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Je hebt besloten dit e-book te downloaden voor Moederdag om 
lekker te lezen, iets te leren en leuke tips op te doen om meer te gaan 
bewegen.

En wat is dan een leuker cadeau voor jezelf dan een mooie sportoutfit 
om aan te trekken wanneer je deze tips in de praktijk gaat brengen?

We mogen je namens Perry een mooie korting aanbieden van maar 
liefst 20% die je kunt besteden aan een nieuwe sportoutfit. Aan het 
eind van dit e-book vind je meer informatie over dit Moederdag 
cadeau.

A c a d e m y
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Voorwoord

Wij hebben dit e-book voor jou gemaakt om je tips te geven rondom 
(meer) sporten en bewegen tijdens en na de zwangerschap.

Wij weten hoe uitdagend en veeleisend het moederschap kan zijn en 
hoe sport en bewegen er dan helemaal bij in kan schieten. Maar gelukkig 
weten we ook hoe fijn het is als het je wel lukt om lekker te bewegen, 
met en zonder je kinderen, en hoe fit en blij je daar van wordt. Daarom 
hebben we dit e-book gemaakt, speciaal voor jou.  

Geniet ervan en een fijne Moederdag!

Kirsten, Rebecca, Femke (Kenniscentrum Sport) en 
Yousra & Josine (Core Academy).

…ouders van jonge kinderen minder sporten? Het is vaak een uit-
daging om balans te vinden tussen werk, gezin, familie, vrienden en 
tijd voor jezelf.

…ouders van jonge kinderen het vaakst beïnvloed worden door allerlei 
dingen die, ondanks hun goede voornemens, tussendoor komen?
Redenen om niet te sporten zijn vaak de weersomstandigheden 
en ‘geen zin’ hebben.

Wist je dat?
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Sporten en bewegen verbetert je conditie als aanstaande moeder.  
Ook word je er sterker van en dat komt tijdens en na de bevalling goed 
van pas. Bewegen kan bovendien het risico op zwangerschapskwalen 
en - ongemakken verkleinen.

Houd je van sporten en bewegen? Blijf dat vooral doen wanneer 
je zwanger bent! Maar ook als je geen sporter bent is bewegen  
tijdens je zwangerschap een goed idee. 

Een fittere zwangerschap 
door sport en bewegen
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Onterechte zorgen
Veel zwangere vrouwen zijn bang dat sporten en bewegen nadelige  
gevolgen heeft voor hun ongeboren baby. Die angst is onterecht. Sterker 
nog: het is juist heel goed – niet alleen voor de moeder, maar ook voor 
de baby.
Sporten en bewegen verbetert bijvoorbeeld de doorbloeding. En het 
mooie daarvan is, dat jij niet de enige bent die hier baat bij heeft. Je 
placenta raakt beter doorbloed en dit is de belangrijkste voedingsbron 
voor je kindje. Bewegen helpt zo bij het krijgen van voeding en zuurstof 
van je kindje. 

Je hoeft ook niet bang te zijn dat je kindje last heeft van de 
bewegingen in je buik. Hij of zij ligt veilig opgeborgen in een grote zak 
met vruchtwater en merkt alleen het gewieg en geschommel. Vaak vallen 
ze juist in slaap wanneer jij beweegt.

Hoeveel beweging is goed tijdens 
de zwangerschap?
Als je zwanger bent kun je er prima naar streven de algemene beweeg-
richtlijnen te volgen. Dat betekent minstens 150 minuten per week matig 
intensieve inspanning, verspreid over diverse dagen. 

Daarnaast is het advies om minstens tweemaal per week spier- en 
botversterkende activiteiten te doen, en teveel stilzitten te voorkomen. 
Wandelen, fietsen, huishoudelijke taken, spelen met je kinderen: elke 
beweging is goed voor je.  

Wel is het verstandig goed in de gaten te houden hoe je lichaam rea-
geert. Voel je je niet lekker, heb je pijn, een harde buik of een oncomfor-
tabel gevoel? Dan is dat aanleiding om te stoppen met de inspanning. 
Stopsignalen zijn hoofdpijn en pijn op de borst. Dat geldt ook als je 
minder voelt van de baby, of als je vaginaal bloedverlies hebt.

https://www.kenniscentrumsport.nl/ons-aanbod/beweegrichtlijnen/
https://www.kenniscentrumsport.nl/ons-aanbod/beweegrichtlijnen/


Meer weten over spier- en botversterkende activiteiten of 
balansoefeningen?Kijk dan op www.allesoversport.nl 

Elke activiteit kan je 
vaker, langer en/of 
zwaarder maken. Dit 
zorgt ook nog eens 
voor afwisseling! 

Hoe intensief 
beweeg jij?

Ochtend Middag Avond

makkelijker dan je denkt!

Hoeveel kan ik bewegen 
om gezond te blijven?

Volwassenen 
en ouderen

2,5 uur per week 
matig intensief bewegen

Verspreid het bewegen over 
meerdere dagen.

3x per week 
spier- en botversterkende 

activiteiten
Zoals volleybal, dansen, 

buiten spelen en fietsen. 

2x per week 
spier- en botversterkende 

activiteiten 
Voor ouderen in combinatie 

met balansoefeningen.

Jeugd 
4 tot 18 jaar

1 uur per dag 
matig intensief bewegen

Matig intensief is als je 
ademhaling sneller wordt.

Licht intensief Matig intensief Zwaar intensief

Breng beweging in je dag met 
de beweegcirkel. Je vindt hem 
op www.kenniscentrumsport.nl

Bewegen is gezond, maar 

hoeveel is voldoende
? 

makkelijker dan je denkt!
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Allereerst is het belangrijk dat je zwangerschap ‘normaal’ verloopt. Dit 
houdt in dat je kindje goed groeit en je geen last hebt van complica-
ties. De intensiteit waarmee je gaat of blijft sporten en bewegen, is 
vervolgens afhankelijk van wat je voor de zwangerschap gewend 
was en hoe je zwangerschap verloopt. Ga niet zwaarder trainen dan 
daarvoor en zorg dat je nooit buiten adem bent. Zorg dat je rustig 
traint en altijd voldoende zuurstof binnenkrijgt. Wanneer je gedurende 
de hele training kunt blijven praten, zit je goed. De intensiteit ligt 
dus een tandje lager dan wanneer je niet zwanger bent.

Laat je verder,  – vooral bij intensieve sporten – begeleiden door een 
deskundige en ervaren trainer en/of fysiotherapeut. Vraag wel na of  
ze zijn opgeleid om begeleiding te geven tijdens een zwangerschap.

En tot slot, maar erg belangrijk, blijf zelf ook alert tijdens de training. 
Voelt een bepaalde beweging niet goed, geef dit dan aan. Pijn, urine-
verlies of andere ongemakken zijn bijvoorbeeld redenen om te stoppen 
en iets anders te gaan doen.

Met deze aandachtspunten kun je tijdens je zwangerschap op een 
gezonde manier blijven bewegen.

Twijfel je ergens over? Overleg dan met je verloskundige of gynaecloog.

Waar moet je op letten bij 
sporten en bewegen tijdens 
je zwangerschap?
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Wil je meer gaan bewegen tijdens je zwangerschap? Wandelen, 
zwemmen of vaker de fiets pakken zijn laagdrempelige manieren om 
te bewegen. Je kunt ook aansluiten bij een groepstraining speciaal 
voor zwangeren. Dan weet je dat je beweegt op een verantwoorde 
manier en leer je andere zwangere vrouwen kennen. 
Veel zwangeren hebben ook baat bij zwangerschapsyoga. Het helpt 
tegen stijfheid, pijntjes, spanning en stress en zorgt ervoor dat je 
fysiek en mentaal beter in je vel zit. De ademhalingsoefeningen die 
je hierbij doet helpen je ook bij het voorbereiden op de bevalling. 

Wil je nu aan de slag? Kijk dan bijvoorbeeld eens bij de (outdoor)- 
trainingen van Mom in Balance of PowerMama of meld je aan bij  
een ZwangerFit-groep. Je verloskundige of gynaecoloog kent ook ver-
schillende initiatieven in de buurt.

Verder is krachttraining één van de meest effectieve en belangrijkste 
trainingsvormen wanneer je zwanger bent. Het verbetert je houding  
en versterkt je buik-, rug- en bekkenbodemspieren. Dit is tijdens en  
na de zwangerschap van groot belang. Tip is wel om dit onder 
goede begeleiding te doen om te voorkomen dat je geblesseerd raakt 
of oefeningen doet die niet goed voor je zijn.

Meer bewegen tijdens 
je zwangerschap?

http://www.mominbalance.nl/
http://www.coreacademy.nl/powermama
http://www.zwangerfit.nl/
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Welke sporten kun je beter 
wel en niet doen wanneer je 
zwanger bent?

Als je gewend bent te sporten, kun je in veel gevallen doorgaan met 
de sport die je gewend bent om te doen. Houd eerder genoemde 
aandachtspunten daarbij in de gaten. Zoek je toch een alternatief, 
dan is bijvoorbeeld zwemmen een geschikte en veilige sport.

Contactsporten als bal- en vechtsporten en sporten met veel high impact 
(rennen en springen), duiksporten, bergbeklimmen en skiën zijn geen 
goed idee tijdens de zwangerschap. Dit heeft te maken met de risico’s 
van de sport en/of omdat je buik in de weg gaat zitten. 

Ben je gewend hard te lopen of andere high impact sporten te doen 
waarbij veel wordt gesprongen? Wees je er dan van bewust dat je 
hierbij eerder blessures op kunt lopen wanneer je zwanger bent.  
Onder invloed van hormonen worden je pezen en gewrichten namelijk 
wat soepeler. De bekkenbodem wordt zwaar belast bij high impact 
sporten. De bekkenbodemspieren die de zwaarder wordende 
buik moeten dragen hebben geen behoefte aan extra belasting.  
Overbelasting kan vervelende gevolgen hebben als incontinentie  
of een verzakking (het uitzakken van een orgaan in het bekken).  
Houd dus rekening met de veranderingen in je lichaam en pas je  
training aan.
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Fit mijn zwangerschap door?! 

Mijn laatste sprint-triatlon wedstrijd ging goed, maar toch voelde ik 
me tijdens het lopen niet zoals anders. En wat bleek een week later 
– na een bevestigende golf van misselijkheid bij het koffiezet-
apparaat –  ik ben zwanger van ons derde kindje! Fantastisch om deze 
bij-zondere periode nog eens mee te maken ondanks de hormonale 
achtbaan en ongemakken die er nu eenmaal bij horen. 

Voor iemand die houdt van sporten en bewegen zoals ik, is elke 
keer wel weer de vraag: hoe blijf ik zo fit mogelijk tijdens de 
zwangerschap? En hoe bouw ik het bewegen weer verantwoord 
en goed op na de bevalling? Door bekken- en bekkenbodem- 
klachten wordt hardlopen helaas al vroeg in mijn zwangerschap 
onmogelijk en de racefiets moet op een gegeven moment ook in de 
schuur blijven. Met al twee kinderen heb je als jonge moeder een 
druk bestaan en dus probeer ik vooral ‘bakfietsfit’ te blijven door 
zoveel mogelijk met de fiets te doen.

Blog Femke van Brussel-Visser

Zwanger en moeder van Mare (7) en Jade (3) vertelt over 
haar ervaring met sporten tijdens de zwangerschap
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Maar toch wil ik graag nog wat extra doen: hoe fitter je bevalling in, 
hoe fitter je eruit komt en hoe sneller je herstelt. Na goede ervaringen 
bij de 2e zwangerschap met Mom in Balance voor en na de bevalling, 
heb ik me weer opgegeven voor de zwanger workout. 
Fijne begeleiding specifiek gericht op mijn zwangere lijf, andere 
sportieve vrouwen ontmoeten en even een sportmomentje heerlijk voor 
mezelf. Bovendien is de workout bij zon, regen of vorst altijd buiten.

Zes weken na de bevalling ga ik weer voorzichtig beginnen met fit 
worden. Ik begin waarschijnlijk met zwemmen en de ‘Back in Shape’ 
workout. Hardlopen ga ik op advies van de bekkenfysiotherapeut 
pas na een half jaar echt heel rustig weer opbouwen.

Nu kijk ik af en toe licht jaloers naar de hardlopers in het bos en de 
racefietsers die in groepjes voorbij komen met dit mooie lenteweer. 
Voor mij volgend jaar weer! 

https://www.mominbalance.com/nederland/nl/locations/?gclid=EAIaIQobChMIldvwgtiH4gIVBed3Ch1bmAV3EAAYASAAEgIIsPD_BwE
https://www.mominbalance.com/nederland/nl/workouts/back-in-shape-workout/
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Over het algemeen kun je na zes tot acht weken weer rustig be-
ginnen met sporten en intensiever bewegen. Je kunt al wel  eerder 
beginnen met oefeningen voor de bekkenbodemspieren, de dwarse 
buikspieren en de rugspieren. 

Vraag je verloskundige of kraamverzorgende naar geschikte  
oefeningen voor in het kraambed. Met het opbouwen van high 
impact sporten als hardlopen en (touw)springen kun je beter een 
aantal maanden wachten.

Wij hebben drie tips om op een verantwoorde manier je kracht en 
conditie weer op te bouwen.

Weer sporten na 
de bevalling: 3 tips
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Tip 1: 
Sport en beweeg de eerste tijd niet te intensief

Een bevalling en de periode na de bevalling vragen veel van je lichaam: 
je baby vereist veel van jouw energie. Vaak speelt daarbij mee 
dat je gebroken nachten hebt, dat je op zoek bent naar evenwicht 
en dat je je lichaam eerst goed wilt laten herstellen. Daarom is het 
verstandig de eerste zes tot acht weken nog niet intensief te 
sporten. Houd het bij het opbouwen van wandelen of fietsen en 
begin met het weer voorzichtig trainen van je ademhaling, diepe 
buik- en bekkenbodemspieren.

Soms helpt het om een plan te maken met concrete doelstellingen, 
bijvoorbeeld: ik ga 3 keer per week een stuk wandelen met de kinder-
wagen. Of: ik ga iedere dag 5 minuten bekkenbodemoefeningen 
doen.

Tip 2: 
Raadpleeg je verloskundige of bekkenfysiotherapeut 

Over het algemeen kun je zeggen dat hoe zwaarder de bevalling 
was, hoe langer het herstel duurt. Houd dus rekening met je lijf 
en gun jezelf de tijd te herstellen. Bij een vaginale bevalling zonder 
complicaties kun je in principe na 6 weken al beginnen met het 
opbouwen van sport. Bij een keizersnede is dit meestal 8 tot 10 
weken. 
Het is verstandig je sportactiviteiten en -plannen te bespreken met 
je verloskundige of gynaecoloog. Bij problemen met je bekkenbodem 
kun je ook bij een geregistreerde bekkenfysiotherapeut terecht. 
Zij kunnen je goed helpen en klachten of ongemak verminderen 
of verhelpen. 

Deze vind je op www.bekkenfysiotherapie.nl

http://www.bekkenfysiotherapie.nl


14

Tip 3: 
Train je bekkenbodemspieren 
(en dit betekent niet alleen aanspannen)

Door de zwangerschap en bevalling is je bekkenbodem zwaar belast 
geweest en wellicht ook wat beschadigd. Tijdens de bevalling komt 
er veel druk op je bekkenbodem te staan en rekken de spieren en 
weefsels enorm uit. Hier is je bekkenbodem voor gemaakt en heel 
vaak gaat dit zonder blijvende klachten. Maar neem ruim de tijd om 
te herstellen van de impact van de zwangerschap en bevalling. 

Te snel starten met rennen en springen of een onhandige tiltech-
niek, bijvoorbeeld je adem inhouden waardoor je veel buikdruk 
maakt, kunnen klachten als urineverlies of een verzakking veroor-
zaken en deze wil je natuurlijk liever voorkomen. 

Je bindweefsel, waar je buik en bekkenbodem voor een groot deel 
uit bestaan, heeft een jaar nodig om weer de volledige trekkracht 
te hebben. Hierdoor snap je dat je je herstel de tijd moet geven
en niets moet overhaasten. Dit betekent echter niet dat je pas na 
een jaar weer kunt gaan trainen. 
Wil je thuis al starten met oefeningen voor je buik en bekkenbo-
dem, kijk dan eens naar de volgende pagina’s:

Buikspieroefeningen, aangeraden door Nederlandse Vereniging van 
Bekkenfysiotherapeuten.

Bekkenbodemoefeningen, aangeraden door Nederlandse Vereniging 
van Bekkenfysiotherapeuten.

https://nvfb.kngf.nl/Consumenten/zwangerschap/buikspieroefeningen.html
https://nvfb.kngf.nl/Consumenten/zwangerschap/bekkenbodemoefeningen.html
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Als je meer wilt leren over verantwoord tillen, dragen en andere da-
gelijkse bewegingen kun je ook informeren bij een PowerMama- 
locatie bij jou in de buurt.

      Alleen maar trainen of aanspannen is heel vaak  
juist niet de oplossing. Het kan goed zijn dat je  
spieren niet verslapt zijn, maar juist de hele dag  
al licht aangespannen. In dat geval moet je leren 

    ontspannen in plaats van aanspannen.

De eerste dagen of soms weken is het niet gek als je bekken- 
bodem nog niet optimaal functioneert, maar na een week of zes ho-
ren deze klachten wel opgelost te zijn. Heb je nog steeds klachten, 
ga dan langs een geregistreerde bekkenfysiotherapeut. Die kan je 
klachten onderzoeken en in veel gevallen oplossen.

Meer leren?

http://www.coreacademy.nl/powermama
http://www.coreacademy.nl/powermama
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En verder...

Er zijn allerlei speciale groepslessen voor net bevallen vrouwen  
om op een verantwoorde manier weer sterk en fit te worden. 
Soms maken ze deel uit van de zwangerschapsles en soms moet  
je je er apart voor aanmelden. 

Er zijn ook sportscholen die speciale programma’s aanbieden voor 
net bevallen moeders. Daarnaast kun je heel veel oefeningen 
ver-werken in jouw dagelijkse activiteiten. Zoals simpele oefeningen 
in de huiskamer, met je kinderen spelen in de speeltuin en de fiets 
pakken in plaats van de auto. Het huishouden doen zorgt ook voor 
extra beweging!

Train je graag thuis onder leiding van een ervaren en gespecialiseerde 
trainer? Kijk dan eens naar de video’s die we maakten samen met 
MamaNL.

Waar je ook voor kiest, zorg dat je doet wat je leuk vindt en waar je 
van geniet. Een gezonde en gelukkige moeder is het beste dat je je 
kindje kunt geven!

http://www.coreacademy.nl/blog
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Rebecca is 33 jaar, werkt 32 uur per week en heeft een zoon Xavi 
van 4 en een dochter van 1 jaar, Riyana. Haar man werkt fulltime en in 
ploegendienst. 

“Ik ben nooit een fanatiek sporter geweest, ik beweeg omdat ik het 
leuk vind en omdat ik er lekker van in mijn vel ga zitten. Voordat Xavi 
er was, fitnesste ik samen met mijn man en wandelden we vaak na 
het avondeten. Ook na de geboorte van mijn eerste wandelden we 
vaak met de kleine in de buggy. We sportten nog regelmatig, dan 
pasten mijn ouders op. Maar zowel het wandelen als het fitnessen 
hield op: Xavi kreeg vaste slaaptijden en we zijn verhuisd, mijn 
ouders wonen nu te ver om even op te passen.”

Blog Rebecca

Rebecca, moeder van Xavi (4) en Riyana (1) geeft tips 
voor sporten en bewegen met jonge kinderen
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Balans werk en privé

“Na een tijdje begon het te kriebelen: ik wilde me weer fit voelen. 
Maar vind maar eens een balans tussen werk en privé! Daarbij komt 
dat we een grote hechte familie hebben, onze weekenden zijn dus 
ook drukbezet. Fitnessen in mijn eentje vind ik saai en voor vaste 
groepslessen per week vind ik geen tijd vanwege de onregelmatige 
diensten van mijn man.”

Regen of geen regen: we bewegen elke dag

Maar Rebecca heeft het samen bewegen met haar kinderen helemaal 
ontdekt. “Ik geniet ervan als ze zoveel plezier hebben bij het buiten 
spelen en vind het heerlijk om samen met hen naar de speeltuin te 
gaan, buiten te ‘voetballen’ of een rondje met de fiets te maken.  
Wij bewegen elke dag, regen of geen regen. Gewoon regenkleding 
aan en naar buiten, stampen in de plassen. En als het even lukt, 
wandelen we met z’n viertjes naar de kinderboerderij of het park. Ik 
ben een buitenmens en krijg er energie van en de kinderen genieten, 
wat mij ook weer gelukkig maakt.”

De sportschool mist ze niet: waar ze voorheen het openbaar vervoer 
nam, fietst ze nu een aantal keer per week 5 km heen en 5 km terug 
naar het centraal station, om de trein naar het werk te nemen.
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Het is een uitdaging voor veel moeders om alle ballen hoog te 
houden en van bewegen een prioriteit te maken. 
Vind je het lastig om te starten met sporten en bewegen? Maak ge-
bruik van deze tips!

Stop met het scheppen van allerlei voorwaardes voordat je kunt 
beginnen met sporten. 

“Ik wacht tot na het weekend. Ik moet eerst nieuwe sportschoenen 
kopen”. “Nu heeft geen zin, want ik ga bijna op vakantie.” 
Van uitstel komt zeker wel afstel. Plan het in. Maak een afspraak 
met jezelf of met een maatje en start. 

Wil je starten met sporten 
maar weet je niet hoe te 
beginnen? 
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Begin klein. Als je de lat te hoog legt is de kans op falen groter. 
Vier keer in de week een uur trainen houd je misschien 4 weken 
vol, maar het is geen leefstijlverandering op lange termijn. 
Start met elke dag 15 minuten wandelen of doe 10 push-ups 
tegen het aanrechtblad. Als je eenmaal begonnen bent met 
bewegen, kun je het rustig uitbouwen. 

Schrijf op waarom je wilt sporten. Als je weet waarom je iets  
wilt is het makkelijker om te starten én vol te houden. Probeer  
bij je motivatie niet alleen lichamelijke aspecten te noteren  
(afvallen of strakker worden) maar noem ook mentale aspecten 
(beter in mijn vel zitten of meer zelfvertrouwen). Schrijf dus je 
eigen peptalk. 

Heb jij zin om de vaatwasser uit te ruimen? Of je tanden te 
poetsen? Vast niet elke dag en toch zijn het zaken die je gewoon 
doet. Omdat ze erbij horen. Sporten en bewegen is ook
zoiets. Het is misschien niet altijd leuk en soms moet je zin maken, 
maar het is wel goed voor je en vaak ben je na afloop blij dat 
je het gedaan hebt.

Kies iets dat je leuk vindt. Als je er ergens plezier in hebt is  
het veel makkelijker om vol te houden. Neem dus de tijd om te 
experimenten met verschillende sporten en activiteiten, op 
verschillende momenten. Wat schikt het best en waar haal jij het 
meeste plezier uit? Dat is het belangrijkst. 

Vind je het naast lezen ook leuk om te luisteren naar een podcast 
over dit onderwerp?

Klik dan hier voor de Mama’s In Shape Podcast van MamaNL.

https://www.mamanl.nl/sporten/podcast-mama-in-shape/
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Sporten kun je ook samen met je kinderen: goed voor jou en leuk 
voor je kinderen. Benieuwd naar praktische ideetjes?

Buggy Running

Wat is het? De naam zegt het al: joggen achter de buggy. Trek je 
sportschoenen aan, zet je kind in de buggy (of fietskar) en ren een 
rondje door het park. Vergis je niet, het is een stuk zwaarder dan 
“normaal” joggen. Liefst gebruik je een buggy met drie grote 
wielen. Je kunt ook met een fietskar rennen. Daar passen meerdere 
kinderen in. Zet je kind uiteraard altijd goed in de riem. 
Als je pas start met buggy running kun je het beste een goed  
geasfalteerde route uitkiezen.

Buggy Bootcamp

Buggy Bootcamp is een combinatie van stukjes joggen met de bug-
gy en kracht- en conditie oefeningen. Je gebruikt de buggy hierbij 
als fitnessapparaat. Er zijn talloze oefeningen te bedenken die je 
met de buggy kunt doen. Buggy bootcamp doe je in de buiten-
lucht, bijvoorbeeld in een park. Kom je een trap tegen? Dan ren 
je daar drie keer op en af of spring je in jump squats naar boven. 
Kom je een bankje tegen? Dan doe je daar push-ups of tricep dips. 
Ondertussen kijkt je kind zijn ogen uit.

Sporten samen met je 
kinderen: 4 workout ideeën
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Moeder en kind training

Er zijn verschillende sportaanbieders waar je samen kunt trainen 
met je kind(eren). Het zijn kindvriendelijke trainingen waarbij de 
kinderen meesporten of gewoon lekker spelen langs de kant. 
Kinderen vinden het vaak heel gaaf om hun moeder zo actief  
bezig te zien. Daarnaast zien ze ook dat jij tijd voor jezelf neemt 
om te bewegen. Kinderen doen wat jij doet, niet wat jij zegt.  
Je geeft dus het goede voorbeeld en maakt tegelijkertijd samen 
plezier.  

Circuit training

Je kunt er ook voor kiezen om een circuit voor jezelf uit te zetten. 
Dat klinkt ingewikkelder dan het is! Je bedenkt vier oefeningen 
(neem bijvoorbeeld spiergroepen: buik, billen, armen en een con-
ditie oefening) en plak die achter elkaar. Download een interval 
timer op je telefoon en programmeer hem bijvoorbeeld op 45 sec 
werken en 15 sec rust. Zoek een geschikte plek om te trainen:  
in het park bij een bankje, in je achtertuin of in je huiskamer en 
starten maar. Terwijl jij bezig bent, spelen de kinderen of 
scharrelen om je heen. Dikke kans dat ze vanzelf mee gaan doen!

Voorbeeld van een circuit training:
45 sec: push ups
15 sec: rust
45 sec: sit ups
15 sec: rust
45 sec: lunges
15 sec: rust
45 sec: traplopen
15 sec: rust

Herhaal dit rondje 4 keer en je bent 16 min intensief bezig.
Veel sportplezier!



Extra tips!
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Heb je wat meer begeleiding nodig tijdens het sporten en  
geen inspiratie om zelf een training te bedenken? Dan kun je  
een work-out mee doen op je tablet of computer. 
Samen met MamaNL maakten wij 6 workouts voor na de bevalling. 
Het zijn work-outs waar je ook mee kunt beginnen als je een tijdje 
niets gedaan hebt. 

Tot slot: geef je kinderen natuurlijk wel de kans om te wennen aan 
hun sportende moeder. Ze zullen in het begin misschien wat aan-
dacht vragen. Geef deze aandacht dan ook, ook al moet je hiervoor 
kort je training onderbreken. Je pakt daarna gewoon de draad weer 
op. 

Je zult merken dat je kinderen snel wennen aan de nieuwe routine 
en je aanmoedigen of gezellig meesporten. Het is ook leuk om je 
kinderen bij de training te betrekken. 

http://www.coreacademy.nl/blog
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We hopen dat dit e-book je veel inspiratie gegeven heeft en  
dat je het door de gegeven tips makkelijker vindt om (meer) te 
gaan sporten en bewegen. Veel plezier! En niet alleen met 
sporten, maar natuurlijk ook met het uit-zoeken van je nieuwe 
sportoutfit bij Perry!

We mogen je namens Perry een mooie korting aanbieden van 
maar liefst 20%. Dus kies iets moois uit op perrysport.nl en 
gebruik de code ‘Moederdag2019’. Deze korting is geldig tot 
1 augustus 2019. 

NB: de korting is niet geldig icm andere kortingsacties, op de SALE 
of op de merken Fjallraven, Napapijri, On en Sinner.

Cadeautje!

http://perrysport.nl


Dit e-book is gemaakt door Kenniscentrum Sport & Core Academy 
op basis van kennis en artikelen op www.allesoversport.nl en 
www.coreacademy.nl/blog.

Wil je alles nog eens rustig teruglezen of heb je behoefte aan meer 
informatie over dit onderwerp? Kijk dan eens op deze artikelen op 
Allesoversport.nl en Core Academy.

Laten we contact houden:

Wil je op de hoogte blijven van de laatste kennis en ontwikkelingen 
op het gebied van sport en bewegen? 

Meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief van Allesoversport. 

Of meld je hier aan voor de nieuwsbrief van Core Academy.

Volg ons ook op social media: 

Allesoversport: Instagram, Facebook, Youtube en Twitter.

Core Academy: Instagram, Facebook, Youtube en LinkedIn.

Dit Moederdag E-book is opgesteld in mei 2019 en wordt je aan-
geboden door Kenniscentrum Sport & Core Academy. 
De stukken zijn geschreven door Femke van Brussel-Visser,  
Rebecca Beck, Yousra Jaddour & Josine Gräfe en geredigeerd 
door Kirsten de Klein.

A c a d e m y

http://www.allesoversport.nl
http://www.coreacademy.nl/blog
https://www.allesoversport.nl/nieuwsbrief-aanmelden/
http://coreacademy.nl/nieuwsbrief
https://www.instagram.com/allesoversport.nl/
https://www.facebook.com/allesoversport/
https://www.youtube.com/allesoversport
https://twitter.com/allesoversport
http://instagram.com/core_academy
http://facebook.com/coreacademynl
https://www.youtube.com/channel/UCyUWjsln3-YbnCbj9tbXiRw/about
https://www.linkedin.com/company/18396213

