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Algemene informatie
Quidditch is een opkomende sport, en op dit moment is nog lang niet op elke plek in
Nederland een team binnen redelijke reisafstand. We kunnen ons heel goed voorstellen dat
dit frustrerend is als jij de pech hebt op zo’n plek te wonen en wél heel enthousiast over
quidditch bent. Het is een mogelijkheid om zelf een team op te starten. Dit vergt echter veel
tijd, energie en planning. Als dit je er niet van weerhoudt om een team op te starten dan
helpen wij je graag een handje. Uiteraard zijn onze middelen ook beperkt. In deze guide zal
ik uiteenzetten wat je precies van ons kunt verwachten, hoe dit hele proces een beetje in zijn
werk zal gaan, en bovenal wat basisinformatie geven die van pas kan zijn bij het opzetten
van een team. Deze guide zal vooral geschikt zijn voor mensen die nog geen quidditch
ervaring hebben, maar ook als je dit al wel hebt kun je deze guide gebruiken om te zien hoe
het proces van het opstarten van een team in samenwerking met Muggle Quidditch
Nederland in zijn werk gaat.
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1. Is een team bij mij in de buurt oprichten een goed idee?
Om een team op te richten is er genoeg animo voor nodig. Je kunt vol enthousiasme
zitten, maar in je eentje gaat quidditch spelen lastig worden. Er is echter ook nog
geen volledig team (7-21 spelers) voor nodig om van start te gaan: zelfs als je nog
maar met circa vier mensen bent kun je al beginnen met trainen. Als er eenmaal een
vaste (betrouwbare) kern is waarmee je regelmatig traint, zal het makkelijker worden
om mensen entousiast te maken om zich bij jullie aan te sluiten. Ook een aantal op
dit moment in Nederland bestaande teams bestaan uit een nog relatief kleine groep.
Voor onofficiële wedstrijden en fantasytoernoeien mag je sowieso merc teams
samenstellen.
Denk je echter dat zelfs zo een groepje lastig wordt om te vinden, probeer dan eens
aan een locatie te denken die voor jou wellicht wat verder weg ligt, maar wel iets
groter is of een centralere ligging heeft. Ga ook niet te dicht bij een al bestaand team
een team oprichten (tenzij dit team al heel groot is en je denkt nog meer mensen te
kunnen trekken): denk er dan over na om je bij dit al bestaande team aan te sluiten.
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2. Het verzamelen van een klein groepje
Denk je dat er bij jou genoeg animo in de buurt is? Probeer een klein groepje om je
heen te verzamelen die een vaste en betrouwbare kern kan gaan vormen. Aangezien
het aantal ervaren en actieve mensen en onze middelen nog beperkt zijn doordat we
een opkomende sport en organisatie zijn, zijn wij op dit moment niet in staat om
meteen een open training te houden voor iedereen die een team op wil starten maar
nog niemand om zich heen heeft verzameld. Probeer eerst binnen je vrienden- en
kennisenkring te kijken: zijn hier mensen die wel mee zouden willen doen? Je kunt bij
jou in de buurt posters ophangen om te peilen of er interesse is, en eventueel zelfs
andere promotieacties houden zoals lokale media inschakelen of bezems bij jou in de
buurt plaatsen om aandacht te vragen (vraag wel toestemming). Maak een
Facebookgroep (en misschien ook al een Facebookpagina) aan, of gebruik andere
(sociale) media om iedereen met eventuele interesse te verzamelen. Je kunt de MQN
contacteren. Wij zullen dan ook kijken of wij mensen kunnen vinden uit jouw
omgeving die eventueel interesse zouden kunnen hebben (Quidditch Nederland
pagina).
3. Het organiseren van een open training
Als je eenmaal een klein groepje hebt verzameld kun je (opnieuw) contact opnemen
met de MQN om een geschikte datum te zoeken voor een eerste open training. Stel
je groepje op de hoogte van de open training. Wij zullen weer via de MQN de open
training gaan promoten, en jij kunt weer proberen in je omgeving mensen erbij te
betrekken: hang posters op, vertel het aan zoveel mogelijk mensen, dit keer met de
datum en andere relevante informatie over de geplande training. Zoek een geschikte
locatie (parken worden vaak gebruikt, zorg er wel voor dat je hier mag trainen, er
genoeg plek is, de kwaliteit van het gras redelijk is en er niet al te veel hondenpoep
ligt). Voor deze eerste open training kunnen wij voor materiaal zorgen en een aantal
ervaren quidditch spelers die aanwezig kunnen zijn. Als je nog niet zo heel veel
ervaring hebt met quidditch kunnen wij helpen met de inhoud van de training.
4. Het opstarten van een team
Zijn er genoeg mensen enthousiast om een team te beginnen? Blijf meteen actief!
Probeer zo snel mogelijk een nieuwe training te plannen. Vaste dagen werken het
best, maar als dat voorlopig nog niet lukt is dat ook oké. Het gaat erom dat jullie
regelmatig bij elkaar komen om te trainen. Het hebben van een
Facebookpagina/Facebookgroep/maillijst/WhatsApp groep/etc. om elkaar op de
hoogte te houden van bijeenkomsten en anderen over jullie team te informen kan erg
handig zijn. Ook zullen jullie over materiaal na moeten gaan denken. Vooral de
hoops kunnen lastig zijn en ook geld gaan kosten. Voor het begin kun je altijd
hoepels kopen en die ophangen aan een tak van een boom of cirkels op een muur
tekenen. Waarschijnlijk zullen jullie later echter wel echte hoops willen. Hieronder
volgen een aantal manieren om deze te maken. Let wel op: sommige hoops kunnen
behoorlijk wat geld gaan kosten en wellicht zijn sommige variaties beter voor
wanneer je team al iets groter is.
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5. De materialen
Er zijn verschillende manieren om hoops te maken. Je kunt bijvoorbeeld
parasolhouders gebruiken als standaard en stokken/pvc-buizen gebruiken als
ondersteuning voor de hoepels. De parasolhouders moeten dan wel elke keer gevuld
worden met water om ervoor te zorgen dat ze niet omvallen (zorg dus voor de lichte
(plastic) varianten, niet voor de zware varianten die niet te tillen zijn, dat is zo lastig
met het vervoeren van je materialen). Een andere optie is het gebruik van pvc-buizen
als basis om de hoops te ondersteunen. Het is een variant die stevig is, maar wel een
investering vergt (rond de 200 euro). Bij de appendix volgt nog meer uitleg over het
maken van hoops op deze manier samen met een aantal afbeeldingen. Deze manier
kan ook gemaakt worden met minder pvc-buizen. Let er dan wel goed op dat het
stevig genoeg blijft. Een groot voordeel is dat het makkelijker is om te vervoeren.
Zorg er in ieder geval voor dat ze om kunnen vallen, je wil geen ongelukken
veroorzaken doordat ze niet meegeven!
(Om deze reden wordt het door MQN ook afgeraden om hoepels op palen te
monteren die je in de grond hebt geslagen)
Voor de hoops zelf kun je eerst bij speelgoedwinkels kijken. Meestal hebben ze
echter alleen hoepels in het voorjaar, dus als het het seizoen niet is zul je online
moeten kijken. Twee opties:
http://www.nerfgigant.nl/shop/102/hello-kitty-hoela-hoep.aspx
http://www.toysxl.nl/p/alle-categorieen/sport-spel/buitenspel/tuinstraatspeelgoed/hello-kitty-hoela-hoep
De diameter van een hoepel dient tussen de 81 en 86 centimeter te zijn.
Voor bezems kun je ook pvc-buizen gebruiken, en anders is hout een optie. Let er
dan wel op dat dit geen goedkope bezems zijn waar je normaal gesproken mee veegt
of voor Halloween gebruikt. Je wil dat de bezems niet meteen breken, maar ook niet
zo stevig zijn dat je eerder een bot dan de bezem breekt. Bezems dienen tussen de
81 en 122 centimeter te zijn.
Daarnaast zijn er nog speciale wedstrijdbezems voor quidditch van Allivans en
Petersons. Soms besluit een groepje (groep is voordeliger in verband met
verzendkosten) een aantal bezems te bestellen, dus houd onze website en de
Facebookpagina goed in de gaten.
Andere benodigdheden die je (uiteindelijk) wil hebben: hoofdbanden in de kleuren
groen, geel, wit en zwart, trefballen (bludgers), volleyballen (quaffle), sok met
tennisbal (snitch).
Een mogelijkheid voor bludgers: http://www.amazon.com/Champion-Sports-InchPlayground-Ball/dp/B000KIBRVI. Dit zijn dodgeballs. Nederlandse trefballen zijn niet
geschikt; deze zijn vaak van schuim en nemen water en modder op.
6. Een vaste trainingsplek
Als je iets kunt regelen met een sportvereniging die de beschikking heeft over een
veld waarop jullie zouden kunnen trainen of jullie kunnen aansluiten bij bijvoorbeeld
een sportorganisaitie van een universiteit waardoor jullie de beschikking krijgen over
een veld dan is dit natuurlijk erg fijn. Aangezien dit meestal echter geld kost, trainen
de meeste bestaande quidditch teams in Nederland in parken. Probeer een plek te
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kiezen die voor iedereen redelijk bereikbaar is (een verbinding met het openbaar
vervoer is handig), check op een website (vaak van de gemeente) of het is
toegestaan om daar met een groep te trainen zonder toestemming te vragen, kijk
naar de kwaliteit van het veld (is het niet te hobbelig, is er plek voor ons). Als er
enigszins verlichting is in de buurt (lantaarnpalen) dan is dit een groot pluspunt. Houd
anders rekening mee met het licht voor de trainingstijden. Het is ook fijn als er niet al
te veel hondenpoep ligt.
7. Inhoud van de training: de warming-up1
Een voorbeeld van een warming-up. Je kunt aan het begin een kortere warming-up
doen en dan langzaam uitbreiden.
-enkels
-twee rondjes om het veld (met of zonder broom, liefst met broom)
-de rest zonder broom
-knieheffen heen
-hakkebillen terug
-zijwaarts heen en terug
-kruispas heen en terug
-bearhuggers heen
-fencesteppers terug (halverwege van richting veranderen)
-sumo squats half
-lunges half
-polsen los draaien
-vingers boven voor naast onder 2x
8. Inhoud van de training: basisoefeningen2
Naam: Bitch on the Pitch
Uitleg: De chasers starten met de quaffle bij de middellijn van het veld en de beaters
starten met bludger(s) bij de hoops. Het doel van de chasers is om te scoren voordat
alle chasers gebeat zijn en het doel van de beaters is om alle chasers te beaten
voordat ze kunnen scoren. Wanneer een chaser gebeat is mag die niet meer
meedoen totdat er gescoord wordt of iedereen gebeat is en de oefening opnieuw
begint.
Materiaal: 3 hoops, 1-2 bludgers, 1 quaffle, brooms.
Deelnemers: 1-2 beaters, 2-4 chasers
Doel: Voor de chasers: Samenwerken, (over)gooien, vangen, vrijlopen, afweren,
ontwijken. Voor de beaters: Samenwerken, dreigen, beaten,
Variaties: De beaters kunnen met 1 of 2 bludgers beginnen om het moeilijker of
makkelijker te maken voor de beaters. Er kunnen 3 of 4 chasers meedoen om het
makkelijker of moeilijker te maken voor de chasers.
Differentiatie: Als de beaters heel goed zijn kunnen ze met 1 bludger spelen in plaats
van 2 of als je een hele goede beater hebt kan je met 1 beater tegen 3-4 chasers
spelen. Om het voor de chasers makkelijker te maken kan je met 4 chasers spelen
en om het moeilijk te maken met 3 of zelfs 2 chasers.

1
2

Met dank aan Hanna Bouma
Met aan Bram Vries. Zie ook het document in Facebook Quidditch Nederland
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Naam: Keeper on the pitch
Uitleg: Dit is bitch on the pitch, maar dan met een keeper. De chasers starten bij de
middellijn met de quaffle en de keeper start bij de hoops samen met 1 of 2
verdedigende spelers, dit kunnen beaters en/of chasers zijn. De chasers moeten
proberen te scoren en de keeper moet dit zien te voorkomen door in de keeperzone
bezit te krijgen over de quaffle. Wanneer een chaser gebeat is mag die niet meer
meedoen totdat er gescoord wordt of de keeper de quaffle in de keeperzone vast
heeft waardoor de oefening opnieuw begint.
Materiaal: 3 hoops, brooms, 1 quaffle, 1-2 bludgers.
Deelnemers: 2-4 chasers tegen 1 keeper met 1-2 beaters en/of 1-2 chasers
Doel: Voor de keeper: Aansturen van de verdedigende spelers, quaffle
onderscheppen of afpakken, gebruik maken van de keeperszone. Voor de chasers:
Samenwerken, (over)gooien, vangen, vrijlopen, afweren, ontwijken.
Variaties: De variaties zitten vooral in wie de keeper helpt en hoeveel. De keeper
heeft maximaal 2 verdedigers en dit kunnen 1 of 2 beaters zijn, 1 of 2 chasers of een
chaser en een beater (als de chasers heel goed zijn zouden er ook 3 of meer extra
verdedigende spelers kunnen zijn). Verder kan het aantal chasers aangepast worden.
Normaal 3-4, maar 2 (of 1 hele goede) kan eventueel ook.
Naam: Lion King
Uitleg: Een verdedigende speler staat in een vak voor de hoops en de aanvallende
speler moet met de bal door dit vak heen. De verdedigende speler moet door de
aanvaller te tackelen voorkomen dat die door het vak kan.
Materiaal: 1 bludger of quaffle, brooms, hoops (optioneel).
Deelnemers: 1 Verdedigende speler en 1 of meer aanvallende spelers.
Doel: Tackelen, vallen, het ontwijken van tackels en er uit los komen.
Differentiatie: Het vak van de verdediger groter of kleiner maken.
Naam: Dragontails
Uitleg: Alle deelnemers zijn snitch en seeker tegelijk en ze moeten proberen zoveel
mogelijk deelnemers proberen te vangen zonder zelf gevangen te worden. Wie er als
laatste overblijft zonder gevangen te zijn heeft gewonnen. De grote van het speelveld
kan je aanpassen aan de hoeveelheid spelers.
Materiaal: Evenveel snitchsokken (of iets dat daar op lijkt zoals headbands) als
spelers, brooms (optioneel), iets om het veld mee aan te geven (hoops).
Deelnemers: 2+ snitch/seekers
Doel: Oefenen van het seeken, snelheid, uithoudingsvermogen, overzicht (je moet
weten wie er in de buurt is, waar en of ze voor jou een gevaar zijn)
Variaties: Je kan met of zonder brooms spelen. Je kan doen dat spelers die hun
snitchsok kwijt zijn niet meer mee mogen doen of dat ze wel door mogen gaan, maar
niet meer kunnen winnen. Je kunt doen dat als je een snitchsok vangt je deze als
extra leven kunt gebruiken, dus wanneer jouw snitchsok gevangen wordt je gewoon
door kunt gaan door de snitchsok die je al gevangen had te gebruiken (als jouw
snitchsok gevangen werd voordat je een andere hebt gevangen mag je een snitchsok
die je daarna vangt niet gebruiken). Je kunt ook doen dat de speler die de meeste
snitchsokken vangt wint in plaats van degene die als laatste over is (kan dezelfde
persoon zijn).
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Differentiatie: Sommige deelnemers met brooms laten spelen terwijl anderen zonder
broom spelen.

Naam: Cirkel des doods
Uitleg: De beaters vormen een cirkel en in die cirkel staat een speler met een
quaffle/bludger. De speler in het midden moet zo lang mogelijk in de cirkel blijven
zonder afgegooid te worden en de beaters moeten de verdedigende speler af zien te
gooien, maar mogen niet gooien wanneer ze binnen de cirkel staan.
Materiaal: 1 quaffle of bludger om mee af te weren, 1-3 bludgers om mee af te gooien
en brooms.
Deelnemers: 1 verdediger en 4+ beaters.
Doel: Verdedigende speler: Ontwijken en afweren, overzicht, reflex. Beaters: beaten,
vangen, overgooien, samenwerken.
Variaties: 2 verdedigende spelers
Differentiatie: Afhankelijk van het niveau van de verdedigende speler hebben de
beaters meer of minder bludgers.
Naam: Beater tegen beater
Uitleg: De beaters starten tegenover elkaar met een bludger en moeten elkaar
proberen te beaten. Wanneer een van de beaters gebeat is gaan ze weer tegenover
elkaar staan en starten ze opnieuw.
Materiaal: 2 bludgers, brooms.
Deelnemers: 2 beaters
Doel: Beaten van een andere beater met bludger, afweren, vangen, ontwijken.
Naam: Afweren/vangen
Uitleg: Net zoals bij beater tegen beater starten de beaters tegenover elkaar alleen dit
keer moet een beater de ander beaten terwijl de ander zich zo lang mogelijk moet
zien te verdedigen door de bludger af te weren of, als je met 1 bludger speelt, door
de bludger te vangen waarna de beaters omwisselen van rol.
Materiaal: 1-2 bludgers, brooms.
Deelnemers: 2 beaters
Doel: Aanvallende beater: beaten van chaser met quaffle/beater met/zonder bludger.
Verdedigende beater: Afweren, vangen, ontwijken.
Variaties: Verdedigende beater heeft een bludger (afweren) of geen bludger
(vangen).
Naam: Iemand is hem, beater is hem.
Uitleg: Iemand is hem niemand is hem alleen dan is iedereen een beater. Wanneer je
gebeat wordt moet je naar de hoops en dan mag je weer meedoen. Het is een leuke
oefening die tegelijkertijd ook heel goed is voor het speloverzicht.
Materiaal: 2+ bludgers, brooms, hoops.
Deelnemers: 3+ beaters
Doel: Beaten van een andere beater, afweren, vangen, ontwijken.
Naam: Beater pit
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Uitleg: De beaters en de chasers beginnen in een van te voren aangegeven veld. De
beaters moeten iedereen af proberen te gooien terwijl de chasers zo lang mogelijk de
bludgers moeten ontwijken en afweren. Wanneer een chaser gebeat is moet die
naast het veld gaan staan en wanneer een chaser een bludger afweert mag er weer
een chaser het veld in.
Materiaal: 1-2 bludgers, 1-2 quaffles, brooms.
Deelnemers: 1-2 beaters, 2+ chasers
Doel: Beaters: Beaten van chasers (met quaffle). Chasers: Ontwijken, afweren.
Naam: Beatootje
Uitleg: Er wordt van te voren aangegeven hoe groot het veld is. De beater begint met
de bludger in het midden en de chasers gaan daar omheen staan, dit kan in een
cirkel, maar het hoeft geen cirkel te blijven. Een van de chasers begint met de quaffle
en de chasers moeten samen een X aantal/zoveel mogelijk keer overspelen voordat
ze allemaal gebeat zijn. Wanneer een chaser gebeat is mag die niet meer meedoen.
De beater mag alleen de chaser die de quaffle heeft of als laatste aangeraakt heeft
beaten.
Materiaal: 1 bludger, 1 quaffle, brooms.
Deelnemers: 1 beater, 3+ chasers
Doel: Chasers: Afweren, ontwijken, overspelen (onder druk), vangen, samenwerken.
Beater: Beaten van chasers (met quaffle), dreigen, snelheid.
Variaties: De beater mag alleen chasers zonder quaffle beaten.
Differentiatie: Het veld groter of kleiner maken.
Naam: Tienbal
Uitleg: Er zijn twee teams van chasers die door elkaar heen over het veld verspreid
staan. De bedoeling is dat de chasers van een team 10 (of een ander afgesproken
getal) keer overspelen zonder dat de quaffle onderschept wordt. Wanneer dat is
gelukt hebben ze een punt. Het andere team moet op alle mogelijke (toegestane)
manieren proberen de quaffle af te pakken of te onderscheppen, wanneer het andere
team de quaffle krijgt begin je weer opnieuw met tellen. Wanneer er gescoord is krijgt
het andere team de quaffle. Je kan starten door een willekeurige speler de quaffle te
geven of door een brooms up te doen.
Materiaal: 1 quaffle, brooms
Deelnemers: 2 teams van 3+ chasers
Doel: Overspelen, vangen, onderscheppen/afpakken quaffle.
Variaties: Als je een brooms up start hebt kan je ook doen dat er na het afgesproken
aantal keer overgooien gescoord moet worden om een punt te krijgen
Differentiatie: Een groot en een klein team maken.
Naam: Brooms up
Uitleg: De oefening start met een brooms up en eindigt wanneer er gescoord is of
iedereen gebeat is.
Materiaal: 1 quaffle, 1-3 bludgers, brooms, hoops.
Deelnemers: van 2 beaters/chasers tot een volledige line up zonder seekers.
Doel: Snelheid, het trainen van een snelle/goede brooms up.
Variaties: Deze oefening kan je uitbreiden van 1 tegen 1 (beaters of chasers) tot een
volledige line up (zonder seekers)
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Differentiatie: De bal(len) niet helemaal in het midden leggen, iets dichterbij een van
de teams.
Naam: (Don't trust) the middle man
Uitleg: Je begint met z'n drieën voor de hoops. De speler in het midden is onpartijdig
en gooit alleen de bal naar voren. De middelste speler roept wanneer de chasers
mogen rennen en gooit voor of nadat hij roept de quaffle weg. De chasers moeten
allebei proberen te scoren en afhankelijk van wat de middelste speler zegt moeten ze
door de hoops tegenover waar ze gestart zijn scoren of moeten ze door de hoops
waar ze bij zijn begonnen scoren. Nadat er gescoord is beginnen ze opnieuw/starten
de volgende.
Materiaal: 1 quaffle, brooms, hoops
Deelnemers: 2 chasers en the middle man
Doel: Bij deze oefening train je snelheid en contact. Als ze tegenover waar ze starten
moeten scoren gaat het vooral om snelheid en als ze terug moeten naar waar ze
starten train je meer contact.
Differentiatie: De bal dichter bij een van de chasers gooien.
Naam: Ultimate quaffle
Uitleg: Dit spel wordt hetzelfde gespeeld als ultimate frisbee alleen dan met een
quaffle en brooms. Je mag niet lopen als je de bal hebt en de bal mag niet afgepakt
worden.
Materiaal: 1 quaffle, brooms, iets om het veld mee uit te zetten.
Deelnemers: 3+ chasers per team.
Doel: Overspelen en vangen.
Variaties: In plaats van te scoren door de quaffle te vangen terwijl je in het vak van de
tegenpartij staat scoren door door de hoops te gooien. X aantal keer overspelen
voordat er gescoord mag worden
Differentiatie: Oneven teams, een team moet vaker overspelen voordat er gescoord
mag worden.
Naam:Dodge and score
Uitleg: Een chaser begint met de quaffle bij de middellijn en een beater begint de
hoops. De chaser moet proberen te scoren terwijl de beater hem moet proberen te
beaten. Er kan ook nog een keeper zijn die de chaser tegen probeert te houden.
Materiaal: 1 bludger, 1 quaffle, brooms, hoops.
Deelnemers: 1 beater, 1 chaser, 1 keeper (optioneel).
Doel: Chaser: Afweren/ontwijken bludger en dan scoren. Beater: voorkomen dat een
chaser kan scoren uit de counter door te beaten of ervoor te zorgen dat de chaser
niet bij de hoops komt.
Variaties: Met of zonder keeper.
Naam: Score or block
Uitleg: Een chaser start met quaffle bij de middellijn en een keeper bij de hoops. De
chaser moet proberen te scoren en de keeper moet dit zien te voorkomen.
Materiaal: 1 quaffle, hoops, brooms.
Deelnemers: 1 chaser, 1 keeper
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Doel: Chaser: Scoren in een een op een situatie (counter). Keeper: Voorkomen dat er
een op een gescoord kan worden.
Naam: Chasers tegen chasers
Uitleg: Een team start bij de middellijn met de quaffle en het andere team start bij de
hoops (voor deze oefening gebruik je het halve veld, het hele veld kan ook, maar dan
start je met een brooms up). De chasers bij de middellijn zijn de aanvallers en
moeten proberen te scoren, de chasers bij de hoops zijn de verdedigers en moeten
dit zien te voorkomen. Wanneer er gescoord wordt of de quaffle onderschept wordt
door de verdedigers moeten ze met de quaffle naar de middellijn waarna de
aanvallers verdedigers worden en de verdedigers de aanvallers.
Materiaal: 1 quaffle, brooms, hoops.
Deelnemers: 2 teams van 2-4 chasers
Doel: Samenwerken, overspelen, vangen, vrijlopen, quaffle onderscheppen/afpakken.
Variaties: Heel veld gebruiken in plaats van half veld, beginnen met brooms up en de
verdedigers worden aanvallers zodra ze de quaffle hebben.
9. Cooling down: stretches3
Alle stretches 20-30 sec aanhouden tenzij anders aangegeven, en bij alles goed door
blijven ademen. Kreunen en kletsen mag natuurlijk wel.
Standaard stretches
Staand
1. Naar boven uitrekken (eventueel op tenen staan), rustig naar beneden, tenen
aanraken. Rustig weer omhoog, “werveltje voor werveltje”
2. Één knie gebogen, één gestrekt, wijdbeens staan, leunen naar gebogen knie.
Dan andere kant op.
3. Beide benen gestrekt, wijdbeens. Naar één been met handen, aanhouden, dan de
andere kant.
ZITTEND
1. Één been gestrekt vooruit, andere been met voet tegen dij. Over gestrekte been
heen reiken.
Dan andere been.
Twee opties voor deze oefening: gestrekte rug houden, en zo ver mogelijk naar teen
toe. Of gebogen rug, naar teen toe, en proberen met gezicht naar knie te komen.
2. Linkerbeen gestrekt vooruit, rechtervoet aan de linkerkant naast linkerknie (over
heen zetten dus), linkerarm voorlangs de rechterknie brengen, en proberen de
linkerknie met rechterhand vast te pakken. Torso naar rechts draaien, rechterarm
achter je zetten, achter je kijken.
3

Met dank aan Hanna Bouma

9

Startersguide – Een eigen team opzetten
MQN 2014 - 2015
Dan andere kant op, dus rechterbeen vooruit, linkervoet rechts naast rechterknie
zetten, rechterarm voorlangs het linkerbeen brengen, torso naar links draaien,
linkerarm achter je zetten.
Deze oefening gaat vaak fout - controleer of iedereen hem goed doet.
3. “Butterfly”. Voeten met voetzolen tegen elkaar, de gebogen benen zo plat mogelijk
op de grond proberen te krijgen, door met handen voeten vast te pakken, en met
ellebogen op de knieën te duwen. Daarnaast ook proberen met hoofd naar voeten te
komen.
Staand (eindfase)
1. Gestrekte arm voorlangs het lichaam brengen. Elleboogholte naar schouder, voer
druk uit met andere arm. Ook andere kant op.
2. Gebogen arm bovenlangs achter het hoofd, druk uitoefenen met andere arm. Voor
extra stretch, kijk omhoog.
Ook andere kant op.
3. Schouders draaien, naar voren en naar achteren.
4. Nog één keer helemaal lang maken en uitrekken, rustig voorover buigen, tenen
proberen aan te raken. Dan rustig, “werveltje voor werveltje” weer omhoog.
10. Officieel lidmaatschap
Wanneer je team eenmaal een beetje op gang is kun je na gaan denken over een
officieel lidmaatschap. Veel officiële evenementen zullen lidmaatschap vereisen, zowel
op nationaal als internationaal niveau. Kijk op
http://www.quidditchnederland.nl/lidmaatschap.html voor meer informatie.
11. Internetadressen om in de gaten te houden
http://quidditchnederland.nl
De website van Muggle Quidditch Nederland
http://www.usquidditch.org/pages/about/equipment
Meer opties voor materialen – van basis tot uitgebreid
http://www.usquidditch.org/files/USQ_Rulebook_8.pdf
Het huidige rulebook
Quidditch Nederland groep op Facebook
Hier worden regelmatig zaken besproken die iedereen aangaan
Muggle Quiddtich Nederland op Facebook
Ook hier houden wij je op de hoogte van wat er gaande is in de Nederlandse
quidditchwereld
http://www.iqaquidditch.org
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De internationale quidditch organisatie
12. Contact en meer informatie
Als je verdere vragen hebt of een team op wil richten mag je mailen naar de Teams
Director: teams@quidditchnederland.nl
13. Appendix
Uitleg van Dávid Danos over de pvc-versie van de basis voor de hoops:
Deze hoops kosten ongeveer 200 euro, maar ze zijn wel de meest stabiele versie.
Koop pvc-pijpen van circia 7-8 cm in doorsnede, elke pijp 1 meter qua lengte.
Snijd er één in tweeën (dus twee pijpen van 50 cm). Snijd een andere in vieren (dus
vier stukken van 25 centimer).
Gebruik 90 graden connectors voor de hoeken and T-connectors voor tussen de twee
paren van 2 maal 25 cm. Hieruit zou een vierkant moeten ontstaan met de mogelijkheid
om bij twee punten per pijp te verinden.
Snijd nog een pijp van 1 meter in vieren. Maak twee stukken van 25 cm net iets kleiner
(20-23 cm). Verbind deze met een T-connector en verbind dit in het midden van het
vierkant.
Dit vierkant wordt de basis, vervolgens heb je nog drie palen van 183cm, 137cm en 91
cm nodig om met een T-connector te verbinden, zodat deze de hoepel op kan houden.

Basis voor de pvc-versie van de hoops.
voor de
Foto van David Danos.

Hoops met de bevestiging voor de verbinding
pvc-versie van de hoops.
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Hoops met pvc-pijpen als ondersteuning.
Dit is een andere variant dan de beschreven
Variant, er wordt geen gebruik gemaakt van
T-connectors. Foto van Hanna Bouma.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.
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