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materialen
 
Tips hoe om te gaan met materialen

In dit document staan een aantal tips op een rij hoe om te gaan met materialen. 

Er is een verdeling gemaakt van drie categorieën, namelijk:
 vraag sporters om materiaal mee te nemen vanuit huis (of neem dit zelf mee als lesgever)
 verwachting welke materialen vanuit de hal naar buiten gehaald mogen worden*
 verwachting welke materialen vanuit de hal niet naar buiten gehaald mogen worden*

*Let op: Het zal uiteindelijk per gemeente verschillen welk beleid zij hierop voeren.  
 Overleg dit dus goed met jouw gemeente.

Materialen meenemen van ‘huis’

 Frisdrankfles(sen) gevuld met water. 
 Deze kunnen ingezet worden als gewichten of als een “rolletje” dat wel eens wordt gebruikt bij lenigheids-  
 oefeningen. 

 Emmer en een schep. 
 Vul de emmer met zand. De emmer is ook weer te gebruiken als gewicht, maar de emmer kan ook gebruikt  
 worden als pion om het veldje af te zetten. Of om er een bal in te gooien als mikobject. Klaar met de  
 emmer en het zand? Laat het zand dan weer achter op de plek waar je het hebt gevonden. 

 Autobanden en/of fietsbanden.
 Bel de fietsenmaker of een autobedrijf en vraag of je gratis oude banden mag komen halen (en als je er 
 geen opslag voor hebt, ook weer mag terug brengen!). Autobanden en fietsbanden kunnen prima gebruikt  
 worden als hoepel, mikobject, kracht/lenigheidsoefening, hindernis, korf bij het spelen van slagbal enz.  
 (help je lokale ondernemers, krijg je iets gratis? Vraag om een vlag of spandoek en hang deze op tijdens je  
 buitenles. Deze les is gesponsord door:…. Post dit op de website van de vereniging of nog beter op social  
 media. Breng na de les de vlag of het spandoek weer keurig terug) Ben je opzoek naar meer uitdaging?  
 Vraag dan de lokale boer om een oude trekker/tractorband. Voor de echte bodybuilders onder ons.

 Yogamatje en/of handdoek.
 Iedereen kan een eigen yogamatje of handdoek meenemen zodat er ook dingen op de grond geoefend  
 kunnen worden. Natuurlijk is dit niet nodig voor diehards. 

 Stoepkrijt. 
 Teken een toestel op de grond, of een hindernis, of een looprichting. Je kunt op deze manier heel  
 makkelijk een parcours maken. Ook kun je vakken op de grond tekenen en erbij schrijven wat ze in dit vak  
 moeten doen. Of breng ‘oude’ stoepkrijt spellen weer tot leven. Zoals: hinkelen, minigolf, twister, vormenspel  
 (schipper mag ik overvaren met vormen) of mikspelletjes. 

 Ballon aan een touwtje.
 De kinderen (6 – 12 jaar) kunnen een eigen ballon meenemen (wel aan een touwtje anders ben je dat ding  
 binnen 2 tellen kwijt) hiermee kunnen hand-oog-coördinatie oefeningen mee gedaan worden. 

 Landbouw plastic.
 Vraag de lokale boer om  een stuk landbouwplastic. Dit is erg stevig en kan meerdere keren gebruikt   
 worden voor verschillende activiteiten. Het is prima ondergrond als een glibber/buikschuifbaan. Maar je  
 kan het ook heel gemakkelijk gebruiken (in combinatie met een emmertje zand anders waait het misschien  
 weg) als afbakening van je speelveld.
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Materialen die waarschijnlijk naar buiten mogen

Hieronder een lijst met materialen waarvan wij verwachten dat je deze wel mee naar buiten mag nemen. 
Wat voor oefeningen kun je ermee?

 Alle plastic materialen zoals: pionnen,  hoepels, stokken, ‘dopjes’/‘petjes’, aerobic steps, hockeysticks. 
 Met deze materialen zou je een prima looptraining kunnen organiseren. Hoe maak je de juiste aanloop  
 voor sprong/element op vloer? Wat is hiervoor belangrijk? Waar denk je aan? Maar natuurlijk ook een   
 stukje conditie (“voetbal training zonder bal”) training kan hier prima mee. Werk aan je snelheid voor je   
 aanloop, werk aan je uithoudingsvermogen. Maar voor de jongste onder ons, gewoon lekker rennen  kan  
 natuurlijk ook.  
 Sprongkracht trainen zonder trampoline of verende vloer? Gebruik pionnen waar je stokken doorheen kunt  
 schuiven, hiermee kun je hordelopen maar ook verschillende sprongvormen mee doen, spring met twee  
 voeten over de stok of met één. Spring hoog, spring laag. Let op je landing. 
 
 Elastieken, (plastic) springtouwen.  
 Conditie kan ook getraind worden met een springtouw. 1 minuut lang springen – dat kon nog wel eens   
 zwaar worden. Met de jongste kinderen kun je ook verschillende oefeningen doen om het touwtje springen  
 te leren. Elastieken kun je net zoals in de zaal gebruiken voor kracht en lenigheid. 

 Materialen van ijzer.
 IJzeren ‘spring’-kasten/gymvaria, trapezoïdes.
 Klimmen en klauteren kan prima met een trapezoïde of een ijzeren springkast. 

Materialen die waarschijnlijk binnen moeten blijven

 Alle materialen met een stof laag: valmatten, turnmatten, lange mat, vangblokken, yoga matjes, (stoffen/ 
 touw) springtouwen, parachute (twijfelgeval).
 
 Grote/zware materialen:  turntoestellen, trampolines, airtracks/tumblingbanen (en andersoortig opblaas- 
 materiaal).

 Alle materialen van hout: blokjes, stokken, brugliggers,  steunklosjes/acropaaltjes, springplanken, 
 paddenstoelen, ‘spring’-kasten.
 
 Losse materialen:  ballen, markeerschijven/‘pannenkoeken’.


