
 

 
 

         

 

 

Meer stappen zetten in mei? 

We helpen je graag op weg!  

 
Algemene staptips 

 

 Wist je dat … 10 minuten fietsen goed is voor 1.500 stappen? Met de 10-minuten-regel voeg 

je zo een activiteit toe waarbij de stappenteller minder bruikbaar is, zoals bij fietsen, 

fitnessen en het uitvoeren van buik-, bil- en armspieroefeningen. 

 

 
 

 Wist je dat mensen die 10.000 stappen per dag zetten, meer kans hebben op een gezond 

gewicht, zich beter in hun vel voelen en zich ook fitter voelen. Combineer je het met stevig 

doorstappen, dan is dat zeer voordelig bij het voorkomen van hart- en vaatziekten. Goed 

bezig dus! 

 

Thuis meer bewegen? 

 

 Probeer elk half uurtje even recht te staan. Ga om een glaasje water, stretch even of 

telefoneer rechtstaand. 

 



 

 
 

         

 

 Staat er in je kelder een hometrainer te roesten? Zonde. Haal het beest weer naar boven en 

leef je uit. Zet hem gerust voor tv en fiets fluitend door het televisielandschap. En onthoud: 

10 minuten fietsen is goed voor 1.500 stappen. 

 

 Schoonmaken, nog zo’n aangenaam tijdverdrijf. Zeker als je vanaf nu poetst op muziek. Jij 

bent de ster en schittert in je eigen dansprogramma. Zien we je terug in de volgende ronde? 

 

 

 Tuinieren is goed voor de spieren. Maai het gras, snoei de haag of spit een stukje tuin om. 

Weer een karweitje geschrapt, extra stappen op te teller en met dat bewegen zit het op die 

manier ook goed. 

 

  



 

 
 

         

 

Meer bewegen met kinderen  

 

 Beweeg samen op de Woogie Boogie-moves of gebruik deze leuke spelfiches. 

 

Op stap 

 

 Trek er in je eentje of met een gezinslid op uit met de fiets of ga wandelen: dat is goed voor 

je lijf, en voor je hoofd. Want even in het groen doet wonderen voor je gemoed. Je krijgt er 

gelijk ook je dagelijkse dosis vitamine D bij, goed voor je weerstand. 

 

 Vertrek op dorpeltrekking en speel een spelletje bingo. Wie ziet als eerste alle elementen uit 

één rij? Met dank aan Liesbeth van Vrijuit. Of stel hier zelf je wandelbingo samen. 

 

 Een kleine of niet zo kleine wandeling in je buurt? Laat je eens 

leiden door dobbelstenen. Gooi een dobbelsteen op elk kruispunt. 

Het aantal ogen bepaalt welke weg je inslaat: je telt het aantal 

straten met de wijzers van de klok mee. Neem ‘straten’ niet te 

letterlijk. Vaak is een klein pad of ‘kerkwegel’ nog interessanter. 

 

 Of laat je weg bepalen door het alfabet, door kleur of door geur. Ontdek hier een tiental 

tochttechnieken. 

 

 Hond in huis? Dat is de ideale kompaan om mee te gaan wandelen: voor het werk, tijdens de 

middagpauze, na het werk. Laat je op sleeptouw nemen en geniet samen met je viervoeter. 

Trots moedigt hij je kwispelend aan: “baasje, elk pootje telt!” 

 

 

 Ga naar Google Maps, of neem een echte kaart van jouw buurt. Teken een figuur (vlinder, 

hartje …) van het stratenplan of maak die online. Dit is meteen jouw route!  

 

 Ontdek de trage wegen in jouw buurt.  

 

https://woogieboogie.be/
https://logomiddenwvl.sharepoint.com/:f:/g/EmNDi3KuD0RIsP8kghHUtTYBmYyHpiDHFreSrr-_E4TO1g?e=uuT4oN
https://www.fietsroute.org/
https://www.wandelroutes.org/wandelen/overzicht
https://iedereenverdientvakantie.be/sites/default/files/media/files/2022-02/DORPELTREKKING%20BINGO.pdf
https://www.wandelbingo.be/
https://iedereenverdientvakantie.be/nl/tochttechnieken
https://www.google.be/maps
http://www.tragewegen.be/


 

 
 

         

 

 Voor je aan het werk gaat nog een ochtendwandelingetje? Puik plan. Extra zuurstof voor de 

rest van de dag. En jawel, het aantal stappen zal flink stijgen. 

 

 
 

 Geocaching al eens geprobeerd? Een leuke manier om extra stappen te zetten!  Je leest er 

hier alles over.  

 

 

 

 

 

Tijdens het werk 

 

 Even pauzeren? Doe een bewegingstussendoortje aan je bureau. Je concentratie scherpt zo 

terug aan. 

 

 
 

 Heel wat telefoontjes te doen vandaag? Dan is het eigenlijk je geluksdag. Want het is je kans 

om schaamteloos extra te bewegen. Bel met een draagbaar toestel al wandelend. Meer 

stappen vandaag én een heldere geest tijdens je telefoongesprek! 

 

 Plan jij tussen het werk door regelmatig een bewegingstussendoortje in? Ontdek via dit 

YouTube)kanaal korte, ontspannende beweegtussendoortjes  

 

https://geocachen.be/
https://www.gezondleven.be/projecten/gezond-vergaderen/tip-7-beweeg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYkunc4z4FcD1xrnRq3fBp0zW1Fn0LP2F
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYkunc4z4FcD1xrnRq3fBp0zW1Fn0LP2F


 

 
 

         

 

Algemene beweegoefeningen 

Onthoud: elke 10 minuten beweegoefeningen tellen voor 1.500 stappen 

 

 Ga aan de slag met de slimme krachtoefeningen van het Vlaams Instituut Gezond Leven. And 

remember: Elke 10 minuten is goed voor 1.500 stappen. 

 

 Ontdekte jij al het Youtube-kanaal van #blijfsporten? Inspiratie zat voor fitnessoefeningen. 

 

 

 
Bewegen voor wie een dagje ouder wordt 

 

 Word jij een dagje ouder? Dan wordt aangeraden om, naast spierversterkende oefeningen, 

minstens twee (bij voorkeur drie) keer per week specifieke coördinatie-oefeningen te doen. 

Zo loop je minder risico om te vallen en kun je lang(er) zelfstandig wonen. Blijven bewegen is 

dus de boodschap, ook al voel je je wat onzeker. 

 

 Op zoek naar oefeningen voor 65-plussers? Het Expertisecentrum Valpreventie maakte een 

thuisprogramma op met specifieke oefeningen voor de thuiswonende oudere ter 

bevordering van lenigheid, kracht en evenwicht.  

 

 Ouderenvereniging FedOs plaatst regelmatig filmpjes online om thuis ritmisch te bewegen. 

Ontdek alvast één van hun filmpjes. 

 

 

 

  

https://www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-gedrag/beweegoefeningen/krachtoefeningen
https://www.youtube.com/channel/UCc37NAGqrlCR1tk0FVHYo_w
https://www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-gedrag/beweegoefeningen/stretch-en-evenwichtsoefeningen
https://logomiddenwvl.sharepoint.com/:b:/g/EX6n4YXEaGdMt2vGNnx0FzwB-M8vTOSmBnN318CADWBvJA?e=lec5g4
https://www.youtube.com/watch?v=gOUecqadPsU

