
Landenspel in Corona tijd, Onderbouw en Middenbouw Klaverblad TON Almelo 

 

  
CHINA 

 Opdracht Extra info Aantal Gedaan 

1. Banaantje programma Zonder te stoppen 
Mag met enkelgewichtjes 

15 sec  

2. Knipmessen Zonder te stoppen 
Mag met enkelgewichtjes 

20 OB 
30 MB 

 

3. Knipmes – 1/1 draai - knipmes Zonder te stoppen en de grond aan te raken tijdens de 
1/1 draai rol 

10 OB 
20 MB 

 

 
  ZUID-KOREA 

4.
  

Spreidhoek steun Vasthouden op het hoogste punt 10 sec. OB 
20 sec. MB 

 

5. Spreidhoek steun draaien Maak een 1/1 draai in spreidhoek steun, je voeten 
mogen niet de grond raken 

1 rondje  

6. Spreidhoek steun (foto) Maak door het huis heen op verschillende plekken een 
spreidhoeksteun, voeten moeten op heuphoogte zijn 

5 stuks  

 
JAPAN 

7. 
  

Handstand heffen OB: vanuit spreidhoeksteun tot handstand 
MB: van en naar spreidhoeksteun 

1 x OB 
3 x MB 

 

8. Handstand staan  5 sec OB 
10 sec MB 

 

9. Handstand  Handstand tegen de muur en tik met je hand om en 
om je navel aan 

10 x OB 
30 x MB 

 

10. Handstand opdrukken Handstand tegen de muur, tik met je hoofd de grond 
aan 

3 x OB 
10 x MB 

 

LANDEN SPEL in CORONA tijd 

 

Spelregels  
Voer de opdracht uit, film het en stuur je filmpje/foto in de groepsapp. Floor of Monique zullen je filmpje goed of afkeuren.  
Is de opdracht goed gekeurd dan mag je hem afvinken, nog niet goed mag je nog een poging wagen. Veel succes!  
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  AUSTRALIË 

11. 
  

WC rollen circuit; handstand lopen OB mag met hulp   

12. WC rollen ligsteun 1; zijwaarts stappen Zet 5 wc rollen naast elkaar met wat ruimte ertussen. 
Ga staan in ligsteun en stap zijwaarts met je handen 
over de wc rollen heen. 

6 x OB 
12 x MB 

 

13. WC rollen ligsteun 2; toren bouwen Bouw een toren van 5 wc rollen. Je mag niet uit de 
ligsteun houding. Maak het jezelf nog lastiger door niet 
te bewegen met je lichaam 

1 x OB 
3 x MB 

 

14. WC rollen ligsteun 3; 5 x push up, 5x voeten optillen & 
5x heupen aantikken 

Ga staan in ligsteun met een wc op je rug, deze mag er 
niet af vallen.  

2 rondjes OB 
4 rondjes MB 

 

 
  ITALIË 

15. Spagaten in huis (foto) Maak op verschillende plekken in huis spagaten 10 stuks  

16. Spagaten verschillende posities (foto) Denk aan spagaat tegen de muur, spagaat tussen twee 
stoelen etc.  

5 stuks  

17. Split in huis (foto) Maak op verschillende plekken in huis een split 10 stuks  

18. Split in verschillende posities (foto) Denk aan een split tegen de muur, split tussen twee 
stoelen etc. 

5 stuks  

19. Bruggetje in huis (foto) Maak op verschillende plekken in huis een bruggetje 10 stuks  

20. Bruggetje in verschillende posities (foto) Denk aan tegen de muur etc. 5 stuks  

 
  ZWITSERLAND 

21. Ballet houdingen (voeten) Maak een filmpje waarin je de voeten positie uitvoert   

22. Ballet houdingen (armen) Maak een filmpje waarin je de arm posities uitvoert   

23. Ballet houdingen (armen & voeten) Maak een filmpje waarin je de armen en voeten 
posities tegelijk uitvoert. Dus positie 1 voeten en 
positie 1 armen..  

  

24. Ballet houdingen op muziek (armen & voeten) Kies een leuk liedje en maak een ballet programma 
met de zes verschillende posities. Wees creatief! 
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   OOSTENRIJK 

25. Dansen 1 Film de dans van Chloé Don’t start now – Dua Lipa 
Voorbeeld filmpje Chloé word in de groepsapp gedaan 
door Monique & Floor 

  

26. Dansen 2 Maak een dansje van 4 keer 8 tellen, kies zelf een liedje 
uit. Film deze dans. 

  

27. Dansen 3 Leer je dans van 4 keer 8 tellen aan je mama en/of 
papa. Film deze dans. 

  

 
 

 DUITSLAND 

28. Squat Tik met je billen de bank aan of let er goed op dat je 
billen net zo ver zakken als je knieën 

20 x OB 
2x 20x MB 

 

29. Squat – spring Tik met je billen de bank aan of let er goed op dat je 
billen net zo ver zakken als je knieën 

20 x OB 
2x 20x MB 

 

30. Squat op één been Leg één been op de bank of stoel, zak met je billen net 
zo diep als je knie en let op je voetplaatsing 

20 x OB 
2x 20x MB 

 

31. Squat op één been – spring  Leg één been op de bank of stoel, zak met je billen net 
zo diep als je knie en let op je voetplaatsing 

20 x OB 
2x 20x MB 

 

32. Walking lunges Je knie tikt zachtjes de grond aan, let op je 
voetplaatsing rechtdoor en je knie niet voorbij je voet 

4 baantjes OB 
8 baantjes MB 

 

33. Jumping lunges Je knie tikt zachtjes de grond aan, let op je 
voetplaatsing rechtdoor en je knie niet voorbij je voet 

20 x OB 
2x 20x MB 

 

   
 

FRANKRIJK 

34. Touwtje springen  1 min. OB 
3 min. MB 

 

35. Knieën heffen Op de plek 1 min. OB 
3 min. MB 

 

36. Kikker sprongen Gehurkte positie, tik de grond aan met je billen 
omlaag, spring een streksprong.. 

1 min. OB 
3 min. MB 

 

37. Lantaarnpaal rennen Benodigd: drie lantaarnpalen 
Ren van lantaarn paal 1 naar paal 2, terug naar 1 en 
vervolgens naar lantaarn paal 3, terug naar 1 en 
vervolgens naar 2 

2 x OB 
4 x MB 
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  BELGIË 

38. Spring van een kleine verhoging en land op twee 
benen 

Let op voetplaatsing rechtdoor, land in squat met je 
knieën boven je voeten. Houd elke landing 3 sec. aan 

10 x  

39. Spring van een kleine verhoging en land op twee 
benen met ogen dicht 

Let op voetplaatsing rechtdoor, land in squat met je 
knieën boven je voeten. Houd elke landing 3 sec. aan 

10 x  

40. Spring van een kleine verhoging en land op één been 
(links & rechts) 

Let op voetplaatsing rechtdoor, land in squat met je 
knieën boven je voeten. Houd elke landing 3 sec. aan 

10 x per been  

41. Staan op één been met de ogen dicht Beide benen uitvoeren 15 sec OB 
30 sec MD 

 

 
 

NEDERLAND 

42. Verzin zelf een uitdaging voor je groep.  
 
Dus onderbouw turnster verzint voor de onderbouw, 
en de middenbouw verzint voor de middenbouw 
turnsters! 

   

 


