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Met tips
Met tipsom thuis

om thuisin beweging
in bewegingte blijven!
te blijven!



 
 
In dit boek staan diverse beweegoefeningen, voor als de
sportlessen tijdelijk niet door kunnen gaan, of als
bewegen in groepsverband niet mogelijk is. 

De oefeningen in het boek zijn gemakkelijk zelf uit te
voeren en zijn opgebouwd van niveau 1 (licht) tot niveau 3
(zwaar).

Voor sommige oefeningen heb je een trap of (gevulde)
waterflesjes nodig. Door de flesjes half of helemaal te
vullen bepaal je zelf hoe zwaar de oefeningen zijn. 

Naast de oefeningen in het boek staan er ook filmpjes op
YouTube met diverse beweegoefeningen. Deze zijn te
vinden via www.youtube.com en dan te zoeken op
SPORT•GOUDA.
 
Niet alleen het lichaam moet in conditie blijven. Daarom
staan er in dit boek ook diverse oefeningen voor het
'brein'. Zodat ook de hersenen goed worden 'gekraakt'.
 
Net als bewegen is gezond en lekker eten heel belangrijk.
Met de diverse lekkere recepten in het boek maak je een
voedzame en smakelijke snack of maaltijd. Altijd leuk om
uit te proberen!

We wensen je veel Beweeg & Doe plezier!

WAT LEUK DAT JE EEN KIJKJE NEEMT 
IN HET 'BEWEEG & DOE BOEK'!
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BEWEGINGSNIVEAU 1

Zet je voeten op schouderbreedte,
houd je knieën licht gebogen en
trek je navel in.
 
Ga met je rechterhand naar je
linkerschouder. Pak met je andere
hand je rechterelleboog vast.
 
Doe dit 30 seconden per kant.

Kijk zo ver mogelijk opzij.
 
Beweeg je hoofd van links naar
rechts waarbij je kin over je borst
gaat.
 
Herhaal dit 10 keer per kant.

Rekken armspieren

Rekken nekspieren

Rekken zijkant

Zet je voeten op schouderbreedte,
houd je knieën licht gebogen en
trek je navel in. Steek je arm
omhoog.

Rek zo ver mogelijk zijwaarts.
 
Herhaal dit 10 keer per kant.
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HERSENKRAKER
NIVEAU 1 - SUDOKU

Het antwoord van deze hersenkraker is te vinden op pagina 21
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HERSENKRAKER
NIVEAU 1 - WOORDZOEKER

actief
bewegen
gouda
samen 

voetbal
badminton
gezellig
handbal 

senioren
volleybal
basketbal 

gezond
hockey 
sport



GEZOND RECEPT 

Ingrediënten
2 bananen
150 gr frambozen
250 gr sinaasappelsap
250 gr yoghurt
1 eetlepel citroensap
 
Materialen
Blender
 
Bereiding
Doe de bananen, sinaasappelsap,
citroensap en yoghurt in de blender en
mix helemaal fijn. Voeg de frambozen toe
en mix deze er doorheen. Giet de smoothie
in glas. Hij is het lekkerst als je hem direct
nuttigt, maar ook nog maximaal één dag
afgedekt te bewaren in de koelkast.

Ingrediënten
½ komkommer
5 gedroogde tomaten op olie
½ paprika
3 middelgrote wortels
170 gr Griekse yoghurt
peper en zout
 
Materialen
Blender
 
Bereiding
Doe de tomaatjes in een keuken-
machine of hakmachine en maal samen
met de yoghurt, een snufje peper en
zout fijn tot een roze massa. Verdeel
deze over 3 à 4 potjes of glaasjes. Snijd
de wortel, komkommer en paprika in
reepjes en steek deze in de dip in het
potje. Je kunt de dip ook goed één of
twee dagen van tevoren maken, bewaar
hem dan afgesloten in de koelkast.

TUSSENDOORTJE
GROENTESTICKS MET
TOMATENDIP

SMOOTHIE 
BANANEN, FRAMBOZEN  
EN SINAASAPPEL

NIVEAU 1
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BEWEGINGSNIVEAU 2

Zet je voeten op
schouderbreedte, houd je
knieën licht gebogen en
trek je navel in. Houd in
beide handen een flesje
vast.

Breng de armen gebogen
naar buiten op
schouderhoogte en strek
de armen daarna weer
recht omhoog. 
 
Herhaal dit 20 keer.

Zet je voeten op
schouderbreedte en doe
je armen naar voren.

Zak door je knieën met je
billen naar achter. 
Je knieën mogen niet
voorbij je tenen komen.
 
Herhaal dit 20 keer.

Armspieren

Beenspieren



PAGINA 9

Ga liggen op de grond met je
knieën opgetrokken en je
voeten plat op de grond. Houd
je handen bij je oren.

Kom een klein stukje omhoog
zodat je schouders van de grond
komen en ga weer rustig terug.
 
Herhaal dit 20 keer.

Let op! Trek niet aan je nek
en/of hoofd.

Buikspieren

Ga rechtop staan met je
armen omhoog.

Trek één knie omhoog en
ga met gestrekte armen
naar de opgetrokken
knie. Ga terug naar de
beginhouding en wissel
van been.
 
Herhaal dit 20 keer.

Beenspieren



WANDELTIP
Maak eens een wandeling in de buurt. Spreek bijvoorbeeld met iemand
af om samen een stukje te wandelen.

Of stap op de fiets naar een mooie plek in/rondom Gouda om lekker te
wandelen. Kun jij alle onderstaande plekken afvinken na verschillende
mooie wandelingen?
 
Ο  Goudse Hout
Ο  Goverwelle
Ο  Westergouwe
Ο  Centrum
Ο  Groenhovenpark
Ο  Uiterwaarden
Ο  Korte Akkeren
Ο  De Groene Wal
Ο  Stolwijkersluis
Ο  Reeuwijkse Plassen
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HERSENKRAKER
NIVEAU 2 - SUDOKU

Het antwoord van deze hersenkraker is te vinden op pagina 21
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HERSENKRAKER
NIVEAU 2 - RAADSEL

Hoeveel vierkanten tel je hieronder? Antwoord: ....................

Het antwoord van deze hersenkraker is te vinden op pagina 22



Ingrediënten
1 middelgroot ei
2 tl gemalen kaneel
150 ml halfvolle melk
4 sneetjes volkoren brood
2 el plantaardige olie
1 Elstar appel
rozijnen
 
Materialen
Koekenpan
 
Bereiding
Klop het ei, de helft van de kaneel en de
melk los in een diep bord. Wentel de
sneetjes brood hier 1 voor 1 door. 

Verhit de helft van de olie in een koekenpan 
en bak 2 sneetjes brood op middelhoog vuur
in 3 minuten goudbruin. Keer halverwege.
Neem uit de pan. Herhaal met de rest van
het brood.

Halveer ondertussen de appel, verwijder het
klokhuis en snijd in blokjes van een 0,5 tot 
1 cm. Bak in dezelfde koekenpan de appel
met de rest van de kaneel 3 minuten op
middelhoog vuur. Serveer de wentelteefjes
met de appel en strooi er wat rozijnen op.

 VOEDZAAM RECEPT
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Ingrediënten
2 tomaten
8 sneetjes volkorenbrood
200 g smeerbare geitenkaas
40 gr rucola
4 el milde olijfolie
 
Materialen
Koekenpan of tosti-ijzer
 
Bereiding
Snijd de tomaten in plakjes. Besmeer de
sneetjes brood met de geitenkaas. Beleg
de helft van de sneetjes met de tomaat en
rucola en breng op smaak met peper. Dek
af met de rest van de sneetjes en druk
aan. Zet per 2 tosti's één koekenpan op
laag vuur. Verhit per koekenpan 2 el olie
en bak de tosti’s 8 minuten op laag vuur.
Keer voorzichtig halverwege. Snijd schuin
doormidden en serveer.

LUNCH
TOSTI-GEITENKAAS MET 
TOMAAT EN RUCOLA

ONTBIJT
WENTELTEEFJES MET GEBAKKEN
APPEL EN ROZIJNEN

NIVEAU 2
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BEWEGINGSNIVEAU 3

Zet je voeten op schouderbreedte,
je knieën licht gebogen en trek je
navel in. Houd het flesje in je
handen boven je hoofd.
 
Laat het flesje rustig zakken en
beweeg weer omhoog.

Herhaal dit 20 keer.

Armspieren

Beenspieren

Conditie

Zet je voeten op schouderbreedte,
houd je knieën licht gebogen en
trek je navel in. In beide handen
heb je een flesje vast.
 
Boks nu zo snel als je kan met de
flesjes in je hand. 
 
Herhaal dit 3 keer 30 seconden.

Ga zijwaarts op de trap
staan. Dit kan ook met
je gezicht naar de muur
zodat je de leuning vast
kunt houden.
 
Stap nu met je benen
kruislings omhoog.
 
Herhaal dit 5 keer aan
beide kanten van de
trap.
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Ga op de grond liggen en
steun op je voeten (bovenste
afbeelding) of knieën
(onderste afbeelding) en op je
ellebogen.

Tel tot 30 en rust dan uit.

Herhaal dit 3 keer.

Buikspieren

Ga voor de trap staan en
zet je handen goed neer
op één van de treden.
 
Zak langzaam door je
armen en kom weer
omhoog.
 
Herhaal dit 15 keer.

Armspieren
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Ga zitten op handen en knieën
en kijk hierbij naar voren.
 
Strek langzaam je linkerarm en
rechterbeen uit. Ben je in
balans? Zet ze weer terug en
wissel van kant.
 
Herhaal dit 10 keer per kant.

Rugspieren

Ga rechtop staan.
 
Stap uit naar voren en
zak zo ver als je kan
door je knie. Sta je in
balans? Stap terug en
wissel van been.
 
Herhaal dit 10 keer per
kant.

Beenspieren
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Ga op je rug liggen met je
handen bij je oren en één voet
op de andere knie.

Kom omhoog en ga met je
linkerelleboog naar je
rechterknie. Wissel hierna van
kant.
 
Herhaal dit 10 keer per kant.

Let op: trek niet aan je nek 
en/of hoofd. 

Buikspieren

Ga rechtop staan met je
voeten tegen elkaar en je
armen langs je lichaam.

Spring of stap naar de
volgende houding: armen
en benen wijd. Spring of
stap weer terug.
 
Herhaal dit 20 keer zo
snel mogelijk.

Conditie
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HERSENKRAKER
NIVEAU 3 - SUDOKU

Het antwoord van deze hersenkraker is te vinden op pagina 23
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GEZOND RECEPT 

Ingrediënten
2 middelgrote uien
3 tenen knoflook
1 kg winterpeen
250 g kruimige aardappelen
4 el milde olijfolie
1 tl karwijzaad
1 tl chilivlokken
1200 ml water
4 el halfvolle yoghurt

Materialen
Soeppan 
Staafmixer

NIVEAU 3

Bereiding
Snipper de uien. Snijd de knoflook grof. Boen de winterpeen schoon
onder koud water. Snijd een plakje van de bovenkant en snijd de rest
van de peen in stukken van ca. 2 cm. Schil de aardappelen en snijd in
blokjes van ca. 2 cm.
Verhit de helft van de olie in een soeppan en bak de ui, knoflook, peen
en aardappel met het karwijzaad en de chilivlokken 5 minuten op
middelhoog vuur. Schep af en toe om. Doe het water erbij, zodat alle
groenten net onderstaan. Laat 20 minuten zachtjes koken met de deksel
schuin op de pan. Pureer de soep met de staafmixer tot een egaal
mengsel. Breng op smaak met peper en eventueel zout. Verdeel over
diepe kommen. Verdeel de yoghurt erover.

VOORGERECHT
WORTELSOEP



PAGINA 20

VOEDZAAM RECEPT 
NIVEAU 3

Ingrediënten
1 middelgrote ui
1 teen knoflook
2 rode paprika's
2 el milde olijfolie
250 g cherrytomaten
15 g verse basilicum
800 g tomatenblokjes in blik
300 g volkorenpasta
310 g verse zalmfilet
150 g geraspte kaas 30+

Bereiding
Verwarm de oven voor op 180 °C. Snipper de ui en snijd de knoflook fijn.
Halveer de paprika’s, verwijder de steelaanzet en zaadlijsten en snijd het
vruchtvlees in blokjes. Verhit de olie in een hapjespan en fruit de ui en
knoflook 1 min. Voeg de paprika toe en bak 4 minuten op middelhoog
vuur. Halveer ondertussen de cherrytomaatjes en snijd de
basilicumblaadjes fijn. Voeg de tomatenblokjes samen met de tomaatjes
en ⅔ van het basilicum toe. Breng de saus aan de kook en laat 10
minuten stoven. Breng op smaak met peper en eventueel zout. Kook
ondertussen de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking. Snijd de
zalm in stukken van ca. 2 cm. Giet de pasta af en meng samen met ¾ van
de kaas door de saus. Schep de zalm erdoor en verdeel over de
ovenschaal. Bestrooi met de rest van de kaas en bak in ca. 15 minuten in
het midden van de oven goudbruin en gaar. Bestrooi met de rest van het
basilicum en serveer.

HOOFDGERECHT
PASTA MET ZALM EN TOMAAT



OPLOSSINGEN 
HERSENKRAKERS
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Oplossing Sudoku
Niveau 1 - Blz. 5

Oplossing Sudoku
Niveau 2 - Blz. 11

Oplossing Sudoku
Niveau 1 - Blz. 5



OPLOSSINGEN 
HERSENKRAKERS

Totaal zijn er 40 vierkanten. De tekening bestaat uit 8 extra kleine
vierkanten, 18 'enkele' vierkanten, 9 'dubbele' vierkanten, 4 'driedubbele'

vierkanten en 1 'vierdubbel' vierkant.

Oplossing raadsel - Niveau 2  - Blz. 12
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8 extra kleine vierkanten

18 enkele vierkanten

9 dubbele vierkanten

4 driedubbele vierkanten

1 vierdubbel vierkant



OPLOSSINGEN 
HERSENKRAKERS
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Oplossing Sudoku
Niveau 3 - Blz. 18
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Vragen over sporten en bewegen in
Gouda? Neem contact met ons op!


