
Les 1;  

Hoe bewegen wij? 

1.1 Beweegfeiten 

33 procent van de jongens en 22 procent van de meisjes onder de 18 jaar voldoet 

aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. In achterstandswijken is de situatie 

nog veel slechter, op sommige plaatsen voldoet niet meer dan 3 procent van de 

jongeren aan de beweegnorm.  

• Slechts 55 procent van de bevolking van achttien jaar en ouder beweegt voldoende.   

• Circa 20 procent van de ouderen haalt op geen enkele dag de aanbevolen beweging 

van een half uur. 

1.2 Overgewicht 

• In Nederland heeft 13 procent van de jeugd overgewicht en 

kampt ruim 1 procent met ernstig overgewicht (Obesitas).  

• Bij de volwassenen heeft 40 procent overgewicht en 10 

procent ernstig overgewicht.   

In 2015 is naar schatting 15 tot 20 procent van de 

volwassen Nederlanders obees (Convenant Overgewicht). 

 
 
Tabel 1 Percentage inactieve volwassen Nederlanders en percentage dat aan de 
beweegnormen voldoet (2000-2004) 
Jaar  Inactief   NNGB   Fitnorm   Combinorm 
2000   9,2   44,2   18,8   52,1 
2001   8,7   43,6   19,4   51,4 
2002   8,9   44,1   20,1   52,1 
2003   8,5   47,4   21,2   55,1 
2004   8,2   50,7   23,9   59,6 
Inactief: niet voldoende actief (minimaal 30 minuten) op geen enkele dag in zomer en winter. 
 
 
Tabel 2 Percentage inactieve Nederlanders en % dat aan de onderscheiden normen 
voldoet (2004) naar achtergrondkenmerken 
Jaar   Inactief   NNGB   Fitnorm   Combi-norm 
Geslacht 
Man   7,6   50,0   26,5   59,8 
Vrouw   8,7   51,3   21,3   59,3 
Leeftijd 
18-34   5,9   48,8   29,8   60,8 
35-54   6,5   54,6   25,6   63,7 
55-64   6,9   50,4   21,0   58,3 
65-74   9,4   48,9   17,7   54,6 
75+   25,4   40,3   7,0   43,0 
Opleiding 
Laag   11,1   50,0   18,3   55,9 
Midden   6,6   53,1   25,   63,2 
Hoog   6,5   49,6   27,3   60,0 
Werksituatie 



Werkend  6,8   52,2   27,1   62,4 
- zittend beroep  7,9   40,2   28,3   55,0 
Scholier/student  3,7   40,8   35,6  55,2 
Huisvrouw/man  7,8   52,6   18,1   58,4 
Niet-werkend  12,8   47,3   16,2   53,1 
Sport 
Wel sporter  4,3   52,7   34,8   66,3 
Niet sporter  12,0   48,5   12,7   52,7 
Herkomst 
Nederland  8,0   51,0   24,0   59,7 
Elders   9,7   46,0   21,4   56,2 
Langdurige aandoening 
Ja   13,5   47,1   18,4   53,2 
Nee   6,7   51,6   25,3   61,2 
Totaal   8,2   50,7   23,9   59,6 
 
 
Tabel 3 BMI score van de bevolking van 18 jaar en ouder 2000 - 2004 in percentages 
(OBiN). 

2000   2001   2002   2003   2004 
BMI < 25  60,8   61,5   60,2   59,4   60,8 
BMI 25-30  31,6   29,9   31,4   32,8   31,4 
BMI 30 <  7,6   8,6   8,4   7,8   7,9 
Totaal   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0 
 
 
Tabel 4 Percentage Nederlanders van 18 jaar en ouder dat inactief is en aan de 
beweegnormen voldoet naar lichaamsgewicht (OBiN, 2004). 

Inactief   NNGB   Fitnorm   Combi-norm 
BMI < 25  5,3   53,6   27,7   63,1 
BMI 25-30  7,1   46,4   21,6   56,0 
BMI 30 <  13,3   42,8   21,1   51,3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les 2; 

Hoe horen we te bewegen en wat is het effect van 

deze inspanning? 
 
Bewegen kan alleen dankzij het bewegingsapparaat. Spieren, gewrichten, zenuwen en het 
hart- en longsysteem werken nauw samen tijdens bewegingen. Bewegen doe je met het 
skelet dat uit botdelen bestaat die onderling kunnen bewegen. 
 

2.1 De noodzaak van sporten 

Dat sporten nut heeft, staat als een paal boven water. Veel ziekten die vooral op latere 
leeftijd ontstaan zoals diabetes, hartaandoeningen (bijvoorbeeld een hartinfarct) en 
osteoporose, kunnen, althans gedeeltelijk, worden voorkomen door regelmatig te sporten. 
Andere positieve effecten van regelmatig sporten zijn: 

• Het gewicht op peil houden (in combinatie met een verstandig voedingspatroon). 

• De spierkracht en spiermassa in stand houden. Dit is vooral een effect op langere 
termijn. 

• Verbetering van de algehele soepelheid.  

• Terugbrengen en/of uistellen van de met de leeftijd samenhangende achteruitgang in 
evenwichtsgevoel en coördinatievermogen . 

2.2 Aanbevolen intensiteit 

Een beetje lichamelijke beweging is beter dan helemaal geen beweging. Maar om er 
maximaal van te profiteren, moet sporten een tijdje worden volgehouden. 
Aanvankelijk, als u langere tijd niet hebt gesport, kunt u proberen twee tot drie keer per 
week gedurende 20 tot 30 minuten te sporten. Dit is voor de meeste mensen een haalbaar 
schema en hiermee worden de meeste voordelen van sporten gerealiseerd.  

De naam '30minutenbewegen' is gebaseerd op de Nederlandse Norm Gezond Bewegen 
(NNGB), de internationale norm voor gezond bewegen.   

Er zijn twee gangbare normen voor de gewenste hoeveelheid beweging. Allereerst de 

Nederlandse Norm Gezond Bewegen, die de gewenste hoeveelheid lichaamsbeweging 

normeert vanuit een gezondheidskundig oogpunt en de Fitnorm, die de gewenste 

hoeveelheid lichaamsbeweging normeert die nodig is voor een goede conditie van het 

hartvaatstelsel. Personen voldoen aan de zogenaamde Combinorm indien zij minimaal één 

van de genoemde normen halen. 

 

Om een goede gezondheid te behouden is het gewenst tenminste vijf dagen per week 30 

minuten matig intensieve lichaamsbeweging te hebben. Voor kinderen, jongeren en mensen 

met overgewicht is het gewenste aantal minuten per dag tenminste 60.  



Of aan de norm wordt voldaan hangt af van de duur (totaal 30 of 60 minuten in blokjes van 

minimaal 10 minuten), de frequentie (minimaal vijf dagen per week) en de intensiteit (iets 

hogere hartslag en ademhaling. dus stevig doorwandelen, iets harder op de pedalen trappen, 

eens flink achter de hond aanrennen). 

 

Drie groepen worden onderscheiden: inactieven halen geen enkele dag per week 30 

minuten matig intensieve beweging; normactieven zijn vijf dagen of vaker actief per week 

en de groep daartussen wordt gevormd door de mensen die onvoldoende actief zijn, de 

semi-actieven. 

 

Om een goede conditie van het hartvaatstelsel te bewerkstelligen is drie maal per week 

tenminste 20 minuten intensieve lichaamsbeweging nodig (door bijvoorbeeld te sporten).  

 

Onderscheid wordt gemaakt tussen niet-fit (niet of enkele keren per jaar zwaar inspannend 

actief), semi-fit (wel regelmatig zwaar inspannend actief, maar minder dan drie maal per 

week) en normfit (3 of meer keren per week tenminste 20 minuten intensieve lichamelijke 

activiteiten). 

 

2.3 Geschikte sporten 

Het is niet nodig zware sporten te beoefenen of dingen te doen die niet bij u passen. Het is 
de bedoeling dat u gedurende langere periode blijft sporten en dat is alleen vol te houden 
wanneer u er plezier in hebt. Activiteiten als lopen in een flink tempo, joggen, fietsen, 
zwemmen en tennissen zijn dan ook allemaal geschikt. U kunt ook verschillende activiteiten 
met elkaar afwisselen, zodat u er meer plezier in blijft houden. 

2.4 Het effect van sporten 

Meer sporten levert niet per definitie voordelen voor de gezondheid op. De meeste sporten 
bieden slechts voordelen voor de gezondheid wanneer ze op een optimaal niveau worden 
beoefend. Ieder sportprogramma zou dan ook moeten worden afgestemd op de individuele 
behoeften. 

Er is geen twijfel mogelijk: bewegen bevordert de gezondheid. Sporten is niet direct 

noodzakelijk, maar meer bewegen in de vorm van bijvoorbeeld traplopen, met de fiets 

boodschappen doen en wandelend naar de brievenbus zijn activiteiten die de gezondheid 

bevorderen.  

Voor mensen die overdag niet of nauwelijks de mogelijkheid hebben om op deze wijze te 

bewegen, is sporten in de vrije uren een alternatief. Een half uur bewegen per dag is 

voldoende om de gezondheid te bevorderen.  

Er zijn meer redenen om te sporten of meer te gaan bewegen. 

 

 



2.5 Door sport en bewegen … 

• Kun je beter tegen stress  

• Zit je lekkerder in je vel   

• Ben je weerbaarder   

• Blijf je er jonger uitzien   

• Blijf je slanker   

• Ontmoet je nieuwe mensen   

• Kun je milde vormen van depressie voorkomen   

• Blijven ouderen vaak langer zelfstandig wonen   

• Krijg je een betere nachtrust   

• Leren kinderen omgaan met regels   

• Leer je doorzetten om te winnen   

• Kun je even alles van je afzetten  

• Heb je plezier met elkaar   

• Heb je minder kans op chronische aandoeningen en hart- en vaatziekten  

• Heb je minder kans op diverse vormen van kanker   

• Ontwikkelen kleine kinderen hun motoriek   

• Krijgen kinderen zelfvertrouwen   

• Neemt de productiviteit van werknemers toe  

• Kun je beter relativeren   

• Krijg je meer weerstand en word je minder snel ziek 

Nadelen van sporten kunnen zijn:  

• kosten (financiële redenen);  
• gevaar voor het oplopen van een blessure;  
• tijdsgebrek. 

2.6 Afvallen 

Een van de meest gekozen redenen om te sporten, is het willen afvallen. Een juiste balans 
tussen het gebruik van voedingsmiddelen en bewegen bevordert een juist gewicht. 
Ieder mens verbruikt per dag calorieën. Ook in rust, zelfs in slaap, worden calorieën 
verbrand. Door het verhogen van uw activiteiten worden er meer calorieën verbruikt. 
Sommige sporten zoals hardlopen, squash en aerobics vragen een hoog calorieverbruik. 
Sporten zoals golf en wandelen hebben een lager calorieverbruik. 
Langdurig sporten (meerdere uren) met een matige intensiteit van bewegen verhoogt de 
vetverbranding. 
In deze zin zijn fietsen en wandelen heel geschikt. Dit zijn sporten die langdurig kunnen 
worden volgehouden zonder dat u een groot gevaar voor het oplopen van een blessure.  
Uiteindelijk bepaalt de verhouding tussen de duur en de intensiteit van bewegen de mate 
van calorieverbranding. 

 

 



2.7 Blessures 

Een van de grootste nadelen van het sporten is het risico voor het oplopen van een blessure. 
Er zijn twee vormen van blessures;  

• traumatisch opgelopen blessures;  
• overbelastingsblessures. 

Traumatische blessures 

Bij contactsporten (judo/worstelen/voetbal) kan er door een botsing met een tegenstander 
of verkeerde handeling van een tegenstander een letsel optreden.  
Een andere mogelijkheid is het struikelen of verstappen bij het sporten. 
De prognose van herstel bij deze letsels is in vergelijking tot de overbelastingsblessure 
gunstig. 
 

Overbelastingsblessures 

De overbelastingsblessure ontstaat door te langdurig en/of verkeerd gebruik van een 
lichaamsdeel.  
 
Mogelijke oorzaken zijn:  

• te intensief trainen;  
• te weinig rust;  
• verkeerde sportoutfit (slechte loopschoenen, verkeerde maat fiets enz.);  
• slechte warming up;  
• onvolwaardige voeding 

 

Opdracht 1; Bereken op www.gezondvgz.nl hoe lang je jouw favoriete sport moet 
doen voor je de calorieën van 2 choco/roomijsjes, 1 patatje en 1 frisdrank hebt verbrand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les 3;  

Hoe fit ben jij? 

 

3.1 BMI 

Hoe fit jij precies bent kun je aan de hand van een aantal simpele formules berekenen. 
Allereerst kun je aan de hand van je gewicht en lengte je Lichaams massa index berekenen: 

( Body Mass Index = BMI): 
Berekening BMI: gewicht in kilo / (lengte in meters*lengte in meters)  

Body Mass Index (BMI)  Normering 

18> ondergewicht 

18-25 ideaal gewicht 

25-27 licht overgewicht 

27-30 matig overgewicht 

30-40 ernstig overgewicht 

40 ziekelijk overgewicht 

3.2 Middelomtrek meting 

 
Toepassing bij BMI boven de 25 om ongunstige vetverdeling te achterhalen De Italiaanse 
tenor Luciano Pavarotti ziet eruit alsof er nog iemand inzit. Hij kan best wat kilootjes missen, 
dat zal niemand tegenspreken. Maar ja, hij heeft dan ook een Body Mass Index (BMI) van 
39, ruim boven de kritische grens van 25. Dat echter ook Brat Pitt te zwaar is, tenminste 
volgens die wereldwijd gehanteerde graadmeter voor overgewicht, grenst aan het 
onwaarschijnlijke. En toch is het zo, want de Amerikaanse acteur scoort 27 BMI-punten. 
Voor gewone volwassenen werkt de index nog wel aardig, maar grote en gespierde mensen 
hebben er niets aan en ook Aziaten vallen niet onder de BMI-discipline. Om nog maar te 
zwijgen van kinderen en ouderen. Bij ouderen bijvoorbeeld nemen na hun 60ste spiermassa 
en lengte af. Daarmee neemt het vetpercentage toe en nestelt zich bovendien extra vet in 
de buikstreek. Kinderen daarentegen zijn nog in de groei. De toename van het 
lichaamsgewicht is groter dan de toename in lengte, met als gevolg dat de BMI dan heel 
slecht correleert met het vetpercentage. 
Het is duidelijk, bij het interpreteren van de BMI als maat voor overgewicht bij een 
'individuele patient moet enige voorzichtigheid in acht worden genomen, omdat de 
lichaamssamenstelling nu eenmaal zeer uiteen kan lopen bij eenzelfde BMI.  
De middelomvangmeting is makkelijk uit te voeren en deze maat geeft een veel beter beeld 
van de eventuele gezondheidsrisico's van overgewicht. Risicovet immers stapelt zich bij 
voorkeur rond het middel op en een meetlint legt het welvaartsbuikje genadeloos vast en 
geeft zo exact aan waar het risicovet zit. 

 



 Vrouwen Mannen Beoordeling Advies 

 <80 cm. <94 cm. Geen verhoogd risico Probeer op gewicht te blijven 

 80-88 cm. 94-102 cm. Gevarenzone komt in beeld Blijf op gewicht 

 88> cm. 102> cm. Verhoogd risico Probeer af te vallen 

     

  
 
3.3 Jouw hartslag in rust bepalen (HFrust).  

 
In rust wordt er via het zenuwstelsel signalen afgegeven die je rusthartslag regelen. Het 
zenuwstelsel zorgt ervoor dat je hart met een lage frequentie klopt, regelmatig en met 
weinig slagen per minuut. Training van het hart en vaatstelsel resulteert in een grotere 
gevoeligheid van het hart voor deze signalen waardoor de rusthartslag nog verder daalt. 
Extreem getrainde duursporters hebben rustfrequenties van dertig t/m 50 slagen/min. Het 
beste tijdstip om de rusthartslag te meten is s'ochtends na het ontwaken uit een rustige 
slaap. Doe dit gedurende een langere periode om een beetje inzicht in het patroon te 
verkrijgen. 

3.4 Jouw maximale hartfrequentie bepalen. (HFmax) 

U kunt uw maximale hartfrequentie bepalen met de volgende methoden:  

1. Op basis van de leeftijd: 
Hiervoor zijn diverse formules in de omloop. De meest bekende is de formule HFmax 
= 220 - leeftijd. De verklaring is dat de maximale hartfrequentie bij jonge kinderen 
ongeveer 220 slagen per minuut is. Bij het ouder worden neemt de hoogte van de 
maximale hartslag met de eigen leeftijd af. Deze formule heeft echter tekortkomingen. 
De werkelijke HFmax kan van persoon tot persoon wel zo'n 15 slagen/min kan 
afwijken van de geschatte waarde met de formule. 

2. Een maximale inspanningstest:  
Hierbij wordt een maximale inspanning geleverd en de HFmax afgelezen op een 
hartslagmeter. Ook is het mogelijk om de hartfrequentie bij de pols te tellen na afloop 

van een maximale inspanning.  

Opdracht 2; Bereken op www.runinfo.nl jouw vetpercentage 

 

Opdracht 3; Bereken op www.runinfo.nl jouw ideale gewicht 

 
 

 

 

 

 

 



Les 4; Trainen voor jouw eigen doel 
 
4.1 Trainingsdoel Bepalen 

 
De hartslag geeft het inspanningsniveau weer tijdens fysieke en mentale belasting. De 
hartslagfrequentie tijdens training is een uitstekende graadmeter gebleken voor de 
trainingsintensiteit. Iedere lichamelijke activiteit waarmee de hartslag toeneemt tot boven 
het niveau van de hartslag in rust kan bijdragen aan uw gezondheid, maar alleen niveaus 
die veel hoger zijn dan de hartslag in rust zijn echt bevorderlijk voor zowel uw gezondheid 
als fitheid.  
U traint met meer plezier en motivatie als u weet waarvoor u traint. Daarom moet u uw 
persoonlijke doelstellingen zo goed mogelijk formuleren. Bepaal met onderstaande tabel uw 
doel en de gewenste trainingsintensiteit. 
 
Stel u wilt afvallen dan kiest u voor zone 1.  

ZONE DOEL INTENSITEIT 
licht - zwaar 

INTENSITEIT 
percentage HFmax 

I Wennen aan regelmatige lichamelijke inspanning 
Gewichtscontrole.  

LICHT 50-60% 

Het lichaam raakt in vorm raakt door meer vet dan koolhydraten te gebruiken als brandstof. Voor de beginner die een 
zittend leven leidt of te zwaar is. Voor wie het in de eerste plaats om vermageren te doen is traint in deze zone. Trainen in 
de gewichtscontrole-zone moet heel ontspannen aanvoelen. U zult niet buiten adem raken of sterk transpireren 

II Gezond worden en blijven 
Fit worden, fit blijven 

LICHT tot GEMIDDELD 60-70% 

In deze zone werkt het hart hard genoeg om sterker te worden. Het zal dan ook beter in staat zijn een regelmatig, niet al 
te hoog tempo, zonder problemen vol te houden. Op dit niveau ligt het tempo van de training nog niet erg hoog. Ook nu 
zult u niet echt buiten adem raken of sterk transpireren 

III Conditie verbeteren 
Uzelf uitdagen 

GEMIDDELD 70-85% 

In deze zone versterk je de aerobe kracht, het vermogen om zuurstof naar de werkzame spieren te krijgen en koolzuur af 
te voeren. De aerobe zone is de standaardzone voor de progressie op training. U zult regelmatig buiten adem raken en 
transpireren. 

IV Uw (wedstrijd)prestatie verbeteren ZWAAR 85-100% 

In de zone verbetert u het vermogen van uw organisme om melkzuur om te zetten, waardoor u harder kunt trainen 
voordat u in de pijnzone van zuurstofgebrek en stijgende melkzuurconcentraties terechtkomt. Met het trainingseffect zult u 
beter in staat zijn een langdurige inspanning met een lagere hartfrequentie te verrichten. Trainen in deze zone is vooral 
nuttig voor mensen die topprestaties willen leveren. 

4.2 De Trainingszone berekening 

De trainingszone wordt berekend met de formule van Karvonen. Deze formule is: HFTRAIN 
= HFRUST + (Trainingsintensiteit x HFRESERVE) 
In het volgende voorbeeld wordt duidelijk hoe de optimale trainingsfrequentie wordt 
berekend bij een persoon van 35 jaar.  

• HFMAX. De maximum hartslag wordt dan geschat op 220 - 35 = 185.  
• HFRUST. We gaan in dit geval uit van een rustfrequentie van 70.  
• HFRESERVE De hartfrequentiereserve is dan : HFRESERVE = HFMAX - HFRUST ofwel 

HFRESERVE = 185 - 70 = 115 slagen per minuut.  
• Trainingsintensiteit. Doel is afvallen. Dus trainen op 60%.  
• PERSOONLIJKE TRAININGSZONE = HFRUST + (60% x HFRESERVE) ofwel 70 + 

(0,60 x 115) = 70 + 69 = 139 slagen per minuut.  



4.3 Vooruit denken 

Wat uw motivatie ook is om meer te gaan bewegen, het is raadzaam eerst een goed 
trainingsschema op te stellen. U heeft dan op lange termijn meer kans op succes. De 
volgende tips kunnen u daarbij helpen. 

• Kies een vorm van bewegen waarvan u verwacht dat u er plezier in heeft. Als u zich 
eenzaam voelt, kunt u naar een fitnesscentrum gaan om er in groepsverband te 
trainen. Maar als u het gevoel heeft dat u de hele dag al genoeg mensen ziet en u 
wilt liever rust en stilte, kies dan voor bijvoorbeeld zwemmen, lopen of fietsen. Dit 
kunt u in uw eentje doen.  

• Raadpleeg eventueel uw huisarts. Vooral mensen boven de 40 jaar doen er 
verstandig aan de arts te raadplegen voordat zij aan een bewegingsschema beginnen. 
U weet dan zeker dat u de juiste activiteiten heeft gekozen. Raadpleeg ook een arts 
als u: Raadpleeg uw arts voordat u begint aan een trainingsprogramma als u:  

• Ouder bent dan 35 jaar  
• In de laatste 5 jaar niet regelmatig hebt getraind  
• Rookt  
• Een hoge bloeddruk hebt  
• Een hoog cholesterolgehalte hebt  
• Tekenen of symptomen van een ziekte hebt  
• Herstellende bent van een zware ziekte of een operatie  

• Stel een begindatum vast. Vertel familie, vrienden en collega's dat u geregeld 
lichaamsbeweging gaat nemen en vraag hen om steun. Neem alvast eens een kijkje 
in bijvoorbeeld het fitnesscentrum waar u heen wilt gaan.  

• Zorg voor goed materiaal. Een goede uitrusting is belangrijk: met de juiste kleding 
en uitrusting beleeft u meer plezier aan wat u. Bovendien kunt u daarmee blessures 
voorkomen.  

• Bouw het oefenschema rustig op. Loop niet te hard van stapel. Maak een schema 
waaraan u zich kunt houden. Begin langzaam en bouw het geleidelijk op, dan loopt u 
minder risico op blessures.. 

4.4 Resultaat 

Het resultaat van uw trainingsprogramma hangt af van 4 factoren:  

Trainingsintensiteit 60-90% van de maximale hartslag 

Trainingsduur 20-60 minuten voortdurende aerobe activiteit 

Trainingsfrequentie 3-5 keer per week trainen is aan te bevelen. Uw prestaties nemen toe 
als u de trainingsfrequentie verhoogt. Zorg wel voor voldoende 
hersteltijd tussen twee trainingssessies 

Type activiteiten Kies activiteiten die u leuk vindt.Doe aan duursporten als joggen, 
wandelen, zwemmen, fietsen als u uw aerobe basisconditie wilt 
verbeteren 

4.5 Voorbeeld van een oefenschema 

Begin rustig, bijvoorbeeld met wandelen of zwemmen. Denk eraan eerst altijd een warming-
up te doen en doe aan het einde een paar rekoefeningen als cooling-down. Bewegen moet 



plezierig zijn. Verlaag het tempo of pauzeer even als de oefeningen te zwaar worden. 
Week 1 en 2:  

• maak twee of drie keer per week een wandeling van 15-20 minuten of  
• zwem drie keer per week non-stop gedurende 10-15 minuten.  

Week 3 en 4:  

• maak twee of drie keer per week een wandeling van 20-25 minuten of  
• zwem drie keer per week non-stop gedurende 15-20 minuten in een enigszins 

verhoogd tempo.  

Week 5 tot en met 8:  

• maak drie keer per week een stevige wandeling van 25-30 minuten of  
• zwem drie keer per week non-stop gedurende 20-25 minuten. 

 
 

Opdracht 4; Bereken op www.gezondvgz.nl wat de top 5 van sporten die het beste 
bij jouw past is 

 

Opdracht 5; Maak een trainingsschema voor jezelf naar aanleiding van een eigen 
trainingsdoel. 

 


