
Inleiding 

Zoals jullie weten zijn alle sportlessen de komende weken geannuleerd door het 

coronavirus. Daarnaast zijn ook alle sportkampen geannuleerd.  

Niet enkel volwassenen moeten zorg dragen voor hun immuniteit. Ook voor kinderen is dit 

heel belangrijk. Gezond eten, voldoende slapen en vooral blijven bewegen. Bij voorkeur in 

de gezonde buitenlucht. 

Het is niet altijd gemakkelijk om jouw kind(eren) sportief bezig te houden. Ze hebben vaak 

geen broertje of zusje om mee te spelen. Sommigen onder jullie moeten nog werken en 

huishoudelijke taken hebben we allemaal. De GSM of tablet is een snelle oplossing. 

Laat ons deze periode zien als de uitgelezen kans om samen wat spelletjes te spelen met 

jouw kind(eren). Dit kan buiten in de tuin of op de stoep maar zeker ook binnen. 

Ik geef jullie graag wat inspiratie! 

Bij sommige oefeningen kan je een ‘challenge’ doen. Daag je ouders uit of maak er met je 

vrienden een wedstrijd van op facebook of Instagram. Delen kan ook steeds op de facebook 

pagina van de sportdienst. Zo blijven we in contact! 

 

Spelletjes/oefeningen/sporten 

1) Lopen 

Ga samen met de kids een toertje lopen. Probeer tijdens het lopen wat wedstrijdjes te 

spelen. Vb.: om ter vlugst tot aan de hoek van de straat. 

2) Fietsen 

Ga samen met de kids een ritje maken met de fiets. Indien hij/zij nog niet met een fiets kan 

rijden, is dit het ideaal moment om het aan te leren. Monteer een stok van een borstel aan 

de fiets om zo te zorgen voor de nodige begeleiding. 

3) Voetbal 

- Voetballen in de tuin 

 



- Jongleren met een rol wc-papier (challenge) 

 

 

  

 

 

 

 

 

4) Basket 

- Probeer vanop afstand een paar kousen te gooien in een kookpot.  

- Voorzie de kookpotten met een cijfer en probeer zoveel mogelijk punten te scoren. 

(challenge) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Moeilijkere variant: Ga aan de slag met het dopje van een waterfles en glazen. 

 

 

 

 

 



5) Verstoppertje 

Verstoppertje blijft de favoriet van veel kinderen. We geven 2 variaties. Speel als ouder 

zeker mee. Dit gaan de kinderen (en jijzelf ook stiekem een beetje) heel tof vinden. 

- Start met het maken van enkele kampen in huis. Gebruik jullie fantasie. Ga aan de slag 

met kussens, lakens, enz. Spreek een plaats af waar de zoeker moet beginnen tellen met 

zijn ogen dicht. Je hebt 30 seconden de tijd om je ergens in het huis (of in een kamp) te 

verstoppen. Na 30 seconden gaat de zoeker op zoek naar waar iedereen zich verstopt 

heeft. De eerste die gevonden is, wordt de nieuwe zoeker. 

- Verstop een voorwerk in het huis of in het kamp. De zoeker moet binnen een bepaalde 

periode het voorwerp vinden. 

6) Oog-handcoördinatie  

- Bouw een zo groot mogelijk kaartershuisje. (challenge) 

- Zet een glas op het einde van de tafel en probeer een pingpongballetje met 1 bots in het 

glas te krijgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Ballonnen   

Probeer de ballon zo lang mogelijk in de lucht te houden met alle lichaamsdelen. Valt de 

ballon op de grond dan stopt het spel. Schrijf je score op. (challenge) 

 

 



Je kan het ook moeilijker maken:  

a) Enkele lichaamsdelen mogen niet gebruikt worden. 

b) Maak combinaties: vb.: 2 x R hand, 2 x neus, 3 x hoofd,…    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Fitness@home 

Een fit-o-meter in huis! Leg overal post-its met daarop oefeningen. Noteer oefeningen voor 

de kinderen maar de kinderen kunnen ook oefeningen voor jullie maken: 

Hieronder enkele oefeningen. Deze kunnen zeker nog aangevuld worden: 

- 10 x afwisselend L en R knie aantikken (in looppas ter plaatse) 

- 10 x afwisselend L en R hiel naar zitvlak (in looppas ter plaatse) 

- 5 x pompen 

- 10 x sit-up 

- 10 x grond tikken + springen 

- 10 x pomphouding + springen 

- tik in 10 seconden zo veel mogelijk voorwerpen aan 

- 5 x rond je bed lopen 

- 5 x over en onder je bed kruipen 

- 20 x afwisselend L en R voet op de eerste trede van de trap (in looppas te plaatse) 

- 5 x trap op en af lopen 

- 5 x met beide voeten over een hindernis springen 

… 

 



9) Springtouw 

- Bespreek vooraf een reeks oefeningen die ze zo goed mogelijk moeten proberen uit te 

voeren. Vb.: 5 x L voet, 5 x R voet, 10 x beide voeten,… (challenge) 

- Doe dezelfde oefeningen van hierboven maar dan met 2 in 1 touw (indien het touw lang 

genoeg is). 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Indien je een heel lang touw hebt, kan je met meerdere personen springen. Je kan het 

touw ook ergens aan vast binden zodat je maar 1 draaier nodig hebt: 

 

a) Laat het touw heen en terug schommelen: spring telkens als het touw nadert. Wie in het 

touw blijft haken is af. 

b) Idem maar draai het touw nu volledig rond. 

c) Doorlopertje : de draaiers houden een traag, constant tempo aan. De springers staan 

voor het touw en proberen naar de overkant te lopen. Wie geraakt wordt, valt af.  

d) Idem maar nu moeten de overlopers één keer in het touw springen en doorlopen. Bij de 

daaropvolgende beurt twee keer, enz., tot er nog één persoon overblijft. 

e) Hoe meer hoe liever : de draaier houdt een traag tempo aan. De eerste komt in het touw 

en geeft het ritme aan. Een voor één komen de andere springers erbij. Probeer dit zo lang 

mogelijk vol te houden. De laatste die overblijft wint. 

 

 

 

 

 

 



10) Hinkelen 

1) Teken een hinkelbaan op de grond met krijt. De vierkanten moeten groot genoeg zijn.  

 

 

 

 

 

 

2) Gooi een voorwerp op het eerste vakje. Als voorwerp kan je een steen, knoop,  schelp, … 

gebruiken. Het voorwerp moeten binnen de lijnen vallen. Zo niet, is je beurt voorbij 

3) Hinkel over de vakken en sla het vak over waar het voorwerp ligt. Hinkel met 1 voet, 

tenzij er 2 cijfervlakken naast elkaar liggen. Als je je 2de voet op de grond moet zetten, is je 

beurt voorbij. 

4) Op cijfervlak 10 kan je even rusten en je evenwicht herstellen. Draai je om en keer terug. 

 

5) Als je op het vak bent juist voor het vak waar het voorwerp ligt rap je het op (je blijft op 1 

been staan). Spring dan over het vak en maak het spel af. 

 

6) Als je de hinkelbaan hebt voltooid met je voorwerp op het eerste vak (zonder je beurt te 

verliezen), geef dan het voorwerp aan de volgende persoon. Als het terug jou beurt is gooi 

je het voorwerp op vak twee.  

Je doel is om de hinkelbaan af te werken met het voorwerp op elk vak. De eerste persoon 

die dit lukt, wint het spel! 

Belangrijk: Als je beurt over is, dan begin je terug waar je gestopt bent. 
 
11) Elastiekgymnastiek 

Even terug in de tijd: Elastiekspelletjes 

Elastiekspelletjes worden gespeeld met een grote lus van ongeveer 3 à 5 meter elastiek. 

De lus wordt tussen de benen van twee personen gespannen. Je kan de elastiek ook tussen 
2 stoelen spannen. De bedoeling is om allerhande pasjes te springen. De kinderen springen 
1 voor 1 een vooropgestelde reeks, die telkens moeilijker wordt. De oefeningen kan je 
moeilijker maken door het elastiek omhoog te doen (van de enkels naar de knie). 

Degene die een fout maakt bij het springen is af en moet even wachten. 

Op het internet vind je enorm veel variaties. (challenge) 
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Elastiek


12) Reactiesnelheid 

- Zit in kleermakerszit, lig op de buik of op de rug. Spreek vooraf een startsignaal af (GO, 

start, …). Het startsignaal wordt gegeven door een persoon die niet deelneemt aan het spel. 

Bij het startsignaal sta je recht en loop je zo vlug mogelijk naar een vooraf afgesproken 

plaats. De eerste wint.  

Het is heel leuk om wat te spelen met het startsignaal (valse start). 

- Sta per 2 voor elkaar met 1 meter afstand. Spreek vooraf een startsignaal af (GO, start, …). 

Het startsignaal wordt gegeven door een persoon die niet deelneemt aan het spel. Bij het 

startsignaal loop je zo vlug mogelijk naar de andere kant. Bedoeling is om niet getikt te 

worden door de achterste persoon. Wissel af. 

Hier kan je ook variëren door allebei op de grond te zitten of te liggen. 

Het is heel leuk om wat te spelen met het startsignaal (valse start). 

- Sta per 2 tegenover elkaar. Tussen elkaar ligt er een bal op de grond. Een persoon die niet 

deelneemt aan het spel legt jullie oefeningen op: vb.: tik met beide handen je hoofd aan, 

knieën, heup, enz. Op een gegeven moment roept die persoon BAL en dan moet je zo vlug 

mogelijk de bal pakken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13) Stoeispelletjes per 2 

a) Op de knieën: 

- Probeer de tegenstander op de grond te krijgen. Pak elkaar vast bij de armen. Duw en trek 

totdat de tegenstander zijn evenwicht verliest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Je kunt er ook voor kiezen om elkaar, al stoeiend, buiten een speelveld te duwen of 

trekken. Blijf wel op de knieën zitten. 

- Ieder persoon heeft een lintje achter in zijn broek. Probeer het lintje van je tegenstander 

af te pakken. Blijf hierbij wel op de knieën zitten. Neerzitten mag niet. 

b) In pomphouding: 

- Probeer je tegenstander op de grond te krijgen door 1 van de handen weg te slaan zodat 

die persoon zijn evenwicht verliest en op de grond valt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c) Al rechtstaand: 

- Knoop een ballon vast met een touw aan de enkels. Probeer elkaars ballon te laten 

ontploffen door erop de stampen. 

- Sta op 1 been en duw elkaar uit evenwicht. De eerste die zijn 2de voet op de grond plaats 

heeft verloren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ieder persoon heeft een lintje achter in zijn broek. Probeer het lintje van je tegenstander 

af te pakken.  

 

14) Memory 

Maak 6 keer 2 dezelfde kaartjes met daarop een voorwerp (bal, stok, steen,…). 

In totaal moet je dus 12 kaarten hebben. Doe dit per persoon. 

Een persoon die niet deelneemt aan het spel legt de kaartjes omgedraaid aan de overkant 

van het speelveld. De bedoeling is om zo vlug mogelijk 6 koppels van 2 kaarten te 

verzamelen. 

Indien je alleen bent kan je dit voor tijd doen. (challenge) 

 

Ben je met meerdere personen kan je dit spel in een estafettevorm spelen door elk om 

beurt naar de overkant te lopen. 

14) Dansje aanleren 

Zoek op You Tube je favoriete artiest op en probeer zijn of haar danspasjes na te doen. 

Daag je ouders uit om het dansje ook aan te leren. 

 

 



Tips 

- Probeer alle oefeningen of spelletjes zo veel mogelijk buiten uit te voeren. 

 

- Beperk het gebruik van tablet/gsm/pc. 

 

- Daag je ouders uit om wat wedstrijdjes onder elkaar te spelen. 

 

- Veel sportplezier en zorg goed voor elkaar! 

 
 

Indien er vragen zijn neem dan gerust contact op via sport@nieuwpoort.be. 
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