
    
 

 

 
 

 Kijk snel op facebook @Goed Bezig Gemert-Bakel of  www.benbizzie.nl voor nog meer leuke beweegtips, leuke spellen en gezonde recepten.  

 

Hoi, ik Ben Bizzie! Zoals jullie gewend zijn, heb ik weer leuke leskaarten gemaakt. Daarmee kun je zelf aan de slag gaan!  
Ook volgende week gaan we weer live en noteer alvast 24 april om 13:00 uur in je agenda. Dan besteden we op een gepaste 

wijze live aandacht aan Koningsdag! Hieronder lees je meer. Doe jij thuis met ons mee? 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Groep 7 & 8 
 

Zoals hierboven al aangekondigd, gaat Ben Bizzie Live. Doe jij thuis mee met een live gymles met allerlei leuke 
onderdelen in de woonkamer of in de tuin?  

 

Hoe werkt het? 
Op onderstaand overzicht zie je wanneer we live gaan en voor welke groep. Als je mee wilt doen dan is het belangrijk dat 

je een laptop of tablet met een goede internetverbinding hebt. Je kunt meedoen door hieronder op de link te klikken. 
We gebruiken hiervoor Google Hangouts. De meester of juf komt dan in beeld en gaat samen met jou aan de slag met 
een leuke gymles. Bij elke gymles heb je een aantal materialen nodig, zie hieronder. Leg deze van te voren alvast even 

klaar. De gymles duurt ongeveer een half uur. Zorg dat je wat ruimte hebt en de laptop/tablet goed kunt zien en horen. 
 

Donderdag 16 april om 11:00 uur - Gymles voor peuters en kleuters met meester Osama 
Open de live gymles door hier te klikken! 

Materialen: wc rol, emmer of bak, 2 dobbelstenen, stoel 
 

Donderdag 16 april om 13:00 uur – Gymles voor groep 3 t/m 5 met juf Inge en meester Tijn 
Open de live gymles door hier te klikken! 

Materialen: wc rol, emmer of bak, 2 dobbelstenen, stoel 
 

Vrijdag 17 april om 13:00 uur – Gymles voor groep 6 t/m 8 met juf Inge en meester Tijn 
Open de live gymles door hier te klikken! 

Materialen: wc rol, emmer of bak, 2 dobbelstenen, stoel 
 

 
 

Op 24 april bieden wij op gepaste wijze om 13:00 uur een super gave live les aan die helemaal in het teken staat van 
de koningsspelen. We hopen op die dag zoveel mogelijk kinderen thuis in beweging te brengen. Noteer deze datum 

daarom alvast in de agenda! Volgende week volgt er meer informatie. 

BEN BIZZIE LIVE 
 

VOOR IN DE AGENDA: 24 APRIL OM 13:00 UUR LIVE KONINGSSPELEN 

http://www.benbizzie.nl/
https://meet.google.com/tyf-pxpy-awo
https://meet.google.com/tsp-scfu-ppp
https://meet.google.com/aqh-ahuv-vnu
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BALANCEREN – CHALLENGE 1 
 

  
 
 

 
 

 

Doel: Probeer zoveel mogelijk wc rollen op één hand 
in evenwicht te houden. 
 
Niveau B: 
2. Houd de wc rollen in evenwicht op één hand waarbij 
iemand ander er steeds één bij zet. 
 
Materiaal: 
10 wc rollen 
 
Opdracht:  
2. Zet een stapel wc rollen neer op tafel. Houd één hand voor je waarop de wc rollen 
gestapeld gaan worden. Steeds wordt er één bij gezet. Hoe hoog wordt jouw toren zonder 
dat deze omvalt? 
 

Groep 1 & 2 

Groep 5 & 6 
 
 
 
 

Groep 3 & 4 

Groep 7 & 8 
 

Doel: Probeer zoveel mogelijk wc rollen op twee handen 
in evenwicht te houden. 
 
Niveau A: 
1. Houd de wc rollen in evenwicht op twee handen 
waarbij iemand anders er steeds één bij zet. 
 
Materiaal: 
10 wc rollen 
 
Opdracht: 
1. Zet een stapel wc rollen neer op tafel. Houd je handen voor je en laat iemand anders 
er steeds een wc rol opzetten. Hoe hoog wordt jouw toren zonder dat deze omvalt?  
 

Doel: Probeer zoveel mogelijk wc rollen op 1 hand 
in evenwicht te houden. 
 
Niveau C: 
3. Houd de wc rollen in evenwicht op één hand. Verhoog de 
stapel steeds zelf door een wc rol van de tafel af te pakken.  
 
 
Materiaal: 
10 wc rollen 
 
Opdracht: 
3. Zet een stapel wc rollen neer op tafel. Zet de eerste wc rol op je hand neer en 
probeer de stapel zo hoog mogelijk te maken zonder dat deze omvalt. Hoe hoog is die 
van jouw geworden? 
 

Doel: Probeer in beweging zoveel mogelijk wc rollen op  1 hand 
in evenwicht te houden. 
 
Niveau D: 
4. Houd de wc rollen in evenwicht terwijl 
je in beweging bent. Verhoog de stapel steeds zelf door 
een wc rol van de tafel te pakken. 
 
Materiaal: 
10 wc rollen 
 
Opdracht: 
4. Zet een stapel wc rollen neer op tafel. Zet de eerste wc rol op je hand neer en draai 
daarna een rondje. Zet vervolgens de tweede wc rol erop en draai hierna ook weer een 
rondje. Hoeveel wc rollen kan jij op elkaar zetten zonder dat de toren omvalt?  
 

Video via QR-code 
of via deze link 

Video via QR-code 
of via deze link 

Video via QR-code 
of via deze link 

Video via QR-code 
of via deze link 

http://www.benbizzie.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=DQWPcFt3o-I
https://www.youtube.com/watch?v=DQWPcFt3o-I
https://www.youtube.com/watch?v=ldwb4Ohz0hg
https://www.youtube.com/watch?v=ldwb4Ohz0hg
https://www.youtube.com/watch?v=snmxgPEckAA
https://www.youtube.com/watch?v=snmxgPEckAA
https://www.youtube.com/watch?v=Teve0FEYwRU
https://www.youtube.com/watch?v=Teve0FEYwRU
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BALANCEREN – CHALLENGE 2 

  
 
 

 
 

 

Doel: Proberen het blaadje zo laag mogelijk van de grond 
te pakken met je mond. 
 

Niveau A: 
2. Zak door beide benen en probeer het blaadje met je mond  
te pakken. 
 
Materiaal: 
1 a4tje 
 
Opdracht: 
2. Vouw het a4tje zo dat het blijft staan op de grond en zet het voor je op de grond. Zak 
door je benen en probeer het a4tje zonder je handen te gebruiken met je mond van de 
grond te pakken. Gelukt zonder te vallen? Maak dan het a4tje kleiner zodat je verder naar 
beneden moet zakken. Hoe dicht kun je bij de grond komen? 
 

Groep 1 & 2 

Groep 5 & 6 
 
 
 
 

Groep 3 & 4 

Groep 7 & 8 
 

Doel: Proberen het blaadje zo laag mogelijk van de grond 
te pakken met je mond. 
 

Niveau A: 
1. Zak door beide benen en probeer het blaadje met je mond  
te pakken. 
 
Materiaal: 
1 a4tje 
 
Opdracht: 
1. Vouw het a4tje zo dat het blijft staan op de grond en zet het voor je op de grond. Zak 
door je benen en probeer het a4tje zonder je handen te gebruiken met je mond van de 
grond te pakken. Gelukt zonder te vallen? Maak dan het a4tje kleiner zodat je verder 
naar beneden moet zakken. Hoe dicht kun je bij de grond komen? 

Doel: Proberen het blaadje zo laag mogelijk van de grond 
te pakken met je mond. 
 

Niveau A: 
3. Zak door een been en probeer het blaadje met je mond van  
de grond te happen. 
 
Materiaal: 
1 a4tje 
 
Opdracht: 
3. Vouw het a4tje zo dat het blijft staan op de grond en zet het voor je op de grond. Zak 
door één been en probeer het a4tje zonder je handen te gebruiken met je mond van de 
grond te pakken. Gelukt zonder te vallen? Maak dan het a4tje kleiner zodat je verder 
naar beneden moet zakken. Hoe dicht kun je bij de grond komen? 
 

Doel: Proberen het blaadje zo laag mogelijk van de grond 
te pakken met je mond. 
 

Niveau A: 
4. Zak door een been en probeer het blaadje met je mond van  
de grond te happen. 
 
Materiaal: 
1 a4tje 
 
Opdracht: 
4. Vouw het a4tje zo dat het blijft staan op de grond en zet het voor je op de grond. Zak 
door één been en probeer het a4tje zonder je handen te gebruiken met je mond van de 
grond te pakken. Gelukt zonder te vallen? Maak dan het a4tje kleiner zodat je verder 
naar beneden moet zakken. Hoe dicht kun je bij de grond komen? 
 

Video via QR-code 
of via deze link 

Video via QR-code 
of via deze link 

Video via QR-code 
of via deze link 

Video via QR-code 
of via deze link 

http://www.benbizzie.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=hL-omgRVTIg
https://www.youtube.com/watch?v=hL-omgRVTIg
https://www.youtube.com/watch?v=hL-omgRVTIg
https://www.youtube.com/watch?v=hL-omgRVTIg
https://www.youtube.com/watch?v=X92QYb1Wwo0&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=X92QYb1Wwo0&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=X92QYb1Wwo0&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=X92QYb1Wwo0&pbjreload=10
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BALANCEREN – MET VOORWERPEN 1 

  
 
 

 

Doel: Houd het balletje in balans op het bord. 
 

Niveau B: 
2. Leg de bal op een bordje en voer de opdrachten 
uit zonder de bal te laten vallen.  
 

Materiaal: 
1 bord 
1 klein balletje  
 
Opdracht:  
2. Houd het bordje met één hand beet. Leg de bal op het bordje. 
Ga nu op je buik op de grond liggen en draai een rondje 
tot je weer op je buik ligt. Hierna mag je weer opstaan.  
Bij deze opdracht kun je ook een rondje lopen met de bal op je bordje of misschien wel  op 
de grond gaan zitten en staan zonder dat de bal van het bordje af valt. Veel succes! 
 

Groep 1 & 2 

Groep 5 & 6 
 
 
 
 

Groep 3 & 4 

Groep 7 & 8 
 

Doel: Houd de bal in balans op een platte hand. 
 

Niveau A: 
1. Leg de bal op je platte hand en voer de opdrachten 
uit zonder de bal te laten vallen.  
 

Materiaal: 
1 bal  
 
 
Opdracht: 
1. Ga op de grond zitten. Houd je hand open en 
leg de bal hier op. Sta nu op zonder dat de bal van 
je hand af valt. Je kunt nu nog een stukje gaan lopen met de bal op je handen of 
misschien wel gaan zitten en weer gaan staan.  
 

Doel: Houd de balletjes in balans op de wc rollen. 
 
Niveau C: 
3. Leg de kleine balletjes op de wc rollen en voer de 
opdrachten uit zonder de balletjes te laten vallen.  

 
 

Materiaal: 
2 wc rollen 
2 kleine balletjes 
 

Opdracht: 
3. Leg de wc rollen en de balletjes op de grond. Neem plaats in voorligsteun voor de 
spullen en leg de balletjes op de wc rollen. Ga op je buik liggen zodat je handen vrij zijn. 
Pak nu de wc rollen op en draai een rondje op de grond en sta daarna op. Ga nu 
achterwaarts op je billen zitten en sta hierna weer op zonder dat de balletjes er van af 
vallen. Kun jij nog meer leuke opdrachten bedenken?  
 

Doel: Houd het bekertje water in balans op je hoofd.  
 
Niveau D: 
4. Zet het bekertje met water op je voorhoofd en voer de 
opdracht uit zonder dat het bekertje water van je 
voorhoofd af valt.  
 
 
 

Materiaal: 
1 bekertje met water  
 
 

Opdracht: 
4. Vul het bekertje met water tot deze bijna vol zit. Ga nu op je rug liggen op de grond en 
zet het bekertje met water op je voorhoofd. Laat het bekertje los en houdt deze in 
balans. Probeer nu op te staan zonder dat het bekertje van je hoofd af valt.  
Tip: doe dit buiten.  
 

Video via QR-code 
of via deze link 

Video via QR-code 
of via deze link 

Video via QR-code 
of via deze link 

Video via QR-code 
of via deze link 

http://www.benbizzie.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=l5scBh1MdKs
https://www.youtube.com/watch?v=l5scBh1MdKs
https://www.youtube.com/watch?v=mvBiNXC4Hlg
https://www.youtube.com/watch?v=mvBiNXC4Hlg
https://www.youtube.com/watch?v=Vlx8q7VTjJ0
https://www.youtube.com/watch?v=Vlx8q7VTjJ0
https://www.youtube.com/watch?v=lbKZrmDSjZU
https://www.youtube.com/watch?v=lbKZrmDSjZU
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BALANCEREN – MET VOORWERPEN 2 
 

  
 
 

 
 

 

Doel: Het lopen van een parcours terwijl je een boek op je hoofd 
én in je handen balanceert. Zonder dat deze op de grond vallen. 
 

Niveau B:  
2. Het lukt om het parcours helemaal te lopen zonder 
dat er een boek op de grond valt. 
 

Materiaal:  
Stapel boeken  
Materiaal waarmee je een parcours kan maken 
 

Opdracht:  
2. Bouw eerst je eigen parcours dat je gaat lopen. 
Maak verschillende onderdelen, wees lekker creatief! 
Leg aan het begin van het parcours een stapel boeken neer. Pak 3 boeken,  leg er 1 op je 
hoofd en leg er 1 op iedere hand. Probeer het parcours te lopen zonder dat er een boek op 
de grond valt. Gelukt? Leg de boeken neer bij de finish en loop via het parcours terug. Ga 
door tot alle boeken op zijn! 
 
 
 

Groep 1 & 2 

Groep 5 & 6 
 
 
 
 

Groep 3 & 4 

Groep 7 & 8 
 

Doel: Het lopen van een parcours terwijl je ondertussen 
een boek op je hoofd balanceert. 
 

Niveau A:  
1. Het lukt om het parcours helemaal te lopen zonder 
dat het boek van je hoofd valt. 
 

Materiaal:  
Stapel boeken  
Materiaal waarmee je een parcours kan maken  
 

Opdracht:  
1. Bouw eerst je eigen parcours dat je gaat lopen. 
Maak verschillende onderdelen, wees lekker creatief! Leg aan het begin van het 
parcours een stapel boeken neer. Pak voor de eerste ronde een boek en leg deze op je 
hoofd. Probeer het parcours te lopen zonder dat het boek van je hoofd valt. Gelukt? Leg 
het boek bij de finish neer en loop via het parcours terug. Ga door tot alle boeken op 
zijn! 
 

Doel: Het lopen van het parcours waarbij je door te balanceren 
de ballen niet op de grond laat vallen. 
 
Niveau C:  
3. Het lukt om het parcours minimaal één keer heen en 
weer te lopen zonder dat er een bal op de grond valt. 
 

Materiaal:  
Twee tennisballen 
Eén lege wc-rol  
Materiaal waarmee je een parcours kan maken  

 
Opdracht: 
3. Bouw eerst je eigen parcours dat je gaat lopen. Maak verschillende onderdelen, 
wees lekker creatief! Pak de voorwerpen waar de bal op balanceert op en probeer het 
parcours heen en weer te lopen zonder dat de bal op de grond valt.  
 
 
 

Doel: Loop door het parcours heen waarbij je door te balanceren 
ervoor zorgt dat het boek of de ballen niet op de grond vallen. 
 
Niveau D:  
4. Het lukt om het parcours minimaal één keer heen en weer 
te lopen zonder dat je iets laat vallen.  

 

 

Materiaal: :  
Twee tennisballen + 1 boek 
Een lege wc-rol  
Materiaal waarmee je een parcours kan maken  
 
Opdracht:  
4. Bouw eerst je eigen parcours dat je gaat lopen. Maak verschillende onderdelen, wees 
lekker creatief! Leg één boek op je hoofd en pak de voorwerpen waar de bal op 
balanceert op en probeer het parcours heen en weer te lopen zonder dat er iets op de 
grond valt. 
 
 
 

Video via QR-code 
of via deze link 

Video via QR-code 
of via deze link 

Video via QR-code 
of via deze link 

Video via QR-code 
of via deze link 

http://www.benbizzie.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=8T72ABB2yac
https://www.youtube.com/watch?v=8T72ABB2yac
https://www.youtube.com/watch?v=Km4UMezh_tg
https://www.youtube.com/watch?v=Km4UMezh_tg
https://www.youtube.com/watch?v=HDX2EWJ36Ks
https://www.youtube.com/watch?v=HDX2EWJ36Ks
https://www.youtube.com/watch?v=zfqhrPl7F-k
https://www.youtube.com/watch?v=zfqhrPl7F-k
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BEN BIZZIE - BALANCEERPARCOURS 

  
 
 

 
 

 

Doel: Springt op de voetjes en handjes van het 
Ben Bizzie balanceerparcours. 
 
Niveau B: 
2. Maakt vijf rondjes binnen 2,5 minuten, met 2 foutjes. 
3. Maakt vijf rondjes binnen 2,5 minuten, zonder fouten. 
 
Materiaal: 
Stoepkrijt 
 
Opdracht:  
2-3. Kijk goed naar het filmpje! Hoelang doe jij over 5 rondjes? 
Heb je dit gedaan, kun je het parcours misschien nog 
iets makkelijker of moeilijker maken.  
 

Groep 1 & 2 

Groep 5 & 6 
 
 
 
 

Groep 3 & 4 

Groep 7 & 8 
 

Doel: Springt op de voetjes en handjes van het 
BenBizzie balanceerparcours. 
 
Niveau A: 
1. Springt op de voetjes en handjes zoals op video. 
 
 
Materiaal: 
 Stoepkrijt 
 
Opdracht: 
1. Kijk goed naar het filmpje en doe beweegcoach Ruud na! Heb je dit gedaan, dan kun 
je het parcours misschien nog iets makkelijker of moeilijker maken. 
 

Doel: Springt op de voeten en handen van het Ben Bizzie 
balanceerparcours zoals het filmpje. 
 
Niveau C: 
4. Maakt vijf rondjes binnen 2,5 minuten zoals op het filmpje,  
met 2 foutjes. 
5. Maakt vijf rondjes binnen 2,5 minuten zoals op het filmpje, 
zonder fouten. 
 

Materiaal: 
Stoepkrijt 
 
 
Opdracht: 
4-5.Kijk goed naar het filmpje! Hoelang doe jij over 5 rondjes? Heb je dit gedaan dan 
kun je het parcours misschien nog iets makkelijker of moeilijker maken.  
 

Doel: Springt over de voeten en handen van het 
Ben Bizzie balanceerparcours zoals het filmpje. 
 
NiveauD : 
6. Maakt vijf rondjes binnen 2,5 minuten zoals op het filmpje  
met een tennisbal of mandarijn onder je kin, met 2 foutjes. 
7. Maakt vijf rondjes binnen 2,5 minuten zoals op het filmpje 
 met een tennisbal of mandarijn onder je kin, zonder foutjes. 
 

Materiaal: 
Stoepkrijt 
Tennisbal of mandarijn  
 
Opdracht: 
6-7. Kijk goed naar het filmpje! Hoelang doe jij over 5 rondjes? Heb je dit gedaan dan kun 
je het parcours misschien nog iets makkelijker of moeilijker maken.  
 

Video via QR-code 
of via deze link 

Video via QR-code 
of via deze link 

Video via QR-code 
of via deze link 

Video via QR-code 
of via deze link 

http://www.benbizzie.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=zF9g8JbuIPU
https://www.youtube.com/watch?v=zF9g8JbuIPU
https://www.youtube.com/watch?v=vTp6JZwCJJQ
https://www.youtube.com/watch?v=vTp6JZwCJJQ
https://www.youtube.com/watch?v=CmJPFcrSIDo
https://www.youtube.com/watch?v=CmJPFcrSIDo
https://www.youtube.com/watch?v=mk3HzeANdB0
https://www.youtube.com/watch?v=mk3HzeANdB0
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BEZEMSTEEL BALANS 

  
 
 

 
 

 

Doel: Loop met een tennisbal (mandarijn) onder de 
kin over 2 bezemstelen. 
 
Niveau B: 
3. Loop met een tennisbal onder de kin over 2 bezemstelen. 
4. Loop zijwaarts of achterwaarts met een tennisbal onder de 
kin over 2 bezemstelen. 
 
Materiaal: 
2 bezems  
1 tennisbal of mandarijn 
Opdracht:  
3-4. Leg 2 bezemstelen naast elkaar op de grond neer. Doe een tennisbal onder je kin en 
loop over de bezemstelen naar de overkant. Lukt dit, loop dan zijwaarts of achterwaarts 
over de bezemstelen. Extra: Maak het parcours langer door slipper, schoenen, kussens e.d. 
achter elkaar neer te leggen.  
 

Groep 1 & 2 

Groep 5 & 6 
 
 
 
 

Groep 3 & 4 

Groep 7 & 8 
 

Doel: Loop over 2 bezemstelen zonder te vallen. 
 
 
 

Niveau A: 
1. Armen uit elkaar en loop over 2 bezemstelen. 
2. Loop met een voorwerp (wc-rol) in de hand 
over de 2 bezemstelen. 
 
Materiaal: 
2 bezems 
1 wc rol of boek 
Opdracht: 
1-2. Leg 2 bezemstelen naast elkaar op de grond neer. Loop over de bezemstelen naar 
de overkant. Lukt dit goed, leg dan iets op je hand terwijl je over de bezemstelen loopt.  
Extra: maak het parcours langer door slipper, schoenen, kussens e.d. achter elkaar neer 
te leggen.  
 

Doel: Gooi en vang de bal en blijf op de bezemstelen staan. 
 
 
Niveau C: 
5. In het midden van de bezems de bal omhoog gooien en vangen. 
6. Rondje draaien in het midden van de bezemstelen. 
 
Materiaal: 
2 bezemstelen 
1 tennisbal / mandarijn 
Opdracht: 
5-6. Leg 2 bezemstelen naast elkaar op de grond neer. 
Loop met een tennisbal in de hand over de bezemstelen en blijf in het midden staan. 
Gooi de bal omhoog en vang de bal of draai een rondje. 
Extra: maak het parcours langer door slippers, schoenen, kussens e.d. achter elkaar 
neer te leggen. 
 

Doel: Leg op beide handen 1 boek neer en loop 
over de 1 of 2 bezemstelen. 
 
Niveau D: 
7. Loop over 2 bezemstelen met 1 boek op beide handen. 
8. Loop over 2 bezemstelen met 1 boek op je hoofd. 
 
Materiaal: 
2 bezemstelen 
2 boeken 
Opdracht: 
7-8.Leg 2 bezemstelen naast elkaar op de grond neer. 
Loop met 1 boek op beide handen over de bezemstelen. Lukt dit, leg het boek op je 
hoofd als je over de bezemstelen loopt. Lukt dit ook allemaal over 1 bezemsteel? 
Extra: maak het parcours langer door slippers, schoenen, kussens e.d. achter elkaar neer 
te leggen. 
 

Video via QR-code 
of via deze link 

Video via QR-code 
of via deze link 

Video via QR-code 
of via deze link 

Video via QR-code 
of via deze link 

http://www.benbizzie.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=nBKlERFmmXk
https://www.youtube.com/watch?v=nBKlERFmmXk
https://www.youtube.com/watch?v=wyDgaI-3hYM
https://www.youtube.com/watch?v=wyDgaI-3hYM
https://www.youtube.com/watch?v=IYuZ2viCjDw
https://www.youtube.com/watch?v=IYuZ2viCjDw
https://www.youtube.com/watch?v=a2hQ5PBhElg
https://www.youtube.com/watch?v=a2hQ5PBhElg

