
Beweegboekje 
Jouw sportcoach in huis 1.13 

 

Informatie:  

- Zorg dat je alle materialen binnen handbereik hebt. 

- Zorg eventueel voor een flesjes water.  

- Trek makkelijk zittende kleding aan.  

 
De oefeningen van het beweegboekje zijn goed voor de bewegelijkheid van 

verschillende gewrichten en spieren. Deze oefeningen zijn gemaakt om samen 

uit te voeren. Je kan dit samen met opa of oma uitvoeren, maar ook kan het 

thuis worden uitgevoerd met papa of mama. Door het samen te bewegen met 

elkaar stimuleer je elkaar om meer te gaan sporten thuis. Luister goed naar 

jouw lichaam. Twijfel je of je de training wel mag uitvoeren of heb je 

gezondheidsklachten, neem dan contact op met de huisarts of specialist. 

Tip: 

Zet lekker wat muziek op tijdens de oefeningen 

Tweede beweegboekje 

  

Sander speelt de Ouder 

 

Nick speelt het Kind 



Rekken en strekken 
Materiaal: Stoel 

 

 

Opdracht 1: Armen rekken, door je 

linker arm te strekken naar rechts. 

Vervolgens pak je met je rechtse arm 

onderdoor je linker arm de linker 

schouder vast. Dat ook andersom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht 2: Armen rekken. Je legt je 

rechter hand tussen je 

schouderbladen. Je linker hand gaat 

boven je hoofd door naar je rechter 

elleboog. Je trekt je rechter elleboog 

op rek. Doe het ook andersom 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Opdracht 3: Ga op het randje van 

een stoel zitten. Zet de hakken 

van de voeten op de grond. Strek 

je knieën volledig en buig 

voorover. Zo voel je dat de 

achterkant van je bovenbenen op 

rek komt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht 4: Op de tenen staan.  

Til de hakken van de grond en zet 

vervolgens de hakken weer op de 

grond. Doe dit 10 keer.  

  

  



Just Dance 
Materiaal: Televisie / Laptop / Tablet 

 

Opdracht 1: Zoek een Just Dance video op YouTube en ga samen dansen op die 

video 

 

Opdracht 2: Zoek er nog eentje en dans nog een keer samen 

  



De ouder zegt 
Materiaal: - 

 
 

 

Opdracht 1: De ouder verzint 5 

bewegingen die het kind moet 

uitvoeren en zegt deze 1 voor 1 tegen 

het kind. Daarna andersom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht 2: De ouder verzint 

een aantal bewegingen die het 

kind moet uitvoeren, maar dan 

sneller achter elkaar. Eerst 

moeten er een aantal 

bewegingen verteld worden 

en daarna pas uitgevoerd 

worden.  

  



Stuiteren 
Materiaal: Bal 

Opdracht 1: Ga wat uit elkaar staan en stuiter de bal via de grond naar elkaar. 

Vang de bal met 2 handen op.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht 2: Ga wat verder uit elkaar staan zodat het moeilijker wordt om te 

stuiteren naar elkaar.  

 



Zoek het voorwerp 
Materiaal: Verschillende voorwerpen 

 

Opdracht 1: De ouder zegt 

verschillende voorwerpen in het huis 

die het kind moet gaan zoeken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht 2: De ouder zegt 

verschillende voorwerpen rond 

het huis die het kind moet gaan 

zoeken.  

  



Lepelroute 
Materiaal: 2 lepels – 2 tennisballen – Meerdere eieren – Materialen voor een 

parcours 

Opdracht 1: Leg allemaal 

dingen en materialen op de 

grond. Doe de steel van de 

lepel in je mond en leg een bal 

op de andere kant. Loop het 

parcours zonder dat de bal eraf 

valt. Valt die eraf begin 

opnieuw.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht 2: Leg de 

materialen opnieuw neer 

en doe in plaats van de bal 

een ei op de lepel. Loop de 

route zonder het ei te laten 

vallen. 

  



Hinkelbaan 
Materiaal: Materialen voor een parcours (bijvoorbeeld Kussens – Dozen – 

Stoelen) 

Opdracht 1: Leg allemaal materialen op de 

grond. Hinkel door het parcours heen zonder 

de materialen aan te raken. Raak je iets aan 

begin opnieuw. 

 

 

 

 

 

 

Opdracht 2: Leg de materialen opnieuw neer. Zet in de routes kleine 

voorwerpen die je op moet rapen zonder de andere materialen aan te raken. 

Wie kan de meeste voorwerpen oprapen zonder andere materialen aan te 

raken. 

  



Eierwekker verstoppen 
Materiaal: Eierwekker / Telefoon met wekker 

Opdracht 1: Verstop in een leuke, uitdagende ruimte een eierwekker. Stel deze 

in op een bepaalde tijd 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht 2: Zet de tijd wat korter of wat langer om het makkelijker of 

moeilijker te maken.  

  



Wasknijpers spelletjes 
Materiaal: Wasknijpers 

 

 

Opdracht 1: Sorteer alle 

wasknijpers op kleur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht 2: Knijp de 

wasknijpers op de ouder. Als 

alle wasknijpers erop zitten, 

haal daarna zo snel mogelijk 

de wasknijpers eraf. Doe dit 

vervolgens andersom. Wie 

haalt het snelst alle 

wasknijpers eraf? 

 

 

 

 

 



Beweegfilmpje van Laarbeek Actief 
Materiaal: Televisie / Laptop / Tablet 

Opdracht 1: Zoek op www.laarbeekactief.nl een beweegfilmpje op en voer dit 

samen na. 

 

Opdracht 2: Zoek nog een of twee andere video’s op en voer deze samen uit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.laarbeekactief.nl/


Recept 3 

Zoete aardappelfrietjes uit de oven 
Ingrediënten:       Benodigdheden:  

o 2 zoete aardappels     Oven 

o (Zee)zout       Snijplank en mes 

o Peper        Schilmesje 

o Olijfolie       Bakplaat 

Bakpapier 

Bereiding:  

Verwarm de oven voor op 175 graden. Schil en was de zoete aardappels. Snij ze 

daarna in kleine reepjes. Bekleed een bakplaat met bakpapier. Leg hier de 

reepjes aardappel op. Doe er een klein beetje olijfolie, zout en peper op. Dan 

30 minuten in de oven. Even af laten koelen en smullen maar... 

Gezonde tip: deze frietjes zijn heel lekker met een mayonaise van Griekse 

yoghurt, een klein beetje mosterd, honing, peper en zout. 

  



Recept 4 

Bananenpannenkoeken 
Ingrediënten:       Benodigdheden:  

o 2 rijpe bananen      Mengkom 

o 2 middelgrote eieren     Garde/Mixer 

o 1 tl-kaneel     Koekenpan/pannenkoekenpan 

o Snuf zout       Opscheplepel 

o 1 tl-bakpoeder      Spatel 

o 2 el zonnebloemolie 

Bereiding:  

1. Haal de bananen uit de schil en doe ze in de mengkom. Prak de bananen fijn 

met een vork in de mengkom. 

2. Breek de eieren bij de banaan in de mengkom. Doe hier ook de kaneel, zout 

en bakpoeder bij. Meng met de garde tot een beslag. 

3. Verhit een scheutje zonnebloemolie in de koekenpan op middelhoog vuur. 

4. Schep met een sauslepel het beslag in de koekenpan, draai de koekenpan 

rond zodat er een mooi rond pannenkoekje ontstaat. Deze pannenkoeken zijn 

luchtiger en kleiner dan de 'traditionele' pannenkoeken. 

5. Je kan de pannenkoek omdraaien met de spatel als er zich bubbeltjes 

vormen in het beslag. 

6. Bak het pannenkoekje na het omdraaien nog 1-2 minuten door. 

7. Herhaal dit tot het beslag op is. 

8. Serveer met ahornsiroop of honing en blauwe bessen. 

 

 



Super goed gedaan! Dankjewel voor het 

bewegen met mijn beweegboekje 

 

Met sportieve groet, Nick Donkers 

 


