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Sportjournaal Special Edition 
 
 
 

Week 17 / 18 / 19: 20 april t/m 10 mei 
 

Ramadan: 23 april t/m 23 mei 
 

Dit sportjournaal staat in het teken van de (uitgestelde) 
Olympische Spelen in Tokyo! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Het NOC*NSF meldt op de eigen website: De 32ste editie van de Olympische Spelen 
werd in 2013 toegewezen aan Tokyo. Vanwege de wereldwijde corona-crisis kan het 
evenement niet zoals gepland in de zomer van 2020 worden gehouden. De Spelen 
worden nu gehouden van 23 juli tot en met 8 augustus 2021. De naam van het 
evenement blijft wel Tokyo 2020.  
Bron: https://nocnsf.nl/olympische-spelen/tokyo-2020  
  
Wij gaan samen onze eigen Spelen organiseren! Uiteraard op 
gepaste afstand J  
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Werkwijze 
In dit sportjournaal komen de volgende zes verschillende onderdelen terug: 

1. Experts aan het woord: de coach 
2. Experts aan het woord: de atleet 
3. Challenge    balanceren in drie verschillende vormen  
4. Olympische Workout stel zelf je eigen workout voor de vakantie samen 

met behulp van tien grondvormen van bewegen 
5. Chill mode   1) bewustwording  2) de bodyscan 
6. Lifestyle    1) happiness   2) Ramadan 

 
Elke onderdeel bevat een, of enkele, opdrachten die je kunt doen. De 
onderdelen zijn natuurlijk niet verplicht. Je kunt zelf bekijken welke opdracht je 
leuk lijkt en deze thuis (of buiten) uitproberen. Misschien willen je ouders, 
broer of zus wel met je mee doen? Misschien wil je wel strijden tegen je 
vrienden? Je kunt er zelfs een heuse competitie van maken! 
 

Always remember: safety first! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dus: train alleen met familieleden. 
 

En bij ziekteverschijnselen: blijf binnen en houd afstand! 
 
Zo kun je het sportjournaal gebruiken 
Aangezien de Olympische Spelen het thema is van dit sportjournaal, kun je de 
Olympische sporten gebruiken om een sportschema van drie weken voor jezelf 
te maken waarin alle grondvormen van bewegen terugkomen (zie ook 
Olympische workout). Wanneer je alle grondvormen van bewegen oefent, in 
plaats van de grondvormen van bewegen die terugkomen in een (bijvoorbeeld 
je eigen) sport, zul je een bredere motorische basis ontwikkelingen. Je zult 
sporten of bewegingsactiviteiten uitvoeren die je anders nooit had geprobeerd 
en je coördinatie zal daarvan profiteren, net zoals je motivatie. We komen hier 
nog op terug. Lees snel verder! 
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1. Experts aan het woord: de coach 
In deze rubriek komen verschillende coaches aan 
het woord. Sommigen zijn trainer op een 
topclub, anderen zijn bondscoach van nationale 
teams! We hebben de coaches een paar vragen 
gesteld over hun werkzaamheden in deze 
crisissituatie.  
 
Johan de Wit (bondscoach schaatsen) 
Johan is 40 jaar, getrouwd en vader van twee 
jongens: Moos (2) en Joep (0). Johan is 
bondscoach van de Japanse schaatsers en 
woont dan ook al vijf jaar in Japan. Voordat 
Johan naar Japan vertrok was hij al 
schaatscoach in Nederland en gaf hij als docent 
bewegingsonderwijs les op het Media College in.    
Amsterdam.        Bron: Martin de Jong 
            
Johan: Momenteel ben ik gewoon in Nederland. Ons schaatsseizoen loopt altijd 
van mei tot maart. De periode ertussen ben ik altijd in Nederland om familie 
en vrienden te ontmoeten. Helaas gaat dit nu niet vanwege het corona-virus. 
Het grootste deel van het jaar woon ik in Obihiro of ben ik op reis voor de 
wedstrijden die we schaatsen. Obihiro is een stad op het eiland Hokkaido in 
het noorden van Japan.  
In Japan gaat het de laatste weken niet zo goed. Het corona-virus was lange 
tijd goed onder controle, maar het lijkt er nu op dat, met name in de grote 
steden, het toch fout gaat. In deze regio's zijn nu maatregelen genomen. Er is 
geen sprake van een totale lockdown. Mensen mogen nog wel naar buiten, 
maar worden geadviseerd niet naar buiten te gaan en thuis te werken. In 
grote delen van het land is er alleen het advies om op te passen. De Japanse 
cultuur leent zich er wel enorm voor dat dit ook wordt nageleefd. Mensen 
dragen altijd mondkapjes, houden afstand en geven geen handen.  
In Obihiro mag bijvoorbeeld gewoon nog getraind worden, omdat het corona-
virus hier nog niet is. Wij bereiden ons hier echter wel op voor. Dan zal er in 
kleine groepjes, alleen en/of thuis, getraind moeten worden 
 
Wat kunnen atleten en jongeren volgens jou leren uit deze situatie? 
In principe brengt deze situatie alleen maar ellende. Het is verschrikkelijk om 
te lezen wat er allemaal gebeurt in de wereld. Wat ik wel zie is dat mensen 
meer rekening houden met elkaar. Vriendelijker tegen en voor elkaar zijn en 
meer verantwoordelijkheid voor zichzelf en elkaar nemen. Dat vind ik mooi en 
is iets wat deze nare situatie toch nog wat positiefs geeft. 
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Jelle Buisman (bondscoach (combat) sambo)  
Jelle Buisman is 55 jaar, getrouwd en vader van twee 
zoons. Hij is docent vechtsporten bij MBO Amersfoort, 
opleider bij de Mike’s Gym Fight Academy (in Oostzaan) 
én hij is bondscoach van het Nederlands Sambo 
worstelteam (Nationaal Sportcentrum Papendal in 
Arhnem).  
             
Jelle: Ik ben werkzaam vanuit huis, geef online lessen aan mijn studenten van 
het MBO en ontwikkel opleidingen voor de Fight Academy. De atleten van het 
Nederlands team spreek ik dagelijks via skype en/of zoom en met hen overleg 
ik welke trainingen ze doen en kunnen doen. Daarnaast uiteraard ook hoe het 
met ze gaat. Doelen en planning voor dit seizoen is lastig daar het EK is 
uitgesteld en het WK op losse schroeven staat. Plaatsingstoernooien zijn 
allemaal afgelast en we zitten in een soort niemandsland waarbij de toestand 
in de wereld en om ons heen even heel veel belangrijker is dan onze 
topsportambities. 
 
De corona-crises heeft zeker effect op mijn carrière als bondscoach. We zijn 
samen een weg in geslagen en hebben als doel gesteld om aan te sluiten bij 
de top acht van de wereld op structurele basis. Afgelopen WK in Seoul 
(Korea, november 2019) hebben we een grote eerste stap gezet. Echter, 
waar we nu staan en hoe en wanneer we door kunnen en mogen gaan is lastig 
te bepalen. Dit gaat ergens toe leiden maar ik kan niet zeggen waar naartoe 
en gezien de omstandigheden is dat voor nu ook van ondergeschikt belang. Er 
mee omgaan betekent vooral zoeken naar wat wel kan en wat elke atleet in 
zijn of haar situatie wel nog kan doen. Wat er niet meer kan is immers 
duidelijk. Wat nu nog haalbaar is, is werken aan de grondmotorische 
sportspecifieke vaardigheden, kracht- en conditietraining. Met hulpmiddelen kan 
ook getraind worden, zoals oefendummy, elastiek, bokszak, etc. Creativiteit en 
ritme is nu key. Het gaat er straks om wie er het beste uit komt om weer 
een volgende stap te maken. Dat is vaak degene die er nu het slimst mee om 
gegaan is.  
 
Wat kunnen atleten en jongeren volgens jou leren uit deze situatie? 
Wat jonge atleten kunnen leren is dat je altijd een strategy beyond strategy 
moet hebben. Oftewel een plan b. Hoe kun je nog trainen en wat als het er 
gewoon helemaal niet meer inzit?  
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Kortom, bedenk dat er meerdere zaken belangrijk zijn voor je toekomst. We 
dromen wel allemaal van een carrière als professionele sporter. Die droom kan 
plots in duigen vallen door bijvoorbeeld een crisis of een blessure. Wat is dan 
je droom naast je sportdroom? Wat is dan de zinvolle invulling van je leven? 
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Marc Lamers (voormalig hockeyspeler en bondscoach dameshockey)  
 
‘Winners have a plan! What’s yours?’ 
Marc Lammers. 52 jaar. Oud-(hockey) international en voormalig 
bondscoach van nationale teams, waaronder het Nederlands 
dameshockeyteam maar ook van Spanje en België. Een man met 
een bijzonder verhaal: van zwaar dyslectisch naar Olympisch goud! 
Dit verhaal is wel heel erg inspirerend. Marc Lammers vertelt over 
de corona-crisis, de invloed die een dergelijke situatie heeft op 
(top)sporters én hoe je deze situatie het hoofd kunt bieden.  
           Bron: marclammers.nl 
 

 
Marc: Iedereen heeft hier nu met een crisissituatie te maken. We hebben nu, 
in tegenstelling tot een oorlogssituatie, een gemeenschappelijke vijand. Je ziet 
dat die gemeenschappelijke vijand maakt dat mensen elkaar nu hard nodig 
hebben. De saamhorigheid gaat omhoog, net als de creativiteit. Iedereen ziet 
het belang in van de verantwoordelijkheid die we nu individueel, en samen, 
moet nemen. En daar doen de mensen ook hun best voor want je gezondheid 
is belangrijk. Normaal gesproken is het lastig om je gedrag te veranderen. 
Zeker als dat van bovenaf (zoals door de regering) wordt opgelegd, maar nu 
is dat noodzaak. En het is ook van belang dat we mentaal en fysiek gezond 
(vitaal) blijven. Om vitaal te blijven, is goed om jezelf te realiseren dat je niet 
op alles evenveel invloed hebt. Op jezelf heb je echter wel 100% invloed! Je 
kunt nu treuren om wat je niet kunt, maar je kunt nu ook kijken naar wat je 
nog wél kunt. Er zijn eigenlijk nog steeds heel veel mogelijkheden, zeker met 
behulp van devices en internet. We leren dus best veel nieuwe dingen in deze 
periode. Qua vitaliteit kunnen we leren dat we ons goed bewust moeten zijn 
van de keuzes die invloed hebben op ons welzijn: the body believes what the 
mind achieves (Napoleon Hill). Als je iets maar vaak genoeg zegt, dan ga je er 
zelf in geloven. Dat kan dus twee kanten op werken: positief (ik kan het) of 
negatief (ik kan het niet). Wanneer je deze mindset goed toepast, raak je op 
een gegeven moment zelfs ‘in flow’. Dan lijkt het alsof het vanzelf gaat. Dan 
ga je zo op in je taak dat je de rest om je heen vergeet. Topsporters zijn erg 
goed in het benoemen wanneer, of waardoor, ze in flow zijn.  
Vitaliteit is dan ook breder dan sport en bewegen of voeding. Het is een 
mindset: je sterk voelen, happy voelen, lef hebben maar vooral 
(zelf)vertrouwen hebben. Door jezelf een doel te stellen en daar stapje voor 
stapje naar toe te werken, en jezelf af te vragen wat je daarvoor nodig hebt, 
kun je ontzettend veel bereiken. Ook in een crisissituatie als deze. Wat je nu 
bij topsporters ziet gebeuren, is dat zij in eerste instantie onzeker worden. Zij 
willen doelen hebben om naar toe te werken en die doelen komen op losse 
schroeven te staan. Gaan de Olympische Spelen nog wel door? Waar train ik 
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dan voor? Wat moet ik precies trainen? Nu duidelijk is geworden dat de 
Olympische Spelen zijn uitgesteld naar de zomer van 2021 worden zij weer 
wat rustiger. De spelers gaan hun doelen bijstellen. Topsporters zijn dan ook 
goed in moeilijke situaties het hoofd te bieden. En daar komen we op een 
belangrijk punt: wie past zich het snelste aan? Dat aanpassingsvermogen 
maakt of je straks succesvol bent of niet. Bij sommige (top)sporters zie je nu 
dat zij hun rust pakken omdat ze weten dat ze er straks weer een jaar lang 
heel hard tegenaan moeten.  
Voor een coach is het in dit soort situaties belangrijk om rust en vertrouwen 
uit te stralen en niet in paniek te raken. De spelers hebben je heel hard nodig. 
Dus hij moet opstaan en zich laten zien, positief blijven en je team inspireren 
en motiveren met nieuwe ideeën en vooral goeie open vragen stellen:  
 

Wat denken jullie dat we nog wél kunnen doen? 
 
De coach moet nu aanwezig zijn, voorop in de strijd en creatief met deze 
situatie omgaan. Er is, bijvoorbeeld, veel ruimte om het mentale gedeelte 
aandacht te geven (mentale coaching). Zowel in team- of groepsverband als 
individueel zodat de spelers zelfvertrouwen krijgen om dingen bespreekbaar te 
maken met de coach.  
Je ziet ook dat topsporters nu contact zoeken met hun sponsoren want die 
hebben het zwaar: het gaat het nu? Kan ik iets voor jou betekenen? Ik kan 
misschien zondag niet spelen maar kan ik iets anders voor je doen? Er is nu 
ook ruimte om iets terug te doen of terug te geven aan iemand anders. 
 
Wat kunnen atleten en jongeren volgens jou leren uit deze situatie? 
Dat de weg naar de top geen rechte lijn is maar een met veel bochten: wie 
past zich het snelst aan de nieuwe regels? Wie blijft hangen in de 
omstandigheden (het is moeilijk of het is zwaar)? En wie past zich aan? Wie is 
er creatief om nieuwe manieren te bedenken om de situatie het hoofd te 
kunnen bieden? Richt je aandacht niet op datgene wat je niet kunt veranderen 
maar op datgene waar je wél invloed op hebt. En zorg goed voor je mentale 
gezondheid. Probeer een manier te vinden om (weer) in flow te komen. 
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2. Experts aan het woord: de atleet 
Wat doe je als je (top)sporter bent en je belandt in de situatie dat je niet 
kunt trainen zoals je gewend bent? Zoals je bij de coaches al hebt gelezen, is 
het heel verschillend hoe trainers, of coaches, en atleten reageren op zo’n 
situatie. Hieronder komen enkele topsporters aan het woord. Zij vertellen over 
hun ervaringen in deze crisissituatie. Een (top)sporter heeft zelfs een filmpje 
gemaakt van haar workouts om jullie te laten zien wat zij ervoor over heeft 
om door te kunnen blijven trainen! 
 
Emma Fransen (schaatser)  
Emma Fransen is 16 jaar, leerling op het Damstede Lyceum in 
Amsterdam en schaatser bij de selectie van Amsterdam. Zij 
traint 5 à 6 keer per week. Zij doet onder andere mee (NK) 
marathonwedstrijden en de 3000 meter.  
               Bron: Emma Fransen 
 
Emma: Door de corona-crisis kan ik niet naar school, ik kan niet trainen met 
mijn team, ik kan geen leuke dingen doen met mijn vrienden of familie. Mijn 
moeder werkt nu thuis en mijn broer is bijvoorbeeld geslaagd zonder examen 
te doen. 
In de zomerperiode is deze lockdown niet zo erg voor mijn sportcarrière, want 
de meeste trainingen kan ik zelf doen. Ik probeer thuis dan ook zoveel 
mogelijk 'normaal' te trainen:  
• workouts doen; 
• fietsen (zoveel mogelijk op de tacx, dat is een standaard waar je je 

racefiets in kan zetten); 
• hardlopen (met voldoende afstand tot andere mensen), en;  
• trainen op de schaatsplank waarmee ik het schaatsgevoel probeer vast 

te houden. 

Als het winterseizoen straks weer begint, is het wel belangrijk dat ik weer op 
het ijs kan staan en samen met mijn teamgenoten kan trainen. Gelukkig ben ik 
nog best jong waardoor het minder effect heeft op mijn latere 
schaatsprestaties. 
 
Wat kunnen atleten en jongeren volgens jou leren uit deze situatie? 
Ik denk dat we allemaal manieren vinden om zelfstandiger goede prestaties te 
behalen, zowel op school- als op sportgebied. We leren discipline en 
doorzettingsvermogen.  
 
Emma heeft speciaal voor het Sportjournaal een videocompilatie gemaakt van 
haar individuele trainingen tijdens de lockdown: https://youtu.be/nLdQFSqWqEo 
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Angela Malestein (professioneel handbalster, Duitsland) 
Angela is 27 jaar en is professioneel handbalster in Duitsland. Zij 
heeft 145 interlands met het Nederlands damesteam gespeeld en 
daarbij 320 (!) doelpunten gemaakt. Zij bevindt zich nu in 
Nederland en mag door de corona-crisis niet trainen en niet 
spelen.  
 
Angela: Tot op heden heeft crisissituatie nog niet echt een groot 
effect gehad op mijn carrière maar ik hoop ook dat het niet al te 
lang meer duurt. Hoe langer de lockdown duurt, des te langer ik 
nodig heb om in topvorm terug te komen.  
Ik probeer een mindset te hebben om de situatie te accepteren 
zoals het is en te denken in oplossingen. Ik heb thuis een eigen    Bron: dames.handbal.nl 
gym gecreëerd en verder doe ik aan hardlopen en balletje  
gooien op de speelveldjes als de kinderen weg zijn.   
      
Wat kunnen atleten en jongeren volgens jou leren uit deze situatie? 
Zelfverantwoordelijkheid. Je moet jezelf nu motiveren om fit te blijven en het 
beste uit jezelf te halen. En dat je altijd nog een stapje harder kan ook al 
zegt het stemmetje in je hoofd je kan niet meer. 
 
Wil je meer over Angela weten? Kijk dan ook eens op:  
https://dames.handbal.nl/teamleden/angela-malestein/ 
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3. Challenge 
 

Balance is key! 
 
De grondvorm van bewegen ‘balanceren en vallen’ is vertegenwoordigd in alle 
bewegingsactiviteiten. Zonder balans is er geen beweging of verplaatsing 
mogelijk. Je zou omvallen en hulpeloos blijven liggen want je hoofd oprichten 
is ook een vorm van balans!  
Daarom is de #challenge van deze week gericht op het thema balanceren: de 
boom!  
 
#HOELANGHOUDJIJHETVOL? 
 
Per week is er een challenge die in het teken staat van balans. De 
challenges zijn als volgt: 
• Challenge nr. 1 (week 17): balanceren op een been (in stilstand) 
• Challenge nr. 2 (week 18): balanceren op de handen (in stilstand) 
• Challenge nr. 3 (week 19): balanceren op een ander  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Week 17       Week 18      Week 19 
 
 



Sportjournaal Special Edition      Olympische Spelen Tokyo 2020 

In balanz op school Jennifer Nuij 11 

 
Challenge nr. 1(week 17): balanceren op een been (in stilstand) 
 

 
Instructie 
Sla bij knieblessures deze oefening over.  
Stap 1: Ga klaarstaan met je voeten op schouderbreedte. Houd je hoofd recht, 
alsof je een paar boeken op je hoofd in balans moet houden. 
Stap 2: Plaats de voetzool van je ene been vervolgens zo hoog mogelijk aan 
de binnenkant van je andere (dij)been. Als dit niet lukt, plaats de voetzool 
dan tegen de zijkant van de kuit van het andere been. Plaats de voet nooit 
tegen de zijkant van de knie. De tenen van deze voet wijzen omlaag.  
Let op: Je standbeen staat ‘geworteld’ in de grond. Verdeel je gewicht gelijk 
over de vier steunpunten van de voet. 
Stap 3: positioneer je handen. Je mag kiezen: handen boven je hoofd of voor je borst. 
Doe wat prettig voelt voor jou.  
 
Doe deze challenge zowel op je linkerbeen als je rechterbeen! 
Oefen eerst een paar keer en probeer het daarna zo lang mogelijk vol te houden. 
 
#CHALLENGE: Kun je dit 1 minuut per been?  
 
#CHALLENGE Moeilijker maken? Ogen dicht!  
 
Voor instructie, zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=V_V4gM4ExLI  
 
 
 
 
 
 

#HOELANGHOUDJIJHETVOL? 
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Challenge nr. 2 (week 18): balanceren op de handen (in stilstand) 
 

 
Instructie 
Bekijk de instructiefilmpjes voordat je gaat beginnen!  
Gebruik eventueel een yogamatje of oefen op het gras i.v.m. voorovervallen.  
 
Stap 1: ga gehurkt op de grond zitten. Je knieën zijn iets ingedraaid naar 
buiten.  
Stap 2: plaats je handen vlak voor je voeten op de grond. Spreid je vingers 
om straks je balans beter te kunnen bewaren. Strek nu je benen en breng je 
heupen omhoog.  
Stap 3: breng je heupen (billen) omhoog en probeer je knieën zo hoog 
mogelijk op je bovenarmen te laten rusten, liefst in je oksel.  
Stap 4: leun voorover zodat het lichaamsgewicht nu op de armen komt te 
staan. 
Stap 5: ga op je tenen staan zodat je makkelijker in de handstand komt.  
Zoek een punt ergens voor je waar je je op kunt focussen. Dat helpt om je 
balans te bewaren.  
Stap 6: als je het makkelijker vindt, kun je eerst een voet optillen en daarna 
de andere. Als je dat juist lastig vindt, kun je ook je voeten tegelijkertijd 
langzaam omhoog brengen.  
 
Hou deze positie zo lang mogelijk vast. In ieder geval een aantal seconden (of 
ademhalingen).  
 
#CHALLENGE: Hoe lang houd jij dit vol?   
 
 
Voor instructie, zie ook:  

• Met boek als hulpmiddel: https://www.youtube.com/watch?v=DgvjvwPGLPY)  
• Met hulpverlener:         https://www.youtube.com/watch?v=-a6iM_JRA34  

#HOELANGHOUDJIJHETVOL? 
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Challenge nr. 3 (week 19): balanceren op de ander  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instructie 
Doe deze opdracht samen met iemand die even zwaar is als jijzelf, of 
zwaarder (bijvoorbeeld je vader of je moeder). De zwaarste persoon is de 
‘onderpersoon’. De andere persoon (de vlieger) noemen we bovenpersoon.  
Stap 1: de onderpersoon gaat op zijn rug op de grond liggen, met de knieën 
gebogen en de voeten plat op de grond (vlakbij je billen). Gebruik bij voorkeur 
op een (yoga of fitness) matje.  
Stap 2: de bovenpersoon komt bij de voeten staan van de 
onderpersoon. De onderpersoon moet de tenen van de 
bovenpersoon kunnen aanraken.  
Stap 3: de onderpersoon zet de voeten tegen de heupen aan 
van de bovenpersoon.  
Stap 4: de onderpersoon brengt nu de handen omhoog zodat 
de bovenpersoon de handen van de onderpersoon kan 
vastpakken. Daarbij leunt de onderpersoon alvast naar voren 
zodat het gewicht een beetje op de voeten van de 
onderpersoon valt. Samen kun je voelen of het stabiel          
genoeg voelt om zo in ‘vliegtuigpositie’ te komen.  
Stap 5: de onderpersoon strekt de benen zodat de 
bovenpersoon van de grond komt en de bovenpersoon 
brengt de benen in het verlengde van het eigen lichaam.  
Tip: de schouders van de bovenpersoon zijn boven die van 
de onderpersoon en de armen van beiden zijn gestrekt.  
 
#CHALLENGE: Kun je dit 1 minuut per been?  
 
#CHALLENGE Moeilijker maken? Ogen dicht!  
 
Voor instructie, zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=lkcg3w7gsms  

#HOELANGHOUDJIJHETVOL? 
 

Stap 3 

Stap 5 
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4. Olympische workout 
De workout bestaat uit het samenstellen van een eigen programma waarin je 
probeert om zoveel mogelijk sporten (of bewegingsvaardigheden) uit de 
Olympische Spelen te combineren. Hiervoor maak je gebruik van de 
persoonlijke Olympische workout op de volgende pagina. Op deze kaart staan 
tien grondvormen van bewegen, ook wel basic movement skills (BMS) 
genaamd. Met behulp van de lijst van verschillende sporten, hieronder, kies je 
bij elke grondvorm van bewegen een of twee sporten of bewegingsactiviteiten 
uit die je gedurende week wilt gaan uitproberen of beoefenen. Zo ben je deze 
week niet met één workout bezig, maar ben je juist heel veelzijdig aan het 
bewegen! Natuurlijk hoef je niet alles zelf te verzinnen. We helpen je graag op 
weg! Lees snel verder.  
 
De verschillende Olympische sporten 
Op de Spelen van 2020 zullen verschillende teams en atleten tegen elkaar 
strijden in wel 33 verschillende Olympische sporten: gymnastiek (turnen), 
boogschieten, atletiek, badminton, basketbal, boksen, kayaking, fietsen, 
paardrijden (springen), schermen, voetbal, golf, zwemsporten (schoonspringen, 
synchroon zwemmen, zwemmen, waterpolo, open water zwemmen), handbal, 
hockey, judo, moderne vijfkamp (pentalon), roeien, rugby, zeilen, schieten, 
tafeltennis, taekwondo, tennis, triatlon, volleybal, gewichtheffen en worstelen. 
Daarnaast worden er een aantal nieuwe Olympische sporten toegevoegd: 
honkbal/softbal, karate, skateboarding, klimmen en surfen. 
 
Grondvormen van bewegen  
Elke sport is terug te brengen naar een aantal ‘grondvormen van bewegen’. 
Dat zijn een soort basis-motorische-vaardigheden die belangrijk zijn voor de 
motorische ontwikkeling. Deze ontwikkeling is goed terug te zien bij kinderen. 
Een pasgeboren baby kan nog niets, nog niet eens zijn hoofd rechtop houden. 
De eerste vaardigheid (grondvorm van bewegen) die een kind leert beheersen 
is dus balanceren: het hoofd rechtop houden, rechtop zitten en daarna 
rechtop staan. Tegelijkertijd leert een baby zijn oog-hand-coördinatie te 
gebruiken door dingen vast te pakken. Daarna gaat het snel: lopen, rennen, 
gooien, klimmen en klauteren, rollen, schoppen, dansen, etc. Deze tien 
grondvormen van bewegen, worden ook wel schijf van tien genoemd. Deze 
worden hieronder besproken. Na de schijf van tien wordt er bij elke grondvorm 
van bewegen aangegeven welke Olympische Sporten deze grondvorm van 
bewegen in zich hebben. Daarna kun je aan de slag met het samenstellen van 
je eigen beweegprogramma!  
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De schijf van tien 
Hieronder staan de tien grondvormen van bewegen, oftewel basic movement 
skills (BMS), van het Athletic Skills Model. Deze zijn belangrijk voor het 
samenstellen van je eigen beweegprogramma.  

 
 
 
 
 
 
 
 Bron: https://www.athleticskillsmodel.nl/over-asm/ 

 
Olympische sporten en de grondvormen van bewegen 
Hieronder volgt een schema met de Olympische sporten per grondvorm van 
bewegen. Met behulp van deze tabel kun je bij het invullen van je eigen 
workout-schema terugzoeken welke grondvorm van bewegen terug te vinden is 
in welke sport. De grondvorm van bewegen ‘balans en vallen’ is in elke sport 
en bewegingsactiviteit aanwezig.  
 
De uitzondering: gewichtheffen 
De sport ‘gewichtheffen’ valt eigenlijk een beetje ‘buiten de boot’ bij de 
indeling van de grondvormen van bewegen. Bij gewichtheffen spelen de 
grondvormen van bewegen namelijk een ondergeschikte rol want het is een 
krachtsport. Dat betekent dat je te maken hebt met voorwaarden voor 
bewegen (conditions of movement, COM), in dit geval kracht. Toch is 
gewichtheffen een heel interesse sport want krachtsport wordt in de topsport 
bij nagenoeg alle (Olympische) sporten als ‘oefensport’ gebruikt om 
spierkracht te trainen om zo explosiever te kunnen bewegen of simpelweg om 
sterker te kunnen zijn.  
Fitness, en daarmee ook krachtsport, zijn tegelijkertijd populaire 
bewegingsactiviteiten in onze vrije tijd. Veel spiergroepen kun je heel 
eenvoudig thuis trainen. Het enige wat je nodig hebt is een klein beetje ruimte 
J Ben je geïnteresseerd? Dan staat er speciaal voor jou een workout klaar op 
pagina 17, gebaseerd op CrossFit, die je kunt opnemen in je persoonlijke 
Olympische workout-kaart!  
 
 
 
 
 
 

De schijf van tien: grondvormen van bewegen 
1 Balanceren en 
vallen 

6 Gooien, vangen, slaan 
en mikken 

2 Stoeien en vechten 7 Trappen, schieten en 
mikken 

3 Gaan en lopen 8 Klimmen en klauteren 
4 Springen en landen 9 Zwaaien en slingeren 
5 Rollen, duikelen en 
draaien 

10 Bewegen op en 
maken van muziek  
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Grondvormen van bewegen Bij de volgende sporten is deze 
grondvorm van bewegen een 
primaire vaardigheid 

Bij de volgende sporten is deze 
grondvorm van bewegen een 
secundaire vaardigheid 

1 Balanceren en vallen Alle (Olympische) sporten. Zonder balans geen beweging.  
2 Stoeien en vechten Boksen 

Judo 
Karate 
Schermen 
Taekwondo 
Worstelen 

Handbal 
Hockey 
Rugby 
Voetbal 
Waterpolo 

3 Gaan en lopen Atletiek: lopen 
Fietsen 
Kayaking 
Paardrijden 
Roeien 
Skateboarding 
Surfen 
Zeilen  
Zwemmen  

Atletiek: springen en werpen  
Badminton 
Basketbal 
Gymnastiek: springen 
Handbal 
Hockey 
Honkbal/softbal  
Rugby 
Voetbal 

4 Springen en landen Atletiek: springen  
Gymnastiek (turnen) 
Schoonspringen 

Gymnastiek: draaien, zwaaien 
Handbal 
Skateboarding 
Rugby 
Volleybal 

5 Rollen, duikelen en draaien Gymnastiek: draaien, springen, 
zwaaien 
Judo 
Schoonspringen 
Skateboarding 
Synchroonzwemmen 

Rugby 
Worstelen 

6 Gooien, vangen, slaan en mikken Atletiek: werpen  
Badminton 
Basketbal 
Boksen 
Boogschieten 
Golf 
Handbal 
Hockey 
Honkbal/softbal 
Karate 
Rugby 
Schermen 
Schieten 
Taekwondo 
Volleybal 
Waterpolo 

 

7 Trappen, schieten en mikken Karate 
Taekwondo 
Voetbal 

Rugby 

8 Klimmen en klauteren Klimmen  
9 Zwaaien en slingeren Gymnastiek: zwaaien  
10 Bewegen op muziek  Synchroonzwemmen  
Voorwaarden voor bewegen: kracht Gewichtheffen. Zie ‘workout of the day’ op de volgende pagina!   
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Workout of the Day  
Met dank aan Danny Wals en Manta Bosse 
 
Deze workout is ideaal om even tussendoor lekker te bewegen. Je 
gaat trainen op tijd en je probeert een zo goed mogelijke prestatie 
neer te zetten. Daag jezelf uit!  
Je hebt geen materialen nodig, al zal een matje of een andere 
zachte ondergrond de sit-ups wat comfortabeler maken. Vergeet 
geen flesje water te vullen en zo nu en dan een slok te nemen. 
Wil je een professionele timer bij je training? Download dan de 
smartWOD timer op je telefoon of tablet. Kies dan voor de functie 
van AMRAP en stel hem in op 15 minuten (zie ook: 
https://smartwod.app). 
 

Part 1: warming up 
Doe twee rondes achter elkaar van de volgende oefeningen: 
10 jumping jacks (https://youtu.be/c4DAnQ6DtF8) 
10 shoulder rotations (https://youtu.be/140RTNMciH8) 
10 wisselende lunges (https://youtu.be/L8fvypPrzzs) 
30 seconden plank (https://youtu.be/K2UZq6uq_mY) 
Bonus als je het kunt: 20 seconden handstand tegen de deur 
 

Part 2: As Many Rounds As Possible (AMRAP) 
Je gaat 15 minuten lang deze oefeningen in deze volgorde uitvoeren. Daag 
jezelf uit om zoveel mogelijk rondes en herhalingen te doen. Ben je klaar met 
de eerste ronde? Dan start je weer opnieuw met de burpees. Zitten de 15 
minuten erop? Noteer dan voor jezelf je score en doe de AMRAP later in de 
week en/of in de meivakantie nog een keer om te jezelf te verslaan! 
 

Je noteert voor jezelf de hele rondes die je gedaan hebt en de herhalingen van 
de onafgemaakte ronde. Ben je geëindigd bij 4 sit-ups, nadat je 2 rondes hebt 
gedaan, dan noteer je 2r + 10h. 
 

Part 3: 15 min. AMRAP 
6 burpees (https://youtu.be/TU8QYVW0gDU) 
9 sit-ups (https://youtu.be/_HDZODOx7Zw) 
12 air squats (https://www.youtube.com/watch?v=C_VtOYc6j5c)  
15 back extensions (https://youtu.be/Bw9YuQTTc58) 
18 mountain climbers (https://youtu.be/cnyTQDSE884) 
 

Part 4: cooling down 
Klaar met de workout? Neem een paar slokken water en doe deze cooling 
down, om ervoor te zorgen dat je goed herstelt én je een optimaal effect van 
je training hebt. Je volgt de aanwijzingen en voorbeelden in deze youtube 
video: https://youtu.be/A1kmdG49P88 
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De opdracht 
1 Print het schema met de persoonlijke Olympische workout-kaart (digitaal 
invullen kan en mag natuurlijk ook!). 
2 Kies bij elke grondvorm van bewegen een sport (of bewegingsactiviteit) die 
je leuk vindt of leuk lijkt. Bij ‘voorbeeldactiviteiten’ vind je allerlei ideeën.  
3 Probeer alle grondvormen van bewegen een keer terug te laten komen. 
Houd wel rekening met je eigen situatie en de spelregels:  
• Mag je wel of niet naar buiten?  
• Heb je eventueel sportmaatjes? Beperk je (liefst) tot je familie.   
• Houd altijd gepaste afstand! Juist tijdens het sporten! 
• Ben je niet lekker (verkouden en/of koorts): blijf dan binnen! 

4 Ga bij elke sport (of bewegingsactiviteit) op zoek naar een leuke oefening 
of workout. Hieronder staan allemaal toffe voorbeeldactiviteiten! 
 

Als je specifieke sportmaterialen niet hebt, kun je ze dan 
misschien van iemand lenen? 

 

5 Verwerk al je gegevens in je eigen schema.  
6 Voer je workouts zoveel mogelijk uit zoals je gepland hebt. 
7 Verzamel video’s, foto’s en/of (reflectie)verslagjes en maak er een toffe 
compilatie of heus sportjournaal van.  
 

Desgewenst kun je per week een compilatie bij je vakdocent 
bewegingsonderwijs (of trainer) inleveren. 

 

Voorbeeldactiviteiten   
In de schema’s hieronder worden verschillende suggesties gedaan van activiteiten die 
thuishoren bij een specifieke grondvorm kan bewegen. Je kunt deze voorbeeldactiviteiten 
gebruiken om je eigen schema in te vullen J  
Je kunt ook zelf toffe activiteiten bedenken of op zoek gaan naar leuke ideeën.  
Wist je dat onze Nederlandse sporters elke dag een workout posten op TeamNL? Neem 
vooral een kijkje! https://teamnl.org/fitmetteamnl  
 
Grondvorm 
van 
bewewegen 

Voorbeeldactiviteiten 

1 Balanceren 
en vallen 
 
 
 
 
 
 

Balans komt terug in alle bewegingsactiviteiten! Maar je kunt ook specifieke 
balans-activiteiten bedenken!  
1. Skaten: skeeleren, skateboarden, longboarden, etc.  
2. Turnen: zie ook challenge nr. 1, challenge nr. 2 en challenge nr. 3. 
3. Watersport: als het weer het toelaat en je hebt de spullen, dan zijn 

suppen, surfen en kanoën ook toffe activiteiten.  
4. Challenge: doe de schoen-challenge: 

https://www.youtube.com/watch?v=SHPyRj2VWvc  
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2 Stoeien en 
vechten 
(spelletjes 
voor twee of 
drie 
personen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Judo:  
Beginner: ga op je knieën	tegenover iemand zitten. Probeer de ander 
zijn teen te tikken!  
Gemiddeld: probeer je tegenstander op zijn rug te krijgen en tien tellen 
(op zijn rug) te controleren.  
Gemiddeld (benodigdheden: bal): pak een bal en probeer de bal van de 
ander af te pakken! 
Gevorderd (benodigdheden: sok): Nummer 1 gaat op een sok zitten. 
Nummer 2 probeert de sok te veroveren maar: 

- Je mag de sok alleen afpakken als de verdediger van de sok af 
is (je probeert de ander dus van de sok af te duwen, trekken of 
kantelen).  

- Je mag de sok dus niet onder de verdediger vandaan trekken! 
- Voorzichtig met het hoofd, de nek en kleding. 
- Au = stop.  

Let op: bij judo gelden veiligheidsregels: niet om de nek, niet aan het 
hoofd, niet (te hard) aan kleding trekken. Zorg er samen voor dat het leuk 
blijft.  

2. Worstelen: Let op: dit spel is binnen gevaarlijk i.v.m. uitglijden. 
Leg een springtouw op de grond in de vrije ruimte in de vorm van 
een cirkel. Probeer de ander in de cirkel te krijgen! Hoe: door de 
ander m.b.v. de polsgreep in de cirkel te trekken of door de ander 
er in te duwen. Je kunt bij deze opdracht ook veel variaties 
bedenken! 

3. Boksen: ga tegenover iemand staan met een goede dekking (handen 
ter hoogte van je neus, ellebogen in je zij, onder je wenkbrauwen 
doorkijken). Tel samen af: 3, 2, 1…. Probeer elkaars schouder en/of 
knieën	aan te tikken.  
Dit heet ook wel ‘trefboksen’ of ‘skin touch’. Het gaat om het 
treffen, niet om het hard raken van je tegenstander.  
Afweren mag, vastpakken niet.  
Om het spel spannend te maken, kun je er eventueel een tijd aan 
verbinden, bijvoorbeeld 30 seconden. 

4. Boksen: zoek een leuke workout op YouTube, zoals deze: 
https://www.youtube.com/watch?v=jCTEVKRTuS8&t=480s  
Of deze: https://www.youtube.com/watch?v=EcqYeThduWk  

5. Mathandbal: dit spel speel je met minimaal 4 mensen. 2 tegen 2. Je 
hebt er een bal voor nodig en een vlak waarop je kunt scoren, 
bijvoorbeeld een kussen of vlak tussen 4 schoenen.  
Spreek een plaats af waar het spel start, wat verder weg van het 
scoorvlak, bijvoorbeeld aan de andere kant van de tuin/kamer. Dat 
is tegelijk de plek waar je ‘recht van aanval’ haalt. Daar begint het 
spel en daar moet je naar toe als er gescoord is of als je de bal 
hebt veroverd. 
Probeer te scoren op het scoorvlak door de bal daarop te drukken 
(touch down). Lopen met de bal mag, maximaal 3 passen. Dribbelen 
mag niet. Aanraken mag wel, vastpakken niet. 
Tip: probeer aan te vallen langs de kant waar niemand staat! 
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3 Gaan en 
lopen 
 
 
 
 
 
 
 

1. Duurconditie: ga 10/15/20/30 minuten hardlopen of fietsen. 1 mijl 
(1,6 km) per dag hardlopen heeft al aanzienlijk veel 
gezondheidsvoordelen! Eigenlijk is elke afstand goed! Minimaal 30 
minuten is een topper! 

2. Hordelopen: maak zelf een hindernisbaan van materialen. Let wel op 
de veiligheid, met name uitglijden of botsen.   

3. Sprint: ga de uitdaging aan met je familie! Of speel tikkertje.  
4. Sprint met de bal: dit spel speel je met minimaal 3 personen.  

• Nummer 1 en nummer 2 spelen tegen elkaar en staan naast 
elkaar (ongeveer een meter tussen hen in). Zij kijken voor zich 
uit; 

• Nummer 3 heeft een (tennis)bal en staat schuin achter de 
twee spelers. Nummer 3 rolt de bal onverwachts tussen 
nummer 1 en 2 door. 

• Nummer 1 en 2 sprinten achter de bal aan en duelleren om de 
bal: wie is het eerste bij de bal?  

4 Springen 
en landen 
 
 
 

1. Basketbal: maak 10 lay-ups op een basketbalveldje.  
2. Krachtsport: maak (4x) 10 burpees of box jumpes! Als je deze 

oefening meerdere keren doet, neem dan 30 seconden rust 
tussendoor.  

3. Rope skipping: ga eens touwtjespringen. Op muziek is nog leuk ook! 
Wat is je record? Kun je meer dan 50/100/150/200/250x achter 
elkaar springen? Als je geen springtouw hebt, kun je ook zijwaarts 
heen en weer springen J  

4. Turnen: misschien heb je een trampoline in je buurt? Ga 10/15 
minuten lekker springen!  

5 Rollen, 
duikelen en 
draaien 
 
 
 
 
 

1. Turnen: zoek een rekstok in een speeltuin en probeer op minimaal 5 
verschillende manieren te duikelen.  

2. Turnen: pak een matras van je bed. Maak een koprol voorover tot 
stand, zonder je handen te gebruiken bij het opstaan! 

3. Challenge: probeer in een keer 360 graden te springen! 

6 Gooien, 
vangen, 
slaan en 
mikken 
 
 
 
 
 
 

1. Handbal (binnen en buiten): ga lekker overgooien, gewoon, voor de 
lol! Binnen, buiten, met verschillende materialen! Wees creatief en 
bedenk leuke opdrachten! 
• Voorbeeld 1: Je kunt doelen (scoren) in een zelf bedacht doel 

(wees creatief!). Gebruik bijvoorbeeld een propje aluminiumfolie, 
of tafeltennisballetje, om in een glas/vaas/bloempot (of ander 
doel) te mikken. 

• Voorbeeld 2: pak twee wasknijpers en een balletje. Desnoods 
maak je het balletje zelf van aluminiumfolie. Zoek een plekje in 
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de huiskamer of de gang en ga op enige afstand van elkaar 
zitten. Probeer de wasknijper van je tegenstander om te rollen! 

2. Handbal (buiten): stoepranden!  
3. Badminton (buiten): maak een veldje met schoenen of 

stokken/stenen. Of probeer zo vaak mogelijk over te slaan. Je kunt 
ook variëren met de materialen die je tot je beschikking hebt 
(scoops/ frisbee/bal, etc.).  

4. Basketbal (buiten): als je een basketbalveldje in de buurt hebt, kun 
je een shoot out doen (of 10x scoren in de basket). 

5. Volleybal (binnen of buiten): je kunt eventuele ballen voor meerdere 
doeleinden gebruiken. Met een voetbal kun je ook overgooien en 
overgooien kun op heel veel verschillende manieren. Misschien lukt 
het wel om te volleyballen?  
Let op: bij zware ballen is dat niet verstandig i.v.m. blessures aan je 
vingers! 

7 Trappen, 
schieten en 
mikken 
 
 
 
 
 
 

1. Voetbal: je kunt hooghouden met een bal(lon) of wc-rol 
(wc-rol challenge!).  

2. Voetbal: de opdrachten die bij handbal (1) staan, kun je ook 
toepassen op voetbal!  

3. Voetbal: slalommen. Maak zelf een parcours van schoenen, wc-rollen, 
bloempotten en/of andere materialen. Wie kan het snelst het 
parcours afleggen? Of: kun je je eigen record verbeteren?  

8 Klimmen 
en klauteren 
 
 
 
 
 

1. Klimmen: doe de koala-challenge (week 16!)  
2. Klimmen: maak een hindernis parcours binnen of zoek een speeltuin 

op! 

9 Zwaaien en 
slingeren 
 
 
 
 
 

1. Turnen: Ga lekker schommelen in de speeltuin als er toch niemand 
is!  
Andere suggesties zijn:  
• Je kunt eventueel afspringen in de voorzwaai. 
• staand schommelen.  
• Schommelen op een normale schommel maar ook een 

discusschommel.  

10 Bewegen 
op en maken 
van muziek 
 
 
 
 
 

1. Dans: maak gebruik van toffe apps zoals tiktok. 
2. Dans: Je kunt natuurlijk ook zelf een dans maken of een dans 

aanleren via YouTube, zoals met deze (eenvoudige dans) van Halte 
6: https://www.youtube.com/watch?v=QIG3FM8jRTE&feature=youtu.be   

3. Dans: Maak je eigen video op ANDERHALF METER! Voorbeeldfilmpjes 
van politie en ambulance: 
https://www.youtube.com/watch?v=D7a0MKa6YAw  
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Eigen spelletjes en beweegactiviteiten 
Hieronder kun je je eigen (bedachte of bestaande) spelletjes opschrijven: 
 

Naam Uitleg  
Reactiespel-
letje  

Benodigdheden: een tennisbal of een ander voorwerp.  
Twee personen staan tegenover elkaar. De tennisbal ligt op de grond 
tussen hen in (eventueel op een pionnetje of op een schoen). 
Persoon nummer 3 roept commando’s die je uitvoert zoals: hoofd, 
schouders, teen, knie, klap. Wanneer je ‘pak’ hoort, mag je de bal 
pakken. Wie heeft als eerste de bal? 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Op de volgende pagina vind je de persoonlijke Olympische workout-kaart!
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Persoonlijke Olympische workout kaart 
Grondvormen van bewegen Week 17 Week 18 Week 19 Extra: workout of the day 
1 Balanceren en vallen  

 
 

   

2 Stoeien en vechten  
 
 

   

3 Gaan en lopen  
 
 

   

4 Springen en landen  
 
 

   

5 Rollen, duikelen en draaien  
 
 

   

6 Gooien, vangen, slaan en 
mikken 

 
 
 

   

7 Trappen, schieten en 
mikken 

 
 
 

   

8 Klimmen en klauteren  
 
 

   

9 Zwaaien en slingeren  
 
 

   

10 Bewegen op/maken van 
muziek  

 
 
 
 

   

Op de volgende pagina staan per grondvorm van bewegen verschillende voorbeeldactiviteiten! 
Volg onze Nederlandse atleten via https://nocnsf.nl/olympische-spelen/tokyo-2020 
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5. Chill mode 
De Chill mode van deze week worden twee topics besproken: een voor je 
‘hoofd’ (of je hart) en een voor het ‘lichaam’. Eigenlijk is het lastig om daar 
onderscheid tussen te maken want beiden hebben invloed op elkaar. Als je lijf 
onrustig is, omdat je bijvoorbeeld te veel of te weinig energie hebt, kun je 
(als je goed oplet) merken dat dit van invloed is op je ‘gevoel van welzijn’, 
oftewel op hoe je je voelt. Als je dat eenmaal weet, kun je die kennis op een 
positieve manier inzetten om positieve bijdrage te leveren aan lekker in je vel 
zitten. J   
  

1. Bewust waarderen van je eigen aanpassingsvermogen 

Met behulp van deze opdracht mag je de vlag eventjes uithangen voor jezelf! 
Want het is best knap hoe je jezelf hebt aangepast aan deze nieuwe situatie, 
waarbij je eigenlijk vooral veel thuis (en op jezelf aangewezen) bent.  
 
Stap 1: pak de benodigdheden 
Pak een pen en papier en schrijf de nummers 1 tot en met 10 onder elkaar 
op. Als het nodig is, mag je het lijstje uitbreiden.  
 
Stap 2: maak een top tien  
Schrijf voor je zelf 10 dingen op die je hebt gedaan om jezelf aan te passen 
in deze corona-crisis.  
 

Hulpgedachten 
Je kunt jezelf vast nog wel een voorstelling maken hoe je leven er 
uitzag voordat de (sport)scholen en andere gemeenschappelijke 
ruimtes dicht gingen. Hoe zag je leven er toen uit? En hoe is dat 
nu? Wat is er veranderd? Wat heb jij gedaan om je zo goed 
mogelijk aan te passen? Schrijf deze dingen op achter de nummers 
1 tot en met 10.  

 
Stap 3: bedenk wat het je tot nu toe heeft opgeleverd 
Schrijf onder je top tienrijtje op wat het je tot nu toe heeft opgeleverd dat je 
je hebt aangepast.  
 
Stap 4: neem even de tijd om trots te zijn op jezelf!  
Geef jezelf een schouderklopje. Je bent hartstikke goed bezig!  
 
Stap 5: bedenk een paar tips voor jezelf  
Schrijf nu de nummers 1, 2 en 3 op onder elkaar. Als jij een vriend, of vriendin, 
van jezelf was, welke tips zou je jezelf dan nog geven om straks gezond en wel 
je leven weer op te kunnen pakken? Denk hierbij aan je privéomstandigheden 
maar ook aan school, sport en/of je vrienden.  #STAYSAFE 
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2. Bodyscan 
Hoe gaat het met je? Dat is een veel gestelde vraag. Het antwoord is 
steevast: goed, hoor. Maar… is dat wel echt zo?  
 

Hoe gaat het nu echt met je? 
 
Hoe voel je je op dit moment? Wat gebeurt er in je hoofd? Wat voel je in je 
lijf? Soms is het goed om daar even bewust bij stil te staan. Een bodyscan is 
een heel eenvoudige manier om dat te doen.  
 
Instructies voor een bodyscan 
De meest eenvoudige manier is om YouTube aan te zetten, of Spotify, en te 
zoeken naar een bodyscan. Dan hoef je alleen maar te luisteren J  
Als je even geen internet/wifi of device tot je beschikking hebt, kun je het 
ook zelf doen.  
 
Stap 1 
Zoek een rustig plekje waar je (rechtop) kunt zitten of liggen. 
 
Stap 2 
Je kunt je ogen dicht doen, of je focussen op een punt in de kamer, of het 
plafond.  
Neem eerst eens 10 of 20 ademhalingen de tijd om je ademhaling te volgen 
(in en uit).  
 

Je hoeft er niets aan te veranderen. Het is goed zoals het is. 
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Stap 3 
Ga nu in je gedachten langs je hele lichaam. Probeer bij elk lichaamsdeel even 
stil te staan om je te bedenken wat je voelt. En ook hierbij geldt:  
 

Je hoeft er niets aan te veranderen. Het is goed zoals het is. 
 
• Voel even waar je lichaam de stoel of het matras (of de grond) raakt. 
• Begin bij je linkervoet. Je tenen wiebel je tenen maar eens. Hoe voelt dat? 

Voel je de spieren onder je voet? En je enkel? Zijn ze soepel, of stijf? Ga 
daarna met je gedachten naar je rechtervoet. Idem als linkervoet.  

• Dan ga je van je enkels langs je onderbenen naar je knieën: voel je de 
spieren in je kuiten? En je bovenbenen? Wat voel je?  

• Dan ga je van je knieën naar je heupen: voel je de stoel of de ondergrond? 
Ervaar je veel druk op deze plek(ken)? Hoe voelt dat?   

• Dan ga je weer een stukje omhoog, naar je buik. Hoe voelt het in je buik? Is 
het rustig, of misschien een beetje onrustig? Voel je je buik op en neer gaan 
als je ademhaalt?  

• Ga nu eens met je aandacht van je onderrug, langs je wervelkolom omhoog 
naar je schouders. Voel eens langs je hele wervelkolom: wat voel je? Hoe 
voelen je schouders? Zijn ze gespannen of ontspannen? Je kunt eventueel je 
schouders een beetje optillen en weer laten zakken om bewust te voelen wat 
er in dat gebied gebeurt.  

• Dan het laatste stukje: je hoofd. Zijn je kaken ontspannen? Je lippen? Je 
tong? Voel je de lucht door je neus in en uit gaan? Hoe voelen je ogen, je 
wenkbrauwen en je voorhoofd? Hoe voelt dat? En het topje van je hoofd? 

• Doe nu langzaam je ogen weer open. Adem nog een paar keer in en uit en 
kom langzaam overeind tot zit als je lag, of kom rustig tot stand als je zat.  

• Rek je eventueel lekker uit en ga dan weer verder met je dag.  
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6. Lifestyle  Happiness: making memories 
De rubriek lifestyle gaat deze week over geluk en over de Ramadan. We 
starten met het onderwerp geluk. 
 

Lockdown en geluk 
Veel mensen associëren geluk met geld, prestaties of macht maar uit 
verschillende onderzoeken is gebleken dat we geluk deels in eigen hand 
hebben, voor 50% om precies te zijn, schrijft Ab Dijksterhuis in zijn boek Op 
zoek naar geluk. Hij legt met behulp van verschillende onderzoeken uit op 
welke manier er onderzoek is gedaan naar geluk en wat er uit deze 
onderzoeken is gekomen. Zo is er onderzoek gedaan naar mensen die een 
(ernstig) ongeluk hebben gehad en daar lichamelijk veel gevolgen aan hebben 
ondervonden, bijvoorbeeld het missen van een (deel van) een been of zelfs 
het niet meer kunnen lopen en dus gebonden zijn aan een rolstoel. Je zou 
verwachten dat deze mensen een stuk minder gelukkig zouden zijn dan voor 
het ongeluk maar het tegenovergestelde bleek waar. Veel mensen, die aan het 
onderzoek hebben meegedaan, konden de kleine dingen in het leven juist meer 
waarderen waardoor ze zelfs gelukkiger waren.  
Op Harvard startte in 1938 een studie naar geluk die wel 75 (!) jaar heeft 
geduurd.  Tijdens deze studie werden verschillende mannen tijdens hun leven 
gevolgd, en later die van hun kinderen, om te kijken hoe de ervaringen uit hun 
jeugd van invloed zijn geweest op de gezondheid en het geluk op middelbare 
leeftijd. Weet je wat er uit het onderzoek naar voren kwam? Daar waar zij als 
jonge mannen geloofden dat hard werken, roem, geld en indrukwekkende 
prestaties tot geluk zouden leiden, kwamen zij later tot de conclusie dat dat 
niet het geval was. We worden het gelukkigst van goede relaties! Met 
vrienden, familie, geliefden. Betekenisvolle relaties maken dat we langer leven, 
gelukkiger en gezonder blijven. Het gaat daarbij niet om de hoeveelheid 
vrienden die je hebt, of dat je een liefdesrelatie hebt of niet, maar om de 
kwaliteit van de relaties die je onderhoud met de mensen om je heen: het 
gaat om relaties waarbij je echt op de ander kunt bouwen en dat je de ander 
kunt vertrouwen.  
Wat hebben de corona-crisis en geluk met elkaar te maken? Het biedt ons 
uitgelezen kans om te investeren in de relaties die we hebben met de mensen 
om ons heen! Met je ouders, broer(s) of zus(sen). Met je vrienden of met de 
buren. Dus: onderneem leuke dingen met je familie (en wanneer dat weer 
mogelijk is, dus als de lockdown opgeheven wordt, ook met je vrienden!). Zorg 
goed voor elkaar, investeer in elkaar, wees lief voor elkaar, help elkaar, vraag 
wat de ander van je nodig heeft. Of bedenk iets leuks om te doen! (z.o.z.) 
 
Geen zin om te lezen? In dit filmpje van TED (12 minuten) wordt het ook uitgelegd: 
https://youtu.be/8KkKuTCFvzI  
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Making happy memories 
Als familie weet je vaak wel van elkaar wat je leuk vindt en hoe je je tijd op 
een leuke manier met elkaar kunt doorbrengen. Maar, misschien heb je iets 
aan de onderstaande tips! Er staan een aantal hele leuke suggesties bij maar 
wees vooral zelf creatief in het bedenken van leuke activiteiten. Zorg ervoor 
dat het wel altijd veilig is wat je doet: er mag niets stuk gaan of (boven op 
iemand) omvallen.  
 
Leuke activiteiten:  
• Doe samen een (bord)spelletje!  
• Ga samen naar buiten en/of bewegen!  
• Bouw samen een hut! Maak een foto van de hut van buiten en natuurlijk 

van binnen!  
 

                    
 
• Doe het Familie-vraagspel (zie ook pagina 31). 

 
 
 
 
 
 
 



Sportjournaal Special Edition    Olympische Spelen Tokyo 2020 

In balanz op school Jennifer Nuij 29 

Ramadan 
Van 23 april tot en met 23 mei is er Ramadan. 
Ramadan is een heilige maand uit de islamitische 
jaarkalender (de negende) en is een van de vijf zuilen of 
religieuze verplichtingen van de islam.  De islamitische 
jaarkalender is gerelateerd aan het maanstelsel. Hierdoor is 
een maand korter dan wanneer deze gebaseerd is op de 
zon (ook wel Gregoriaanse kalender). Op jaarbasis scheelt 
dat elf dagen.  
De Ramadan begint als het eerste streepje van de (nieuwe) maan zichtbaar is. 
Tijdens de vastenmaand onthouden moslims zich tijdens zonsopgang (‘fajr’-
gebed) en zonsondergang (‘maghrib’-gebed) van eten, drinken, seks en roken. 
Het vasten stopt ‘s avonds met een kort gebed, een glas melk en een dadel 
(de profeet Mohamed verbrak zo zijn vasten). Daarna volgt de ‘iftar’, oftewel 
een maaltijd. Aan het einde van de Ramadan volgt het ‘Suikerfeest’.  
 
Waarom wordt de Ramadan gehouden?  
Opoffering en bezinning zijn voor moslims de kernwaarden van de ramadan. 
Het is een maand van tolerantie, liefdadigheid, verbroedering, bezinning en 
verdraagzaamheid. Solidair zijn aan de noodlijdende medemens is waar het om 
draait. Deelnemers aan de vastenmaand leren discipline, zelfbeheersing en 
uithoudingsvermogen. Het fysieke proces van het vasten herinnert je aan je 
godsdienst en maakt je bewust van je zelfontplooiing. Het is zelfs de 
bedoeling om tijdens deze maand heel de Koran te lezen. Vooral in de laatste 
tien dagen tijdens het nachtgebed bidden – of lezen – moslims grote delen 
van de Koran. Tot slot levert ook een sterk gevoel van saamhorigheid op 
binnen gezinnen, families en tussen moslims wereldwijd. Ook leidt het vasten 
tot verschillende ontgiftingsprocessen die goed zijn voor de gezondheid.  
 
Ramadan en lockdown 
De corona-crisis is een bijzondere gebeurtenis in de geschiedenis. Het is een 
pandemie: een zich over een groot deel van het aardoppervlak, met name een 
continent of alle continenten, verbreidende ziekte (bron: vandale.nl). Wat voor 
effect dit heeft op de Ramadan is misschien nog een beetje onduidelijk. Het 
biedt wel een aantal voordelen: omdat je veel thuis bent, kun je ook meer 
rekening houden met je eigen energiehuishouden. Aangezien moslims pas na 
zonsondergang mogen eten, gaan ze vaak laat naar bed en staan soms 
midden in de nacht weer op om te kunnen eten. De slaap die je daarmee mist, 
kun je nu, rekening houdend met een goeie planning voor bijvoorbeeld 
schoolactiviteiten, makkelijker inhalen. De rust is misschien zelfs wel prettig 
voor velen. Een nadeel is dat ze nu de avondmaaltijd alleen met het eigen 
gezin kunnen nuttigen en niet met een groot deel van de familie, zoals 
gebruikelijk.  
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Familie-vraagspel 
Hieronder staan verschillende vragen. De vragen zijn geïnspireerd op de vragen 
van Pickwick. Hoe gaat het spel te werk: 
• Ga met je familie aan tafel zitten en schenk wat te drinken voor 

iedereen in. Ga er lekker voor zitten en neem de tijd voor elkaar.  
• Schrijf de vragen op kaartjes en schudt de kaarten. 
• Je kunt de stapel in het midden leggen en om de beurt een kaart 

pakken. Of je deelt een aantal kaarten uit en moet om de beurt 
antwoorden.  

• Je mag, als iemand de vraag en het antwoord heeft opgenoemd, altijd 
doorvragen. J Doorvragen doe je door een open vraag te stellen die 
begint met: hoe, wie, wat, welke, waarom, etc.  

• Veel plezier 
 
De vragen zijn als volgt:  

1. Als je de afgelopen week opnieuw kon doen, wat zou je anders 
doen? 

2. Heb je iemand ontmoet dit jaar die jouw leven heeft veranderd? 
3. Met wie zou je een wereldreis willen maken? 
4. Durf jij je dromen te volgen?  
5. Zonder welke drie dingen kun je niet leven?  
6. Door wie ben jij kortgeleden verrast?  
7. Bij wie kun jij je hart luchten?  
8. Met wie heb je al lang niet meer bijgepraat?  
9. Voor wie wil je meer tijd nemen?  
10. Als je een superheld was, wie zou je dan zijn? 
11. Wanneer was je voor het laatst trots op jezelf?  
12. Wanneer neem jij een momentje voor jezelf?  
13. Wat heb je altijd al willen leren? 
14. Waar ben jij het meest trots op? 
15. Waar heb je het meest spijt van? 
16. Waar krijg jij de meeste energie van? 
17. Waar was je afgelopen week het meest dankbaar voor? 
18. Waar zou jij meer tijd aan willen besteden? 
19. Waar voel jij je thuis?  
20. Waar kun jij echt van genieten?  
21. Wat brengt een lach op jouw gezicht? 
22. Wat is de beste les die je hebt geleerd door het maken van een fout? 
23. Wat is het leukste wat je geleerd hebt van je oma? 
24. Wat is jouw ultieme geluksmoment? 
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25. Wat is voor jou het beste gevoel ter wereld? 
26. Wat was het laatste waar je gisteren aan dacht? 
27. Wat is jouw favoriete seizoen van het jaar?  
28. Wat zou je graag nog eens willen doen? 
29. Wat zou je nog heel graag aan iemand willen vragen? 
30. Wat zou jij het liefst tegen je jongere zelf zeggen? 
31. Wat inspireert jou?  
32. Wat is het mooiste compliment dat je ooit hebt ontvangen? 
33. Wat is jouw lievelingsplek? 
34. Wat is jouw grootste wens?  
35. Wat doe jij het liefst in je vrije tijd?  
36. Wat stel je altijd uit?  
37. Wat zou je doen als je voor een dag weer (een klein) kind was?  
38. Wat is je gekste bijnaam?  
39. Wat kan jou echt ontroeren?  
40. Wat was jouw mooiste avontuur? 
41. Wat is jouw talent?  
42. Wat zou je doen met 10 miljoen? 
43. Wat is jouw favoriete sport?  
44. Wat is jouw favoriete herinnering?  
45. Wat is een gekke eigenschap van jou?  
46. Wat is jouw ochtendritueel?  
47. Wat is je favoriete dag van de week? 
48. Wat is voor jou belangrijk in een relatie? 
49. Welk doel wil jij dit jaar bereiken? 
50. Welk goed voornemen heb jij ieder jaar opnieuw? 
51. Welk verhaal vertellen je vrienden altijd over jou? 
52. Welke plek ter wereld wil jij naartoe?  
53. Welke dag uit je leven zou je over willen doen? 
54. Welke regel zou je het liefst willen breken? 
55. Welke spelletjes speel jij het liefst?  
56. Welke uitdaging zou je nog eens willen aangaan? 
57. Welke film heeft echt indruk op jou gemaakt? 
58. Welke droom is al uitgekomen?  
59. Welke alledaagse dingen maken jou gelukkig?  
60. Wie is de leukste persoon die je afgelopen jaar hebt leren kennen? 
61. Wie maakt jou gelukkig?  
62. Wie zou je graag persoonlijk willen bedanken?  
63. Wie vertrouw je het meest? 
64. Wie is de laatste persoon aan wie je hebt gedacht?  
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65. Wie is een voorbeeldfiguur voor jou?  
66. Wie was jouw eerste liefde?  
67. Wie maakt je altijd aan het lachen? 
68. Wie bel je voor een gezellig avondje uit? 
69. Hoe laad jij jezelf op? 
70. Bedenk zelf een goeie vraag! 
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Pagina Afbeelding   Credits       
1 t/m 34 Watermerk   PublicDomainPictures  via Pixabay  
1  Olympische Medaille dan onaca    via Pixabay  
2  Social distance  Gerd Altmann   via Pixabay  
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8  Emma Fransen  Emma Franse  Persoonlijke communicatie 
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10/11 Tree Pose   Annalise Batista   via Pixabay 
11  Tree Pose (2)  Gerd Altmann      via Pixabay  
10/12 Crow pose   Yoga With Briohny  via YouTube 

10/13 Flier (acro)   Stylecraze Yoga  via YouTube 
15  Schijf van 10  Athletic Skills Model www.athleticskillsmodel  
15  Gewichtheffen  MCvec    via Pixabay  
17  Man/vrouw silhouette mohamed Hassan   via Pixabay  
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Gebruikte YouTube pagina’s 
Pagina Persoon of instantie YouTubelink       
8  Emma Fransen  https://youtu.be/nLdQFSqWqEo  
11  Tree Pose    https://www.youtube.com/watch?v=V_V4gM4ExLI 
12  Crow pose   https://www.youtube.com/watch?v=DgvjvwPGLPY)  

https://www.youtube.com/watch?v=-a6iM_JRA34  
13  Flier (acro)   https://www.youtube.com/watch?v=lkcg3w7gsms  
17   FitnessBlender  https://youtu.be/c4DAnQ6DtF8 
17  FitnessBlender  https://youtu.be/140RTNMciH8 
17  CrossFit®   https://youtu.be/L8fvypPrzzs 
17  purplepatchfitness  https://youtu.be/K2UZq6uq_mY 
17  CrossFit®   https://youtu.be/TU8QYVW0gDU 
17  CrossFit®   https://youtu.be/_HDZODOx7Zw 
17  CrossFit®   https://www.youtube.com/watch?v=C_VtOYc6j5c  
17  LIVESTRONG.COM   https://youtu.be/Bw9YuQTTc58 
17  Well+Good   https://youtu.be/cnyTQDSE884 
17  Nathan Loy   https://youtu.be/A1kmdG49P88 
18  Salva Estañ Arronis  https://www.youtube.com/watch?v=SHPyRj2VWvc  
19   POPSUGAR Fitness https://www.youtube.com/watch?v=jCTEVKRTuS8&t=480s   
19  POPSUGAR Fitness  https://www.youtube.com/watch?v=EcqYeThduWk  
21  HALTE 6 Dans & Theater  

 https://www.youtube.com/watch?v=QIG3FM8jRTE&feature=youtu.be   
21  VA VA   https://www.youtube.com/watch?v=D7a0MKa6YAw 
27 TED     https://youtu.be/8KkKuTCFvzI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


