KORFBALSPELLETJES
Tienen
De spelers staan in groepen van een gelijk aantal spelers. De spelers zijn afgenummerd. Nr.1 begint met schieten op
de korf vanaf 3 m. afstand, nr.2 vangt af en schiet, enz. Wie heeft het eerst 10 doelpunten gemaakt?
Elven
Als tienen, nu moet de bal worden afgevangen. Komt de bal op de grond dan trekt de speler die de bal had moeten
afvangen 1 punt van zijn totaal af. Wie heeft het eerst 11 punten?
Tijddoelen
Elke speler krijgt 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk doelpunten te maken. Elk doelpunt telt voor 1 punt.
Twee korfbalpalen tegenover elkaar met een onderlinge afstand die afhankelijk is van het niveau van de spelers. Bij
elke paal 1 of meer spelers die om de beurt schieten op de tegenoverstaande korf. Na elke vijf doelpunten wordt er
van korf gewisseld. Welke groep is het eerst bij een vooraf bepaald aantal doelpunten?
Streepschieten
Vanaf 1 m. voor de korf zijn achter elkaar zes lijnen getrokken of zes merktekens aangebracht met een onderlinge
tussenruimte van 1 m. De spelers starten met schieten op de 1 m lijn. Na elk doelpunt mag men 1 merkteken naar
achter. Wie heeft op die manier het eerst een doelpunt gemaakt bij het laatste merkteken?
Strafworp oefenen
Iedere speler neemt om de beurt een strafworp. Elk doelpunt levert een punt op, maar bij elke misser worden er twee
punten van het totaal afgetrokken. Wie is het eerst bij tien? Bij minder vaardige spelers kan de puntentelling worden
omgedraaid.
Op verschillende plaatsen rond de korf zijn merktekens aangebracht, die elk een eigen nummer hebben. De spelers
beginnen met schieten vanaf het eerste teken en mogen na een doelpunt opschuiven naar het volgende merkteken.
Wie is het eerst rond? De afstand tot de korf moet uiteraard zijn aangepast aan de vaardigheid van de betrokken
spelers.

