Staan
Staan is leuk en super belangrijk! Door dit te oefenen maak je namelijk
een basis voor jezelf. Hoe makkelijker het is om te blijven staan, hoe
sneller je andere trucjes kunt aanleren!
Hoe lang kun jij op een slackline
balanceren? Als je langer dan 10
seconden op beide benen kan blijven
staan dan gaat het al de goede kant
op!

Tips:
- Kijk naar voren
- Zet één voet recht op de slackline
- Gebruik je armen en je losse been
om balans te houden
- Blijf goed geconcentreerd!

Chill factor:
Cool factor:

Maak de slackline korter, doordat er iemand op
gaat zitten.
Maak het moeilijker, door met twee benen tegelijk
op de slackline te staan.
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Lopen
Lopen doe je al je hele leven. Probeer maar eens te gaan lopen op een
slackline en je zult zien dat dit niet zo makkelijk is als dat je denkt! De
kunst is om recht boven de lijn te blijven na elke stap. Dat betekent dat je
constant bezig bent met corrigerende tikjes met zowel je armen,
buikspieren en benen.
Hoever kun jij op een slackline lopen terwijl je bij elke stap in balans
bent?

Tips:
-

Blijf naar het einde van de lijn kijken
Je rug is recht
De neus van je voet naar voren gericht
Houd beide armen hoog voor balans

Chill factor:
Cool factor:

Val je van de slackline? Stap dan weer op op de plek waar
je viel. Zo oefen je toch het lopen van de gehele line!
Loop voor- en achteruit over de slackline.
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Zitten
Op de slackline zitten is een kunstvorm. Ooit wel eens geprobeerd om
met anderhalve bil op een smalle lijn te gaan zitten? Je zult zien dat dit
lastiger is dan je denkt! Vanuit zitstand kun je net als staan, allerlei
trucjes doen.
Ervaren slackliners gaan vaak eerst zitten op een slackline die te hoog is
om gelijk op te kunnen staan. Vanuit de zitstand gaan ze dan staan! Je
kunt je voorstellen dat je dus net zo comfortabel moet voelen met het
zitten, als het staan.

Tips:

-

Chill factor:
Cool factor:

Je zit op anderhalve bil
Schouders wijzen naar de voorkant van de lijn
Armen hoog voor balans
Eén voet op de lijn en één voet naast de slackline voor
balans.
Zitten? Liggen is toch veel chiller! Kun jij liggen op de
slackline?
Ga in kleermakerszit zitten op de slackline.
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Hurken
Hurken op de slackline houdt in dat je zo diep mogelijk door je knieën zakt,
terwijl je balans blijft houden op de lijn. Dit is best wel lastig! Wees dus niet
bang om eerst om hulp te vragen aan andere leerlingen. Samenwerken met een
andere leerling zorgt ervoor dat je elkaar kunt corrigeren.

Tips:
- Start met beide benen op de slackline
- Zak zo diep mogelijk door je knieën en houd je rug rechtop.
- Blijf altijd hoog met je armen
- Zorg ervoor dat je rug recht blijft en je schouders vooruit
Als het goed gaat kun je ook proberen om een kneedrop te maken! Dit gaat als
volgt:
- Je staat gehurkt op de slackline
- Plaats de bal van 1 voet op de slackline en breng die knie laag
Chill factor:
Cool factor:

Gebruik iemand anders als steun om door je kniën te
zakken. Laat op het laagste punt los en probeer zelf weer recht
op te staan!
Maak de kneedrop en doe tijdens de kneedrop je handen achter
je hoofd! Wel in balans blijven hé!
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Ligsteun
De ligsteun is een trucje die zeker niet gemakkelijk is! Geef dan ook niet
op als het de eerste keer niet lukt want oefening baart kunst.
Voor deze truc heb je best wel wat spierkracht nodig. Je moet namelijk
jezelf op 1 plek houden met behulp van je arm, been en buikspieren.
Hoelang kun jij in de ligsteun houding blijven? Als het aan 1 kant al 10
seconden lukt, moet je maar eens proberen om met je andere hand en
been te proberen. Je zult zien dat het nog niet meevalt!

Tips:
Begin door naast de lijn te staan
Plaats je rechter hand en linker voet op de lijn. Het kan natuurlijk
ook andersom. Linker hand en rechter voet.
Houdt je arm en been gestrekt
Gebruik je losse arm en been om in balans te blijven
Zorg ervoor dat je rug zo recht als een plank is
Chill factor:
Cool factor:

In plaats van je been zo lang mogelijk te maken, zet hem
maar eens dicht bij je lichaam op de lijn!
Probeer maar eens vanuit de ligsteun een chestbounce te
maken en gelijk weer in de ligsteun te komen!
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Springen
Je hebt het vast wel eens geprobeerd: een sprongetje maken op de lijn.
De eerste stap is om vanaf de grond op de lijn te springen en te blijven staan!
Als je dit onder knie krijgt is de volgende stap op de lijn springen. Springen met
2 voeten of 1 voet op de lijn? Alles is mogelijk, zolang je maar goed boven de lijn
blijft!

Tips:
-

Buig door je knieën en zet met je voeten af
Controleer je landing door weer door je knieën te buigen. Dit is oh zo
belangrijk!
Probeer tijdens de sprong je lichaam recht te houden.

Chill factor:
Cool factor:

Probeer eens met 1 voet te springen en ook met 1 voet te
landen! Dit is niet alleen maar vet chill, maar ook een enorme
uitdaging!
Spring meerdere keren achter elkaar en als je aan het einde van
de lijn bent spring je een halve draai op de lijn en spring je weer
verder totdat je niet meer kunt!
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Highlinen
Highlinen is een van de disciplines van het slacklinen. De kick is om de slackline
zo hoog mogelijk te spannen. Sommige slackliners spannen hun lijn boven de
bergen op een hoogte van 100 meter!
Als de slackline zo hoog staat moet je natuurlijk een veiligheidsriem hebben,
zodat je gezekerd bent als je valt. In de slackline lessen gebruiken we een dikke
mat om op te vallen.
Wat kun je allemaal op een highline doen?

Tips:
Blijf altijd geconcentreerd naar 1 punt kijken, nooit naar beneden!
Houdt je armen hoog boven je schouders
Zet je voeten recht neer
Buig een beetje door je knieën
Chill factor:
Blijf in het midden van de highline blijven staan en voer de hurk
truc uit zonder dat je uit balans raakt!
Cool factor:
Start onder de slackline en klim op de slackline zonder dat je de
mat/grond raakt!
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