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INNOVATIEVE SPORTEN IN OPMARS:
SPEELDE U AL SPIKEBALL, DISCGOLF OF
YOU.FO?

Dé Afrika specialist in België voor
groepsreizen & individuele reizen op maat
Kenia Zuid-Afrika Namibië Tanzania Zimbabwe Botswana Oeganda Madagaskar Zambia Rwanda Malawi Ethiopië

Spikeball

Het hoeft niet altijd tennis, voetbal of
wielrennen te zijn. Hebt u wel eens
gehoord van spikeball, discgolf, you.
fo of Sepak Takraw? Het is maar een
greep uit enkele innovatieve sporten die steeds meer hun weg vinden
naar ons land.

innovatieve sporten vinden immers de weg
naar ons land. Bello zet er voor u vijf op een rij.

“Innovatieve sporten krijgen momenteel niet
altijd de steun die ze nodig hebben, terwijl ze
wel steeds belangrijker worden in ons sportlandschap,” meent Geert Gysel van de Vlaamse
Multisportfederatie Fros, die minder bekende
sporten een platform wil bieden. Het is een
zaak van de tijd waarbij we allemaal op onze
honger zitten en snakken naar nieuwe ervaringen en fijne momenten met elkaar en dan
biedt sporten met elkaar soelaas. En dat hoeft
bovendien dus niet noodzakelijk te gebeuren in de alom bekende sporten als pakweg
tennis, voetbal of wielrennen. Steeds meer

Er wordt gebruikt gemaakt van een minitrampoline waarop de bal gekaatst wordt. De spelers mogen zich volledig rond de trampoline
bewegen. Je speelt spikeball dus met een rond
net, waarin de bal teruggekaatst kan worden.
Er zijn veel overeenkomsten met volleybal.
Uniek aan spikeball is echter dat de spelers
rondom het net mogen lopen. Het is trouwens
gemakkelijk te leren en leuk om te spelen met
familie of vrienden. Spikeball wordt meestal
gespeeld met 4 spelers, maar ook soms met
2 of 6. Er zijn 2 teams met een gelijk aantal
spelers per team. Het doel van het spel is om
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SPIKEBALL:
GEÏNSPIREERD DOOR VOLLEYBAL
Spikeball, ook gekend als roundnet of trivolle,
is een snelle sport waarbij je door middel van
een combinatie van volleybal- en tennistechnieken 2 tegen 2 speelt.

als team de tegenstander te verslaan. Dit doe
je door ervoor te zorgen dat het team van de
tegenstander de bal niet meer in het net kan
slaan (de bal valt op de grond), de bal 2 keer op
het net laat stuiteren of de bal tegen de rand
van het net slaat. Als dat gebeurt heb je als
team een punt verdiend. Een spelronde eindigt
zodra één van de teams 21 punten gescoord
heeft. Soms wordt er gespeeld tot 15 punten.
Er moeten wel minimaal 2 punten verschil
tussen de eindscore zitten. Een spel kan dus
niet eindigen met 21-20. Spikeball/roundnet
heeft in totaal 3 spelrondes. Een team moet
minimaal 2 spelrondes gewonnen hebben, om
het spel te winnen. Het eerste WK ging zelfs
vorig jaar plaatsvinden in België, maar werd
door de coronapandemie uitgesteld naar 2022.

DISCGOLF: MET DE FRISBEE
OP DE GOLFBAAN
Discgolf lijkt op golf, met dat verschil dat er niet
op balletjes gemept wordt. Die zijn vervangen
door een frisbee, die je moet proberen in de
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“polehole” te gooien. Dat is een soort metalen
mand op een stok. Het discgolf is een sport die
dus in veel opzichten lijkt op het traditionele
golf. In plaats van een bal en verschillende
clubs gebruiken spelers een vliegende schijf of
frisbee. De sport werd al in de jaren ‘70 geformaliseerd en net als met “bal golf” is het doel
om elke hole in zo min mogelijk slagen te bereiken (of, met betrekking tot discgolf, in zo min
mogelijk worpen). Een discgolfdisc wordt vanaf
de tee naar een doel geworpen dat de “hole”
is. De hole kan een aantal verschillende doelen
zijn; het meest gebruikelijk is een basket, een
metalen mand die op een stok staat. Vroeger
was het doel vaak een boom of een lantaarnpaal. Als een speler over de fairway loopt, moet
hij of zij elke worp uitvoeren vanaf de plek waar
de vorige worp uiteindelijk terechtgekomen is.
De bomen, struiken en terreinveranderingen in
en rond de fairways verzorgen uitdagende hindernissen voor de discgolfer. Ten slotte moet
de putt landen in de mand en dan is de hole
uitgespeeld. Het discgolf deelt de vreugdes en
frustraties van het traditionele golf: een lange
putt respectievelijk het raken van een boom.
Discgolf is vooral populair in de VS, waar de
sport ontstaan is, maar maakt wereldwijd furore. Er wordt gespeeld op een court van 9 of
18 holes.
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YOU.FO: LACROSSE GEMIXT MET FRISBEE
You.Fo werd ontwikkeld in Nederland en verovert stilaan het Europese continent en ook
België. YOU.FO wordt dé trendsport. Het is een
mix van lacrosse, hockey en frisbee waarbij een
aerodynamische ring met speciale stokken
over een afstand tot 30 meter moet worden
geworpen en gevangen. De aluminium werpstokken met rubberen ABS-kop zijn 94 cm lang
en wegen ca. 600 g. De werpring uit rubberen
ABS-kunststof heeft een Ø van 23 cm en een gewicht van ca. 160 g. YOU.FO kan met z’n tweeën
of als een teamspel tegen elkaar gespeeld worden. Het doel is om de ring handig naar elkaar te
passen en hem te vangen in een eindzone. YOU.
FO vereist concentratie, kracht, behendigheid
en teamspirit. Geschikt voor kinderen vanaf 10
jaar. Dit spel kan één-op-één of in teams, met
doelen of freestyle, in stadsparken, op sportvelden of op het strand gespeeld worden. Het
concept van het spel werkt als volgt: elke speler
heeft een stick, waarbij de doelstelling is om
de ring - de speelbal - bij een teamgenoot te
krijgen in de ‘end zone’. Je kan het vergelijken
met American Football, maar de techniek is
aanmerkelijk anders. “De beweging is wat dat
betreft redelijk uniek in de sportwereld, omdat
je de ring met een speciale techniek spin moet
geven voor een gerichte pas.

You.fo © you.fo sports
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VUISTBAL: GROOT IN DUITSLAND
Vuistbal is een teamsport waar twee teams
tegen elkaar spelen, elk op een half veld, gelijkend op volleybal. De teams zijn verdeeld
door een centrale lijn met een net gespannen
op 2m hoogte tussen twee palen. Als het net
wordt aangeraakt door een speler of de bal,

dan is dit een fout en gaat het punt naar het
andere team. Elk team bestaat uit 5 spelers.
De spelers proberen de bal over het net te
spelen, vanuit hun helft naar de helft van de
tegenspeler. Hierbij mogen enkel de armen
en de gesloten vuisten worden gebruikt. In
tegenstelling tot volleybal, mogen geen andere lichaamsonderdelen gebruikt worden
noch de open hand. Beide situaties worden
als fout beschouwd. Een team probeert zo
de bal naar de andere speelhelft de spelen
op een manier waarbij het andere team hier
niet meer in slaagt. Van zodra de bal over het
net gaat, mag de bal tot drie keer toe worden
aangeraakt door drie verschillende spelers
van het andere team. Ook dit is verschillend
met volleybal, waar eenzelfde speler de bal
twee keer mag aanraken zolang een andere
speler hiertussen de bal heeft aangetoetst.
Verder mag de bal telkens botsen vóór elk
contact met een speler. Dit betekent dat de
bal mag botsen vlak nadat hij over het net
is geweest. Echter, wanneer de bal botst
en over het net gaat, zónder dat een van
de teamspelers hem nog heeft aangeraakt,
dan wordt ook dit als fout aangerekend. Wel
zoals in volleybal worden de 3 toetsen meestal gebruikt om de bal te redden, setten en
smashen.

Tekst: Remi Lemeire

SEPAK TAKRAW
Sepak Takraw is zeer populair in ZuidoostAzië en wordt er zelfs als een officiële sporttak
erkend. Deze spectaculaire sport is een mix
van voetbal en volleybal. Je moet proberen
om de bal met de precisie van badminton,
de snelheid van volleybal en de “kicks” van
voetbal op het veld van de tegenspelers te
deponeren. Sepak Takraw wordt daarom ook
wel beschreven als “voetbal-volleybal op een
badmintonveld”. In tegenstelling tot volleybal
mag je bij takraw de bal niet met je handen
aanraken, alleen met hoofd, schouder, knie
en voet. Het net hangt op ongeveer anderhalve meter hoogte, de deelnemers moeten
trachten te scoren door de bal op het veld
van de tegenspelers, binnen de aangegeven
grenzen, te doen landen. In tegenstelling tot
volleybal wordt Takraw met slechts drie spelers per team gespeeld. Een team van drie
spelers wordt “Regu” genoemd.

Carrefour
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