
 

Circus 6-12 jarigen 

1. Jongleren  

 

Wat heb je nodig? 

- 3 balletjes ( als je geen balletjes hebt kan je makkelijk balletjes maken door 2 kousen in 

elkaar te rollen) 

 

Stap 1: : Eén bal 

Beeld je in dat er een onzichtbare muur staat tussen beide handen. Neem de bal in je voorkeurshand 

en gooi hem over de muur tot op ooghoogte naar de andere hand. Start zowel eens met links als 

rechts. Probeer je handen voor je te houden en het balletje mooi naar je handen te gooien. 

 

Stap 2: 2 BALLEN - één in elk hand 

Gooi afwisselend met rechts en links. Gebruik het ritme: gooi – gooi – vang – vang. Let op dat beide 

balletjes over de onzichtbare muur gaat en dat je ze niet doorgeeft in plaats van te gooien.  

Probeer beide balletjes altijd even hoog te gooien en start met zowel links als rechts. 

 

Stap 3: 3 BALLEN - één bal in één hand, twee in het ander 

Je gooit afwisselend de drie balletjes startend met je hand waar 2 balletjes in zitten. Probeer ze erna 

terug op te vangen. Gebruik het ritme: gooi – gooi – gooi – vang – vang – vang. Je moet dus de drie 

balletjes hebben gegooid voor je ze start met vangen. Als dat lukt dan kan je proberen de balletjes 

meerdere keren te gooien startend met 4 keer en dan altijd opbouwen. Let op: je bal moet altijd uit 

je hand zijn vertrokken voor je het volgende kan vangen. 

 

Belangrijk is dat je blijft oefenen. Jongleren is niet iets dat je van de eerste keer kan. Geef zeker niet 

te snel op. 

Je kan ook deze filmpjes volgen van Circus Planeet: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

2. Piramides bouwen (per 2 of meer) 
 

Wat heb je nodig? 

- een zachte ondergrond (kussens, matje, dekens) 

 

Probeer zo goed mogelijk de kijkwijzers na te doen? Kunnen jullie deze piramides 3 tellen 

aanhouden? 

Tips: 

- Bouw rustig op  

- Zoek naar evenwicht 

- Leg genoeg matjes rondom jullie 

- Vraag hulp als het niet lukt 

https://youtu.be/TcsKWiFRlR0
https://youtu.be/0cUT3dGsVNk
https://youtu.be/mNsMnrHWAo4
https://youtu.be/IOV0hCWTW8I
https://youtu.be/wBsSuoGuHf4
https://youtu.be/7UGww-pK6x0
https://youtu.be/7K2DPXVhmIM
https://youtu.be/HFtngXAS0WA
https://youtu.be/nhiPtjiGddk
https://youtu.be/b7PcSLcU45E


 

Piramides per 2: 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 



 

Piramides per 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je nog meer piramides bouwen? Deze vind je hier: Piramides met 2, Piramides met 3 

 

3. Extra 
 

Wil je meer leren over circus kijk dan zeker op de Youtube-pagina van Circus Planeet 

 

Veel circus plezier! 

 

http://www.jimigym.be/downloads/piramides/02_balansen.pdf
http://www.jimigym.be/downloads/piramides/03_Trio.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC1mLuxU3gem0WVpnvccLDBA/videos

