
Spieren die hard gewerkt hebben 
kunnen verzuren. Ze hebben dan niet 
genoeg brandstof en zuurstof  
meer om goed te kunnen werken.  
Als je zo’n spier toch laat werken doet dat pijn: je 
hebt ’spierpijn’. 
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Bewegen is goed voor je. Dat wist je vast al wel.  
Je conditie wordt er beter van, je traint je hart en je 
longen en je wordt minder snel ziek. Maar wist je  
ook dat het ervoor zorgt dat je spieren, je botten en  
je gewrichten sterker worden? 

Lees verder om alles te weten over wat bewegen  
doet met je lijf.
 
Spieren, voeding en zuurstof

Als je fietst, duwen je benen de trappers rond. De 
spieren in je benen trekken eerst samen en daarna 
ontspannen ze weer. Maar je spieren kunnen dat 
alleen als ze genoeg voeding en zuurstof krijgen. En 
daar zorgen je hart, je longen en je bloedvaten voor. 
In ‘Een kijkje in je hart’ staat hoe dat in zijn werk gaat. 

Als je sneller wilt fietsen, moeten je spieren harder 
werken. Ze hebben dan meer zuurstof nodig. Dat 
betekent dat je hart, longen en bloedvaten óók harder 
moeten werken. Je merkt dat op verschillende 
manieren. Natuurlijk doordat je gaat hijgen: je gaat 
sneller en dieper ademhalen. Verder gaat je hartslag 
omhoog én ga je zweten. Als je een goede conditie 
hebt, is je hartslag een paar minuten nadat je gestopt 
bent weer normaal. Je hart slaat dan ongeveer 80 keer 
per minuut. 

Verschillende spieren
Je spieren zijn de hele dag aan het werk. Met som-
mige spieren kun je snel heel veel kracht zetten.  
Met andere spieren kun je juist heel lang achter  
elkaar doorwerken. 
De spieren waar je snelle bewegingen mee maakt, 

gebruik je bijvoorbeeld als je een sprintje trekt.  
Deze spieren zijn heel krachtig, maar ze worden ook 
snel moe. En als ze moe zijn, gaan ze trillen. Duw 
maar eens heel lang met volle kracht tegen een muur. 
Je zult merken dat je arm dan gaat trillen. 
Gelukkig heb je ook spieren die niet zo gauw moe 
worden. Ze werken wel wat langzamer dan de 
andere, maar kunnen een beweging heel lang 
volhouden. Je hart is zo’n spier. 

Iedereen kan zijn spieren trainen en zo sneller en 
sterker worden. En meer uithoudingsvermogen 
 kweken. Voor sommige mensen is het makkelijker 
om de snelle spieren te trainen. Andere mensen 
hebben juist meer aanleg om spieren met een groot 
uithoudingsvermogen te trainen. Die aanleg krijg je  
al mee bij je geboorte.
 
Hoeveel energie verbruik jij eigenlijk?

In ‘Eten = Energie + Gezondheid’ heb je kunnen lezen 
dat je energie haalt uit je voeding. Energie duid je aan 
met de eenheid kcal. Hoeveel energie jij op een dag 
verbruikt, hangt af van hoe actief je bent. Als je veel 
beweegt, verbruik je meer energie. Als je veel 
televisie kijkt of achter de (spel)computer zit juist 
veel minder. Hieronder zie je hoeveel kcal je ver-
bruikt met slapen, zitten, lopen, fietsen en sporten.

ACTIVITEIT VERBRUIK KCAL PER UUR
Slapen 60
Zitten (bijvoorbeeld eten,  
televisie kijken of leren op school)  80
Lopen, fietsen, buitenspelen 200
Sporten 350

Als je 24 uur lang opschrijft wat je allemaal doet, kun 
je uitrekenen hoeveel energie jij verbruikt. Vergeet je 
de nacht niet mee te rekenen?

Bewegen? Super belangrijk!
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In de tabel hieronder kun je aflezen hoeveel energie je gemiddeld per dag verbruikt.

KILOCALORIEËN PER DAG ALS JE VEEL BEWEEGT ALS JE WEINIG BEWEEGT
Jongens 9 – 13 jaar 2.200 – 2.700 kcal 1.800 – 2.300 kcal

Meisjes 9-13 jaar 1.900 – 2.400 kcal 1.650 – 2.150 kcal

Voordelen van veel bewegen 
Als je veel beweegt krijg je: 
  een sterk en gezond hart – dat hart pompt bloed 

naar élke uithoek van je lichaam
  sterke spieren – spieren die het lang volhouden
  soepele gewrichten (knieën, ellebogen, heupen 

en schouders)
  een goede conditie – een conditie die ervoor zorgt 

dat je niet snel moe wordt
   sterke botten

Gelukkig is bewegen niet alleen gezond, maar ook 
gewoon leuk. En beweeg je met meer tegelijk? Dan is 
dat ook nog eens supergezellig! 

60 minuten per dag

Om gezond te blijven is het goed om per dag minstens 
een uur (60 minuten) te bewegen. Als je iedere dag 
een uur beweegt én twee keer per week sport, blijf je 
niet alleen gezond, maar krijg je ook nog eens een 
super conditie!

60 minuten bewegen: oef
Lijkt veel hè: 60 minuten bewegen per dag. Toch valt 
dat best mee als je alles op een rijtje zet. Als je bij-
voorbeeld in 10 minuten naar school loopt of fietst, 
dan beweeg je al vijf dagen per week 20 minuten! En 
naast dat fietsen of lopen doe je vast nog veel meer. 
Gymmen op school bijvoorbeeld of spelen op het 
schoolplein. En misschien zit je ook nog wel op een 
sport?

Tips om iedere dag een uur te bewegen
  Loop of fiets naar school 
   Beweeg lekker op het schoolplein (voetbal-

len, tikkertje, stelt lopen, touwtje springen, 
hinkelen: het telt allemaal)

  Ga na schooltijd eens een potje voetballen
  Vind je voetballen niet leuk? Ga skeeleren, 

skateboarden of trampoline springen! 
  Speel verstoppertje of tikkertje met vrien-

den en vriendinnen
  Zet een muziekje op en ga dansen
  Zet een speurtocht of fietsroute uit
   Laat (iedere dag) de hond uit. Heb je zelf 

geen hond? Vraag dan die van de buren 
eens mee. 

  Vraag je ouders of je een klusje voor ze kunt 
doen (bijvoorbeeld boodschappen doen of 
gras maaien)

  Organiseer met je vrienden een 
voetbaltoernooitje

   Vraag je ouders of je lid mag worden van 
een sportvereniging

  Doe regelmatig mee met activiteiten die in 
je stad of dorp georganiseerd worden. Er is 
vast wel af en toe een wandel- of fietstocht. 
Of een avond- en zwemvierdaagse. Vraag er 
ook op school naar!



Welke sport past bij jou? 
Als je er achter wilt komen welke sport goed bij jou 
past, beantwoord dan eens de volgende vragen.
1. Wil je binnen of buiten sporten? 
2. Wil je graag alleen of in een team sporten? 
3. Houd je van lichamelijk contact bij sporten of niet? 

Als je bijvoorbeeld graag in een team binnen sport  
en niet van lichamelijk contact houdt, is volleybal 
misschien wel iets voor jou! Sport je liever buiten, in 
je eentje, dan zou je kunnen gaan schaatsen. Maar 
misschien is fietscross dan ook wel iets voor jou.

Wil je aan de slag? Kijk dan maar eens op de site van 
de gemeente welke sporten je in jouw stad of dorp 
kunt doen. Maak een lijstje van al die sporten en zet 
erbij of het binnen- of buitensporten zijn, teamspor-
ten of individuele sporten en of er lichamelijk contact 
is of juist niet.
Aan de hand van de antwoorden die je op de drie 
vragen hierboven hebt gegeven, kun je nu zo bepalen 
welke sport bij je past. En als de uitkomst je bevalt, 
probeer die sport dan eens uit op een club bij jou in  
de buurt.
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Als je beweegt, maken je hersenen een bepaald stofje aan. Ze heten endorfines. Ze zorgen ervoor dat je vrolijker wordt. Wist je dat je ook endorfines aanmaakt als je verliefd bent? 
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