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Staan op 1 been
• Zowel links al rechts.
• Houd knie licht gebogen.
• Houd enkel-knie-heup in een rechte lijn.

 OPBOUW 
• 10 sec. staan op 1 been 10 herh. (makkelijk)
• 10 sec. staan op 1 been  met ogen dicht 10 herh. (moeilijk)

Staan op 1 been,
bal tegen muur 
gooien
• Zowel links al rechts.

 OPBOUW 
• Ga staan op 1 been.
• Gooi de bal 20x tegen de muur.
• Herhaal dit 3x.

Hinkelen in 
het kruis
• Zowel links al rechts.

 OPBOUW 
• A-B-C-D herhaal dit ‘rondje’ 3x.
• A-B-C-D herhaal dit ‘rondje’ 3x nu met hogere sprongen.

Stabiliseren 
op 1 been
• Spring voorwaarts en land op je linker been.
• Spring terug en land op je rechter been.
• Spring zijwaarts en stabiliseer vervolgens 
 op je linker en rechter been.
• Houd stabiliteit 3 sec. vast.

 OPBOUW 
• 10x links voor en rechts achter.
• 10x rechts voor en links achter.
• 10x zijwaarts. 

• Makkelijk: ‘kleine’/’lage’ sprong.
• Moeilijk: ‘grote’/’hoge’ sprong.

Springen in de 
trampoline
• Spring voorwaarts met je linker been in de trampoline, 
 spring terug en land op je rechter been.
• Wissel van been.
• Spring zijwaarts met je linker been in de trampoline, 
 spring terug en land op je rechter been.
• Wissel van been.
• Zet na het landen je andere been niet op de grond of trampoline
• Houd knie licht gebogen tijdens het landen, niet veren in de 
 trampoline, maar probeer meteen stil te staan.

 OPBOUW 
• 10x links voorwaarts.
• 10x rechts voorwaarts.

Hinkelen in de 
trampoline
• Hinkel op 1 been in de trampoline.

 OPBOUW 
• 10x hinkelen op links.
• 10x op rechts.

Hinkelen in de 
trampoline + bal 
gooien
• Zowel links al rechts.
• Houd knie licht gebogen.

 OPBOUW 
• 10 sec. staan op 1 been 10 herh. (makkelijk)
• 10x hinkelen op 1 been (moeilijk)

• Herhaal dit rondje 3x.

• 10x links zijwaarts.
• 10x rechts zijwaarts.


