
1. Benodigd materiaal ‘Bekerbal’. 

®
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Bekerbal in het kort1

Inhoudelijk doel: Construeren met 
vrij materiaal ten behoeve van 
aantallen tellen, verkort leren tellen, 
splitsingen en erbij en eraf tot en 
met 10
Doel van het spel: Zo snel mogelijk 
bepalen hoeveel bekers er zijn om-
gegooid of nog zijn blijven staan. 
Materiaal en voorbereiding: Tien 
plastic bekers van dezelfde kleur 
en afmetingen, een zachte bal, een 
kleed en een tafel.

BEKERBAL

Stel de stoelen in de kring zó op dat 
iedereen de bekers op de tafel kan 
zien.

Introductie
‘Over een paar nachtjes slapen is het 
weer sportdag’, zegt de juf. ‘Wie weet 
nog van vorig jaar wat dat is?’ Dan 
kom je in je gymspullen naar school, 
antwoordt Madelon. ‘En wat gaan we 
dan doen?’ Allemaal spelletjes, zegt 
Yorick.  ‘Wie kan er een voorbeeld 
van zo’n spelletje geven?’ Er worden 
voorbeelden genoemd variërend van 
klos- tot zaklopen en van mik- tot tik-
spelletjes. ‘Jullie weten dat nog goed’, 
reageert de juf. ‘Om alvast even te oe-
fenen voor de sportdag heb ik Beker-
bal meegenomen.’ Ze legt de bekers 
en de bal op tafel. ‘Hoe denk je dat 
dit gaat?’ ‘Je moet een toren bouwen. 
En wie de meeste omgooit heeft ge-
wonnen.’ Lisa mag met de bekers een 
toren bouwen. Zij doet dit volgens de 
principes van het halfsteens verband. 

‘Dat heb je netjes gedaan. En alle 
bekers zijn gebruikt. Hoeveel bekers 
zijn dat eigenlijk?’  Didem komt naar 
voren telt de bekers één voor één en 
concludeert dat het er tien zijn. ‘Als 
dit een rij is (wijst de onderste laag 
aan), hoeveel rijen telt de toren dan?’ 
‘Vier, antwoordt Sharon. ‘Vertel me 
even hoeveel bekers in elke rij staan?’ 
Jonas telt ‘4-3-2-1’, terwijl de juf haar 
vinger van de onderste naar de bo-
venste laag beweegt. In elke rij staat 
dus een beker minder dan op de vo-
rige, concludeert de juf.
‘En wat kunnen we er nog meer van 
zeggen? Oh ja, waar lijkt deze vorm 
op?’ Terwijl ze dit vraagt, gaat ze met 
haar vinger langs de omtrek van de 
toren. ‘Een driehoek,’ weet Sofie.

Hoeveel omgegooid?
‘Nu gaat het spel echt beginnen. Ik ga 
zogenaamd gooien en jullie moeten 
raden hoeveel ik er omgegooid heb. 
Doe je ogen dicht, leg je hoofd op je 
knieën en denk aan de toren. Zie je 
de driehoek met de vier rijen nog aan 
de binnenkant van je ogen? Dan is het 
goed.’ Als niemand kijkt, haalt ze vier 
bekers weg en verstopt deze achter 

2. Lisa bouwt een toren voor het mikspel-
letje Bekerbal. 

haar rug. ‘Ga maar weer recht zitten 
en zeg me hoeveel ik er omgegooid 
heb.’ ‘Het is nog steeds een driehoek, 
maar er is een rij weg!’ roept Tamara 
verbaasd. Ze mag aanwijzen waar er 
bekers ontbreken (zie afbeelding 3). 
Zij wijst de onderste laag aan en weet 
ook te vertellen dat er daar vier ston-
den. 
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3.  Het is nog steeds een driehoek, maar 
er is een rij weg!

Lisa is het er niet mee eens en zegt 
dat de juf ze nooit zo snel er onder 
vandaan kan halen. ‘Ze heeft ze van 
het trappetje weggehaald.’ Ze laat 
zien wat ze bedoelt door van onder 
naar boven per laag een beker toe te 
voegen. Op de derde laag krijg je dan 
weer twee bekers naast elkaar zodat 
de vierde beker er in het midden bo-
venop kan staan. 

Rekenen met de toren
De juf houdt het kleed voor de toren 
zodat niemand de bekers kan zien. 
Zie afbeelding 4. 

onderste rijen met bekers staan er 
dan nog. Hoeveel bekers staan er in 
de ene rij?’ ‘4’. ‘En hoeveel in de an-
dere rij?’ ‘3’ ‘Hoeveel is dat samen?’ 
‘7’, zegt Anisha. ‘Ja, want 4 erbij 3 is 
zeven. Ter controle brengt de juf de to-
ren in beeld. ‘In de onderste rij staan 
er vier. Als je dat meteen ziet, hoef je 
het niet meer één voor één te tellen.’ 
Vervolgens gaat ze met haar vinger 
naar de tweede rij van onderen en telt  
‘5, 6, 7’ terwijl ze deze drie bekers één 
voor één aanwijst. ‘En het klopt ook, 
want zeven (ze wijst de onderste twee 
rijen aan) erbij drie (wijst de top van 
drie bekers aan) is samen tien.’

Vereenvoudigen, verdiepen en 
variëren
−  Start de oefening aanvankelijk met 

zes bekers. Bouw de toren zoals in 
afbeelding 3.

−  Met de toren in het zicht en later 
ook uit het zicht:

–  ‘Haal er in gedachte eentje weg. 
Hoeveel staan er dan nog?’

–  ‘Haal er in gedachte vier weg. Hoe-
veel staan er dan nog?’

–  ‘Stel je voor er staan er nog maar 
twee. Hoeveel zijn er dan omge-
gooid?’

  Geef tips welke ze weg moeten den-
ken. Bij ‘Haal er in gedachte vier 
weg’ is het handig de onderste rij 
van vier in het geheel weg te den-
ken. Laat controleren of hun ant-
woord klopt door het genoemde 
aantal ook in het echt weg te ne-
men. 

−  Maak met de kinderen de opstelling 
van Bekerbal voor de sportdag. Nu 
moet er daadwerkelijk met een bal 
worden gegooid. De afstand vanaf 
het loslaten van de bal tot de toren 
moet voor iedereen gelijk zijn. Hoe 
kunnen we daarvoor zorgen?

−  Vraag (tijdens de sportdag) te voor-
spellen hoeveel ze denken om te zul-
len gooien. Het totaal aan omgegooi-
de ballen kunnen ze bepalen door 
samen te voegen wat er niet meer is. 
Breng hierbij de configuratie van de 
startopstelling (4-3-2-1) in herinne-
ring. Staan er bijna geen bekers meer, 
dan is terug tellen handiger! 

4. Juf houdt het kleed voor de toren.

‘Denk weer even aan de toren. Wie 
weet nog hoeveel bekers het zijn? 10, 
zegt Rian. ‘De drie bekers op de top 
denken we even weg. Zie je het voor 
je? Nu wil ik weten hoeveel bekers 
er nog staan. Hoe kun je dat weten?’ 
‘Tellen’. ‘Wat zie je om te tellen?’ 
‘Twee rijen.’ ‘Ja, dat klopt. De twee 

−  Zet de bekers in de rekenhoek. Vul 
het aan met bekers van eenzelfde 
formaat maar in andere kleuren. 
Hiermee kunnen kinderen prach-
tige patronen maken en structuren 
in de getallenrij ontdekken. Bijvoor-
beeld, als je de toren groter maakt 
door het toevoegen van zogenaam-
de trappetjes, heb je voor elke vol-
gende trap een extra beker nodig. 
Zie afbeelding 5. 

5. Hoeveel bekers heb je nodig voor de 
volgende trap?

Kinderen kunnen voorspellen hoeveel 
bekers ze voor de volgende trap nodig 
hebben als dit tijdens de constructie 
van de toren herhaaldelijk gevraagd 
wordt. 

Met dank aan basisschool de Boom-
gaard te Utrecht. De namen van de kin-
deren zijn gefingeerd.

De auteur is ontwikkelaar van het pro-
gramma Met Sprongen Vooruit en di-
recteur van het Menne Instituut. De 
foto’s zijn gemaakt door de auteur.

Noot:

1.  Bekerbal maakt deel uit van de cursus 

Met Sprongen Vooruit groep 1 en 2 en 

het bijbehorende Rekenspellenboek.  

Zie voor meer informatie de website van 

het Menne Instituut: www.metsprongen-

vooruit.nl.


