
als ik sport, 
word ik minder 

snel moe
van bewegen 

word ik blij

als je zwemt, 
gebruik je 

alle spieren 
in je lichaam

bewegen is 
ook goed 

voor je longen, 
je hart en 

je hersenen

zullen we 
een wedstrijdje 
doen wie het 
hardste kan 
zwemmen?

van zwemmen 
word ik sterk ik denk 

dat ik win!

Maak jezelf Lekker Fit!



ik toon respect voor haar, 
zij ook voor mij?

judo komt 
uit japan

ik maak een buiging 
voor we beginnen. 

deze groet heet REI

misschien 
is hij vandaag wel 

beter dan ik en leer 
ik van hem

ik ga jou in 
de houdgreep 

leggen!

ken je nog andere 
verdedigingssporten?

van sporten 
word je zeker 

van jezelf

Maak jezelf Lekker Fit!



Wist je dat 
atletiek de 

oudste sport 
ter wereld is?

Sport is 
heel goed voor 
je spieren, hart,  

longen en 
je hersenen!

Het record 
hoogspringen is 

2 meter en 
45 centimeter.

Na het sporten 
heb ik soms spierpijn. 
Dat is niet erg, want 
daar worden mijn 

spieren sterker van!

     Poeh! 
Als ik vaak oefen, 
word ik écht beter!

Atletiek kun je 
alleen doen 

maar ook met 
een team.

Maak jezelf Lekker Fit!



Maak jezelf Lekker Fit!

Hé! Als we goed 
samenwerken, 

kunnen we 
vaker scoren!

Wist je dat je 
hart ook een 

spier is?

Er bestaan heel veel 
balsporten. Er zijn zelfs 
balsporten voor in het 
water of op een paard! 

Basketbal is een 
teamsport. Zou ze de 
bal naar mij gooien?

Sporten 
verbetert je 

conditie én je 
concentratie!



Wat is motoriek en 
wat heeft dat met 
sport te maken? 

Kun je je 
hersenen ook 

trainen?

Welke spier 
zorgt ervoor dat 

mijn hele lichaam 
zuurstof krijgt?

In welk land 
zijn skates 

uitgevonden?

Hoeveel moet 
je bewegen 

om gezond te 
blijven?

Hoe 
heten de 
voedings-

stoffen 
die 

energie 
leveren?

Waar zit mijn 
evenwichts-

orgaan?

Noem 
meer dingen die 
verbeteren als 
je regelmatig 

sport.

Maak jezelf Lekker Fit!

Waar zijn skates uitgevonden?

De rolschaats werd in 1743 uitgevonden door 
Jean-Joseph Merlin uit Hoei in België.

Hoeveel moet je bewegen 
om gezond te blijven?

Om gezond te blijven is het belangrijk elke 
dag minstens een half uur flink te bewegen. 

Wil je je gezondheid verbeteren? Dan is 
minstens twee keer per week, langer dan 

een half uur bewegen nodig. Dit kan je 
doen door te fietsen of lekker buiten te 

spelen. Het kan ook bij een 
sportvereniging.

Wat is motoriek en wat 
heeft dat met sport te maken?

Je motoriek is je vermogen om te bewegen.
 
Sport verbetert je grove én je fijne motoriek. 
Grove motoriek zijn de bewegingen die je met 
grote delen van je lichaam maakt (bijvoor- 
beeld lopen, rennen, staan). De fijne motoriek 
zijn de kleine bewegingen (zoals tekenen, 
schrijven, knippen).

Wat 
verbetert als 
je regelmatig 

sport?

Behalve je motoriek en evenwicht 
verbetert beweging je concentratie-

vermogen, je discipline, 
je zelfvertrouwen, je gezondheid, 

de verhouding vet en spieren 
in je lichaam en natuurlijk 

je conditie.

Welke spier zorgt ervoor dat 
je hele lichaam zuurstof krijgt?

Je hart is de pomp van je lichaam. 
Die zorgt dat zuurstofrijk bloed door je 

lichaam stroomt.

Waar zit je 
evenwichtsorgaan?

Je evenwichtsorgaan zit in je oor en werkt 
samen met je ogen. Als die samenwerking 
niet goed verloopt, kun je makkelijk vallen, 
snel duizelig zijn en je onzeker voelen. Met 

elke sport oefen je je evenwicht. Met 
sporten waarbij evenwicht belangrijk is 

(zoals skaten, dansen of judo) train je je 
evenwicht nóg meer.

Kun je je hersenen ook trainen?

Je traint met sport ook je hersenen. Moeilijke 
handelingen uitvoeren en nieuwe dingen 

leren is goed voor de hersenen. Zo leren ze 
zich te concentreren en vooruit te denken. 
Ook zorgt sporten dat de hersenen meer 

zuurstof krijgen waardoor ze beter 
functioneren.

Hoe heten de 
voedingsstoffen die 

energie leveren?

Die noemen we koolhydraten. Suiker, 
fruit, brood, rijst, pasta en aardappelen 
bevatten veel koolhydraten. 
Koolhydraten zijn belangrijk, maar als je 
teveel binnen krijgt, wordt het omgezet 
in lichaamsvet of word je heel druk. 

Behalve koolhydraten heeft je lichaam 
ook veel verschillende vitaminen,  
mineralen, proteïnen en water nodig. 
Het is slim om te kiezen voor 
koolhydraatrijk voedsel dat ook andere 
belangrijke voedingsstoffen bevat. Laat 
snoep en frisdrank zoveel mogelijk 
staan! In een blikje cola zit bijvoorbeeld 
al zoveel energie (circa 35,6 gram 
suiker: 10 suikerklontjes van 3,5 gram) 
dat je 40 minuten moet fietsen om dat 
te verbranden...



Wat is absoluut 
noodzakelijk 

om gezond te 
leven?

Hoe heten de 
voedingsstoffen 

die spieren 
nodig hebben 
om te kunnen 

werken?

Hoe krijg je 
een goede 
conditie?

Kun je 
verschillende 

dansstijlen 
noemen?

Ik ga het gewoon 
proberen. Of is het erg 
om fouten te maken?

Op welk 
moment van 

de dag leer je 
het meest?

Hé!
Het lukt ineens. 

Zouden je spieren 
ook kunnen leren?

Maak jezelf Lekker Fit!

Kunnen je spieren 
ook leren?

Ja, spieren kunnen leren. Je hebt een spiergeheugen. Een 
handeling die je vaak doet, onthouden je spieren. Na een tijdje 

oefenen hoef je niet meer na te denken bij die handeling. 
Danspasjes die je eerst heel moeilijk vond, gaan dan ineens 

vanzelf. Je hoofd kan zich dan concentreren op een volgende 
taak. Bijvoorbeeld op de beweging van je armen.

Wat is absoluut 
noodzakelijk om 
gezond te leven?

Gezonde voeding (zorgt 
voor de goede bouw- 

materialen en energie). 

Voldoende beweging (zorgt 
dat alles goed blijft 

functioneren). 

Genoeg slaap (zodat je 
lichaam kan herstellen en 

opladen).

Hoe heten de voedingsstoffen 
die spieren nodig hebben om 

te kunnen werken?

Die heten proteïnen (eiwitten). Proteïnen zitten 
onder andere in zuivel, vlees, vis, ei, peul-

vruchten en noten. Behalve proteïnen heeft je 
lichaam ook veel verschillende vitaminen, 
mineralen, koolhydraten en water nodig.

Hoe krijg je een 
goede conditie?

Je krijgt een goede 
conditie door regelmatig 
te bewegen. Bewegen 

houdt je spieren gezond. 
Het hart is ook een spier. 
Hoe beter die werkt, hoe 
meer zuurstof er door je 
lichaam gepompt wordt. 
Hoe beter je je voelt en 

hoe sneller je herstelt als 
je je inspant. 

Wil je je conditie 
verbeteren? Sport dan  
minimaal twee keer per 

week en beweeg elke dag 
minstens een half uur.

Kun je 
verschillende 

dansstijlen 
noemen?

Er zijn ontelbaar veel stijlen. 
Bijvoorbeeld: urban, dance hall, 

street dance, hip-hop, breakdance, 
popping, tapdance, moderne dans, 

jazz ballet, klassiek ballet, 
stijldansen, (tango, wals, 

quick-step, foxtrot, cha-cha-cha, 
jive, Weense wals, etc.) rock ‘n roll, 
salsa, merengue, kizomba, kumba, 

etc.

Op welk moment van de dag 
leer je het meest?

‘s Nachts als je slaapt, leer je het meest! Je hersenen 
zetten dan alles wat ze overdag gedaan hebben op 
de goede plek. Vandaar dat soms iets de ene dag 

niet lukt, maar de volgende dag wel!

Is het erg om fouten te maken?

Fouten maken is niet erg, van fouten leer je. 
Angst om fouten te maken, is wel vervelend. Dat 
kan ervoor zorgen dat je niets durft te proberen. 

Wie niets probeert zal zeker niets leren.


