbord:
Maximum snelheid.

Verkeersschildpad.

Wielrijders op de
rijwielpaden; de hoofdweg
Is verboden.

Vervangschijf voor het
middenvlak van het
verboösbord
"max. snelheid".

Parkeerverbod
linkerzijde.

Verboden voor
motorrijtuigen op meer
dan twee wielen.

Verboden voor
motorrijtuigen. met 1 of
meer aanhangwagens.

Achterzijde van het
verbodsbord:- max.
snelheid - is dus:.
eind max. snelheid.

Parkeerverbod
rechterzijde.

Verboden voor
motorrijtuigen op
twee wielen.

380

Verboden voor alle
motorrijtuigen.

Verboden voor bespannen
voertuigen en handkarren.

Verkeer van overzijde
heeft voorrang.

HIER ~
OVERSTEKEN
Motorrijtuigen mogen elkaar
niet Inhalen.

Aanwijsbord voor parkeerplaats •

•

WIELR~ry

STOP

OVERSTEKEN
Stopbord.

LR LR
Letterbordjes.

Verkeer van deze zijde
heeft voorrang.

LR

