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Sportelregio Pajottenland 

Brochure bij de sportelkalender 
 
Deze brochure bevat belangrijke praktische informatie bij de sportelkalender van  
Sportregio Pajottenland. 
 
De kalender en brochure zijn tot stand kunnen komen dankzij de deskundige    
adviezen van VIGeZ, het Vlaams Instituut voor gezondheidspromotie en  
ziektepreventie vzw. 
 
De sportelkalender is bedoeld voor 50-plussers die niet zo actief zijn.  
De kalender bevat heel wat beweegtips om meer actief te zijn in het dagelijkse  
leven. 
 
 

Sportregio Pajottenland 
 
Sportregio Pajottenland is een samenwerking tussen 10 gemeenten. 
Wij willen onze inwoners aanzetten tot meer dagelijkse beweging. 
Er werd een sportelprogramma voorzien specifiek gericht naar 50-plussers. 
In de kalender vind je vaak een vermelding van een activiteit. 
Wil je meer info over het sportelprogramma, neem dan gerust contact op met de 
sportdienst van jouw gemeente: 
 
Affligem:  053-64 00 40 - sport@affligem.be 
 
Bever:  054-51 70 82 - nancy.duyms@bever-beviene.be 
 
Galmaarden:  054-51 61 60 - sport@galmaarden.be 
 
Gooik:  054-32 89 79 - walter.tielemans@gooik.be 
 
Herne: 02-397 11 64 - franciska.dekens@herne.be 
 
Liedekerke: 053-64 55 93 - pieterjan.vansteendam@liedekerke.be 
 
Lennik: 02-531 02 38 - sport@lennik.be 
 
Pepingen: 02-383 14 39 - sportdienst@pepingen.be 
 
Roosdaal: 054-89 13 52 - sam.vannieuwenhove@roosdaal.be 
 
Ternat: 02-582 05 01 - sportdienst@ternat.be 
 
Sportregio Pajottenland:  016-26 76 62 - dirk.heylen@vlaamsbrabant.be 
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Waarom bewegen als 50-plusser? 
 
Wie voldoende beweegt per dag vergroot zijn levenskwaliteit. 
Bewegen zorgt voor een beter evenwicht, meer kracht, mobiliteit, coördinatie,    
uithouding en zelfs een geheugen in vorm. 
Of m.a.w. voldoende bewegen gaat botverlies, gewrichtspijn, futloosheid, de kans 
op vallen,… verkleinen. 
 
Maar wat is voldoende bewegen? 
De bewegingsnorm stelt dat volwassenen en ouderen dagelijks minstens 30 minu-
ten matig  intensief dienen te bewegen of minstens 3 keer 20 minuten intensief per 
week sporten.  Per dag zou je als volwassene 10.000 stappen dienen te zetten, 
boven de leeftijd van 65 jaar zijn 8.000 stappen per dag voldoende. 
 
Bovendien dienen volwassenen en 60 plussers minstens twee maal per week  
specifieke activiteiten uit te oefenen om de botten (bv. wandelen, joggen, sprin-
gen) en spieren te versterken (bv. fietsen). Om het risico van vallen te verminde-
ren zijn ook wekelijks evenwichtsoefeningen belangrijk. In de scheurkalender vind 
je specifieke oefeningen voor je spieren en evenwicht.  
 
Voldoe je niet aan deze aanbevelingen of lijkt dit niet haalbaar, geen nood. Het is 
belangrijk om op een persoonlijk haalbare manier te bewegen. Elke vordering is 
een winst voor jouw gezondheid. 
 
 

Starten met bewegen 
 
Iedereen kan starten met bewegen.  
Maar je neemt best enkele voorzorgsmaatregelen. 
 
Nam je de juiste voorzorgen?  
 
Je kan de oefeningen op eigen initiatief starten, lees in dit geval aandachtig de  
volgende richtlijnen door. 
 
In volgende gevallen neem je best contact met je huisarts of kiné: 
 Je bent niet gewend om actief te bewegen 
 Je hebt een bepaalde aandoening (vb: rugklachten, osteoarthritis,…) 
 Je hebt door ziekte de oefensessie stopgezet 
 Je hebt tijdens de oefeningen last van duizeligheid, pijn aan de borstkas,  

kortademigheid 
 
Zorg voor je veiligheid 
 
 Maak een planning in functie van je eigen mogelijkheden. Je hoeft niet alle 

oefeningen allemaal ineens te doen. 
 Zorg voor voldoende ruimte 
 Draag makkelijke kledij en schoenen die voldoende steun geven 
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 Tussen elke reeks adem je best 3 of meer keer diep in 
 Je stijf voelen na de eerste oefensessie is normaal. Zet door, de stijfheid zal 

geleidelijk afnemen naarmate je de oefeningen regelmatig uitvoert. 
 Drink voldoende water 
 Steun op stabiele voorwerpen zoals een stevige tafel of zetel  
 
 
Correcte houding 
 
Correcte houding voor zittende oefeningen: 
 Zet je comfortabel op een stabiele stoel 
 Spreid je voeten en knieën op heupbreedte 
 Voor extra stabiliteit spreid je de benen iets wijder en richt je jouw tenen   

lichtjes naar buiten 
 Plaats je knieën boven de enkels en span je buikspieren op 
 Strek je rug, houd je schouders naar achter—beneden—ontspannen en 

plaats de handen op de knieën 
 Strek je nek, houd je hoofd recht en kijk voorwaarts 
 
Correcte houding voor oefeningen vanuit stand: 
 Maak je groot, plaats je voeten op heupbreedte, tenen naar voor gericht en 

het gewicht evenwichtig verspreid over beide benen 
 Voor extra stabiliteit spreid je de benen iets wijder en richt je jouw tenen         

lichtjes naar buiten 
 Plaats je knieën boven de enkels  
 Houd je bekken in een neutrale houding en span de buikspieren op 
 Houd je schouders naar achter-beneden-ontspannen, handen naast het     

lichaam 
 Strek je nek, houd je hoofd recht en kijk voorwaarts 
 
 
Richtlijnen bij spierversterkende oefeningen 
 
Spierversterkende oefeningen zijn essentieel voor gezonde spieren en beenderen 
die je nodig hebt bij dagdagelijkse taken. 
 
 3 maal per week 
 Herhaal elke oefening 5 (beginner) tot 10 keer. Naarmate de oefeningen    

vlotter uitgevoerd kunnen worden, kan de je rustpauzes korter maken. Lukt 
dit allemaal, dan kan je gaan naar 2 reeksen van 10 herhalingen. 

 Gevorderde: kan je bovenstaande vlot uitvoeren, dan mag je jezelf gerust  
gevorderd noemen. Dan kan je starten met gewichten te gebruiken.  

        Vraag hierbij raad aan je kinesist. 
 Adem in voor het opheffen, adem uit tijdens het verder 

opheffen en adem   opnieuw in tijdens het omlaag 
brengen. 

 Heb je last van osteoarthritis of pijnlijke gewrichten, 
voer de oefeningen uit waarbij je geen pijn ervaart. 
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Richtlijnen bij lenigheidsoefeningen (rekken en strekken) 
 

Lenigheidsoefeningen zorgen voor een betere doorbloeding van je spieren.   
Je voorkomt spierpijn en blessures. Je bewegingen gaan soepeler en meer       
gecoördineerd verlopen. Deze oefeningen kan je makkelijk voor TV uitvoeren. 
 
 Rek gedurende 8 à 15 seconden 
 Dagelijks 
 Herhaal elke oefening 2 tot 5 keer 
 
 
Richtlijnen bij evenwichtsoefeningen 
 
Evenwicht is belangrijk voor het uitvoeren van dagdagelijkse activiteiten.  
Het vermindert het risico op vallen. 
 
 Dagelijks 
 Denk aan je veiligheid: voorzie een stabiele steun binnen handbereik 
 
 

Opwarmingsoefeningen 
 
Begin altijd met een opwarming om je lichaam voor te bereiden op de specifieke 
oefeningen. De opwarming bestaat uit 4 oefeningen die je al zittend of staand kan 
uitvoeren.  
 
1. Stappen  
1 à 2 minuten rustig wandelen 
Voor de zittende uitvoering: 
 Ga rechtop zitten op het voorste gedeelte van de 

stoel.  
 Houd beide zijkanten van de stoel vast.  
 Stap ter plaatse met volle aandacht.  
 Bouw op naar een ritme dat aangenaam is.  
 Houd dit 1 tot 2 minuten vol.  

 
 
  
  
  
 2. Rondjes met de schouders  

 Ga rechtop zitten met je armen naast je.  
 Hef beide schouders op naar je oren en laat ze weer 

zakken en duw ze     omlaag. 
 Herhaal dit 4 keer aan een langzaam tempo 
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3. Enkels losmaken  
 Ga rechtop zitten op het voorste gedeelte van de stoel.  
 Houd beide zijkanten van de stoel vast. 
 Zet 1 voet met de hiel op de grond, hef hem op en zet      
        vervolgens je tenen op dezelfde plaats neer. 
 Herhaal dit 4 keer voor elk been. 

 

 
4. Draaien met de rug  
 Ga goed rechtop zitten met je voeten op heupbreedte uit 

elkaar. 
 Plaats je rechterhand op je linkerknie en hou de rugleu-

ning van de stoel vast met je linkerhand. 
 Draai je bovenlichaam en hoofd naar links. 
 Doe hetzelfde aan de andere kant. 
 Herhaal deze oefening 3 keer aan elke zijde. 

 

 

Cooling-down oefeningen 

 
Sluit de specifieke oefeningen af door 1 tot 2 minuten rustig te stappen en daarna 
een aantal rek– en strechoefeningen te doen.  
 
 

Referenties 

 
De sportelkalender en brochure werden geadviseerd door VIGeZ. Hieronder vind 
je de geraadpleegde referenties. Via de vermelde links kan je heel wat tips vinden 
om dagelijks met plezier te bewegen. 
 
 Delbaere K. The elderly combat trial Combined Muscle, Balance and Aerobic Training. Preventie-

onderzoek naar vallen en algemene zwakte bij ouderen. Uitgevoerd door de vakgroep                   

Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie. Universiteit Gent. 

 EVV, 2014. Thuisoefenprogramma vanuit zittende houding: vertaling van Chair Based Home       

Exercise Programme naar het Nederlands. 

 EVV. 2014. Specifieke oefeningen op maat voor de thuiswonende oudere ter bevordering van lenig-

heid, kracht en evenwicht. 

 Week van de valpreventie. 2015. Persartikel ‘Valpreventie’, gericht naar ouderen (incl. kruiswoord-

raadsel.  

 VIGeZ, Vanhauwaert, E. 2012. De actieve voedingsdriehoek; (tweede druk); Acco Leuven / Den 

Haag; 124 pp. 

 VIGeZ, 2014. www.10000stappen.be  

 VIGeZ, 2014. www.gezondopvoeden.be  

 VIGeZ, 2015. www.gezondheidstest.be  

 VIGeZ, Van Acker R, 2014. Fact sheet sedentair gedrag.  

 Dat voelt beter, 2014. Campagne rond voeding en beweging van de Vlaamse overheid. 

www.datvoeltbeter.be 
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