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Waterrace  
als warming-
up

Vul ieder je emmertje (van 
thuis) met water bij de pomp in 
de zandbak » Ren met de volle 
emmer twee rondjes rond de 
zandbak. 
Wie heeft het meeste water in 
de emmer? Dat is de winnaar!

Handen en tenen op de grond. 
Terwijl jij plankt, klautert 
het kind er onderdoor en 
overheen.
Hou dit 6 rondjes vol.

De kleinste is de kruiwagen. 
Die zet de handen op de 
grond en houdt de benen 
gestrekt » De ander pakt  
de enkels vast » loop samen 
zo’n 5 tot 10 meter. 
Herhaal dit 2 tot 3 keer.

Ga tegenover elkaar op je rug 
in het gras liggen » Ouder en 
kind haken de benen in elkaar 
» Kom gelijktijdig omhoog en 
geef elkaar een high-five.
Maak 4 setjes van 5 
herhalingen.

Ga hand-in-hand naast elkaar 
staan en zet tegelijk je voet op 
de betonnen rand » Stap erop 
en zet je andere voet erbij » 
Zak langzaam weer terug.
herhaal dit 5 keer met je ene 
been en 5 keer met je andere 
been. En dan nog een keer.

Ga tegenover elkaar staan  
en doe een high five » hurk 
en doe een low five. 
Maak 4 setjes van 5 
herhalingen.

Planken en  
klauteren

Kruiwagen

High five  
sit-up

Step-up

High five- 
low five6
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Kijk voor extra oefeningen  
op Waddinxfit.nl

vergeet niet om
bij te tanken



Neem je  
emmertje en  

je drinkbeker  
  mee!
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De ‘niet zo 
emmeren’ race

er overheen 
en onderdoor

(of) Erop en 
eronder

Speel de 
 kruiwagen

De  
reuzen- 

trap

hoge klap, 
lage klap6

5

4

3

2

1

Vraag je vader, moeder,  
oom of tante!

vergeet niet om
bij te tanken



KOM MAAR   
              OP!


