


Warming up

Hoe lang? 10 minuten

Doel van het spel warming up met shuttle

Wat heb ik nodig? 1 shuttle en evt. lint(en) voor de tikker(s)

Organisatie Alle kinderen lopen in de zaal, een tikker wordt aangewezen. Deze tikker heeft 

een shuttle in de hand waarmee hij andere kinderen moet proberen af te 

gooien.

Start Alle kinderen verspreiden zich in de zaal, de tikker mag beginnen als de trainer 

daarvoor het sein geeft. 

Na 2 minuten wordt er een nieuwe tikker aangewezen. Je kunt dit zo vaak 

herhalen als je leuk vindt.

Speelregels De shuttle mag niet op het hoofd gegooid worden.

Hoe maak ik het 

makkelijker?

De tikker mag niet lopen met de shuttle

Hoe maak ik het 

moeilijker?

Maak het speelveld kleiner

In plaats van een tikker meerdere tikkers

Shuttle tikkertje



Warming up

Chinese muur

Hoe lang? 10 minuten

Doel van het spel warming up

Wat heb ik nodig? 6 pylonen

Organisatie Zet met 4 pylonen het speelveld uit en geef met 2 pylonen het midden aan, waar 

de muur zich moet vormen. (een speelveld vanaf 8 kinderen is ca. 5x8 meter 

groot)

Start Twee kinderen hebben elkaar bij de hand vast en staan in de hoek van het 

speelveld. De rest van de kinderen verspreiden in het speelveld. Het tweetal 

begint met tikken op het teken van de trainer. Is er een kind getikt? Dan gaat 

hij/zij in het midden van het speelveld staan. De kinderen die zijn getikt vormen 

zo een muur.

Na 3 minuten wordt het spel stilgelegd en wordt er een nieuw tikduo

aangewezen, na deze 3 minuten kan er gekozen worden voor een nieuwe 

variant van het spel.

Speelregels De kinderen die getikt zijn staan met gespreide benen naast elkaar (voeten 

tegen elkaar aan en handen vast) om een muur te vormen.

Hoe maak ik het 

makkelijker?

Het speelveld verkleinen

Hoe maak ik het moeilijker? Kinderen die oversteken mogen ook door de benen van de getikte kinderen 

kruipen.

Speelveld vergroten.



Warming up

Vampiers en trollen

Hoe lang? 10 minuten

Doel van het spel warming up

Wat heb ik nodig? 6 pylonen

Organisatie Zet met de pylonen het speelveld uit. (een speelveld vanaf 8 kinderen is ca. 5x8 meter)

Start Bedenk voor de naam van de groepen een naam die aansluit bij het thema van de les. Bij 

wijze van voorbeeld gebruiken we hier vampiers en trollen voor het Halloween-thema.

Verdeel de kinderen in twee groepen. De ene groep is ‘de vampiers’, de andere is ‘de 

trollen’. Beide groepen gaan op een lijn tegenover elkaar staan. De verteller begint een 

(zelf bedacht) verhaal te vertellen over vampiers en trollen.

Als de verteller het woord ‘vampiers’ uitspreekt moeten de Trollen zo snel mogelijk naar 

hun achterlijn zien te komen terwijl de Vampiers proberen zoveel mogelijk Trollen te 

tikken. Ieder getikt kind hoort nu bij de Vampiers.

Als de verteller ‘trollen’ zegt worden de rollen omgedraaid.

Speelregels Als de kinderen over de eindlijn zijn kunnen ze niet meer door het andere team worden 

getikt. De kinderen mogen pas gaan lopen als er ‘vampiers’ of ‘trollen’ wordt gezegd.

Hoe maak ik het makkelijker? De kinderen verder uit elkaar zetten.

Hoe maak ik het moeilijker? Speelveld verkleinen.

De kinderen dichter bij elkaar zetten.

Gebruik meer woorden die met va- beginnen in het verhaal.



Warming up

Slingertikkertje

Hoe lang? 10 minuten

Doel van het spel warming up

Wat heb ik nodig? 4 pylonen

Organisatie Zet met 4 pylonen het speelveld uit. (een speelveld vanaf 8 kinderen is ca. 5x5 

meter)

Start De tikker staat in de hoek van het speelveld. De andere kinderen verspreiden 

zich over het veld. Op het teken van de trainer begint de tikker en probeert 

zoveel mogelijk kinderen af te tikken. Is een kind door de tikker getikt, dan pakt 

hij/zij de hand van de tikker vast, zodat er langzaam een slinger gevormd wordt. 

Wie als laatste overblijft is de winnaar.

Speelregels De tikkers mogen elkaar hand niet loslaten. Alleen de twee tikkers aan de 

buitenkant van de slinger mogen tikken. 

Wanneer er een zesde kind wordt getikt splitst te slinger zich in twee slingers.

Hoe maak ik het 

makkelijker?

Pas bij een slinger van acht kinderen wordt er gesplitst.

De hele slinger mag door aanraking aftikken.

Hoe maak ik het moeilijker? Speelveld verkleinen.

De kinderen mogen tussen de slinger door kruipen (alleen bij langere slinger 

waarbij alleen buitenste tikken).



Warming up

Sneller dan de rest

Hoe lang? 10 minuten

Doel van het spel warming up

Wat heb ik nodig? 2 ballen

Linten

Organisatie Er zijn twee teams van minimaal 4 personen.

De kinderen staan in een kring, om en om met medespeler en tegenstander van 

het andere team.

Start De bal wordt, nadat deze is gevangen, door gegooid naar de volgende 

medespeler. Welke team haalt het andere team in?

Speelregels De bal van de tegenstander mag niet onderschept of tegengehouden worden.

Wie de bal niet vangt of verkeerd aangooit moet een rondje om de hele kring 

rennen. Is de teamgenoot nog bezig met een rondje rennen, dan wordt de bal 

naar de eerstvolgende teamgenoot gespeeld en is de afstand dus groter.

Hoe maak ik het 

makkelijker?

Kleinere kring, kinderen dichter bij elkaar laten staan.

Bij verkeerd aangooien of niet vangen hoeft er geen rondje te worden gerend.

Hoe maak ik het moeilijker? Het speelveld vergroten.

Kinderen verder uit elkaar.

2 seconden regel: je mag de bal niet langer dan 2 seconden vasthouden.



Technische oefeningen

Hou ‘m hoog
Hoe lang? 15 minuten

Doel van het spel Racketvaardigheid oefenen

Wat heb ik nodig? 1 (kort of halflang) racket per kind

1 pylon en 1 shuttle per tweetal

6 lintjes per pylon

Organisatie Maak tweetallen. Zet de pylonen 3 meter uit elkaar en leg bij alle pylonen 6 lintjes. 

Alle kinderen krijgen een racket en elk tweetal een shuttle.

Start Het tweetal staat met het gezicht naar elkaar toe naast een pylon. Zij proberen zo 

vaak mogelijk de shuttle onderhands over te slaan.

Na 3x overslaan mag ieder kind 1 lintje omdoen (als je er al eentje om hebt moet je 

proberen 5x over te slaan).

Na 5x overslaan mag ieder kind 2 lintjes omdoen (heb je er al eentje om, dan mag je 

er 1 bij doen).

Bij 10x of meer mag ieder kind 3 lintjes omdoen (heb je er al twee om, dan mogen 

ze de laatste lintjes omdoen).

Speelregels Alleen onderhands slaan.

Hoe maak ik het makkelijker? Vervang shuttles door foamballetjes of ballonnen.

Hoe maak ik het moeilijker? Maak de afstand groter.

Bovenhands slaan.

Over een touw of net slaan.



Technische oefeningen

Shuttlevangst
Hoe lang? 15 minuten

Doel van het spel Slagvaardigheid en inzicht balbaan oefenen.

Wat heb ik nodig? 1 (kort of halflang) racket per tweetal

5 shuttles (of foamballetjes) per tweetal

1 pylon per tweetal

Koord of net

Organisatie Span het koord of net door de ruimte. Maak tweetallen, waarbij ieder tweetal een 

racket, 5 shuttles en een pylon krijgt.

Zet de tweetallen tegenover elkaar, ieder aan één kant van het net.

Start De tweetallen staan met het gezicht naar elkaar toe. Eén met de shuttles en het 

racket en de ander aan de andere kant van het net met de pylon omgekeerd in de 

hand.

Kind A slaat met het racket de shuttle over het net. Kind B probeert deze in de pylon 

te vangen. Als de 5 shuttles op zijn wisselen ze van plek.

Speelregels Alleen onderhands slaan.

Hoe maak ik het makkelijker? Hang het net lager.

Laat de shuttles gooien in plaats van slaan.

Hoe maak ik het moeilijker? Laat de shuttles met de hand vangen.

Als de shuttle niet wordt gevangen moeten ze een opdracht uitvoeren. Bijvoorbeeld 

2x op de grond gaan zitten en weer staan.



Technische oefeningen

Hard en ver

Hoe lang? 10 minuten

Doel van het spel Onderhandse slag oefenen.

Wat heb ik nodig? 1 (kort of halflang) racket per tweetal

3 shuttles (of foamballetjes) per tweetal

12 pylonen

Organisatie Zet het veld uit met 12 pylonen. Maak met de pylonen een ‘startlijn’, een ‘7-meterlijn’, 

een ’10-meterlijn’ en een ’12-meterlijn’. Zo ontstaan er 4 vakken: 1 van 7 meter, 1 van 3 

meter, 1 van 2 meter en een vak verder dan 12 meter.

Maak tweetallen. Eén speelt het spel en de ander telt de punten (evt. vanaf een bank).

De kinderen die gaan slaan hebben een racket en drie shuttles.

Start De eerste groep begint achter de startlijn. Afhankelijk van de hoeveelheid ruimte slaan 

ze één voor één of tegelijk de shuttles zo ver mogelijk in één van de vakken.

De teamgenoot telt de punten van de partner op. Na drie keer slaan wordt er van plek 

gewisseld.

Speelregels Alleen onderhands slaan.

Vak 1 levert 1 punt op.

Vak 2 levert 2 punten op.

Vak 3 levert 3 punten op.

Hoe maak ik het makkelijker? Maak de afstand van de startlijn tot de vakken korter.

Hoe maak ik het moeilijker? Maak de afstand van de startlijn tot de vakken groter.

Leg een hoepel of uitgevouwen krant in de vakken, als ze hierin slaan krijgen ze een 

punt extra.



Technische oefeningen

Ballonnenbadminton
Hoe lang? 15 minuten

Doel van het spel Oefenen van overslaan en scoren bij de tegenstander.

Wat heb ik nodig? 1 (kort of halflang) racket per kind

1 ballon per tweetal

Koord of net

Organisatie Span het koord of net over de gehele lengte van de zaal. Er wordt 1 tegen 1 

gespeeld. 

Start De kinderen staan tegenover elkaar aan weerszijden van het net en proberen de 

ballon over het net te slaan. Komt de ballon in het speelveld van de tegenstander op 

de grond dan scoor je een punt.

Speelregels Alleen bovenhands slaan.

De ballon mag meerdere keren geraakt worden.
Hoe maak ik het makkelijker? Maak het speelveld groter.

Er mag ook onderhands worden geslagen

Het koord of net verlagen.

Hoe maak ik het moeilijker? Klein beetje zand of water in de ballon doen.

Maximaal 2x raken voordat de ballon over het net moet.

Laat de kinderen een lijn aantikken nadat de ballon over het net is gegaan.



Technische oefeningen

Kranten mikken
Hoe lang? 10 minuten

Doel van het spel Mikken

Wat heb ik nodig? 1 shuttle per tweetal

1 krant per tweetal

Koord of net

Organisatie Span het koord of net over de gehele lengte van de zaal. Er wordt 1 tegen 1 

gespeeld. De kinderen staan op een onderlinge afstand van circa 5 meter met het 

koord/net tussen hen in en met het gezicht naar elkaar.

Start Tweetallen spelen met 1 shuttle tegen elkaar. De kinderen moeten elkaars krant 

raken om punten te scoren.

Speelregels Raakt het kind met de shuttle de krant, dan krijgt hij/zij 1 punt.

De shuttle moet met een boogje over het net gegooid worden.

Het kind dat na 10 worpen de meeste punten heeft wint.

Hoe maak ik het makkelijker? Verklein de afstand tussen het tweetal.

Hoe maak ik het moeilijker? Als een krant geraakt wordt, moet deze 1 keer dubbel gevouwen worden.

Telkens wanneer de krant geraakt wordt, vergroot je de afstand tussen het tweetal.



Spelletjes

Trucjes
Hoe lang? 15 minuten

Doel van het spel Balvaardigheid en oog/hand coördinatie oefenen

Wat heb ik nodig? 1 (kort of halflang) racket en shuttle per kind

Hoepels

Organisatie Elke leerling heeft een racket en een shuttle. Verspreid de hoepels met voldoende 

ruimte ertussen (maximaal 6 kinderen per 6x6 meter).

Start Kinderen gaan bij een hoepel staan en proberen de shuttle van de grond te houden 

terwijl ze trucjes uitvoeren.

Bijvoorbeeld:

- racketblad draaien als de shuttle in de lucht is

- zittend hooghouden

- shuttle oplepelen van de grond

- rondje draaien tussen twee keer slaan

- hooghouden met zitten en opstaan

- racket tussen de benen door

Speelregels De kinderen blijven in de buurt van de hoepel staan.

Na 5 keer wordt gewisseld naar een nieuwe truc.

Hoe maak ik het makkelijker? Shuttle niet hooghouden maar stil leggen op het racket (bv. racket achter rug door 

draaien of racket tussen de benen door pakken).

Hoe maak ik het moeilijker? De kinderen moeten in de hoepels blijven staan.

Tijdens het hooghouden een rondje draaien.



Spelletjes

Mexicaantje
Hoe lang? 15 minuten

Doel van het spel Oefenen van slagvaardigheid

Wat heb ik nodig? Koord/touw of net, 1 shuttle en 1 (kort of halflang) racket per kind

Organisatie Span het koord of net door de ruimte en maak twee groepen, ieder aan een kant 

van het net. Ieder kind krijgt een racket. Zet de groepen in een rij achter elkaar en 

ver genoeg tegenover elkaar.

Start De groepen staan met het gezicht naar elkaar toe. De kinderen maken een rij achter 

elkaar. Het eerste kind slaat de shuttle naar de overkant en sluit achteraan de rij. 

Het 1e kind uit de andere slaat de shuttle terug en sluit ook weer achteraan de rij.

Speelregels Kinderen kiezen zelf hoe ze de shuttle terugslaan (bovenhands of onderhands). Na 

iedere slag, goed of fout, achteraan sluiten.

Hoe maak ik het makkelijker? Hang het koord of net lager.

Hoe maak ik het moeilijker? Laat kinderen in de rij aan de andere kant van het net aansluiten.



Spelletjes

Shuttleregen
Hoe lang? 10 minuten

Doel van het spel Oefenen van gooien en wenden van het lichaam, en de beweging van de shuttle 

ervaren.

Wat heb ik nodig? 20 shuttles

8 pylonen

Koord (+8 linten) of net

Organisatie Span het koord (met daaraan de linten) of net door de ruimte en zet daaronder de 

pylonen neer. Maak twee teams. Ieder team krijgt 10 shuttles.

Start Ieder team staat aan één zijde van het net. Beide teams proberen zo snel mogelijk 

alle shuttles naar de andere kant van het net te gooien. Na twee minuten geeft de 

trainer het eindsignaal en wordt geteld aan welke kant de minste shuttles liggen.

Speelregels Kinderen mogen steeds maar één shuttle tegelijk vast hebben en mogen niet lopen 

met de shuttle. Er mag zowel onderhands als bovenhands gegooid worden.

Hoe maak ik het makkelijker? Hang het koord of net lager.

Er mag gelopen worden met de shuttle.

Hoe maak ik het moeilijker? Meer shuttles tegelijk gooien.

Kind mag worden afgegooid met de shuttle.



Spelletjes

Buddybadminton
Hoe lang? 15 minuten

Doel van het spel Oefenen van overslaan, scoren en samenwerken.

Wat heb ik nodig? 1 (kort of halflang) racket per tweetal

1 shuttle per viertal

Koord of net

Organisatie Span een koord of net over de gehele lengte van de zaal. Er wordt 2 tegen 2 

gespeeld. De kinderen staan tegenover elkaar aan weerzijden van het net 2 bij 2.

Start De speler met de shuttle begint met een opslag. Per tweetal slaan ze om de beurt 

met het hetzelfde racket.

Wanneer er geslagen is wordt het racket overgegeven in de hand van de 

teamgenoot die de terugkomende shuttle mag slaan.

Speelregels Om de beurt slaan met hetzelfde racket.

Voor iedere keer dat de shuttle goed over het net gaat en bij de tegenstander op de 

grond beland krijgt het team een punt. De punten worden door de teams zelf 

bijgehouden.

Hoe maak ik het makkelijker? Een speler mag twee keer achter elkaar slaan en geeft het racket dan door aan de 

teamgenoot.

Hoe maak ik het moeilijker? Wanneer de speler geslagen heeft geeft deze het racket af en rent naar de achterlijn 

om deze aan te tikken.


