
BEWEEGKAARTEN
Neem de trap 
Wist je dat wij Europees Kampioen zitten zijn? We zitten met gemak zo’n 
zeven uur per dag stil. Tijd om daar verandering in te brengen. Daarom 
dagen wij je uit. Neem eens wat vaker de trap in plaats van de lift of 
roltrap. Traplopen is enorm gezond. Je verbrandt met traplopen ongeveer 
10 calorieën per minuut. Het is goed voor je uithoudingsvermogen en 
zelfs effectiever dan hardlopen. Met 30 minuten joggen, bereik je 
hetzelfde effect als met een kwartier traplopen. Bovendien is traplopen 
goed voor je cholesterol en je bloedsuiker. Kom maar op met die trappen!

Aan de wandel
’s Avonds lekker op de bank zitten? Kies eens voor een avondwandeling. 
De buitenlucht is gezond. En wandelen heeft nog veel meer voordelen.
Je kunt altijd en overal wandelen. Het enige wat je hoeft te doen is de deur 
uitstappen en beginnen! Van wandelen word je rustig. Even niets aan je 
hoofd. Daardoor ga je met een minder drukke geest je bed in en slaap je 
beter. De impact op je lijf met wandelen is een stuk lager dan bij veel
andere sporten. Jezelf blesseren met wandelen zal niet zo snel 
voorkomen. En wist je dat wandelen goed is voor je humeur? Als je 
beweegt, maakt je lichaam een stofje aan dat een positieve invloed op
je stemming heeft. Zit je even niet lekker in je vel? Ga dan een blokje om!



Train de benen
Bewegen is goed voor ons, dat weten we allemaal wel. Toch bewegen we 
dagelijks nog te weinig, bijvoorbeeld omdat we zittend werk doen. Maar 
je kan al kleine stappen zetten om elke dag iets meer te bewegen en je 
benen meer aan het werk te zetten. Ga bijvoorbeeld tijdens een 
telefoongesprek lopen door je huis of op kantoor. Of loop naar het toilet 
en de koffie/watermachine die het verst van je werkplek is. Pak wat vaker 
de trap in plaats van de lift. En parkeer je auto eens wat verder weg, zodat 
je een stukje moet lopen naar je werk of de winkel. Probeer elk half uur 
even de benen te strekken, zodat je niet te lang in dezelfde houding blijft 
zitten. Tijdens deze korte momentjes komen vaak de beste ideeën 
naar boven!
 
Doe het samen!
Niets is leuker dan samen bewegen of op pad te gaan. Zoek een maatje 
om samen te sporten of bewegen.
Ga samen wandelen of fietsen en spreek een vaste dag af in de week. Zo 
kun je elkaar stimuleren en het is veel gezelliger dan alleen. Dus op zoek 
naar die buurman/buurvrouw of vriend/vriendin! Heb je een (oudere) 
buurman of buurvrouw? Klop eens aan om te kijken of je misschien kunt 
helpen. Bijvoorbeeld met boodschappen doen of klusjes in de tuin. Zo kun 
je elkaar helpen én gezelschap houden.



Beweeg je naam
Wat is jouw naam? Zoek de letters en doe de oefening die bij elke letter 
hoort. Heb je een korte naam of ben je nog niet moe? Plak dan ook je
 achternaam er achteraan. 

A 5X OPDRUKKEN
B 5 SIT-UPS
C 5X DE GROND AANTIKKEN EN UITSTREKKEN
D 5X ZO HOOG MOGELIJK IN DE LUCHT SPRINGEN
E 10X DE GROND AANTIKKEN EN DAARNA OMHOOG SPRINGEN
F 10 SECONDEN BALANCEREN OP JE LINKER BEEN
G 10 SQUATS (KNIE BUIGINGEN)
H 20 SECONDEN IN OPDRUKHOUDING STAAN
I 5X VOOR JE KLAPPEN EN ACHTER JE KLAPPEN
J 10 KIKKERSPRONGEN
K 10X OPDRUKKEN
L 10 SPREID EN SLUIT SPRONGEN
M 20 SECONDEN BOKSEN
N 30 SECONDEN ZO HARD MOGELIJK RENNEN OP DE PLAATS
O 10 JUMPING-JACKS (BENEN EN ARMEN SPREIDEN TERWIJL JE 

SPRINGT)
P 15X HINKELEN OP JE RECHTERBEEN
Q 15X HINKELEN OP JE LINKERBEEN
R 20 SECONDEN KNIE HEFFEN OP JE PLAATS
S 15 SQUATS (KNIE BUIGINGEN)
T 30 SECONDEN HAKKEN BILLEN OP JE PLAATS
U 30 SECONDEN PLANKEN
V 10X HUPPELEN OP  DE PLAATS
W 10 SECONDEN BALANCEREN OP JE RECHTER BEEN
X 20 SECONDEN IN SUPERMAN HOUDING STAAN (LINKERBEEN)
Y 20 JUMPING-JACKS  (BENEN EN ARMEN SPREIDEN TERWIJL JE SPRINGT)
Z 20 SECONDEN IN SUPERMAN HOUDING STAAN (RECHTERBEEN)



Goed begin van de dag
In de ochtend last van stijfheid of een zwaar gevoel? Zet je wekker vijf
minuten eerder en start je dag met een aantal fijne rek en  
strekoefeningen. Het kost weinig moeite en maakt je ochtend  
een stuk fijner! 
•  Begin lekker in bed! Ga op je rug liggen strek je armen (boven je hoofd) 

en doe hetzelfde met je benen. Adem vier keer diep in en uit en zorg 
daarna dat je jezelf volledig ontspant. 

•  Ga op de rand van je bed zitten en buig je romp voorover totdat deze op 
je bovenbenen komt te liggen. Doet dit twee keer 10 tellen. 

•  Leg je kin op je borst, draai je hoofd twee keer rond naar rechts en links. 
Doe het daarna twee keer de andere kant op. 

•  Sta op en zet je voeten neer op heupbreedte. Breng je romp met armen 
gestrekt naar beneden en probeer je voeten aan te raken.  
Probeer dit 8 seconden vol te houden.

Samen (buiten) spelen
Komen de (klein)kinderen thuis van school, samen wat drinken en dan 
naar buiten. Laat ze eens zien welke spellen jullie vroeger speelden zoals 
hoelahoepen, touwtje springen en stoepranden! Is het slecht weer? Zet 
een speurtocht uit in huis. En zet een leuk muziekje op. Of maak samen je 
eigen twister spel (knip cirkels uit gekleurd papier of uit wit papier en kleur 
de cirkels daarna in met verschillende kleuren, of krijt ze op de stoep).  
En spelen maar!

Daily mile
Je bent de hele dag in de weer of druk aan het werk, dan is het goed om 
af en toe even een pauze te nemen. Benut de pauze om de daily mile te 
doen. Ga naar buiten om een rondje te wandelen of te rennen. Een rondje 
van 10 minuten doet al wonderen! Daarna kun je je weer beter  
concentreren op het werk waar je mee bezig was.



Opdrachten koppelen aan eten
Bijv. eten van iets gezonds en ongezonds, hoe lang moet je voor beide 
zwemmen/fietsen/rennen/lopen. Zie documentje wat ik heb toegevoegd.

Kennis/schattingsvragen 
Misschien iets met kennis/schattingsvragen om mensen bewustwording 
mee te geven. Dit weer koppelen aan een opdracht.


