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Inleiding
Kaatsen is een leuke en leerrijke activiteit. Al spelend leert men de snelheid en het traject van de bal (of
een ander object) inschatten. Op deze wijze kan men de basis leggen voor de ontwikkeling van een
brede waaier aan vaardigheden.
Het kaatsen (stuiten, dribbelen,…) kan gemakkelijk toegepast worden in gekende of nieuwe
spelvormen. Door te spelen en eventueel te kampen, komen er heel wat aspecten bij zoals: ‘samen
bewegen’ en ‘tactisch doordacht spelen’.
(Minten R. , 2010)

Kaatsen is een verzamelnaam van sport- of spelactiviteiten, waarbij de spelers de bal met de handpalm
proberen te slaan zodat deze door de tegenpartij niet geldig kan worden geretourneerd.
De kaatssport wordt in diverse varianten in meer dan 50 landen en landstreken beoefend, onder andere in
België, Frankrijk, Baskenland, Valencia, Italië en de Verenigde Staten. Kaatsen is één van de oudste nog
beoefende balsporten. Ruwweg zijn de verschillende varianten op te delen in veld- of pleinkaatsen waartoe het
Friese en Belgische spel (jeu de pelote)

behoren en muurkaatsen met als meest beoefende varianten

Amerikaans handbal (American Handball). (Minten & Minten, 2009)
Het nu nog gespeelde real tennis is de oorspronkelijke vorm uit de 16 de en 17de eeuw. Hieruit is in de 19de eeuw
het moderne tennis ontstaan.
Ook op tal van speelplaatsen van lagere scholen is kaatsen in verschillende vormen nog populair bij kinderen.
Een bal, al dan niet via de grond en de muur, naar een andere leerling slaan met de handpalm blijft een leuke
activiteit tijdens de speeltijd. Je hebt er dan ook niet veel materiaal voor nodig. Een bal, een stukje muur en
één of meerdere medespelers zijn de enige voorwaarden.
Roundnet is ook een kaatsspel en komt overwaaien van de Verenigde Staten waar het een populaire
schoolsport is. Er bestaat zelfs een heuse interscholencompetities. De staten worden ingedeeld in 4 ‘tours’. De
scholen spelen onderling tegen elkaar in elke tour, waarna de winnaars het tegen elkaar opnemen. (Mottart &
Ceux, 2016)
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Wat is Roundnet?
Roundnet is een teamsport die net zijn intrede heeft gemaakt in Europa onder de naam ‘Trivolle’. In de VS is
het reeds een ware hype onder de naam ‘Spikeball’.
Het is een spectaculair balspel met een atypisch, verrassend en dynamisch spelverloop.
Dit wervelend kaatsspel heeft hetzelfde spelidee als tchoukball en bevat eigenschappen van volleybal en tennis.
De beide teams mogen zich 360° rond het horizontale net verplaatsen.

Er wordt 2 tegen 2 gespeeld. De bal wordt in het spel gebracht met een opslag - een slag in het net naar een
speler van het andere team. Eens de bal in het spel is mogen de spelers zich overal rond het net verplaatsen.
Het doel van het spel is om de bal op zo een manier in het net te slaan dat de tegenpartij de bal niet kan
terugspelen. Elk team heeft recht op maximum 3 contacten (zoals bij volleybal) vóór de bal weer naar de
trampoline moet. Het spel gaat door totdat de bal niet kan teruggespeeld worden.

Er zijn letterlijk geen grenzen aan het speelveld én de ondergrond. Je kan het overal spelen: op een grasveld, in
de sporthal, op het zand en zelfs in de sneeuw!
Het speciale karakter van dit flitsende terugslagspel staat garant voor heel wat spelplezier en daagt je uit om
tactisch en creatief te handelen.

5

Spelidee
Roundnet wordt gespeeld met 2 teams van 2 spelers. De tegenstanders stellen zich tegenover elkaar op met de
trampoline in het midden.
Elk punt start met een opslag; de bal wordt via de trampoline naar de tegenpartij geslagen.
Het is de bedoeling om de bal zó te spelen dat de tegenpartij de bal niet succesvol kan terugspelen.
Een team heeft recht op 3 balcontacten om de bal op de trampoline te slaan. Eens de bal de trampoline raakt,
gaat het balbezit naar de tegenpartij. De rally stopt wanneer een van beide teams de bal niet meer correct kan
terugspelen. De spelers mogen zich 360° verplaatsen rond de trampoline zolang ze de actie van de tegenpartij
niet hinderen.
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Spelregels
Basics
•

De startpositie van de spelers is tegenover elkaar (zie afbeelding).

•

De bal heeft een omtrek van 30,5 cm.

•

Het netje moet een consistente netspanning hebben over de
volledige oppervlakte.

•

De winnaar van de toss kiest opslag/ontvangen of een zijde om te
starten.

Spelverloop
•

Zowel het opslag gevende team als het ontvangende team kunnen een punt scoren (rally point
systeem).

•

Een wedstrijd/spel wordt gespeeld naar 11, 15 of 21 punten, met 2 punten verschil.

•

Men scoort een punt als:
o

de bal het net niet raakt na 3 contacten.

o

de bal de grond raakt.

o

de bal de rim1 raakt (ook tijdens een opslag).

o

de bal na 1x botsen de set niet verlaat; als de bal 2x kan botsen door een verticale baan van
de bal mag de tegenpartij dit laten gebeuren en geldt dit als een punt voor de tegenpartij.

o

De bal duidelijk over het net rolt.

o

er twee foutieve opslagen (van eenzelfde speler) na elkaar worden gegeven.

Opslag
•

De vier spelers slaan in een vaste volgorde na elkaar op.

•

De opslaggever kiest een positie rond het net. De niet-ontvangende spelers stellen zich op in een hoek
90° ten opzichte van de opslaggever. De ‘ontvanger’ stelt zich op naar keuze.

•

Alle spelers, behalve de ‘ontvanger’, staan op minstens 1,8 meter van het net.

•

De opslag mag hard of zacht zijn.

•

Na de opslag mag iedereen zich naar keuze verplaatsten, 360° rond het net.

•

Indien het ontvangende team de rally wint, serveert de volgende speler volgens de vaste volgorde.
Wanneer het opslag gevende team de rally wint, wisselt de opslaggever met zijn medespeler en
serveert hij naar de andere tegenspeler.

•

Wanneer de opslaggever 2x foutief opslaat, scoort het andere team een punt. Een correcte opslag
voldoet aan onderstaande vereisten.
o

De opslaggever moet de score meedelen alvorens te serveren. Zo is men er zeker van dat de
tegenpartij klaarstaat.

o

De bal moet minstens 10 cm worden opgeworpen alvorens de opslaggever de bal raakt.

o

De opslaggever moet de bal slaan als hij de bal heeft opgeworpen. De bal laten vallen, vangen
of langs de bal slaan telt allemaal als een foutieve opslag.

1

het ronde frame waar het netje is aan bevestigd
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o

De voeten van de opslaggever moeten volledig achter de opslaglijn (1,8 meter van het net)
zijn.

o

De opslaggever mag niet naar voren leun of vallen om de bal korter bij het net te kunnen
opslaan.

o

De opslaggever mag de voeten verplaatsen in de richting van het net zolang de aanloop
rechtlijnig gebeurt (zonder richtingsveranderingen).

o

De opslaggever mag de bal raken met één voet in de lucht. Deze voet mag echter nooit
contact gehad voorbij de opslaglijn.

o

De bal moet binnen het bereik van de ontvanger aankomen; het hoogst toegelaten punt is de
handpalm van de ontvanger als deze zijn arm uitstrekt (zonder springen). Indien dit niet het
geval is mag het ontvangende team “fout” roepen voor het volgende contact of er voor
kiezen om toch door te spelen.

o

De opslag moet ‘zuiver’ botsen. Indien de bal een onvoorspelbare bots maakt (“pocket”) of
na de bots tegen de rim rolt (“roll-up”), mag het ontvangende team “fout” roepen voor het
volgende contact of er voor kiezen om toch door te spelen.

•

Indien de bal langs het net worden geslagen, de rim raakt of 2x op de set stuit, scoort het
ontvangende team een punt.

Rallly
•

Het balbezit verandert van team wanneer de bal het net raakt.

•

Elke team heeft recht op 3 balcontacten om de bal op het net te slaan.

•

Balcontact moet steeds afwisselend gebeuren tussen de leden van eenzelfde ploeg. Twee
balcontacten na elkaar door eenzelfde speler resulteert in een punt voor de tegenpartij.

•

De bal moet geslagen worden (kort en hard contact), het is niet toegelaten de bal te vangen, te
‘dragen’ of te gooien. Het is verboden de bal te raken met beide handen (het is ook verboden de
handen samen te houden en een contact te maken met de bal).

•

De bal mag geraakt worden met elk lichaamsdeel, dit telt als een contact.

•

Als de bal tegen de ‘rim’ wordt geslagen of als de bal na de stuit opnieuw de set raakt, stopt de rally en
gaat het punt naar de tegenpartij.

•

Als de situatie niet duidelijk is of als de teams het oneens zijn, wordt het punt opnieuw gespeeld.

•

Als de bal de grond of rand (rim) raakt stopt het spel. “Los” mag enkel geroepen worden bij een opslag.
Na de opslag, als de bal de rim niet raakt, gaat het spel door onafhankelijk van de manier waarop de
bal botst.

•

Een ‘roll-up’ is toegelaten in de rally.

•

Als het niet duidelijk is als de bal de rim raakte of niet wordt het punt opnieuw gespeeld.

Fouten
•

Verdedigende spelers moeten er alles aan doen om de aanvallende spelers niet te hinderen.

•

Als een lid van het verdedigende team een aanvallende speler hindert mag er “hinder” geroepen
worden, het punt wordt opnieuw gespeeld. De aanvallende speler moet een reële kans gehad hebben
om de bal te raken om “hinder” te kunnen roepen.

•

Als een verdedigende speler de bal raakt wanneer deze in bezit is van de tegenpartij gaat er een punt
naar de tegenpartij.
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•

Als de bal na een shot een speler van de eigen ploeg raakt gaat het punt naar de tegenpartij.

•

Als een speler de set verplaatst of het traject van de bal beïnvloedt verliezen ze het punt. Als contact
met de set het spel niet beïnvloed, wordt er verder gespeeld.
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Leerlijn
Een voorwaarde om te kunnen leren is dat de oefen- en spelsituatie overeenkomt met het
bekwaamheidsniveau van de leerling. De ‘spel-leer-omgevingen’ moeten anderzijds ook plezierig, uitdagend en
betekenisvol zijn. Dit wil zeggen dat de leerlingen de toepasbaarheid van geleerde vaardigheden kunnen
aangeven.
In een opstartfase zou het best kunnen dat het gecodeerde sportspel qua spelverloop te complex is en/of dat
de gehanteerde technieken te moeilijk zijn. Aanpassingen dringen zich dan op zodat er voldoende
succesbeleving is. Als gevolg van deze succesbeleving zal de leerling ook gemotiveerd blijven. Uiteraard is hier
een belangrijke rol weggelegd voor de leerkracht. Het is zijn taak om steeds een omgeving te creëren waarin
alle leerlingen op hun eigen niveau worden uitgedaagd. Geen eenvoudige opdracht omdat een grote mate van
differentiatie vaak aan de orde is. Met wat creativiteit en enkele aangereikte handvaten moet dit echter binnen
het bereik van elke LO-leerkracht liggen.
Binnen het spelonderwijs kunnen we vier categorieën onderscheiden met een opbouwende complexiteit:
1.

Mikspelen (golf, snooker, bowling, darts, petanque, …)

2.

Inblijf- en uitmaakspelen (slagbal, cricket, softbal, …)

3.

Terugslagspelen (badminton, vuistbal, netbal, tennis, volleybal, tafeltennis, squash, kin-ball, tchoukball,
roundnet, …)

4.

Doelspelen (voetbal, basketbal, handbal, frisbee, rugby, korfbal, lacrosse, …)

Roundnet behoort tot de categorie van de terugslagspelen. Deze categorie heeft als voordeel dat de acties van
de twee teams gescheiden van elkaar verlopen. Er is geen interventie van het ene team toegelaten bij de
aanvals- of verdedigingsactie van het andere team.
Hierdoor leent deze spelcategorie zich er toe om vlot te differentiëren tussen verschillende teams. Bij teams
met een duidelijk verschil in vaardigheidsniveau ontstaat er al snel een onevenwicht in het spelverloop. Het
sterkere team zal zowel de bovenhand hebben in de aanval als de verdediging. Voor het ene team zal de
uitdaging te laag zijn, terwijl het andere team geen succesbeleving heeft. Hierdoor zullen beide teams
uiteindelijk afhaken. Er is geen plezierbeleving meer. Bij een lichte verstoring van de spelbalans2 kan het
volstaan om leerhulp te geven (coachen). Spelaanpassingen dringen zich op wanneer de spelactiviteit volledig
uit balans is. Een voor de hand liggende oplossing binnen de categorie terugslagspelen is dat beide teams met
een verschillende spelvorm tegen elkaar spelen.
Het principe van de ‘nulspelvormen’ komt uit de volleybalwereld waar men op zoek was naar een manier om
het volleybalspel meer toegankelijk te maken voor jonge, startende en minder vaardige spelers.
In de opbouw van de nulspelvormen zijn vang- en werpcontacten toegelaten. Men wijkt dus af van het
gecodeerde spel met zijn specifieke volleybaltechnieken. Door het integreren van vervangtechnieken (vangwerp) wordt het spel onmiddellijk heel wat meer toegankelijk. Op deze manier ontstaat er ook de mogelijkheid
om progressief een opbouw te voorzien richting de eindvorm.
De basisvorm is te vergelijken met netbal: twee of drie spelers realiseren via drie maal vangen en werpen een
spelopbouw.
2

In spelonderwijs is er sprake van een tegengesteld belang. Voor spelactiviteiten is het daarom van belang dat de machtsverhoudingen in
evenwicht zijn. Er is sprake van balans wanneer zowel de aanval als de verdediging succesvol kan zijn. (Koekoek, Dokman, & Walinga, 2011)
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De nulspelvormen zijn erg geschikt voor het spelonderwijs. Bepaalde technieken, die voorlopig nog te moeilijk
zijn, worden tijdelijk vervangen door vangen en werpen. Dankzij deze aanpassing kunnen kinderen sneller een
collectieve spelvorm spelen.
Een bijkomend voordeel is dat, door aanpassing van het 1 ste en/of 2de contact, de bal vaker over het net kan
geslagen worden en dat is een belangrijk mentaal gegeven omdat dit spel meer lijkt op de ‘echte’ volleybal.
(Rutten, 2010)

Vorm

1ste contact

2de contact

3de contact

1
2
3
4
5

vangen - werpen

vangen - werpen

vangen - werpen

vangen - werpen

vangen - werpen

slagtechniek

vangen - werpen

slagtechniek

slagtechniek

slagtechniek

vangen - werpen

slagtechniek

slagtechniek

slagtechniek

slagtechniek

Bron: Spelenderwijs Volleybal – 1 tegen 1 (J. Rutten, 2010)

Uit het concept van de nulspelvormen en via de nood om het volleybalspel
verder te promoten (bij jongens) ontstond de voorbije jaren smashvolley.
SmashVolley is een nieuwe variant op het volleybal ontwikkeld door de
Vlaamse Volleybalbond naar analogie met het Smashbal in Nederland. Deze
spelvariant legt de nadruk op het meest aantrekkelijke en spectaculaire
spelonderdeel van het volleybal, namelijk: de smash. Door de smash centraal
te zetten wil de volleybalbond de beleving vergroten en zorgen voor een uitdagend karakter bij de
allerkleinsten. (Vlaamse Volleybalbond, 2016)
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Het idee van smashvolley en de structuur van de nulspelvormen zijn
het ideale startpunt om een leerlijn voor Roundnet uit te werken. Het
zorgt voor de nodige inspiratie om een progressieve, haalbare en
didactisch waardevolle opbouw te voorzien voor het sportspel
Roundnet.
Door de vele parallellen is het niet moeilijk om een vertaling te maken
naar dit wervelend kaatsspel
In deze gelijkenissen ligt trouwens ook een grote waarde. De mogelijke transfer tussen sportspelen die tot
eenzelfde spelcategorie behoren is groot.
Bij het plannen van spellessen, zorgen we er best voor dat we binnen een verticale leerlijn meerdere
spelen (wisselende moeilijkheidsgraad) uit eenzelfde spelcategorie aanbieden. We doen dit met het
oog op transferkansen die spelen uit eenzelfde categorie in zich dragen. De spelstructuur van alle
spelen binnen eenzelfde categorie vertoont immers veel gelijkenissen. (Leysen, 2007)

We voorzien 5 levels in de leerlijn van Roundnet:
Die leerlijn maakt deel uit van de kern van deze nascholing en is gebaseerd op de nieuwste inzichten in de
sportspelmethodiek. Dat wil zeggen dat we de essentie van het spel en de beleving ervan, centraal stellen. Die
aanpak zorgt ervoor dat de motivatie en de betrokkenheid groot zijn. De leerresultaten zijn opmerkelijk groter
dan bij een klassieke aanpak.
De uitleg en de toepassing van deze eigentijdse leerlijn wordt tijdens de sessie uitvoerig gedemonstreerd en
toegelicht. Duo’s van verschillende vaardigheidsniveau ’s kunnen het ook tegen elkaar opnemen door hen elk
te laten spelen met een aan hun niveau aangepaste voorschriften.
Een gedetailleerde beschrijving van deze aanpak maakt deel uit van een komende en uitgebreide publicatie in
de tijdschriften voor vakleerkrachten Lichamelijke Opvoeding in België en Nederland. De deelnemers aan deze
nascholing gaan er nu al mee aan de slag…
Roundnet speel je 2 tegen 2 op een speelveld zonder duidelijke grenslijnen. Dat betekent dat je in een klassieke
sportzaal geen grote groep spelers aan de slag kan laten gaan. Heb je indoor erg veel ruimte ter beschikking
dan stelt er zich geen probleem. Is dat niet zo, dan kies je bij voorkeur voor buitenterreinen op een groot
grasveld of op een ruime speelplaats zonder hindernissen. Sport in open lucht heeft trouwens altijd onze
voorkeur gekregen, maar de klimatologische omstandigheden (regen en koude) kunnen wel zorgen voor fikse
beperkingen…
Roundnet speel je indoor, op een grasveld, op de speelplaats, op een Beach veld of op het strand.
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Nuttige links

http://usaspikeball.com/official-rules
https://www.youtube.com/watch?v=jdRKqguEbas
https://www.youtube.com/watch?v=RULU1m9_008
https://www.youtube.com/channel/UCloOPkaQY_Wo0016hhe1Uhg
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