
 5 - Doelstellingen

1 - Beginsituatie 
Dit is de zesde les golf. De lln 
hebben kennis van de greep,  
basishouding en swing-, putt-  
en chiptechnieken. 
De lln hebben de swing zodanig 
goed onder de knie dat ze een be-
paalde afstand kunnen overbruggen.

2 - Notitie in schoolagenda   
Zesde les golf: 
baseball golf

3 - Materiaal 
• B-ballen 
• Kegels 
• Clubs 

4 - Aandachtspunten 
Veiligheid: 
• nadruk leggen op het neerleggen 
van de club na het raken van de bal. 
• voldoende afstand nemen van de 
speler die gaat slaan.

1. Cognitief 2. Vaardigheid 3. Affectief

A
Motorische  
competentie

De lln weten hoe ze hun 
greep moeten uitvoeren.

De lln weten hoe ze moe-
ten swingen.

De lln kunnen hun greep  
correct uitvoeren.

De lln kunnen de zwaaibe-
weging correct uitvoeren.

De lln kunnen beheerst  
een slag uitvoeren.

De lln kunnen mikken  
naar een doel.

De lln beleven  
spelvreugde aan  
de uitvoering van  

de oefening.

B
Gezonde, fitte en  
veilige levensstijl

De lln weten dat er mogelijke 
gevaren zijn verbonden  
aan het bewegen met  

een club en weten  
hoe ze deze gevaren 

kunnen beperken.

De lln kunnen mogelijke 
gevaren goed inschatten 

en houden zich aan de 
veiligheidsafspraken.

De lln zijn gemotiveerd en 
hebben veiligheidsbesef.

C
Zelfbeeld en  

sociale relaties

De lln weten dat ze 
elkaars kunnen moeten 

respecteren.

De lln weten dat fair play 
belangrijk is.

De lln spelen volgens de 
sportieve ingesteldheid  

van fair play.

De lln respecteren  
elkaars kunnen.

De lln zijn bereid  
elkaar te helpen.

Lesonderwerp 6: Baseball golf
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 6 - Lesschema

Duur subdoelen Activiteiten - leerinhouden Didactisch handelen

Activatie 
5 min

Uitleg greep, houding en beweging: 
> greep: zie cursus 

> houding: zie cursus 
> beweging: zie cursus

Onderwijsleergesprek voeren en herhalen van beweging 
en overlopen van de spelregels.

L legt uit - lln luisteren

Kern 
45 min

Correcte uitvoering van 
verschillende technieken

Oog-handcoördinatie

Slagvaardigheid

Mikken naar doel

Fair play

Uitleggen van de spelregels en aandachtspunten

Spelregels: 
> De lln worden in 2 groepen verdeeld:  
de aanvallers (A) en een veldploeg (V). 

> Een ll van ploeg A slaat de b met een club vanaf een tee het veld in en loopt na de 
afslag zo snel mogelijk via de honken rond het veld.  

> De lln van ploeg V proberen de bal zo snel mogelijk te vangen en naar de medell in 
de puttingzone te gooien. Wanneer deze de bal ontvangt, tracht hij hem vanuit de 
puttingzone te putten tot tegen de vlag. Mist hij, dan mag hij de bal opnieuw putten  

vanaf de nieuwe plaats. 
> Wanneer de bal de vlag raakt, wordt er gefloten en keert de loper van team A 

terug naar de laatste honk die hij voorbijliep. 
> Loopt een ll voorbij de finish dan scoort hij 1 punt voor het team. Doet hij dit in zijn 

eigen beurt, dan scoort hij 2 punten (homerun). 
> Nadat alle spelers van team A geslagen hebben, worden de rollen omgekeerd. 

> Bij vangbal wordt er onmiddellijk gewisseld. Welk team scoort de meeste punten?

Aandachtspunten: 
> Zie spelfiche 11

L bakent zones af en legt uit

L begeleidt spel 


