DOEKAART
HANDIGE HARRY
• Teken met je krijt een cirkel
van 1 meter op de grond.
• Je hebt 1 tennisbal nodig.
• Werp de bal met de ene
hand op.
• Laat daarna de bal botsen in
de cirkel.
• Vang daarna de bal met je
andere hand weer op.
Je krijgt 3 pogingen.
Extra hulp: als het niet lukt,
mag je ook met 2 handen
vangen en krijg je 5 pogingen.

DOEKAART
KEGELBALROLLEN
• Je hebt 3 kegels nodig (dit
kan ook een plastieken fles of
conservenblik zijn).
• Je hebt 1 tennisbal nodig.
• Sta op 3 meter van de kegels.
• Probeer de kegels omver te
rollen.
Je krijgt 3 pogingen om de
kegels omver te rollen.
Extra hulp:
als het niet lukt, krijg je 5
pogingen.

DOEKAART
KAN JIJ MINIGOLFEN?
• Teken met je krijt 2 grote
stippen op 50 cm van elkaar.
• Je hebt 1 tennisbal nodig.
• Sta op 2 meter van de
stippen.
• Probeer de bal te rollen
tussen de 2 stippen.
Je krijgt 3 pogingen.
Extra hulp:
als het niet lukt, krijg je 5
pogingen.

DOEKAART
WERPEN MAAR!
• Teken met je krijt een cirkel
van 1 meter diameter op de
muur (onderkant van de cirkel
ongeveer 1 m van de grond).
• Je hebt 1 tennisbal nodig.
• Sta op 2 meter van de muur.
• Probeer de bal in de cirkel te
werpen.
Je krijgt 3 pogingen.
Extra hulp:
als het niet lukt, krijg je 5
pogingen.

DOEKAART
ROL DE BAL
Je hebt 1 tennisbal nodig.
Rol de bal over de grond, loop
achter de bal aan en pak hem.
Kan je dit 3 keer?
Te moeilijk? Rol de bal niet
te snel!

DOEKAART
STOP DE BAL
• Je hebt een emmer nodig.
• Je hebt 1 tennisbal nodig.
• Ga op zoek naar een muur.
• Sta op 2 meter van de muur.
• Gooi de bal tegen de
muur en probeer de emmer
vervolgens op de bal te
plaatsen, zodat de bal stopt.
Probeer de emmer 3x na
elkaar op de bal te plaatsen.
Extra hulp:
als het niet lukt, is 2x na
elkaar ook goed.

DOEKAART
BAL DRAGEN OP RACKET
• Neem 2 emmers.
• Je hebt 1 tennisbal nodig.
• Je hebt je racket nodig.
• Plaats de 2 emmers op 4m
van elkaar.
• Draag de bal op je racket
van ene emmer naar de
andere emmer.
Extra hulp:
je mag de bal ook dragen in
het ‘hart’ (driehoek net boven
je handvat) van het racket.

DOEKAART
SLANGENLOOP
• Teken met je krijtje 2 dikke
slangenlijnen op de grond
(met 50 cm tussen beide).
• Je hebt 1 tennisbal nodig.
• Je hebt je racket nodig.
Volg de slang terwijl je met je
racket de bal over de grond
rolt.
De bal moet tussen de 2
slangenlijnen blijven.
Wil je een variant? Je mag de
bal ook dragen op de snaren
of het ‘hart’ van je racket
en dan zelf door de slang
stappen.

DOEKAART
BALLONMARATHON VOOR BINNEN
Je hebt 1 opgeblazen ballon
nodig.
Probeer 1 ballon omhoog
te tikken (10 tikken) met je
handen.
Extra hulp:
• Je mag de ballon ook
vangen en terug opgooien.
• Probeer je de ballon ook
eens op te tikken met je pink,
duim, … (onderdelen van je
hand)?

DOEKAART
BEN JIJ DE BALLONMAN?
• Je hebt 1 opgeblazen ballon
nodig.
• Vraag hulp aan je
medespeler.
Probeer de ballon samen 5
keer in de lucht te houden.

DOEKAART
HANDIGE HARRY
• Teken met je krijt een cirkel
van 1 meter op de grond.
• Je hebt 1 tennisbal nodig.
• Werp de bal en laat deze
botsen in de cirkel.
• Tik de grond met je hand en
probeer de bal opnieuw op te
vangen.
Je krijgt 2 pogingen.
Extra hulp:
als het niet lukt, probeer het
dan eens met een ballon.

DOEKAART
KEGELBALROLLEN
• Je hebt 3 kegels nodig (dit
kan ook een plastieken fles of
conservenblik zijn).
• Je hebt 1 tennisbal nodig.
• Sta op 3 meter van de
kegels.
• Probeer de kegels omver te
rollen.
Je krijgt 2 pogingen om de
kegels omver te rollen.
Extra hulp:
als het niet lukt, krijg je 3
pogingen.

DOEKAART
KAN JIJ MINIGOLFEN?
• Teken met je krijt 2 grote
stippen op 50 cm van elkaar.
• Je hebt 1 tennisbal nodig.
• Je hebt je racket nodig.
• Sta op 2 meter van de
stippen.
• Probeer met je racket de bal
te rollen tussen de 2 stippen.
Je krijgt 2 pogingen.
Extra hulp:
als het niet lukt, krijg je 3
pogingen.

DOEKAART
WERPEN MAAR
• Teken met je krijt een cirkel
van 1 meter diameter op de
muur (onderkant van de cirkel
ongeveer 1 m van de grond).
• Je hebt 1 tennisbal nodig.
• Sta op 2 meter van de muur.
• Probeer de bal in de cirkel te
werpen.
• Probeer de bal terug op te
vangen.
Je krijgt 2 pogingen.
Extra hulp:
als het niet lukt, krijg je 3
pogingen.

DOEKAART
TEAMWORK
• Teken met krijt een grote cirkel
op de grond.
• Je hebt 1 tennisbal nodig.
• Vraag een medespeler om je te
helpen.
• Ga samen met je medespeler elk
aan één kant van de cirkel staan.
• De medespeler gooit de bal in
de cirkel.
• Laat de bal botsen en probeer
hem daarna te vangen.
Probeer dit 3 keer.
Lukt dit goed?
Draai je je met de rug naar je
medespeler. Bij het werpen roept
je medespeler “ja” en moet jij je
omdraaien.

DOEKAART
VANG DE BAL
• Je hebt 1 tennisbal nodig.
• Je hebt een emmer nodig.
• Trek een lijn op 2 meter
afstand van een muur.
• Gooi de bal vanaf de lijn
tegen de muur.
• Vang de bal in de emmer na
1 bots.
• De emmer mag jouw buik
niet raken.
Probeer de bal 3x te vangen in
je emmertje.
Lukt dit goed? Vang dan de bal
3x met je handen.

DOEKAART
BAL DRAGEN OP JE RACKET
• Je hebt 1 tennisbal nodig.
• Zoek 2 emmers of kegels.
• Plaats de emmers op 4m
van elkaar.
• Draag de bal op je racket
van de ene emmer naar de
andere emmer.
Zorg dat de bal blijft liggen op
je racket!
Als het te gemakkelijk is,
draag je de bal op je snaren
zonder dat hij de rand van
het racket raakt.

DOEKAART
SLANGENLOOP
• Teken 2 dikke slangenlijnen
op de grond met je krijt.
• Je hebt 1 tennisbal nodig.
• Je hebt je racket nodig.
• Volg de slang terwijl je met
je racket de bal rolt over de
grond.
• De bal moet tussen de 2
slangenlijnen blijven.
Te makkelijk? Probeer het
eens met je niet-dominante
hand!

DOEKAART
BALLONNENKAMPIOEN
Je hebt 2 opgeblazen
ballonnen nodig.
Probeer de 2 ballonnen
gedurende 20 tellen tegelijk
omhoog te houden.
Probeer er nog meer in de
lucht te houden als het te
makkelijk is!

DOEKAART
GEKKE BALLON
• Je hebt je racket nodig.
• Je hebt een opgeblazen
ballon nodig.
• Tik een ballon op met je
racket.
• Laat je medespeler een
signaal geven.
• Bij het signaal vang je de
ballon tussen hand en racket.
Probeer dit drie keer.
Te makkelijk voor jou? Je kan
eens proberen de ballon op te
tikken met je handvat.

DOEKAART
‘VER’ WERPEN
Je hebt 1 tennisbal nodig.
Kan je een bal bovenhands 		
8 meter ver werpen?
• Moeilijk? 6 meter is ook al 		
goed!
• Makkelijk? Probeer eens 		
verder dan 10 meter?

DOEKAART
BAL TIKKEN
• Je hebt 1 tennisbal nodig.
• Je hebt 1 ballon nodig.
• Teken 2 lijnen, met 3 meter
afstand.
• Kan je een ballon in de lucht
houden (tikken), terwijl je een
tennisbal met je voetzool over
de grond rolt?
• Ga 1x heen en terug (van de
ene lijn naar de andere).
• Moeilijk? Probeer het met één
van beide: ofwel alleen met
de ballon, ofwel alleen met de
tennisbal.
• Makkelijk? Krijg je in slechts 3
tikken met je voetzool de bal tot
de andere lijn?

DOEKAART
HANDIGE HARRY
• Je hebt 1 tennisbal nodig.
• Je hebt 1 racket nodig.
Kan je met je Forehand (FH) de
bal optoetsen zonder bots?
Doe dit 10x na elkaar zonder
dat de bal op de grond valt.
• Moeilijk?
Probeer het 5x na elkaar en
laat de bal botsen tussen de
toetsen.
• Makkelijk?
Toets de bal op met racket
en probeer ondertussen een
ballon in de lucht te houden
met je andere hand.

DOEKAART
TENNISKAMPIOEN
• Je hebt 1 tennisbal nodig.
• Je hebt 1 racket nodig.
Kan je in hamergreep een bal
afwisselend in Forehand (FH) en
Backhand (BH) optoetsen?

Doe dit 10x na elkaar zonder dat
de bal op de grond valt.
• Moeilijk? Doe het eens 5x na
elkaar en laat de bal botsen tussen
de toetsen.
• Makkelijk? Toets de bal op het
racket en probeer ondertussen je
ballon in de lucht te houden met je
andere hand.

DOEKAART
HANDIGE HARRY
• Je hebt 1 tennisbal nodig.
• Je hebt je racket nodig.
• Vraag je medespeler om een
bal naar je te werpen (met
bots).
• Kan je de bal na de bots
klemmen met niet-tennishand
in je snaren, opwerpen en
terugspelen naar de werper?
Probeer dit 3 keer.
• Moeilijk? Probeer de
aangeworpen bal op te tikken
en dan te vangen.

DOEKAART
MUURTJE KLOP
• Je hebt 1 tennisbal nodig.
• Je hebt je racket nodig.
• Zoek een muur.
Speel de bal met je racket
tegen de muur.
Kan je 5x na elkaar tegen de
muur spelen?
• Moeilijk? 3 keer is ook al
goed!
• Makkelijk? Ben je al ervaren,
maak het dan voor jezelf wat
moeilijker door 10 keer tegen
de muur te spelen.

DOEKAART
DAAG EEN MEDESPELER UIT
• Trek een lijn op de grond.
• Je hebt een bal en 2 rackets
nodig.
• Heb je maar één racket,
gebruik dan een koekenpan
als 2de racket.
Kan je met je medespeler heen
en weer spelen?
Probeer dit 3x na elkaar.
• Moeilijk? Als dit nog niet
lukt, is 2x heen en terug ook
voldoende.
• Makkelijk? Ben je al ervaren,
speel dan 5x heen en terug.

DOEKAART
LEREN MIKKEN
• Teken 4 cirkels op de grond
(voldoende groot).
• Je hebt 1 tennisbal nodig.
Kan je onderhands in de 4
cirkels werpen met 6 worpen?
Zorg ervoor dat de bal botst in
een cirkel.
• Is dit te moeilijk? Je mag 8
keer werpen.
• Te makkelijk? Probeer eens
met 5 worpen.

DOEKAART
VOOR DE DURVERS
• Je hebt 1 ballon nodig.
• Je hebt een tennisbal nodig.
• Je hebt je racket nodig.
Hou de ballon in de lucht
met de ene hand, terwijl je
de tennisbal met je racket
voortduwt over de grond in je
andere hand.
Probeer dit over een afstand
van 3 meter.

DOEKAART
ZOEK EEN MAATJE!
• Je hebt een tennisbal nodig.
• Je hebt een racket nodig.
• Vraag een medespeler om
hulp.
Tik de bal 1 keer omhoog met
je racket, laat hem botsen
en geef je racket door aan je
medespeler. Hij tikt op zijn beurt
ook de bal na de bots. Doe zo
verder en geef dus de racket
telkens weer opnieuw door.
Probeer dit 10 keer te doen.

DOEKAART
HANDIGE HARRY
Je hebt 1 tennisbal nodig.
Je houdt een bal in linker- en
rechterhand. Kan je beide ballen
tegelijk opwerpen, laten botsen
en terug vangen?
Je krijgt 3 pogingen.
• Moeilijk?
Probeer met 5 pogingen.
• Makkelijk?
Topper! Teken een cirkel van
diameter 50 cm en houd je
voeten binnen de cirkel.

DOEKAART
TENNIS TEGEN DE MUUR
• Teken een lijn op de muur op
1 meter hoogte.
• Je hebt een tennisbal nodig.
• Je hebt een racket nodig.
Je speelt met Forehand (FH) de
bal tegen de muur boven de lijn.
Na de terugbots vang je de bal op
met de snaren en laat je de bal
stilliggen.
Je krijgt 3 pogingen.
• Moeilijk?
Probeer het met 5 pogingen.
• Makkelijk?
Probeer te vangen zonder dat de
bal het frame raakt.

DOEKAART
BAL TIKKEN IN CIRKEL
• Je hebt 1 tennisbal nodig.
• Je hebt je racket nodig.
• Teken een cirkel van 1 meter
diameter op de grond.
• Kan je de bal in de cirkel laten
botsen en opnieuw optoetsen?
Probeer dit 5x na elkaar.
• Moeilijk? Als dit nog niet lukt,
is 3x ook voldoende.
• Makkelijk? Speel gerust 10x in
de cirkel.

DOEKAART
KADERTENNIS
• Je hebt 1 tennisbal nodig.
• Je hebt je racket nodig.
De bal optoetsen na bots: kan je
met het kader van je racket de
bal optoetsen, laten botsen op
de grond en opnieuw optoetsen
met je kader?
Kan je dit 3x na elkaar?
• Moeilijk? 2 keer is ook al top!
• Makkelijk? Ben je ervaren,
toets dan de bal 6x na elkaar op
met je kader.

DOEKAART
MET DE STEEL
VAN JE RACKET
• Je hebt 1 tennisbal nodig.
• Je hebt je racket nodig.
De bal optoetsen na bots: kan je
met de steel van je racket de bal
optoetsen, laten botsen op de
grond en opnieuw optoetsen?
Kan je dit 3x na elkaar?
• Moeilijk? 2x is ook voldoende.
• Makkelijk? Ben je ervaren,
toets dan de bal 6x na elkaar op
met je kader.

DOEKAART
RACKET DOORGEVEN
ACHTER JE RUG
• Je hebt 1 tennisbal nodig.
• Je hebt je racket nodig.
De bal optoetsen na bots: kan je
met je racket de bal optoetsen
en tussen elke toets je racket
doorgeven achter de rug.
Kan je dit 5x na elkaar?
• Moeilijk? Als dit nog niet lukt,
is 3x ook voldoende.
• Makkelijk? Ben je ervaren,
toets dan de bal 10x na elkaar
op.

DOEKAART
MIKKEN MAAR!
• Je hebt 1 tennisbal nodig.
• Je hebt ook 1 racket nodig.
• Je hebt ook een emmer nodig.
Kan je de bal van op 2 meter
afstand in een emmer mikken
met onderhandse opslag zonder
bots.
Je hebt 7 pogingen.
• Moeilijk? Als dit niet lukt, krijg
je nog 3 extra pogingen.
• Makkelijk? Ben je ervaren,
tracht dan te lukken in max. 5
pogingen.

DOEKAART
TEGEN DE MUUR SPELEN
• Je hebt 1 tennisbal nodig
• Je hebt 1 racket nodig.
• Trek op 2 meter afstand van
de muur 2 lijnen op de grond (1
meter tussen beide lijnen).
2 meter
1 meter

Kan je tegen de muur spelen en
de bal 3x laten botsen tussen
deze lijnen?
• Moeilijk? Als dit nog niet lukt,
is 2x ook voldoende.
• Te makkelijk voor je? Laat de
bal dan 5x in één reeks tussen
de lijnen botsen.

DOEKAART
TWEEHANDIG!
• Je hebt 1 tennisbal nodig.
• Je hebt 2 rackets nodig.
Houd in elke hand 1 racket.
Kan je afwisselend met je
linkerhand/rechterhand tegen
de muur spelen?
Kan je dit 4x na elkaar?
• Moeilijk? Als dit nog niet lukt,
is 2x afwisselend spelen ook
voldoende.
• Makkelijk? Ben je ervaren,
tracht dan 10x afwisselend te
spelen.

DOEKAART
TENNISTOPPER
• Je hebt 1 tennisbal en je
racket nodig.
• Teken een cirkel op de muur (1
meter diameter en de onderkant
van de cirkel moet 1 meter
boven de grond).
• Speel de bal in de cirkel op de
muur.
• Kan je de bal met Forehand
(FH) en Backhand (BH) in de
cirkel spelen?
Kan je dit 5x na elkaar?
• Moeilijk? Als dit nog niet lukt,
is 3x na elkaar ook voldoende.
• Makkelijk? Ben je ervaren,
speel dan 10x in de cirkel.

DOEKAART
OPWARMERTJE
Je hebt 2 tennisballen nodig.
Je houdt een bal in je linker- en
rechterhand (2 verschillende
ballen). Kan je de beide ballen
tegelijk opwerpen, laten botsen
en terug vangen?
Kan je dit 3x na elkaar?

DOEKAART
JONGLEREN
Je hebt 2 tennisballen nodig.
• Je houdt een bal in linker- en
rechterhand (2 verschillende
ballen).
• Kan je de beide ballen
afwisselend (snel na elkaar)
opwerpen naar de andere hand
en afwisselend vangen?
• Hou deze volgorde aan: worp,
worp, vang, vang (= jongleren).
Kan je dit 5x na elkaar zonder
de ballen te laten vallen?

DOEKAART
WERPEN EN
VANGEN
Je hebt 2 tennisballen nodig.
• Je houdt een bal in linker en
rechterhand (2 verschillende
ballen).
• Kan je de beide ballen
afwisselend (snel na elkaar)
tegen de muur werpen en
vangen na bots?
• Volgorde: worp, muur, bots,
vang.
Kan je dit 5x na elkaar?
Makkelijk? Vang ze eens zonder
bots.

DOEKAART
FH EN BH
TEGEN MUUR
• Je hebt een tennisbal nodig.
• Je hebt je racket nodig.
• Teken een cirkel van 1 meter
diameter op de muur.
• Sla de bal naar de cirkel op
de muur met je racket in je
dominante hand.
• Probeer nadien afwisselend
Forehand (FH) en Backhand
(BH) te slaan naar de cirkel
Kan je dit 3x na elkaar?
• Moeilijk? Als dit nog niet lukt,
is 2x ook voldoende.
• Makkelijk? Ben je ervaren,
speel dan 8x naar de cirkel.

DOEKAART
HANDIGE HARRY
• Je hebt een tennisbal nodig.
• Je hebt een racket nodig.
• Vraag je medespeler om hulp.
• Sta met je rug tegenover je
medespeler.
• Wanneer hij/zij de bal werpt,
roept hij/zij ‘ja’ en mag je je
omdraaien.
• Probeer de bal te vangen op je
snaren en stil te laten liggen op
je racket.
Kan jij dit 3x na elkaar?

DOEKAART
DE BAL OPTOETSEN
NA BOTS
• Je hebt een tennisbal nodig.
• Je hebt een racket nodig.
• Teken een cirkel van 1 meter
diameter op de grond.
• Kan je de bal in de cirkel op de
grond laten botsen (hoeft niet
na elkaar te zijn) en opnieuw
optoetsen?
• Probeer afwisselend Forehand
(FH) en Backhand (BH) op te
tikken met bots.
• Kan je dit 5x na elkaar?
• Moeilijk? Als dit nog niet lukt,
is 3x ook voldoende
• Makkelijk? Ben je ervaren,
speel dan 10x in de cirkel

DOEKAART
TENNISTOPPER
• Je hebt een tennisbal nodig.
• Je hebt een racket nodig.
• Teken een cirkel (1 meter
diameter) op de muur.
• De onderkant van de cirkel
moet 1 meter boven de grond
zijn.
Kan je de bal tussen de benen
spelen tegen de muur, in de
cirkel?
Kan je dit 3x na elkaar?
• Moeilijk? Als dit nog niet lukt,
is 2x ook voldoende.
• Makkelijk? Ben je ervaren,
speel dan 6x na elkaar.

DOEKAART
MUURTENNIS
• Je hebt een tennisbal nodig.
• Je hebt een racket nodig.
Speel de bal vanop 3 meter
tegen de muur.
Kan je 15 keer spelen op 30
sec?
Te moeilijk? Als je een
keertje mist, mag je gewoon
doortellen.

DOEKAART
VOLLEY TEGEN MUUR
• Je hebt een tennisbal nodig.
• Je hebt een racket nodig.
Speel de bal met volley tegen
de muur vanop 1,5 meter
afstand.
Kan je 15 keer volley spelen op
30 sec?
Te moeilijk? Als je een
keertje mist, mag je gewoon
doortellen.

DOEKAART
FH EN BH VOLLEY
• Je hebt een tennisbal nodig.
• Je hebt een racket nodig.
• Teken een cirkel van 1 meter
diameter op de muur.
• De onderkant van de cirkel
moet 1 meter boven de grond
zijn.
• Kan je de bal afwisselend
met Forehand Volley (FHV) en
Backhand Volley (BHV) 5x in de
cirkel spelen?
• Het hoeft niet na elkaar te zijn.
• Moeilijk? Als dit nog niet lukt,
is 3x ook voldoende.
• Makkelijk? Ben je ervaren,
speel dan 10x in de cirkel.

