
 



 

Uitleg beweegopdrachten bij wandeling  

Vanaf het Flik-Flak terrein hebben wij een sportieve wandeling uitgezet van 

ongeveer 2.5 kilometer die door het Burgemeester van Zwietenpark loopt. 

Om de route te lopen heb je alleen dit document uitgeprint nodig. De start 

begeeft zich op het plein bij Flik-Flak (marathonloop 7, 5235 AA ‘s-

Hertogenbosch). Volg de rode lijn met de klok mee. Zoals op het kaartje te zien 

is, loopt de route vanaf Flik-Flak naar het park en weer terug. Het is niet erg als 

je de route niet 100% nauwkeurig volgt.  

Deze wandeling is gevuld met 10 beweeg-opdrachten die speciaal bedacht zijn 

voor senioren. Bij de getallen staan steeds sterren op de kaart die aangeven 

waar de opdrachten ongeveer uitgevoerd mogen worden. De opdrachten staan 

op de pagina’s hieronder uitgelegd. Je zelf mag bepalen hoe vaak je de 

opdrachten uitvoert, dus daag jezelf uit! 

Indien gewenst kan de RouteYou app gebruikt worden om de route te lopen. Kijk 

dan voorafgaand aan de wandeling op deze pagina: https://bit.ly/2QPTXCj 

 

1 Start op het plein bij Flik-Flak - Squats 

We starten met Squats! Zet je voeten uit elkaar op heupbreedte en zak naar de 

grond. Je houdt hierbij je rug recht en je zorgt ervoor dat je knieën niet verder 

dan je tenen komen. Verder doe je je armen naar voren en kijk je naar voren: 

https://bit.ly/2QPTXCj


 

2 Skatebaan - Armen cirkelen 

Net voorbij Balorig en De Poort kom je bij een skateparkje. Als je bij het 

skateparkje bent doe je de opdracht Armen cirkelen. Je brengt je armen 

zijwaarts en maakt kleine cirkel-bewegingen: 

 

 

3 Het park in - Hip circles 

Als je een stukje het park in bent gelopen gaan we Hip circles doen. Je gaat 

staan met je handen in je zij. Nu draai je met je heupen een kant op en maakt 

daarbij een rondje. Wissel ook van kant: 



 

4 Bankjes - Hoog knie-heffen 

Na enkele tientallen meters in het park tref je de eerste bankjes aan, hier gaan 

we Hoog knie-heffen. Je doet een been omhoog zodat je knie gelijk staan met 

je heup. Daarna doe je het met het andere been: 

 

5 Speeltuin - Omarm je knie 

In het midden van het park is een speeltuin, in het zand doen we de opdracht 

Omarm je knie. Doe één been omhoog en houdt hem vast met beide armen. 

Houdt je romp zo rechtop mogelijk en wissel daarna van been. 



 

6 Hutten - Op je tenen lopen 

Vlakbij de speeltuin staan verschillende hutten. Kies een hut uit en doe daar de 

opdracht Op je tenen lopen. Je gaat op je tenen lopen. Voor meer rek breng je 

je armen in de lucht. Voor meer balans houd je beter je armen zijwaarts: 

 

 

 

 

 

  

7 Voetbalveldje - Punches 

Een stukje verderop in de route na de speeltuin vind je een grasveld met twee 

goals. Hier doen we de Punches. Zet je benen wat uit elkaar en doe een voor 

een je arm naar voren. Je maakt een soort stootbeweging. Als je je linkerarm 

naar voren doet doe je je rechterbeen een beetje krom, zodat je er een soort 

jogbeweging in krijgt: 



 

8 Water - Raak de grond aan 

Je staat zometeen op de hoek die grenst aan de Noorderplas. Geen zorgen, we 

gaan niet zwemmen maar doen de oefening Raak de grond aan. Ga met je 

benen langs elkaar staan. Zak vervolgens zover naar beneden als je kunt zodat 

je de grond kunt aanraken met je handen. Knieën mogen licht gebogen blijven! 

 

 

9 Brug - Knie om en om aantikken 

Je gaat zo meteen over een brug. Daar is het tijd voor de opdracht Knie om en 

om aantikken. Spreid je armen en doe je benen wat uit elkaar. Vervolgens ga 

je met je rechterarm je linkerbeen en met je linkerarm je rechterbeen aanraken. 

Je houdt deze armen gespreid en brengt ze niet bij elkaar: 



 

10 Terugreis – Veren 

We zijn weer op terugreis. Vlak voordat je het gras van het park verlaat, doen 

we nog even de oefening Veren. Je doet je benen een stukje uit elkaar en je 

armen omhoog. Vervolgens breng je met een zwaai de armen naar achteren en 

buig je mee naar voorover. Vervolgens kom je weer omhoog: 

 

 

 

Finish! 

De route eindigt weer waar deze is begonnen, namelijk op het plein bij Flik-Flak. 

Hopelijk vond je de route leuk en hebben de beweegopdrachten je goed gedaan! 

 


