
Leskaart jongleren

J O N G L E E R B A L L E N  M A K E N

Wat heb je nodig?
Voor 1 jongleerbal: 
1 plastic boterhamzakje
100 gram ongekookte rijst
2 ballonnen

Let op!
Dit zijn de benodigdheden voor 1
jongleerbal. Wil je 2 of 3
jongleerballen maken? Dan heb je
van alles 2 of 3 keer zoveel nodig. 

Overig: 
1 schaar
1 weegschaal

Stap 1
Leg het boterhamzakje op de
weegschaal. Vul het zakje met 100
gram rijst in een hoek van het
zakje.

Stap 2
Leg een knoop in het zakje, zodat
de rijst er niet uit kan vallen. Zorg
ervoor dat de knoop iets boven de
rijst zit. Knip de toef van het zakje
1cm boven de knoop af. 

Stap 3
Knip van beide ballonnen het
tuitje, waar je de lucht door blaast,
er af. 

Stap 4
Doe het zakje met rijst in een
opengeknipte ballon, vanaf de kant
van de knoop. Het is even proppen.
Het geeft niet als je nog een stukje
van het zakje ziet. 

Stap 5
Doe de andere ballon over de bal
heen, vanaf de kant waar je het
zakje nog ziet. Als het goed is, zie
je nu geen boterhamzakje meer.
Kneed de jongleerbal in de juiste
vorm. 

Je jongleerbal is klaar! 

I N  O P B O U W

Maak je eigen jongleerballen en oefen met leuke trucs! 
Jong geleerd...



T R U C S

Driedubbele regenboog
Doe bal 1 en 2 in je rechterhand en
bal 3 in je linkerhand. Gooi bal 1
met een boogje van je rechterhand
naar je linkerhand. Gooi bal 3 van
je linkerhand naar je rechterhand. 
 Vang bal 1 met je linkerhand. Gooi
bal 2 van je rechterhand naar je
linkerhand (jongleren met 3
ballen). 

Drie is te veel 
Deze truc is voor met z'n tweeën.
Ga tegenover elkaar staan, een
stukje uit elkaar. Eén heeft 2
ballen; 1 in de rechterhand en 1 in
de linkerhand. De ander heeft 1 bal
in de rechterhand. Gooi 1 bal van
de rechterhand naar de vrije
linkerhand van de ander.   

Bedenk je eigen truc en deel deze
met #jonggeleerd #inopbouw

I N  O P B O U W

Dubbele lift
Doe 2 ballen in je rechterhand.
Gooi bal 1 omhoog en net daarna
bal 2. Vang bal 1 met je
rechterhand en gooi deze direct
weer omhoog. Vang bal 2 en gooi
deze direct weer omhoog.

Dubbele regenboog
Gooi bal 1 met je rechterhand naar
je linkerhand, gooi bal 2 met je
linkerhand naar je rechterhand,
vang met je linkerhand en vang
met je rechterhand (gooi-gooi-
vang-vang). 

Twee is te veel
Deze truc is voor met z'n tweeën.
Ga tegenover elkaar staan, een
stukje uit elkaar. Pak allebei 1 bal
en doe deze in je rechterhand. Gooi
tegelijk met een boogje naar de
linkerhand van de ander. Gooi
daarna tegelijk met een boogje
naar de rechterhand van de ander. 

De lift
Pak de bal in je rechterhand. Gooi
de bal omhoog en vang de bal met
je rechterhand.   

Regenboog
Pak de bal in je rechterhand. Gooi
de bal met een boogje van je
rechterhand naar je linkerhand.
Daarna van je linkerhand naar je
rechterhand (gooi-vang-gooi-vang). 

Achterom
Pak de bal in je rechterhand. Doe je
rechterhand achter je rug, gooi de
bal met een boogje omhoog en
vang de bal met je linkerhand. 

Kommetje
Pak de bal in je rechterhand. Gooi
de bal omhoog en vang de bal met
de bovenkant van je rechterhand.
Gooi de de bal daarna weer
omhoog en vang de bal weer in de
palm van je rechterhand. 

Let op! 
Overal waar rechterhand staat, kan
ook linkerhand staan, en andersom. 


