
WATERSKIGERELATEERDE

SPELVORMEN



HOOFDSTUK 1:

RECREATIE AAN DE WATERKANT



OP KAMP

 max. 4 kinderen in de boot

 Ideaal 1 of 2 kinderen in de boot / meerdere boten

 15 min /skiër

 Aan de kant: komen & gaan

Taak van de monitor aan de kant:

 Kinderen tijdig klaar

 Droogtraining geven

 Animatie 



ANIMATIE AAN DE WATERKANT

 Estafette

 Waterspelletjes 

 Balspelen

 Tikspelen

 Draaibewegingen

 Sprongen

 Stabilisatie

 Kennismakingsspelen



RECREATIE AAN DE WATERKANT

Draaibewegingen



ROTATIES IN HET WAKEBOARDEN

 Rotatie rond de lengte-as

 Rotatie rond de diepte-as



ROTATIES IN HET WAKEBOARDEN

 Rotatie rond de breedte-as

Rotaties aanleren op het droge

 Op de grond

 Op de trampoline



ROND DE LENGTE-AS

 Wimpeltje trek

 Pang

 Transportband

 Voorwaarts en achterwaarts rollen

 Rotaties op de trampoline

ROND DE DIEPTE- EN BREEDTE-AS



OPDRACHT: Piramides opbouwen

Welke oefeningen en spelletjes (naast deze in de cursus) kan je 

aanbieden om rotaties ronde de lengte-, breedte- en diepteas te 

automatiseren?



RECREATIE AAN DE WATERKANT

Sprongen

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik_ZLPsLTKAhXMuhoKHeTfAnoQjRwIBw&url=http://www.menne-instituut.nl/met-sprongen-vooruit-in-het-nieuws/letterlijk-en-figuurlijk-met-sprongen-vooruit/21/type/reference/origin/aboutus-reference&bvm=bv.112064104,d.d24&psig=AFQjCNFlT97MpO1SpHdSKj-tnCw0TlBbuA&ust=1453241486834539


SPELEN OM DE SPIERKRACHT TE

VERBETEREN

 Rope skipping

 Estafette

 Hinkelen

 Balsporten

 Dansvormen



OEFENINGEN DIE DE TECHNIEK VAN

AFSTOTEN EN LANDEN VERBETEREN

 Verspringen

 Trampoline springen







RECREATIE AAN DE WATERKANT

Stabiliteit - evenwicht
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 Evenwicht is een belangrijke basiseigenschap 

 Op 1 of 2 ski’s

 Anticiperen

HOE MEER ERVARING - HOE BETER JE KAN 

ANTICIPEREN OP SITUATIES



1/ GET FIT 2 SKI

 Core stability

 enkelstabiliteit



2/ ELKAAR UIT EVENWICHT TREKKEN

 Hanengevecht

 Per 2 

 In koppel

 Met meerdere – touwtrekken
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3/ STELTEN / EVENWICHTSPLANK / OP HET

WATER

 Stelten 

 Fascinerend door de hoogte

 Evenwichtsplank

 Snel succes

 Evenwicht op het water
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4/ PIRAMIDEBOUW



PIRAMIDEBOUW

 Bewegingsvaardigheden trainen

 Lichaam aanspannen

 Stevige basis maken

 Reageren op elkaar

 Samenwerkingsvaardigheden trainen

 Naar elkaar luisteren

 Gedoseerd helpen

 Hulp vragen

 Positieven en negatieve feedback geven

 Elkaar vertrouwen



 Op en afbouwen

 Vlot & veilig opbouwen

 Figuur presenteren

 Vlot & veilig afbouwen !!!



PIRAMIDEBOUW - BASISPRINCIPES

 In-het-loodprincipe

 Steunpunten loodrecht boven elkaar



PIRAMIDEBOUW - BASISPRINCIPES

 Hang-tegenhangprincipe

 Gewicht en tegengewicht aanleren



PIRAMIDEBOUW - BASISPRINCIPES

 Aansluitprincipe

 Onderpartner volgt de bewegingen van de 

bovenpartner



OPDRACHT: Piramides opbouwen

Je leert piramides bouwen met vier tot zes bewegers en herhaalt deze 

totdat ze vlot op- en afgebouwd worden.

Je laat de medecursisten oplossingen zoeken om zonder af te bouwen 

een piramide van vijf om te vormen tot een andere piramide van vijf. 

Zo leren de kinderen zelf nadenken en anticiperen op elkaar.

PIRAMIDEBOUW

 Piramide van 3

 Piramide met meerderen



RECREATIE AAN DE WATERKANT

Kennismakingsspelen

http://ncd.nl/districten/


KENNISMAKINGSSPELEN

 Rippel stippel

 Ritme klaar

 Vang de bal

 Spinnenweb
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OPDRACHT:

Thuisopdracht - Werk een activiteit aan de waterkant uit

We hebben in dit deel van de cursus verschillende oefeningen op 

rotatie, springen, stabilisatie en evenwicht besproken. Werk naast 

bovenstaande spelen een andere activiteit uit rond een van deze 

vaardigheden. 

Op de praktijkdag dien je deze activiteit aan te bieden aan je 

medecursisten en hun leerlingen (groepjes van 5 tot 10 personen). 

De leeftijd naar wie je de activiteit richt mag je zelf bepalen, maar 

moet tussen 6 en 20 jaar zijn.

Het spreekt vanzelf dat we hiervan een lesvoorbereiding 

verwachten, met duidelijke doelstellingen en lesverloop (zie cursus 

specifieke regels i.v.m. didactiek waterski). Dit werkdocument dient 

men af te geven tijdens de praktijkdag en zal gedeeltelijk meetellen 

voor het examen. Het gebruikte materiaal zoals kaartjes, 

geplastificeerde fiches, enz. krijg je later terug zodat je dit op kamp 

kan gebruiken.



HOOFDSTUK 2:

AVONDACTIVITEITEN

https://www.recrateam.nl/recreatiewerkers/wat-recreatiewerk/avondactiviteiten/


EEN AVONDACTIVITEIT IN ELKAAR STEKEN

 Duidelijk doel 

 Zichtbaar

 Realiseerbaar

 Terrein en tijd

 Terrein afgebakend en aangepast aan de grootte van 
de groep

 Start en eindsignaal afspreken

 Inhoud en inkleding

 Aangepast aan de leefwereld

 Uitdagend

 Eenvoudig 



EEN AVONDACTIVITEIT IN ELKAAR STEKEN

 Materiaal

 Veilig

 Op voorhand klaargezet

 Wees creatief

 Spelregels

 Overlopen - duidelijk

 Wat als de regels worden overtreden?

 Iedereen moet kans hebben om te winnen



DE SPELUITLEG

 Gestructureerd

 Eerst algemene regels, dan moeilijkere regels

 Starten met basisuitleg – spel stilleggen en verder 

uitleggen

 Gebruik duidelijke woordenschat

 Stel controlevragen

 Visualiseer

 Spreek in de richting van de kinderen

 Geen afleiding



AVONDACTIVITEITEN

Grote spelen
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LEVENDE STRATEGO – P35

 Voorbereiding

 Kaartjes maken in 2 versch. kleuren

 Verloop

 In 2 kampen

 3 bommen en 1 vlag per kamp

 Kinderen dringen het andere kamp binnen om een 

vlag te bemachtigen

 Doel

 Om het meeste vlaggen bemachtigen
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ZEESLAG – P37

 Voorbereiding

 Roosters afdrukken

 Verloop

 Kinderen in 2 groepen (met verantwoordelijke)

 d.m.v. vossenstaart zoveel mogelijk levens 

verzamelen van de tegenpartij.

 10 levens = 1 bom 

 gaan schieten bij de tegenpartij

 Doel 

 Zo snel mogelijk alle boten van de tegenpartij raken
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CLUEDO – P39

 Voorbereiding

 Antwoordformulieren met alle 

moordenaars (MN), moordwapens (MW) 

en moordplaatsen (MP)

 Kaartjes met mn, mw en mp in 3 verschillende 

kleuren

 Haal van elk onderdeel 1 kaartje weg

 Verloop

 Kinderen verdelen in kleine groepjes

 Via schaar-steen-papier een kaartje van een andere 

groep te zien krijgen

http://thebiggamehunter.com/games-one-by-one/clue-cluedo/clue-photos/


CLUEDO – P39

 Doel

 Raden wie de MN is, met welk MW hij vermoord is 

en op welke MP

OPDRACHT: Thuisopdracht – grote spelen

Werk naast bovenstaande grote spelen een ander 

spel volledig uit dat je kan gebruiken als 

avondactiviteit op kamp. 

Dit dient te worden afgegeven op de praktijkdag 

en zal gedeeltelijk meetellen voor het examen. 

Het gebruikte materiaal zoals kaartjes, 

geplastificeerde fiches, enz. krijg je later terug 

zodat je dit op kamp kan gebruiken.



AVONDACTIVITEITEN

Zoektochten
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ZOEKTOCHTEN

 Fotozoektocht

 Foto’s in de juiste volgorde plaatsen

 Aanduiden op kaart waar de foto’s gezien werden

 Zoeken naar opdrachten

 Om het meest juiste antwoorden



AVONDACTIVITEITEN

Quiz
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QUIZ

 Ideaal 

 Bij regenweer

 Leden samenbrengen

 Voor alle leeftijdsgroepen

 Voldoende begeleiders



QUIZ – VERSCHILLENDE RONDES

 Vragenronde

 Verschillende onderwerpen

 Variatie binnen de onderwerpen

 Vragen over het kamp zelf

 Visuele ondersteuning

 Doe-ronde

 Aangename afwisseling



QUIZ – VERSCHILLENDE RONDES

 Tafelronde

 Fotoronde

 Koppelronde

 Puzzels en raadsels

 Alfabethronde

 Elk antwoord begint met een andere letter

 Supperronde

 Van elk onderwerp 3 vragen – 1, 2 of 3 punten 

verdienen



EVALUATIE

Evaluatieformulier  

“waterskigerelateerde spelvormen”


