ESTAFETTELOPEN van BO naar VO

Bas Baremans

Inleiding:
Hoewel in de atletieksport zuiver wordt gemeten op tijd, is hét op te lossen probleem bij het
estafettelopen niet zozeer hoe snel een stokje door een serie van lopers legaal een bepaalde afstand
kan overbruggen. Veeleer gaat het erom het stokje binnen een bepaald gebied op een zo hoog
mogelijk en gelijk tempo met maximale ruimtewinst over te geven. Hoewel dit wel deel uitmaakt van
een snelle eindtijd, is de eindtijd alléén niet bepalend. Twee snelle lopers die onhandig wisselen,
kunnen immers sneller de eindstreep halen, maar gelijktijdig het bewegingsprobleem op een veel
slechtere wijze hebben opgelost, dan twee langzamere mede-atleten.
Algemeen geformuleerd is binnen estafettelopen “het lopend verplaatsen m.b.t. het wisselen met
behoud van (een zo hoog mogelijk) tempo en het zo mogelijk boeken van ruimtewinst” het dominante
bewegingsprobleem. Binnen estafettevarianten die worden aangeboden zou bovenstaande oproepbaar
moeten zijn voor de deelnemers. Behalve de gangbare estafetteloop, zijn er vele varianten te
ontwerpen, waarin het estafettelopen in meer of minder ingewikkelde wijze wordt geproblematiseerd.
In zijn algemeenheid zijn daarbij de volgende zaken bepalend voor de complexiteit.
-

laag tempo is gemakkelijker dan hoog tempo
(geen) groot wisselvak is makkelijker dan een klein wisselvak
visuele wissel is makkelijker dan een blinde wissel
halfvliegende wissel makkelijker dan een vliegende wissel
tegemoetkomende wissel is makkelijker dan een wissel in elkaars verlengde
wissel met aantikken is makkelijker dan het overgeven van een wisselvoorwerp
gebruik van een oriëntatieteken is makkelijker dan puur en alleen op zicht
onderhandse wisselmethode is (bij blinde wissel) makkelijker dan bovenhandse wisselmethode
lopers van gelijk loopniveau is makkelijker dan lopers met een groot niveauverschil

Tips vooraf:
*Enthousiasme en toch geen chaos
Voorkomen moet worden dat ontluikend enthousiasme bij kinderen voor het estafette lopen in de kiem
wordt gesmoord door afspraken te maken in de sfeer van “het team dat na afronding van de loop als
eerste stil op de bank zit” is winnaar. Je zult toch winnaar zijn en uit puur plezier en geestdrift iets te
lang je geluk vieren …! Veelal komen dergelijke afspraken voort uit angst van de lesgever om
overzicht te verliezen of om de groep na afloop niet meer rustig te kunnen krijgen. Vooral voor het
eerste zijn echter betere oplossingen te verzinnen. Bijvoorbeeld:




De laatste loper in het team (slotloper) draagt een lintje.
- Bij ongelijke aantallen zal in de kleinere teams één loper (de eerste logischerwijze) een keer
vaker moeten lopen. In dit geval heeft dus niet de laatste loper in het rijtje, maar de eerste
loper het lintje om.
Wanneer de slotloper de finish lijn (op 2/3 van de zaal) passeert is de estafette beëindigt.
- Dit maakt enthousiast gejuich en het staan door mede teamgenoten om zicht te houden op
het verloop van de estafette mogelijk, zonder dat dit het overzicht voor de lesgever verstoort.

finish
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*Omgaan met niveau verschillen tussen teams:
Wat helaas ook nog te vaak gebeurt is het winnende team ontdoen van één van zijn betere lopers. In
ruil “vanzelfsprekend” voor één van de zwakkere lopers van de verliezende ploeg. De hoop van de
lesgevers is daarbij natuurlijk gericht op het in tweede instantie alsnog beter in evenwicht brengen
van de verschillende teams. Maar wat doet dit pedagogisch met kinderen …?! Behalve dat je andere
teams daarmee ook de kans tot een revanche ontzegt.
Allereerst geldt vanzelfsprekend dat de docent moet toezien op zo eerlijk mogelijk geformeerde
groepen. Waarbij in de samenstelling van de verschillende teams steeds betere (snellere) en minder
goede (langzamere lopers) verenigd worden. Desondanks kan niet altijd voorkomen worden dat één
team per abuis toch nadrukkelijk veel sneller is.
Maar hoe dan wel een revanche te organiseren, waarbij een herhaling van feiten kan worden
voorkomen? Dat kan simpelweg door de keer-pilon van het winnende team 1,0 - 1,5 meter verder weg
te zetten en dit gelijktijdig ook de toen voor de keer-pilon van de verliezers, maar dan dichterbij. Pas
als je twee maal achter elkaar wint krijg je een PUNT. Vanzelfsprekend zal in geval van het feit dat in
de tweede rond een ander team wint ook deze pilon verder weg moeten worden geplaatst. Op deze
wijze kan het vaak rondjes lang interessant en boeiend blijven….

winnaar

1,5 m verder weg

verliezer
finish

finish

1,5 m dichterbij

*Veiligheid:
Estafettelopen lijkt een eenvoudige activiteit. Maar mede vanwege het enthousiasme, de wedijver, de
chaos en hoge snelheden is veilig organiseren ervan niet zo eenvoudig. Om de kans op een veilige
estafette zo groot mogelijk te maken gelden onderstaande adviezen:







Gebruik in geval van banken deze als afscheiding van de loopbanen en niet om er omheen te
lopen. In dat laatste geval komen lopers elkaar namelijk zonder “gescheiden rijbanen” op
hoge snelheid tegemoet ..
Spreek op klassikaal niveau een heldere en eenduidige wijze van elkaar passeren af. Waarbij
lopers elkaar steeds LINKS passeren bij een tegemoetkomende wissel (de ander blijft dus
RECHTS van je). Zo niet dan ontstaat bij onduidelijk een gerede kans dat lopers frontaal op
elkaar botsen en met elk een snelheid van meer dan 15 km/h is dat erg hard!!
Gebruik de keer-pilonnen om aan te tikken en niet om er omheen te laten lopen. Dat laatste
heeft namelijk de kans tot uitglijden vlak voor de muur tot gevolg of tot te nadrukkelijke Gkrachten op enkel- en kniegewricht. Om beide te vermijden zullen lopers met een royale boog
om de pilon gaan lopen met het risico op botsingen tegen de buren die hetzelfde doen.
Behoud van tempo is een cruciaal te leren aspect bij het estafettelopen. Maar bij te weinig
uitloopruimte wordt het ook een spannend te leren aspect. Zorg er daarom voor, dat de
uitlopende deelnemers voldoende ruimte hebben om veilig tot stilstand te komen.
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*Wisseling van rol:
De estafette kent steeds twee rollen: een gevende loper en een ontvangende loper. Dat geldt ook als
er niet iets “letterlijk” wordt overgegeven, maar de “wissel” middels een “hand-tik” wordt
overgebracht. Dan nog immers zijn dezelfde taken van toepassing. Namelijk de brengende loper zal
moeten voorzien in tempobehoud en de ontvangen loper zal moeten toezien op een goed getimed
vertrek. De eerste en laatste loper in een estafette groep komen echter maar in aanraking met één
van beide taken. Om die reden is het verstandig om na elke speelronde de kinderen één positie te
laten doordraaien. Behalve dat er meer kinderen zijn die wel eens al eerste of laatste in de baan wil
lopen, geldt ook dat op deze wijze alle kinderen met alle rollen in aanraking komen.
*Competitie:
Door meerdere speelrondes achter te doen (al dan niet met corrigeren van de pylonnen voor de
winnaar en verliezer) kan een competitie worden afgewikkeld. De winnende ploeg per speelronde
krijgt één PUNT, de verliezer (bij vier ploegen) vier PUNTEN. Wie heeft na bv. vijf speelrondes de
minste PNT (met de laatste ronde wellicht dubbele punten om e.e.a. alsnog gelijk te kunnen trekken)?
Verstandig is wel om teams in eerste instantie in de gelegenheid te stellen om niet meteen in
wedstrijdverband tegen elkaar te lopen. Geef leerlingen de kans om binnen hun ploeg afspraken te
maken en onder laag tempo de wissel een paar keer uit te proberen. Ook (zeker bij oudere leerlingen)
al blessures t.g.v. een al te explosieve overgang te voorkomen.
*Gebruik van de estafette in de les:
Estafettelopen wordt in de regel vooral in het kader van klassikale lessen gedaan. Daar is
vanzelfsprekend niets op tegen, maar het is een te eenzijdige benadering. Immers ook in een meer
groepjes les kunnen uitstekend estafette loopvormen worden aangeboden. Waarbij bijvoorbeeld
gedurende de eerste vijf minuten onder lager tempo kan worden geoefend en de afspraken duidelijk
worden gemaakt en ingeslepen. Waarna gedurende de tweede vijf minuten een team vier keer de
kans heeft om een persoonlijk record neer te zetten. Na afloop van de les kunnen door de docent de
verschillende tijden van de teams met elkaar worden vergeleken (win oriëntatie). Of een team
probeert op een later moment haar eigen tijd te verbeteren (progressie oriëntatie).
*Samenstelling van individuele koppels:
Al eerder is opgemerkt dat de lesgever bij het samenstellen van de groepjes secuur te werk moet
gaan, om de groepsindeling zo evenwichtig mogelijk te doen plaats vinden. Bij het samenstellen van
individuele koppels (of beter nog drietallen, zodat elk koppel ook meteen zijn eigen coach heeft) geldt
dit eens te meer. Met dien verstande echter, dat in dit geval de groepjes onderling per definitie
onevenwichtig zullen móeten worden verdeeld, omdat de snellere lopers bij elkaar moeten hetgeen
ook geldt voor de minder snelle lopers. Vanuit de op te lossen bewegingsproblematiek (“het lopend
verplaatsen m.b.t. het wisselen met behoud van (een zo hoog mogelijk) tempo en het zo
mogelijk boeken van ruimtewinst”) is het immers zaak om in je groepje partners te hebben die
ongeveer net zo snel zijn. Alleen dan kan namelijk sprake zijn van wisselen op een “zo hoog mogelijk
tempo, waarbij dit tempo tijdens de wissel ook behouden blijft!
Hoe binnen dit gegeven tussen groepjes toch onderling interessante wedstrijdjes kunnen plaats vinden
wordt uitgelegd bij de beschrijving voor estafettelopen in het voortgezet onderwijs.
*Methodische volgorde:
Alle onderstaande activiteiten kunnen tot op hoge leeftijd worden gedaan. Andersom geldt echter niet
dat alle activiteiten ook al door kinderen op jonge leeftijd kunnen worden gedaan... De later
beschreven activiteiten zijn namelijk zodanig ingewikkeld, dat ze voor de onderbouw en middenbouw
beslist te lastig zijn. Als het is maar doordat voor kinderen in de leeftijd van 6/7 jaar “het weglopen
van iets dat je moet ontvangen” zo merkwaardig en tegenstrijdig voelt, dat zij er voor hun gevoel
verstandiger aan doen om het voorwerp dan maar op te halen. In dat laatste wordt tegemoet
gekomen, door in 1e instantie het wisselen half-stilstaand te laten plaatsen. En aansluitend vormen
met een tegemoetkomende wissel aan de orde te stellen alvorens te wisselen in elkaars verlengde.
3

1. B.O.
Estafettelopen in het basisonderwijs
We beginnen met de onderbouw zonder het gebruik van een wisselvak, dus wisselen vanuit stilstand
door aan te tikken of een voorwerp door te geven. De leerlingen uit de onderbouw dienen eerst door
te krijgen hoe het is om heen en terug te lopen en een vervolg hieraan te geven door de volgende
loper aan te tikken. Het transporteren van iets naar de overkant (of juist op de terugweg) staat bij
deze leeftijdscategorie centraal. Men kan hierbij dan denken aan het volgende arrangement:
ACT: Onderbouw: blokjes race en torentje bouwen

M
U
U
R

Iedere leerling heeft een blokje. De eerste lopers lopen op het startsignaal naar de overkant, leggen
het blokje in de hoepel, lopen terug en tikken de nummers 2 aan enz.
Om te voorkomen dat de volgende leerling te vroeg vertrekt kan de inzet van een paal helpen. De
nieuwe loper strekt zijn hand achter de paal langs en mag pas vertrekken als de vorige leerling de
uitgestoken hand raakt. Er dient daarbij wel vooraf duidelijkheid te bestaan over de wijze van
aantikken. De ontvangende loper steekt zijn Rechterhand uit. De aanstormende loper tikt eveneens
met Rechts aan.
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Een mogelijke uitbouw hierop vormt het bouwen van een torentje, door de blokjes aan de overzijde op
elkaar te plaatsen. Bij omvallen van de toren moet de volgende loper de bouw herstellen.

De wijze van bouwen is daarbij wel erg bepalend voor het verloop van de activiteit. Lopen en wisselen
moeten immers dominant blijven aan het bouwen, terwijl gelijktijdig ook de kans moet bestaan, dat
door het omvallen van de toren de estafette tot het laatste toe spannend blijft. Ook voor de equipe die
voorop ligt.

Blokjes in de breedte plat
gestapeld; een te
gemakkelijke bouwwijze,
die qua spanning weinig
toevoegt. De blokkentoren
zal vermoedelijk vrijwel
nooit omvallen.

Blokjes in de breedte op hun
kant gestapeld. Precies goed
als spanningsveld, waarbij
het lopen en wisselen
dominant blijf aan het
bouwen. Wel bestaat er toch
een redelijke kans op
omvallen van de toren.

Blokjes in de lengterichting op
elkaar gestapeld. Bouwen wordt
zeker na drie blokjes een hele
kunst en de problematiek van
het bouwen wordt dominant aan
het lopen en wisselen. Tenzij heel
zorgvuldig gestapeld zal de toren
vrijwel zeker omvallen.

Aandachtspunten m.b.t. het bewegingsprobleem:
 behoud van tempo tot en met de wissel door de afgevende lopers (tempo behoud)
 ver uitstrekken van de arm en naar voren hangen door de ontvangende loper (ruimte winst)
Een ander alternatief is het ophalen van materialen, waarbij iedere leerling uit het groepje een ander
voorwerpt mee terug neemt. Het leukste is bij deze leeftijdscategorie dan om er een mooi en
spannend verhaal bij te vertellen, dat aansluit bij de belevings- en ervaringswereld van het jonge kind.
Een verhaal bijvoorbeeld van een prins die met paard, zwaard en touw zijn geliefde prinses uit een
kasteel wil bevrijden om met haar te kunnen trouwen. De prinses staat hierbij dan in de hoepel aan de
overkant en de laatste leerling is dan de prins, waarbij de vorige leerlingen de materialen mogen
ophalen om aan de prins te geven.
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ACT: Middenbouw: visuele wissel met tegemoetkomende loper 1

M
U
U
R

wisselvak

De eerste loper van ieder groepje loopt naar de overkant, tikt de pilon aan, loopt terug, waarna de
nummers 2 mogen vertrekken en beide lopers elkaar aantikken binnen het wisselvak. Opmerking
hierbij is om de leerlingen niet om de pilon heen te laten lopen, maar aan te laten tikken in verband
met blessurepreventie aan enkels en knieën én om botsingen te voorkomen. In een wedstrijdje
vergeten veel leerlingen wat nu ook alweer linksom en wat rechtsom is. Aantikken is een stuk
rechtlijniger en voorkomt daardoor onnodige botsingen en blessures.
Ook het elkaar aantikken in het wisselvak is een risico. Vooral als de zijde van passeren niet helder is.
Afspraken vooraf met welke hand lopers elkaar aantikken zijn daarom cruciaal. Rechts op Rechts,
waarbij lopers elkaar links passeren is daarbij verreweg het meest vanzelfsprekend. Overigens kan
vanuit risico oogpunt van te harde klappen er ook voor worden gekozen om elkaar slechts binnen het
vak te passeren

ACT: Middenbouw: visuele wissel met tegemoetkomende loper 2

M
U
U
R

kast

De eerste loper van ieder groepje loopt naar de overkant, pakt het lintje (of pittenzakje) van de kast,
tikt aan de overkant de pilon aan, loopt terug, legt het lintje weer terug op de kast, waarna de
nummers 2 het lintje van de kast mogen pakken. De nummers 2 dienen dus in te schatten wanneer zij
kunnen vertrekken om op volle snelheid het lintje van de kast te kunnen pakken. Te vroeg vertrekken
betekent stil staan naast de kast. Te laat vertrekken betekent tijdsverlies.
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In vrijwel geen enkele andere situatie is voor leerlingen een juist of verkeerd gekozen startmoment zo
goed en nadrukkelijk voelbaar. Omdat het pittenzakje ook bij terugkeer van de slotloper op de kast
moet worden gelegd en daar ook niet van af mag vallen, blijft het tot de laatste loop spannend wie
gaat winnen.

Aandachtspunten m.b.t. het bewegingsprobleem:
 goed getimed vertrek van de ontvangende loper zodat oponthoud in het midden wordt
voorkomen en gelijktijdig er op één hoog tempo kan worden door gesprint door beide lopers
(tempo behoud)
 het zo ver mogelijk in de buurt van de keer-pilon (einde van het vak of einde van de kast)
wisselen (ruimte winst)
2. B.O./ V.O.:
ACT: Wisselen in elkaars verlengde

M
U
U
R

wisselvak

De eerste loper van ieder groepje loopt heen, tikt de pilon aan, loopt terug, tikt de pilon aan achter de
bank, loopt achter de ontvangende (tweede) loper aan en tikt deze aan. De wachtende lopers zitten
op de bank m.u.v. de eerstvolgende loper die klaar mag gaan staan, nadat de voorgaande loper
voorbij de bank op de terugweg loopt.
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Belangrijk (zowel uit technisch oogpunt als vanuit veiligheid) is dat leerlingen erop toezien, dat de
wissel plaats vindt van LINKS (aantikkende hand) naar RECHTS (ontvangende hand) of
andersom. Zo niet dan loop je elkaar, zeker al de ontvangende loper te laat is, in de weg. Bovendien
bestaat het risico dat de achterop komende loper zijn opvolger (bijna) op de hielen trapt (zie foto).
Uitbouw hierin is om de wissel met een estafettestokje plaats te laten vinden. Omdat daarbij de kans
dat het stokje valt aanzienlijk is, verdient uit oogpunt van succes het geen aanbeveling om daar echter
mee te starten.
Aandachtspunten m.b.t. het bewegingsprobleem:
 goed getimed vertrek van de ontvangende loper zodat zonder oponthoud en tempoverlies
door beide lopers op een zo hoog mogelijk looptempo de wissel kan plaats vinden (de meeste
deelnemers vertrekken te vroeg en te langzaam en moeten wachten aan het einde van het
wisselvak)
 het zo ver strekken van de arm achterwaarts door de ontvangende loper en zo ver mogelijk
naar voren reiken van de arm door de afgevende loper (ruimte winst)
3. V.O.
Estafettelopen in het voortgezet onderwijs
Het estafettelopen in het voortgezet onderwijs zal zich vooral toe gaan spitsen op de techniek van het
wisselen om enerzijds te kunnen wisselen met zo weinig mogelijk verlies van snelheid en anderzijds zo
veel mogelijk ruimtewinst te maken tijdens de wissel. Er wordt binnen de wedstrijdatletiek vanuit dit
perspectief onderscheid gemaakt naar de tactiek (= wisselmethode) en techniek (wijze van
overgeven) van het wisselen.
Wisselmethodes
Met betrekking tot de tactiek van het wisselen geldt dat in ogenschouw gehouden moet worden, dat
het estafettelopen plaats vindt op een rondbaan. Waarbij de loper in de bochten om een zo kort
mogelijk afstand te overbruggen zo veel als mogelijk de binnenkant van de baan zal willen aanhouden.
Dit teneinde een zo klein mogelijk straal (bochtomtrek is immers π * R) te bewerkstelligen. Op de
rechte stukken geldt vanzelfsprekend dat het niet uitmaakt of een loper links of rechts in de baan
loopt…. Vanuit de perspectief beredeneert bestaan er een binnenwissel en buitenwissel. Bij de
binnenwissel loopt de aankomende loper aan de binnenkant van de baan met het stokje in de
rechterhand en staat de ontvangende loper aan de buitenkant van de baan en ontvangt het stokje in
de linkerhand. De binnenwissel maakt deel uit van de “Frankfurter” wissel (= ook wel binnen
wisselmethode genoemd) die feitelijk een binnen-buiten-binnen wisselmethode is. Deze methode
wordt door de huidige topatleten gebruikt en bestaat uit twee binnenwissels (de 1 e en 3e wissel) en
één buitenwissel (de 2e wissel). Zodoende wordt optimaal geprofiteerd van het feit dat de bochtlopers
(1e en 3e loper) de binnenzijde van de bocht kunnen aanhouden en aldus enkele decimeters minder
hoeven te lopen.
De buitenwissel methode bestaat uit vier identieke wissels waarbij dat de aankomende loper steeds
aan de buitenkant van de baan loopt met het stokje in de linkerhand. De ontvangende loper staat aan
de binnenkant van de baan klaar en ontvangt het stokje in de rechterhand, waarna hij/zij het stokje
direct na de wissel overneemt in de linkerhand. De buitenwissel methode heeft, voor zover al sprake is
van het wisselen op een rondbaan, in het onderwijs de voorkeur boven de Frankfurter wissel. Dit
vanwege het feit, dat de buitenwissel methode voor alle lopers ongeacht hun positie in de estafette
hetzelfde is en daardoor minder afstemming vraagt. Hierdoor kunnen zonder verder overleg alle
leerlingen in elke les gedurende hun gehele schoolcarrière met elkaar kunnen wisselen. Bij de
Frankfurter wissel daarentegen heb je twee verschillende soorten wissels en 4 verschillende plekken
van lopen. Je hebt hierdoor eigenlijk vaste 4-tallen nodig om er een succes van te kunnen maken.

8

Wisseltechnieken:
Naast verschil in de wisselmethodes bestaat er ook verschil in de wisseltechnieken (oftewel in de
manier van overgeven). We kennen daarbij de bovenhandse en de onderhandse wissel. Dit heeft te
maken met het doorgeven van het stokje van de aankomende naar de ontvangende loper. De
onderhandse wissel vindt plaats met een beweging van onder naar boven waarbij het stokje door de
aankomende loper tegen de hand van de ontvangende loper wordt gedrukt tussen de duim en de
wijsvinger. De ontvangende loper houdt zijn/haar arm naar achteren, waarbij de bovenarm nog tegen
het lichaam gedrukt kan worden voor stabiliteit. De duim en wijsvinger van de naar achter gehouden
arm van de ontvangende loper zijn duidelijk gespreid en de vingers wijzen duidelijk naar de grond (in
plaats van naar achteren). Deze techniek is door de stabiliteit van de arm van de ontvangende loper
redelijk trefzeker en heeft een grotere kans van slagen. Het nadeel van deze techniek t.o.v. de
bovenhandse techniek is de ruimtewinst.
Bji de bovenhandse wissel gaat de arm van de ontvangende loper verder en hoger naar achteren en
wordt het stokje op de hand van de ontvangende loper gelegd, waarna deze zijn/haar hand direct
dient te sluiten. Doordat de arm van de ontvangende loper verder naar achteren en omhoog wordt,
wordt het voor deze loper moeilijker om de arm stil naar achteren te houden. De bovenarm is namelijk
los van het lichaam en daardoor minder stabiel te houden.
Onderhandse techniek
voordeel
Vanwege geringe risico
trefzeker

Bovenhandse techniek

nadeel
Weinig ruimtewinst

voordeel
Veel ruimtewinst

nadeel
Vanwege grote risico
weinig trefzeker

ACT: Estafettelopen met korte duur (visuele vliegende wissel)
Arrangement: Rechte baan van 50m lengte en uitloop van ca.15m; 5 groepjes van 5 of 6
lopers (nr l t/m 6). Vijf banen van 1, 5 - 2m breed en 3 x 5 estafettestokjes. De banen worden met
pilonnen gemarkeerd bij A, B en C. A - B = 20m, B - C = 30m. Nrs 1 staan bij B, nrs 2 en volqende
nrs staan bij A.
A
Nrs 2

B

C

nrs 1

finish
*Leervoorstel
Nrs 2 lopen met estafettestokje naar de nrs l; deze gaan alvast lopen en nemen het stokje - al
omkijkend - aan en lopen door tot C. Uitlopen en terugwandelen, stokje doorgeven aan nrs 5,
achteraan sluiten. Nrs 3 hebben plaats genomen bij de startlijn en nrs 2 zijn terug gewandeld naar B.
Ergens tussen B en C wordt gewisseld. Leg de 50m na elkaar zo snel mogelijk af. Laat de leerlingen in
aanvang niet tegelijk starten! Dit leidt vaak tot wedstrijdjes, waardoor de aandacht onvoldoende op
het wisselen wordt gelegd.
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*Het begeleiden
Aandachtspunten zijn het maken van klassikale afspraken over het wisselen van welke hand in welke
hand en aan welke kant van de baan je daarmee gepaard gaande dient te staan (rechts aannemen,
dan links in de baan staan en over de rechterschouder kijkend weglopen). Met het oog op de
veiligheid is dit evident. Het ontvangen van het stokje in de rechterhand, terwijl deze ook door de
rechterhand van de aankomende loper is aangereikt is met name bij een te laat vertrek (en daardoor
noodzaak tot “passeren”) namelijk niet alleen onhandig maar ook gevaarlijk, omdat je elkaar op de
hielen trapt i.p.v. langszij te komen. Daarnaast dienen er tussen de lopers afspraken te worden
gemaakt aangaande de wijze van overgeven van het stokje (onderhands of bovenhands)
Wanneer de afspraken goed verlopen kan het accent gelegd worden op het inschatten van het
moment van vertrek van de nummers 1. N. B. het kan raadzaam zijn om voor het moment van vertrek
geen merkteken te laten gebruiken. Het moment is namelijk van teveel factoren afhankelijk, zoals
vermoeidheid en windomstandigheden. Bovendien streven we ernaar de leerlingen niet afhankelijk te
maken van merktekens maar zelfstandig te laten beslissen. Indien wel gebruik gemaakt wordt van een
merkteken, dient dit expliciet als “oriëntatie teken” te worden geïntroduceerd. Dit voorkomt een blind
vertrek en blijft noodzaken tot het steeds opnieuw inschatten van de snelheid ...!
*Uitbouw:
-

-

Geleidelijk wordt het tempo hoger. Een te groot verschil in looptempo tussen loper 1 en loper
2 bemoeilijkt de wissel. De leerkracht verwijst enkele leerlingen naar een andere plaats om
het beter te laten lukken. Nog diezelfde les doen we een wedstrijdje. De eerste 5-tallen tegen
elkaar enz. Dus: nu wel tegelijk starten en registreren wie als eerste, tweede enz. is binnen
gekomen.
Gaandeweg kan ertoe over worden gegaan om een afgebakend wisselvak in te voeren. Binnen
de wedstrijdsport geldt hiervoor een lengte van 20 meter, waarbij de ontvangende loper in
het 10 meter aanloopvak voor de wisselzone gelegenheid heeft om tempo te maken.
Wanneer duidelijke vorderingen op de eerder genoemde punten gemaakt zijn, kan met
4-tallen gewerkt worden: Twee coaches en twee lopers. Daarvoor zijn bij een klassikale les
dan wel 6, 7 of 8 banen nodig. De lopers oefenen enkele malen, gaan daarna coachen en
wisselen dus van functie.

De aangevende lopers proberen hard door te lopen voor het wisselen en de aannemende loper
vertrekt betrekkelijk laat maar snel. Het wisselen behoeft niet perfect te zijn, niet aan een bepaalde
technisch-ideale uitvoeringswijze te voldoen. Het moet wel handig en snel gaan, daarop wordt
gecoacht.

Tot slot kunnen de coaches de tijd opnemen van hun 2-tal (2x).
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ACT: Lopen op tijd (samen sneller dan de som van beide afzonderlijk)
Een zeer fraaie afronding vormt een wedstrijdje over 80 meter, waarbij niet zozeer de eindtijd telt, als
wel de vergelijking van deze eindtijd met de optelsom van eerder geregistreerde individuele
tijden over 40 meter. Deze zouden in een voorafgaande lessenreeks bijvoorbeeld de uitkomst
kunnen zijn van een les waarbij het sprinten over 40 meter aan de orde is gesteld. Of als laatste
onderdeel van de vario-vitesse-loop waarbij van alle leerlingen een 40 meter tijd met vliegende start
wordt geklokt.
Indien vooraf aan
leerlingen wordt duidelijk
wordt gemaakt dat bij de
estafette niet de absolute
tijd maatgevend is voor de
score, maar als referentie
de individuele sprinttijden
worden gehanteerd is de
ervaring dat leerlingen dit
vrijwel altijd accepteren.
Zeker als daarbij wordt
toegelicht dat binnen deze
systematiek bij uitstek de
kwaliteit van de wissel
wordt gewaardeerd (die
beïnvloedbaar is) en niet
zozeer de sprintkwaliteiten
die immers in belangrijke
mate geboortelijk zijn
vastgelegd.
Opdracht: loop in estafettevorm over 80 meter met vliegende start (zo mogelijk) samen sneller dan de
som van de individuele tijden over twee maal 40 meter.
Er wordt hierbij gelopen de volgende opstelling:
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Jurylid: Start meting

Jurylid: Einde meting

aanloopzone van 10 meter
wisselvak van 20 meter
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*Oefenen: aandachtspunten:
-

-

-

-

Afstemming van moment van vertrek 2e loper op aanloopsnelheid en eventueel verval in
looptempo van de 1e loper
 afstemming wisselhand en bijbehorende positie in de baan op elkaar (brengende loper in
rechterhand loopt uiterst links in de baan  dan ontvangende loper in linkerhand en loopt
uiterst rechts in de baan of omgekeerd)
afstemming van wisseltechniek op elkaar (indien brengende loper onderhands/ boven hands wil
overgeven, dient de ontvangende loper hierop te zijn voorbereid)
Aanbrengen van oriëntatieteken op de baan  vertrek van ontvangende loper op maximaal
vermogen, indien partner oriëntatieteken passeert. Geen poging ondernemen om de wissel te
laten lukken. Indien de ontvangende loper wordt “ overlopen” dan oriëntatieteken verder van
aanloopzone vandaan plaatsten. Indien ontvangende loper niet wordt bijgehaald, dan
oriëntatieteken dichter bij aanloopzone plaatsen. Wel steeds vertrekken onder gelijksoortige
omstandigheden!
Geen merkteken, maar oriëntatieteken, omdat je naast het passeren van teken rekening moet
houden met omstandigheden zoals vermoeidheid; mee- of tegenwind; gladheid van de baan; etc.
Het gaat er uiteindelijk om, om het tempo in de aanloop van je partner te herkennen en daarop je
eigen vertrek te baseren.
Na verloop van maximaal 6 wissels, van positie en dus van functie veranderen.

*Organisatie:
We werken hiertoe in viertallen. Om de tijd te meten zijn er per koppel lopers twee juryleden nodig.
Het eerste jurylid heeft een vlag die hij bij het passeren door de loper van de start actief “neerslaat”.
Op dit teken drukt de tijdwaarnemer (tweede jurylid) de stopwatch in.
Elk koppel van lopers mag twee keer lopen in de voor hun favoriete samenstelling.
Koppel 1:
Naam loper

Individuele tijd

Totaalsom
Tijd samen 1e

Tijd samen 2e

Beste tijd

Afwijking t.o.v. totaalsom

Koppel 2:
Naam loper

Individuele tijd

Totaalsom
Tijd samen 1e

Tijd samen 2e

Beste tijd
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Afwijking t.o.v. totaalsom

Geen loterij maar een gearrangeerd succes
Daar waar het wisselen onder maximaal tempo gaat plaats vinden is omkijken eigenlijk niet meer
mogelijk. Dit belemmert het tempo immers in hoge mate. Er zou bij lopen onder maximaal tempo
daarom moeten worden overgegaan tot het blind wisselen. Daaraan voorafgaand zou een beperking
van het omkijken moeten worden geïntroduceerd, hetgeen beslist complexiteitverhogend is. Het
veronderstelt namelijk een “bijna blind vertrouwen” in de juiste afstemming van de wissel (inslijpen)
en het vermogen om zo nodig “welhaast op intuïtie” van het gangbare te kunnen afwijken. Zonder
vaste koppels is dit eigenlijk niet mogelijk. Er dient daarom gewaakt te worden, voor het feit, dat het
wisselen op deze wijze niet op een loterij uitloopt. Dat kan kortdurend grappige effecten opleveren,
maar is op termijn natuurlijk niet de bedoeling.
Het geheel zal doorgaans 3 tot 4 lessen in beslag nemen. Voor leerlingen is estafettelopen daarbij
beslist een feest!!! De noodzaak tot samenwerking en het vinden van de juiste onderlinge afstemming,
leidt tot de meest fantastische uitspattingen van vreugde bij het welslagen van de “ultieme wissel”.
Waarmee, na het nodige oefenen, wederom een prachtige bijdrage wordt geleverd aan weer een
“klein stukje geluk op aarde .... “ De basis hiervan is gelegen in “de nauwkeurige onderlinge
afstemming in het kader van een overkoepelend belang (gezamenlijkheid)”. Hoe anders is het leven
zélf soms, want fraaier dan hier kan het er figuurlijk maar ook letterlijk in de “grote wereld” welhaast
niet aan toe gaan!
Deze fijn-afstemming van “mens tot mens” is overigens binnen de atletiek een uitzondering. Het
samenwerken tussen twee atleten geldt immers als één van dé onderscheidende factoren voor het
estafettelopen binnen de atletiek. Vrijwel alle andere disciplines en onderdelen veronderstellen immers
een fijn-afstemming in het bewegen van de “mens op de omgeving”.
Op topsportniveau duurt het daarbij soms jaren voordat “volledig is afgestemd” en het maximale is
bereikt; voor zover dat tenminste ooit het geval is. Het geduld en de volharding die hieraan ten
grondslag ligt mag van de gemiddelde leerling in het onderwijs echter niet worden verwacht. Zorg is
dus om binnen afzienbare tijd voor een ieder tot een aansprekend bewegingsresultaat te komen.
Waarbij vorderingen t.o.v. van een eerder stadium (progressie-oriëntatie) belangrijker zijn dan het
onderlinge vergelijk (win-oriëntatie). In het eerste geval kan immers iedereen winnaar zijn, terwijl in
het laatste geval slechts één “gelukkige” is aan te wijzen. En als echte moeder (aller sporten) wil je
toch geen één van je kinderen tekort doen .....?
Veel plezier en succes bij het uitproberen, aanpassen en (op)nieuw ontwerpen van atletiekachtige
activiteiten in je werkveld.
Bas Baremans
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