
ALLERLEI 
Kies een niveau dat bij jou past. Misschien kan je na enkele dagen wel een moeilijker niveau 

aan. 

Als je wil kan je dit blad afdrukken en aanduiden welk niveau je tot een goed einde kan 

brengen.  Of voor sommige oefeningen wat je top score is. 

Natuurlijk mag je het eerst uitproberen en goed trainen. 

 

1. Met een blinddoek door het huis lopen.        

- Start de oefeningen gewoon met je ogen open.  Tel dan goed hoeveel stapjes je 

moet doen vooraleer je een deur, een stoel, een hoek,… tegen komt 

- Herhaal de oefening dan met je ogen gewoon toe, zodat je even kan piepen als 

het nodig is. 

- Als je je zeker genoeg voelt , kan je de opdracht met een blinddoek uitvoeren. 

Niveau 1 : van bed naar toilet      

 

Niveau 2 : van bed naar toilet en terug           

 

Niveau 3 : van bed naar de woonkamer     

 

Niveau 4 : van bed naar de woonkamer en terug  

 

Niveau 5 : van bed naar de voordeur en dan naar de  

                    woonkamer             

 

2. Gooi 10x een balletje ( opgerolde sokken ) naar een pot/pan/emmer  
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- Je kan de pot voor een muur zetten, zodat je tegen de muur kan gooien en 

proberen het balletje zo in de pot te laten vallen.    

- Beetje moeilijker is het om de pot in de vrije ruimte te zetten zodat je echt de 

juiste afstand moet proberen te werpen. 

- Nog een variatie is dat je iemand de pot met gestrekte armen laat vasthouden, 

zodat deze persoon ook krachttraining heeft voor zijn/haar armen.  Hoe meer je 

mist, hoe beter die persoon getraind zal worden.  

 

Niveau 1A : pot voor de muur en werpen vanaf 1 meter   

Niveau 1B : pot in de ruimte en werpen vanaf 1 meter  

 

Niveau 2A: pot voor de muur en werpen vanaf 3 meter   

Niveau 2B : pot in de ruimte en werpen vanaf 3 meter  

 

Niveau 3A : pot voor de muur en werpen vanaf 5 meter  

Niveau 3B : pot voor de muur en werpen vanaf 5 meter  

 

Nog een variatie waar je zelf mee aan de slag kan :  

Verschillende doelen : https://vimeo.com/397926388  

Mikken en buikspieren : https://vimeo.com/397926455 

 

3. Zet 4 schoenen op een meter afstand van elkaar.  Gebruik een opgerold bolletje 

sokken als ‘voet’balletje.  Werk gedurende 1 minuut.  Hoeveel keer kan je de 

oefeningen uitvoeren binnen 1 minuut ? 

Niveau 1 : grote ronde maken om alle schoenen heen   

Niveau 2 : slalom heen en terug recht naar begin  

Niveau 3 : slalom heen en ook slalom terug  
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