
 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Handleiding



 

 2 

 

Inhoudsopgave 
Voorwoord ......................................................................................................................................... 3 

Introductie ......................................................................................................................................... 4 

Geschiedenis ...................................................................................................................................... 6 

Een Vitality Club oprichten ............................................................................................................... 10 

In zeven stappen een Vitality Club .................................................................................................... 14 

Hoe bouw ik een Vitality Club les op? ............................................................................................... 16 

BIJLAGE 1: Samenvattende tekst ....................................................................................................... 20 

BIJLAGE 2: Pers tekst ........................................................................................................................ 21 

BIJLAGE 3: Facebookadvertentie ....................................................................................................... 22 

BIJLAGE 4: Inschrijfformulier ............................................................................................................. 23 

BIJLAGE 5: Presentie ......................................................................................................................... 24 

BIJLAGE 6: Voorbeeldoefeningen ...................................................................................................... 26 

BIJLAGE 7: Flyers ............................................................................................................................... 39 

 

  



 

 3 

Voorwoord 
 

Beste geïnteresseerde, 

 

Welkom bij de Vitality Club handleiding. In deze handleiding vindt u alles over de 

achtergrond van de Vitality Club en alle benodigdheden om zelf een Vitality Club in uw wijk 

te beginnen. 

 

De Vitality Club is een unieke interventie omdat hij volledig gedragen wordt door 

deelnemers. Dit noemen wij peer coaching. Uit het Engelse woord peer, wat gelijke of vriend 

betekend.  

 

In dit document kunt u lezen over de achtergrond, het doel en de toekomst van de Vitality 

Club. Vervolgens krijgt u een stappenplan hoe u zelf een Vitality Club kunt oprichten. Als 

laatste zijn er bijlages die u kunt gebruiken bij het opzetten van een Vitality Club. Dit alles 

met als doel om u te motiveren en te helpen om de gezondheid van u en uw wijkgenoten te 

verbeteren door zelf een Vitality Club op te richten. 

 

Veel leesplezier en succes! 

 

Stichting Vitality Club 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij: 

 

De website: www.vitality-club.nl  

Mail: info@vitality-club.nl 

Telefoon: 071 5240960  
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Introductie 
 
De gemiddelde leeftijd in Nederland is de afgelopen 160 jaar met 40 jaar gestegen, 

gemiddeld is dus iedere vier jaar de levensverwachting gestegen met één jaar. Met de 

stijgende levensverwachting is een steeds groter aandeel van Nederland ouder dan 65 jaar. 

In 2030 is 24% van alle Nederlanders ouder dan 65 jaar. Nederlanders leven steeds langer en 

blijven ook steeds langer gezond.(Poos, Bruggink, & Nusselder, 2014; Roser, 2016) Dit komt 

onder andere door spectaculaire verbeteringen in de medische behandeling. In vergelijking 

met enkele decennia geleden is de kans dat men na een hartaanval het ziekenhuis levend 

verlaat een stuk groter, zijn ouderen met een gebroken heup sneller op de been en hebben 

herseninfarcten veel minder vaak ernstige gevolgen, zoals parese. In plaats van te wachten 

op een botbreuk, hartaanval of CVA worden risicofactoren zoals hypercholesterolemie, 

hypertensie en hyperglykemie in de eerste lijn al vroegtijdig bestreden met antihypertensiva, 

bisfosfonaten, bloedverdunners en statines. 

Bij veel ouderdomsziekten, zoals diabetes, hart- en vaat- ziekten, sarcopenie en 

osteoporose, speelt leefstijl een belangrijke rol. Het gaat dan vooral om slechte 

voedingsgewoonten en gebrek aan beweging.(Åkesson, Larsson, Discacciati, & Wolk, 2014) 

Om maar iets te noemen: de helft van de ruim een miljoen Nederlanders met diabetes 

mellitus type 2 heeft een te hoog BMI.(RIVM, 2015a, 2015b) Het stimuleren van een 

gezondere leefstijl voor ouderen levert aanzienlijke gezondheidswinst op en is ook zonder 

meer nodig om de stijgende zorgkosten in de hand te houden.(Van der Horst, Van Erp, & De 

Jong, 2011) 

 

Naast betere behandeling is er ook betere preventie. Cholesterolverlagers en betere voeding 

hebben de incidentie van hartaanvallen drastisch verlaagd. Een van de beste preventieve 

leefstijl maatregelen is dagelijks beweging. Dagelijks voldoende beweging kan het ontstaan 

van veel ouderdomsziekten voorkomen of vertragen.(Vogel et al., 2009; Warburton, Nicol, & 

Bredin, 2006) De Nederlandse norm voor gezond bewegen stelt 150 minuten per week 

matig intensief bewegen verspreid over vijf dagen. Voor kinderen, jongeren en mensen met 

overgewicht is het gewenste aantal verdubbeld. Bijna twee derde van de Nederlandse 

ouderen haalt deze norm niet terwijl er zo veel te winnen valt.(RIVM, 2018) 

 

Het aanzetten tot dagelijks beweging blijkt een uitdaging. Er zijn tal van beweeginterventies 

geregistreerd die allemaal als doel hebben om volwassenen of 65-plussers aan het bewegen 

te krijgen. De meeste interventies hebben echter belangrijke beperkingen. Ten eerste is het 

effect van korte duur. De interventies hebben vaak een beperkte duur en deelnemers zijn 

een jaar na het einde van de interventie weer terug bij af. (Harland et al., 1999; Hobbs et al., 

2013; Opdenacker, Boen, Coorevits, & Delecluse, 2008; van der Bij, Laurant, & Wensing, 

2002) Ten tweede zijn veel interventies kostbaar. Door het gebruik van locaties, materiaal en 

professionals zijn er hoge structurele kosten en is subsidie nodig, bijvoorbeeld van de 

overheid of fondsen. Als laatste kunnen de meeste bestaande beweeginterventies niet 
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makkelijk opgeschaald worden omdat er professionals bij betrokken zijn – nog afgezien van 

de kosten zijn er in Nederland eenvoudigweg niet genoeg fysiotherapeuten om iedere 65-

plusser de rest van zijn leven te begeleiden. Wij zijn van mening dat de drie genoemde 

beperkingen van beweeginterventies grotendeels te ondervangen zijn als men uitgaat van 

peer coaching in plaats van professionele begeleiding. 

 

 

Vitality Club 
De Vitality Club heeft als doel om mensen te verleiden tot beweging door middel van peer 

coaching. Een peer coach is iemand met bijvoorbeeld een gelijke achtergrond of leeftijd. Een 

peer coach weet als geen ander wat wensen en doelen zijn en door welke beperkingen 

iemand drempels ondervindt. Bijkomend voordeel is dat bijna iedereen peer coach kan zijn, 

waardoor er geen beperkingen zijn om overal een club op te richten. Door dichtbij in de wijk 

beweeggroepen op te richten die voor iedereen voor een laag bedrag toegankelijk is en 

meerdere keren per week samenkomen worden veel drempels weggehaald. Het bewegen 

gebeurt in groepsverband en is in de buitenlucht wat het bewegen een extra motivatie 

geeft. 

 

Het doel is dat er straks in 50 wijken in Nederland een Vitality Club is, maar zover zijn we nog 

niet. Dat het wel mogelijk is, kunnen we zien in Cuba. Daar zijn meer dan 12.000 

beweeggroepen met ruim 800.000 ouderen die wekelijks deelnemen. Dat is 42% van alle 65-

plussers van Cuba! Een mooi doel om na te streven. Het grote succes daar komt door de 

sociaal-politieke indeling van het land die erg geschikt is voor het opleggen van opdrachten 

vanuit de overheid op individuen. Iedere inwoner van Cuba krijgt in principe een baan 

toegewezen vanuit de overheid. Hierdoor zijn deze 12.000 beweeggroep opgezet. 

 

  

BOX 1. De drie principes van de Vitality Club 
• Peer coaching 
• Groepsverband 
• Duurzaamheid 

 
De drie principes leiden tot de volgende uitingen in de praktijk 
• De club is zelf organiserend 
• De club is gevestigd in de wijk 
• De bijeenkomsten worden geleid door peer coaches 
• De bijeenkomsten zijn samen 
• De bijeenkomsten spelen zich grotendeels af in de buitenlucht of openbare ruimte 
• De bijeenkomsten zijn meerdere keren per week 
• De oefeningen zijn op meerdere niveaus uit te oefenen 
• De club blijft daardoor langere tijd bestaan 
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Geschiedenis 
 

In 2010 kreeg Herman uit Ulft, toen 67 jaar, van de huisarts te horen dat hij beginnende 

suikerziekte had. Dit was de aanleiding om meer te gaan bewegen. Elke dag een stevige 

wandeling om de beginnende suikerziekte te genezen. Het is een advies dat de huisarts aan 

ieder persoon met beginnende suikerziekte geeft, maar er zijn maar weinig die het ook 

opvolgen. Na twee maanden kwam Herman op controle bij de huisarts en was er geen 

sprake meer van suikerziekte, hij was genezen. 

 

Onder de indruk van dit effect van dagelijkse beweging op zijn gezondheid, besloot Herman 

zijn bevindingen te delen. Hij wilde een beweeggroep oprichten die dagelijks zou 

samenkomen voor een uurtje beweging. Hij vroeg aan twee gepensioneerde buurtbewoners 

of zij de trainingen wilden verzorgen en begon met een groepje van tien mensen dagelijks te 

bewegen. 

 

Dat werd een succes. In 2018 kende de club al bijna honderd leden en wordt er al zes jaar 

lang elke doordeweekse dag door een groep ouderen samen bewogen onder leiding van een 

peer coach. De deelnemers betalen een klein bedrag en van dat geld worden sportspullen 

aangeschaft. 

 

In 2016 kwam David van Bodegom van Leyden Academy on Vitality and Ageing in contact 

met Herman bij een bijeenkomst van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Daar ontstond de wederzijdse interesse naar de effecten van de beweegclub van Herman. In 

Ulft was het gelukt wat veel initiatieven nog niet gelukt was: met weinig kosten mensen 

langdurig aan het bewegen te krijgen.  

 

Leyden Academy onderzocht de groep en vond opmerkelijke resultaten. De deelnemers 

voelden zich sinds deelname fitter, gaven aan beter te slapen en gaven hun leven een hoger 

rapportcijfer. Daarnaast scoorden zij gemiddeld ieder jaar hoger op een fysieke 

inspanningstest. Terwijl in de algemene bevolking mensen ieder jaar achteruitgaan op 

diezelfde test (zie figuur 1). Een beweeggroep zonder professionele kracht bleek dus 

effectief te zijn. 

 

Naast dat de deelnemers fysiek verbeterden, bleek de groep de deelnemers lang aan zich te 

kunnen binden. Ieder jaar bleef 92% van de deelnemers lid van de groep. Terwijl uit 

Amerikaans onderzoek blijkt dat 90% van alle sportclubs jaarlijkse ongeveer 30 tot 50% van 

hun leden verliest. Goede Nederlandse cijfers zijn er niet, maar volgens Philip Pijpers van van 

adviesbureau Kentrium zegt 40% van de nieuwe sportschool leden hun abonnement na een 

half jaar alweer op. Dit komt overeen met de Amerikaanse cijfers. De deelnemers in Ulft 

deden gemiddeld twee en een half keer per week mee. Bovendien waren er zowel mensen 

met een hoge opleiding als met een lage opleiding vertegenwoordigd. 
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De club in Ulft is een succesvol voorbeeld van peer coaching om ouderen meer te laten 

bewegen. Eigenlijk zou iedere wijk in Nederland zo’n groep moeten hebben, maar is dit 

initiatief te kopiëren en op andere plaatsen in te zetten?  

 

  

FIGUUR 1. De zes minuten looptest uitslag bij de leden van de Vitality Club in Ulft. 
Elke stippellijn staat voor een persoon. De rondjes op de stippellijn zijn de momenten 
dat er een looptest is afgenomen. De doorgetrokken zwarte lijn is de gemiddelde 
vooruitgang in de groep. Uit analyse blijkt dat de leden ieder jaar gemiddeld 21 meter 
verder lopen in zes minuten. In de algemene bevolking gaan mensen in dezelfde 
leeftijdscategorie ieder jaar 3 tot 7 meter minder ver lopen per jaar. 
 
Bron: Van de Vijver, P. L., Wielens, H., Slaets, J.P.J. & Van Bodegom, D. (2018) Vitality 
club: a proof-of-principle of peer coaching for daily physical activity by older adults, 
Translational Behavioral Medicine, 8(2), 204–211, https://doi.org/10.1093/tbm/ibx035 
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Daarom zijn er aan de hand van het voorbeeld in Ulft drie nieuwe Vitality Clubs in Leiden 

opgezet. De Vitality Clubs zijn opgezet in oktober 2016 in Leiden Noord (LN), augustus 2017 

in de Professoren en Burgemeesterswijk (PB) en in november 2017 in de Stevenshof (SH). 

Alle drie de groepen zijn gestart op openbare velden in de wijk, een grasvlakte en twee 

kunstgras sportveldjes onderscheidenlijk. Vanaf het begin kwamen de groepen elke 

doordeweekse dag samen om van 09.00 tot 10.00 te bewegen. Gedurende de opstartfase 

moesten de interventie uitvoerders regelmatig optreden als coach. Na 114 (LN), 216 (PB) en 

263 (SH) dagen waren de groepen geheel zelfstandig en was er geen inspanning van de 

interventie uitvoerders meer nodig. Dit was het definitieve moment dat de interventie 

uitvoerder de Vitality Club had opgezet geen een ochtend in de week meer langs hoefde te 

komen. Tot dit punt was er dus nog wel een of meerdere keren inspanning van de 

interventie uitvoerder nodig, maar dit is vaak wel minder dan helemaal aan het begin. 

 

De groepen in Leiden groeiden binnen een jaar tot zo’n 30 unieke deelnemers en de 

deelnemers zijn erg te spreken over het concept. De deelnemers zijn een aantal keer 

onderzocht met behulp van de zes-minuten looptest. Zij gaan jaarlijkse 35 meter verder 

lopen in zes minuten, terwijl in de algemene bevolking mensen jaarlijks door veroudering 3 

tot 7 meter minder ver gaan lopen. 

 

Uit het opzetten van deze nieuwe groepen hebben wij de methode kunnen extraheren hoe 

het beste nieuwe groepen in de toekomst opgezet kunnen worden. Wij hebben uit deze 

methode in deze handleiding uiteengezet en de hulpmiddelen toegevoegd die nodig zijn 

voor het opzetten van nieuwe Vitality Clubs. 
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Een Vitality Club oprichten 
 

U wil zelf een Vitality Club oprichten in uw wijk, buurt of kern. Dit kan zijn omdat u zelf een 

enthousiaste wijkbewoner bent die zelf meer wilt sporten of de wijk gezonder wilt krijgen of 

omdat u werkzaam bent in de zorg en welzijnssector en de opdracht heeft gekregen om een 

activiteit op te zetten voor de oudere bevolkingsgroep. 

 

In deze handleiding zullen wij uitleggen welke stappen er genomen moeten worden voordat 

er een Vitality Club van de grond komt. Deze stappen zullen uitgebreid uitgelegd worden 

met lessen die wij hebben opgedaan tijdens de eerdere onderzoeken. 

 

Stap 1: Meld de Vitality Club aan 
Meld gratis uw Vitality Club bij aan bij Stichting Vitality Club. Dan kunnen wij kijken waar wij 

kunnen helpen. Uw Vitality Club wordt verkondigd op de website en facebook pagina. Ook 

kunnen wij helpen met het aanpassen van de sjabloon perstekst. 

 

Stap 2: Zoek een medestander 
Vele handen maken licht werk is hier zeker van toepassing. Het idee is dat de Vitality Club 

door iedereen op te zetten is, maar sommige taken zijn toch beter uit te besteden. Denk 

bijvoorbeeld aan een kennis of buurtbewoner. Daarnaast is het aan te raden om te kijken of 

de gemeente of sportverenigingen wat kunnen betekenen. Veel gemeentes hebben 

wijkcoördinatoren die de taak hebben om dit soort initiatieven te ondersteunen. 

Sportverenigingen kunnen bijvoorbeeld ondersteunen door het materiaal dat ze hebben al 

beschikbaar te stellen. Veel sportvelden zijn ook niet bezet in de ochtend en mogen 

misschien gebruikt worden voor de Vitality Club, wat ons meteen bij de volgende stap 

brengt. 

 

 

Stap 3: Kies een locatie 
Sporten kan bijna overal. Om geen kosten te maken of om de kosten laag te houden is het 

aan te raden om een openbaar toegankelijke ruimte te kiezen. Daarnaast is sporten in de 

buitenlucht volgens sommige studies effectiever voor de conditie en ook gewoon heel fijn. 

Openbare parken en sportveldjes zijn ideaal, deze zijn vaak tijdens school- en werktijd 

ongebruikt. Sportvelden van sportverenigingen zijn niet openbaar, maar vaak als het 

gevraagd wordt wel toegankelijk. Het wordt afgeraden om een locatie te kiezen met een 

stenen ondergrond aangezien dit met name het aantal oefeningen beperkt en een groter 

gevaar met zich meebrengt bij een val.  

 

Naast een locatie om te sporten is het ook handig om een plek te hebben die overdekt is, 

zoals een kantine of buurthuis, in de buurt. Hier kan in het geval van regen geschuild 

worden, achteraf koffiegedronken worden en sportspullen opgeslagen worden. Probeer bij 
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het uitzoeken van een sportveld ook na te denken of er een gebouw in de buurt is die als 

opslagplek kan dienen. Vaak moet wel eerst gevraagd worden of de eigenaar of bestuurder 

van het gebouw akkoord gaat. 

 

Stap 4: Bepaal tijdstip en dag 
Als de randvoorwaarden klaar zijn, u heeft een locatie en opslagplek, dan kan er bedacht 

worden welke dagen er gesport gaat worden. Het is afhankelijk van hoeveel tijd u heeft en 

of u hulp heeft. Als u alleen bent is het aan te raden om met twee dagen in de week te 

beginnen, bijvoorbeeld de maandag en donderdag. Kiest u ervoor om drie dagen in de week 

te doen, dan zijn maandag, woensdag en vrijdag geschikt daar deze dagen het drukst 

bezocht waren bij de Vitality Clubs die alle doordeweekse dagen samenkwamen. Er kan 

natuurlijk ook afgeweken worden van dit advies. 

 

Alle Vitality Clubs in Leiden bewegen van 09.00 tot 10.00 uur. Uit interviews hebben wij 

gehoord dat de meeste deelnemers niet later willen beginnen, omdat anders de rest van 

hun dagprogramma in het geding komt. Soms hebben wij ook gehoord dat iets later 

beginnen meer rust in de ochtend zou brengen. Wij raden vooral aan om bij uzelf te raadde 

te gaan welk tijdstip u of de lokale deelnemers het beste uitkomt. 

 

Als de locatie, dagen en tijdstippen klaar zijn dan kan een startdatum gekozen worden. Het 

spreekt voor zich dat uw Vitality Club erbij gebaat is met een start met mooi weer. Daarom 

wordt ook de lente en zomer als goede startseizoenen bestempeld. Soms start een Vitality 

Club in de winter en dan zie je dat vooral in het begin het leden aantal laag is. 

 

Stap 5: Schaf materiaal aan 
Hoewel een heleboel oefeningen zonder sportspullen gedaan kunnen worden, zorgen 

sportspullen voor meer variatie in oefening. Meer variatie maakt het bewegen 

aantrekkelijker en beter vol te houden. Daarnaast kunnen peer coaches makkelijker een les 

vullen met verschillende oefeningen. Uit ervaring weten wij dat er materialen zijn die sneller 

door onervaren peer coaches gebruikt worden. Het gaat dan om de volgende materialen: 

 

- Halter / dumbbell van 1kg 

- Elastische band / Thera band  

- Mini voetbal 

 

Deze attributen worden het vaakst gebruikt door peer coaches zonder ervaring. Peer 

coaches met ervaring gebruiken ook ander materiaal. Sportmateriaal kan het best gekocht 

worden via het internet. Een handige site hiervoor is https://www.decathlon.nl. Elk van een 

kost ongeveer €15 en is meer dan genoeg voor 1 persoon. Om de kosten in het begin laag te 

houden adviseren wij een beginner set van drie mini voetballen en drie sets van twee 

dumbbells wat samen ongeveer 30€ is. Hiermee kan een beginnende beweeggroep goed uit 
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de voeten. Sommige groepen vragen 1 euro per week voor deelname. Als de groep groeit 

ontstaat er een geldpot om nieuwe attributen te kopen. Om het geld te beheren is het 

handig om een geldkistje aan te schaffen. 

 

Voorbeeld webwinkel waar de spullen gekocht kunnen worden: 

https://www.decathlon.nl/p/halters-pilates-figuurtraining-2-x-1-kg/_/R-p-

130386?mc=8336571&c=GROEN 

https://www.decathlon.nl/p/mini-weerstandsbanden-100-pilates-3-stuks/_/R-p-

305336?mc=8528803&c=GRIJS 

https://www.decathlon.nl/p/mini-strandvoetbal-sunny-300-maat-1/_/R-p-

146095?mc=8351324&c=BLAUW 

 

Stap 6: Werf deelnemers 
Deze stap is het meest onvoorspelbaar, in de zin dat het lastig inschatten is hoeveel 

deelnemers er bij de eerste dag aanwezig zullen zijn. Wij adviseren om pas twee weken van 

tevoren te gaan werven. Verder van tevoren werven heeft geen extra toegevoegde waarde. 

Het is wel handig om al eerder de redactie te benaderen van lokale wijkkranten of zij bereid 

zijn om een artikel over de nieuwe Vitality Club te plaatsen. Het is handig om redacties zo 

snel mogelijk te benaderen want zij zitten ook vast aan deadlines voor hun artikelen. 

 

Werven kan op twee manieren, zelf de informatie verspreiden of bestaande netwerken 

gebruiken om de informatie te verspreiden. Uit onderzoek blijkt dat weinig van de Vitality 

Club deelnemers uiteindelijk via informatie van flyers komen. Het advies is daarom ook om 

het flyeren te beperken tot alleen de directe omgeving en vooral bestaande netwerken te 

gebruiken. Voordat je gaat werven is het handig om een medialijst samen te stellen. Op deze 

lijst ga je eerst opschrijven welke bestaande netwerken er in de wijk zijn. Denk aan 

buurthuizen, wijkverenigingen, supermarkten en zorginstellingen. Op deze lijst staan alle 

instanties die relevant kunnen zijn om het bericht te verspreiden dat er een nieuwe Vitality 

Club gaat starten. Deze lijst kunt u dan volgen om te zorgen dat je alle sleutelfiguren hebt 

benaderd. 

 

Stap 7: Vraag peer coaches en draag verantwoordelijkheden over 
De laatste stap voor onafhankelijkheid is het overdragen van verantwoordelijkheden. De 

belangrijkste taak is het begeleiden van de beweegsessies en hiervoor zijn peer coaches 

nodig. In het begin begeleid u zelf beweegsessies. Aan het eind van deze handleiding staan 

voorbeeld oefeningen en een voorbeeld hoe u een les kunt opbouwen. Tijdens deze sessies 

is het soms al duidelijk welke deelnemers de rol van peer coach opzich willen nemen. 

Uiteindelijk moet je de deelnemers persoonlijk vragen of zij een peer coach willen zijn. 

Sommige deelnemers vinden het fijner als ze eerst maar een halve beweegsessies hoeven te 

begeleiden. Als er voor elke beweegsessie een peer coach is die de verantwoordelijkheid op 

zich neemt is de belangrijkste activiteit van de Vitality Club geborgen. 
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Andere randactiviteiten kunnen zijn het bijhouden van een ledenlijst, fungeren als centraal 

aanspreekpunt, organiseren van uitjes of het beheren van de geldpot. Meestal kunt u 

hiervoor een persoon aanwijzen, die soms ook al de rol van peer coach heeft. Bij bestaande 

Vitality Clubs zien wij al snel dat als de taken te veel zijn, de groep het zelf herverdeeld. 

 

Als alle verantwoordelijkheden overgedragen zijn kunt u ervoor kiezen om de groep direct te 

verlaten, zelf een actieve rol te behouden of alleen als deelnemer mee te doen met de 

beweegsessies. 
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In zeven stappen een Vitality Club 
 

1. Meld je Vitality Club aan 
Als je eenmaal de locatie, dag en tijdstip hebt bepaald, dan kan je de Vitality Club bij 

ons aanmelden (info@vitality-club.nl). Wij plaatsen een bericht op Facebook en zorgen 

dat informatie over de club op de site te vinden is. Daarnaast kunnen we op maat 

gemaakte flyers maken die u zelf thuis kunt printen en verspreiden. 

 
2. Zoek een medestander 

Het starten van een Vitality Club is makkelijker als je met z’n tweeën bent. Wij kunnen 

helpen waar mogelijk, maar zoveel hulp als een kennis of buurtbewoner kan bieden, 

kunnen wij niet. Zoek daarom een medestander als u daar behoefte aan heeft. 

 

3. Kies een locatie 
Zorg voor een geschikte locatie om een Vitality Club te starten. Een veld ter grootte 

van een gemiddelde gymzaal is meer dan genoeg. Het is fijn als het een zachte 

ondergrond heeft, zoals (kunst)gras of tartanpiste (de ondergrond die je vaak op een 

atletiekbaan ziet). Naast een veldje, raden wij aan om gebouw in de buurt te hebben, 

dat kan dienstdoen als beschutting tegen regen, opslag voor materiaal en om na het 

bewegen koffie te drinken. Denk aan clubhuis, vereniging, buurthuis of openbare 

gebouwen. U kunt contact zoeken met de betreffende locatie en uw plan om een 

Vitality Club te starten uitleggen. Loopt het contact niet zoals u wenst, of heeft u 

problemen een geschikte locatie te zoeken, neem dan contact op met ons. Wij helpen 

u graag verder. 

 

4. Bepaal tijdstip en dag 
Om te beginnen moet je weten welke dagen en hoe laat de Vitality Club samenkomt. 

Begin met minimaal twee keer per week. Als de groep groter wordt en er zijn meer 

peer coaches, dan kan je de frequentie van samenkomen verhogen naar vijf keer per 

week.  

 

5. Schaf materiaal aan 
Om het sporten leuk en afwisselend te houden, is het handig om sportmateriaal te 

hebben. Dit is niet per se nodig, maar leuk om te hebben. Om te beginnen zijn een 

paar kleine voetballetjes ideaal om spelelementen aan te brengen. Daarnaast zijn 

hoepels, atletiek stokken en gewichtjes (veelal dumbbells genoemd) een goede 

aanvulling. Koop dit pas als je een indruk van de grootte van de groep hebt, en als er al 

wat geld is betaald. Als dit allemaal niet lukt, neem contact met ons op. Wij kunnen 

sportmateriaal uitlenen om op te starten. 
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6. Zoek deelnemers 

Het belangrijkste onderdeel van de Vitality Club zijn de deelnemers. Zij zijn immers de 

groep. Probeer voor de startdatum deelnemers te werven. Probeer niet meer dan 

twee weken voor de start al te werven, want dan zijn mensen het alweer vergeten 

tegen de tijd dat de groep begint. De eigen kenniskring is een goede plek om te 

beginnen. Daarnaast kunt u een lokale wijkkrant benaderen of daarin een klein stukje 

geschreven kan worden over de Vitality Club. Tevens zijn bestaande netwerken in de 

wijk handig om te gebruiken. Sommige wijken hebben (ouderen)wijkverenigingen, een 

huisarts of een kerk die al een sterk netwerk hebben en informatie kunnen 

verspreiden. Wij plaatsen dan een bericht op de site. Als u eenmaal een groepje van 10 

mensen hebt, vraag dan of zij ook weer mensen meenemen. Uit ons onderzoek blijkt 

dat de meeste deelnemers komen via iemand anders, dus mond-op-mondreclame 

werkt het beste.  In de bijlage vindt u een inschrijfformulier dat u kunt gebruiken om 

basisinformatie van de leden te verzamelen, zo kunt u bijvoorbeeld mail of WhatsApp 

contact houden. Met de presentielijst in de bijlage kunt u zien hoe de groep groeit. 

 
7. Vraag peer coaches 

U bent als oprichter de eerste coach, maar het is fijn om hulp te hebben. Daarom 

raden wij aan om een extra peer coach aan te trekken. Dit kan iemand zijn uit uw eigen 

kenniskring. De beste methode is om zelf te beginnen met coachen en na twee weken 

te vragen of iemand uit de groep een dag wil overnemen. Iedereen in een groep kan 

een peer coach zijn en samen kunnen jullie proberen om voor elke doordeweekse dag 

een beweegmoment te organiseren. 
 

  

 

Box 2. Meet zelf de vooruitgang 
Bent u ook nieuwsgierige of deelnemen aan uw Vitality Club de leden gezonder maakt? 
Of bent u lid en wilt u uw eigen vooruitgang bijhouden? Dat kan eenvoudig met de zes 
minuten looptest. Bedenk wel dat u de eerste test zo snel mogelijk moet doen om uw 
uitgangspositie te weten. Het advies is om de test elke vier maanden te herhalen. U 
heeft een stopwatch of telefoon en een meetlint van 50 meter nodig. Een proefpersoon 
krijgt zes minuten om heen en weer langs het 50 meter lint te lopen. Rennen mag niet. 
Houd bij hoe vaak de proefpersoon heen en weer loopt. Na zes minuten moet de 
proefpersoon stoppen. Bereken hoe veel meter de proefpersoon in zes minuten heeft 
afgelegd. Dit doe je door het aantal keren dat de persoon heen en weer is gegaan te 
vermenigvuldigen met 50 en dan nog de laatste meters die een persoon over het lint 
heeft afgelegd erbij op te tellen. 
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Hoe bouw ik een Vitality Club les op? 
 
Een Vitality Club kan volgens een vast stramien opgebouwd worden. Hier mag van 
afgeweken worden.  

 
- Begin de les met 10 minuten opwarmen door rustig te wandelen of te joggen en 

ondertussen de armen los te gooien. Draai met de armen in het rond, afwisselend de 
linker en rechter arm. Daarna de benen opwarmen door de knieën een paar keer op 
te trekken naar de borst. De andere kant warm je op door met de hakken de billen 
aan te tikken. 

- Het middenstuk is er ruimte voor twee grote onderdelen van beide twintig minuten. 
Denk bijvoorbeeld aan een statische oefening waarbij de spieren versterkt worden en 
een gedeelte met een spel element. Voorbeeld oefeningen staan aan het einde van 
deze handleiding. Tevens zijn er op het internet nog veel meer voorbeeld oefeningen 
en spellen te vinden. 

- Het einde van de les wordt afgesloten met 10 minuten cooling down, waar de grote 
spiergroepen gerekt worden. 
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BIJLAGE 1: Samenvattende tekst 
 
 
Een groot deel van de ouderen beweegt te weinig en met de stijgende prevalentie 

leefstijlziektes wordt het steeds belangrijker om grote groepen 65-plussers duurzaam aan 

het bewegen te krijgen. Klassieke interventies slagen hier niet in omdat door het gebruik van 

professionals de interventies te kostbaar en niet duurzaam zijn. De Vitality Club is een 

nieuwe beweeginterventie op basis van peer coaching, waarbij deelnemers zelf optreden als 

coach en organisator. De Vitality Club is een beweeggroep die samen beweegt in de 

openbare ruimte. De oefeningen zijn op ieder niveau uit te oefenen en focussen op kracht, 

behendigheid, uithoudingsvermogen en cognitie. De interventie is effectief, deelnemers 

gaan na deelname fysiek vooruit op de zes-minuten looptest. De interventie heeft een sterke 

sociale component waardoor het deelnemers lang weet te binden. Jaarlijkse blijft 92% lid. 

Door het gebruik van peer coaching en de openbare ruimte zijn de structurele kosten laag. 

Hierdoor is de interventie duurzaam en schaalbaar. De groepen zijn allemaal meer dan een 

jaar zelf-organiserend zonder enige sturing van de initiële interventie uitvoerder. Deze 

eigenschappen, effectief, duurzaam en schaalbaar, maken de interventie geschikt om grote 

groepen ouderen langdurige aan het bewegen te krijgen. 

 

 

Linkje naar promo filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=LUoTvntVWxk  
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BIJLAGE 2: Pers tekst 
 

[Stad], [Datum] - Na het succes van de Vitality Club in Leiden, zal op [Datum start] een 
nieuwe Vitality Club in [locatie] van start gaan. Vitality Club is een initiatief van Leyden 
Academy on Vitality and Ageing en wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente 
Leiden, Fonds NutsOhra en Stichting Dioraphte. 

  

Wordt fit en maak vrienden 

Het doel van een Vitality Club is dat ouderen elkaar motiveren om gezamenlijk dagelijkse 
beweging in de routine te integreren en gezonder en gelukkiger oud te worden. Naast de 
gezondheidswinst dat een uur bewegen per dag al oplevert, wordt het sociale aspect door 
de deelnemers zeer gewaardeerd. 

  

Toegankelijk niveau 

Van [welke dagen wordt er gesport] zijn 50-plussers van [tijdstip] uur van harte welkom 
om onder begeleiding van een vrijwillige coach op [adres verzamelplaats] te bewegen. 
De oefeningen zullen matig intensief zijn en kunnen op ieder niveau worden uitgevoerd. 
De geringe kosten voor deelname van 1 euro per week (ongeacht het aantal keren dat 
men per week aanwezig is) zijn voor de aanschaf van materiaal. Deelname is geheel 
vrijblijvend en aanmelden is niet noodzakelijk. 
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BIJLAGE 3: Facebookadvertentie 
 
 
Via Facebook kunt u heel laagdrempelig berichten promoten. Deze advertenties zijn 
makkelijk op te zetten en voor een klein bedrag onder de aandacht brengen bij mensen bij u 
in de buurt.  
 
De Vitality Club heeft een eigen Facebookpagina die beheerd wordt door Stichting Vitality 
Club. Het is mogelijk om uw persoonlijk Facebook account (bijvoorbeeld ‘Jan Jansen’) een 
beheerder van de Vitality Club pagina te maken. Met deze rechten kunt u zelf een 
advertentie kunt plaatsen en promoten (voor een vergoeding aan Facebook). Daarnaast is 
het ook mogelijk om ons een bericht te laten plaatsen en ons de advertentie te laten kopen. 
De kosten brengen wij dan in rekening met u, zonder extra toegevoegde kosten. 
 
 
Korte uitleg zelf een bericht promoten: 
 
Als u door ons als ‘beheerder’ van de Vitality Club bent aangemerkt, kunt u berichten 
plaatsen in naam van de Vitality Club. Om een advertentie te plaatsen neemt u de volgende 
stappen 
 

1. U plaatst een berich top de Facebookpagina in naam van de Vitality Club 
2. Klik op de knop ‘promoten’ onderaan het bericht, nadat het al geplaatst is 
3. U komt bij een pagina waarin u kunt kiezen welke doelgrop u wilt bereiken en hoe lang de 

advertentie moet lopen. Kies als doelgroep ‘Locatie - Mensen woonachtig [in uw buurt] & 
Leeftijd 50+’   

4. Als u alle instelling hebt gekozen wordt er een prijs bepaald door Faebook die u dan kunt 
afrekenen 

5. Betaal de advertentie en het bericht dat u hebt geplaatst wordt gepromoot onder de 
doelgroep voor de duur die u hebt gekozen. 
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BIJLAGE 4: Inschrijfformulier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algemene informatie  

Voornaam  
Achternaam  
Telefoonnummer  
Emailadres  
Ondertekening: Door ondertekening van dit formulier verklaar ik mij akkoord 
met het verwerken van bovenstaande gegevens: Ja � Nee � 
  
  
Datum     
Handtekening  

 
Let op: Meedoen is op eigen risico. Er zijn geen professionals bij de Vitality Club betrokken. Bij 
een ongeval zal er gehandeld worden zoals dat zou gebeuren wanneer het ergens anders had 
plaatsgevonden.  
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BIJLAGE 5: Presentie 
Ledenlijst 
Noteer wie er welke week is geweest.  Kruisje = niet aanwezig, vinkje = aanwezig, krul = betaald  
Eerste helft van het jaar: 

  
Weeknummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Naam                           
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Ledenlijst 
Noteer wie er welke week is geweest.  Kruisje = niet aanwezig, vinkje = aanwezig, krul = betaald 
Tweede helft van het jaar: 

  
 

 
 

  

Weeknummer 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
Naam                           
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BIJLAGE 6: Voorbeeldoefeningen 
 
De volgende lijst bestaat uit voorbeeldoefeningen die tijdens bijeenkomsten van een Vitality 
Club kunnen worden uitgevoerd. Voer een oefening, zeker in het begin, voorzichtig uit. Kijk 
eerst of uw lichaam het toestaat om de oefening uit te voeren. Bij herhaalde keren kan de 
oefening zwaarder worden gemaakt door middel van gewichten of houding. Voor elke 
oefening is de beweging eenmalig beschreven. Voor een goede training moeten de meeste 
oefeningen een aantal keer herhaald worden. Een typische oefening voert u tien keer 
achterelkaar uit. Daarna neemt u 30 seconden pauze en voert u de oefening nog tien keer 
uit. Als laatste neemt u nogmaals een pauze en voert u na de tweede pauze de laatste set 
van tien oefeningen uit. 
 
De oefeningen zijn een kleine selectie uit alle oefeningen die bedacht worden door peer 
coaches. De oefeningen zijn ingedeeld per spiergroep. Spieren boven in het lichaam komen 
als eerste, spieren onderin het lichaam als laatste. Probeer te variëren tussen spiergroepen. 
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Schouderspieren 
1. Zwaaien met een arm met weerstand 

Zwaai met de linker/rechterarm van voor naar achter langs het lichaam met een gewicht in 
de arm. Leun naar de kant van de arm met het gewicht, zodat u kunt zwaaien zonder uzelf te 
raken.  
https://youtu.be/6wz3g0KsyOg 
 

2. Zwaaien met twee armen met weerstand 
Pak een gewicht met beide handen. Plaats de benen uit elkaar. Zwaai het gewicht met 
gestrekte armen van tussen de knieën naar voren tot schouderhoogte.  
https://youtu.be/MR0IJFbA_Rg  
 

3. Om de romp draaien 
Plaats de voeten op schouderbreedte naast elkaar. Pak een gewicht en draai dit met of tegen 
de klok in om uw lichaam. Houd het gewicht op heuphoogte. Het gewicht wordt per rondje 
twee keer van hand doorgegeven, ter hoogte van de navel en de ruggengraat. 
https://youtu.be/0Cx9OIOrMu4  
 

4. Gewicht van borst tot boven het hoofd tillen 
Plaats voeten op schouderbreedte uit elkaar. Pak het gewicht met twee handen vast. Til het 
gewicht op tot aan de borst. Vanaf dit moment tilt u het gewicht zo hoog mogelijk boven uw 
hoofd. Daarna laat u het gewicht zakken tot borsthoogte. 
https://youtu.be/a3lQkCm6WAk  
 

5. Gewicht van knie tot boven het hoofd tillen 
Uitbreiding van oefening 4. Til het gewicht met beide handen ter hoogte van uw knieën. Til 
hierna het gewicht zo hoog mogelijk boven uw hoofd. Laat het gewicht daarna weer zakken 
tot aan de knieën. 
https://youtu.be/eidz6Fo0K7c  
 

6. Gewicht van grond tot boven het hoofd tillen 
Uitbreiding van oefening 4. Til het gewicht met beide handen vanaf de grond tot zo hoog 
mogelijk boven uw hoofd. Laat hierna het gewicht weer rustig zakken tot de grond. Laat het 
gewicht los en ga weer rechtop staan. 
https://youtu.be/vS-qe9F6YAw 
 

7. Gewicht schuin oversteken 
Plaats de voeten schouderbreedte uit elkaar. Plaats het gewicht bij de linkervoet. Pak het 
gewicht met de rechterhand van de grond en til het helemaal naar rechts boven in een 
schuine lijn langs het lichaam. Zo hoog mogelijk. Breng het gewicht daarna weer terug naar 
de linkervoet. Deze oefening kan ook gedaan worden met de linkerhand. Dan begint het 
gewicht bij de rechtervoet en wordt het gewicht naar links boven gebracht. 
https://youtu.be/jThh4NXbG0M  
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8. Gewicht draaien boven het hoofd 
Pak het gewicht met twee handen vast. Draai met het gewicht rondjes om het hoofd ter 
hoogte van uw oren. Laat het gewicht tijdens het draaien niet los. 
https://youtu.be/k9mOFcRZL8Y  

 

Rugspieren 
9. Been optillen 

Voor deze oefening moet u op de grond liggen. Een matje of zachte ondergrond is fijner voor 
de buik en borst. Ga plat op de buik liggen. Armen voor u uit gestrekt. Til met een gestrekt 
been de linkervoet van de grond. Een klein stukje van de grond is voldoende. Plaats daarna 
de voet weer op de grond. Herhaal de oefening met de het andere been. 
https://youtu.be/GYpjmyqbZi8  
 

10. Arm optillen 
Variatie op oefening 9. Ga plat op de buik liggen. Armen gestrekt voor u uit. Til met een 
gestrekte arm de linkerhand van de grond. Een klein stukje van de grond is voldoende. Plaats 
daarna de hand weer op de grond. Herhaal de oefening met de andere hand. 
https://youtu.be/jlR3wXWUDBU  
 

11. Arm en been tegelijk optillen 
Combinatie van oefening 9 en 10. Ga plat op de buik liggen. Armen gestrekt voor u uit. Til 
met gestrekte arm de linkerhand van de grond en met gestrekt been tegelijk de rechtervoet 
van de grond. Plaats daarna de linkerhand en rechtervoet op de grond. Herhaal de oefening 
met de rechterhand en linkervoet. 
https://youtu.be/hzrC4ez5HOw  
 

12. Beide armen en benen optillen 
Uitbreiding van oefening 11. Ga plat op de buik liggen. Armen gestrekt voor u uit. Til met 
gestrekte armen en benen beide handen en voeten van de grond. Een klein stukje is 
voldoende. Plaats daarna beide handen en voeten weer op de grond. 
https://youtu.be/PUeuylKW848  
 

13. Brug 
Ga plat op de rug liggen met de armen langs het lichaam. Plaats de voeten plat op de grond 
door de knieën op te tillen en te buigen. Maak ongeveer een rechte hoek (90 graden) in de 
knieën. Dit is de basishouding. Til daarna de billen van de grond tot dat de bovenbenen recht 
onder de romp staat. Houd deze houding even vast en laat daarna de billen weer op de 
grond zakken. 
 

14. Brug met gestrekt been 
Uitbreiding op oefening 13. Ga in dezelfde basishouding liggen. Til de billen van de grond tot 
dat de bovenbenen recht onder de romp staat. Houd deze houding vast. Probeer nu ook de 
rechtervoet van de grond te tillen en het rechterbeen voor u uit te strekken. Ze daarna de 
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rechtervoet weer op dezelfde plek op de grond. Laat langzaam de billen zakken op de grond. 
Herhaal de oefening met het linkerbeen.  
 

Rompspieren 
15. Stok oppakken 

Voor de volgende oefening heeft u een stok of soortgelijk object nodig. Plaats de stok dwars 
voor u. Ga rechtop staan. Buig langzaam voorover, probeer met name in de heupen te 
buigen, en pak de stok met beide handen aan de uiteindes vast. Til de stok op tot boven de 
hoofd. Leg daarna de stok weer op dezelfde plek op de grond. 
https://youtu.be/lX1kZPgzVL8  
 

16. Gewicht over lichaam draaien 
Plaats de voeten schouderbreedte uit elkaar. Plaats een gewicht links van de linkervoet. Ga 
rechtop staan. Pak het gewicht met twee handen beet. Til het gewicht over het lichaam en 
hoofd naar de rechterkant en leg het rustig neer naast de rechtervoet. Laat het gewicht los 
en ga weer rechtop staan. Herhaal de oefening door het gewicht weer van rechts naar links 
te brengen. 
https://youtu.be/jXWI2hYXkxY  
 

17. Hangen 
Ga zitten op de grond met de benen gestrekt. Probeer rechtop te zitten door een negentig 
graden hoek in de heupen te maken. Doe de armen over elkaar. Buig voorover met het hoofd 
richting de knieën. Probeer de schouders en het hoofd te laten hangen. Houd dit vijf 
seconden vast. Ga daarna weer rechtop zitten en strek de armen en de lucht.  
https://youtu.be/2OFXD95tNNE  
 

18. Arm of been in de lucht 
Voor de volgende oefening moet u steunen op de grond. Een matje of zachte ondergrond is 
fijner voor knieën en handen. Ga op handen en knieën zitten met de rug horizontaal. Til 
voorzichtig uw linkerhand van de grond en strek uw linkerarm recht voor u uit. Houd deze 
houding even vast en plaats daarna uw linkerhand weer op de grond. Dit kan ook gedaan 
worden met de andere arm of een been. 
https://youtu.be/K3RDc578rjA  
 

19. Arm en been in de lucht 
Uitbreiding op oefening 16. Ga op handen en knieën zitten met de rug horizontaal. Til tegelijk 
uw rechterhand en linkerknie van de grond. Strek de rechterarm recht voor u uit, strek het 
linkerbeen recht naar achteren. Houd deze houding even vast en plaats daarna de 
rechterhand en linkerknie weer op de grond. Herhaal de oefening met de linkerhand en 
rechterknie. 
https://youtu.be/lAG4pSqLdBg  
 

20. Alleen op de billen zitten 
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Ga op de billen zitten met de benen voor u uit. Buig de benen licht in de knieën. Til langzaam 
de voeten van de grond, door een beetje naar achteren te leunen. Op dit moment zijn alleen 
de billen nog op de grond. Houd deze houding enkele tellen vast. 
 

21. Alleen op de billen zitten met gewicht onder de benen 
Uitbreiding op oefening 20. Ga in dezelfde houding als in oefening 20 zitten. Alleen de billen 
op de grond en de benen licht gebogen in de lucht. Beweeg nu het gewicht onder de knieën 
heen en boven de knieën terug. U maakt een cirkel bewegen om de knieën heen. Doe dit 
enkele tellen en neem daarna rust 
 

22. Been naar buiten brengen 
Voor deze oefening moet u op de grond steunen. Een matje of zachte ondergrond is fijner 
voor handen en knieën. Ga op handen en knieën zitten met de rug horizontaal. Beweeg de 
rechterknie naar buiten alsof een hond tegen een boom aan plast. 
 

23. Cirkel maken met gewicht 
Pak een gewicht met twee handen beet en houd hem voor de navel. Draai een grote cirkel 
voor het lichaam, het laagste punt van de cirkel voor de navel, het hoogste punt boven het 
hoofd. 
https://youtu.be/pISiMDG4bdE  

Buikspieren 
24. Sit ups 

Voor de volgende oefening ligt u op de grond. Een matje of zachte ondergrond maakt het 
aangenamer voor uw rug. Ga plat op de grond liggen. Ga vanuit deze houding rechtop zitten 
door de buikspieren aan te spannen. 
https://youtu.be/u01SsHLN4us  
 

25. Sit ups met opgetrokken benen 
Uitbreiding van oefening 21. Ga plat op de grond liggen. Trek de knieën een beetje op en 
houd beide voeten van de grond. Probeer nu de schouders van de grond te krijgen zonder de 
voeten op de grond te zetten. 
https://youtu.be/rkMJalGO1Uo  
 

26. Fietsen in de lucht 
Voor de volgende oefening ligt u op de grond. Een matje of zachte ondergrond maakt het 
aangenamer voor uw rug. Ga plat op de grond liggen. Til de voeten van de grond en maak 
een fiets beweging in de lucht. 
 

27. Gestrekte benen optillen 
Voor de volgende oefening ligt u op de grond. Een matje of zachte ondergrond maakt het 
aangenamer voor uw rug. Ga plat op de grond liggen. Til de rechtervoet met gestrekt been 
van de grond. Houd deze houding even vast en leg daarna de voet weer rustig op de grond. 
Herhaal de oefening met het linkerbeen. 
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28. Vallende benen stoppen – twee personen 

Voor de volgende oefening zijn twee personen nodig. Een persoon ligt op de grond. Een 
matje of zachte ondergrond maakt het aangenamer voor uw rug. De andere persoon staat. 
Persoon 1 gaat plat op de grond liggen. Persoon 2 gaat boven persoon 1 staan, met de 
linkervoet naast de linkerschouder en de rechtervoet naast de rechterschouder van persoon 
1. Persoon 1 tilt beide benen gestrekt in de lucht, zo hoog mogelijk. Persoon 2 pakt beide 
enkels van persoon 1 vast. Daarna duwt persoon 2 de benen van persoon 1 zachtjes naar 
voren. Persoon 1 moet nu door het aanspannen van de buikspieren voorkomen dat de 
voeten de grond bereiken. Herhaal de oefening een paar keer en wissel de rollen af. 
 

29. Plank 
Voor de volgende oefening moet u steunen op de grond. Een matje of zachte ondergrond is 
fijner voor ellenbogen en voeten. Ga plat op de buik liggen. Til uzelf op en steun op de 
ellenbogen. Til daarna de rest van het lichaam van de grond, zodat alleen de ellenbogen en 
de voeten nog op de grond steunen. De rest van het lichaam is vanaf de voeten tot en met 
de schouders in één rechte lijn. De oefening kan lichter gemaakt worden door op de knieën 
in plaats van op de voeten te steunen. 
 

30. Zijwaartse plank 
Uitbreiding van oefening 26. De oefening is hetzelfde als oefening 26, maar in plaats van 
steunen op beide ellenbogen, steunt u bij deze oefening maar op één ellenboog. Om dit te 
doen draait u het lichaam zo, dat het boven die ene ellenboog bevindt. 
 

31. Zittend benen verplaatsen 
Ga zitten op de grond met de benen gestrekt voor u uit. Doe de armen over elkaar. Probeer 
nu met gestrekte benen en voeten tegen elkaar de benen naar links te verplaatsen door ze 
een klein beetje op te tillen. Verplaats daarna de benen naar rechts. 
https://youtu.be/WHu5VP4X6Rs  
 

32. Zittend been optillen 
Ga zitten op de grond met de benen gestrekt voor u uit. Strek de armen boven uw hoofd. Til 
de rechtervoet met gestrekt been van de grond. Houd deze houding kort vast en leg daarna 
de voet rustig op de grond. Herhaal de oefening met het linkerbeen. 
https://youtu.be/81jK_CR0mRM  
 

33. Gewicht onder benen door 
Ga zitten op de grond met de benen licht opgetrokken. Verplaats het gewicht onder de 
knieën door van links naar rechts en boven de knieën weer terug. Deze oefening kan 
zwaarder gemaakt worden door beide voeten van de grond te tillen. 
https://youtu.be/DTonfb9m2GM  
 

34. Gewicht halen en brengen – twee personen 
Voor de volgende oefening zijn twee personen nodig. Een persoon ligt op de grond. Een 
matje of zachte ondergrond maakt het aangenamer voor uw rug. Persoon 1 gaat plat op de 



 

 32 

rug liggen. Persoon 2 gaat links of rechts naast het hoofd van persoon 1 staan. Persoon 2 
houdt een gewicht op ellenboog hoogte. Persoon 1 probeert het gewicht van persoon 2 aan 
te pakken door met de schouders een beetje van de grond te komen. Als persoon 1 het 
gewicht heeft gepakt neemt de het rustig mee naar beneden. Daarna brengt persoon 1 het 
gewicht terug naar de handen van persoon 2. Herhaal de oefening een paar keer en wissel de 
rollen af. 
https://youtu.be/_nBQED_JGp0  
 

35. Benen opzij zwaaien 
Voor de volgende oefening ligt u op de grond. Een matje of zachte ondergrond maakt het 
aangenamer voor uw rug. Ga plat op de rug liggen met de armen weid gespreid op de grond. 
Til beide benen gestrekt in de lucht recht omhoog. Laat beide benen nu langzaam zakken 
naar rechts totdat u de grond raakt. Breng nu de benen gestrekt helemaal naar de linkerkant. 
https://youtu.be/Ks-hw5Vqgi4 
 

36. Benen in de lucht strekken 
Voor de volgende oefening ligt u op de grond. Een matje of zachte ondergrond maakt het 
aangenamer voor uw rug. Ga plat op de rug liggen met de benen een beetje opgetrokken. 
Strek uw rechterbeen in de lucht. Zet deze neer op de grond. Herhaal de oefening met het 
linkerbeen. 
https://youtu.be/zKPmDAvl17I  
 

37. Beide benen in de lucht strekken 
Uitbreiding van oefening 33. Ga plat op de grond liggen. Strek beide benen in de lucht. Houd 
dit even vast en leg daarna beide voeten weer rustig op de grond. 
https://youtu.be/Rmxt5BVnOC8  
 

Flexibiliteit 
38. Vooroverbuigen 

Voor de volgende oefening is een stok nodig. Plaats de voeten schouderbreedte uit elkaar. 
Buig vanuit de heup naar voren en probeer de stok zo ver mogelijk voor de voeten verticaal 
neer te zetten. U kunt een beetje op de stok leunen terwijl u voorovergebogen bent.  
https://youtu.be/tzGBjTq9A-s  
 

39. Schouders rekken met stok 
Voor de volgende oefening is een stok nodig. Pak de stok bij de uiteindes vast en laat deze 
niet meer los. Probeer de stok over uw hoofd te brengen en achter op de schouders te 
leggen. Als dit goed lukt kunt u proberen de stok verder omlaag te brengen, door eerst een 
kant van de stok naar de billen te brengen en daarna de andere kant. 
https://youtu.be/ByKXu3oXtBU  
 

40. Roteren met stok in handen 
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Voor de volgende oefening is een stok nodig. Pak de stok bij de uiteindes vast en laat deze 
niet meer los. Breng de stok boven uw hoofd in dezelfde richting als uw schouders. Dit is de 
basispositie. Draai de stok een kwartslag naar rechts. Breng de stok weer in de basispositie. 
Draai daarna de stok een kwartslag naar links.  
https://youtu.be/_TPuwd_eROo  
 

41. Draaien met stok in handen 
Voor de volgende oefening is een stok nodig. Pak de stok bij de uiteindes vast en laat deze 
niet meer los. Breng de stok boven uw hoofd in dezelfde richting als uw schouders. Dit is de 
basispositie. Breng de rechterkant van de stok zo dicht mogelijk naar uw rechter voet. Breng 
de stok weer in basispositie. Breng daarna de  linkerkant van de stok zo dicht mogelijk naar 
uw linker voet. 
https://youtu.be/_TPuwd_eROo  
 
 
 
 

42. Benen heffen 
Voor de volgende oefening kan een stok gebruikt worden. Pak een stok bij de uiteindes vast 
en strek de armen voor het lichaam. Probeer met de rechterknie de stok aan te tikken. 
Probeer dit daarna met de linker knie. Als de oefening te moeilijk is kunt u de stok wat lager 
brengen. De oefening kan ook met een gestrekt been gedaan worden, in dat geval probeert 
u met de scheen de stok aan te tikken. 
https://youtu.be/mzvNQtGUTks  

 
43. Voorwerp achterlangs doorgeven – twee personen 

Voor de volgende oefening zijn twee personen nodig. Persoon 1 zit rechtop met gestrekte 
benen op de grond. Persoon 2 gaat achter de rug van persoon 1 zitten or hurken. Persoon 2 
geeft het voorwerp of gewicht aan de rechter kant van persoon 1 aan. Persoon 1 pakt het 
voorwerp over en brengt het naar de linker kant, waar persoon 2 het voorwerp weer 
overneemt. Herhaal de oefening een paar keer, wissel van richting en wissel van rol. 
https://youtu.be/WPMGQZFbMDw  
 

44. Synchroon zwaaien – twee personen 
Voor de volgende oefening zijn twee personen en twee stokken nodig. Beide personen staan 
tegenover elkaar. De rechterhand van de ene en de linkerhand van de andere persoon 
houden één stok vast. Andersom houdt de linkerhand van de ene en de rechterhand van de 
andere persoon één stok vast. Beide personen zijn nu ‘verbonden’ middels de stokken. Beide 
personen zwaaien nu met beide armen langs het lichaam van voor naar achter.  
https://youtu.be/0CSKfAewz7o  
 

45. Been over stok zwaaien 
Voor de volgende oefening is een stok nodig. Ga stevig staan. Plaats de stok verticaal voor u 
en houd de stok vast. Zwaai met uw rechterbeen over de stok. Als het been over de stok 
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wordt gezwaaid, moet de stok kort losgelaten worden, anders komt uw been tegen uw arm 
aan. Herhaal de oefening met het linkerbeen. 
https://youtu.be/VV2RgBYa6gQ  
 

46. Armen boven schouders brengen – twee personen 
Uitbreiding van oefening 41. Beide personen staan weer tegenover elkaar, verbonden met 
twee stokken. Breng nu tegelijk de linker en de rechterarm gestrekt naar buiten op 
schouderhoogte. Als uw partner en u het kunnen, kunnen de armen zelfs helemaal boven 
het hoofd worden gebracht, zodat uw eigen handen elkaar boven uw hoofd aanraken. 
https://youtu.be/dPFj9w2yBFk  

Coördinatie 
47. Zijwaarts stappen 

Voor de volgende oefening kan een hoepel gebruikt worden, u kunt ook een denkbeeldig 
cirkel op de grond maken. Plaats de hoepel op de grond. Ga naast de hoepel staan met uw 
rechterzij naar de hoepel toe. Stap met uw rechtervoet in de hoepel. Stap daarna met uw 
linkervoet in de hoepel. Stap daarna met uw rechtervoet aan de andere kant uit de hoepel. 
Stap daarna met uw linkervoet uit de hoepel naar uw rechtervoet. Nu staat u met uw 
linkerzij naar de hoepel en kunt u de oefening herhalen, maar dan begint u met uw 
linkervoet in de hoepel te stappen. 
https://youtu.be/5QtOjRMO17c  
 

48. Zijwaarts hoepels stappen 
Uitbreiding van oefening 44. Voor de volgende oefening zijn een aantal hoepels nodig. Leg de 
hoepels in een rijtje naast elkaar. Ga bij de eerste hoepel staan met uw rechterzij naar de 
hoepel gericht. Plaats uw rechtervoet in de eerste hoepel. Plaats uw linkervoet in de eerste 
hoepel. Plaats uw rechtervoet in de tweede hoepel. Plaats uw linkervoet in de tweede 
hoepel. Enzovoort. Herhaal de oefening met uw linkerzij en linkervoet voor. 
https://youtu.be/sop-pV9gpcw  
 
 

49. Zijwaarts hoepel overslaan 
Uitbreiding van oefening 45. Leg de hoepels in een rijtje naast elkaar. Ga met uw 
rechterbeen in de eerste hoepel van het rijtje staan met de rechterzij naar de laatste hoepel 
gericht. Plaats de rechtervoet in de tweede hoepel. Er is nu één hele hoepel tussen uw linker- 
en rechtervoet. Plaats de linkervoet in de eerste hoepel. Plaats de rechtervoet in de derde 
hoepel. Plaats de linkervoet in de tweede hoepel. Plaats de rechtervoet in de vierde hoepel. 
Enzovoort. Herhaal de oefening met uw linkerzij en linkervoet voor. 
https://youtu.be/igl37yfP8QI  
 

50. Zijwaarts aansluiten 
Ga rechtop staan. Handen in de zij. Stap met uw rechtervoet naar de rechterkant. Sluit aan 
met uw linkervoet bij de rechtervoet. Herhaal deze stappen. U beweegt nu zijwaarts voort. 
Probeer ligt op de voeten te staan een klein beetje te springen/huppelen. 
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https://youtu.be/-n3bb-WYvko  
 

51. Door hoepels dribbelen 
Voor de volgende oefening zijn een aantal hoepels nodig. Leg de hoepels in een rijtje naast 
elkaar. Ga bij de eerste hoepel staan met uw borst richting de hoepel. Stap met uw 
rechtervoet in de eerste hoepel. Volg daarna met uw linkervoet in de eerste hoepel. U loopt 
nu met kleine stapjes door de hoepels. 
https://youtu.be/BB2qxuVcx6E  
 

52. Over stok heen stappen 
Voor de volgende oefening is een stok nodig. Leg de stok voor de voeten, met de uiteindes in 
dezelfde richting als uw schouders. Stap over de stok. Stap daarna achteruit terug over de 
stok heen. De stok kan ook voor u neer gelegd worden in de richting van uw neus. Dan moet 
u zijwaarts over de stok heen stappen. 
https://youtu.be/ZxruumIvhQw  
 

53. Mannequinloop 
Voor deze oefening moet je een lijn op de grond hebben. Deze lijn kan bestaan uit een 
wegmarkering, of bijvoorbeeld een scheur in de grond. Loop met de voeten op te lijn en 
probeer te balanceren. Als u denkt te vallen, moet u uw voet van de lijn halen om weer 
stabiel te staan. 
https://youtu.be/jOrV_OdWszM 
 
 

54. Mannequinloop overdreven 
Uitbreiding van oefening 50. Neem dezelfde (denkbeeldige) lijn. Loop wederom over de lijn, 
maar plaats deze keer de voeten aan de verkeerde kant van de lijn. De rechtervoet komt 
links van de lijn en de linkervoet rechts van de lijn. 
https://youtu.be/D2aYvPfPn_M  
 

55. Knieheffen op lijn 
Uitbreiding van oefening 50. Loop over dezelfde lijn. Trek tijdens het lopen de knieën zo 
hoog mogelijk op.  
https://youtu.be/euEVulLUl_8  
 

56. Hakken-billen op lijn 
Uitbreiding van oefening 50. Loop over dezelfde lijn. Probeer tijdens het lopen met de 
hakken de billen aan te tikken. 
https://youtu.be/2dv7WmThWk4  

Beenspieren 
57. Uitstappen 

De volgende oefening kan met twee personen gedaan worden. Ga stevig staan met een 
gewicht in beide handen voor de borst. Neem een grote stap met het rechterbeen naar 
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voren en zak door de rechterknie. Plaats daarna het rechterbeen weer naast het linkerbeen. 
Herhaal de oefening met het linkerbeen. Wanneer u met twee personen bent, gaat u 
tegenover elkaar staan. Een persoon heeft een gewicht vast, de ander niet. Beide personen 
stappen met het rechterbeen naar voren. In het midden ontmoet u elkaar en geeft u het 
gewicht over. Daarna stappen beide personen terug naar de basispositie. Herhaal nu de 
oefening met het linkerbeen.  
https://youtu.be/q0dshxIVq1c  
 

58. Op één been staan 
Plaats de voeten naast elkaar. Til langzaam de rechtervoet van de grond. Houd dit zo land 
mogelijk vol. Herhaal de oefening met het linkerbeen. Een telefoon met stopwatch kan 
gebruikt worden om vooraf een tijd af te spreken. Zo kunt u beginnen bij vijf seconden. Als u 
dat haalt kunt u de volgende keer proberen vijf seconden langer op één been te staan. 
 

59. Squats 
Plaats de voeten schouderbreedte uit elkaar. Zak door de knieën en houd de rug reg. Duw de 
billen een beetje naar achteren en steun vooral op de hielen. De knieën mogen niet voorbij 
uw tenen zijn. 

 

Conditie 
60. Wandelen 

Ga samen wandelen. Dit is een goede manier om wat spieren op te warmen aan het begin 
van een Vitality Club sessie. 
 
 

61. Touwtjespringen 
Voor de volgende oefening is een springtouw nodig. Ga touwtjespringen. Probeer van 
tevoren af te spreken hoe veel sprongen er gemaakt moeten worden. Probeer dit in de 
toekomst uit te breiden. 
 

Spel 
62. Overgooien 

Voor de volgende oefening is een bal nodig. Maak twee groepen. Beide groepen vormen een 
rijtje en gaan tegenover elkaar staan. De voorste persoon van groep één gooit de bal naar de 
voorste persoon van groep twee. Persoon één van groep één loopt daarna achter de bal aan 
en sluit achteraan bij groep twee. De voorste persoon van groep twee heeft net de bal 
gevangen en gooit de bal nu naar de nieuwe persoon die vooraan groep één staat. De eerste 
persoon van groep twee loopt achter de bal aan en sluit zich achteraan bij groep één. Nu 
heeft weer de voorste persoon van groep één de bal en zijn twee personen van groep 
gewisseld. 
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63. Overschoppen 
Variatie op oefening 59. De oefening is vergelijkbaar met oefening 59, maar in plaats van de 
bal te gooien, wordt de bal geschopt met de voet. 
 

64. Jeu de hoepel 
Een variant van Jeu de Boules, maar dan met hoepels in plaats van ballen. Spreek een punt af 
of leg een hoepel ergens neer. Iedereen mag om beurten een hoepel gooien. De hoepel die 
het dichtst bij het afgesproken punt komt heeft gewonnen 
 

65. Hoepel golf 
Voor dit spel is een voetbal of handbal doel nodig. Laat iedereen een hoepel gooiend van een 
zelf te bepalen afstand. Als de hoepel in het doel eindigt, krijgt de werper een punt. Iedereen 
mag drie keer werpen. Wie de meeste punten heeft wint. 
 

66. Rups 
Leg hoepels neer in een rijtje. Laat in elke hoepel een persoon staan. De achterste persoon 
tilt de hoepel op en neemt die mee naar de voorkant van de rij. Op het moment dat de 
persoon bij de voorkant is aangekomen, kan de nieuwe persoon die achteraan staat de 
hoepel optillen en naar voren lopen. Op deze manier ‘verplaatst’ de rij hoepels zich naar 
voren. Er kan ook een wedstrijd gedaan worden met twee teams. De ‘rups’ die het eerste de 
finish bereikt wint. 
 

67. Parcours afleggen 
Leg met een aantal pionnen/markeringsdoppen parcours. De deelnemers moeten het 
parcours doorlopen.  Met verschillende kleuren kunnen er meerdere parcours uitgezet 
worden. Deze kunnen door verschillende teams tegelijk afgelegd worden. 
 

68. Evenwicht 
Voor de volgende oefening heb je stokken en een bal nodig. Laat twee deelnemers twee 
stokken samen vasthouden. Een stok zit in de linkerhand van de ene en in de rechterhand 
van de andere deelnemer. De andere stok zit in de rechterhand van de ene en in de 
linkerhand van de andere deelnemer. Tussen de twee stokken wordt een bal geplaatst. 
Deelnemers moeten de bal van de een naar de ander verplaatsen, zonder de bal op de grond 
te laten vallen. 
 

69. Stok balanceren 
Laat een stok verticaal balanceren op je hand. Om de oefening moeilijker te maken kan je de 
deelnemer ergens heen laten lopen. Als moeilijke oefening kan de stok via de lucht 
overgegeven worden naar de andere hand.  
 

70. Stok lanceren 
De volgende oefening kan met een stokken, schuimrubber staven of ballen gedaan worden. 
Maak drietallen. Ga met een drietal in een driehoek staan met ongeveer twee meter tussen 
elkaar. Alle drie de deelnemers hebben een stok/staaf/bal vast. Gooi tegelijk de 
stok/staaf/bal naar de persoon rechts, terwijl je de stok/staaf/bal vangt van de persoon links. 
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Deze oefening vergt timing en oefening. De oefening kan ook met twee personen of meer 
dan drie uitgevoerd worden. 
https://www.youtube.com/watch?v=GwzH-gpKOPw  
 

71. Twee stokken lanceren 
Uitbreiding op oefening 67. Maak tweetallen. In plaats van één stok over te gooien. Worden 
er nu twee stokken gegooid naar de volgende persoon. Deze vangt iedere stok met een 
hand. 
https://www.youtube.com/watch?v=GwzH-gpKOPw  
 

72. Trefbal 
Gebruik een afgezet speelveld. Doe meerdere ballen in het veld. Door de bal te pakken, kan 
een deelnemer een andere deelnemer uitschakelen, door de bal tegen die persoon aan te 
gooien. Als de bal gevangen wordt zonder dat deze eerst de grond raakt, is de werper van die 
bal uitgeschakeld. 
 

73. Hoepelhut 
De volgende oefening is in het begin ingewikkeld. Het kijken van het YouTube filmpje maakt 
het een stuk duidelijker. Voor de volgende oefening zijn een veelvoud van 6 hoepels nodig. 
Dus 6, 12, 18, 24 etc. hoepels. Verdeel de groep in twee teams. Beide teams maken een 
hoepel hut met minimaal twee personen. Leg 1 hoepel plat op de grond. Plaats twee hoepels 
rechtop in de hoepel op de grond. Laat de twee hoepels tegen elkaar rusten als een tent, laat 
de twee staande hoepels niet los! De andere persoon legt twee hoepels schuin over de 
andere twee hoepels. De eerste persoon laat nog steeds de twee eerdere hoepels niet los! 
Als laatste wordt de zesde hoepel horizontaal over de vier staande hoepels gelegd. Als het 
goed is, blijft de hoepel hut staan. 
Als beide hoepel hutten zijn gebouwd, kan er met ballen geprobeerd worden de andere 
hoepel hut om te gooien. Als de hoepel hut omgegooid is, moet het team de hut snel weer 
opbouwen. Het team dat als eerste de hoepel hut drie keer omgooit wint. 
https://www.youtube.com/watch?v=J5VrXdSc7y0  
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BIJLAGE 7: Flyers 
 
De flyer vindt u op de laatste pagina van dit document. U kunt als u wilt de laatste pagina 
apart printen en de witte vlakken invullen zoals u hieronder ziet. (Bijlage flyer is apart te 
downloaden op www.vitality-club.nl/handleiding) 
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