Midgetpool

Midgetpool
Organiseer je als Smartpooltrainer een Open Dag (kennismaking)
en je hebt met kinderen te maken waarvan de meesten nog niet
goed een poolkeu kunnen vasthouden. Dan is de aanpak Midgetpool van de KNBB leuk om in te zetten.
Met Midgetpool laat je kinderen spelenderwijs kennismaken met
de verschillende facetten van pool en houdt je door het spelelement de aandacht vast. Daarbij is het fijn dat meerdere kinderen
tegelijk bezig zijn.
Hoe werkt het?
Je legt per tafel de oefening klaar. En laat kinderen in groepjes
van 2-4 langs de tafels gaan om de oefening te spelen., Net als
met golf van hole naar hole.
Je print voldoende score formulieren uit en geeft ieder kind een
score formulier waarop ze het aantal beurten per oefening bij
kunnen houden. Aan het eind van de middag is het kind met de
minste beurten de winnaar (bij gelijke stand laat je ze een potje 3
of 5 bal spelen).
Zorg voor wat leuke prijzen en geef elk kind een certificaat bijvoorbeeld zodat het voor ieder kind leuk is.
En aanvullend biedt je alle deelnemende kinderen een lessenpakket aan. Bijvoorbeeld 10 lessen op woensdag of zaterdag op vaste
tijden tegen een gereduceerd tarief.
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Midgetpool
Tafel 1

Tafel 1
Leg de ballen met driehoek rechtop klaar zoals is
afgebeeld. De deelnemer moet de witte bal (niet te hard
of te zacht) stoten zodat hij/zij probeert om de witte bal
achter de driehoek te krijgen. Moet in één stoot, dus mis
dan opnieuw de witte bal terugleggen.
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Tafel 2

Tafel 2
Witte bal moet gepot worden in de cornerpocket. Leg de
ballen zoals afgebeeld klaar en de deelnemer moet de
witte bal in de pocket stoten. Moet in één stoot, dus mis
dan opnieuw de witte bal terugleggen.
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Tafel 3

Tafel 3
Witte bal moet in één stoot via de band in de
cornerpocket worden gestoten. Leg de twee keuen de
ballen zo neer dat de witte bal ongeveer vanaf de derde
diamant als bankshot gemaakt kan worden. De andere
ballen liggen er ter aankleding.
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Tafel 4

Tafel 4
Stoot de witte bal tegen de driehoek en zorg dat je de
drie ballen in één keer pot. De andere ballen liggen ter
aankleding.
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Tafel 5

Tafel 5
Bank de witte bal in één stoot om de 8-ball te maken. Leg
de ballen klaar zoals de illustratie en de 8-ball op het
randje van de middenpocket. Moet in één stoot, dus mis
dan opnieuw de witte bal terugleggen.
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Tafel 6

Tafel 6
Witte bal iets onder het midden redelijk hard raken zodat
alle zes de ballen in de pocket verdwijnen. Moet in één
stoot, dus mis dan opnieuw de witte bal terugleggen.
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Tafel 7

Zone

Tafel 7
In hoeveel beurten maak jij alle 10 de ballen in de
cornerpocket? Leg de ballen klaar als op de illustratie
en een huiskeu van de middenband naar de achterband.
Stoot eerst bal 1 en dan bal 2 enzovoort richting de zone,
zodat de ballen via minimaal drie banden in de pocket
belanden.
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Tafel 8

Tafel 8
Vraag eerst aan de zaalhouder of deze oefening mag en
test het ook eerst zelf uit. Plaats een beker op de band
een muntje (10, 20 of 50 cent). Stoot met de witte bal
tegen de band. In hoeveel beurten krijgt de deelnemer
het muntje in de beker.
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