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Koord  
Niv 1-5/ Progressie/ stapjes 

1. Op één lijn wandelen en evenwicht houden. 

Bijvoorbeeld op de lijn van een basketbalveld.  

2. Wandelen op een koord dat op de grond ligt. Dit geeft 

een verhoogd gevoel van evenwicht.  

3. Op de balk lopen van een zweedse bank die 

ondersteboven ligt. Of een balk die breed genoeg is 

om bijna een volledige voet op te plaatsen.  

o Je kan dit moeilijker maken door 2 mensen 

mekaar te laten passeren op de bank.  

4. Leg Rollabolla rollen onder de bank. Dat is nog steeds 

heel stabiel, maar minder stabiel om op te bouwen 

naar touw.  

5. Eerst op koord met 2 helpers met een flowerstick of ander langwerpig voorwerp en de handen 

hoog. De helper en de koorddanser nemen elk een uiteinde van de hulpstok vast om de handen 

hoog te houden.  

o Afbouwen naar 1 helper en dan geen helper.  

Kan ook moeilijker gemaakt worden door de armen lager te houden.  

6. Slackline kan als alternatief gedaan worden en geeft een ander gevoel dan koord.   

Ton  
1. Ton volledig immobiliseren met balkjes of valmatten. 

Begin door te wennen aan de ronding en het gevoel van 

de ton.   

o Begeleiders helpen best door de ton vast te 

houden en niet de wandelaar. Zo heeft de 

begeleider controle over de snelheid van de 

ton.  

o Eventueel kan de wandelaar het hoofd van de 

begeleider als extra steunpunt gebruiken 

2. Tumblingmat onder de ton om de ton af te remmen. Leg 

de ton tussen 2 valmatten met een beetje speling tussen 

voor de ton. Zo leren ze wennen aan het rollen van de 

ton.  

o Begin door te leunen en te laten vallen om gewenning op te bouwen en bouw op 

naar wandelen en grotere afstanden. 

o Een dikke valmat in plaats van een tumbling mat is een mogelijke tussenstap om de 

ton meer te vertragen. 

3. Achteruitwandelen kan op dezelfde manier worden opgebouwd als een variatie.  

4. Eens wandelen vlot gaat, kan je met 2 op 1 ton wandelen om het moeilijker te maken.  
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Bal  
1. Begin met de bal in een autoband om de bal te immobiliseren. Laat 

de leerling de bal knuffelen met armen en knieën. Zo kunnen ze 

gevoel krijgen voor de hoogte en de rondingen.   

2. Opbouwen naar bal op een valmat of tumbling voor tragere 

beweging. hoe dikker/zachter de mat hoe groter het effect. 

3. Dunne matjes in een driehoek rond de bal zodat die naar 

verschillende kanten kan rollen, maar nog niet ver.  

4. De hoeveelheid plaats steeds uitbreiden om effectief te beginnen 

wandelen.  

o Zoals bij Ton, pakt de begeleider de bal vast en niet de 

wandelaar.  

o Als het heel goed lukt, kan je weer met een flowerstick 

begeleiden om controle af te geven.  

Rolla Bolla 

5. Begin met 1 plank met 2 rollen onder. Zo kunnen ze wennen aan het 

links-rechts bewegen van de plank, zonder een op en naar 

bewering.  

6. Blokkeer daarna de rol om te oefenen op de op en neer beweging, 

zonder de links-rechts beweging te hebben.  

7. Leg blokken onder de plank die een beetje kleiner zijn dan de rol 

onder de plank. Zo krijg je een beetje op en neer in combinatie met 

de links-rechts beweging.  

8. Bouw op naar een grotere rol om het verschil groter te maken, maar 

houd nog steeds de extra blokken om de bewegingen in te perken. 

9. Haal de ondersteunende blokken weg en leg terug een kleinere rol 

onder de plank. Bouw daarna terug op naar een grotere rol, 

wanneer het vlot gaat.  

o Je kan een klimrek of plint gebruiken als ondersteuning voor de handen. Let dan op 

dat je student dicht genoeg staat om niet voorover te leunen.  

o Schouders en heupen moeten recht boven de rolla bolla blijven.  

o Ook hier kan je matjes gebruiken om de rol te vertragen en het gemakkelijker te 

maken. Dit kan je toepassen op elke stap.  

 


