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Softbal, keuzes en kansen! (1)
De ‘Hit and Run’ -artikelen (o.a. LO 7 2008) hebben een aantal collega’s laten
nadenken over hun eigen lessen. In deze artikelen worden diverse variaties en handige
opstellingen gegeven. De reacties geven aan dat vele collega’s in het veld flexibel zijn
en keuzes durven te maken in honkafstanden en speelhoeken voor hun eigen type
leerlingen. Ik wil met dit artikel vanuit mijn visie en ervaring enkele suggesties geven,
waardoor je wellicht beter de mogelijkheden en consequenties kunt overzien van je
keuzes voor een bepaalde spelvorm en/of manier van werken. Door: Michel Aussems
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Overzicht van keuzemogelijkheden
Materiaal en afstanden:

Inblijven:

Keuze voor:

In het spel komen:

In het spel blijven/scoren:

Uitmaken:

Wisselen:

Balgrootte, hardheid en gewicht

Statief

Knuppel

Uit de hand?

Vaste loopweg

Tikken

Vast aantal beurten

Variabele loopweg?

Vangen

Plus 1-regel.

kwaliteit en grootte

Toss

Na een vangbal:

‘Branden’

3 uit, met maximum

Speelveld:

‘Coach- pitch’

Spel gaat door, alleen

Aantal honken

Pitcher

Handschoen;

slagman uit.

3 uit

Spel dood , lopers keren
ongehinderd terug

Honkafstanden

Spel dood, loper kan

Hoek van het speelveld

Spel levend.

uitgemaakt worden.

Opmerkingen

Met name in het voortgezet onderwijs

Algemene uitgangspunten:

1. Mijn ervaring is dat het slaan van een

instromende leerlingen hebben diverse

• werken in en met kleine veelal zelf

bal uit de hand een qua coördinatie

bewegingservaringen met slagbal-/honk-

veel moeilijkere vaardigheid is, dan

loopspelen. Velen komen binnen met

groten van het aantal balcontacten en

slaan van een statief of op een over

louter slagbalervaringen, steeds meer

dus leerkansen en de mogelijkheid tot

gekozen speelgroepen, voor het ver-

korte afstand verticaal aangegooide

echter hebben via actieve verenigingen

differentiatie, van 1 - 3, 3 - 3 (of 4 - 4),

bal (toss). Het voor slechts enkele les-

of enthousiaste (vak)leerkrachten reeds

6 - 6, naar 3 - 9
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• probleemgestuurd lesgeven met
name met de introductie van ‘echte’
spelregels.
Specifieke uitgangspunten:
• slaan heeft prioriteit één omdat het
kenmerkend is voor deze spelen en
door de leerlingen als meest uitdagend wordt ervaren (hot)
• tikken is altijd goed! Pas later wordt
het spel uitgebreid naar ‘branden’ op
de honken (vangen = not)
• duel pitcher–slagman kan worden
uitgesteld, met de volgende opbouw:
- statief
- toss
- ‘coach pitch’ (teamgenoot gooit
‘lekker’ aan)
- pitchen door de tegenpartij (derde
jaars?)
• de activering veldspel wordt mede
bepaald door keuze van de bal (grote
en hardheid), honkafstand en de
hoek van het veld
• de keuze voor een basis/eindspel in
een les wordt gemotiveerd door te
wijzen op ervaringen uit voorgaande
les(sen)
• het organisatorisch mogelijk maken
dat er binnen de diverse speelgroepen (tijdelijk) gespeeld wordt met
andere spelregels, afhankelijk van

Concentratie

niveau en spelontwikkeling
• het gefaseerd invoeren van spelregels
is afhankelijk van het niveau van het

handelingsplan sterk afhankelijk van je

techniek (vangen in de pocket in plaats

veldspel en het evenwicht tussen aan-

vakdidactisch concept en je doelgroep,

van de flap), de meeste standaard voort-

val/verdediging waarbij gelet wordt

maar mijns inziens voer je nooit een

gezet onderwijshandschoenen zijn vaak

op:

volgende stap uit omdat het spel nu

te groot.

wisselen tussen aanval en verdediging:

eenmaal zo is.
Afstanden

- ieder slaat een vast aantal keren
- plus 1-regel: ieder slaat een vast
aantal keren + 1 uit

De keuze van de honkafstand is een

Afhankelijk van de leeftijd (grootte van

kwestie van ervaring. Zorg voor balans

de handen) bieden wij het spel aan met

tussen aanval en verdediging. In eerste

aantal slagmensen (eventueel

zogenaamde Soft-touch ballen, waarbij

instantie wil je graag dat slagmensen

gecombineerd met de +1 uitregel)

wat betreft de balgrootte rekening dient

succes ervaren, maar als dat leidt tot een

- 3 uit wissel, met een maximaal

- 3 uit wissel.

te worden gehouden met gooimogelijk-

gevoel van kansloosheid bij de verdedi-

honklopen na een vangbal:

heid en slagsnelheid/afstand. Des te

ging laat dan snel ingrijpen en vergroot

- spel gaat door, alleen slagman uit

kleiner de bal, des te makkelijker te

de afstanden dusdanig dat het ook voor

gooien, echter des te hoger de balsnel-

de verdediging aantrekkelijk blijft.

spel dood, lopers keren ongehinderd
terug

heid en afstand bij een slag. Praktijk-

- spel dood, loper kan op terugweg
uitgemaakt worden
- spel levend.
Ten aanzien van wanneer je welke
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Materiaalkeuze

ervaring wijst uit dat voor de eerste fase

In het tweede deel van dit artikel een

in het voortgezet onderwijs de 11 inch

verder vervolg van op de eventuele keu-

soft-touch bal het beste voldoet.

zemogelijkheden en een groot aantal

Lichtere knuppels zijn eenvoudiger

praktische suggesties.

hanteerbaar en slaan de ballen harder

regels invoert zou ik zeggen: neem waar,

weg. Kleinere handschoenen zijn beter

Correspondentie:

zie en handel daarnaar. Uiteraard is je

hanteerbaar en dwingen tot een betere

michelaussems@planet.nl
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