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De blauwe tekstballonnen zijn de acties voor de leerling die start met de bal. 
 

De oranje tekstballonnen zijn de acties voor de leerling die start met de hoepel. 

1. Ik gooi de bal 
onderhands over 

het net. 
 

3.   Ik loop onder het net 
door om de bal na de 

bots te vangen. 
 

6. Ik vang de bal in de 
onderhandse 

basishouding na 1 bots. 
 

2. Ik leg de hoepel 
neer waar de bal 

gaat botsen. 
 

4.   Ik loop onder het net 
door. 

 

5. Ik gooi de bal 
onderhands terug over 

en neem de hoepel vast. 
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De blauwe tekstballonnen zijn de acties voor de leerling die start met de bal. 

 
De oranje tekstballonnen zijn de acties voor de leerling die start met de hoepel. 

2. Ik leg de hoepel neer 
waar de bal gaat botsen 

en vang de bal. 
 

1. Ik gooi de bal 
onderhands over 

het net 
 

4. Ik loop onder het 
net door  

 

3. Ik gooi de bal over het 
net en vang de bal na 1 

bots in onderhandse 
basishouding. 

 

5. Ik kruip door de 
hoepel als mijn partner 

de bal terug heeft 
overgegooid. 
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De blauwe tekstballonnen zijn de acties voor de leerling die start met de bal. 
 

De oranje tekstballonnen zijn de acties voor de leerling die start met de hoepel. 
 

 

3. Ik leg de hoepel 
waar de bal gaat 
botsen en vang 
de bal.  

1.  
 

1. Ik gooi de bal 
onderhands over 

het net. 
 

2. Ik loop onder het 
net door en sta 

met mijn rug 
naar het net. 

 

4. Ik speel de bal met 
een onderhandse worp 
naar mijn partner aan 

het net. 
 

6.  Ik vang de bal nadat 
mijn partner de  bal 
heeft terug getoetst.  

 

5. Ik toets de bal 
terug naar maar 

partner. 
 

8.  Ik loop met de bal 
over naar de andere 

kant.  
 

7. Ik kruip door de 
hoepel en neem 

deze vast. 
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De blauwe tekstballonnen zijn de acties voor de leerling die start met de bal. 
 

De oranje tekstballonnen zijn de acties voor de leerling die start met de hoepel. 

 

1. Ik gooi de bal 
onderhands over 

het net. 
 

2. Ik loop onder het 
net door en sta 

met mijn rug 
naar het net. 

 

5. Ik toets de bal in 
de hoepel. 

 

7. Ik kruip door de 
hoepel en neem 

deze vast. 
 3. Ik leg de hoepel waar 

de bal gaat botsen en 
vang de bal.  

 

4. Ik speel de bal met 
een onderhandse worp 
naar mijn partner aan 

het net. 
 

6.  Ik vang de bal na de 
bots in de hoepel. 

 

8.  Ik loop met de bal 
over naar de andere 

kant.  
 

 

 


