
 

Gymnastiek: 6-12 jarigen 

1. WC-rol balanceren 
 
Wat heb je nodig? 

- 1 of 2 rolletjes wcpapier 
 
Neem een wcrol en leg deze op je hoofd. 
Kan jij de hele living rondlopen zonder dat de wcrol eraf valt? Durf jij dit ook met 2 rollen? 
Daag iemand uit van het gezin voor deze challenge 
Klik HIER voor het filmpje. 
 

2. Pompen met een knuffel 
 
Wat heb je nodig? 

- een klein of groot voorwerp (knuffel, doos, je zus/broer,…) 
 
Kan jij 10x pompen zonder dat het voorwerp eraf valt?  
Je kan ook iemand anders uitdagen.  
Klik HIER voor het filmpje. 
 

3. Turnparcours  
 
Wat heb je nodig? 

- Alles en niets. Je moet niets gaan kopen want je gebruikt de spullen die in je huis/tuin liggen. 
 
Iedereen vindt het leuk om tijdens de turnles een parcours te bouwen en uit te voeren. Je bouwt dit 
parcours gewoon in je eigen huis en/of tuin. 
Klik HIER voor het filmpje! 
 
Tips: 

- Bouw het op maat van je kind 
- Werk samen, niet alleen qua uitvoering maar ook qua creativiteit 
- Steek er genoeg variatie in: Kruipen, sluipen, gooien, rollen, sjotten, … 
- Laat ze het parcours eens omgekeerd doen 
- Lat ze het parcours eens doen terwijl ze iets meepakken (bal, knuffeldier, wcrol, ..) 

 

4. Conditiechallenges 
 
Deze opdrachten zijn normaal per 2 maar kan je ook alleen uitvoeren. 
Ben je alleen? Neem dan een gsm of een chrono bij de hand en neem je tijd op. Doe de opdracht 3x 
na elkaar en probeer je tijd te verbeteren. 
Klik HIER voor het filmpje! 
 
 
 

https://www.facebook.com/multiskillsgent/videos/212329770078333/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAJXyGal1z3TgWVpLhLiNRYqeOX7YgvI3Pl7AQuLri6pJlKQXa7zRPA0FETQZeIVnGNJASA6HVOGFsd
https://www.facebook.com/multiskillsgent/videos/212329770078333/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAJXyGal1z3TgWVpLhLiNRYqeOX7YgvI3Pl7AQuLri6pJlKQXa7zRPA0FETQZeIVnGNJASA6HVOGFsd
https://www.facebook.com/multiskillsgent/videos/207929190428696/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAJXyGal1z3TgWVpLhLiNRYqeOX7YgvI3Pl7AQuLri6pJlKQXa7zRPA0FETQZeIVnGNJASA6HVOGFsd
https://www.facebook.com/oudersvannu/videos/vb.122764794400209/520690625491367/?type=2&theater


 

Wat heb je nodig? 
- een matje op om te liggen of een paar kussen 
- veel knuffels 
- 1 doos/bak/wasmand per persoon 
- Stok of een buis 

 
Opdracht 1: springen en kruipen 
Je mama/papa/broer/zus staat in pomphouding. Als hij/zij in pomphouding staat moet je er onder 
kruipen, ligt hij/zij plat op de buik dan moet je er over springen. Kan je er ook overspringen als je 
mama/papa/broer/zus in pomphouding staat? 
 
Opdracht 2: Knuffel werpen 
Iedereen ligt in ruglig met knuffels aan de voeten. De bak staat aan je hoofd. Probeer met enkel je 
voeten de knuffels in de bak aan je hoofd te leggen. Wie kan dit het snelst? 
 
Opdracht 3: Stok springen 
Spring zoveel mogelijk keer over een bewegende stok in 1 min. Wie houdt dit het langste vol? 
 

5. Kruiwagenpuzzelrace 
 
Wat heb je nodig? 

- een vriendje/mama/papa/broer/zus 
- een puzzel met niet al te veel stukken 

 
Leg de verschillende puzzelstukken aan de kant 
overkant. 
Ga in kruiwagenhouding gaan staan en loop zo 
naar de overkant. Daar neem je, je staat nog 
steeds in kruiwagentje een puzzelstuk en plaats 
hem in de doos of de juiste plaats. Hoe snel kan jij 
de puzzel afmaken? 
 
Tip:  

- wissel om beurt af wie de kruiwagen is en 
wie de kruiwagen stuurt 
 
 

  



 

 

6. Hééé doe mij eens na!! 
 
Wat heb j nodig? 

- Iets zacht om op te liggen en de oefeningen te doen (gras/matje/tapijt) 
 
Kan jij deze oefeningen allemaal nadoen? Kan je ze ook 3 tellen aan houden? 
Ik ben benieuwd! 
 
Gemakkelijke oefeningen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Moeilijke oefeningen 
 

    

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 


