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Donderdag 23 april 2020(touwtje)springen  
  

 Challenge van de dag  
Meester Jelle en meester Sjohn dagen je ook vandaag weer uit met deze 
Challenge! https://youtu.be/FiBwHKElnus?list=PLxPM1B1IkRjspVZA8vD6eEwvWgC9utL8R  

  
 Groep 1 & 2  

Springen met Juf Noortje, doe je mee?   
https://youtu.be/H03voJgWpCM?list=PLxPM1B1IkRjuHf9MsxlJQBlNE_AsV1AHR  

 

 Groep 3 - 4  
Touwtjespringen met meester Joost: 
https://youtu.be/FD4GkMGc8E8?list=PLxPM1B1IkRjuHf9MsxlJQBlNE_AsV1AHR  

  
Activiteit 1: Springtechniek  
  
Benodigdheden: een touw en eventueel twee stoelen.  
Leg een touw op de grond of bind een touw laag tussen twee stoelen en doe de volgende 
springtechnieken:  

  
Truc  Uitleg  Tips  Volgorde  

Verspringen  
  

- Sta bij het begin van het touw.  
- Spring zover mogelijk! En 
markeer dit met tape of een pilon.  
- 5 keer springen en probeer elke 
keer verder te komen.  

- Ga door je hurken.  
- Strek je benen snel.  
- Zet een pion op de plek 
waar je hakken landen.  

STA  
HURK  

SPRING  
LAND  

Twee voeten 
sprong  

  

- Sta bij het begin van het touw.  
- Spring zijwaarts over het touw.  
- Doe dit 4 keer heen en weer.  

- Spring op de bal van je 
voet.  
- Probeer niet op het 
touw te springen.  
- Ski-beweging.  

SPRING  
SPRING  
SPRING  

Eén voet hup  
  

- Sta bij het begin van het touw.  
- Hup van de ene kant naar de 
andere kant van het touw op 1 
voet.  
- Doe dit 4 keer heen en weer.  

- Spring op de bal van je 
voet.  
- Probeer niet op het 
touw te springen.  
- Blijf in balans!  

HUP  
HUP  
HUP  

Kruissprong  
  

- Sta bij het begin van het touw.  
- Kruis je voeten zonder het touw 
te raken.  
- Doe dit 2 keer heen en weer.  

- Spring op de bal van je 
voet.  
- Probeer niet op het 
touw te springen.  
- Kruis – recht - kruis – 
recht.  

SPRING  
KRUIS  

SPRING  
KRUIS  

Draaisprong  
  

- Sta bij het begin van het touw.  
- Maak tijdens de sprong een 
halve draai.  
- Doe dit 10 keer.  

- Spring op de bal van je 
voet.  
-Probeer niet op het touw 
te springen.  
- Ga niet te snel!  

SPRING  
DRAAI  

SPRING  
DRAAI  

  
  
Activiteit 2: Dubbel touw  
  
Benodigdheden: een lang touw of twee kortere touwtjes en twee stoelen.  
  
Gebruik de trucjes die we bij activiteit 1 hebben geleerd bij deze activiteit. In plaats van 1 touw zijn er 
nu twee touwen en kan je nog meer verschillende trucjes doen!   

https://youtu.be/FiBwHKElnus?list=PLxPM1B1IkRjspVZA8vD6eEwvWgC9utL8R
https://youtu.be/H03voJgWpCM?list=PLxPM1B1IkRjuHf9MsxlJQBlNE_AsV1AHR
https://youtu.be/FD4GkMGc8E8?list=PLxPM1B1IkRjuHf9MsxlJQBlNE_AsV1AHR
https://youtu.be/FD4GkMGc8E8?list=PLxPM1B1IkRjuHf9MsxlJQBlNE_AsV1AHR
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Kijk goed op het filmpje hieronder welke trucjes kunnen. Probeer zelf een leuke volgorde te bedenken 
en maak er een soort dansje van.  
Let er goed op dat je de ruimte hebt om te springen zodat je niet per ongeluk iets omstoot. Hoe sneller 
je springt, hoe moeilijker de activiteit wordt. Als je het lastig vind, spring dan dus wat rustiger!  
  
Voor meer informatie en een voorbeeld: 

https://youtu.be/xMNQ4ZXOKSc?list=PLxPM1B1IkRjuHf9MsxlJQBlNE_AsV1AHR  
  

 Groep 5 & 6  
Speel en sport mee met meester Randolph 

  
Inleiding: Een hinkelbaan maken  
Vandaag gaan we een hinkelbaan maken, deze kan je zo lang maken als jezelf wilt. Ik zelf heb er nog 
een balanceer baan bij gemaakt om de hinkelbanen samen te voegen.  
 
Het materiaal:  
Stoepkrijt (voor buiten), tegels met nummers, schilders tape (voor binnen)  
Een springtouw als balanceerbaan.  
Sokken, bidons, knuffels (Voor oefening 2)  
We starten natuurlijk met het maken van de hinkelbaan, dit kan met nummers/ rondjes op de grond. 
Om het lastiger te maken kan je twee “voetjes” maken op de grond. Maak beide voetjes een andere 
kleur, eentje is links de ander is rechts.  
Weet jij een andere leuke manier tussen de 2 banen gewoon doen.  
 
Oefening 1: Hinkelen  
We leggen de hinkelbaan af, zoals we die gemaakt hebben. Heen maar ook terug.  
Dit kan je met 1 voet in ieder vakje doen, maar ook met 2 voeten in ieder vakje.  

 

Oefening 2: Hinkelen met obstakels   
We pakken nu een paar sokken en die gaan we op een van de vakjes leggen, in de hinkelbaan. We 
moeten nu over de sokken heen gaan springen.  
In het vak waar de sok ligt mag je niet meer in staan, dit vak sla je dus over.  
Op de balanceer baan kan je knuffels of een bidon neer zetten waar je over heen moet springen.  
Dit doen we ook weer heen en terug.  

Link: https://youtu.be/tm7mK7O_OWk?list=PLxPM1B1IkRjuHf9MsxlJQBlNE_AsV1AHR  
  
  

  

https://youtu.be/xMNQ4ZXOKSc?list=PLxPM1B1IkRjuHf9MsxlJQBlNE_AsV1AHR
https://youtu.be/tm7mK7O_OWk?list=PLxPM1B1IkRjuHf9MsxlJQBlNE_AsV1AHR
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 Groep 7 & 8   
Touwtjespringen met meester Tommi  

Warming up:  
Touwtjespringen:   
Vandaag staat touwtjespringen op het programma. Dit kan alleen of samen met anderen.  

 
 
Materiaal:   
Een springtouw. Zorg dat deze de goede lengte is. Hoe weet je dat? Ga met een voet in het midden 
van het touw staan. Komen de handvatten niet boven je schouders? Dan is de lengte goed. Is het 
touw te lang? Maak dan een knoop in een van de uiteinden van het springtouw.  
 
Speluitleg:   
We beginnen natuurlijk met even lekker warm springen. Spring met 2 benen tegelijk of wissel van 
been bij elke sprong. Is er iemand bij je? Doe het dan tegelijkertijd en kijk wie het het langst volhoudt!  

  
Opdracht 1:  
Touwtjespringen, oefenen van verschillende manieren om te springen:   
Naast gewoon met 2 of 1 benen tegelijk over het touw heen springen, zijn er nog andere manieren om 
over het touw heen te springen.   

 
Materiaal:  
Een springtouw 
  

Speluitleg:   
De schaarsprong: land met één voet naar voren en wissel dan bij de volgende sprong van voet.  
Kruissprongen: land met gekruiste benen als een X, dan uit elkaar, dan opnieuw gekruist.  
Duckie: land met hakken uit elkaar, tenen en knieën wees naar binnen; dan bij de volgende sprong, 
zet hielen samen en tenen en knieën wijzen naar buiten.  
Schommelen: land op één voet en zwaai het andere been naar de zijkant, schakel vervolgens de 
volgende sprong in.  

  
Afsluiting:  
 
Springtouw oefening:   
Je hebt nu verschillende sprongen geprobeerd en geoefend. Je kan nu aan je ouders laten zien wat je 
hebt geleerd!  
 
Materiaal:  
Nog steeds een springtouw.  
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Speluitleg:   
Nu mag je een eigen bedachte oefening maken en deze oefenen. Zet bijvoorbeeld 5 verschillende 
sprongen achter elkaar en oefen deze. Laat je hele oefening zien aan papa, mama, broers en zussen. 
Als je het leuk vindt kan je het ook op laten nemen en aan je klasgenoten en leraar laten zien.  
Link: https://youtu.be/-_et5p7h86M   
 

https://youtu.be/-_et5p7h86M

