PARTIJTJE MET ONGELIJKE AANTALEN
DOOR CHRIS VAN DIJK

Voor een afsluitend partijtje is het ideaal als er acht of zestien spelers zijn. Alleen zal het regelmatig voorkomen dat dit aantal niet gehaald wordt. Spelers komen niet trainen of door een
overschot aan heren of dames zijn er meer mensen. Daarom hieronder een aantal vormen van
partijtje die ook met een ander aantal spelers gespeeld kunnen worden.

1. DRIE PARTIJEN MET OVERLOPEN

2. MONOKORFBAL MET VIER KORVEN

3. DRIEHOEKS – MONOKORFBAL

De beginopstelling is zoals hier is afgebeeld. De groep wordt in tweeën gedeeld en krijgen De beginopstelling is zoals hierboven is afgePartij A begint met aanvallen, waarbij ploeg B beiden twee korven die ze verdedigen. De beeld. Partij A mag op de korven 2 en 3 scoverdedigt. Als B de bal onderschept heeft, aanvallers worden op deze manier gedwongen ren, terwijl ploeg B op de korven 1 en 3 mag
gaan zij aanvallen op de korf van C. Scoort A om oog te houden voor de ruimte die er elders scoren en groep C verdedigt korf 3 en valt op
dan blijven zij aanvallen bij C en blijft B staan op het veld is. De verdedigers kunnen niet de andere twee aan. De ploegen hiervoor kunin het vak. Dit spel kan verder gespeeld wor- man-to-man verdedigen en worden op die ma- nen het beste bestaan uit ongeveer vier persoden volgens de normale regels en de ploegen nier gedwongen goed op overnamesituaties te nen. Ook bij deze vorm is het ruimtelijk inzicht
kunnen een normale aanvalsopzet spelen.
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3. Drie aanvallers en twee verdedigers.
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