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Voorwoord.
Een Hollandsche uitgave over kindergymnastiek, ziet, dat is, een gebeurtenis, waarnaar
ik al geruimen tijd heb uitgezien. Vroeger toen ik als onderwijzer op de lagere school
meer met kleine kinderen in aanraking kwam, heb ik mij herhaaldelijk afgevraagd
of de wijze van lesgeven aan die kleinsten onder de kleinen wel goed was. Ik voelde,
dat, eerst als men kind met de kinderen kon zijn, de klasse het onderwijs volgde. Hoe
vaak heb ik jonge collega's zien mislukken, juist door het onderwijs aan de 1ste en
2de klasse.
Zoo is het gebeurd, dat de gymnastiekonderwijzer zich vervreemdde van dit
onderwijs, omdat hij het te moeilijk vond. Te moeilijk, omdat hij niet begreep dat
‘groote-menschen’-oefeningen, ook al worden zij op kinderlijke wijze
gecommandeerd, daarom nog niet worden opgenomen.
Te lang hebben wij ons aanvangsonderwijs georiënteerd op het onderwijs in
hoogere klassen. Het kind, fantast als het is, voelt andere bewegingen aan en ziet,
nu kwam een richting, die ik bij intuïtie voelde, baanbrekend werk doen. Thulin,
Gaulhofer en anderen brachten ons de kindergymnastiek, ontdaan van alle
stram-gymnastische regels. ‘Het spelen werd leeren’, het kind was ons. Wat wij
Hollandsche gymnastiekleeraren te weinig durven, doen en deden buitenlandsche
collega's, zij zetten hun gedachten op papier en zoo ontstond o.a. een werkje van
Majoor Thulin dat door den arbeid van Mevr. Vrugtman - van Nouhuys te Rotterdam
nu in het Hollandsch verschijnt.
Intusschen is ons uit de Duitsche vertaling Thulin's streven reeds bekend, doch
hoop ik, dat deze in het Nederlandsch vertaalde handleiding zal medewerken om zoo
spoedig mogelijk de 1ste en 2de klasse weer in handen van den vakman te brengen,
opdat door aaneengesloten onderwijs kan worden bijgebracht wat de kultuurinvloeden
het groeiende kind ontnamen.
Ik wensch dit werkje van harte succes, ook al zal het door een eigenaardige
nomenclatuur, hier en daar door vertaling ontstaan, niet bevorderlijk werken aan het
brengen van éénheid in de wijze van uitdrukken bij ons onderwijs.
Den Haag, Juni 1929.
W. BOER.
LEERAAR I/LICH. OEF. GEM. LYCEUM EN KWEEKSCHOOL INSTITUUT VOOR LICH.
OPV.
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Voorwoord bij den tweeden Nederlandschen druk
Oorspronkelijk werd dit boekje geschreven met het oog op kleuters tot den
schoolplichtigen leeftijd, dus tot 6-7 jaar. In Deel I ‘Gymnastikteori och Metodik’
wees ik er reeds op, dat spelen de natuurlijke lichaamsoefeningen voor jongere
kinderen is, en wel vooral die vorm van spel, waarin hun fantasie tot haar recht komt.
Dit is noodig, zoowel van fysiek als van psychisch standpunt gezien.
De omgeving, waarin het kind opgroeit, laat zich ondertusschen ook gelden; o.a.
in de vorming van het fantasieleven. En daarvan hangt weer af de lust of het vermogen
om tot spelen te komen. Het is niet onbelangrijk, want de opvoeding heeft stellig
evenzeer gefaald, wanneer het fantasieleven ontbreekt, als wanneer het in de practijk
niet tot uiting komt. In dat geval hebben de ouders (opvoeders) geen tijd of begrip
(vermogen) hiervoor; of ongunstige omstandigheden doen zich voor, bijv. in dicht
bevolkte steden met hun tekort aan speelplaatsen.
In deze gevallen kan spel-gymnastiek in den vorm van ‘Bewegingssprookjes’
zonder twijfel van groot nut zijn in de voorschooljaren.
De practische ervaring der laatste jaren toont, dat het ook in andere opzichten
gemotiveerd is, wanneer ik ‘schijnbaar’ mijn vroegere meening: ‘dat geordende
gymnastiek-speloefeningen niet noodig zijn voor dezen leeftijd’ - weerspreek. Deze
meening geldt voor normale verhoudingen. Dit sluit niet uit, dat ze in andere
omstandigheden nuttig, ja zelfs zeer gemotiveerd kunnen zijn. Prof. Matthias
(München) heeft aangetoond, dat de behoefte aan stimulans voor den groei, door
middel van lichaamsoefening, het grootst is tijdens de z.g. groote lengtegroeiperioden
van 1-7 jaar en van 12-16 jaar (meisjes) of 13-18 jaar (jongens).
Waar kinderen opgroeien onder dusdanige omstandigheden, dat deze stimulans
niet voldoende is, wordt de ontwikkeling gehinderd; in den regel niet slechts physiek,
maar ook psychisch op grond van het natuurlijke verband tusschen motorische en
sensibele zenuwstelsels.
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De kinderpsychologie geeft menig voorbeeld van schuwheid, gebrek aan
zelfvertrouwen en derg.; maar ook van prikkelbaarheid, eigenzinnigheid - welke
grenst aan halsstarrigheid - ongehoorzaamheid, die in hoofdzaak zijn oorzaak in het
milieu hebben.
De belangrijke faktor in het gymnastiek-spel is voor het kind de vreugde, het
vroolijk-zijn.
Dat deze faktor de uitvoering ten goede komt en - wanneer juist toegepast - een
goede hulp in de opvoeding kan zijn, geeft onderstaand voorbeeld, waardoor op zijn
instituut de geregelde kleutergymnastiek haar intrede deed.
Het gebeurde, dat kleuters hun oudere zusters naar haar vrijwillige gymnastiek
begeleidden. Onder de kleintjes ontstond het ‘gymnastiekje spelen’, doordat ze na
begonnen te doen, wat ze er zagen.
Nadat de leerares hen met het een en ander ging helpen, fantasie-uitdrukkingen
bezigde en zoo eenigszins tot een inleiding van het bewegingssprookje kwam, was
de opgetogenheid onder de kleintjes zoo groot, dat zij er zonder dat ‘extra lesje’ niet
meer afkwam. Zoo ontstond een apart kleuteruurtje, waarvan het aantal deelnemertjes
snel aangroeide, terwijl gelijktijdig met zijn groei, de leeftijdsgrens zonk tot 2½ jaar.
Deze kleutergymnastiek bestaat nu meer dan 10 jaar en heeft bewezen van een
bijzondere vreugde en nut voor de kinderen te zijn. Van groot belang is echter, dat
een aantal artsen en paedagogen van wie het meerendeel eigen kinderen hadden
(hebben), die het kleuterlesje bezochten, met ingenomenheid en erkenning den loop
der lessen volgden en volgen. Men zou kunnen denken, dat één wekelijksch lesuur
geen noemenswaard resultaat kan hebben (meerdere lessen per week is bezwaarlijk,
door het brengen en halen der kinderen). Maar het doel is niet enkel, ja zelfs niet in
de eerste plaats - de directe lichaamsoefening.
Het bewegingssprookje is, behalve een psychische opwekking, een hulpmiddel
om kinderen met behulp der fantasie tot spelen te brengen en hen de vreugde daarvan
ten volle te doen genieten.
Talrijke voorbeelden wijzen er tevens op, dat het vreesachtige kind, dat niet kon
springen of klimmen, ja zelfs niet spelen kon, na eenige lessen zelfvertrouwen heeft
gekregen en niet alleen tijdens de gymnastiek, maar ook in andere situaties. Ook
verlegenheid en koppigheid kunnen in de gymnastiekles bij goede leiding zeer gunstig
beïnvloed worden.
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Welke rol de voorstelling in verband met gedachte en handeling speelt, geeft o.a. het
volgende voorbeeld aan:
Een driejarig meisje had tijdens 5 lessen toegekeken. Toen ze de 6e maal meedeed,
herinnerde zij zich niet slechts de fantasie-uitdrukkingen en oefeningsvormen, die
ze gehoord en gezien had, maar ze voerde de bewegingen uit, alsof ze de vorige
lessen had meegedaan, dank zij het feit dat zij psychisch er zoo levendig aan
deelgenomen had.
Opmerkelijk is de juiste en heldere herinnering, die kinderen behouden van
verhaaltjes, welke zij als oefeningen hebben uitgevoerd.
Tot slot zij er nog gewezen op de niet onbelangrijke beteeken is van het feit, dat
deze vorm van spel ‘gymnastiek’ wordt genoemd en deze als zoodanig door de
kleuters opgevat wordt als een na te streven genoegen en dat tevens bij ouders en
opvoeders het bewustzijn wordt gewekt voor het nut van lichamelijke oefening,
zoodat het door hen naar waarde worde geschat als een verplicht schoolvak en zij
het met ingenomenheid zullen goedkeuren, wanneer hun kinderen zich interesseeren
voor vrijwillige gymnastiek, sport en spel.
In deze tweede Nederlandsche oplaag zijn eenige kleine veranderingen verbeteringen naar ik hoop - aangebracht.
Lund, April 1935.
J.G. THULIN.
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Hoofdstuk I.
Algemeene beschouwing.
Wil men zich een denkbeeld vormen over datgene, waarmede kinderen op 5-8-jarigen
leeftijd spelen en zich bezighouden, dan behoeft men hun slechts gelegenheid te
geven, vrij op de speelplaats te stoeien. Of men brengt ze op een binnenplaats waar
karren staan, brandhout opgestapeld ligt, ladders geborgen worden; of laat ze
ongestoord in de kinderkamer huishouden met stoelen, tafels, ledikanten enz. Anders
geeft men hun vrij spel in een gymnastiekzaal. Hun bewegingsbehoefte schijnt
onbegrensd, hun arbeidslust en fantasie niet minder. Met behulp van dit laatste wordt
het grasveld de zee, de mangelbak de boot, de kar een automobiel of zelfs een
vliegmachine, de houtstapel een berg met afgronden; stoelen veranderen in
spoorwagens, het ledikant in een leeuwenhol, kussens in zakken meel, enz. Ze ordenen
en regelen alles met een benijdenswaardig uitvindingsvermogen, ze dragen en sleepen
en sjouwen de voorwerpen van de eene plek naar de andere, al overschrijdt dit niet
zelden hun krachten. Maar ze helpen elkaar; de een vindt dit uit, de ander dat om de
eventueele moeilijkheden te overwinnen. M.a.w. ze ontwikkelen een zeldzaam
levendige werkzaamheid en energie, die op zeer karakteristieke wijze het nauwe
verband tusschen arbeidslust en arbeidsvermogen aanschouwelijk maakt. Want
blijheid en ijver stralen hun uit de oogen. Het is de instinctieve behoefte aan beweging
en de scheppingslust in de betooverende wereld der fantasie, die hierbij de
voornaamste drijfveeren zijn.
In de kinderziel toch spelen gevoelens en fantasievoorstellingen een
overheerschende rol. De gevoelsstemming van het oogenblik kan de kinderziel geheel
in haar macht nemen.
Maar de indruk vervliegt snel, daar het nieuwe gemakkelijk het oude verdringt.
Al te vlug wil vaak de fantasie weer vervagen, waardoor het moeilijk wordt de
aandacht voor een bepaalde zaak te binden. Hiervoor is het noodig, dat het onderwerp
opwekkend is en wezenlijke belangstelling bij het kind kan oproe-
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pen. Zonder deze factoren is het moeilijk om kinderen iets te leeren. Bij alle onderwijs
zal men daarom bedenken, dat niet altijd datgene, wat men zelf interessant vindt, in
staat is, de belangstelling der kinderen te wekken en te binden. Hiervoor is
overeenstemming noodig tusschen onderwerp en gevoels- en fantasieleven van het
kind. Alles wat geen aanknoopingspunten heeft tot de kinderziel haalt deze neer en
kan de ontwikkeling van het bewustzijn tegenwerken, de fantasie kortwieken, den
wil verlammen.
De algemeene regel voor het kinderonderwijs is eveneens van toepassing bij de
lichamelijke opvoeding, en wel des te meer, daar lichamelijke en geestelijke
opvoeding - welke steeds hand aan hand behooren te gaan - niet gescheiden kunnen
worden, daar, waar het jonge kinderen geldt. Het is dus de fantasie, die de kinderen
hierbij in beweging zal zetten en houden. Maar tijdens en door deze natuurlijke
lichaamsbewegingen en spelen, ontwikkelt zich niet slechts het lichaam, doch wordt
tevens rijkelijk de gelegenheid geboden, kinderen de eerste kennis op intellectueel
en moreel gebied bij te brengen.
Door de fantasie worden aldus beelden uit de werkelijkheid opgeroepen, b.v.
paardrijden, kaatsen als een gummibal, over een sloot springen, in een boom klimmen;
of beelden uit een sprookje, een verhaal, waardoor de kinderen de beweging imiteeren
van een persoon, van een dier, van een boot, trein of boom. Het gymnastische
lesschema voor kinderen van dezen leeftijd zal dus bestaan uit een verzameling van
op dergelijke wijze ontstane spelbewegingen. Deze kunnen 1) gekozen worden uit
verschillende motieven, elk ten doel hebbende een bepaalde lichaamsbeweging of
psychische uitwerking - een verhooging van opmerkzaamheid, handigheid, vlugheid,
moed, zelfvertrouwen - of 2) een samenhangend geheel vormen, waar de beweging
en spelvormen uitdrukking geven aan de handelingen in de vertelling. Zoo'n volgorde
kan geschikt den naam van ‘bewegingssprookje’ gegeven worden. Het lesschema
kan dan, in overeenstemming met den lesduur, uit één of meer van zulke sprookjes
worden samengesteld. Het motief voor een vertelling en spelvorm zal liefst iets zijn,
waarmede de kinderen bekend zijn, of iets dat gemakkelijk, onder het vertellen van
den onderwijzer, begrepen wordt. Ontwikkelingsgraad en leeftijd der kinderen moet
bij het kiezen van het onderwerp in aanmerking genomen worden. Gebrek aan
motieven behoeft er wel nooit te zijn, want eigenlijk gezegd kan elk kinderverhaal
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en elke gebeurtenis in het dagelijksch leven aangewend worden door den onderwijzer,
die belang stelt in, en begrip heeft van de kinderfantasie. Zoo kan b.v. een wandeling
door de duinen, een tocht naar zee, het werken in den tuin, op het land, of wel een
verhaal dat de kinderen zelf gelezen hebben, een leiddraad zijn. Het is zeer aan te
bevelen van dit laatste gebruik te maken, daar hierdoor de belangstelling èn bij het
lezen, èn bij het gymnastiekonderwijs verhoogd wordt, waarbij dus het lichamelijk
en intellectueel onderricht op een natuurlijke wijze inéénvloeien.
Niet het minst voordeelige van deze oefeningen is, dat ze, practisch gesproken,
geen bepaalde toestellen behoeven. Het is natuurlijk eenvoudiger, dagelijks
terugkeerend onderricht alzijdig en meer afwisselend te maken, wanneer men een
gymnastieklokaal tot zijn beschikking heeft, doch een gemis daaraan, mag, noch
behoeft een hinderpaal te zijn voor kindergymnastiek. Met een gymnastiekbank (bij
een groot aantal kinderen 2-4) en de in het klaslokaal aanwezige stoelen, tafels,
schoolbanken, enz. en met behulp van een stukje krijt, kunnen zoo'n hoeveelheid
boomstammen, slooten, schepen, bergen enz. voorgesteld worden, dat de
bewegingsbehoefte der kinderen kan worden bevredigd. Uiterlijke afwisseling wordt
verkregen door steeds, wanneer het weer het toelaat - zoowel 's winters als 's zomers
- een deel der oefeningen buitenshuis te houden. De les kan 2-3 kwartier duren, of
wel een 5-10 minuten. In het laatste geval kunnen zij ter afwisseling en opfrissching
tusschen de gewone lesuren gelascht worden en zijn dan van groote waarde.
Wat het onderricht zelf betreft, vordert het van den onderwijzer allereerst
belangstelling voor de kinderen en begrip van hun wezen. Hoe meer hij persoonlijk
kan deelnemen aan de oefeningen, d.w.z. de macht van het voorbeeld kan aanwenden,
des te natuurlijker is het voor de kinderen. Tijdens het spel heeft hij gelegenheid,
met opmonteren, prijzen, afkeuren enz., de vroolijkheid en fantasie bij de kinderen
op te wekken, te onderhouden, te leiden en tegelijkertijd hun lichamelijke en
psychische hoedanigheden te sterken.
Bij den aanvang van elke les of oefening zal hij door eenige
belangstelling-wekkende verklaringen of een heel korte vertelling de kinderen in het
milieu van het spel brengen. Hij moet verder elke toegepaste beeldspraak voldoende
doorvoeren en er naar streven, dat niet alleen hijzelf, maar ook de kinderen, met
behulp van hun
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fantasie, vloer, muren, toestellen enz. vervormen tot die voorwerpen, welke voor het
spel gevraagd worden.
Bij eventueel opstellen of groepeeren van toestellen zal hij de kinderen laten
medehelpen, nadat hun eerst is verteld, wat het moet voorstellen, hun fantasie wordt
daardoor reeds gericht op het genoegen, dat zal komen. Tijdens het spel mag hij niet
door het ter zijde zetten van toestellen, het wegvegen van krijtstrepen of door het
aanwenden van gewone gymnastische termen, de fantasie verstoren. Zoo bijv. moet
een terechtwijzing op al te veel gebogen armen tijdens het armzwaaien als
‘Molenwieken’ niet geformuleerd in een ‘Strek je armen beter’, maar door er aan te
helpen herinneren, dat hoe langer de wieken zijn, des te beter ze wind vangen. Als
de kinderen in voorliggende houding op den vloer ‘zwemmen’, krijgt men hun
hoofden beter op, door hen te waarschuwen, geen water in den mond te laten komen
enz. De kinderen kunnen zich niet zoo gemakkelijk als de onderwijzer ontdoen van
de fantasievoorstelling, waarin ze zijn en houden stijf vast aan de doorvoering van
het spel; bijv. dat ze natte voeten krijgen of verdrinken, wanneer ze binnen de
krijtstrepen - waar de zee is - stappen.
Is de onderwijzer genoodzaakt, in het vervolg van de bewegingsvoorstelling of
wel voor het scheppen van nieuwe beelden de toestellen een andere beteekenis toe
te kennen, dan moet de overgang niet onmiddellijk geschieden, maar wordt in plaats
daarvan de aandacht eerst afgeleid door een andere fantasie-oefening, of wel de
vertelling kan bijv. voortgezet worden in een wandeling met nieuwe gebeurtenissen,
van de eene plaats naar de andere (de zaal rond). De kinderen volgen dan mee met
het verhaal en vinden de scène-verandering (b.v. dat daar, waar eerst de zee was, nu
een grasveld ligt) heel natuurlijk. Op dezelfde wijze zal hij bij spelvormen,
onafhankelijk van elkaar, op een geschikte wijze de fantasie voorbereiden, op datgene
wat zal komen, en niet zonder meer bijv. commandeeren: ‘Krom de rug als een kat’
(1), ‘Sta als een haan’ (2), ‘Kaats als een bal’ (3), ‘Spring als een konijn’ (4), ‘Vlieg’
(5) enz. Integendeel hij zal trachten de bewegingen door een geschikte vertelling
aaneen te schakelen: bijv. Een boerderij. Wandelen door het koolland; zien een konijn,
dat angstig wegspringt (4). Ze kunnen het niet vangen. Komen op de binnenplaats,
waar de haan rondstapt, op één poot staat (2) e n rondkijkt (hoofd draaien). Hij kraait
en klapt met de vleugels
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(armen zijwaarts zwaaien) en vliegt (5) het kippenhok in. Bij het woonhuis gekomen,
vinden ze poes op den drempel, spelende met een gummibal, die de kinderen opnemen
om er mee te kaatsen (3), waardoor poes heen en weer gaat springen om den bal te
pakken.
Zooals reeds gezegd bestaat er geen bepaalde vorm voor het lesschema, evenmin
gewone commando's. Toch moet wel de gebruikelijke regelmatige stijging in het
schema voorkomen. De uitvoering der bewegingen berust hoofdzakelijk op ‘nadoen’.
Hierbij bestaat het waarschuwingscommando uit een korte beschrijving, liefst met
gelijktijdig voordoen, of wel uit de vertelling zelf, die de onderwijzer tegelijkertijd
aanschouwelijk maakt. Een speciaal uitvoeringscommando kan daarbij in bepaalde
omstandigheden overbodig zijn. Anders kan een teeken met de hand, handklap,
fluitsignaal, of een ‘nu, begin, stop, spring’, dienen. Uitdrukkingen, als rechts en
links, worden natuurlijk niet toegepast, voordat de kinderen daarvan een zeker begrip
hebben. In plaats daarvan gebruikt men ‘keer naar het raam, de deur, enz., nog
verduidelijkt met een handbeweging, eigen beweging. Bij deze wendingen wordt in
het begin in geen enkel opzicht op de uitvoering gelet, later kunnen ze plaats hebben
met lagen sprong.
Willen de bewegingen tot hun recht komen, dan is het noodzakelijk dat de
onderwijzer in zijn stem en in zijn heele optreden, zijn gevoelsleven tot uiting brengt
en dat hij door vragen, deels controleert of hij de kinderen pakt, (m.a.w. of de kinderen
er met hun gedachten bij zijn), deels een betere uitvoering tracht te krijgen. Gaat het
b.v. om ‘houthakken’ en hij ziet er één, die niet voldoende kracht in zijn bewegingen
legt, dan kan hij dit gedaan krijgen door het kind te vragen, hoeveel slagen het denkt
nog noodig te hebben om het blok doormidden te hakken. Hoe minder slagen, des
te meer energie en kracht in elken houw. Als heel goede aansporing kan hij van den
aangeboren lust tot wedstrijden gebruik maken. Zullen de kinderen b.v. uit liggende
houding opstaan, dan behoeft hij slechts te zeggen: ‘Nu zal ik zien, wie het eerst
staat,’ om allen zich tot het uiterste te doen inspannen. Doch, néémt hij dit middel
te baat, dan moet hij ook wel zorgen stipt rechtvaardig te zijn, en zich niet
onverschillig toonen voor den uitslag, noch bijv. den blijden uitroep: ‘Ik ben 't eerst,’
van het kind, dat zich het eerste dacht, beantwoorden met een terneerslaand: ‘Nee,
dat was je niet.’ Hij doet zeker beter in een dergelijk geval te antwoorden:
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‘Nee, maar 't scheelde niet veel en een volgenden keer zal het je wel eens lukken.’
De meeste oefeningen worden algemeene oefeningen, maar een aantal speciale
bewegingen met gelocaliseerde spierwerking - in het bijzonder voor het verbeteren
der houding - kunnen tot stand komen door middel van fixeerende uitgangshoudingen,
zooals: rugliggende, voorliggende, zittende met rechte, gekruiste, of opgetrokken
beenen. Door een doelmatige keuze van uitgangshoudingen en oefeningen, tracht
men de kinderen een goede lichaamshouding bij te brengen. Daar het
coördinatie-vermogen nog slechts zeer onvolkomen ontwikkeld is, kunnen deze en
andere vormgevende oefeningen niet van dezelfde hoedanigheid zijn, als voor rijpere
leeftijden. Onbewust van den kant van het kind, moet het resultaat als het ware te
voorschijn springen. Ze voeren een handeling uit of nemen een houding aan, zooals
hun fantasie zich dat voorstelt, of zooals ze het den onderwijzer zien doen. Zoo vestigt
zich in hun bewustzijn b.v. dat een soldaat rechtop moet staan en met vrijmoedigheid
in de oogen, het hoofd omhoog houdt, dat een reus groote en een kabouter kleine
stappen neemt, dat een kat of een vos onhoorbaar voortsluipt, enz. Als de kinderen
‘soldaatje spelen’, loopen als de ‘Reus of als Kleinduimpje’, ‘sluipen als een vos’,
streven zij er naar, zooveel als in hun vermogen ligt, rechtop te staan, groote en kleine
stappen te nemen, geluidloos te loopen, enz. En ze voeren deze oefeningen uit op
een natuurlijke wijze, iets wat niet het geval zou zijn, wanneer hetzelfde
gecommandeerd werd en de bewegingen volkomen bewust waren. Zie bijv. hoe het
kind - dat in staande houding het bevel krijgt den rug te strekken - zijn houding
bederft, door een overstrekking van de normale lendelordose, de armen langs de
zijden klemt, borst en hals krampachtig spant in een onbeweeglijke houding.
Als de kinderen mogen ‘kaatsen als een gummibal’, kan de gelijkenis der beweging
door beschrijving en gelijktijdige uitvoering van de wijze, waarop verschillende
ballen kaatsen (hoog, zacht, enz.) in de gewenschte richting leiden en geen methode
is natuurlijker en geeft meer resultaat bij het oefenen, zoowel van den vrijen sprong
op de plaats, als van het veerkrachtige neerkomen, bij later te oefenen sprongen over
toestellen enz.
De evenwichtsoefeningen zijn voor de kinderen steeds een bron van vreugde, maar
het genot zoowel als de waarde van een derge-
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lijke oefening wordt verhoogd, wanneer de bank een plank is, die de kinderen over
de sloot gelegd hebben. Wordt één of beide einden der bank op een hooger onderstel
gezet, dan stijgt niet alleen de moeilijkheid, maar ook de blijdschap over eventueel
welslagen.
Dat klimmen en klauteren in alle soort toestellen een groot genot voor de kleuters
is, behoeft niet verder uiteengezet te worden. Dergelijke oefeningen kunnen dan ook
zeer goed worden uitgevoerd als vrije (zonder vorm) oefeningen, zonder hulp van
de fantasie. Maar belangstelling en lust nemen toe, als ze ‘een boom in klimmen om
appels te plukken’, ‘brandweerman spelen’, of ‘ramen wasschen als de
glazenwasschers’ (wandrek, klimraam, schoolbanken en derg.).
De vreugde en levendigheid, die de kinderen toonen als ze meerdere malen van
den eenen muur naar den anderen moeten hollen en de uitdrukking van voldoening,
die hun uit de oogen straalt, als ze in de maat het lokaal rondstappen, geven
ondubbelzinnig te kennen, dat deze lichaamsoefening op zichzelf de belangstelling
van het kind weet te wekken. Maar er kan nog meer verkregen worden, nl. door
invloed van de fantasie, op natuurlijke wijze en overeenkomstig het bovengenoemde,
nl. de verschillende marsch- en looppassen bijv. ‘in de maat als de soldaten’ (ook
houding) ‘nu gaan we zoo licht als elfen, prinsen, prinsessen’, ‘springen weg als
hazen, die door honden achtervolgd worden’, enz.
Armheffen en zwaaien krijgt men door vergelijkingen met vogelvleugels of
molenwieken, rompdraaien door de bewegingen van kurketrekker of drijftol, door
hout te zagen of kleeren te rekken, enz. Zijwaartsbuigen door het schommelen van
een schip of het waaien van het koren na te bootsen; buik- en rugoefeningen door
borst- en rugzwemmen, houthakken, goed wasschen; houdingverbeterende oefeningen
door omhoog te groeien als een langen bloemstengel, een boom; natuurlijken sprong
door te springen over slooten (krijtstrepen), boomstammen (bank), ver- en
dieptesprong door uit een boot aan land te springen (bank).
De gewone spelen kunnen in de kleutergymnastiek rijkelijk hun toepassing vinden.
Allereerst die, welke met hun ontwikkeling en leeftijd overeenstemmen. Verder die,
welke door vereenvoudiging of wijziging in de spelregels kunnen worden geschikt
gemaakt. Zij worden óf in den loop van het bewegingsverhaal opgenomen, öf wel
onafhankelijk daarvan gespeeld.
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Ook zangspelen en volksdansen kunnen en moeten opgenomen worden in deze
gymnastiek. Hierbij moet echter in het oog gehouden worden, dat zang en woorden
slechts middel, de bewegingen het doel zijn (voorbeelden: ‘Tusschen Keulen en
Parijs’, ‘De zevensprong’, ‘Twee emmertjes water halen’, ‘Ik heb een rond, rond
spiegeltje gevonden’, enz., enz.).
Ondertusschen kunnen deze soorten spelen ook dienen als oefening voor rhythmeen maatgevoel. In dat geval is het echter noodig, dat zij ook werkelijk maatvast
uitgevoerd worden, en van een frisschen en vroolijken inhoud zijn, terwijl de
onderwijzer zelf begrip en gevoel voor rhythme en maat moet bezitten.
Bij bovengenoemde spelvormen en fantasie-spelen kan de onderwijzer bepaalde
eischen stellen aan de uitvoering (vorm) en hoe meer de kinderfantasie gericht wordt
op dit uiterlijk doel, met des te grooter ijver en belangstelling zullen zij trachten het
verlangde te vervullen.
Door middel van deze spelen worden bij het kind vlugheid (bijv. hollend en
galoppeerend paard), moed (bijv. zich te wagen over een hellende bank), veerkracht,
oplettendheid, daadkracht (wedstrijdsmoment) aangekweekt. Ze bevorderen verder
de ontwikkeling van spier- en zenuwstelsel en wel niet slechts de normale
ontwikkeling van het coördinatievermogen en zelfbeheersching, maar tevens de
geheele psyche. Ja, daar, waar de fantasie meehelpt energie te wekken en de
bewegingen te verlevendigen, kan men wel met zekerheid aannemen, dat de
voordeelen, uit psychisch oogpunt beschouwd, minstens even groot - misschien zelfs
grooter - zijn als die uit physiek oogpunt.
De kinderen mogen zeer zeker tijdens deze oefeningen vrijer spelen, dollen en
stoeien, dan tot nu toe bij het gymnastiekonderwijs gebruikelijk is. Toch mag dit niet
geschieden door het afschaffen van gehoorzaamheid en orde. Integendeel, zij zullen
zich, bij de eerste les te beginnen, daaraan reeds gewennen. Het vermogen van den
onderwijzer, orde, stiptheid, gehoorzaamheid, oogenblikkelijk luisteren, discipline,
te verkrijgen en te houden, is in deze gymnastiek even belangrijk, als bij het onderwijs
van ouderen, wil men tot goede resultaten komen. Allereerst moet hij de afdeeling
volkomen beheerschen, en weten wat en hoeveel hij bij de verschillende oefeningen
van de kinderen eischen kan, daar de mogelijkheid voor een ongeluk altijd bestaat.
Een dergelijk ongeval behoeft nl. geen directe schade aan te
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brengen (lichamelijke), maar kan de kinderen schrik aanjagen, zoodat zij beangst
worden voor de bewuste en gelijksoortige oefeningsvormen. Ze gaan dan met vrees
in plaats van met verlangen naar de gymnastiekles.
Noemenswaardige moeilijkheid, de kinderen orde en gehoorzaamheid bij te
brengen, is er niet, wanneer slechts de onderwijzer van het eerste oogenblik af
doelbewust en consequent is. Kinderen houden nl. van discipline en zien zelf in, dat
het spel vlotter gaat met, dan zonder orde. Het eerste wat den kinderen geleerd moet
worden is dan ook, op ‘stop’, ‘stil’, fluitsignaal en derg. oogenblikkelijk het spel te
onderbreken en onbeweeglijk stil te staan.
Verder zal men hun leeren voor en na de les te groeten, zoodat een beleefd optreden
hun tot een tweede natuur wordt.
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Hoofdstuk II.
Uitgangshoudingen.
Van de uitgangshoudingen, die in de kleutergymnastiek kunnen voorkomen, worden
hieronder de meest voorkomende beschreven.
1. Staande uitgangshouding. (1) ‘Stand’: De voeten evenwijdig aan elkaar
geplaatst, beenen loodrecht, knieën niet overstrekt, hoofd rechtop (lange hals), blik
recht vooruit gericht. Schouders omlaag, armen langs het lichaam hangende, de
vingers - evenals de armen - aan eigen gewicht overlatende.
De voeten kunnen in het begin eenigszins van elkaar en parallel geplaatst worden
(de natuurlijke stand bij het kind). Verder is de eenvoudigste en meest doeltreffende
instructie: ‘Maak je zoo lang mogelijk.’
Vóór het begin van een beweging wordt ‘Klaar!’ of ‘Stil!’ gecommandeerd, later
- wanneer de kinderen hebben geleerd hoe de uitgangshouding zal zijn (na het eerste
lesjaar) - ‘Geeft acht!’, met het oog op het algemeen verspreide waanbegrip, dat met
‘Geef acht’ een gekunstelde stijve stand, in plaats van een natuurlijke goede houding
moet aangenomen worden, zoodat zelfs kinderen in de laagste schoolklassen bij hun
eerste gymnastiekles zich op dit commando schrap zetten, de armen vast langs het
lichaam klemmen, de schouders optrekken, den adem inhouden en den rug
overstrekken (z.g. holle rug).
2. Spreidstand. (2) Als de vorige, doch met een afstand van 1-2 voetlengten
tusschen de voeten.
3. Kniestand. (3) Lichaamsgewicht op de beide knieën, heupgewrichten gestrekt,
dijbeenen en romp loodrecht, voeten aaneengesloten, voetgewrichten gebogen of
gestrekt, knieën ongeveer 1 voetlengte gescheiden: zijn ze meer gescheiden, dan
krijgt men ‘Spreidkniestand’; met aangesloten knieën heet het ‘Sluitkniestand’.
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4. Kniezit. (4) Als de voorgaande, doch de knieën zoover gebogen, dat zitvlak en
dijen op hielen en onderbeenen rusten. De voetgewrichten òf gebogen òf gestrekt.
In het laatste geval met de hielen van elkaar.
5. Gewone zit. (5) Romp loodrecht, rust met beide zitknobbels en een grooter of
kleiner deel van den achterkant der dijbeenen op den vloer, c.q. bank. Knieën gebogen,
gewoonlijk iets gescheiden, voeten rustend op den vloer (bank).
6. Schrijlingszit. (6) Als de voorgaande, doch met aan elken kant van het steunvlak
één been; ook met gestrekte beenen (lang dwarszit).
7. Kruiszit. (7) Op den vloer; romp loodrecht, knieën wijd uiteen, en de
onderbeenen gekruist, voeten met den buitenkant omlaag, rustende op het steunvlak
(vloer) onder de dijbeenen, of - om de houding te vergemakkelijken - meer voorwaarts
geschoven.
8. Haakzit. (8) Romp als voorgaande, beenen gebogen in heupen kniegewricht.
a. met de knieën wijd uiteen, buitenste voetranden rustend op het steunvlak,
voetzolen tegen elkaar,
b. met de voetzolen op het steunvlak.
9. Zit. (9) Romp als voorgaande. Beenen met den geheelen achterkant rustend op
den vloer. Om het recht ophouden van den rug te vergemakkelijken, kunnen de knieën
iets gebogen worden, met of zonder eenigszins buitenwaarts draaien (gesupineerd);
in het eerste geval de voeten een weinig gescheiden met den buitenkant op den vloer
rustende.
10. Ruglig. (10) Het lichaam als in staande houding rust volledig met de rugzijde
op het steunvlak. De armen, zonder spanning langs het lichaam, vingers slap, de
handpalmen binnenwaarts of omlaag gekeerd, rustend op den vloer.
11. Rugvoetsteunhaaklig. (11) Als voorgaande, doch de beenen gebogen in heupen kniegewrichten, een rechte hoek in de laatste. Knieën tegen elkaar, voeten meestal
gescheiden (pl.m. 2 voetlengten), voetzolen tegen den vloer.
12. Voorlig. (12) Het lichaam met de voorzijde op het steunvlak, verder als in de
staande houding, beenen slap, binnenwaarts gedraaid (geproneerd), zoodat de hielen
door eigen gewicht buitenwaarts vallen, hoofd en hals zonder spanning in het
verlengde van den romp, armen langs het lichaam als in stand, of wel met de
handpalmen rustend op den vloer (fig. 12b).

J.G. Thulin, Kleuter-gymnastiek voor kinderen van 3-8 jaar. Handleiding voor gymnastiek bij het voorbereidend en aanvankelijk lager onderwijs

18

Armen gebogen, met ellebogen en onderarmen rustend op den vloer (onder armsteun)
of met de onderarmen gekruist (fig. 12a).
13. Knieviervoetstand. (13) Onderbeenen en handen steunend op den vloer.
Het lichaamsgewicht ongeveer gelijk verdeeld over armen en beenen, voeten
achterwaarts gestrekt, in den regel met de teenen te zamen en de knieën buitenwaarts
gericht. De beenen gebogen tot een rechten hoek in heup- en kniegewrichten, of om aanleiding tot een hollen rug te verminderen - tot een weinig scherperen hoek.
Knieën eenigszins gescheiden, rug, hals en hoofd vormen een rechte lijn, ongeveer
parallel met den vloer, armen gestrekt, vingertoppen recht vooruit of iets binnenwaarts
gericht.
Spreid- en sluitknieviervoetstand, zie kniestand.
14. Knieviervoetzit. (14) Onderbeenen en handen steunen op den vloer, met het
lichaamsgewicht hoofdzakelijk op de beenen, welke met een scherpen hoek gebogen
zijn in de heup- en kniegewrichten. Men zit op de hielen, de romp, in vooroverhellende
houding, vormt een rechte lijn met zitvlak en achterhoofd, armen en handen als in
voorgaande, knieën en voeten als in kniezit.
15. Teenneigviervoetzit. (15) Als voorgaande, maar slechts de teenen (niet de
knieën) en handen steunen op den vloer.
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Hoofdstuk III.
Houding-verbeterende oefeningen.
A. De oefeningen in het ontspannen van het geheele lichaam in liggende
uitgangshouding.
Deze oefeningen hebben ten doel den kinderen te leeren staan, zitten, liggen enz. op
natuurlijke wijze, d.w.z. zonder het spannen van die spieren, welker werking tot het
bewaren der houding onnoodig zijn, terwijl bij het uitvoeren van een beweging niet
meer spieren dan volstrekt noodzakelijk gebruikt worden. Dit kan beschouwd worden
als een toepassing van het principe der algemeene krachtbesparingstheorie, hoewel
we voor dezen leeftijd niet hierin de waarde der oefening moeten zoeken, maar meer
in een training van het zenuwstelsel tot het uitvoeren van vormvaste en beheerschte
bewegingen. Hoe vaak treft men kinderen aan, die bijv. met stijve armen of
opgetrokken schouders staan, of die, als ze hun arm zullen opheffen, den geheelen
schouder oplichten; die niet eens het hoofd kunnen draaien zonder het geheele lichaam
gelijktijdig te wenden. De oefeningen worden in het lesschema gelascht, het best na
een grootere inspanning, waar de kinderen gedurende een oogenblik behoefte kunnen
hebben aan volkomen rust. Een commando is voor deze oefening niet geschikt.
Voorbeelden van fantasie-uitdrukkingen.
1. Liggen uitrusten na een vermoeienis (bijv. na een inspannend spel) (16-17).
2. Dito aan het strand ‘rollen als de golven’, de branding (18); de wind blaast tegen
armen, beenen en hoofd.

Beschrijving der bewegingen.
1. ‘Probeer om te slapen’, ‘Doe alsof je heel lang zult slapen’. Zink goed diep neer
in het gras, in het zand (dit wordt met goed gevolg aangewend).
2. Om na te gaan of het ontspannen volkomen is, kan men
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eensklaps omrollen van ruglig tot zijlig doen uitvoeren. ‘Nu komt er een golf en rolt
naar dien kant! Nu naar den anderen kant.’
3. Om het ontspannen van armen, beenen en hoofd te controleeren, wordt een los
armdraaien (19a), los beendraaien binnenen buitenwaarts, een los hoofddraaien van
links naar rechts uitgevoerd. ‘Het waait.’ De onderwijzer of één van de kinderen kan
ook rond gaan en controleeren door (20) arm of been (in de knieholte) van den vloer
te lichten en het daarna weer te laten vallen. ‘De arm slaapt en voelt zoo zwaar aan
als lood.’ De onderwijzer moet hierbij in acht nemen, zich kalm en stil te bewegen
onder het corrigeeren, en met gedempte stem te spreken, zoodat hij door zijn optreden
de kinderen tot ontspanning suggereert.

Contrôle op de ademhaling.
In verband met de bovenomschreven oefeningen kan tevens, indien dit gewenschr
blijkt te zijn, contrôle op de ademhaling voorkomen. De meest geschikte
uitgangshouding hiervoor is rugvoetsteunhaaklig.
Voorbeelden van fantasie-uitdrukkingen.
1. Rijzen als deeg (21-23).
2. Een luchtballon opblazen (22-23).

Beschrijving der bewegingen.
De handen worden los te zamen gevouwen op buik of borst gelegd (24b). Op een:
‘Blaas den buik, borst tot eengrooten ballon’ wordt diep ingeademd met den buik of
de borst en onmiddellijk daarop volgt een diep uitademen, wat in het begin hoorbaar
geschiedt, zoodat de onderwijzer kan nagaan, dat niemand zich inspant en zijn adem
inhoudt.
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Evenzoo maximaal in- en uitademen beide met buik en borst (22-23d). De kinderen
leeren hierdoor kalm en diep ademhalen en onderscheid maken tusschen de ribbenen buikademhaling. Hierbij moet er wellicht op gewezen worden, dat bij kinderen
vaak de laatste minder volkomen optreedt dan de eerste.
Voorbeeld voor het verzwaren der oefeningen. Aanwijzing: ‘Nu vouwen we onze
handen samen op den buik!’ ‘Nu zullen we zien wie een grooten ballon kan blazen!
Nu gaat de lucht uit den ballon!’
Hetzelfde in commandovorm: ‘Handen te zamen op den buik. Nu! Adem in - een!
Adem uit - twee!’
N.B. Laat ook een elk in zijn eigen rhythme ademhalen. Ga ondertusschen rond
en zie of er leerlingen zijn, die hun adem inhouden en leer hun de juiste ademhaling.

C. Actieve houding-verbeterende oefeningen.
Voorbeelden voor uitgangshoudingen.
1. Stand (1).
3. Haakzit (8).
4. Gewone zit (9).
5. Schrijlingszit (6).
2. Beenkruiszit (7).
6. Kniezit (4).
7. Kniestand (3).
Zie voor beschrijvingen bladzijden 12 en 13.
Voorbeelden van fantasie-uitdrukkingen bij het leeren van een goede houding door
wisseling tusschen juiste en foutieve houding (27).
A. In stand.
1. Staan als kleine en als groote huizen (26-27).
2. Staan als kromme en als rechte boomstammen (25-26).
3. Staan als een oude man en als een jongen met een slechte houding of als een
gymnast (26b).
4. Kraaien als de haan (den hals uitstrekken, zooals een haan, wanneer hij kikeriki
kraait) (28-29). Hetzelfde onder losjes klappen met de ‘vleugels’ (29c); kan ook
uitgevoerd worden met hielheffen (29b).

B. In de lage uitgangshoudingen waaronder de hiervolgende het meest geschikt
zijn.
5. Zitten als een verlepte bloem, die geen water heeft en als dezelfde bloem, die
drinken heeft gekregen (30-31).
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6. Den rug buigen, zooals de zwaan zijn hals buigt; ‘Strek rug en hals uit’, ‘Word
recht en lang’ (33-34).
7. In elkaar kruipen als een vogeltje, dat het koud heeft en één na doen, dat zich
uitrekt (35-36).
8. Als een zoutzak zitten en als een gymnast (30).

Beschrijving der bewegingen.
Deze oefeningen hebben in hoofdzaak ten doel een concentrische werking voor de
bovenste deelen der lange rugstrekkers te verkrijgen. Dit wordt vergemakkelijkt door
voorafgaand ontspannen van hoofd en bovenste deel van den rug, n.b. het hoofd
(hals) wordt daarbij eerst ontspannen. Het opheffen geschiedt haastig dan wel
langzaam, het hoofd het laatst. Daar een goede houding het doel is, wordt bij dit
vooroverbuigen niet gelet op eenig rekken in de lendenen.
Fouten: Het hoofd komt bij het overeindstrekken het eerst, waardoor een booghals
ontstaat. Schouders en armen worden gespannen. Laat daarom b.v. de armen bladeren
zijn, wanneer de bloem zich opheft (32b). ‘Het waait’, de bladeren bewegen een
beetje (61). Het kunnen ook gordijnen zijn, die fladderen voor het open raam in het
groote of kleine huis.
Voorbeeld der verzwaring.
Aanwijzing: We zitten nu eerst als zoutzakken. Nu als gymnasten. Dito in
commando-vorm.
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‘Zit als zoutzakken! - Nu!’
‘Zit als gymnasten! - Nu!’
Commando: ‘Laat hoofd en bovenste rugdeel voorover vallen! Een.’
‘Rijs op! - Twee!’
De ruggen slapen. Nu worden ze langzamerhand wakker. - ‘Begin!’
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Hoofdstuk IV.
Beenbewegingen.
A. Staand hielenheffen.
In het eerste leerjaar komt hielenheffen slechts voor, te zamen met armbewegingen
(blz. 29) of als een niet geleerde beweging in vereeniging met andere beenbewegingen.
Het tweede jaar wordt hielenheffen speciaal gebruikt als beenspieroefening;
hupoefening, ook met het doel het huppen in de voetgewrichten aan te leeren, de
knieën zijn dan gestrekt.
Commando voor het tweede leerjaar:
‘Hielenheffen. - Een! Stand - Twee!’ Hetzelfde rhythmisch. Hierbij wordt tot tien
geteld. Begin langzaam, later vlugger.

B. Kniebuigingen met of zonder hielenheffen.
Voorbeelden voor fantasie-uitdrukkingen.
A. In stand.
1. Staan als lage struiken en als hooge boomen (37).
2. Staan als dwergen en als reuzen (39).
3. Bloemen plukken (40).
4. Bij het baden zich onder water dompelen (42).
5. Fietsen (43-44-45).
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6.
7.
8.
9.

Staan (loopen en springen in het water, zoodat dit opspat) (46).
Stappen als een kraai (47) vergelijk ook 59 en 60.
Kraaien schieten (48).
Bij het baden een steen van den grond oprapen (41).

B. In ruglig.
10. Op den rug liggen met de beenen zwemmen (49).

Beschrijving der bewegingen.
1 en 2 worden eerst zonder, later met hielenheffen uitgevoerd, het omwisselen
geschiedt a. haastig, zonder eisch te stellen aan den vorm, b. langzaam met letten op
goede uitvoering. Dit wordt het best verkregen door het gebruik van
fantasie-uitdrukking of vertellende opmerkingen te maken: ‘Kabouters hebben rechte
ruggen, reuzen strekken nooit hun hoofd zoo naar voren.’ Zie voor de armbewegingen:
Armbewegingen op bladzijde 29. N.B. In den aanvang zijn de armen in
breedstrekstelling (zie fig. 78).
3. Het doel hierbij is een vlug veerkrachtig kniebuigen. ‘Zie eens wat een mooie
bloemen daar groeien, laten we erheen hollen om ze te plukken, wie het hardst holt
krijgt de mooiste!’
4. Het doel is een rhythmisch kniebuigen. Hierbij kunnen de kinderen elkaar bij
de hand houden. ‘Heelemaal onder water duiken, probeer het zand van den bodem
te grijpen.’ Het diepe kniebuigen wordt goed aangeleerd met een: ‘De vingertoppen
op
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den grond.’ De romp wordt daarbij zooveel mogelijk loodrecht gehouden, en de
armen aan den buitenkant der beenen. ‘Het water is diep, dus als je niet rechtop blijft,
spoelt het over je hoofd heen.’
5. en 6. Een rhythmisch knie-oprukken zonder het onderbeen te spannen.
7. Een krachtige oefening voor de kniestrekkers, langzamerhand, wanneer de
ruggen recht gehouden worden, eveneens voor de rugstrekkers.
8. Inleiding tot zijwaarts uitvallen en tevens isoleeringsoefening. Wordt in het
begin b.v. ‘Sta met den linkervoet stevig op den vloer, allen schieten met de
rechterhand, richt het geweer (rechterarm wijst schuin naar boven, het hoofd draait
naar rechts), nu schieten we - pang!’ (Het schot wordt aangegeven doordat de
rechtervoet door knieheffen naar rechts wordt verplaatst en met een stamp wordt
neergezet.)
9. Om den steen te kunnen oprapen, moeten de knieën diep gebogen worden en
rug gestrekt gehouden, om niet met 't hoofd onder water te komen.
10. Doel het leeren van rugliggend beenzwemmen. In het begin geheel vrij, later
in 3 of 4 tijdmaten.
1) knie-opbuigen (b), 2) beenen zijwaarts uitstooten (c), 3) beenen sluiten (a). In
4 tijdmaten; op de eerste maat geen beweging, op de andere maten de bovenstaande
bewegingen in dezelfde volgorde.
Voorbeeld ter verzwaring der bewegingen.
Aanwijzing: ‘Nu duiken we eenige keeren onder! Stop!’ Dito in commandovorm:
‘Duiken - Nu! Stop!’ Commando: ‘Rhythmisch kniebuigen en strekken - een, twee.’

C. Voetverplaatsen.
Deze oefeningen worden in het algemeen pas in het tweede leerjaar gebruikt.
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Beschrijving der bewegingen.
Het doel der oefeningen 1), Rhythme en maat 2), Energie (met stamp) en
langzamerhand 3) het aanleeren der verschillende richtingen:
a. voorwaarts (loopstand) (50); b. zijwaarts (spreidstand) (51). De afstand tusschen
de voeten is pl.m. 1½ voetlengte. Commando: ‘Linkervoet loopstand - een!’ ‘Voet
zijwaarts - een!’ Hetzelfde rhythmisch, verscheidene malen herhaald. Later: ‘Linkeren
rechtervoet, rhythmisch, begin links, ik tel tot 8.’ Hetzelfde. ‘Nu tellen jullie zelf
mee.’

D. Huppen.
Voorbeelden van fantasie-uitdrukkingen.
A. In stand.
1. Kaatsen als kleine (52) en als groote gummiballen (53).
2. In het water rondspringen (42) } alleen met paren tegenover elkaar met dubbel
handvatten.
3. Dito op een veermatras } alleen met paren tegenover elkaar met dubbel
handvatten.
4. Dito om warm te worden } alleen met paren tegenover elkaar met dubbel
handvatten.
5. Als een harlekijn met de beenen zwaaien.
a. Zijwaarts zwaaien met beide beenen (54-55).
b. Dito met handen samen klappen, voorwaarts (56).
c. Met één been (58) beenzwaaien zijwaarts (57).

Beschrijving der bewegingen.
De sprong wordt rhythmisch uitgevoerd, verscheidene malen achter elkaar. Doel:
het leeren van het huppen met gebruik van voet- en kniegewrichten.
Ook diep kniebuigen wordt beoefend. Daar dit aanmerkelijk vermoeiender is dan
het minder diepe kniebuigen, verdient het aanbeveling ze afwisselend te doen
uitvoeren.
Fout: De sprong wordt uitgevoerd met stijve voet- en kniege-
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wrichten in plaats van met een veerenden overgang. Om dit te verbeteren: ‘Nu
springen we op een heel zachte veermatras.’
Bijzonder bij diep kniebuigen worden zoowel de veerkracht van het huppen, als
het evenwichtbewaren bevorderd, door den eenen voet een weinig vóór den anderen
te plaatsen.
B. In teenneigstand of teenneigzit.
Spring als een kraai (59, 60a - b) (kikkeren).
a) op de plaats (kleine hupsprong).
b) voorwaarts (achterwaarts en zijwaarts).
De armen 1) los, 2) in heupvast (60a), 3) klappend op en neer of in een cirkel zwaaien
(60b).
Beschrijving der bewegingen.
In teenneigstand zijn de knieën ongeveer tot een rechten hoek gebogen. In teenneigzit
tot een scherpen. Door de knieën van elkaar te brengen wordt de romp gemakkelijker
loodrecht gehouden. Daar echter deze romphouding met rechten rug te moeilijk is
voor de kinderen kan men beter den romp iets voorover laten houden (beter dan een
kromme rug met booghals). Ook hier verkrijgt men een makkelijker evenwichthouden,
wanneer de eene voet een weinig vóór den anderen geplaatst is.
Om den kinderen het hupgevoel te leeren en de knieën gebogen te doen houden,
wordt eerst op de plaats ‘gekikkerd’, daarna onder verplaatsing.
Fouten: De sprong wordt gedaan door de knieën te strekken in plaats van slechts
te zwichten in voet- en kniegewrichten. Men gebruike het gezegde: ‘De kikvorsch
is klein; de kleinste kikker springt het best.’ De romp helt te veel voorover met slechts
weinig gebogen knieën. In het bijzonder, wanneer de kinderen met de handen om de
knieën mogen vatten.
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Hoofdstuk V.
Armbewegingen.
Zooals bij de algemeene beschouwing Hoofdstuk I gezegd is, moeten de bewegingen
in de kleutergymnastiek in verhouding zijn met den ontwikkelingsgraad der kinderen.
In dat geval alleen kunnen ze meehelpen aan hun ontwikkeling. Wat dus in de
bewegingen geëischt wordt, moet van dien aard zijn, dat de kinderen de oefeningen
wezenlijk kunnen uitvoeren, anders ontstaan foutieve houdingen, welke juist de
ontwikkeling belemmeren. De armbewegingen zijn een van de groepen, waarbij dit
gevaar sterk op den voorgrond treedt. In den regel hebben de kinderen normale
beweeglijkheid in arm- en schoudergewrichten. Toch kan op grond van algemeene,
foutieve houdingen, verergerd door verkeerd zitten in de schoolbanken, door
eenzijdige spelbeweging enz., verkorte borstspieren reeds op dezen leeftijd
voorkomen; in elk geval is het gevaar er voor niet denkbeeldig, zoodat een
bewegingbewarend rekken voor deze spierpartij gemotiveerd is.
Met het oog hierop moet ook de wijze van bewegen vrij en natuurlijk zijn. De
armbewegingen mogen dus niet met stijve, gespannen armen verricht worden, doch
door natuurlijk zwaaien, buigen, strekken enz., welke door middel der fantasie krachtig
en energiek, dan wel licht en lenig uitgevoerd worden. In het eerste geval kan niet
geëischt worden (ten minste niet in het begin), dat de juiste houding van hoofd en
romp (uitgangshouding) bewaard wordt. Daar intusschen vaak herhaalde en langdurige
stellingen in foutieve houding een spoor in dezelfde richting kunnen achterlaten,
mag de leider nooit de kinderen in een foutieve houding laten staan. Aldus behoort
het oogenblik, dat hij de kinderen bijv. in strek- en rekstelling heeft, werkelijk slechts
een oogenblik te zijn.
Worden armbewegingen gedaan met het doel het behouden der juiste
lichaamshouding te verzwaren, dan mag deze verzwaring het vermogen van het kind
niet te boven gaan. De leider mag deswege geen loodrecht of parallel geheven armen
eischen, daar dit
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slechts een vooruitsteken van het hoofd, een optrekken der schouders, abnormaal
hollen rug ten gevolge heeft. Laat de armen niet hooger komen, dan tot het punt, dat
deze fouten juist nog niet optreden, d.w.z. in breedstrekhouding (fig. 73).
Voorbeelden van uitgangshoudingen.
1. Stand (1).
2. Spreidstand (2).
3. Schrijlingszit (6).
4. Beenkruiszit (7).
5. Haakzit (8).
6. Heelzit (9).
Beschrijving zie blz. 16 en 17.
Daar niet alle uitgangshoudingen even geschikt zijn, staan de meest doelmatige
tusschen haakjes achter de fantasie-uitdrukking.

A. Bewegingen, hoofdzakelijk voor de schoudergordelgewrichten.
Voorbeelden van fantasie-uitdrukkingen.
1. Waaien, schommelen, beven, trillen als de takken (bladeren) van de boomen,
wanneer het waait (61).
2. Klapperen met de vleugels als een groote of kleine vogel (62, 63).
3. Een geweer afschieten (stand) (64).
4. Wijzen naar den eekhoorn, die van boom tot boom springt (in vereeniging met
hoofddraaien) (65).
5. De molenwieken nadoen (67).
6. De slinger van de klok voorstellen (71a, b).
7. Armzwaaien (zijw., voorw., opw.) als een harlekijn.
a) beide armen tegelijkertijd (72, 73).
b) één arm (74).
c) afwisselend.
d) elke arm in een andere richting (75, 76).
8. Zooals de koetsier zich warmt (spr. st.).

Beschrijving der bewegingen.
Wanneer de armbeweging uitgevoerd wordt met het doel de goede lichaamshouding
er bij te bewaren, worde in het begin steeds
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een zittende uitgangshouding gekozen, zoodat het bekken gefixeerd is. Want kinderen
(en pasbeginnenden) hebben anders moeite de bewegingen te isoleeren, en vooral
een versterkt lendebuigen (‘holle rug’) te vermijden.
1. Doel van het armen zijwaarts strekken is de spanning weg te nemen uit elleboog-,
hand- en vingergewrichten en tevens om het optrekken der schouders te vermijden.
De boomtakken zwaaien gelijk (afwisselend) op en neer (N.B. trillende bladeren =
slappe handen), als het een beetje waait met kleine bewegingen, in den storm met
groote.
2. ‘De kleine vogel’ maakt kleine, ‘de groote vogel’ groote bewegingen met de
vleugels (armen); het omlaag voeren met geheel slappe armen. Eveneens in een cirkel
voorwaarts - opwaarts - achterwaarts - neer, als een geschikte inleidingsvorm tot nr.
5. In de uitgangshouding hangen de armen slap langs het lichaam.
3. Met zijwaarts gestrekte armen wordt rhythmisch armzwaaien uitgevoerd neer
en op, met een ‘klappen’ tegen het dijbeen. Hierbij wordt bijv. het plezier nog
verhoogd, wanneer de kinderen er zelf bij mogen tellen (de tel, gezegd op elken
klap). In het begin de armen slechts 30o - 40o van het lichaam. Het klappen afwisselend
luchtig kaatsend laten uitvoeren, daar bij het harde klappen de spanning in de armen
steeds toeneemt.
4. Het enkel armzwaaien zijwaarts - opwaarts onder hoofddraaien naar dezelfde
zijde, met de toezegging: ‘Kijk, daar springt een eekhoorn! Nu springt hij naar den
anderen kant!’ De onderwijzer voert hierbij ook dezelfde beweging uit en de kinderen
volgen onmiddellijk.
5. Doel: Een rekken der spieren aan den voorkant der schoudergewrichten. De
beweging geschiedt met één arm, of met beide
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tegelijkertijd in de richting voorwaarts - opwaarts - achterwaarts - enz. Als
inleidingsvorm en om het lichaam te fixeeren, worde in den aanvang heelzittende
uitgangshouding op een bank (69, 70) gekozen. Met de beide armen zwaaien, de
armen niet te hoog, daar dan hoofd en hals naar voren komen.
Bij enkel armzwaaien kan daarbij, terwijl de eene arm zwaait, met den anderen
aan den bankkant vastgehouden worden (69). Later in uitvalstand met de eene hand
op de knie gesteund (67) of in spreidstand met zwak achterwaarts gedraaiden (in de
richting van den zwaaienden arm) romp (68).
Daar kleine kinderen een nog zeer onontwikkeld coördinatievermogen hebben,
verleggen ze de beweging vaak naar het ellebooggewricht (gebogen arm). Zeg daarom:
‘De molenwieken zijn erg lang.’ Zie toe, dat het zwaaien niet geschiedt in de richting
achterwaarts - opwaarts - voorwaarts, waarbij bedoelde werking niet verkregen wordt.
6. De beweging kan rhythmisch worden uitgevoerd. Dit is slechts mogelijk, wanneer
de armen geheel ontspannen zijn. Zij worden dus recht gehouden, maar slap, ook in
hand- en vingergewrichten, en worden rhythmisch voorwaarts - achterwaarts
gezwaaid. ‘De slinger is recht’, ‘de klok tikt langzaam, vlug’. ‘De slinger zwaait met
kleine, groote slingeringen.’ Het tempo versnelle men langzamerhand. Zie toe, dat
het lichaam stilgehouden wordt. In den aanvang kan hiervoor kniestand als
uitgangshouding genomen worden, waarin het makkelijker is het meegaan van het
lichaam te ontwijken. ‘De klok staat stil, alleen de slinger beweegt.’
7. Geschikte oefening voor het leeren van verschillende richtingen (zijwaarts,
voorwaarts, opwaarts). ‘Nu trekken we aan het touw van den harlekijn en beide armen
(de arm aan dien kant) zwaaien zijwaarts (voorwaarts enz.). Als verzwaring kan
aangewend
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worden, bijv. de volgende coördinatie-oefening, dat beide armen in verschillende
richting gelijktijdig worden bewogen. Dit worde eerst aangewend op het eind van
het tweede leerjaar.
8. In ‘armenslaan als een koetsier (trambestuurder)’ is het belangrijkste, de rekkende
werking op de borstspieren, die ontstaat bij het zijwaartszwaaien der armen. Wordt
met energie, kracht en vaart uitgevoerd. Tracht een zijwaarts zwaaien in eenigszins
opwaartsche richting te verkrijgen (armen iets boven schouderhoogte) waardoor de
beweging doelmatiger wordt.
N.B. Let op hoofd- en halshouding!

B. Bewegingen met elleboog en schoudergewrichten.
Voorbeelden voor fantasie-uitdrukkingen.
A. In stand.
1.
2.
3.
4.
5.

De wasch ophangen (78, 79).
Staan als reuzen en als kabouters (39).
Appels plukken en in een mand leggen.
De appels schudden (80).
Armen buigen en strekken als een harlekijn (inleiding met zittende
uitgangshouding) (81, 82).

De volgende oefeningen komen deels als arm-, deels als rompbewegingen voor.
6. Kleeren wasschen (105). Zie bladz. 43, no. 5.
7. Deeg kneden (158). Zie bladz. 55, no. 5.
Deeg uitrollen (126). Zie bladz. 49, no. 3.
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8. Sneeuwballen gooien (149). Zie bladz. 54, no. 3.
9. Houtzagen (153-157). Zie bladz. 54, no. 4.

B. In knieviervoetstand.
10. De vloer schrobben (113). Zie bladz. 46, no. 1.

C. In zit (schrijlingszit - beenkruiszit - enz.).
11. Naaien als een schoenmaker (116). Zie bladz. 46, no. 4.
12. Kleeren rekken (160). Zie bladz. 56, no. 6.
13. Roeien (129). Zie bladz. 49, no. 6.

D. In voorlig.
14. Armzwemmen (107). Zie bladz. 45, no. 2.

Beschrijving der bewegingen.
1, 2, 3, 4, armheffen, zwaaien, opwaarts strekken. Kunnen gecombineerd worden
met hielenheffen; vanwege de fantasiebeelden doen de kinderen dit onwillekeurig,
toch verbetert dit de armbeweging niet (holle rug). Foutieve houding van rug en
hoofd kan bijv. in wasch ophangen ontweken worden, door breed opwaarts strekken.
4. Appels schudden door den tak vast te grijpen en dan een krachtig en rhythmisch
armbuigen en strekken uit te voeren. Afhankelijk van de greephoogte wordt dit in
voorwaarts, opwaarts of daartusschen gelegen richting uitgevoerd.
5. Als we nu aan het touwtje trekken, buigt de harlekijn zijn armen op (armbuig
naast). Nu wordt aan het grootste touw getrokken en de armen worden voorwaarts
gestrekt (zijwaarts enz.).
Door deze oefening kan de armenbuigennaaststelling geleerd worden, als
tusschenstelling bij verschillende armbewegingen.
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In het begin slappe armen met handen en vingers door eigen gewicht gebogen. Later
afgewisseld met krachtig buigen, als het fantasiebeeld kracht en energie vordert, bijv.
‘iets van zich af stooten’. Armbuigstelling en de bepaalde strek-(breed) en
rekstellingen moeten, om een ‘hollen rug’ te voorkomen, in een zittende
uitgangshouding onderwezen worden.
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Hoofdstuk VI.
Hoofdbewegingen.
Voorbeelden van uitgangshoudingen.
Alle uitgangshoudingen kunnen aangewend worden, onderstaande zijn echter het
meest geschikt.
1. Beenkruiszit (7).
2. Haakzit (8).
3. Heelzit (9).
4. Schrijlingszit (6).
5. Kniezit (4).
6. Knieviervoetzit (14) (hoofd en hals buigen voorwaarts en achterwaarts).
7. Stand (1).
Beschrijving zie bladz. 17 en 18.
Hoofdbewegingen worden uitgevoerd in de volgende richtingen.
1. Hoofd en hals voorwaarts buigen, achterwaarts buigen.
2. Hoofd zijwaarts buigen.
3. Hoofd zijwaarts draaien.

De hoofdbewegingen beoogen:
1. Rekken van de spieren van den nek, corrigeering van eventueelen booghals (met
hanghoofd, of wel vooruitstekende kin, gewoonlijk in vereeniging met een te sterke
kyfose in het borstgedeelte). Hoofd buigen achterwaarts verergert deze foutieve
houding. Daarentegen wordt iets gewonnen met hoofd- en halsbuigen voorwaarts,
nl. een uitrekken der halswervelkolom, en daarna door het weer oprijzen - bij den
ondersten halswervel te beginnen - (de hals wordt zonder spanning achterwaarts
gevoerd en zonder plooi onder de kin, welke niet mag vooruitgestoken worden,
eveneens reeds door een maximaal strekken (‘Groei!’, ‘Schroef het hoofd omhoog!’)
of dit, in vereeniging met een achterwaarts voeren (weinig) van hoofd en hals, wat
terzelfder tijd het bovenste deel van den rug strekt.
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2. Verzwaring van rugspierarbeid. Dit wordt verkregen door een ‘rechten rug’ te
vorderen, tijdens het uitvoeren der hoofdbeweging. Hoofd draaien en zijwaarts buigen
zijn in dit opzicht eenvoudiger. De lage uitgangshoudingen moeten zooveel mogelijk
aangewend worden, in het bijzonder bij hoofd- en halsbewegingen in de richting
voorwaarts - achterwaarts, daar de kinderen, niet voelende waar de beweging plaats
grijpt, deze het liefst - ja, zelfs in hoofdzaak - naar de lendenen-, knie- en
heupgewrichten verleggen.
Voorbeelden voor fantasie-uitdrukkingen.
(De meest geschikte richtingen zijn tusschen haakjes bijgevoegd.)
1. Knikken als een paard (voorwaarts - achterwaarts) (83, 84, 90a).
2. Zwaaien als de slinger van de klok (buigen van links naar rechts) (85, 86).
3. Dito als de windwijzer, wanneer het waait (draaien van links naar rechts) (87,
88).
4. Rondkijken als een vogel, liefst onder gelijktijdig halsstrekken volgens fig. 33
(draaien).
5. Kijken naar een vogel, eekhoorn in den boom, achterwaarts buigen (89) of
draaien van links naar rechts (65).
6. Hoofd voorover laten vallen, zooals wanneer men in slaap valt, en weer ontwaken
(voorwaarts buigen) (90a, b).

Beschrijving der bewegingen.
1. De knikbeweging van het paard is bijzonder geschikt, daar
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de hals er aan deelneemt. Bij terugkeer worde toegezien, dat het hoofd niet ‘in den
nek geworpen’ wordt, maar slechts oprijst, beneden aan te beginnen, tot een loodrechte
houding.
2. Rhythmisch hoofdbuigen zijwaarts van den eenen naar den anderen kant onder
het tellen der kinderen: ‘tik, tak.’ Tracht langzamerhand een stilhouden van het
lichaam (schouders) gedurende de beweging te verkrijgen.
3. Rhythmisch hoofddraaien van den eenen naar den anderen kant. N.B. Men late
den windwijzer op een rechte stang zitten (rechte rug, lange hals).
6. Dit fantasie-beeld wordt hoofdzakelijk gebruikt bij oefening der rugspieren.
Wordt de beweging in beenkruiszithouding (zitten als een kleermaker) uitgevoerd,
dan wende men bijv. de vergelijking aan, dat de kleermaker inslaapt en zijn hoofd
voorovervalt, waarna hij het weer opheft en den rug strekt, zoodra hij ontwaakt. N.B.
Geen booghals.
In knieviervoetzit is de beweging makkelijker tot hoofd en hals te beperken
(isoleeren).
In den aanvang worde niet gelet op zuivere vormen gedurende het uitvoeren der
bewegingen. Langzamerhand vordere men een geïsoleerd uitvoeren der bewegingen,
hetgeen een betere houding met zich voert. Zie rugbewegingen bladz. 41, no. 1.
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Hoofdstuk VII.
Rompbewegingen.
Tot rompbewegingen worden gerekend:
deels bewegingen in de wervelkolom om 1) een frontale as (voorwaarts en
achterwaarts buigen, rug- en buikbewegingen), 2) een sagitale as (zijwaarts buigen),
3) een verticale as (draaien), en 4) combinaties van bovenstaande;
deels veranderingen in de houding van den romp, welke een statischen arbeid van
de rompmuskulatuur vragen.

A. Rug- en buikbewegingen.
De hieronder saamgebrachte bewegingen zijn deels rugbewegingen, waar de lange
rugstrekkers in het borstgedeelte van den rug zich van verlengde tot normale of
verkorte ligging samentrekken (concentrisch), deels buikbewegingen, waarbij de
buikspieren concentrisch werken, terwijl gelijktijdig rekken van de rugstrekkers in
de lendestreek plaats vindt.
De bewegingen hebben dus het volgende doel:
1. Een rekken van de rugstrekkers in de lendestreek, welke vaak verkort zijn en
daardoor een ‘hollen rug’ veroorzaken.
2. het versterken en eventueel verkorten der buikspieren door concentrischen arbeid
(= in verkorting).
3. Het versterken en eventueel verkorten van de in het borstgedeelte gelegen
rugstrekkers, welke vaak verzwakt en verlengd zijn (oorzaak van ‘ronden rug’)
door middel van concentrischen arbeid. Hierdoor wordt voor de spieren in dit
deel van den rug een zoo veel betere tonus (= spanning) verkregen, zoodat het
lichaam haast onbewust rechtop gehouden kan worden, een houding, welke
voor elk individu als normaal moet worden beschouwd.
Kinderen en pasbeginnenden hebben door geringe ontwikkeling
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van het coördinatievermogen moeite met het isoleeren der bewegingen. Wordt hun
bijv. gezegd den spierarbeid hoog op in den rug te verleggen, dan wordt deze toch
meestal ook - en misschien wel het krachtigst - in de lenden verricht. De onderwijzer
behoort daarom een uitgangshouding te kiezen, die geschikt is voor de uit te voeren
beweging, d.w.z. een uitgangshouding, waarin de foutieve spierarbeid zoo veel
mogelijk wordt voorkomen. In bovengenoemd geval neme men een lage
uitgangshouding, bijv. beenkruiszit, waarin het bekken is gefixeerd. N.B. Bestudeer
de werking der bewegingen op den naakten rug.
I. Voorwaarts buigen in de gewrichten der wervelkolom, en oprijzen.
Uitgangshoudingen.
De meest geschikte staan achter de fantasie-uitdrukkingen tusschen haakjes.
A. Oefeningen hoofdzakelijk voor de rugspieren.
Hieronder hooren:
1. De op bladz. 21 genoemde actieve houding-verbeterende oefeningen.
2. Het meerendeel der rompoefeningen, welke op blaz. 41 onder rubriek C.
‘Oefeningen voor gecombineerden rug- en buikspierarbeid’, onder beding, dat
het vooroverbuigen niet zoo ver en zoo krachtig uitgevoerd wordt, dat de
buikspieren in (noemenswaardige) werking treden.

B. Oefeningen hoofdzakelijk voor de buikspieren.
Voorbeelden van fantasie-uitdrukkingen.
1. Als een kat den rug rekken (knieviervoetstand (13), -zit (14), teenviervoetstand
(92), -zit) (15).
2. Hobbelpaardje spelen (handvastbeenkruiszit) (93).

Beschrijving der bewegingen.
1. Poes staat op alle 4 haar pooten en heeft een rechten rug
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(knieviervoetstand). Op een: ‘Nu strekt poes haar rug uit,’ worden de beenen gestrekt,
onder een langgerekt ‘miauw’. ‘Alle poesen hebben rechte beenen, wanneer zij zich
uitrekken!’ Nu zal ik eens zien, welke poes het grootst wordt,’ en dergelijke
uitdrukkingen gebruikt men, om de kinderen de beenen te doen strekken. Hoe dichter
de handen bij de knieën gelegd worden, des te krachtiger is het rekken. Als uiterlijke
verzwaring kan de beweging uitgevoerd worden van teenneigviervoetstand, waarbij
de handen nog dichter bij de voeten geplaatst kunnen worden dan in de eerstgenoemde
uitgangshouding.
2. In beenkruiszit omvatten de kinderen de teenen (langzamerhand eischt men
rechte ruggen). De handgreep wordt gedurende de geheele beweging behouden.
‘Houd flink vast, zoodat het hobbelpaard niet stuk gaat.’ In het begin gaat het
‘hobbelen’ vrij, achterwaarts tot rug- (scherp)haaklig en terug, in de maat. De kinderen
kunnen daarbij zelf tellen. Bij het achterwaarts vallen, zoowel als bij het rijzen worden
de spieren in de lendestreek gerekt, terwijl de buikspieren, in het bijzonder bij het
voorover komen, in verkorting werken. De beweging wordt langzamerhand verzwaard
door in beenkruiszit een geheel goede houding te vorderen, zoodat de lange
rugstrekkers in het borstgedeelte in verkorting werken (concentrisch).
C. Oefeningen hoofdzakelijk voor gecombineerden rug- en buikspierarbeid.
Voorbeelden voor fantasie-uitdrukkingen.
1. Een bloemknopje zijn, dat zich ontplooit tot een mooie bloem wanneer de zon
gaat schijnen (95 a-e) (beenkruis-, haak-, knie-zit) (96a en b).
2. Onder water duiken als een eendje (97), als een zwaan (99), (kniezit) (100a, b,
c).
3. Met een bijl hakken, met een hamer spijkers inslaan (spreidheelzit) (101, 102).
4. Houthakken (spreidstand - loopstand) (103, 104)
5. Kleeren wasschen (spreidstand) (105).

Beschrijving der bewegingen.
1. ‘De bloemknop is natuurlijk zoo klein, dat je ze nauwelijks ziet. Mag ik eens kijken
welke knop het kleinst is!’ en derg. worden
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gebruikt om de kinderen zoo goed mogelijk voorover te laten buigen, waarbij het
hoofd geheel slap zal neerhangen (liefst op den vloer rustend), iets wat gecontroleerd
wordt door een slap hoofdrollen.
‘Het waait, zoodat de bloem zachtjes schommelt.’ N.B. de nek lang. Om te
voorkomen, dat de kinderen bij het vooroverbuigen het zitvlak van den vloer richten
en zich op de knieën heffen, kan men bijv. zeggen: ‘De wortels zitten diep in den
grond, als die uitgetrokken worden, verwelkt de bloem.’ ‘Als de zon schijnt groeit
de stengel, wordt recht en lang en op het laatst gaat de bloem open. (N.B. hoofd het
laatst). ‘De bladeren groeien al hooger en hooger op (= los armen heffen schuin
opwaarts), ‘maar nu wordt het avond, de zon gaat onder en de bloem sluit zich’ (N.B.
hoofd eerst, daarna de stengel, boven te beginnen, voorover, = rug-ontspannen. ‘Den
volgenden keer gaat de bloem weer open,’ enz.
Zooals hierboven blijkt, geschiedt het rugstrekken van beneden naar boven met
het hoofd het laatst (wervel na wervel) in het vooroverbuigen in omgekeerde volgorde.
Als verzwaring voor den spierarbeid (rechte rug) kunnen ook de armen (‘bladeren’)
later aan de beweging deelnemen, wat nader besproken wordt onder ‘Bewegingen
met statischen arbeid voor de rugspieren’, bladz. 44.
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2. ‘De eendjes duiken haastig onder water om voedsel te zoeken!’ bijv.: ‘Ze moeten
heelemaal neer tot op den bodem, want daar is het meest te vinden’
(buikspierwerking). Als de eendjes weer boven komen, kan men hun het water laten
afschudden, met het doel een verkeerd spannen, optrekken der schouders weg te
nemen (kleine schuddende armbewegingen).
Het eenvoudigst wordt de oefening uitgevoerd in knieviervoetzit, later in kniestand,
waarbij de vergelijking met een zwaan genomen kan worden.
3. De bijl, hamer, enz. wordt met beide handen gegrepen (handen losgebald, boven
elkaar) ongeveer ter hoogte van het voorhoofd. Het houtblok (spijker) staat een eind
vóór ons (tusschen of vóór de voeten). ‘Hak nu flink!’ Tracht door geschikte
uitdrukkingen de kinderen zich zoo recht mogelijk te doen houden, zoodat behalve
bovengenoemde werking, tevens een krachtig rekken op de achterzijde der beenen
verkregen wordt.
Fouten bij 1, 2, 3. Zoowel bij het vooroverbuigen als bij het oprijzen wordt de kin
vooruitgestoken, zoodat een booghals ontstaat. Zie toe, dat de beweging langzaam
uitgevoerd wordt, eerst het hoofd slap, bij het vooroverbuigen en bij het rijzen der
romp komt het hoofd het laatst, met een langen nek, terwijl bij het opstrekken van
den hals, het hoofd een weinig achterwaarts gevoerd wordt.
De schouders worden opgetrokken, de hals verdwijnt ertusschen.
4 en 5. Bij ‘houthakken’ en ‘kleerenwasschen’ is de uitgangshouding meer stabiel
in spreid- of loopstand dan in stand. ‘Hak flink, zoodat het blok in tweeën splijt!’
Hoe dieper het vooroverbuigen, des te krachtiger spierarbeid. Bij het oprijzen, wanneer
vaart wordt gemaakt voor den volgenden slag, worde toegezien, dat de armen niet
zóó ver achterwaarts (achter het hoofd) gaan,
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dat de lendelordose versterkt wordt. De kleeren worden tegen het waschbord
gewasschen, door een krachtig armbuigen en strekken (gebalde vuisten) onder
gelijktijdig rhythmisch rugbuigen voorover en rugrijzen. (N.B. laat niet de
armbeweging hoofdzaak zijn).
II. Houdingsoefeningen met statischen of concentrischen spierarbeid.
1. In hoofdzaak voor de rugspieren.
De volgende bewegingen geven een statischen arbeid voor de lange rugstrekkers.
Ze worden aangewend als verzwaring der onder I opgenomen bewegingen, waar
dezelfde spieren concentrisch werken.
Verzwaring van oefeningen met statischen arbeid voor de rugspieren wordt
verkregen door het eischen van:
volkomen goede houding in de verschillende uitgangshoudingen bijv. beenkruis-,
haak-en heelzit, knieviervoetzit, voorlig, stand, enz.
Het bewaren van de goede houding, tijdens armbewegingen, hoofdbewegingen,
verandering in rompligging (bijv. rompneigen voorwaarts, rompdraaien).
A. Oefeningen met statischen arbeid voor de rugspieren.
Voorbeelden voor fantasie-uitdrukkingen.
1. Recht liggen als een stok of boomstam (voorlig) (106).
2. Armzwemmen (voorlig) (107).
3. Bootje spelen, schommelen (voorlig) (108, 109). Tijdens het 2de leerjaar.
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4. Voorliggende handen samenklappen voor het gezicht (110).
5. Stammen wegdragen (ruglig) (111, 112).

Beschrijving der bewegingen.
1. Daar waar voorliggende uitgangshouding (bladz. 18 no. 12a) wordt ingenomen,
bijv. op het commando: ‘Voorover.... lig! behoort de onderwijzer te controleeren of
de kinderen dit zonder onnoodig spannen kunnen, alvorens hij tot verdere beweging
overgaat.
2. In den aanvang slechts het nadoen van zwembewegingen, zonder bepaalden
vorm; later (2de leerjaar) wordt de zwemslag geleerd (droge instructie) (zie:
‘Schoolzwemmen’ door Van Schagen en Manger).
3. Van voorlig worden de knieën gebogen, waarna de enkels vastgegrepen worden,
dan is de boot klaar. Dan schommelen van links naar rechts, of voorwaarts achterwaarts. De beweging geeft concentrischen arbeid voor de rugstrekkers.
Deze spelbeweging wordt met het oog op ‘hollen rug en booghals’ niet te vaak en
niet te lang uitgevoerd. Ze is echter gemotiveerd, daar zij een zekere lenigheid en
spiergevoel vordert en daarenboven altijd genoegen verschaft.
4. Zie hierbij toe, dat het handsamenklappen niet te hoog geschiedt, waarbij dan
nl. een foutieve houding van hoofd en schouders ontstaat, want handklappen boven
het hoofd vordert een ontwikkeld isoleeringsvermogen, meer dan men van kinderen
verwachten kan.
5. De ‘palen’ liggen recht en stijf op den rug. Eén pakt om de schouders, een
tweede om de enkels en de ‘paal’ wordt naar een vooruit bepaalde plaats
getransporteerd.
B. Oefeningen met statischen arbeid voor het bovenste deel van den rug.
(Lendenen gefixeerd door de uitgangshouding.)
Voorbeelden voor fantasie-uitdrukkingen.
1.
2.
3.
4.
5.

De vloer schrobben (knieviervoetzit) (113), (-stand) (114).
Koekjes bakken of kleeren kloppen (knieviervoetstand) (114), (-zit) (113).
Vlinder, mug, vlieg, en derg. vangen (beenkruis-, haak-, heelzit) (115).
Naaien als een schoenmaker (schrijlingszit, beenkruiszit) (116).
Het onweert (haakzit) (117).
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6. De boomtakken zwiepen in den wind (beenkruis-, haak-, heelzit, stand) (118).
7. De klepel in de klok (spreidheelzit) (120, 121).
8. Groeten als een Japanner (kniezit, kniestand) (119).

Beschrijving der bewegingen.
1. De rug wordt recht gehouden tijdens het krachtig armbuigen en strekken. Eerst
met één arm, later met beide, waarbij de romp deelneemt aan de beweging door
vooroverneigen. Later ook mogelijk met gelijktijdig kniestrekken en buigen.
2. Koekjes worden gebakken door handslag op den vloer, later als verzwaring
door handklappen voor het aangezicht, één, twee, drie keer. De beweging van den
mattenklopper wordt nagedaan door afwisselend de handen op den vloer te slaan.
3. De handen worden vóór het aangezicht te zamen geklapt en daarna dadelijk
weer zijwaarts gezwaaid. De kinderen kunnen heel goed een oogenblik met
‘gespannen opmerkzaamheid’ zitten, zóó dat alle op ‘nu’ gelijktijdig de handen te
zamen slaan. Zie toe, dat de goede houding niet verslapt (hoofd en schouders
voorwaarts is foutief). Men kan hierbij een duidelijk verschil maken tusschen een
mug, die ons steken wil, te klappen of een vlinder te vangen. Dit laatste moet met
even vlugge beweging geschieden, maar met holle handen en luchtig.
4. ‘De schoenmaker zit rechtop en naait met heel langen draad.’
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In de uitgangshouding liggen de handen op de knieën, armen zijwaarts brengen en
weer terug op de knieën, eenige keeren na elkaar. Het is gemakkelijker den rug recht
te houden in schrijlingszit op een bank, dan in beenkruiszit; doch in de eerste
uitgangshouding ontstaat eerder een ‘holle rug’, wat eenigszins voorkomen kan
worden door het voorwaarts strekken der beenen.
5. In haakzittende uitgangshouding met de handen samengevouwen onder de
dijbeenen of met de handen om de knieën gegrepen. Hierbij is sterke neiging tot
achterover hellen van den romp, wat echter niet foutief genoemd kan worden, zoolang
de rug recht wordt gehouden. De buik moet heel los aanvoelen. Dit is moeilijker,
naarmate de armen minder meehelpen, tot het bewaren der uitgangshouding. Men
trachte langzamerhand de kinderen te leeren, de armen niet te gebruiken. De voeten
worden om beurten geheven, hoe hooger en hoe vlugger, des te meer arbeid voor de
buikspieren.
6. De boomtakken zijn recht en bewegen zich niet, het is bladstil: ‘Nu begint het
te waaien,’ d.w.z. de armen bewegen zich rhythmisch neer en weer op, zonder
spanning. N.B. Niet hooger dan hoofdhoogte; hals en rug in de goede houding.
7. Na gecontroleerd te hebben dat de rug recht is, wordt rompneigen voorwaarts
en oprijzen rhythmisch uitgevoerd. Ter afwisseling en om de beweging genoeglijker
te doen zijn, kunnen de kinderen in 2 rijen tegenover elkaar geplaatst worden. Eerst
doet het eerste gelid rompneigen voorwaarts. Als zij rijzen neigt het tweede gelid.
De beweging wordt op deze wijze om beurten uitgevoerd.
In spreidheelzit en kniestand kan de romp heel goed ook iets achterwaarts neigen.
In staande uitgangshouding ontstaat bij deze oefening gewoonlijk slechts een buigen
in de lendenen.
8. De Japanners liggen op hun knieën (kniestand of kniezit). Zij zien hun
opperhoofd aankomen en groeten dezen, door met den romp (rechte rug) voorover
te vallen en de armen zoo ver mogelijk vooruit te strekken, totdat het lichaam - met
uitgestrekten rug en hals - op onderarmen en knieën rust. Uit kniezit wordt het zitvlak
eenigszins van de onderbeenen opgelicht, terwijl uit kniestand, het iets achteruit
wordt gebracht, zoodat de beweging eindigt met een borst verwijden en niet met een
hol intrekken der lendenen.
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Bij het voorwaarts vallen van den romp kunnen de kinderen een langgerekt
‘Goedendag’, bij het omhoog komen een ‘Vaarwel’ of ‘Tot weerziens’ zeggen. Bij
dit omhoogrijzen worden de armen losjes - met de handen langs den vloer teruggebracht op zij van het lichaam.
C. Oefeningen met statischen arbeid voor de rugspieren in het borstgedeelte en
met excentrischen arbeid voor die in de lendenstreek.
Voorbeelden van fantasie-uitdrukkingen.
1. De klepel in de klok (120, 122).
2. Boomen hakken (123, 124, 125).
3. Deeg uitrollen (126).
4. Kleed uitslaan (127).
5. Een slijpsteen draaien (128).
6. Roeien (129).
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Beschrijving der bewegingen.
Het doel is, in staande uitgangshouding, gedurende de bewegingen, den rug op de
juiste manier gestrekt te houden. Hierdoor worden de lendespieren en de
heupgewrichtstrekkers gerekt.
I. Zie zelfde beweging in heelzit, bladz. 17, no. 9. Het oprijzen niet verder dan tot
de uitgangshouding.
2. De bijl wordt met beide handen gevat. De boomstam wordt afgehakt op
heuphoogte (d.w.z. gering rompneigen) (124). Wanneer het hakken dieper geschiedt,
wordt de rug gewoonlijk gebogen (125), in den regel zelfs de knieën ook - vergelijk
bladz. 43 fig. 103, 104, no. 4.
3. Tijdens het vooroverneigen en oprijzen wordt een armenstrekken en buigen
uitgevoerd.
4. Twee aan twee in spreidstand, naar elkaar gewend en op eenigen afstand van
elkaar. Zij voeren gelijktijdig voorwaarts neigen en rijzen uit, rhythmisch, onder
krachtig armenzwaaien, voorwaarts - opwaarts en neer.
4. Als een slijpsteen of iets dergelijks, met één of beide handen en rechte armen
gedraaid wordt, ontstaat een langzame rhythmische rompbeweging voorwaarts en
een oprijzen, welke een goede gymnastische oefening kan zijn, wanneer de
onderwijzer de beweging zelf voordoet.
6. Bij het roeien valt de romp recht voorwaarts onder armstrekken, daarna wordt
ze gering achterwaarts gevoerd, en ondertusschen de armen zóó gebogen, dat de
handen ongeveer ter hoogte van de heupen komen. Wordt rhythmisch uitgevoerd in
schrijlingszit met rechte beenen of in heelzit.
I. Houdingsoefeningen met statischen of weinig concentrischen spierarbeid, in
hoofdzaak voor de buikspieren.
1. Op den rug liggen spartelen bij het baden.
2. Zwemmen (= rugliggend beenzwemmen) (130). Tijdens het 2de leerjaar.
3. Rug- (scherp) haaklig.
a. Beurtelings (later dubbel) kniestrekken (131).
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b.

Kniestrekken tot ruglig en terug (133).

4. Rugvoetsteunhaaklig, knieheffen, gering (132) en zoo hoog mogelijk (133).

Beschrijving der bewegingen.
1. Van ruglig met de armen op den vloer, eenigszins van het lichaam. N.B. het hoofd
niet van den vloer.
2. Het 1e jaar zonder bepaalden vorm, 2de jaar beenzwemmen, zie beenbewegingen
bladz. 26, no. 10 (49).
3. Van rug(scherp)haaklig (131) wordt om beurten linkeren rechterknie gestrekt
en gebogen; later zoo uitgevoerd, dat op hetzelfde oogenblik het eene been buigt en
het andere strekt. Ter verzwaring worden beide beenen gestrekt. De arbeid der
buikspieren wordt grooter, naarmate de beenen lager komen. Bij het terugkeeren tot
de uitgangshouding geschiedt dit langs den kortsten weg, waarbij de hielen eerst
langs den vloer mogen schuiven.
4. Van rugvoetsteunhaaklig (132), later ruglig worden de beide beenen gebogen,
opgetrokken tegen den buik en daarna weer terug 5-10 maal rhythmisch. De beweging
wordt later zoover uitgevoerd, dat het zitvlak van den vloer gericht wordt en de rug
zich rondt (133).

B. Zijwaarts buigen.
Zijwaarts buigen kan uitgevoerd worden deels in de wervelkolom, deels in de
heupgewrichten. Hier is echter het doel, de beweging te leggen in eerstgenoemde en
wel speciaal in het borstgedeelte, waar de tegenstand voor de beweging het grootst
is en ze dus in het dagelijksche leven het minst plaats heeft. In staande houdingen
voeren de kinderen gewoonlijk zijwaarts buigen uit in beide heupgewrichten en
wervelkolom; daarom worde de lage (zit) uitgangshouding ter afwisseling aangewend.
Voorbeelden van uitgangshoudingen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Spreidstand (2).
Schrijlingszit (6a).
Kniestand (3).
Kniezit (4).
(Spreid)heelzit (9).
Beenkruiszit (7).

Voorbeelden voor fantasie-uitdrukkingen.
1. Het zwiepen der boomen, bloemen, het golven van het koren (135).
2. Het zwaaien van den klokslinger (134).
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3. Schommelen als de mast van een schip, wanneer het zachtjes waait; wanneer
het stormt (136).

Beschrijving der bewegingen.
Zijwaarts buigen (138-146) worde rhythmisch uitgevoerd: 1) van links naar rechts
of 2) herhaalde malen naar eenzelfde zijde. Door te beginnen met zijwaarts buigen
van het hoofd (138) en met slechts kleine bewegingen, verkrijgt men de beweging
in het algemeen het zuiverst.
1. ‘Als het weinig waait bewegen de boomen maar een beetje.’ Slechts de toppen
(hoofd- en borstgedeelte) gaan heen en weer (138, 140, 141). ‘In den storm’ worden
de bewegingen dieper gemaakt (143). De heele stam buigt zich.
De armen hangen eerst los langs de zijden (140). Ze kunnen later zijwaarts geheven
zijn (zonder spanning) (143).
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Daar de kinderen graag bewegingen eens tot de grens uitvoeren, kan men ter
afwisseling dit geven door enkel kniebuigen in bijv. (breed) spreidstand (145, 146).
2. Beginnen met een kleinen slinger (hoofd) (138), daarna een grooten dito (romp)
(141, 142), in beide gevallen rhythmisch.
3. Van links naar rechts, eerst gering (‘kleine golven’) dan al maar meer, tot het
stormt. Dan wordt het weer kalm. Later met zeilen (armen) (138, 144, 145).
Fouten bij het zijwaarts buigen: De beweging geschiedt niet (niet voldoende) in
de wervelkolom, maar (hoofdzakelijk) in heupen voetgewrichten, doordat de heupen
(het gewicht) verschoven worden naar tegenovergestelde richting, als waarin het
buigen geschiedt. Deze fout wordt verhinderd door de heupen te fixeeren, bijv. in
lage uitgangshouding. Hierin moet echter toch toegezien worden, dat het lichaam
niet van den eenen zitknobbel op den anderen schuift, doch dat deze op den ondersteun
(vloer) blijven. Dit is mogelijk door een zoo breed mogelijke basis te kiezen (zie de
voeten in fig. 143, de beenen in fig. 139).

C. Rompdraaien.
Deze beweging geschiedt, van de basis af gerekend, deels in voet- en heupgewrichten,
deels in de wervelkolom. Daar de eerste reeds in het dagelijksche leven - waar deze
gewrichten niet gefixeerd zijn - gebruikt wordt bij een dergelijke beweging, zoo
worde tijdens de gymnastiek deze beweging in hoofdzaak in den rug verlegd. Men
kieze daarvoor - in het bijzonder voor jonge kinderen, die zich niet bewust zijn waar
de beweging geschiedt - uitgangshoudingen, waar het bekken gefixeerd is. Heeft
men niet zoo'n uitgangshouding, dan late men de beweging tot in haar uiterste grens
uitvoeren, d.w.z. niet alleen in heup- en voetgewrichten, doch ook in de wervelkolom.
Voorbeelden van uitgangshoudingen.
In achterstaande uitgangshoudingen is het bekken volkomen gefixeerd.
a. Beenkruiszit, haak- en heelzit, kniezit (7, 8, 9, 4), schrijlingszit (beenen gestrekt,
gespreid of om de bank geklemd) (6b).
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b. Knieviervoetzit, knieviervoetstand (14, 13).
c. Valstand (gestrekte beenen).
Gedeeltelijk gefixeerd:
d. Spreidkniestand, spreidstand (3, 2), hoe meer gespreid des te meer gefixeerd.
e. ½ kniestand, uitvalstand, met draaien naar het voorste been, waarbij volkomen
fixatie verkregen wordt, wanneer de tegenovergestelde hand op de voorste knie
gelegd wordt en deze stilhoudt.
Niet gefixeerd:
f. Loopstand, stand, sluitstand (50, 1).

Voorbeelden voor fantasie-uitdrukkingen.
1. Een vlinder, mug vangen (147) (alle zittende en staande uitgangshoudingen).
2. Naar een vogel in den boom wijzen (148) (dito).
3. Sneeuwballen gooien (dito, tevens loop- en uitvalstand) (149).
4.
a. Houtzagen (152-156) (schrijlingszit, ½ kniestand, uitvalstand).
b. Dito met trekzaag (spreidvalstand) (157).
5. Deeg kneden (dito) (158).
6. Kleeren rekken (paarsgewijs in kniezit, beenkruiszit, steunzit (159), schrijlingszit
(160). Spreidkniestand en spreidstand.
7. Zaaien (loopstand) (161).
8. Gras, koren maaien met een zeis (dito) (162).
9. Het pad harken (dito) (163).
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10. Draaien als een kurketrekker (spreidstand, sluitstand, stand) (164-165).
11. De wind doet de boomtakken bewegen, zoodat ze buigen (armen zijwaarts,
beenkruiszit, heelzit, breedspreidstand, rompdraaien onder enkel armuitslaan)
(165).
12. ‘Pannekoek keeren’ (paarsgewijs met handvatten, in stand of spreidstand) (166,
167).
13. Visch bakken (ruglig, voorlig) (168, 170).
14. Sneeuwballen rollen (dito) (168, 169, 170).

Beschrijving der bewegingen.
1. Wordt gevangen volgens beschrijving op bladz. 46, no. 3.
2. Met enkel armzwaaien, zijwaarts omhoog wordt een rompdraaien uitgevoerd,
zoowel naar links als naar rechts. ‘Kijk, nu vliegt hij over naar den anderen boom.’
Hoe sneller armzwaaien, des te volkomener wordt het rompdraaien.
3. Het gewicht op het achterste been en de knie gebogen. Is het linkerbeen voor,
dan worden de sneeuwballen met de rechterhand gegooid en omgekeerd. De
bewegende arm wordt neerwaarts - achterwaarts, opwaarts tot hoofdhoogte gevoerd.
Hier gaat de zwaai zonder oponthoud over in den worp voorwaarts, waarbij de hand
vlak langs en niet hooger aan het oor voorbijgaat en het lichaamsgewicht valt over
op het voorste been, dat zich buigt; later kan de achterste voet, om den worp nog
krachtiger te maken, een pas voorwaarts doen en met gebogen knie en met stamp
neergezet worden. Balgooien kan tevens geoefend worden in alle zittende
uitgangshoudingen.
4a. Na het innemen van schrijlingszit, ½ kniestand of uitvalstand (zonder een
zuiveren vorm te vorderen), ‘leg deze hand

J.G. Thulin, Kleuter-gymnastiek voor kinderen van 3-8 jaar. Handleiding voor gymnastiek bij het voorbereidend en aanvankelijk lager onderwijs

55

op het blok (knie) en houd het hout goed vast’. De uitslag van de zaagbeweging
wordt het grootst als - rechterbeen vóór - de rechterhand op de rechterknie gelegd
is, maar het fixeeren van het bekken slaagt het best, wanneer de linkerhand op de
rechterknie ligt. ‘Vat met de andere hand de zaag en houd die boven het hout.’
Rechterhand wordt gebald op de knie gelegd. ‘Nu zagen we eerst naar voren’ - terug
met flinken haal; enz. Bij het voorwaarts zagen wordt de arm voorwaarts - neerwaarts
gestrekt, terwijl de schouder zoo ver mogelijk voorwaarts gedraaid wordt; bij het
achterwaarts zagen wordt de arm gebogen onder rompdraaien zoo ver mogelijk
achterwaarts. Bij voorwaarts draaien kan de romp voorover vallen, bij het terugdraaien
rijst ze weer op. De beweging worde rhythmisch uitgevoerd, zoowel met den linkerals met den rechterarm.
4b. De kinderen gaan zoo staan, dat zij aan elken kant van den boom een voet
hebben (spreidstand). De romp neigt voorover, eerst zonder een rechten rug te eischen.
Hoe dieper het neigen, des te moeilijker is het een goede houding te bewaren. De
trekzaag wordt met beide handen gegrepen. Krachtig rompdraaien en beurtelings
enkel armbuigen en strekken. Rhythmisch. N.B. Is met het ‘zagen’ een rompdraaien
de bedoeling, dan zie men vooral toe, dat bovengenoemde bewegingen niet slechts
met de armen worden uitgevoerd.
5. Zelfde oefening als vorige. ‘Het deeg ligt in den trog. Goed dooreenkneden.’
Hoe lager de trog geplaatst is, des te dieper neighouding
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= moeilijker den rug recht te houden, maar ook: beter gefixeerd bekken!
6. De kinderen 2 aan 2 tegenover elkaar geplaatst met een handvatten in kniezit,
beenkruiszit, schrijlingszit, (160) of zittende op een bank (159) - in de 3
laatstgenoemde uitgangshoudingen met elkaars knieën of onderbeenen tegen elkander
steunend - of in spreidkniestand of spreidstand. De armen evenwijdig (160) of
gekruisd (159). Het draaien geschiedt afwisselend van de eene naar de andere zijde
met een krachtig enkel armbuigen en strekken.
7. De landman zaait, terwijl hij over het veld loopt. Hij doet een armbeweging met
een gelijktijdig rompdraaien, afwisselend naar links en naar rechts en in dezelfde
richting als de bewegende arm. In den aanvang late men de oefening op de plaats
uitvoeren in spreidstand, later in loopstand met herhaalde worpen in de richting van
den voorsten voet; eindelijk (2de leerjaar) onder voetverplaatsen voorwaarts met een
worp na elken pas. Rhythmisch.
8 en 9. Eveneens rompdraaien onder voortgaan.
10. Door de vergelijking met kurketrekkers verkrijgt men waarschijnlijk beter dan
op eenige andere wijze het rhythmisch draaien zonder spanning en zonder moeite
uitgevoerd tot zijn uiterste grenzen. De beweging begint eerst met kleine
bewegingsbaan, die langzamerhand grooter en grooter wordt.
11. Deze beweging is gelijk aan bovenstaande met dit verschil, dat de armen in
de uitgangshouding zijwaarts geheven zijn en afwisselend worden gebogen, eerst
vrije vorm - langzamerhand tot één arm gebogen vóór, andere arm geheven zijwaarts.
Zie toe, dat
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het armenzwaaien op schouderhoogte, de blik iets hooger gericht, dusdanig uitgevoerd
wordt, dat deze beweging bijdraagt tot het draaien tot de uiterste grenzen, d.w.z. dat
de armbeweging niet uitgevoerd wordt, vóór het laatste oogenblik van het
rompdraaien.
12. De opstelling 2 aan 2 tegenover elkaar: ‘Vat elkander bij de hand, die je aan
den kant van het raam hebt.’ Bijv. ‘Licht den pannekoek op en kijk of hij van onder
al bruin is’ (166). Later dubbel-handvatten en opheffen, zooals hierboven beschreven
(167). ‘Nu keeren we den pannekoek om.’ In het begin slechts éénmaal; later tevens
vrij, herhaalde malen achter elkaar.
Daarna wordt de andere arm geheven en in die richting gedraaid. De wendingen
worden op de plaats uitgevoerd, eerst langzaam - bij het leeren der oefening - later
vlugger, met kleine geluidlooze voetverplaatsingen. Hoe meer de voeten stil gehouden
worden, des te beter wordt de draaibeweging uitgevoerd. De kinderen moeten ver
van elkaar staan en de voeten niet verplaatsen, vóór de draaibeweging is begonnen,
anders ontstaat slechts een zijwaarts buigen in de wervelkolom.
13. De kinderen worden 2 aan 2 tegenover elkaar opgesteld.
De eene helft legt zich op den grond en zijn de visschen. De anderen zullen hen
omkeeren. ‘Nu keeren we den visch; hoor, wat sist hij - één! Keer hem nog eens om
- twee!’ ‘De visch’, die zich volkomen stijf houdt met de armen langs het lichaam
gedrukt, wordt door zijn kameraad gekeerd (168). In voorlig wordt het hoofd
opgehouden in het verlengde van het lichaam, zooals in stand. N.B. Mond en neus
niet op den vloer! De beweging wordt 3-5 maal herhaald, waarna de rollen verwisseld
worden. Ter afwisseling kan men het keeren door den liggende zelf doen uitvoeren
(170).
14. Sneeuwballen rollen, om een sneeuwman te maken; dezelfde beweging als
bovenstaande, met dit verschil, dat de kinderen een eind voortgerold worden in plaats
van één keer, dus verschillende malen in één richting, daarna in de andere.
Of wel, het stellen vaten voor, die over een brug of in (uit) een wagen gerold
moeten worden (= 2 evenwijdige banken) (171).
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Hoofdstuk VIII.
Gaan en loopen.
Het Gaan.
Het doel der marschoefeningen in de kindergymnastiek is hoofdzakelijk den kinderen
te leeren gaan: natuurlijk en ongedwongen.
In de maat (maat- en rhythme-gevoel oefenen) geluidloos en veerkrachtig, d.w.z.
met zwichten in voet- en heupgewrichten (sluipgang - teenengang).
A. Daar natuurlijke gang het doel is, worde aanvankelijk geen enkele eisch gesteld
aan maat enz. Gebruik geen uitdrukkingen als ‘Strek de ruggen’, ‘Beweeg je armen
heen en weer’, daar het gevolg meestal een stijve gedwongen gang is. Tracht in de
plaats daarvan geschikte fantasie-uitdrukkingen aan te wenden, als: ‘Prinsen
(prinsessen) kijken nooit naar den grond als ze loopen, laten het hoofd niet hangen.’
‘Laat de armen meehelpen aan het voortgaan’ of ‘Het gaat vlugger als de armen
meehelpen.’
B. Geschikte hulpmiddelen tot het oefenen van maat en rhythme zijn 1) stamp op
elken, elken 2den, of elken 3den stap; het eenvoudigst is stamp op elken 2den pas,
maar daar dit, om niet eenzijdig te worden, vaak omgewisseld en met den anderen
voet begonnen moet worden, is het slechts als inleiding te gebruiken; 2) handklappen;
3) afwisselend stamp en handklap, en ter afwisseling tijdens een korter oogenblik 4)
het overluid tellen der kinderen zelf of op muziek; zelfs een gramofoon kan hierbij
goede diensten bewijzen. Eveneens kan de onderwijzer - vóór dat de kinderen
beginnen - de maat in de handen voorklappen, of hiermee beginnen, terwijl de
kinderen vrij door de zaal rondloopen, waarop deze de maat dan langzamerhand
volgen.
Door stamp op den eersten pas verkrijgt men, dat allen tegelijk beginnen. Laat
hen zoo nu en dan twee aan twee, hand in hand gaan, zoodat ze leeren elkaar te
volgen. Dit is ondertusschen ongunstig, met het oog op het vrije armzwaaien en moet
daarom niet te veel toegepast worden.
C. ‘Sluipgang’ wordt op het voorste deel der voeten uitgevoerd, veerend en
geluidloos. Dit krijgt men niet zoo goed gedaan door
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het commando ‘Op de teenen loopen’, als door het aanwenden van vergelijkingen,
bijv. ‘Voortsluipen als de vos door het bosch; licht en zacht als een elfje.’

Loopen.
De overgang van gaan tot looppas is het eenvoudigst te bewerkstelligen door een
geleidelijk verhaasten van het tempo, waarbij de kinderen uit zichzelf den looppas
kiezen in plaats van het vlug gaan of het gaan met groote passen. Bijv. ‘We zijn op
weg naar het station, het is al laat, we moeten vlugger loopen, we moeten hollen om
niet den trein te missen.’ Als de kinderen een oogenblik in looppas zijn gegaan,
krijgen ze het station in het zicht, zien op de klok, dat ze nog den tijd hebben. ‘Nu
kunnen we wat kalmer gaan.’
Om de kinderen licht te doen loopen (zweven, vliegen) zijn vergelijkingen bijv.
‘met den wind’ geschikt. ‘Nu loopen we met den wind in den rug.’ ‘De wind blaast
ons vooruit’, of wel de kinderen stellen zelf den wind voor. Het kan ook nuttig zijn
ze tegen den wind in te laten loopen, om de houding voor den looppas te verbeteren.
Fantasie-uitdrukkingen, die vergelijkingen voor de verschillende passen en looppas
inhouden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gaan als prinsen (prinsessen), elfen.
Dito als reuzen en kabouters (173).
Sluipen als een vos (174, 175).
Stappen als een haan (176, 177).
Waggelen als een eend (178, 179).
Voortschommelen als een beer (180, 181).
Met paard en wagen rijden (182).
Spoortje spelen (183, 184).
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kronkelen als een slang (185).
In een slingerrij (186).
Paardje spelen; stappen, in draf, in galop (187).
Hollen als een losgelaten paard, als een veulen.
Loopen en fladderen als de haan (188, 189).
Vliegen als een vogel (190, 191).
Loopen met zevenmijlslaarzen (192).
Loopen als een hond (op handen en voeten) (193-195).

Beschrijving der bewegingen.
1. In de kinderfantasie kan een prins alles steeds beter doen dan ‘gewone menschen’.
Hier geldt het gaan met een natuurlijke goede houding. ‘Als elfen’ is de uitdrukking
voor het luchtige, het lichte, geluidlooze. De reus daarentegen maakt groote en zware
stappen.
2. De reuzen zijn ook gróót en dit kan uitgedrukt worden bijv. door omhoog
geheven armen, of door op de teenen te loopen. De kabouters kruipen in elkaar gebogen knieën - en sluipen zacht voorwaarts. Veel afwisseling moet hierbij zijn,
zoodat de kinderen niet te lang aan één stuk in bovengenoemde houdingen loopen,
waarvan in het bijzonder het gaan als reuzen met opgeheven armen vermoeiend is.
3. De vos sluipt door het bosch, je hoort hem niet aankomen.
4. De haan stapt trotsch door den tuin (knieheffen). Tracht van het begin af aan
den kinderen het knieheffen ongedwongen te laten
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uitvoeren zonder spanning in het onderbeen en den voet, die dus beide door eigen
zwaarte neerhangen.
5. Handvatten om de enkels, waarna voorwaarts wordt gegaan. Een spelvorm, die
zelfs gebruikt kan worden, om den kinderen duidelijk te maken, hoe zij op 2 beenen
loopend, niet moeten gaan.
6. De beer ‘schommelt’ = op handen en voeten voorwaarts; gelijktijdig verplaatsen
van armen en beenen aan denzelfden kant.
7. Na groepindeeling - drie in elke groep - en elk kind een eigen nummer (1, 2 en
3) - wordt bijv. no. 1 paard (handen op de heupen), no. 2 wagen (grijpt het paard bij
de polsen) en no. 3 ment (springt schrijlings op den rug van no. 2 en houdt zich aan
diens schouders vast).
8. Eén of meer treinen worden gevormd. Aan te bevelen is niet meer dan 10
kinderen voor een ‘Trein’, daar deze anders licht stuk gaat. In elken trein staan de
‘spoorwagens’ achter elkaar met de handen op de schouders van den voorgaanden.
De eerste is de locomotief, die, bijv. de armen in een cirkel ronddraait, voorwaarts,
opwaarts-achterwaarts. Fluit- en sisgeluiden, eventueele stations enz. kunnen hierbij
het genoegen verhoogen.
9 en 10. Na deze opstelling achter elkaar op één gelid, vatten allen elkaar bij de
hand. Eerst kan de onderwijzer zelf als no. 1 staan, om den weg en het tempo te
leiden. ‘De slang kronkelt heen en weer door het mos, je hoort maar een zwak
geritsel.’
Bij het slingeren in een rij wordt looppas in het gewone tempo genomen,
langzamerhand wat vlugger. Toch mag dit met het oog op ongelukken - in het
bijzonder, wanneer de rij lang is - niet te vlug worden.
11. Twee aan twee met dubbel handvatten, volgens fig. 187;
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vrij rondrijden. Als verzwaring kan geëischt, dat allen op één gelid zullen rijden. Het
meest geschikt is dan nummerindeeling tot twee; no. 1 paard, no. 2 vat hem om de
duimen of armen, en ment. Ter afwisseling kan het paard wild worden en steigeren.
De koetsier moet dan flink vasthouden (244).
12. Laat de kinderen vrij rondspringen als veulens, paarden, die den heelen winter
op stal hebben gestaan en voor het eerst weer in de weide komen.
13 en 14. Het loopen onder gelijktijdig vleugelklappen (armen) op en neer. Zie
toe, dat de armen niet gespannen zijn. Eerst deze armbeweging op de plaats, evenals
het ‘vliegen’, waarbij de kinderen bij elken vleugelslag zoo hoog mogelijk opspringen
(galopsprong).
15. Na de opstelling bij den eenen korten muur der zaal, zegt men: ‘Nu wil ik wel
eens zien, wie met de grootste stappen naar den overkant kan komen,’ of ‘Nu maken
we zevenmijlslaarsstappen dáárheen.’ De armen op natuurlijke wijze zwaaien, des
te meer naarmate de passen grooter zijn.
16. ‘Nu zijn we allemaal honden.’ De looppas kan overgaan in springen (=
hazesprong) (261-263), maar het is de onderwijzer en niet de klasse, die hierin beslist.
De oefening kan bij wijze van afwisseling ook in den vorm van een wedstrijd twee
aan twee gegeven worden, tusschen een kind en een ‘hond’. Men neme als baan, de
zaal rond, waarbij de ‘hond’ aan den binnenkant (kortsten weg) loopt.
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Hoofdstuk IX.
Evenwichtsoefeningen.
Het is wenschelijk deze soort zoowel op den vloer als op de toestellen te beoefenen.

A. Op den vloer.
Het bewaren van het evenwicht wordt moeilijker, wanneer het ondersteuningsvlak
vermindert. Dit verkrijgt men deels door hielenheffen, deels door het heffen van een
been. De oefeningen van de eerste soort zijn te vinden onder ‘Beenbewegingen’. In
het hoofdstuk ‘Evenwichtsoefeningen,’ worden de oefeningen van de laatste soort
behandeld.
Evenwichtshoudingen op één been mogen voor kleine kinderen eerst slechts een
oogenblik duren, daar de vaardigheid hierin slechts na herhaald oefenen verkregen
wordt. Het evenwicht is gemakkelijker te bewaren, wanneer de kinderen den blik op
een bepaald punt voor zich richten. De armen worden aanvankelijk ‘los’ gehouden
en mogen vrij bewegingen uitvoeren, welke eventueel noodig zijn om het evenwicht
te behouden, later zijwaarts geheven of handen op de heupen.
Langzamerhand vordere men een gestrekt steunend been en het geheven been
volgens commando.
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Voorbeelden voor fantasie-uitdrukkingen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Op één been staan als een ooievaar (196-200).
Dito als een haan (177 en 212).
Dito als een haan en met de vleugels slaan (201).
Dito en rondkijken.
Draad in de naald steken (202).
De knie bij den neus brengen (203).
Voet bij den neus brengen (204).
Op één been staan en het andere been buigen, strekken, zwaaien als een harlekijn,
als je aan het touwtje trekt (205, 206).

Beschrijving der bewegingen.
Alle oefeningen worden eerst op het eene, daarna op het andere been uitgevoerd.
1 en 2. De ooievaar staat op één been, het andere heft hij op (197) of met den
geheven voet a) in de knieholte (198), b) op de knie van het steunende been (199)
of c) het gebogen been achterwaarts, met of zonder greep om den voet (200).
Bij het ‘staan als een haan’ wordt het geheven been in heupen kniegewricht tot
een rechten hoek gebogen, onderbeen en voet vrij neerhangend. Zie ‘stappen als een
haan’, bladz. 59, no. 4.
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3 en 4. Als verzwaring der onder 1 en 2 beschreven houdingen a) los armenzwaaien
zijwaarts - neerwaarts en b) hoofddraaien.
5. Handen vast en been voor been doorstappen.
8. De onderwijzer werke hierbij voor. Langzamerhand vordere men de goede
lichaamshouding gedurende deze beenbewegingen, en men zie toe dat het zwaartepunt
van het lichaam, bij een vermindering van het ondersteuningsvlak van twee tot één
voet, overgebracht wordt op het steunende been, door een buigen in het heupgewricht
in de richting van het geheven been (adductie) en niet in tegenovergestelde richting
(abductie).

B. Op toestellen.
Evenwichtsoefeningen op toestellen eischen allereerst, dat, uit psychisch oogpunt
beschouwd, de kinderen den moed en het vermogen bezitten, zich een min of meer
belangrijke hoogte boven den grond te bevinden. Dit wordt zoo langzamerhand
gewonnen door klimmen, op wandrek, ladder, klimraam, banken enz., al hooger en
hooger.
Aanvankelijk mogen zij zich vasthouden in staande, zittende houding, daarna de
oefening (doorgaans arm- en beenbeweging) uitvoeren. De toestellen voor deze
evenwichtsoefeningen zijn:
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bank, eerst op den grond geplaatst, later hooger, steunende op bank, stoel enz.
Op den evenwichtsboom van een omgekeerde bank (in den regel niet boven
kniehoogte).
De oefening op boom of omgekeerde bank worde ingeleid met een overeenkomstige
oefening langs een smalle vloerreet, krijtstreep enz.
Voorbeelden voor fantasie-uitdrukkingen.
1. Over een smalle (horizontale) plank (207) de sloot overloopen.
a) Gewone pas voorwaarts (207a, 208),
b) zijgang (209).
c) Voorwaarts op handen en voeten (vrije vorm) (207b, 210).
2. Op en neer langs een helling (bank).
a) gewone pas,
b) op handen en voeten (vrije vorm) (211).
3. Stappen als een haan (zie bladz. 61, no. 4 en fig. 176, 177) (212).

Tot de evenwichtsoefeningen behooren ook:
4. Neerglijden langs een hooiberg (213). ‘Glijbaantje spelen’ (hellende bank) (214,
215).
5. Een heuvel op- en afhollen (idem) (216).

Bij bovenstaande oefeningen worden de kinderen in groepen verdeeld van hoogstens
acht, bij elk toestel. Het eenvoudigst is, ze in een lage uitgangshouding te zetten,
bijv. beenkruiszit, waarbij men het best toezicht houdt, wanneer men ondertusschen
degenen, die aan de oefening bezig zijn, corrigeert en helpt. Hierbij is het aan te
bevelen, een goede houding te vorderen. Daar dit echter voor pasbeginnenden
vermoeiend is, moeten zij daarbij steeds opgemonterd worden, met de een of andere
toepasselijke fantasie-uitdrukking.
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Hoofdstuk X.
Hangoefeningen.
Het doel van deze oefening is allereerst de schouderspieren te versterken. Men leere
den kinderen het vlug op- en neerklimmen in de verschillende toestellen en het
klauteren van het eene naar het andere. Maar er komt daarbij een tweede niet minder
belangrijk punt, het zuiver psychisch nut: het aankweeken van moed, behendigheid
enz., reeds bij de evenwichtsoefeningen genoemd. Toch worde bij deze oefeningen
geen eisch gesteld aan bepaalden vorm. Daar in den regel niet kan worden verwacht,
dat voor de kleuters andere toestellen dan gymnastiekbanken en schoollokaalmeubels
ter beschikking staan, zijn allereerst dusdanige bewegingen gekozen, die met behulp
van het genoemde uitgevoerd kunnen worden, bovendien eenige, die de aanwezigheid
van wandrek, boom, ladder, touwen vragen. Dit met het oog hierop, dat kinderen
graag de toestellen, die zij om zich heen zien, gebruiken.
De oefeningen worden zoo gekozen, dat de armen slechts een deel van het
lichaamsgewicht te dragen krijgen; men neme een regelmatige stijging, zoo, dat de
kinderen langzamerhand leeren, hun geheele gewicht aan de armen te dragen, iets
wat menigmaal te pas kan komen in het dagelijksch leven. In geval één van
bovengenoemde toestellen niet aanwezig is, moeten de ‘hangoefeningen zonder
toestel’ te hulp geroepen worden. Daar deze physisch noch psychisch geheel de
toesteloefeningen kunnen vervangen, zal de onderwijzer, zoodra het weder het toelaat,
in den schooltuin (of speelplaats in de buurt) aanwezige hangtoestellen productief
maken. Ook kunnen hekken, boomen, brandladders enz. hun toepassing hierbij
vinden.

I. Hangoefeningen aan toestellen.
A. Oefeningen, die aan het wandrek uitgevoerd kunnen worden. Op- en
neerklimmen, zijwaarts verplaatsen.
Voorbeelden voor fantasie-uitdrukkingen.
1. Voor een hond vluchten door een ladder op te klimmen.
2. Een ladder opklimmen om appels te plukken (217, 218).
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3. In een boom klimmen en op een tak gaan zitten (219) of: een duin opklauteren
en op den top uitrusten.
4. Op een ladder klimmen om den muur te schilderen (220).
5. Dito: om de ruiten te zeemen (221).
6. Laten zien hoe sterk je bent en je met slechts één hand vasthouden wanneer je
boven in den boom zit (222).
7. Als een eekhoorn van tak tot tak springen (223).

Beschrijving der bewegingen.
Het doel dezer oefeningen is het op- en neerklimmen in het wandrek, zoo hoog als
het kind zelf het waagt. Sommige kinderen klimmen daarbij dadelijk tot de hoogste
sport, anderen komen niet verder dan de derde of vierde. Het zijn deze laatsten, op
wie de onderwijzer zijn invloed moet laten gelden, hen moed inspreken en hun
aarzeling moet doen vergeten. Helpt een of andere fantasie-voorstelling niet, dan
zelf maar mee naar boven klimmen.
1. Laat bijv. één der kinderen ‘hond’ zijn. De kinderen wandelen in het bosch en
komen voorbij een hutje. Uit het hondenhok daarbij, vliegt een hond blaffend naar
buiten. De kinderen schrikken en klimmen op een hek, of op een ladder, die tegen
het huisje staat, of op den stapel hakhout. De hond gaat weer naar binnen en de
kinderen komen naar beneden. Maar de hond springt weer op hun af (3 à 4 keer
herhalen), totdat de vrouw naar buiten komt en hem bij zich roept, zoodat de kinderen
den tocht kunnen voortzetten.
2. ‘Kijk, wat een mooie appels hangen daar. Gauw maar de boomen in en ze
plukken.’ Daarbij klimt elk zoo hoog als het zelf durft. Zoo langzamerhand eischen,
dat allen hoog op klimmen. Zeg dan bijv. ‘De mooiste appels hangen het hoogst, die
willen jullie zeker allemaal wel hebben’ of ‘Wie wil er daarvan één voor me plukken?’
3. Zie fig. 219. ‘Nu klimmen we allemaal het duin op’ (wandrek). ‘Als we op den
top zijn, kunnen we gaan zitten uitrusten’ - na het opklimmen wordt zijzit in de
‘opening’ van het wandrek aangenomen. Wanneer de kinderen het kunnen, moeten
zij zich daarna omkeeren en op het andere been in zijzit gaan zitten. In het andere
geval klauteren ze eerst naar beneden en weer omhoog, waarbij hen gezegd wordt,
dat zij nu op de andere zijde moeten
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gaan zitten. Den eersten keer kijken ze bijv. uit naar de zee, den anderen keer neer
langs het duin, waar mooie bloemen groeien.
4. Zie toe, dat het ‘schilderen’ om beurten met linker- en rechterhand geschiedt.
5. De muur, achter de ‘opening’, welke in de meeste wandrekken is aangebracht,
is dan het raam. Linker- zoowel als rechterhand wordt geoefend.
6. ‘Allemaal de boomen in!’ In het begin wordt slechts tot de tweede of derde
sport geklommen (222a). ‘Zijn jullie zoo sterk, dat je je maar met één hand hoeft
vast te houden?’ Hiermee tracht men de kinderen nl. te doen komen in
zijtegenhangstand (222b), nadat men zelf die houding eerst voordoet. ‘Kan je staan
zooals ik nu?’ Nu schudden we met de buitenste hand de pruimen naar beneden.’
Om de kinderen op één been te doen staan en het andere op te heffen: ‘Nu zetten we
den buitensten voet op een tak en schudden zoo hard we kunnen, zoodat al de rijpe
pruimen neervallen’ (222c). Om moe worden te voorkomen wordt daarna
omgewisseld, om met andere hand en been te schudden.
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7. Het verplaatsen gaat onder vrijen vorm, van het eene naar het volgende wandrek
(‘de eekhoorn springt van tak tot tak’). Het gemakkelijkst hierbij is, handgreep ter
hoogte van het voorhoofd.
B. Oefeningen die uitgevoerd worden in strekhang of rugwaartsstrekhang aan
bank (geplaatst op 2 schoolbanken), boom, ladder, of wandrek.
Voorbeelden voor fantasie-uitdrukkingen.
1. Hangen als een zoutzak (224) en als een gymnast (225).
2. Zwaaien als de slinger van een klok (226, 229).
3. Fietsen (227, 230).
4. Met de beenen spartelen als een harlekijn (228a, 231).
5. Beenzwemmen: beenspreiden, knieën optrekken (228a, b, c).

Beschrijving der bewegingen.
1. Hangen aan gestrekte armen zonder goede houding: hoofd tusschen de schouders
‘geen hals’. De gymnast hangt met het lichaam geheven tusschen de armen, d.w.z.
met langen hals en recht lichaam (N.B.! Niet gespannen of achterwaarts gebogen in
de lendenen).
2. Rhythmisch lichaam zwaaien in strekhang van links naar rechts, of voorwaarts
- achterwaarts (226).
3. ‘Fietsen’ geschiedt het best in rugwaartsstrekhang aan een wandrek (230), maar
ook in gewone strekhang (227, 226).
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Zie toe, dat bij het knie-oprukken die knie niet te sterk of krampachtig gebogen wordt.
Voet en onderbeen moeten dus vrij (vertikaal) neerhangen.
4. De harlekijn spartelt met de beenen in verschillende richtingen. Bijv. opbuigen
van het onderbeen (231). Beenen spreiden (228c).
C. Aan klimraam, boom, rekstok, wordt geoefend: rondduikelen voorover (232,
233).
Wordt een boom aangewend, dan moet deze in den aanvang zoo laag zijn, dat de
kinderen in staande houding de handen in bovengreep (met de duimen voorwaarts)
kunnen leggen (232a). Later zoo, dat zij op kunnen springen tot streksteun (232b).
De kinderen, die niet goed durven, moeten de eerste keeren door den onderwijzer of
een vertrouwden kameraad geholpen worden, met een stevigen greep op een hand,
tijdens het rondzwaaien. Hoe zachter de kinderen neerkomen - gebogen armen en
gebogen hoog opgetrokken knieën zijn daarvoor noodig - des te krachtiger arbeid
voor schouder- en buikspieren.
D. Aan de touwladder.
1. Zittend voorwaarts - achterwaarts schommelen.
2. In het want van een schip klimmen (235).

Beschrijving der bewegingen.
1. Een kind, of twee aan twee tegenover elkaar, zitten in de touwladder met handgreep
om de loodrechte touwen. In den aanvang staat achter elk een kameraad om vaart te
geven. Later geven zij zichzelf ‘op’ door beurtelings rompneigen voorwaarts en
achterwaarts.
2. Kan het benedeneinde van de touwladder niet aan den vloer bevestigd worden,
dan gaat één van de kinderen in de
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onderste ruit zitten. Het op- en neerklimmen geschiedt eerst zonder bepaalden vorm,
met handgreep om de sporten, later om de loodrechte touwen.
E. In tusschenhangende uitgangshouding aan 2 klimtouwen.
1. Voorwaarts - achterwaarts schommelen. Zie hangsprong bladz. 80, no 1, fig.
278.
2. Rondduikelen (236).
F. Schrijlingszit voorwaarts verplaatsen (237, 238).
Op een horizontale of hellende bank, de romp naar voren geneigd, de handen om
de bankkanten gegrepen, waarna het gewicht wordt overgebracht en het lichaam
voorwaarts geplaatst (237).
G. Hazesprong, op langs een hellende bank (239).
Op handen en voeten langs een sterk hellende bank worden deze sprongen
uitgevoerd. ‘De hazen springen een heuvel op.’ Omlaag klimmen langs het wandrek
of wel, door zijsprong weer op den vloer (266-268), zie bladz. 77, no. 2 en 3.

II. ‘Hangoefeningen’ zonder toestel.
Voorbeelden voor fantasie-uitdrukkingen.
1. Een emmer water, mand appels enz. dragen (240, 241).
2. Een kruiwagen voortduwen (245, 247), een boomstam sleepen (242, 243).
3. Een woest paard in bedwang houden (244).
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Beschrijving der bewegingen.
1. De kinderen worden in groepen van 3 verdeeld (bijv. door nummeren tot 3) no. 1
wordt mand, zet zich zich op den grond met opgetrokken knieën en vouwt de handen
onder de dijbeenen te zamen. No. 2 en 3 dragen en stellen zich aan weerszijden der
mand. Ze vatten met de binnenste hand elk een hengsel (= bovenarm in okselholte).
Daarna no. 2 mand, enz.
2. De kinderen staan 2 aan 2 achter elkaar. Het voorste is paard. Het andere is
wagen, in teenneigzit met handvatten om de handen van het paard (zie fig. 243).
Daarna wordt de wagen bijv. dwars de zaal doorgetrokken of wel allen rijden in het
gelid achter elkaar.
3. Zie hiervoor: Paardjespelen, Hoofdstuk VIII, loopen bladz. 59. Als het paard
wild wordt en wil steigeren (244), tracht de koetsier het in bedwang te houden,
waardoor een trekkamp ontstaat.
Eveneens worden tot dezen groep gerekend:
4. Trekkampspelen, bijv.:
a) Twee aan twee tegenover elkaar met greep om elkaars polsen.
b) Twee aan twee in zijtegenstand met enkel handvatten.
c) Touwtrekken.
d) Over de streep trekken.
5. Duwkamp.
a) als 4a).
b) 2 partijen in een cirkel. Armen gekruist over de borst.
Doel: Partij I moet Partij II uit den cirkel duwen, zoodat minstens één voet buiten
de lijn komt.
Men neemt den tijd op, dien elke partij noodig heeft om zijn tegenpartij uit te
duwen, of wel, hoeveel elke partij in denzelfden tijd over den cirkel duwt en bepaalt
zoo de winnende partij.
c) De reus op jacht. Eén of meer ‘reuzen’ worden aangewezen, die elk een door
een krijtstreep aangegeven hol krijgen. De reuzen moeten trachten de overigen te
grijpen en in hun hol te brengen. Zoodra een gevangene één voet (of ander
lichaamsdeel, nader te bepalen) in het hol heeft, mag hij geen tegenstand meer bieden
en niet ontvluchten.
6. Steunbewegingen voor de armen, voorligsteun. Spelvorm: kruiwagen rijden
(245-247).
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Hoofdstuk XI.
Springen.
We kunnen hierbij voor de kindergymnastiek twee groepen onderscheiden.
A. Op de plaats (Inleiding).
B. Van de plaats.
1. Over toestel.
2. Dieptesprong van toestel.
3. Gebonden sprong.

A. Vrije sprong op de plaats.
Zie beenbeweging, huppen bladz. 27.
Het doel is de kinderen van het begin af aan, niet alleen de veerende strekkracht
der beenen vóór en tijdens den afzet, doch tevens en wel in het bijzonder, het veerende
natuurlijke zwichtvermogen bij den neersprong te leeren. Dit werd reeds besproken
onder beenbewegingen. (Huppen). Hier komt het slechts in sterkeren graad, doordat
een uiterlijk (denkbeeldig) doel aan den sprong wordt gesteld, waardoor de kinderen
kunnen toonen of ze - buiten beschouwing van de hoogte - zacht kunnen neerkomen.
Het uitvoeren geschiedt in vrijen vorm, later met bepaalden eisch ten opzichte van
de houding tijdens den sprong, welke verkregen wordt deels door het voordoen van
den onderwijzer, deels door fantasie-uitdrukkingen.
Voorbeelden voor fantasie-uitdrukkingen.
1. Kaatsen als een gummibal (52, 53) (zie Beenbeweging bladz. 27).
2. Opspringen en appels van den boom plukken (248).
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3.
4.
5.
6.

Dito Vlinders vangen (249).
Opspringen om een kaars aan den kerstboom uit te blazen.
Twee aan twee bij het baden in het water op en neer springen (250).
Een vuurpijl afschieten (251) (het geluid van den vuurpijl wordt nagebootst
door voetgetrappel en handklappen op de dijbeenen. Dan worden de armen
omhoog gezwaaid onder gelijktijdig opspringen en eventueel ‘Hoera’-geroep.

B. Sprongen van de plaats (de eigenlijke sprong).
I. Vrije sprong over toestel.
a. Met dubbelen afzet en dubbel neerkomen (op beide voeten).
b. Met aanloop en enkel afzet. Neerkomen enkel of dubbel.

Voorbeelden voor fantasie-uitdrukkingen.
1. Van een steen in het water aan land springen (252).
2. Over een greppel, sloot, boomstam enz. springen (253-255).
3. Over de beek komen door van den eenen steen op den anderen te springen (256).

Beschrijving der bewegingen.
1. Sprong met dubbelen afzet en dubbel neerkomen.
2. Een greppel kan bijv. voorkomen tijdens een denkbeeldige
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wandeling. Aan te geven met krijtstrepen of banken in elkaars verlengde (253, 254).
Dit laatste is een verzwaring. Sprong over steenen, hekken, enz. wordt aangegeven
met banken, zadels, bok, springkast.
3. De beekoevers worden gemarkeerd door krijtstrepen, de steenen door kleine
cirkels op geschikten afstand van elkaar, langzamerhand verder uiteen. De sprong
kan ook uitgevoerd worden te beginnen op een gymnastiekbank, zitting eener
schoolbank, wandrek enz. (2de - 3de leerjaar). Buitenshuis van zandberg, hek, enz.
of neer in een kuil, greppel.
II. Dieptesprong van een toestel.
Voorbeelden voor fantasie-uitdrukkingen.
1. ‘Vallen’ als een sneeuwvlok, waterdrop, enz.
2. Neerspringen in een boot (257, 258).
3. Aan land springen uit een boot (259).
4. Van een hek, hoop steenen, neerspringen (260).

Beschrijving der bewegingen.
Dieptesprong wordt uitgevoerd: a) met enkelen (257) en b) met dubbelen afzet
(258). Het neerkomen is dubbel. Het doel is de kinderen te leeren bij een dergelijken
sprong in het dagelijksch leven, deze uit te voeren met een veerkrachtig meegeven
in knieen voetgewrichten, dat noch deze, noch de bekkenorganen gevaar voor eenige
schade loopen. Men kan tevens de kinderen, elk voor
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zich, vrij laten oefenen zacht en licht te springen. Aanvankelijk van teenneigzit, later
teenneigstand van een bank af. Wanneer dit voldoende beoefend is, laat men hen de
knieën eenigszins buigen, gevolgd door een onmiddellijken overgang tot den sprong.
‘Raak met de vingertoppen het gras aan’ doet hen bij het neerkomen de knieën buigen.
Laat de kinderen bij het neerkomen den eenen voet eenigszins vóór den anderen
hebben, hier geschiedt het neerkomen meer geluidloos. Uit zichzelf houden de
kinderen de knieën voorwaarts gericht en den romp voorover gebogen (252). Zie
toe, dat kniestrekken, oprijzen van den romp en het neerzinken op den heelen voet
in één tijdseenheid plaats heeft, dus als een veerende beweging volgt op het
kniebuigen. Zie verder Huppen bladz. 27.
III. Gebonden sprong.
a) armsteunsprong.
1. Konijnensprong (261).
a) zonder (262),
b) met kniestrekken tijdens het zweven (263).
c) over hindernis (264).
2. Over een hindernis springen (265, 266, 267).
3. Met een aanloop langs hellende bank neerspringen met zijsprong (268).
4. Kopje duikelen (269, 270).
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Tweede leerjaar.
5. Tusschensprong in streksteun (271, 272, 273, 274).
6. Bokspringen (275, 276).

Beschrijving der bewegingen.
1. Het konijn huppelt weg (262). Als verzwaring kan de springende trachten de beide
beenen te strekken (omhoog schoppen) (263), alvorens de voeten den grond bereiken.
Ten slotte kan de sprong uitgevoerd worden over een hindernis. Het konijn springt
over een boomstam (bank) (261, 264). Ter afwisseling kan het langs den boomstam
uitgevoerd, met aan elken kant een voet, later op de bank zelf, ook langs meerdere,
achter elkaar geplaatste, banken.
2. De sprong wordt uitgevoerd over gekeerde, horizontale of (later) hellende bank
of boom. Het kind staat aan één zijde der bank, vat met de handen om de bankkanten,
waarna de sprong wordt uitgevoerd volgens fig. 267. Hoe meer daarbij het
lichaamsgewicht op de armen steunt, des te meer kunnen de voeten bij het neerkomen
voorwaarts geplaatst, waardoor dit lenig en geluidloos gaat. In het tweede leerjaar
kan men trachten de beenen te laten strekken, op het oogenblik, dat deze over het
toestel gaan (268b). Dubbele afzet en dubbel neerkomen.
3. Na afloop van eenigszins hellende bank, wordt op het midden hiervan - later
hooger op - de dieptesprong uitgevoerd,
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met beide handen om de buitenkanten vatten, langzamerhand met kniestrekken vóór
den neersprong (268). De sprong wordt afwisselend naar links en naar rechts gedaan.
Aanvankelijk enkele, later ook dubbele afzet.
4. Kopje duikelen (op mat), jas, bovenste deel springkast. Eerst op de plaats, later
met aanloop en enkelen afzet.
Inleiding: De onderwijzer legt zijn hand in den nek van het kind en buigt het hoofd
weg, zoodat reeds in de uitgangshouding, het lichaamgewicht te rusten komt op nek
en schouders en niet slechts op het hoofd, waardoor ongelukken kunnen ontstaan.
Wordt vergemakkelijkt door een ‘Tracht je voorhoofd tegen de borst te leggen’.
Langzamerhand in stroom achter elkaar.
5. Bij streksteunhangenden sprong wordt dubbele afzet genomen. Het toestel zoo
laag, dat de kinderen in den steun niet behoeven te blijven hangen, daar dit boven
hun krachten gaat, doch haastig de beenen kunnen optrekken, voorwaarts zwaaien,
waarna het neerkomen geschiedt op beide voeten. Eerst later kan getracht worden
de beenen omhoog te zwaaien en den neersprong zoo ver mogelijk voorwaarts te
doen. Streksteunsprong wordt ingeleid met dito, waarbij het kind op het zadel komt
te staan en daarna dieptesprong a) met handsteun (afwisselend linker- en rechterhand)
b) vrij. Heeft men geen zadel tot zijn beschikking, dan kan deze sprong volgens fig.
272, 273, 274 geregeld worden.
6. Bokspringen over een kameraad kan zeker in het tweede leerjaar uitgevoerd,
wanneer hiervoor eenvoudige vormen worden gekozen. Eerst zet de ‘bok’ zich in
knieviervoetzit met neergebogen hoofd (275). Later in loopstand met gebogen en
ten slotte met gestrekte knieën, met romp en hoofd voorover gebogen, zoodat
voldoende steun wordt verkregen voor de handen, respectievelijk op den vloer, om
de enkels of op de knieën (276, 277). Van begin af aan moet de ‘bok’ geleerd worden
niet ‘mee te geven’, als de handen van den springende op hem gelegd worden.
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b) Hangsprong in touwen.
1. Tusschen 2 touwen schommelen voorwaarts - achterwaarts (278).
2. (Tweede leerjaar). Tusschenhangsprong voorwaarts over krijtstreep of bank.

Beschrijving der bewegingen.
1. Met eenigszins gebogen armen wordt aan 2 touwen vastgegrepen. Bij het bevel:
‘Slinger voorwaarts en terug’ worden de armen onwillekeurig gebogen, terwijl de
voeten - om beter vaart te zetten - op den vloer afzetten.
2. Is het afzetten en zwaaien op bovenstaande wijze geleerd, dan mogen ze de
touwen laten glippen en voor neerspringen, daarna wordt met een paar krijtstrepen
een sloot aangegeven, waarover gesprongen zal worden.
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Hoofdstuk XII.
Voorbeelden van Lesschema's.
In overeenstemming met wat reeds in hoofdstuk I gezegd is, verandert niet slechts
de wijze van het leiden der lichaamsoefeningen in verband met den vooruitgang in
algemeene ontwikkeling der kinderen, doch tevens de bewegingen zelf en de
samenstelling van het lesplan.
Eerste serie. Eenige bepaalde vorm voor lesschema's is dus bij den aanvang niet
noodig. Van de algemeene behoefte aan beweging tot ontwikkelen van lichamelijke
en geestelijke kracht bij het kind moet gebruik gemaakt worden, waarbij de houding
verbeterende oefeningen opwekkende en orde-oefeningen (discipline) al naar behoefte
worden opgenomen. Gedurende dezen eersten tijd (2-4 maanden) worden vertellingen
en fantasie-vormen gebruikt om de beweging aan te geven. Zij worden uitgevoerd
op aanwijzingen, waarbij de onderwijzer ze in den regel zelf uitvoert, bij geschikte
gelegenheden gebruikmakend van licht te begrijpen uitvoeringscommando's zooals:
‘Nu!’ ‘Stop!’ enz. De lesschema's of bewegingssprookjes, waarvan 4 voorbeelden
gegeven worden, zijn lang genoeg om een lesuur te vullen. Daarna volgen 2
voorbeelden voor korteren tijd. Met behulp van de in bewegingsvoorraad opgenomen
oefeningen, of de onder Hoofdstuk XII aangevoerde voorbeelden, behoeft het niemand
moeilijk te vallen zelf bewegingssprookjes of fantasie-bewegingen zonder direct
verband met elkaar samen te stellen.
Tweede serie. Zoo gauw het ontwikkelingsstandpunt van het kind het toelaat,
komt de overgang van een aanwijzing tot een commandovorm, waarvoor lesschema
1-3 voorbeelden zijn. Deze overgangsvorm, die korter dan de voorgaande wordt
gebruikt wordt gevolgd door:
Derde serie. De gebruikelijke gymnastische commandovorm, waarvan lesschema
I tot IV voorbeelden zijn.
De samenstelling van de schema's 1-3 en I tot IV is gemaakt volgens onderstaande
indeeling.
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A. Inleidende oefeningen. Opstellingen. Opwekkende en houdingverbeterende
oefeningen, benevens eenige arm-, been- en rompbewegingen.
B. Kernoefeningen. Evenwichtsoefeningen op toestel, hangoefeningen,
rompbewegingen (rug-, buikoefeningen, zijbuigen, zijdraaien, van andere soort dan
in A. en C.), evenwichtsoefeningen op den vloer, gaan en loopen, spelen, oefeningen
waarbij het hoofd lager komt dan de romp, en sprong.
C. Eindoefeningen. Houdingverbeterende oefeningen en afleidende oefeningen.
Daar de lesschema's berekend zijn voor een heel lesuur, zijn de bewegingen, die
bij korter tijd kunnen uitvallen, met * geteekend. Is een toestel voor een oefening
niet voorhanden, worde deze met een * geteekende beweging uit dezelfde groep
omgewisseld.

Eerste serie.
Bewegingssprookje. 1. In de Lente.
1. Om het hardst loopen met de vroolijk kabbelende beek (lichte veerkrachtige
vrije loop) bladz. 59.
2. In het dennenbosch komen en de harslucht inademen (staandrugstrekken) bladz.
21, no. 4, fig. 28b. De wind suist door de boomen en de toppen bewegen zich,
(hoofdzijbuigen) bladz. 37 no. 2 fig. 86.
3. Vrije opstelling voor den onderwijzer.
4. Een bloemknop zijn, die in de zon zich ontplooit (beenkruiszit van voorover
gebogen houding oprijzen en terug: (3-4 maal), bladz. 41, no. 1, fig. 94 en 95.
5. Voorjaarsbloemen plukken (stand; haastig diep kniebuigen), bladz. 25, no. 3,
fig. 40.
6. In een boot het meer over roeien (schrijlingszit rhythmisch rompvallen
voorwaarts - achterwaarts), bladz. 49, no. 6, fig. 129.
7. Zwaaien als de mast (schrijlingszit rhythmisch zijbuigen van links naar rechts),
bladz. 52, no. 3, fig. 138 en 143.
8. Uit de boot aan land springen, in het zand terecht komen (stand; dieptesprong
van bank), bladz. 76, beschrijving der bew. fig. 259, 260.
9. Langs een boerderij komen. De boer helpen zaaien (loopstand
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10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.

zijdraaien onder wisselend armuitzwaaien), bladz. 56, no. 7, fig. 161.
Als een ooievaar op één been staan (stand; evenwichtsoefening, voet in
knieholte), bladz. 64, no. 1, fig. 198.
Met de vleugels klappen, later vliegen als een ooievaar. (Stand armenzwaaien
opwaarts - neerwaarts. Dito onder loop- of galoppas), bladz. 62, no. 13 en 14,
fig. 188-191.
Voor zangspelen en dansspelletjes verdienen o.a. de volgende boekjes
aanbeveling.
‘Spelen en lichaamsoefeningen’ van Van der Boom en Croesen.
‘Hollandsche kinderliedjes’, geharmoniseerd door J. Röntgen.
‘Oude Nederlandsche Volksdansen’, verzameld door A.
Sanson - Catz en A. de Koe.
‘Reidansen’, door Brom.
Over een heining springen, bladz. 78, no. 2, fig. 265, 266.
Als losgelaten veulens in de wei rondhollen (vrije loop en spel), bladz. 62, no.
12.
Liggen uitrusten, naar het ruischen van het bosch luisteren, slapen (ruglig
ontspannen), bladz. 19, no. 1, fig. 16.
Staan als lage heesters en als hooge boomen (wisselen tusschen teenneigzit en
stand), bladz. 25, no. 1, fig. 37, 38.

Bewegingssprookje 2. In den zomer.
1. Vrije opstelling voor den onderwijzer.
2. De klaprozen staan in den wind te buigen en te wiegen (stand rhythmisch hoofd
laten hangen en opheffen), bladz. 22, bewegingsbeschrijving. Vergel. fig. 30-32.
3. Stapvoets en in een draf naar de rivier (naar zee) rijden, bladz. 61, no. 11, fig.
187.
4. Baden.
a. Zich uitkleeden (verschillende arm-, been- en rompbewegingen),
ook evenwichtsoefeningen, bijv. om kousen en schoenen uit te
trekken.
b. Hollen en springen door het water, dat het opspat (looppas met
knieheffen), bladz. 26, no. 6, fig. 46.
c. Twee aan twee onder water duiken (stand kniebuigen met
hielenheffen), bladz. 25, no. 4, fig. 42.
d. In het water springen (stand vrije hoogtesprong), verg, fig. 248.
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e.
f.

Armzwemmen (voorlig armbeweging), bladz. 45, no. 2, fig. 107.
Op den rug liggen en met de beenen spartelen (ruglig haastig
kniebuigen en strekken), bladz. 50, no. 1, vergel. fig. 130-133.

5. Varen en schommelen als een boot (voorlig), bladz. 45, no. 3, fig. 108-109.
6. Met een zeis maaien of hooi harken (loopstand zijdraaien), bladz. 56, no. 8, 9,
10, fig. 161, 163.
7. Van een hooiberg neerglijden (langs een hellende bank), bladz. 66, no. 4, g.
213, 215a.
8. De boomen in en kersen plukken (wandrek), bladz. 68, no. 2, fig. 217, 218.
9. Het onweert (handvast beenhaakzit, wisselend knieheffen), bladz. 47, no. 5, fig.
117a.
10. Zangspel: Dansspelletje (meisjes). Een eenvoudige volksdans. (Zie ‘Oude
Nederlandsche Volksdansen’, verzameld door A. Sanson - Catz en A. de Koe);
of een reisje naar Luilekkerland. Zie ‘Spelen en lichaamsoefeningen’ van Van
der Boom en Croesen, zoo nu en dan afgewisseld met: Vangspel: hurkkrijgertje.
11. Bramen plukken (kniebuigen), bladz. 24, no. 3, fig. 40.
12. Als de boomen heen en weer zwaaien in den wind (spreidstand rhythmisch
zijbuigen), bladz. 51, no. 1, fig. 135, 141, ook met armen zijwaarts (= takken),
fig. 144.
13. Kopje duikelen, bladz. 79, no. 4, fig. 269.
14. Over boomstammen springen (vrije sprong voorwaarts met aanloop en enkelen
afzet over bank), bladz. 75, no. 2, fig. 255.
15. Uitrusten (liggend ontspannen), fig. 16, 17.
16. Zoo recht staan als de populieren, fig. 26.

Bewegingssprookje 3. In den herfst.
1.
2.
3.
4.

Opstelling in een kring of halven cirkel.
Met den trein naar Oom Piet, die buiten woont, bladz. 61, no. 8, fig. 183.
Oom Piet aan het station groeten.
Met paard en wagen naar buiten (boerderij) rijden, bladz. 61, no. 11, fig. 187.
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5. Uit het rijtuig springen (stand dieptesprong van bank), bladz. 76.
Bewegingsbeschr. fig. 260.
6. De paarden helpen uitspannen; ze schudden met hun koppen (stand hoofd en
hals buigen), bladz. 37, no. 1, fig. 83, 84.
7. Het rijtuig in het koetshuis rijden (kruiwagen voortduwen), fig. 246.
8. Stappen en rondkijken als de haan en de kippen in den tuin, kraaien als een haan
(stand, houdingverbeterende oefeningen), bladz. 22. Bewegingsbeschr. fig. 28,
29.
9. Staan als een ooievaar (stand evenwichtsoefeningen op één been), bladz. 61,
no. 4, fig. 177.
10. Kaatsen als een gummibal (teenenstand, huppen), bladz. 27. Bewegingsbeschr.
fig. 52, 53.
11. Meehelpen met het oogsten.
a. Het koren wiegt in den wind heen en weer (spreidstand rhythmisch
zijbuigen), bladz. 51, no. 1, fig. 140-142.
b. Korenmaaien (loopstand - zijdraaien), bladz. 56, no. 8, fig. 162.
c. De halmen tot schooven zamelen, vergeh bladz. 57, no. 14, fig. 168.
d. De konijnen in het veld schrikken op en gaan er van door, springen
over de schooven (konijnensprong over liggende kameraad of bank),
bladz. 78, no. 1, fig. 264.
12. Dorschen; de zakken koren op den rug wegdragen. Zie fig. 182 b, c.
13. Naar den molen rijden. De molenwieken draaien (enkel armzwaaien in een
cirkel), bladz. 31, no. 5, fig. 67.
14. Deeg kneden (spreidvalstand rompdraaien), bladz. 55, no. 5, fig. 158.
15. Het deeg uitrollen (spreidstand rompvallen voorwaarts), bladz. 49, no. 3, fig.
126.
16. Koekjes bakken (knieviervoetstand; handslag), bladz. 46, no. 3, fig. 114.
17. Zangspel: ‘Tusschen Keulen en Parijs’. Zie: Spelen en Lichaams-oefeningen
van Van der Boom en Croesen, of: Loopspel: Slingerrij, bladz. 61, no. 10, fig.
186.
18. Afscheid nemen van Oom Piet (hand geven).

Bewegingssprookje 4. In den winter.
Huiskamer met open haard, vensters aan beide zijden.
1. De kinderen zitten rondom het vuur en luisteren naar Groot-
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2.

3.

4.
5.
6.

7.

moeder, die vertelt over het Kerstfeest, in den tijd, toen zij een klein meisje was
(in beenkruiszithoudingsoefeningen), bladz. 17, no. 7, fig. 7a.
Grootmoeder ziet, dat het sneeuwt en de kinderen kijken uit door het venster,
eerst aan den eenen kant, dan aan den anderen kant (beenkruiszit, hoofddraaien),
bladz. 38, no. 3. of 4, fig. 88.
De kinderen vragen of ze buiten in de sneeuw mogen spelen. Van de stoep
neerspringen in de sneeuw (stand dieptesprong van bank. ‘Neerkomen als een
sneeuwvlok’), bladz. 76. Bewegingsbeschr.
Sneeuwballen gooien (loop- of uitvalstand, rompdraaien), bladz. 54, no. 3, fig.
149.
Sneeuwballen rollen, bladz. 57, no. 14, fig. 168, 169.
Een fort bouwen met 2 muren (de buitenste wordt aangegeven met een bank,
de binnenste met twee op elkaar geplaatste banken) (de sneeuwklompen optillen
= boomstammen dragen), bladz. 45, no. 5, fig. 111, 112.
a. Over den buitensten muur springen (vrije sprong met aanloop over
bank), bladz. 75, no. 2, fig. 255.
b. Den binnensten muur bestormen (klimmen of springen).

8. Elk neemt zijn slede en gaat naar het bosch om een kerstboom uit te zoeken.
Hollen en de slede naar boven trekken en langs de helling weer naar beneden
glijden (loopen langs hellende bank en er langs glijden), bladz. 66, no. 4, 5, fig.
215, 216.
9. Den rechtsten sparreboom voor kerstboom uitkiezen. Staan als de sparren, fig.
26b.
10. De sneeuw van den kerstboom schudden.
a. De takken beetpakken en schudden (spreidstand armen zijwaarts,
ontspanningsoefening), bladz. 31, no. 1, fig. 61.
b. Den heelen kerstboom heen en weer schudden (spreidstand
zijbuigen), bladz. 51, no. 1, fig. 144.
11. Den kerstboom vellen (spreidstand rompvallen voorwaarts), bladz. 49, no. 2,
fig. 124, 125.
12. Den boom naar huis sleepen, bladz. 73, no. 2, fig. 242, 243.
13. Den kerstboom overeind zetten. Om de schouders vatten en overeind zetten.
Vergelijk fig. 112.
14. Een ladder halen om den kerstboom te kunnen versieren. Op de ladders klimmen
(vergel. bladz. 68, no. 2, fig. 217, 218).
15. Rondedans om den kerstboom.
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16. Opspringen en een kaars uitblazen (stand hoogtesprong op de plaats), vergel.
fig. 248.
17. Het kerstfeest is voorbij, nu gaan we slapen (ruglig rusten), bladz. 19, no. 1,
fig. 16.

Bewegingssprookje 5. Indiaantje spelen.
1. Rond het kampvuur zitten en wachten op het opperhoofd. Rechts en links naar
hem uitkijken (haakzit - hoofddraaien).
2. Hij komt, allen rijzen op de knieën en groeten het opperhoofd (groeten als
Japanneezen), fig. 119.
3. Allen gaan op de buffeljacht; sluipen zacht op de teenen (fig. 174), in de boomen
klimmen (fig. 218) en trachten de buffels te ontdekken.
4. Zich in hinderlaag leggen (achter een bank).
5. Haastig op den buffel schieten (fig. 48).
6. Den buffel naar huis sleepen (fig. 243), voordat de vijanden, die de uitkijk
hebben zien aankomen, hen kunnen aanvallen.
7. Ten strijde trekken om de vijanden te verslaan; over een beek (fig. 253),
boomstammen (fig. 255), heggen (265, 266) enz. springen.
8. Worstelen of tournooispel.
9. De vijanden vluchten en worden vervolgd tot de rivier waar hun kano's liggen.
10. In een kano de rivier over pagaaien (fig. 129).
11. Aan land springen (fig. 259).
12. De indianen keeren terug en vieren hun overwinning met een krijgsdans.
13. Daarna in hun hangmatten om te slapen (lig ontspanning), fig. 16 en 17.

Bewegingssprookje 6. Brandweerman spelen.
1.
2.
3.
4.
5.

De brandweer wordt gealarmeerd (lig ontspanning), (fig. 17, 20).
Allen naar de wagens (haastig opstaan, loopen).
Wegrijden (fig. 187).
De brandladder wordt opgezet, daarna er tegenop klimmen (fig. 220 of 235).
Van de ladder naar een venster klimmen, daar vandaan het dak op (zijwaarts
verplaatsen), (223).
6. Evenwichtsoefeningen over het dak (fig. 207).
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7. Neerspringen nadat het vuur gebluscht is (fig. 257, 260).
8. Zangspel: Jongens daar is brand! of ander spel.
9. Naar huis rijden (fig. 182).

Tweede serie.
Lesschema 1.
A. Opstelling 4, 3, 2 gelederen. Verspreiden. Wendingen met lagen sprong. Den
1. eersten keer, dat deze opstellingsvorm wordt gebruikt, stelt de onderwijzer elk
kind op de plaats, die het in de opstelling zal hebben, en zegt hem daarna, goed
te zien wie vóór, wie achter hem staat. Daarna commandeert hij: Verspreidt
jullie door de zaal. - Nu! (de kinderen hollen vrij rond). Stop! (allen volkomen
stil). Terug naar je plaats; als ik tot 5 geteld heb, moeten allen klaar zijn - één!
enz.
De oefening moet zoowel opwekkend als disciplineerend zijn, wordt zoo nu en
dan herhaald bij het begin van de les. Langzamerhand eische men een vlugger
opstelling door een vlugger tellen. Na de opstelling: ‘Klaar!’ of een andere
uitdrukking, waarop de kinderen moeten stil staan.
1. Beenkruiszit, wisselen tusschen slechte en goede houding. ‘Zitten slapen,
ontwaken, recht en lang worden’, bladz. 38, no. 6, fig. 90.
Onmiddellijk na deze oefening wordt uitgevoerd in:
3. Beenkruiszit, ‘hobbelpaard spelen’, bladz. 41, no. 2, fig. 93. Grijp je voeten
vast. - Nu! Houdt flink vast, dat het paard niet stuk gaat! Het paard schommelt
achterover, en weer voorover - één! twee! Allen zeggen: ‘Hobelde hobbel’ en
voortzetten tot ik zeg - Stop - Begin! ‘Elk in zijn eigen tempo’. Bij ‘stop’ zitten
allen in beenkruiszit met goede houding. Later: ‘Allen tegelijk, volg mijn tellen
één - en - twee!’ enz.
4. In stand armenzwaaien voorwaarts, achterwaarts. Zwaaien als de slinger van
een kleine en van een groote klok, bladz. 32, no. 6, fig. 71. ‘Laat de armen
zwaaien als de slinger van een kleine klok’. Nu! Nu als de slinger van een groote
klok! Krachtige lange slingeringen; met geleidelijken overgang. De klok staat
stil - Nu! De oefening 3-4 maal herhalen.
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5. Staand huppen. ‘Kaatsen als kleine en als groote gummiballen’, a) op de plaats,
b) rondhuppen op de plaats, bladz. 27, Bewegingsbeschr. fig. 52, 53.
B. Evenwichtsoefening. ‘Over een vlonder gaan’, fig. 207a, 208. Op den kant
1. gekeerde gymnastiekbank, lage boom.
2a. Opklimmen tot zijzit op het wandrek. ‘Op een tak van een boom zitten’, bladz.
68, no. 3, fig. 219. N.B. Men late het zijzitten uitvoeren, zoowel links als rechts.
2b. ‘Een zwaren zak sleepen’, bladz. 73, no. 2, fig. 243. Eerste en tweede gelid
keeren zich met de gezichten naar den eenen muur, derde en vierde naar den
tegenovergestelden. Tweede en derde gelid in teenneigzit zijn de zakken, die
het eerste en vierde gelid naar de respectievelijke muren sleepen, waar
omgewisseld wordt. Ook kan het sleepen vrij in elke richting of achter elkaar
in een rij plaats hebben.
3. Spreidstand rhythmisch zijbuigen. ‘Golven als het koren in den wind’. Met
sprong beenen spreiden - één!, bladz. 52, no. 1 en 2, fig. 141, 142.
De wind waait van dien kant over het veld - Nu! (gering, van links naar rechts).
Het waait erger. Het stormt - Nu! (diep zijbuigen). Het wordt weer kalmer - Nu!
(stop). Afwisselen met:
4. Spreidstand rhythmisch zijdraaien ‘Kurketrekkers’, bladz. 56, no. 10 en 11, fig.
164, 165.
5. Stand houdingsoefeningen. ‘Staan als kleine en als groote huizen’, bladz. 22,
Bewegingsbeschr. fig. 26, 27, 3-4 keer herhalen.
*6. Stand evenwichtsoefeningen op één been. ‘Als de ooievaar op één been staan’,
bladz. 64, no. 1, fig. 198 (voet in knieholte). De ooievaar staat mooi recht op
dit been, het andere houdt hij net als ik (voorwerken) - Nu! Nu wisselt hij om
- Nu! 2-3 keer op elk been herhalen.
*7. Stand vrije sprong op de plaats. ‘Opspringen om een vlinder te vangen’, fig.
249.
8a. Marcheeren in de maat, bladz. 58.
Loop in de zaal rond, zonder tegen elkaar aan te botsen - Nu! Hoor nu, hoe ik
klap en probeer een stap te doen op elken handklap.
8b. Looppas, bladz. 59, (afwisselen met bladz. 90, no. 9b). De onderwijzer versnelt
het tempo van het klappen en de
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*8c.
9a.
9b.

10a.

kinderen volgen dit en moeten ten slotte tot looppas overgaan. Hij vermindert
dan weer en gaat weer over tot gewonen marsch. ‘Stop’.
Voortschommelen als een beer, bladz. 61, no. 6, fig. 180. 181. Op handen en
voeten als een beer - Nu!
Blindeman.
Vrij spelen, 2-3 minuten.
De kinderen mogen naar vrije verkiezing, gedurende 3 minuten - eventueel met
beschikking over bepaalde toestellen - spelen. De onderwijzer moet gedurende
dien tijd de kinderen bestudeeren, door hun optreden te volgen. Hij zal dan
waarschijnlijk merken, dat sommigen oogenblikkelijk klaar zijn iets op touw
te zetten, anderen volgen dezen, terwijl een of meer slechts toeschouwers zijn,
misschien in een hoek van het lokaal. Juist dezen moet de onderwijzer
opmonteren, hun lééren spelen, enz.
Stand dieptesprong van bank. ‘Vallen als een sneeuwvlok’, bladz. 76,
Bewegingsbeschr. fig. 258.
Op de banken - één! Kom als zachte sneeuwvlokjes neer - Nu! Weer op! enz.
Konijnesprong op hellende bank, bladz. 72g, fig. 239, 268.
Stand houdingsoefeningen zie B. 5, bladz. 89.

10b.
D.
1.
2. Groeten.

Lesschema 2.
A. Opstelling op 4 gelederen (als lesschema 1 of I).
1a.
1b. Haastig wisselen tusschen stand en ruglighouding. Dit laatste langzamerhand
met het lichaam in aangegeven richting. Voeten bijv. naar het raam.
2a. Stand houdingsoefening. ‘Zich strekken als de haan, wanneer hij kraait,’ bladz.
22, Bewegingsbeschr. fig. 29.
2b. Dito onder losjes armzwaaien zijwaarts (later met hielen heffen).
*3. Stand rhythmisch zijbuigen. ‘Zwaaien als de slinger van een klok’, bladz. 52,
no. 2, fig. 135, 142.
4. Stand huppen op de plaats. Twee aan twee naar elkaar toegekeerd, handvatten,
bladz. 27, Bewegingsbeschr. fig. 42.
B. Evenwichtsoefening ‘over een balk loopen’ (gekeerde balk of lage boom), fig.
1a. 207, 208.
1b. Sleedje rijden langs hellende bank, bladz. 66, fig. 215a.
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2a. Opklimmen tegen wandrek, klimraam om ruiten te zeemen of vensters te openen,
bladz. 68, no. 2 en 5, fig. 218, 221.
*2b. Twee aan twee rugtegenstand, ‘Zout wegen’. Af te wisselen met:
*2c. Trekkamp. ‘Een wild paard beteugelen’, bladz. 73, no. 3, fig. 244.
3. Kniezit, rugbuigen neerwaarts en oprijzen. ‘Duiken als een eend’, 4-6 maal
rhythmisch herhaald, bladz. 43, no. 2, fig. 97, 98. Daarna handgang tot voorlig.
*4. Wisselen tusschen voorlighouding en ontspanning. ‘Recht als een stok liggen’,
4-6 maal rhythmisch herhalen, bladz. 45, no. 1, fig. 106.
5. Stand zijdraaien en zijbuigen. ‘Pannekoek keeren’, 3-6 maal in beide richtingen,
bladz. 57, no. 12, fig. 166.
6. Stand evenwichtsoefening op één been. ‘Als een ooievaar’ (voet op de knie),
bladz. 64, no. 1, fig. 199.
7a. Marsch voorwaarts op de maat met stamp op elken tweeden stap, bladz. 58. B.
7b. Loopen om het hardst met de honden (afwisselen met 8a), bladz. 62, no. 16,
fig. 195.
8a. Loopspel. ‘Naar Haakseberge’, Zie Oude Nederl. Volksdansen. Verzameld door
A. Sanson - Catz en A. de Koe.
8b. Zangspel.
9a. Vrije sprong met aanloop, enkelen afzet, dubbel neerkomen (bank), bladz. 11,
no. 2, fig. 255.
9b. Konijnesprong over een zandberg (bank), bladz. 78, no. 1. fig. 264. Afwisselen
met:
9c. Kopje duikelen met aanloop, bladz. 79, no. 4, fig. 270.
C. Ruglig ontspannen, ‘Rusten’, fig. 16.
*1.
2. Beenkruiszit hoofd- en halsbuigen achterwaarts. ‘Naar de vlinders kijken’,
vergel. bladz. 37, no. 5, fig. 89.
Dito houdingsoefening en armbeweging. ‘Vlinders vangen’, bladz. 46, no. 3,
fig. 115.

Lesschema 3.
A. Opstelling op 4 gelederen (volgens lesschema 1 of I).
1a.
1b. Opwekkende oefeningen. Zie vorige lessen.
2. Beenkruiszit wisselen tusschen slappe en goede houding. Zitten als zoutzakken
en als gymnasten, bladz. 22. Bewegingsbeschr. fig. 30.
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3. Stand met armen zijwaarts, rhythmisch armzwaaien, neer en weer zijwaarts.
‘Schieten’, bladz. 31, no. 3, fig. 64.
4. Stand hoofddraaien. ‘De windwijzer draait rond door den wind’, bladz. 38, no.
3, fig. 88.
5. Spreidstand zijbuigen. ‘Schommelen als de mast van een boot bij flinke bries
en bij storm’, bladz. 52, no. 3, fig. 136, 141, 142, 146.
6. Stand, huppen op de plaats: ‘Springen om warm te worden’.
B. Evenwichtsoefening. Op handen en voeten (knieën) omhoog langs hellende
1. bank, fig. 211.
2a. Rugtegenhang wisselend knieheffen. ‘Fietsen’, bladz. 70, no. 3, fig. 230.
*2b. ‘Een mand dragen’, bladz. 73, no. 1, fig. 241.
3. Spreidstand. Rugneigen voorwaarts en oprijzen, rhythmisch. ‘Kleeren wasschen’,
bladz. 43, no. 5, fig. 105.
4. Schrijlingszit paarsgewijs zijdraaien. ‘Waschgoed rekken’, bladz. 56, no. 6, fig.
160.
*5. Voorlig. ‘Armzwemmen’, bladz. 45, no. 2, fig. 107.
*6. Stand evenwichtsoefening op één been. ‘Staan als een ooievaar’, bladz. 64, no.
2, fig. 177, 212.
7a. Marsch. Dito met stamp op elken stap, later op elken derden stap, bladz. 58 B.
7b. Voortsnellen als de wind zoo vlug, bladz. 59, loopen.
7c. Kronkelen als een slang, bladz. 61, no. 9, fig. 185.
8a. Loopspel: Kat en muis of
8b. Zangspel: Een muizengeschiedenis. Zie: Spelen en Lichaams-oefeningen van
Van der Boom en Croesen.
9a. Stand dieptesprong met enkelen afzet en dubbel neerkomen. Zacht neerspringen
van de boot op het strand, bladz. 76, Bewegingsbeschr. fig. 259.
9b. Teenneigviervoetstand. Zijsprong over horizontale bank onder voetverplaatsen
voorwaarts, bladz. 78, no. 2, fig. 266.
D. Stand houdingsoefening. ‘Staan als een oude man (vrouw) en als een sterke
1. jongen (meisje)’, bladz. 22, Bewegingsbeschr. fig. 26.
2. Loopen op handen en voeten de zaal uit, bladz. 62, no. 16, fig. 194.
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Derde serie.
Lesschema 1.
A. Opstelling op 4 gelederen (afhankelijk van de ruimte, ook 3 of 5 gelederen).
1. ‘Vier aan vier achter elkaar’, later vier frontrijen met gezichten naar.... (geef de
richting aan). Opstelling! De rijen nummeren. Neem elkaar bij de hand. Tweede
(of een andere) rij staat stil, de overigen verplaatsen zich zijwaarts, zoodat zij
nog juist de handvatting kunnen behouden.
Later het gewone bevel voor het richten.
Eenigszins grootere afstanden worden verkregen door slechts de vingertoppen
aan elkaar te laten raken. In de vorige rijen wordt gericht naar den tweeden en
elke rij weer naar den voorsten leerling in de rij. Dan wordt gewend (met sprong)
en hetzelfde richten met de armen. Hierdoor wordt een opstelling verkregen,
die ruimte geeft voor een groot aantal bewegingen. Deze ruimte wordt nog
grooter, wanneer na het terugwenden het tweede en vierde gelid een of meer
passen voorwaarts (achterwaarts) doen. Dan het commando ‘Klaar’ om de
kinderen onbeweeglijk en zwijgend te doen staan. Langzamerhand eischt men
hierbij meer van de houding en wanneer de kinderen deze volkomen hebben
geleerd - dus zonder een spannen in schouders - armen - of beenen, geen
onbeweeglijke borstkas en ingetrokken buik, geen holle rug, wordt het
commando ‘Geeft acht’ in gebruik genomen. De hierbij verkregen
uitgangshouding moet zoo langzamerhand samenvallen met de normale,
natuurlijke houding, waarnaar men met behulp van gymnastiek streeft.
Tusschen ‘klaar’- en ‘rust’-houding, welke laatste ingenomen wordt na een ‘op
de plaats rust’, behoort dus geen ander verschil te zijn, dan dat bij de eerste de
voeten aaneengesloten zijn en tevens opmerkzaamheid en stilte geëischt worden.
Op een ‘Rust uit’ daarentegen mag een geheel slappe, staande, zittende, e.a.
houding aangenomen worden. ‘Geeft acht’ behoort niet zoo scherp en hard
uitgesproken te worden, dat de houding met een ruk wordt aangenomen,
waardoor meestal fouten optreden.
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2. Stand wisselen tusschen teenneigviervoetstand (15)en breed strekstandhouding
(73). ‘Staan als kabouters en als reuzen’, bladz. 25, no. 2, fig. 39. Kniebuigen;
handen op den grond voor je één! Armen zijwaarts - Sta op! Kort oponthoud
in de houding en om juiste uitvoering te controleeren. ‘Neer - één! Op - twee!
Hetzelfde rhythmisch, volg mijn tellen tot 10’ enz.
*3a. Voorlig, ontspannen van hoofd en hals en weder strekken, bladz. 17, no. 12,
fig. 12.
Op den buik met armen gekruist voor het gezicht - lig! Rust met het voorhoofd
op de handen! Maak je nek lang en strek hem voorwaarts en hoog. Hetzelfde,
volg mijn tellen tot 6.
*3b. Dito. Brandhout voortrollen, bladz. 57, no. 13, fig. 170.
De handen langs de zijden - één! De stokken rollen naar links - twee! Naar
rechts - drie! Sta - op! 2-3 maal naar elken kant herhalen.
4. Teenenstand huppen met beenspreiden (springen als een harlekijn), bladz. 27,
fig. 55.
B. Evenwichtsoefening met knieheffen (stappen als een haan), op gekeerde bank
1. of boom op kniehoogte - al naar het vermogen der kinderen, bladz. 64, fig. 212.
2a. Wisselen tusschen tegenhang en slaphang (hangen als gymnasten en als
zoutzakken), aan boom, wandrek, rekstok, ringen enz., bladz. 70, no. 1, fig.
224, 225. Met het gezicht naar het wandrek - op! Los met de voeten. Als
gymnasten - één! Nu als zoutzakken - twee! Zet de voeten weer neer, 3-4 maal
herhalen.
Zoowel het op- als het afklauteren moet vlug en flink gaan.
*2b. Kruiwagen rijden.
Opstellen twee aan twee achter elkaar aan een kant van de zaal. De voorste op
handen en voeten - één! (neer!) Die er achter staan pakken den kruiwagen vast
- twee! Voorwaarts - rijdt! Stop! Wisselen.
N.B. Aanvankelijk late men aan de bovenbeenen vatten volgens fig. 246.
3. Spreidstand zijbuigen (‘orgeldraaien’). Met kleinen sprong beenen spreiden één! Zijbuigen naar dien kant - buig! Op - strèk! Hetzelfde, volg mij, enz. 10-12
maal rhyth-

J.G. Thulin, Kleuter-gymnastiek voor kinderen van 3-8 jaar. Handleiding voor gymnastiek bij het voorbereidend en aanvankelijk lager onderwijs

95

4.

5a.
5b.

*6.

*7.

8a.
8b.
8c.
9a.
9b.
*10.
11a.

misch. In de andere richting hetzelfde. De buiging met 't hoofd beginnen.
Heelzit, voorover buigen en oprijzen (‘met een hamer een spijker inslaan’),
bladz. 43, no. 3, fig. 101, 102. ‘Met rechte beenen zitten - één! Grijp den hamer
- twee! (= de handen gebald op voorhoofdshoogte). Sla flink - één! Terug twee! Zet voort, volg mijn tellen tot 10 enz. Handen langs de zijden - één!
Wisselen tusschen heel- en haakzit met rechten rug (fig. 8a en 9). ‘Trek op dit
been - één! Terug - twee! Houdt den rug recht. Beide beenen tegelijk’ - enz.
Beenkruiszit. Zijdraaien onder handklappen voor het aangezicht (‘vlinders
vangen’), bladz. 54, no. 1, fig. 147.
Draai naar dien kant en sla de handen te zamen voor het gezicht - Nu! (terugkeer
geschiedt onmiddellijk). Naar den anderen kant - Nu! 3-4 maal naar elken kant
herhalen.
Stand; uitval zijwaarts (‘kraaien schieten’), bladz. 26, no. 8, fig. 48. ‘Schiet de
kraai, die daar in den boom zit’ (wijs naar links - rechts) en zeg pang - Nu!
Terug - twee! Probeer nog eens te schieten, enz. Kijk nu vliegt hij in een anderen
boom (wijs naar rechts).
Evenwichtsoefening op één been. Stand; knieheffen tot haakstand, in deze
houding hoofddraaien (‘als een haan’), bladz. 64, no. 4, fig. 177, 212.
De armen mogen vrij bewegen, om het evenwicht te bewaren. Slechts kort
moment in deze evenwichtshouding blijven.
Marsch in de maat, ook afwisselend vier passen met handklappen en vier passen
met stamp, bladz. 58, B.
Looppas in flankrij, langzamerhand meer eischen stellen aan maat en juisten
voet.
Voortzweven als elfjes, bladz. 59, C.
Loopspel: Wolf, herder, schapen.
Zangspel: ‘Als 't leeren is gedaan’, uit Spelen en Lichaamsoefeningen van Van
der Boom en Croesen.
Ruglig; ontspannen, bladz. 20, no. 3, fig. 19. Op den rug liggen - één! Rust nu
uit in het zachte gras enz.
Zij tegen teenneig vier voetstand. Zij sprong met beenstrekken (horizontale
bank), bladz. 78, no. 2, fig. 266, 267.
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*11b. Konijnesprong van den eenen muur naar den anderen; daarna ook over hindernis,
bladz. 78, no. 1, fig. 262, 264. N.B. Van planken vloer moeten, ingeval deze
versleten is, de sprongen gemaakt worden in richting dwars op de richting der
vloerplanken, om te voorkomen, dat de leerlingen splinters in de handen krijgen.
C. Beenkruiszit; ontspannen en houding aannemen (‘zitten als een gesloten en als
1. een ontloken bloem’), bladz. 21, no. 5, fig. 31. Met de beenen gekruist - zit!
Zak in elkaar - één! Strek de ruggen - twee! Ditzelfde rhythmisch. ‘Volg mijn
tellen tot 8.’
2. Een vuurpijl afschieten. Bladz. 75, no. 6, fig. 251.

Lesschema II.
A. Opstelling volgens lesschema I of met twee flankrijen. In beide rijen nummeren
1. tot 2. Rijen openen met één pas zijwaarts. Zijwaarts uitrukken van nummer één
naar links, van nummer 2 naar rechts, met een pas.
2. Haakzit wisselen tusschen slechte en goede houding. ‘Ronde ruggen, als een
zwaan den hals buigen (rug strekken en lang worden)’, bladz. 22, no. 6, fig. 8a,
34.
*3. Haakzit; hoofdbuigen voorover en omhoog (‘de manen schudden als een paard’),
bladz. 37, no. 1, fig. 84.
4. Spreidstand; enkel armzwaaien in een cirkel (‘de molen draait’).
*5. Kniezit; rompneigen voorwaarts en weer omhoog (‘groeten als Japanneezen’),
bladz. 47, no. 8, fig. 119.
5. Teenenstand; huppen op de plaats (‘kaatsen als een gummibal’), bladz. 27.
Bewegingsbeschr. fig. 52, 53.
B. Viervoeten evenwichtsoefening langs hellende bank. Omlaagklauteren langs
1. wandrek of dieptesprong zijwaarts met handsteun op bank, fig. 211.
2a. Tegenhang. Wisselend kniebuigen, bladz. 71, no. 4, fig. 231.
*2b. Tegenstand. Trekkamp paarsgewijs met polsvatting.
2c. Rondbuitelen over rekstok, boom of in het klimraam, bladz. 71 C, fig. 232, 233.
3. Spreidstand; rhythmisch zijdraaien onder wisselend armzwaaien zijwaarts
(‘zaaien’). Later loopstand dito onder verplaatsing voorwaarts, bladz. 56, no.
7, 8 en 9, fig. 161.
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4. Heelzit; rhythmisch zijbuigen (‘de bloemstengel buigt door den wind’), bladz.
51, no. 1, fig. 139.
*5. Evenwichtsoefening op één been. Stand; wisselend onderbeen buigen (‘staan
als een ooievaar’), bladz. 64, no. 1, fig. 197, 200.
6. Stand; vrije sprong omhoog op de plaats, bladz. 74, fig. 250.
7a. Marcheeren in de maat.
7b. Loopen in de maat met behulp van handklappen van den onderwijzer.
*7c. Sluippas (‘sluipen als een vos, kat’), bladz. 60, 57, no. 3, 15, fig. 174, 192.
8a. Zangspel: Bewegingsspelletje. Zie ‘Spelen en Lichaamsoefeningen’ door Van
der Boom en Croesen.
8b. Loopspel: voetje van den grond.
9a. In looppas op langs hellende bank, eindigend in dieptesprong zijwaarts, enkelen
afzet, dubbel neerkomen, bladz. 78, no. 3, fig. 268.
*9b. Kopje duikelen met aanloop, bladz. 79, no. 4, fig. 270.
C. Stand; wisselen tusschen slechte en goede houding (‘staan als kromme en als
1. rechte boomen’), bladz. 21 C, fig. 25, 26.
2. Met konijnesprong het lokaal uit, fig. 261, 263.

Lesschema III.
A. Opstelling in twee flankrijen volgens lesschema II.
1.
2. Stand ‘groeien’. Vergelijk bladz. 41, no. 1, fig. 94, 95, 26.
3. Stand; rhythmisch armzwaaien voorwaarts - achterwaarts onder knieën buigen,
bladz. 32, no. 6, fig. 71.
*4. Stand; rhythmisch hoofdzijbuigen (‘zwaaien als de slinger van een kleine klok’),
bladz. 38, no. 2, fig. 86.
5. Spreidvalstand; rhythmisch rompdraaien, bladz. 55, no. 5b, fig. 157.
5. Stand; huppen met beenen spreiden en kniebuigen, tevens handklappen voor
het aangezicht, bladz. 27, Bewegingsbeschr. fig. 56.
B. Dwarsstand; evenwichtsoefening, zijwaarts loopen op gekeerde bank (208) of
1. lagen boom, fig. 209.
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2a. Hoogtegenhang. Zijwaarts verplaatsen (‘als een eekhoorn van tak tot tak
springen’), bladz. 70, no. 7, fig. 223.
* Toovercirkel.
Duwkamp, bladz. 73.
3. Ruglig beenzwemmen, bladz. 50, no. 2, fig. 130.
*4. Spreidstand, rhythmisch rompneigen voorwaarts - en strekken (‘matten
kloppen’), bladz. 49, no. 3, fig. 127.
5. Draad in de naald steken, bladz. 65, no. 5, fig. 202.
6a. Gaan in twee flankrijen. Op de teenen (maat).
6b. Loopen in twee flankrijen (looppas).
*6c. Waggelen als een eend, fig. 179, afwisselen met:
*6d. Paard en wagen rijden, bladz. 61, no. 7, fig. 182.
7a. Zangspel: De Molenaar of een Volksdans (zie vorige lesschema's).
7b. Loopspel.
8a. Vrije sprong met aanloop en in stroom (over twee krijtstrepen of gekeerde bank),
enkele afzet, enkel neerkomen, bladz. 75, no. 2, fig. 253, 255.
*8b. Armsteuntusschensprong tot stand (zadel, schoolbank). Dieptesprong voorwaarts
zonder handsteun, bladz. 79, no. 5, fig. 271, 272.
C. Heelzit; wisselen tusschen slechte en goede houding (‘in elkaar kruipen als een
1. vogeltje, dat het koud heeft en zich uitrekken’), bladz. 22, Bewegingsbeschr.
fig. 36.
2. Teengang de zaal uit.

Lesschema IV.
A. Opstelling twee flankrijen.
1.
2. Stand; wisselen tusschen slechte en goede houding, fig. 26
3a. Armbuig beenkruiszit, fig. 82, armenstrekken zijwaarts, fig. 72b, later ook
voorwaarts (met kracht en energie). Zie voor armbuigstelling: bladz. 34, no. 5,
fig. 82.
*3b. Dito met armstrekken in verschillende richtingen. Wordt uitgeoefend als richtingen isoleeringsoefening. Vergelijk bladz. 32, no. 7, zonder vereischten vorm,
fig. 74, 75, 76.
4. Spreidstand; rompneigen voorwaarts (rhythmisch), bladz. 49, no. 1, fig. 122.
*5. Stand; voetverplaatsen voorwaarts (rhythmisch), bladz. 26, C, fig. 50. Armen
loshangen of handen op de heupen.
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6. Teenstand; huppen met wisselend been zijwaarts zwaaien. Wordt geleerd met
handsteun op wandrek, schoolbank, enz., bladz. 27, no. 5c, fig. 57.
B Viervoeten evenwichtsoefening, neer langs gering hellende bank, vergelijk fig.
1. 211.
2a. Hoogzijtegenhangstand, enkel armzwaaien zijwaarts met enkel beenzwaaien
zijwaarts of andere arm- en beenbeweging, bijv. ‘In een boom staan en pruimen
schudden’, bladz. 69, no. 6, fig. 222.
*2b. ‘Stokken dragen’, bladz. 45, no. 5, fig. 112.
3. Spreidstand armen zijwaarts, rhythmisch zijbuigen (‘schommelen als een schip
met mast en zeilen’), bladz. 52, no. 3, fig. 143, 144, 145.
4. Dito zijdraaien (‘de boomtakken zwaaien in den wind’). Rhythmisch draaien
van den eenen naar den anderen kant, bladz. 56, no. 10, fig. 164, 165.
*5. Evenwichtsoefening op één been. Haakstand met handvatten, bladz. 64, no. 6,
fig. 203.
6a. Gaan. Teengang.
6b. Loopen langs hellend vlak (fig. 216), eindigend in sleedje rijden langs bank,
fig. 215d.
6c. Slingerrij, bladz. 61, no. 10, fig. 186.
7a. Loopspel: Schipper mag ik overvaren.
7b. Zangspel: Een brug maken.
*8a. Springen van steen tot steen, enkele afzet; enkel neerkomen, bladz. 76, no. 3,
fig. 256.
8b. Tusschenhangend schommelen aan twee touwen; later eindigend met neersprong
voorwaarts, bladz. 80, fig. 278.
*8c. Steunhangsprong, bladz. 79b, no. 5, fig. 271, 273, 274.
C. Kniestand; rompbuigen voorwaarts en omhoog (met een ronden rug van beneden
1. af te beginnen, wervel na wervel strekken) (‘de zwaan duikt naar voedsel’),
bladz. 43, no. 2, fig. 100.
2. Kikkerende de zaal uit, bladz. 28, B. fig. 60.
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Hoofdstuk XIII.
Voorbeelden van het aanwenden van kinderboeken, tot het
samenstellen van lesschema's.
Hierbij wordt vooropgesteld, dat de onderwijzer het gebruikte verhaal kent, want
juist het vertellen geeft aanleiding tot de verschillende bewegingen en geeft verband
tusschen de bewegingen onderling.
Voorbeeld 1 naar: ‘Hansje in het Bessenland’ (uitg. van C.A.J. van Dishoeck te
Bussum).
1. In het bosch rondwandelen (blz. 60, fig. 172).
2. Staan, recht als de boomen in het bosch (blz. 22, Bewegingsbeschr. fig. 26).
3. De toppen en takken bewegen in den wind (blz. 52, no. 3, fig. 144).
4. Tusschen het mos naar boschbessen zoeken (diep kniebuigen in loopstand)
vergel. blz. 25, no. 3, fig. 40).
5. Zitten, als Hansje, die moe is (blz. 41, no. 1, fig. 95b). Hij hoort geritsel en strekt
den rug (fig. 95c) en kijkt naar links en rechts (blz. 38, no. 3, fig. 88).
6. Als het dwergje loopen. (Diepe kniebuiging aannemen en in die houding
voortbewegen (fig. 60b). (Been voor been, dus geen kikkeren).
7. Zóó hoog lijkt nu het gras, nu wij zelf zoo klein zijn als het dwergje. Vergel.
blz. 25, no. 3, fig. 39.
8. Wegspringen als de eekhoorntjes (blz. 78, no. 1, fig. 263).
9. Hand in hand door het bosch loopen, over stammen klimmen of springen (blz.
75, no. 2, fig. 255).
10. Naar de bessen wijzen (zijdraaien in spreidstand of beenkruiszit, vergel. blz.
54, no. 1 en 2, fig. 147, 148).
11. Buigen als de prinsjes. Vergel. blz. 37, no. 1, fig. 84.
12. De boomen in en bessen plukken (blz. 68, fig. 222, 220, 218).
13. Als de zeilboot schommelen (blz. 45, no. 3, fig. 109).
14. Op de muizepaardjes naar roodbessenmoedertje rijden (vergel. blz. 61, no. 11,
fig. 187).
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15. Bessen plukken (blz. 34, no. 1, fig. 79) en in de manden leggen (fig. 40a)
(kniebuigen) of (blz. 62, no. 1, fig. 146) (zijbuigen).
16. Schommelen (eventueel op de maat van een liedje) in een hangmat. Beenkruiszit,
armen buiten de knieën, handen om de voeten vast. Diep vooroverbuigen, zich
achterover gooien, zoodat men op den rug ligt (beenen en zitvlak van den vloer)
en weer terug in zit. Dit eenige keeren achter elkaar. Eindigen met rugstrekken
(blz. 41, no. 2, fig. 93).
17. In een kring zitten en bessen eten (rusten).
18. Zangspel.
19. De manden met bessen naar den wagen dragen (blz. 73, no. 1, fig. 241).
20. Naar huis rijden (blz. 61, no. 7, fig. 182).
21. Hansje slaapt. Rugliggend rusten. Hij ontwaakt. De onderwijzer staat te midden
van de kinderen (die hand in hand een kring vormen) en heeft links en rechts
van zich een mandje bessen (= kind (fig. 117b). En de les eindigt met een
rondedans.

Voorbeeld II naar: ‘Moeder vertelt hoe Kaboutertje Eigenwijs op reis ging’ door E.
Kuipers - v.d. Koogh (uitg. Meulenhoff).
Korte inleiding vertellen.
1. De kaboutertjes slapen (ruglig.)
2. Kabouter Eigenwijs staat stilletjes op.
3. Brood uit de kast halen en in een zakje stoppen (blz. 25, no. 2, fig. 39a en b).
4. Buiten de schoenen aantrekken (evenwichtsoefening) (fig. 202a).
5. Welken weg zou hij inslaan? Hij kijkt naar links en naar rechts (blz. 38, no. 3,
fig. 88).
6. Maar neen, hij gaat recht vooruit, den berg op (fig. 216). Twee hellende banken
(langs de eene omhoog, langs de andere neer).
7. In kabouterstad zijn de huizen klein, maar hier groot (fig. 26 of dezelfde oefening
in beenkruiszit fig. 32).
8. De poppenwinkel. Zóó stil staan de poppen.
9. Kabouter knikt (blz. 37, no. 1, fig. 84) tegen de poppen, maar die bewegen niet.
10. De heer uit den winkel ‘buigt’ voorover naar Eigenwijs
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11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

(bladz. 49, no. 1, fig. 122 zwarte figuur). En de kabouter kijkt omhoog
(Rugstrekken) Afwisselende beweging.
(Het korte gesprek wordt ondertusschen door den onderwijzer weergegeven.)
Kabouter loopt hard weg.
Beenkruiszittend uitrusten.
Loopen als het oude vrouwtje (bladz. 60, no. 2, fig. 173b).
In het bosch. De bloempjes, die Eigenwijs ziet, gaan al slapen (fig. 30-32).
Kabouter vertelt aan Juweeltje en haar Grootvader, dat hij van over de bergen
komt en dat hij eens 's winters den berg is afgerold, als een sneeuwbal, hals over
kop (kopje duikelen).
Aan het touw, dat van den hooiwagen neerhangt, heen en weer zwaaien, terwijl
de man hem optrekt (aan klimtouw of één ring).
Op den wagen wordt Eigenwijsje al gauw ongeduldig en hij valt er af en dàt
zullen wij maar niet doen!
De hond krabbelt het hooi weg, waar kabouter onder ligt (vergel. bladz. 46, no.
2, fig. 114).
Eigenwijs loopt over de plank (evenwichtsoefening, zie bladz. 65, fig. 208-212).
Als hij na een paar keer heen en weer loopen in de sloot is gevallen, neemt de
boerin hem mee naar huis, en daar helpt hij op de boerderij met:
Hout zagen (bladz. 54, no. 4, fig. 152-156) en hakken (bladz. 43, no. 3 en 4,
fig. 101-104).
Groenten plukken (bladz. 25, 4, fig. 40).
Kippen voeren (bladz. 56, no. 7, fig. 161).
Hij springt in de lucht van plezier en klapt in de handen als hij Juweeltje ziet
(vergel. fig. 249).
Hij grijpt Juweeltje bij de hand en danst met haar in het rond (vergel. opstelling
fig. 250).
Men laat dan de kinderen rustig zitten en vertelt hun in korte trekken, dat
kabouter Eigenwijs en Juweeltje door het Tooverbosch naar het Kabouterhuis
terugkeerden en Juweeltje het zusje van de kabouters werd.

N.B. De laatste twee hoofdstukken: ‘In het Tooverbosch’ en ‘Tehuis’ geven makkelijk
stof voor het uitwerken van een kortere les.
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Voorbeeld III naar: Kees en Moor (een twist) serie ‘Om zelf te lezen’.
1. Sluipen als de kat (bladz. 60, no. 3, fig. 174).
2. Korrels oppikken als de haan (bladz. 43, no. 2, fig. 98).
3. De rug opzetten als een kat (bladz. 41, no. 1, fig. 92).
4. Staan als de haan. Op een poot en op den anderen (blz. 61, no. 4, fig. 177 en
met de vleugels klappen (bladz. 72, no. 13, fig. 189).
5. De haan buigt den hals en strekt zich weer uit: ‘Kukeleku’ (bladz. 37, no. 1, fig.
84).
6. Hij stapt op de kat toe (met knieheffen).
7. Maar vlucht klapwiekend voor Jan (fig. 189).
8. Poes vlucht de trap op en klautert door het dakraam het dak op (bladz. 67, G.,
fig. 239) en verder evenwichtsoefening.
9. De haan is weer bij zijn kippen terug, die op de bloempotten springen en er
weer af. (fig. 260).
10. En poes ligt in de dakgoot te rusten.

Voorbeeld IV uit ‘Het Boek van Ot en Sien’, door J. Ligthart en H. Scheepstra (uitg.
J.B. Wolters, Groningen).
(Hoofdstukken: Het waait hard. Nog meer wind, Van een omgewaaiden boom,
Paardje mennen).
1. ‘Als de blaadjes over de straat dansen.’ Met groote passen van den eenen voet
op den anderen vooruit springen, op de teenen ‘De blaadjes zijn zoo licht, je
hoort ze maar even ritselen.’
2. ‘Probeer de blaadjes te pakken.’ Looppas met diep kniebuigen op een teeken
van den onderwijzer (vergel. bladz. 25, no. 3, fig. 40).
3. Gewoon gaan. ‘Hier zijn we beschut voor den wind (bladz. 58).
4. Tegen den wind in loopen (voorovergebogen), (fig. 173b).
5. ‘Loopen met den wind in den rug.’ Gestrekte looppas, romp achterover. Er
wordt geen bizondere nadruk gelegd op het goed strekken der beenen.
6. Naar de pet grijpen, die afwaait (bladz. 34, no. 1, fig. 79).
7. De pet uit de goot oprapen en uitslaan. Eerst met den eenen, dan met den anderen
arm (bladz. 32, no. 6, fig. 71).
8. Heen en weer zwiepen als de boomen (bladz. 51, fig. 138-144).
9. Staan als de hooge, sterke boomen (houding-verbeterende oef.). Ook lage
uitgangshoudingen kunnen hiervoor gebruikt worden.
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10. Net als de mannen, die den boom moeten wegruimen: De kleine takken afkappen
(bladz. 43, no. 3 en 4, fig. 101-103).
11. De groote takken afzagen (bladz. 54, no. 4a, fig. 152-156).
12. Over den boom loopen (bladz. 65, fig. 207).
13. Er op staan en naar beneden springen, heel zacht in het gras (bladz. 76,
Bewegingsbeschr. fig. 259, 260).
14. De dikke takken wegrollen (bladz. 57, no. 14, fig. 168).
15. Het paard, dat den stam wegsleept, knikt met den kop (fig. 177 en fig. 84 en
187).
16. De laatste takken wegsleepen (bladz. 73, no. 2, fig. 243).

Voorbeeld V uit: ‘Het Boek van Ot en Sien’ door J. Ligthart en H. Scheepstra (uitg.
J.B. Wolters).
De hoofdstukken over ‘Goudkopje’.
1. Goudkopje wandelt het huis uit.
2. De boomen schudden er hun hoofd over (bladz. 38, no. 2, fig. 86). (Ook in
staande uitgangshouding).
3. Het eendje slaat met de vleugels (bladz. 22, Bew. beschr. fig. 29).
4. Het eendje trekt Goudkopje op een blad naar den overkant (blz. 73, no. 2, fig.
243).
5. Stappen (bladz. 61, no. 4, fig. 177 en staan bladz. 63, fig. 197-200), als de
ooievaar.
6. Springen als kikkers (fig. 60).
7. Als de ooievaar diep onder water duiken en een beker melk ophalen (bladz. 43,
no. 2, fig. 98, 99).
8. De vleugels oplichten (bladz. 31, no. 2, fig. 62, 63b).
9. Heel zachtjes naar den vlinder sluipen (bladz. 60, no. 2 en 3, fig. 173b, 174).
10. Naar den vlinder grijpen (bladz. 25, no. 2, fig. 39, bladz. 26, no. 8, fig. 48, bladz.
54, no. 1 en 2, fig. 147, 148, 150).
11. De bloempjes gaan slapen en Goudkopje ook en toen ze wakker werd was ze
weer thuis.
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Aanhangsel.
Eenige korte uittreksels uit J.G. Thulin's Leerboek der Gymnastiek.
Deel III. Afl. I: ‘Raadgevingen en aanwijzingen’.
1. De behandeling van den vloer.
Men kan den vloer van de turnzaal op verschillende manieren behandelen om hem
zoo schoon en stofvrij als mogelijk is te houden. Een zeer goedkoope en toch
doeltreffende wijze, welke de schrijver van Elin Falk1) heeft overgenomen en vele
jaren heeft toegepast, wordt hieronder beschreven:
a) De vloer van een turnzaal, die uit zacht hout bestaat en poreus en ruw is, wordt
aan het einde van het schooljaar (van het zomersemester) met behulp van zachte zeep
flink geboend; soms kan ook een tamelijk sterke soda-oplossing of een mengsel van
zachte zeep en waschpoeder gebruikt worden. Als de vloer droog is, wordt hij met
gekookte lijnolie, nog warm, bestreken. Zoolang de lijnolie niet droog is, mag de
vloer niet betreden worden. Er moet op gelet worden, dat sommige planken veel
meer lijnolie opzuigen dan andere. Het drogen duurt, afhankelijk van den aard van
den vloer en het weer, 3-6 weken. Indien de vloer, als hij volkomen droog is, nog
niet glad en hard genoeg is, wordt hij nog eens met lijnolie bestreken. Is hij geheel
droog, dan wordt hij met Gargoyleflurit bestreken en kan dan na eenige weken in
gebruik genomen worden. Daarvoor moet echter niet de gewone gepatenteerde
flurit-borstel gebruikt worden - die verliest te veel olie. In plaats van dezen
gepatenteerden borstel doopt men een wollen lap in de olie, wringt hem goed uit en
wikkelt hem om een bezem; hiermede wordt de vloer luchtig en vlug afgeveegd vooral langs de naden,

1) Elin Falk is gymnastickinspectrice bij de lagere scholen in Stockholm. Zij heeft vooral naam
gemaakt door haar werk op het gebied der kinderen houdingsgymnastiek en is ook buiten
Zweden zeer bekend.
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waarin het meeste stof blijft zitten. Voor een zaal van 10 × 20 M. moet de lap nog
eens in de olie gedoopt en uitgewrongen worden. - Waar het noodig is (d.w.z. waar
het flurit verdwijnt) wordt op de boven beschreven manier nieuwe flurit gebracht.
Het olieverbruik is zeer klein. Iederen dag wordt de vloer met een vochtigen borstel
geveegd en enkel met water afgenomen; slechts eenmaal in de week wordt daarvoor
een slappe oplossing van zachte zeep gebruikt. In scholen waar 's morgens en 's
middags onderwijs gegeven wordt, moet de vloer ook in de tusschenpauze met water
(een lap om den bezem geslagen) schoongemaakt worden.
b) Een harde vloer van een turnzaal wordt in den herfst, eenige weken voor het
begin der school, bovendien in Kerst- en Paaschvacantie met flurit bestreken. In
sommige zalen - op bijzonder droge plaatsen - wordt de vloer met lijnolie bijgewerkt1).
Bij het vegen van den vloer, wat voor het begin van elke gymnastiekles plaats
heeft, kan een vochtige doek die niet rafelt en om een bezem wordt gewikkeld gebruikt
worden.
In ieder geval moet deze lap dadelijk na het gebruik uitgespoeld en voor het gebruik
in frisch water gedoopt worden. Dit schoonmaken is alleen tegen het stof. Wanneer
er b.v. in een schoollokaal na het wegschuiven der banken nog vuil zou liggen, dan
moet dit met een vochtigen bezem weggeveegd worden. Dit noodzakelijke
schoonmaken voor het begin van iedere gymnastiekles kan door de kinderen zelf
gedaan worden (2-4 volgens de rij en b.v. voor een week). Het spreekt vanzelf dat
dit gedurende de pauze gedaan wordt en dat de ramen geopend zijn. Het spreekt
eveneens vanzelf dat de turnzaal onder geen voorwaarde met gewone schoenen of
laarzen betreden mag worden.
2. Gymnastiekkleeding.
Zoowel van het standpunt der gymnastiek, als van dat der hygiëne is een geschikte
kleeding bij de lichaamsoefeningen een vereischte. Onnoodige kleedingstukken
moeten uitgedaan worden. De jongens turnen zonder jas, vest en bretels, dus alleen
in een hemd of lijfje, broek en onderbroek, schoenen en kousen. Ten einde de
zindelijkheid te kunnen controleeren en de uitwerking van de oefeningen te zien,
zoowel om zich te harden, is het aan te raden

1) Vele gymnastiekzalen worden iederen zomer, vele om de anderen zomer of eens in de drie
jaar met lijnolie bewerkt. Een niet geprepareerde vloer moet minstens eenmaal per week
goed geboend worden.
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met ontbloot bovenlichaam te turnen, vooral wanneer er geen gelegenheid is van
kleeren te verwisselen en op deze wijze afkoeling vermeden wordt.
In het begin laat men alleen de jongens die het zelf willen met ontbloot bovenlijf
turnen, de andere kinderen zullen het dan weldra ook doen. Zij zullen dan ook buiten
de gymnastiekles geen overbodige kleeren meer willen dragen.
De gymnastiekkleeding van de meisjes kan uit een geschikte broek en een gebreid
lijfje bestaan, welke ze zelf of met hulp van de handwerkonderwijzeres kunnen
vervaardigen.
De vraag naar de gymnastiekkleeding speelt dezelfde rol als die naar de
gymnastiekzaal. De kleeding op zichzelf doet de vreugde aan het komende genoegen
ontwaken.
Voor de jongens is het kleedingvraagstuk opgelost door de gymnastiekschoenen.
Indien nog een sportbroek (afbeelding 1) of een zwembroek wordt aangeschaft, heeft
dat twee voordeelen: In de eerste plaats is het goedkooper en laat meer
bewegingsvrijheid toe. Bovendien - en dat is het voornaamste - volgt uit het
verwisselen van schoenen en broek dat vele overbodige kleedingstukken, die het
bovenlichaam bedekken, uitgedaan worden' zoodat alleen het hemd overblijft. Men
moet nooit vergeten na te zien of de hals- en armopeningen losgeknoopt zijn en of
de kinderen geen knellende kousenbanden dragen. De broek volgens afbeelding 1
wordt door middel van een elastiek, dat door den hollen zoom gehaald wordt,
opgehouden.

(afb. 1.)

(afb. 2.)

Het kleedingvraagstuk voor de meisjes wordt, indien het onderwijs ten minste
gezamenlijk geschiedt, door een speciaal gymnastiekpak opgelost. Aangezien ze niet
met ontbloot bovenlijf kunnen

J.G. Thulin, Kleuter-gymnastiek voor kinderen van 3-8 jaar. Handleiding voor gymnastiek bij het voorbereidend en aanvankelijk lager onderwijs

108
turnen en gewoonlijk geen blouse hebben, die de noodige bewegingsvrijheid toelaat,
moeten ze zich behalve de broek nog een lijfje of blouse aanschaffen, die korte
mouwen heeft en zoo gemaakt is, dat de armen vrij naar boven bewogen kunnen
worden. Het kan gehaakt of gebreid worden, of als er tijd is van stof gemaakt. De
gymnastiekbroek kan volgens het model afb. 2 vervaardigd worden. De vouwen
worden naar voren en naar achteren gelegd en de lengte zoo genomen, dat de broek
bij ‘het groeien meegaat’. De stippellijn aan de onderzijde is een holle zoom met
elastiek waardoor de broek aan de onderzijde naar binnen omgeslagen kan worden.
Naar gelang van de breedte van de stof heeft men 1 of 2 M. stof noodig. Zorgt de
school zelf voor de stof, dan is het nog goedkooper en dragen allen dezelfde kleur
wat aan den totaalindruk ten goede komt. Een zwart directoire kan hierbij goede
diensten bewijzen.
Wanneer het niet anders kan, wordt de rok met een paar veiligheidsspelden vast
gestoken, waardoor een soort broek ontstaat. Indien de omstandigheden het
veroorlooven, worden de onderrokken uitgedaan.
3. Gymnastiekschoenen.
kunnen door de kinderen zeer goed op de handenarbeidles vervaardigd worden.
Indien de jongens op school niet leeren naald en draad te hanteeren, kunnen ze het
thuis doen. Waarom zouden ze niet in staat zijn die uitgeknipte stukken aan elkaar
te naaien, wanneer ze eenigszins erbij geholpen worden? (Anders kunnen ze de
uitgeknipte stukken thuis of door de meisjes in de handwerkles laten vastnaaien).
Hier volgen de knippatronen en maten voor drie verschillende modellen
gymnastiekschoenen. Bij A wordt de schoen uit één stuk stof geknipt (langs de
getrokken lijnen). Wanneer men het overbodige stuk bij de zool (A x) wegknipt, ziet
de schoen er eleganter uit. Om het hielstuk sterker te maken, wordt de stof bij y
dubbel genomen.
Wanneer voor het bovenstuk en de zool verschillende stukken stof gebruikt worden,
kan het bovenstuk volgens afb. B uit één stuk gemaakt worden of volgens afb. D of
A uit twee stukken. D geeft slechts een andere manier van dichtrijgen weer.
Vóór de zool aan het bovenstuk wordt vastgemaakt, moet zij voldoende versterkt
worden. Daarom neemt men de stof, dit hangt
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van de dikte af, tweemaal of viermaal, vooral op plaatsen die veel te lijden hebben
(zie A en C); over en weer doornaaien.
Als de zool zacht is, kan de zool na het naaien gekeerd worden, zij behoudt echter
beter haar vorm als er rondom heen een band wordt genaaid, zooals aangegeven in
afb. E en F.
Ten slotte wordt de schoen nog voorzien van een eenvoudige vetersluiting volgens
A, B, E of D. Wanneer men aan het hielstuk nog een band bevestigt, die op de wreef
wordt vastgebonden (zie F) zit de schoen bizonder goed.
De zool van den schoen moet niet uit een losse pluizende stof vervaardigd worden,
daar zij dan stof veroorzaakt. De schoenzolen moeten als het mogelijk is met een
zachte leeren zool bekleed worden. Het goedkoopste en meest practische is een stuk
van den binnenband van een fiets.
Wanneer het vervaardigen van de schoenen thuis of op school moeilijkheden met
zich brengt, kan de onderwijzer(es) voor alle kinderen de noodige stof en een paar
fietsbanden koopen, de kinderen bij het knippen helpen en het naaien door den
schoenmaker laten doen, wat niet zooveel zal kosten.
Indien het aanschaffen van gymnastiekschoenen op de aangegeven manier nog te
veel moeilijkheden medebrengt, kunnen als tijdelijke maatregel dikke kousen (of
sokken) gebruikt worden met een zool van zacht leer of van vlechtwerk die er aan
vastgenaaid wordt. (Als het niet anders mogelijk is uit dikke niet pluizende stof).
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Vergelijking van de gebruikte terminologie met die van de Haagsche
Kweekschool. Instituut voor lichamelijke Opvoeding.

(1)*

Staande Uitgangshouding = Stand.

(2)

Spreidstand = Spreidstand zijwaarts.

(3)

Kniestand = Knieënstand.

(13)

Knieviervoetstand = Kruiphouding.

(60a)

Teenneigstand = Halve Beenenbuiging.

(91-92)

Teenviervoetstand = Uit 1/1
beenenbuiging m. handen op den grond,
de beenen strekken.

(103)

Loopstand = Spreidstand voorwaarts.

(157)

Valstand = Rompdalen voorwaarts.
× Kniestand = Knielhouding.

(4)

Kniezit = Knieënzit.

(5)

Gewone zit = Zijzit (op de bank).

(6)

Schrijlingszit = Spreidzit op de bank.

(7)

Beenkruiszit of Kruiszit = Kleermakerzit.

(8)

Haakzit = Langzit met knieën
opgetrokken, voetzolen op den grond.

(9)

Heelzit of Zit = Langzit.

(14)

Knieviervoetzit = Knieënzit met handen
op den grond.

(15)

Teenneigviervoetzit = Heele
Beenenbuiging m. handen op den grond.

(17)

Teenneigzit = Heele Beenenbuiging.

(93)

Handvatbeenkruiszit = Kleermakerzit en
handen om de voeten.

(101-102)

Spreidheelzit = Langzit, Beenen gespreid.

(12)

Voorlig = Borstwaartsligging.

(10)

Ruglig = Rugligging.

(11)

Rugvoetsteunhaaklig = In Rugligging met
gebogen Beenen, voetzolen op den grond.

(130)

Rughaaklig = In Rugligging knieën naar
de borst getrokken.
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(133)

Rugscherphaaklig = In Rugligging knieën
naar de borst getrokken, bekken
gekanteld.
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