
STOEPRAND OEFENINGEN

De oefeningen op dit blad zijn bedoeld om het 
spel in stapjes te introduceren aan kinderen 
met en zonder een visuele beperking. Je kunt 
dit gebruiken als richtlijn, maar voel je vrij 
om zelf invulling aan het spel te geven. De 
algemene spelregels en puntentelling vind je op 
speelbeweging.nl/stoepranden. Veel plezier!

Oefening 1
Leg de stoepranden (Kerby’s) ongeveer 2,5-3 meter 
uit elkaar. De spelers gaan elk op het platte stuk 
van de stoeprand staan en proberen om de beurt 
elkaars stoeprand te raken met de bal. Lukt het 
om de stoeprand zó te raken dat de bal terug rolt 
of stuit richting de speler die gooide? Dan krijgt de 
speler 1 punt en mag hij/zij nog een keer gooien. Let 
op: de andere speler mag de bal niet tegenhouden 
om te voorkomen dat deze de stoeprand raakt of 
terugkaatst. 
Tip: raakt één speler keer op keer de stoeprand en 
komt de andere speler daardoor nauwelijks aan de 
beurt? Spreek dan af dat de beurt na 3x raken ook 
wisselt en/of spreek af dat de sterkere speler wat 
verder achter de stoeprand moet gaan staan om te 
gooien. Markeer dit bijvoorbeeld buiten met krijt en 
binnen met gekleurd tape.

Oefening 2
Zelfde als oefening 1, maar nu moet de bal minstens 
tot de helft van de speler die gooide terug rollen of 
stuiten om 1 punt te verdienen. Stuit de bal direct van 
de stoeprand terug naar de helft van de speler die 

gooide (zonder tussendoor te stuiteren)? Dan krijgt 
de speler zelfs 2 punten! De speler mag bovendien de 
volgende keer gooien vanaf de plaats waar de bal voor 
het eerst stuiterde. 

Oefening 3
Zelfde als oefening 2, maar nu oefenen jullie 
verschillende werptechnieken. Onderhands met twee 
handen, bovenhands met twee handen, bovenhands 
met één hand: wat vinden de spelers het beste 
werken? Met welke techniek kunnen ze het beste 
mikken? En hoe gooi je het hardst? (Dit kan per kind 
verschillen.) En voor de leuk: iedere speler mag één 
keer proberen om achterstevoren te gaan staan en 
naar achteren te gooien. Raak = 100 punten!

Oefening 4
Nu proberen de spelers de bal te vangen als deze in 
één keer terugstuit vanaf de stoeprand. De spelers 
mogen hiervoor het veld in stappen/springen. Wel 
moet de speler op zijn/haar eigen helft blijven. Lukt 
het om de bal te vangen? Dan mag de speler één keer 
vanaf deze plek gooien. Bij de tips vind je een aantal 
opties voor kinderen die het lastig of spannend vinden 
om over hun eigen Kerby heen te stappen.

Wedstrijdje
Hebben de spelers de smaak te pakken? Speel dan 
eens een wedstrijdje: wie na 5 minuten het meeste 
punten heeft of wie het eerste 10 punten heeft (met 
2 punten verschil). Ook kun je de stoepranden wat 
verder uit elkaar leggen. Normaal gesproken wordt er 
gespeeld met 3-4 meter afstand.
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TIPS & TRICKS
Materialen
We gaan er in de oefeningen vanuit dat er Kerby’s 
beschikbaar zijn voor het stoepranden  
(zie kerby.nl). Je kunt het natuurlijk ook spelen op 
betonnen stoepranden of op gewichtblokken of 
zaalbalken uit de gymzaal. 

Uit een kleine test kwamen de onderstaande ballen 
naar voren als geschikte ballen voor kinderen met en 
zonder visuele beperking:

• Kerbybal in oranje, roze, groen, blauw (Kerby 
B.V.) of geel (Nijha: Yellowbal). Pomp de bal niet 
te hard op! De oranje/blauwe bal wordt gebruikt 
voor het NK Stoepranden.

• Butterflybal geel ø 21 cm (Nijha): een wat 
zachtere bal, iets groter dan de Kerbybal en een 
mooi contrasterende kleur. Ook verkrijgbaar in 
een aantal donkere kleuren.

• Airball Trial ø 24 cm (Nijha): een goede bal 
voor de doelgroep vanwege het formaat, de 
stuitereigenschappen, vangbaarheid maar vooral 
de zachtheid. Let wel op dat de kleur (roze) 
genoeg contrast heeft met de ondergrond en 
wanden. 

Spelniveau & speelcomfort
• Is het gooien + vangen te lastig voor de spelers? 

Dan kun je ervoor kiezen om met twee spelers 
bij één stoeprand te gaan staan. De één gooit, de 
ander staat al schuin voor de stoeprand (in het 
veld) om de bal te vangen als deze terugstuit. Dit 
wissel je telkens af.

• Soms helpt het om de Kerby’s niet recht 
tegenover elkaar te leggen: de speler kan dan 
náást z’n eigen stoeprand staan om te gooien. 
Om de bal te vangen hoeft de speler dan niet 
over de rand heen te stappen.

• Je kunt ook twee stoepranden vlak voor een 
muur plaatsen: in plaats van om en om te 
gooien, kunnen spelers tegelijk (naast elkaar) 
oefenen. Ook als je de stoeprand mist, zal de 
bal terugstuiten. Markeer een plek op de grond 
om aan te geven vanaf welke afstand de spelers 
moeten gooien. Het is op deze manier makkelijker 
om het veld in te stappen om de bal te vangen 
omdat de spelers niet over hun eigen stoeprand 
heen hoeven te stappen.

• Soms stuit de bal van de kerby op tegen het 
lichaam van de ‘tegenspeler’. Zeker als je dat 
niet goed aan ziet komen, kan dat vervelend zijn. 
Door met de schouder richting het speelveld te 
staan (één voet op de kerby) voorkom je dat de 
bal op pijnlijke plekken belandt. Je kunt ook naast 
of wat verder achter de kerby staan. Zorg dan 
wel voor iets zwaars op de kerby, zodat deze niet 
verschuift.

Zichtbaarheid verbeteren
• Zet de kerby op een ondergrond met een andere 

kleur en/of beplak de rand aan de voorzijde van 
de kerby met een opvallende kleur tape. Zo is de 
kerby en het stuk waarop je moet mikken beter 
zichtbaar.

• Probeer verschillende ballen uit om te ontdekken 
wat het beste zichtbaar is en goed speelt.

• Het midden van ‘de straat’ (het speelveld) kun je 
eventueel aangeven met een touw of koord.


