
Bijlage 2: 3.2 onderzoek 
Ik heb een onderzoek gedaan naar de fitheid van de kinderen van groep 7 en 8 van de Sint 
Lambertus school in Asten.  Ik heb eerst een enquête afgenomen, en heb daarna testjes 
afgenomen in de gymles. 
 
De enquête: 
 
Enquête afstudeeronderzoek: 
Ik ben bezig met mijn afstudeeronderzoek en ik wil onderzoeken of  kinderen die sporten 
fitter zijn dan kinderen die niet sporten. Ik wil dit met testjes gaan bekijken. Nu zijn er een 
paar vragen die ik graag wil stellen: 
 
Vraag 1: 
Wat is je leeftijd: ………………………………………………………………………………………………………… 

Vraag 2: 
Wat is je lengte: ………………………………………………………………………………………………………….. 

Vraag 3: 
Wat is je gewicht: ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Vraag 4: 
Wat voor sport doe je: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vraag 5:  
Hoe vaak doe je deze sport (aantal keer en uren): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vraag 6: 
Wat zijn je hobby’s: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Vraag 7:  
Hoe vaak doe je deze hobby’s (aantal keer en uren): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Score formulier afname testjes: 

 
Uitslag testjes: 
 
1. Flamingo balance test  
Aantal keer uit balans ………………………………………………………………………. 
 
 
2. Sit ups test 
Aantal sit ups in 30 seconde ……………………………………………………………… 
 
 
3. Sit en reach test 
Aantal centimeters……………………………………………………………………………. 
 
 
4. Verspringen uit stand test 
Aantal centimeters………………………………………………………………………….. 
 
 
5. 10 x 5 meter loop test 
Aantal seconde en honderdste………………………………………………………….. 
 
 
6. Hangen met gebogen armen test 
Aantal seconde…………………………………………………………………………………. 
 
 
7. Tikken met een hand test 
Aantal seconde en honderdste…………………………………………………………… 
 
 
8. Shuttle run test 
Eind trap………………………………………………………………………………………… 
  



Ik ben eerst gaan kijken wat de BMI van de kinderen was ik heb gekeken per klas. 
Groep 7     Groep 8 
1: 15,8      26: 16,9 
2: 14,5      27: 15 
3: 19,6      28: 15,4 
4: 15,1      29: 15,6 
5: 18,4      30: 17,3 
6: 22,4      31: 15,4 
7: 13,4      32: 20,4 
8: 16,4      33: 21 
9: 21      34: 15,8 
10: 15,3     35: 18,6 
11: 14,7     36: 17,4 
12: 17,3     37: 20,8 
13: 17,3     38: 15,5 
14: 17,3     39: 17,6 
15: 14,9     40: 19 
16: 16,1     41: 16,8 
17: 19,5     42: 20,4 
18: 16,4     43: 15,6 
19: 19,6     44: 16,8 
20: 16,4     45: 16,2 
21: 17,4     46: 18,5 
22: 15,2     47: 14,9 
23: 15,2     48: 17,9 
24: 18,1     49: 18,4 
25: 16,7 
 
Groep 7: 
Gemiddeld BMI: 16.96 dus 17. 
 
Groep 8: 
Gemiddeld BMI: 17,38 dus 17,4 
 
Nummer 25, 30 hebben geen testjes kunnen doen  
Nummer 50, 51 en 52 hebben geen enquête ingevuld. Van de 52 zijn dus 3 testen niet 
geldig. De enquête heb ik wel meegenomen in mijn onderzoek daar kan ik alleen geen 
persoonlijke resultaten van vergelijken. 
 
Uitslag aantal keer sporten in de week: 
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Flamingo balance test: 
Met de flamingo balance test, test je je balans. Je moet 1 minuut lang op je rechter been staan en 
daarbij je linker been naar achter halen en je rechter arm naar voren uit strekken. Je telt het aantal 
keer dat je uit balans raakt. De resultaten van groep 7 en 8 liggen naar mijn mening wel erg hoog, 
bijna iedereen zit in de categorie goed of daar boven. Van af 6 is het namelijk goed van 4 zeer goed 
en vanaf 2 uitstekend. Dat wil dus zeggen dat van groep 7: 17 procent nu uit balans raak super goed. 
Dat 25 een uitstekend balans dus 17+25 =42 % heeft een uitstekende balans. 29% een goed balans 
en de andere 29% een slecht balans in groep 7. In groep 8: heeft 73% een uitstekend balans 17 % een 
goed balans en maar 9% een slecht balans. Daarom vind ik de uitslagen aan de hogen kant, ze 
hebben misschien niet helemaal eerlijk bijgehouden hoe vaak ze uit balans raakte. 
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Sit up test: 
De sit up test is een kracht test van je buikspieren. Je doet zo veel mogelijk sit ups in 30 seconde. De 
uitslagen van de sit ups test moet 20 of hoger zijn om goed te zijn van 25 is zeer goed en vanaf 30 
uitstekend. Je ziet eigenlijk dat beide klassen onder de maat presteren. Ze zitten wel in de buurt van 
het gemiddelde maar zitten er wel onder en hebben dus een slechtere buikkracht. Hierbij zie je dan 
weer dat de uitslagen ontzettend laag zijn. Er is 1 persoon in groep7 die goed haalt, en 1 persoon 
uitstekend. Bij groep 8 heeft niemand uitstekend gehaal en hebben 11 personen  goed gescoord dit 
is iets beter dan groep 7 maar de kracht in de buikspieren kracht is toch nog erg laag bij deze klassen. 
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De sit en reach test: 
De sit en recht test is een test om je lenigheid te meten. Je gaat met je voeten tegen een bank aan 
zitten en met een meetlint op de bank meet je hoe ver je het blokje vooruit kunt duwen. De 
gemiddelde uitslag voor deze test is 14.  Vanaf 18 centimeter heb je een goede lenigheid. Vanaf 22 
ben je een goede lenigheid en vanaf 25 is het uitstekend. De resultaten van groep 8 zijn gemiddeld 
hoger als 30 wat ik heel verrassend vind. Ik weet dus ook niet of deze test wel goed is uitgevoerd. Bij 
groep zeven is het wat beter verdeeld maar hebben de meeste nog een beter lenigheid dan 
gemiddeld. 
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Verspring uit stand test: 
Met deze test meet je de kracht in je benen. Je probeert van af een lijn stilstaand zo ver 
mogelijk voor uit te springen. De gemiddelde afstand is 1,50 meter. Je doet het heel goed 
als je boven de 1,70 komt. Je ziet dat het bij groep 7 wel mooi verdeeld zit, ik vind het wel 
raar dat er toch zo veel zijn die 1,90 halen. Bij groep 8 zit het meren deel er weer boven. Dit 
komt omdat sommige twijfelde over hoe de test moest worden uitgevoerd en dachten dat je 
met een been verder mocht springen maar dat is niet zo deze test is dus niet goed 
uitgevoerd door sommige en daarom hebben we zo’n hoge resultaten. 
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10 keer 5 meter loop: 
Bij de 10 keer 5 meter loop moeten ze 10 keer 5 meter afleggen in een zo kort mogelijke 
tijd. Deze test is om te kijken hoe snel je bent en hoe snel je kan wisselen. Een goede uitslag 
is onder de 20 seconde een uitslag onder de 18 is uitstekend. Bij groep 7 zijn maar 7 
personen met een goede snelheid bij groep 8 is het juist de helft van de klas die een goede 
scoren halen. Bij deze uitslag is niet zo veel opvallend, ik had alleen verwacht dat groep 7 
beter zou scoren maar ze verliezen veel tijd op het omdraaien. 
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Hangen met gebogen armen test: 
Deze test wordt gebruikt voor het meten van armkracht. Je gaat aan een buis hangen en 
probeert je zo lang mogelijk met je gezicht boven je handen uit te houden. De gemiddelde 
aantal secondes is 15 seconde  voor meiden ligt het wat lager en voor jongens wat hoger. Je 
ziet dat heel veel kinderen nog geen 5 seconde kunnen hangen wat best laag. Ik vind de 
resultaten wel wat ik had verwacht er zijn altijd een paar kinderen die heel lang kunnen 
hangen maar de meerderheid vind het moeilijk om al een paar seconde te blijven hangen. 
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Tikken met een hand test: 
Deze test wordt gebruikt om de snelheid in je armen te testen. Bij deze test moet je op 
beide cirkels voor je 25 keer tikken in een kort mogelijk tijd. Een gemiddelde tijd ligt rond de 
10 tot 12. Zoals je kan zien zijn er in groep 8 maar een paar die het niet halen en in groep 7 
zie je dat er veel meer kinderen zijn die het niet halen. Ik denk dat dit komt omdat de 
coördinatie en snelheid op een hoger leeftijd beter worden. 
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Shuttle run test: 
Bij de shuttle run test je het uithoudingsvermogen. Je laat ze steeds een afstand van 20 
meter afleggen voor een bepaalde tijd. Deze tijd gaat steeds sneller. Als je 2 keer een trap 
niet haalt dan ben je af. Maar ook wanneer je zelf aangeeft niet meer te kunnen. Ik heb het 
met de tijd niet gehaald om een shuttle run test te doen met groep 8 maar heb er wel een 
van groep 7.  Gemiddeld moeten de kinderen wel trap 6 kunnen halen. Als je trap 8 haalt 
heb je een uitstekende uithoudingsvermogen. Je ziet dat toch de helft van de klas trap 6 niet 
haalt wat ik wel opvallend vind ik dacht dat de kinderen wel een beter uithoudingvermogen 
zouden hebben.   



lichter         
persoon flamingo balance sit ups sit en reach verspringen uit stand 10 x 5 meter loop hangen met gebogen armen Snel tikken met een hand shuttle run 

2 1 keer uit balans 20 keer   3 cm 1 meter 60 centimeter 20,90 seconde 32 seconde 11,97 seconde trap 4,5 
7 7 keer uit balans 16 keer 8 cm 1 meter 53 centimeter 20,39 secode 5 seconde 13,19 seconde trap 7 

11 0 keer uit balans 15 keer 16 cm 1 meter 75 centimeter 22,09 seconde 16 seconde 15,34 seconde trap 8 
15 2 keer uit balans 16 keer 25 cm 1 meter 70 centimeter 20,04 seconde 5 seconde 11,43 seconde trap 4,5 
47 1 keer uit balans 23 keer 27 cm 1 meter 62 centimeter 21,27 seconde 21 seconde 10,25 seconde N.v.t 

zwaarder         
6 3 keer uit balans 17 keer 8 cm 1 meter 40 centimeter 20,67 seconde 1 seconde 23,94 seconde trap 3,5 
9 7 keer uit balans 14 keer 29 cm 1 meter 84 centimeter 19 seconde 2 seconde 10,35 seconde trap 3,5 

32 12 keer uit balans 10 ker 16 cm 1 meter 50 centimeter 20,28 seconde 1 seconde 10,10 seconde N.v.t. 
33 13 keer uit balans 4 keer 26 cm 1 meter 32 centimeter 20 seconde 5 seconde 15 seconde N.v.t. 
37 3 keer uit balans 21 keer 38 cm 1 meter 86 centimeter 20,18 seconde 4 seconde 9,94 seconde N.v.t. 

normaal         
12 3 keer uit balans 30 keer 26 cm 1 meter 54 centimeter 19 seconde 15 seconde 12,59 seconde trap 7,5 
13 4 keer uit balans 18 keer 3 cm 1 meter 65 centimeter 19,94 seconde 33 seconde 10,06 seconde trap 7 
36 3 keer uit balans 16 keer 26 cm 1 meter 55 centimeter 22,11 secnde 3 seconde 12,75 seconde N.v.t. 
39 1 keer uit balans 21 keer 32 cm 1 meter 90 centimeter 19,74 seconde 10 seconde 9,94 seconde N.v.t. 
41 1 keer uit balans 17 keer 31 cm 1 meter 82 centimeter 17 seconde 21 seconde 8,65 seconde N.v.t. 

- Bij de flamingo balance test vind ik dat je duidelijk kan zien dat zwaarder kinderen het er moeilijker mee hebben dan kinderen die 
normaal of lichter zijn dan andere kinderen. 

- Bij de sit up test zie je dat de kinderen met een normaal BMI beter scoren dan kinderen die zwaarder zijn of lichter zijn. 
- Bij de sit en reach test zie je weinig verschil per BMI ik denk dat dit komt omdat deze test minder goed is afgenomen door de kinderen. 
- Bij de verspringen uit stand  zijn de scores redelijk gelijk er zijn 2 kinderen die zwaarder zijn en veel slechter scoren dan andere. 
- Bij de 10 x5 meter loop zijn de scores van een normaal gewicht duidelijk beter dan andere kinderen dit klopt ook wel met mijn 

verwachting ze tillen niet extra gewicht mee maar hebben wel meer spieren aan gewicht dat mensen met ondergewicht. 
- Bij de hangen met gebogen armen test zijn de kinderen die zwaarder zijn duidelijk minder als andere kinderen. 
- Bij de test snel tikken  met een hand  zijn de scores ongeveer gelijk aan elkaar. 
- Bij de shuttle run zijn de tijden van zwaarder kinderen duidelijk slechter dan bij lichter  en normaal, dit is geen verrassende uitslag. 



   aantal keer sporten in de week aantal uren sporten in de week welke sport 
2 keer 2 uur Teakwando 
3 keer 3,5 uur Voetbal 
3 keer 3,5 uur Voetbal 
2 keer 3 uur turnen en paardrijden 
6 keer 4 uur paardrijden, kickboxen, zwemmen en joggen 

   3 keer 4 uur Voetbal 
2 keer 2 uur Tennis 
1 keer 1 uur Tennis 
5 keer 5 uur Paardrijden 
3 keer 3 uur Hockey 

   3 keer 3,5 uur judo en hardlopen 
3 keer 3 uur Voetbal 
5 keer 5 uur Paardrijden 
2 keer 2,5 uur Korfbal 
2 keer 2 uur dansen en turnen 
 

- Het  aantal keer dat ze in de week sporten is gelijk aan elkaar, dit zie je vaker het is vaak de fout dat kinderen zwaarder zijn door 
verkeerde voeding. 

- Ook het aantal uren dat ze sporten gaan gelijk op, vaak is het afhankelijk van welke sport ze doen, hoeveel uur ze bezig zijn met een 
sport. 

- Ook per sport zie je niet veel verschil ze doen allemaal wel een actieve sport behalve paardrijden is een minder sportieve sport maar dat 
doet maar 1 kind wat zwaarder is. 

  



wat voor sport  flamingo balance sit ups sit en reach verspringen uit stand 10 x 5 meter loop hangen met gebogen arm Snel tikken met 1 hand 
shuttle 
run 

Hockey 
        

persoon 1 5 keer uit balans 
13 
keer 21 cm 1 meter 60 centimeter 20,7 seconde 4 seconde 14,62 seconde trap 7 

persoon 25  - - - - - - - - 

persoon 26  4 keer uit balans 
22 
keer 21 cm 1 meter 80 centimeter 17,96 seconde 5 seconde 9,09 seconde - 

persoon 27 0 keer uit balans 
15 
keer  30 cm 1 meter 48 centimeter 15 seconde 4 seconde 10,10 seconde - 

 persoon 30 - - - - - - - - 

persoon 34 0 keer uit balans 
19 
keer 10 cm 1 meter 49 centimeter 19,46 seconde 9 seconde 11,62 seconde - 

persoon 35  2 keer uit balans 
24 
keer 25 cm 2 meter 13 centimeter 18,11 seconde 10 seconde 10,19 seconde - 

persoon 37 3 keer uit balans 
21 
keer 38 cm 1 meter 86 centimeter 20,18 seconde 4 seconde 9,94 seconde - 

persoon 40 1 keer uit balans 
18 
keer  33 cm 1 meter 58 centimeter 19,73 seconde 2 seconde 9,22 seconde - 

persoon 49 2 keer uit balans 
21 
keer 30 cm 1 meter 50 centimeter 15 seconde 6 seconde 12 seconde - 

 

Gemiddelde van hockeyers: 
2,1 keer uit balans 
19,1 keer 
26 cm 
1,68 meter 
18,27 seconde 
5,75 seconde 
10,85 seconde 
Trap 7   



Voetbal flamingo balance sit ups sit en reach verspringen uit stand 10 x 5 meter loop hangen met gebogen a Snel tikken met 1 hand 
shuttle 
run 

persoon 3 2 keer uit balans 18 keer 26 cm 1 meter 90 centimeter 20,17 seconde 20 seconde 17,37 seconde trap 8 
persoon 5 4 keer uit balans 15 keer 21 cm 1 meter 80 centimeter 19,47 seconde 16 seconde 9,56 seconde trap 9,5 
persoon 6 3 keer uit balans 17 keer 8 cm 1 meter 42 centimeter 20,67 seconde 1 seconde 23,94 seconde trap 3,5 
persoon 7 7 keer uit balans 16 keer 8 cm 1 meter 53 centimeter 20,39 seconde 5 seconde 13,19 seconde trap 7 
persoon 8 3 keer uit balans 20 keer 15 cm 1 meter 95 centimeter 16,75 seconde 44 seconde 10,03 seconde trap 9 
persoon 11 0 keer uit balans 15 keer 16 cm 1 meter 75 centimeter 22,09 seconde 16 seconde 15,34 seconde trap 8 
persoon 13  4 keer uit balans 18 keer 3 cm 1 meter 65 centimeter 19,94 seconde 33 seconde 10,06 seconde trap 7 
persoon 22 0 keer uit balans 17 keer 40 cm 1 meter 90 centimeter 21,91 seconde 30 seconde 9,03 seconde trap 7 

persoon 23 
11 keer uit 
balans 19 keer - 1 meter 54 centimeter 18,41 seconde 27 seconde 10,97 seconde trap 8 

persoon 28 0 keer uit balans 23 keer 12 cm 2 meter 13 centimeter 16,44 seconde 59 seconde 11,24 seconde - 
persoon 29 0 keer uit balans 23 keer 39 cm 1 meter 95 centimeter 18,03 seconde 22 seconde 9,19 seconde - 
persoon 31 1 keer uit balans 23 keer 23 cm 2 meter 15 centimeter 16,07 seconde 53 seconde 10,38 seconde - 
persoon 38 0 keer uit balans 20 keer 15 cm 1 meter 83 centimeter 17,48 seconde 30 seconde 9,66 seconde - 
persoon 43 2 keer uit balans 18 keer 22 cm 1 meter 66 centimeter 20,02 seconde 2 seconde 12,87 seconde - 
persoon 44 0 keer uit balans 16 keer 23 cm 1 meter 92 centimeter 20,99 seconde 3 seconde 10,09 seconde - 
persoon 45 0 keer uit balans 21 keer 15 cm 1 meter 83 centimeter 17,50 seconde 20 seconde 11,79 seconde - 
persoon 46 1 keer uit balans 18 keer 26 cm 1 meter 96 centimeter 19,95 seconde 9 seconde 10,81 seconde - 
 
Gemiddelde voetballers: 
2,2 keer uit balans 
18,6 keer 
19,5 cm 
1,82 meter 
19,19 seconde 
22,94 seconde  
16,87 seconde  
Trap 7,4  



Paardrijden flamingo balance sit ups sit en reach verspringen uit stand 10 x 5 meter loop hangen met gebogen a Snel tikken met 1 hand 
shuttle 
run 

persoon 10  0 keer uit balans 15 keer 13 cm 1 meter 43 centimeter 21,53 seconde 3 seconde 10,53 seconde trap 7 
persoon 15 2 keer uit balans 16 keer 25 cm 1 meter 30 centimeter 20 seconde 10 seconde 11,43 seconde trap 4 

persoon 19 
11 keer uit 
balans 12 keer - 1 meter 30 centimeter 11 seconde 53 seconde 16,82 seconde trap 3,5 

persoon 27 0 keer uit balans 15 keer  30 cm 1 meter 48 centimeter 15 seconde 4 seconde 10,10 seconde - 
 persoon 30 - - - - - - - - 

persoon 33 
13 keer uit 
balans 4 keer  26 cm 1 meter 23 centimeter 20 seconde 5 seconde 15 seconde - 

persoon 36 3 keer uit balans 16 keer 26 cm 1 meter 55 centimeter 22,11 seconde 3 seconde 12,75 seconde - 
persoon 47 1 keer uit balans 23 keer 27 cm - 21,27 seconde 21 seconde 10,25 seconde - 
persoon 48 4 keer uit balans 23 keer 25 cm 2 meter 19,05 seconde 21 seconde 9,69 seconde - 

Turnen flamingo balance sit ups sit en reach verspringen uit stand 10 x 5 meter loop hangen met gebogen a Snel tikken met 1 hand 
shuttle 
run 

persoon 4 2 keer uit balans 19 keer 16 cm 1 meter 40 centimeter 21,75 seconde 4 seconde 12,54 seconde trap 4,5 
persoon 15 2 keer uit balans 16 keer 25 cm 1 meter 30 centimeter 20 seconde 10 seconde 11,43 seconde trap 4 
persoon 18 6 keer uit balans 18 keer 27 cm 1 meter 82 centimeter 20,13 seconde 43 seconde 10,12 seconde trap 5 
persoon 41 1 keer uit balans 17 keer 31 cm 1 meter 82 centimeter 17 seconde 21 seconde 8,65 seconde - 
 
Gemiddelde paardrijden  gemiddelde turnen 
4,25 keer uit balans   2,75 keer uit balans 
15,5 keer    17,5 keer 
24,57 cm    24,75 cm 
1,47 meter    1,59 meter 
18,5 seconde    19,72 seconde 
15 seconde    19,5 seconde 
12,07 seconde    10,69 seconde 
Trap 4,8    trap 4,5 
 
  



Tennis flamingo balance sit ups sit en reach verspringen uit stand 10 x 5 meter loop hangen met gebogen a Snel tikken met 1  hand 
shuttle 
run 

persoon 9 7 keer uit balans 14 keer 29 cm 1 meter 84 centimeter 19 seconde 2 seconde 10,35 seconde trap 3,5 
persoon 18 6 keer uit balans 18 keer 27 cm 1 meter 82 centimeter 20,13 seconde 43 seconde 10,12 seconde trap 5 

persoon 32 
12 keer uit 
balans 10 keer 16 cm 1 meter 50 centimeter 20,28 seconde 1 seconde 10,10 seconde - 

persoon 46 1 keer uit balans 18 keer 26 cm 1 meter 96 centimeter 19,95 seconde 9 seconde 10,81 seconde - 

Korfbal flamingo balance sit ups sit en reach verspringen uit stand 10 x 5 meter loop hangen met gebogen a Snel tikken met 1hand 
shuttle 
run 

persoon 39 1 keer uit balans 21 keer 32 cm 1 meter 90 centimeter 19,74 seconde 10 seconde 9,94 seconde - 
persoon 42 1 keer uit balans 21 keer 35 cm 1 meter 61 centimeter 20,15 seconde 2 seconde 11,22 seconde - 
persoon 48 4 keer uit balans 23 keer 25 cm 2 meter 19,05 seconde 21 seconde 9,69 seconde - 
 
Gemiddeld tennis   gemiddeld korfbal 
6,5 keer uit balans   2 keer uit balans 
15 keer    21,67 keer 
24,5 cm    30, 67 cm 
1,78 meter    1,84 meter 
19,84 seconde    19,65 seconde 
19,75 seconde    11 seconde  
10,35 seconde    10,28 seconde 
Trap 4,25    trap – 
 
  



Gemiddelde van hockeyers:  gemiddelde voetballers 
2,1 keer uit balans   2,2 keer uit balans 
19,1 keer    18,6 keer 
26 cm     19,5 cm 
1,68 meter    1,82 meter 
18,27 seconde    19,19 seconde 
5,75 seconde    22,94 seconde  
10,85 seconde    16,87 seconde 
Trap 7     trap 7,4 
 
Gemiddelde paardrijden  gemiddelde turnen 
4,25 keer uit balans   2,75 keer uit balans 
15,5 keer    17,5 keer 
24,57 cm    24,75 cm 
1,47 meter    1,59 meter 
18,5 seconde    19,72 seconde 
15 seconde    19,5 seconde 
12,07 seconde    10,69 seconde 
Trap 4,8    trap 4,5 
 
Gemiddeld tennis   gemiddeld korfbal 
6,5 keer uit balans   2 keer uit balans 
15 keer    21,67 keer 
24,5 cm    30, 67 cm 
1,78 meter    1,84 meter 
19,84 seconde    19,65 seconde 
19,75 seconde    11 seconde  
10,35 seconde    10,28 seconde 
Trap 4,25    trap – 
 

• Balans:  
Tennis en paardrijden scoren duidelijk lager in balans dan de andere sporten 

• Buik kracht: 
Tennis en paardrijden liggen lager dan andere sporten in buik kracht 

• Lenigheid: 
Korfballers zijn het lenigste, opvallend want ik had turnen verwacht.  Voetballers zijn het 
minst lening maar dit had ik ook wel verwacht die beenspieren zijn vaak korter. 

• Been kracht: 
Voetballers en korfballers scoren het hoogst niet opvallend. Paardrijden scoort het laagste. 

• Snelheid in benen: 
Hockey en paardrijden scoren net iets hoger dan andere niet opvallend ligt redelijk gelijk. 

• Arm kracht 
Heel opvallend hockey scoort het laagste en voetbal het hoogst terwijl hockey een sport met 
je armen is en voetbal een been sport. 

• Snelheid in armen: 
Voetballers veel trager dan andere sporten, is niet heel apart met voetbal doe je niks met je 
handen.  

• Uithoudingsvermogen: 
Alleen hockey en voetbal scoren op een goede uithoudingsvermogen, kinderen met ander 
sporten zouden veel meer aan conditie mogen doen. 
  



Conclusie: 
Mijn uiteindelijke conclusie is dat we veel meer zouden mogen doen aan conditie, de 
kinderen die hockey en voetballen hebben een goed conditie en zullen ook wel regelmatig 
conditie training hebben. Maar de kinderen van andere sporten scoren ruim onder het 
gemiddelde van trap 6. Verder vind ik het opvallend hoe laag de scores zijn bij de buik 
kracht oefeningen. Je buikspieren gebruik je bijna bij alles en toch scoort bijna iedereen 
beneden peil.  We zouden bijvoorbeeld vaker acro gym kunnen doen. Verder vind ik dat 
iedereen bij balans veel te hoog heeft gescoord en ik denk dat deze uitslagen niet kloppen. 
We zullen ook vaker spelletjes kunnen doen waarbij je je balans moet houden. Bij het BMI 
zag je niet zo veel grote verschillen, ik denk dat dat komt omdat kinderen wel voldoende 
sporten maar omdat ze niet gezond eten dat ze daarom dikker zijn dan andere.  
 
Uit deze conclusie heb ik kunnen bepalen wat ik met de gezondheidsdag wil gaan doen. Ik 
wil iets met gezonde voeding doen en met conditie. Een zweedsloop spel is een spel waar je 
flink op en neer moet rennen en vragen goed moet beantwoordt. Deze vragen gaan in dit 
geval over een gezonde leefstijl. Daarnaast wil ik gezonde traktaties gaan maken omdat 
kinderen voor chips en anders snoepgoed uitdeelt. Ik wil laten zien dat je met fruit en 
groente ook hele leuke dingen kan maken en zo de kinderen mee geven dat we samen 
gezonder moeten gaan leven. 


