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Voorwoord
Nu de kinderen vanuit huis de lessen volgen is het ook
belangrijk om het bewegen niet te vergeten. We hebben
daarom een boekje gemaakt met leuke opdrachten voor
de kleinsten en twee weekplanningen voor de komende tijd
voor de wat oudere kinderen.

Let op, beweeg verstandig!
De oefeningen zijn in en rondom
het huis te doen. Het veiligste is
om de oefeningen met je eigen
gezin uit te voeren.

Social media & website
Wij zijn erg benieuwd naar jullie
beweegmomenten. Maak tijdens
het spelen mooie foto’s en tag ons
op Facebook en Instagram
(@sportbedrijfdrachten).
Wil je meer activiteiten voor thuis?
Houd onze website dan in de gaten
voor leuke en innoverende online
gymlessen voor thuis.

Thuis bewegen
voor kinderen van
1 tot 5 jaar
Veel en gevarieerd bewegen is belangrijk en leuk.
Daarom delen we leuke beweegtips om thuis samen te bewegen. Kijk
in onderstaand overzicht voor beweegtips om fijn te bewegen met
kinderen van 1 tot 5 jaar. Veel beweegplezier samen!
Beker gooien
Maak een stapel van plastic of papieren bekers op
een verhoging. Gooi met sokkenballen of een kleine
bal de bekers om. Als het makkelijk gaat, laat je je
kleuter meer afstand nemen of met de andere hand
gooien. Je kunt cijfers of letters op de bekers
schrijven, zo leert je kind deze kennen.
Spring!
Omhoog springen is lastig voor hele kleine
kinderen. Ergens áf springen is makkelijker.
Oefen eens vanaf de onderste traptrede of
de stoeprand. Natuurlijk mag je eerst de
handjes vasthouden, maar al snel kan je kind
het helemaal zelf.
Rollebollen
Leg je zoon of dochter op een laken op de grond.
Pak het aan de zijkanten vast en trek het omhoog.
Laat je kind heen en weer rollen van links naar
rechts. Je kunt ook je peuter op het laken over de
gladde vloer trekken. Als je kind het leuk vindt,
maak dan steeds meer en snellere bochtjes!

Doekjesdans
Maak een gaatje in het midden van een gekleurd
schoonmaakdoekje. Steek je vinger erdoor en je
hebt je danspop. Zet swingende muziek op en dans
erop los. Kunnen jullie ook aan beide handen een
danspopje laten dansen?
Levend klimparcours
Samen klimmen en klauteren, daar heb je niets voor
nodig. Ga op handen en knieën op de grond zitten en
laat je kind over je heen klimmen. Maak een poortje
door op handen en knieën te gaan staan en laat je
kind eronder door kruipen. Welke manieren kunnen
jullie nog meer verzinnen?

Kranten tikkertje
Rol 2 kranten op tot een koker en plak ze vast met
een plakbandje. Geef je kind een koker en speel
tikkertje. Probeer elkaars schouders te tikken, of
elkaars rug, buik, knieën of elkaars billen!

Luchtbedfun
Blaas één of meerdere luchtbedden half op. Laat
je kind daar overheen kruipen, rollen en ravotten.
Daag daarna je kind uit, kun je er ook overheen
lopen? Omdat je de luchtbedden niet helemaal op
spanning brengt oefent je kind nog meer om zelf
balans te houden.

Traplopen
Weet je dat kinderen al eerder kunnen traplopen dan
gewoon lopen? De trap bij jullie thuis is dus fantastisch
speelmateriaal voor jonge kinderen. Samen de trap op
en af gaan geeft plezier en is super goed voor het
zelfvertrouwen van je kind. Natuurlijk sta jij ook op
de trap onder je kind voor de veiligheid.

Doe pad
Maak een pad met plaatjes van voeten, handen,
waterplassen, leliebladeren, een bloem en een
bellenblaas. Je kunt dit pad door het hele huis
neerleggen. Volg de handje en voeten, spring in
de plassen of als een kikker, maak je lang en
adem in bij de bloem en uit bij de bellenblaas.
Spinnenweb
Maak een spinnenweb in de woonkamer
met een bolletje wol. Jullie zijn spinnen en
klauteren over de draden zonder dat het web
kapotgaat. Leg knuffels op de grond en laat
de spin de buit meenemen het web in.

Theedoek hondje
Stop een theedoek half in de achterkant
van je broek. Doe dit bij jezelf en bij je kind.
Jullie zijn speelse jonge hondjes die met
elkaars staart willen spelen. Kunnen jullie
elkaars staart pakken?

Heuvel rol
Maak een kleine helling van een matras of een
heleboel stevige kussens. Laat je kind zijwaarts van
de heuvel afrollen. Je mag eerst best een duwtje
geven, maar kijk of je kind het daarna zelf kan.
Daag je kind uit om ook eens andersom te rollen,
door met de voeten de andere kant op te wijzen.
Papa/mama klimmen
Ga op de grond liggen en laat je kind over jou heen
klimmen en klauteren. Je kunt dit eerst begeleiden
door een handje vast te houden. Maak de uitdaging
telkens anders door in een andere houding te gaan
liggen.

Grote schoenen
Laat je kind fijn op jouw (oude) schoenen rondlopen. Schoenen met een hakje bieden nog meer
uitdaging om goed en stevig te leren lopen. En dat
vinden veel kinderen geweldig! Gaat het gemakkelijk? Maak dan de ondergrond uitdagender door
op het gras of de straatstenen te lopen.
Krijtparcours
Maak met stoepkrijt een parcours van één lijn.
Zorg dat lijn draaibewegingen maakt die twee
kanten op draaien zodat je kind zowel links als
rechts om draait als het gaat lopen. Je kunt
ook zigzag lijnen tekenen. Maak er maar een
mooi en uitdagend parcours van!

Skippybal vliegen
Leg je kind op de buik boven op een grote strandbal of skippybal. Laat je kind als een vliegtuig zijn
armen spreiden. Houd de voeten of heupen vast
en beweeg je kind rustig heen en weer.
Woorden springen
Schrijf samen met stoepkrijt letters op de stoep.
Roep daarna een woord en je kind springt dit
woord van letter naar letter. Begin met woorden
zoals vis, bos of de naam van je kind. Is dit nog
te moeilijk? Teken dan dieren andere figuren die
jullie leuk vinden en spring van tekening naar
tekening!
Kleuren sprint
Maak met tape gekleurde lijnen op een afstand
van elkaar. Dit kan je buiten ook heel goed doen
met stoepkrijt. Je kind zit klaar voor de start en
je roept een kleur. Je zoon of dochter sprint naar
de gekleurde lijn, tikt deze aan en holt snel weer
terug.

Kussengevecht
Pak een paar kussens bij elkaar en hou een
fijn kussengevecht! Spreek vooral met oudere
kinderen regels af. Bijvoorbeeld waarop je mag
slaan, waar de gevechtsruimte is. Vertel wat het
stopteken is, zodat het leuk blijft!

Knijperroof
Knijp 5 knijpers op jullie kleding. Wie heeft als
eerste alle knijpers van de ander te pakken? Een
nog moeilijkere variant, wie kan als eerste al zijn
knijpers op de achterzijde van de ander plaatsen?

Jonassen
Leg je kind bovenop een laken of grote handdoek en pak met twee personen de punten
vast. Til je zoon of dochter van de grond en
ga rustig jonassen. Zing het liedje ‘Jonas in de
wallevis’. Hoe vaker jullie dit doen, hoe harder
je kunt zwaaien! Dit is goed voor de oriëntatie
en het evenwicht van je kind.

Bowlingbaan
Verzamel wat lege flessen en zet deze neer zoals
bij een bowlingbaan. Geef je kind een bal en laat
hem op zijn buik liggen en de bal naar de flessen
rollen. Hoeveel kan je kind omrollen? Natuurlijk
laat je je zoon of dochter zelf snel de flessen weer
klaarzetten voordat je opnieuw gaat rollen.

Kleurpop
Teken met stoepkrijt een grote pop op de stoep met
kleding in verschillende kleuren. Verspreid of verstop
gekleurde knijpers of duplo blokken. Zoek de spullen
en leg de rode blokken op het rode t-shirt, de blauwe
op het blauwe petje. Maak het moeilijker door je kind
het spel rennend te laten doen. Dit kan ook, zoals op
de foto, met gekleurde vellen papier.

Springband
Heb je een oude fietsband? Hier kun je perfect in en
uit springen. Geef verschillende opdrachten zoals
vooruit, zijwaarts, achteruit. Is dat te lastig? Leg dan
gekleurde papieren naast de band en benoem de
kleur waar ze op kunnen springen. Als je geen
fietsband hebt, pak dan een tak!

Spreidbal
Ga met je benen wijd tegenover elkaar zitten
en probeer de bal over te rollen. Wissel af in
hoe je rolt naar je kind. Eerst zachtjes en recht
op je peuter af en daarna maak je het wat
moeilijker door wat harder of meer naar links
en rechts te rollen.

Twister
Maak gekleurde vlakken op de grond met papier
of stoepkrijt. Geef opdrachten; zet je voet op rood
en je hand op geel. Of; je linkerhand op groen, je
linkervoet op blauw en zo verder. Kleuters mag je
best uitdagen, voor kleinere peuters houd je het
simpel.
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Woensdag

Donderdag

Vrijdag
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Hoeveel beweeg jij? Houd het bij op de beweegkalender
Week 1
Wat heb je vandaag gedaan?

Huiswerk oefening
15 min. actief buitenspelen
15 min. actief binnenspelen
Heb je vandaag een uur
bewogen?

Zondag

Huiswerkoefening maandag
(week 1)
Houd de ballon zo vaak mogelijk in de lucht met steeds maar één
lichaamsdeel. Kies een niveau dat bij jou past. Zet een rondje om
dit niveau. Natuurlijk mag je het eerst uitproberen. Schrijf jouw
hoogste score op. Meerdere keren proberen mag!
OPDRACHT 1: Hooghouden met één hand
Niveau 1:
Staand de ballon hooghouden
Niveau 2:
Zittend de ballon hooghouden
Niveau 3:
Op één been staan en de 		
		
ballon hooghouden
OPDRACHT 2: Hooghouden met de knie
Niveau 1:
Beste knie 				
Niveau 2:
Knieën om en om 			
Niveau 3:
Mindere knie 				

Score:________
Score:________
Score:________

Score:________
Score:________
Score:________

OPDRACHT 3: Hooghouden met de voet
Niveau 1:
Beste voet				Score:________
Niveau 2:
Voeten om en om 			
Score:________
Niveau 3:
Mindere voet				Score:________
OPDRACHT 4: Hooghouden met hoofd (koppen)
Niveau 1:
Hand mag tussendoor			
Niveau 2:
Met voorhoofd
		
Niveau 3:
Tik tussendoor de grond aan		

Score:________
Score:________
Score:________

Huiswerkoefening dinsdag
(week 1)
Leren jongleren. Je kunt hier goed opgerolde sokken voor
gebruiken. Oefen vandaag met de onderstaande opdrachten. De
opdrachten worden steeds moeilijker. Zet jouw beste score
achter de opdracht. Hoeveel opdrachten kun jij aan het einde van
deze dag uitvoeren?
OPDRACHT 1: Gooien en vangen met één bal
Niveau 1:
Met twee handen			
Niveau 2:
Met één hand				
Niveau 3:
Van rechts naar links			
		
OPDRACHT 2: Gooien en vangen met twee ballen
Niveau 1:
Om de beurt				
Niveau 2:
Tegelijk
			
Niveau 3:
Tegelijk wisselen hand		
				
OPDRACHT 3: Gooien en vangen met drie ballen
Niveau 1:
Op je knieën zonder te vangen
Niveau 2:
Om de beurt met vangen 		
Niveau 3:
Doorgaand gooien en vangen
OPDRACHT 4: Twee ballen met één hand
Niveau 1:
Om de beurt				
Niveau 2:
Beide in de lucht			
Niveau 3:
Vier ballen twee handen		

Score:________
Score:________
Score:________
Score:________
Score:________
Score:________
Score:________
Score:________
Score:________
Score:________
Score:________
Score:________

Huiswerkoefening woensdag
(week 1)
Vandaag krijg je verschillende opdrachten. Kies een niveau dat bij jou
past. Zet een rondje om dit niveau. Natuurlijk mag je het eerst uitproberen. Schrijf jouw hoogste score op deze bladzijde. Meerdere keren
proberen mag natuurlijk!
OPDRACHT 1: Met een blinddoek door het huis
Niveau 1: Van je bed naar het toilet			
Niveau 2: Van je bed naar de woonkamer 		
Niveau 3: Van je bed naar de voordeur 		

Score:________
Score:________
Score:________

OPDRACHT 2: Gooi tien keer een balletje (sokken) in een pan/emmer
Niveau 1: Vanaf één meter 				
Score:________
Niveau 2: Vanaf drie meter 				
Score:________
Niveau 3: Vanaf vijf meter 				
Score:________

OPDRACHT 3: Slalom (sok)voetbal. Zet vier schoenen neer (één
meter afstand) en slalom er met een bolletje sokken omheen.
Hoeveel keer kan je dit in één minuut.
Niveau 1: Grote ronde om alles 			
Score:________
Niveau 2: Slalom heen
			
Score:________
Niveau 3: Slalom heen en terug			
Score:________
			
OPDRACHT 4: (Sok)tennis (twee personen). Speel de sok zo vaak
mogelijk over in één minuut.
Niveau 1: Schuif de sok over de grond 		
Score:________
(één meter afstand)
Niveau 2: Schuif de sok over de grond 		
Score:________
(drie meter afstand)
Niveau 3: Speel over met je hand zonder 		
Score:________
de grond te raken

Huiswerkoefening donderdag
(week 1)
OPDRACHT 1: OPGEBLAZEN GEVOEL
Blaas een ballon op en probeer deze zo vaak mogelijk hoog te
houden met alleen..... (je hoogste score telt):
Je handen: ________
Je voeten: ________
Een tennisracket: ________
OPDRACHT 2: VLIEGTUIG GOOIEN
Vouw een vliegtuig. Maak het vliegtuigje zo mooi mogelijk. Gooi
daarna het vliegtuigje zo ver mogelijk (je mag zo vaak gooien als je
wilt, de verste afstand telt.).
Aantal meter: _________
OPDRACHT 3: TOREN VAN PISA
Bouw een zo hoog mogelijke toren. Vraag je ouders welke spullen
je hiervoor mag gebruiken.
Aantal centimeter: _________
OPDRACHT 4: BALANS
Hoeveel seconden kan jij op 1 been staan, probeer het op je
rechterbeen en op je linkerbeen.
Aantal seconden rechterbeen: _________
Aantal seconden linkerbeen: _________

Huiswerkoefening vrijdag
(week 1)
OPDRACHT 1: DE TRAP OMHOOG LOPEN
Hoe vaak loop jij de trap omhoog per dag, en wat is het aantal na een
week?
Dag 1: __ Dag 2: __: Dag 3: __ Dag 4: __ Dag 5:__ Dag 6: __ Dag 7: __
Opdracht 2: HOOGHOUDEN MET EEN WC-ROL
Hoe vaak kun jij de wc-rol (of een ander voorwerp) hooghouden met
je voeten?
Aantal: _________
Opdracht 3: JUST DANCE
Gooi je heupen los en dans!
Just Dance 2020 - high hopes
https://youtu.be/dovTbPkyQO4
Just Dance - Eye of the Tiger
https://youtu.be/8-9Sm6_yE98

Huiswerkoefening zaterdag &
zondag (week 1)
De bingo beweegkaart op de volgende pagina is voor dit weekend.
Je kruist het vakje door als je een opdracht gedaan hebt, je kunt
proberen op 1 dag 1 rij vol te krijgen. Voor morgen (zondag) lukt
het je misschien wel om de hele bingo kaart vol te krijgen. Je kunt
er zelf voor kiezen tegen wie je wilt spelen of dat je hem gewoon
voor jezelf bewaard.
Heb jij een volle kaart en wil je kans maken het familiespel Kubb’s?
Stuur een foto van jouw favoriete opdracht of jouw volle bingokaart
via WhatsApp naar 06 - 12 41 71 51. Misschien win jij dan deze
gratis kaartjes!

Win een
bordspel

Ga touwtje
springen

Maak een
speurtocht
buiten met
stoepkrijt
voor iemand
anders

Ga
schommelen

Voetbal latje
trap (als je
binnen blijft
probeer een
lege fles om
te schieten
vanaf 4 m)

Bottle Flip
Battle

Wedstrijdje
sprinten

Scoor met je
rug naar de
basket toe
(basket mag
ook een lege
emmer zijn)

Speel over
met een
frisbee

Stoepranden
met
een bal

Voetbal hooghouden of
met racket en
tennisbal

Doe de squat
zo vaak als je
kan

Ren zoveel
mogelijk
rondjes in 15
minuten

Plank voor 20
seconden

Verlies met
een bordspel

Doe een
wedstijd: wie
het
langzaamste
fietst

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Hoeveel beweeg jij? Houd het bij op de beweegkalender
Week 2
Wat heb je vandaag gedaan?

Huiswerk oefening
15 min. actief buitenspelen
15 min. actief binnenspelen
Heb je vandaag een uur
bewogen?

Zondag

Huiswerkoefening maandag
(week 2)
Kookwekker verstoppertje
Verstop in een leuke, uitdagende ruimte een kookwekker*. Stel deze in op een bepaalde tijd (neem
wel een kookwekker die een tikkend geluid maakt).
Als je de kookwekker hebt verstopt, mag iemand
anders zoeken totdat de ‘wekker’ gaat. Tik tak, tik
tak. Wie de kookwekker vindt, mag bij het volgende
spelletje de verstopplek bedenken. Je kan dit spel moeilijker
maken! Verstop meer kookwekkers in de ruimte.
*Heb je geen kookwekker: leg dan een mobiele telefoon/tablet met een
liedje zachtjes aan op een verstopplek. Vind de telefoon voor het liedje is
afgelopen!

Zelfgemaakte sjoelbak
Wil je graag sjoelen, maar je hebt het niet in
huis? Maak het zelf!
Wat heb je nodig?
• A4’tjes
• Schuursponzen
• Stift
• Boeken of karton
(om de vakken te verdelen)
Hoe maak je het?
1. Teken de punten op de A4-tjes
2. Maak 4 vakken (kast, bank, boeken)
3. Plak de punten boven het juiste vak
4. Schuiven maar!

Huiswerkoefening dinsdag
(week 2)
Wil je Twister spelen, maar je hebt het niet in huis? Maak het zelf!
Wat heb je nodig?
• A4’tjes
• Potloden
• Stiften in leuke kleurtjes
Hoe maak je het?
1. Maak de draaischijf
2. Maak cirkels op de a4’tjes of leg
de gekleurde papiertjes neer
3. Kleur deze in naar de draaischijf
4. Spelen maar!

Huiswerkoefening woensdag
(week 2)
Woorden springen
Wat ga je doen?
Teken met stoepkrijt een groep letters
op de grond. Noem een woord, de ander
moet de woorden maken door op deze
letters te springen. Speel je alleen? Laat
iemand of schrijf zelf een aantal woorden
op en ga die één voor één af.

Huiswerkoefening donderdag
(week 2)
Kaatseballen
Je kunt dit spel in je eentje spelen of in een klein groepje (Let op:
niet meer dan 4 kinderen). Je hebt een tennisbal nodig en een
muurtje.
Je gooit:
7x tegen de muur en vangt de bal na een stuit
6x tegen de muur en vangt de bal direct
5x via de grond tegen de muur en vangt de bal
4x onder je been door en vangt de bal
3x in de handen klappen en de bal daarna opvangen
2x de bal tegen de muur gooien en na een draai vangen
1x klap voor, klap achter, klap voor en vang
Keep on bowling!
Maak je eigen thuis bowlingbaan.
Wat heb je nodig?
• Een bal of een bolletje sokken
• 10 schuursponzen of 10 flesjes
Hoe maak je het?
1. Zet de schuursponzen (of flesjes) neer
zoals op de foto.
2. Zet 3 grote stappen van de sponzen (of flesjes) af.
3. Rollen maar!

Huiswerkoefening vrijdag
(week 2)
Hinkelen
Teken met stoepkrijt een hinkelbaan op de stoep of in de tuin.
Alle spelers hebben een steentje. De eerste in de rij probeert het
steentje in het eerste vak te gooien. Mis? Dan is de ander. Raak?
Dan mag je hinkelen. Je slaat het vak over met het steentje en
springt meteen naar vak 2. Je hinkelt de hele baan en ook weer
terug. Als je weer op vak 2 staat, pak je het steentje op en spring je
uit de hinkelbaan. Als je de hinkelbaan foutloos hebt gedaan, mag
je verdergaan. Je mikt het steentje nu in vak 2.
Voorbeeld
Klik op de afbeelding!

Huiswerkoefening zaterdag &
zondag (week 2)
Deze bingo beweegkaart is voor dit weekend. Je zet een kruis in het
vakje als je de opdracht gedaan hebt. Je kunt proberen op 1 dag 1
een rij vol te krijgen. Voor morgen (zondag) lukt het je misschien
om de hele bingo kaart af te kruizen. Je kan er zelf voor kiezen
tegen wie je wilt spelen of dat je hem gewoon voor jezelf bewaard.
Heb jij een volle kaart en wil je kans maken op twee gratis dagkaarten voor zwemcentrum De Welle? Stuur een foto van jouw
favoriete opdracht of jouw volle bingokaart via WhatsApp naar
06 - 12 41 71 51. Misschien win jij dan deze gratis kaartjes!

Lekker en gezond koken
Uit deze recepten haal je 2 kleine smoothies (ideaal voor kids) of 1
grote (ideaal voor één ouder). Je kunt de hoeveelheden gemakkelijk verdubbelen. Het lekkerste is om ze ’s morgens vers te maken.
Het snijden van je groente en fruit kan je al wel de avond van
tevoren doen.

Roze smoothie (1 groot glas of 2 kleine)
• 0,5 rauwe rode biet
• Handje frambozen (kan ook uit de diepvries)
• Sap van een halve citroen (of een kwart als je
van wat zoeter houdt)
• 200 ml (amandel)melk
Zo maak je het:
Schil de biet en snijd deze in kleine stukjes.
Snijd het vruchtvlees uit de citroen. Doe dit
samen met de frambozen en de (amandel)melk
in de blender (kan ook met een staafmixer).
Zet de blender aan en draai er in 1 á 2 minuten
een gladde smoothie van.

Oranje smoothie (1 groot klas of 2 kleine)
• 2 st. bospeen
• 1 sinaasappel
• 0,5 banaan
• 200 ml (amandel)melk
• Snufje kaneel
Zo maak je het:
Snijd de wortel in kleine stukjes. Verwijder de
schil van de sinaasappel. Doe dit samen met de
banaan, de (amandel)melk en een snufje kaneel in
de blender. Blender een gladde smoothie. Door de
wortel heeft deze iets langer nodig, ik zou het 2 á
3 minuten blenden.
Groene smoothie (1 groot glas of 2 kleine)
• 1 handje spinazie
• Halve mango
• Halve banaan
• 200 ml kokoswater
• Blaadjes van 1 takje munt
Zo maak je het:
Doe alle ingrediënten in de blender. Blend het tot
een egale groene smoothie. Schenk de smoothie
in 2 glazen flesjes of in een To Go beker.

Kleine bananenpannenkoekjes (10 stuks)
• 1 rijpe banaan
• 2 eieren (M)
• 1 tl bakpoeder
Zo maak je het:
Mix de banaan en de eieren fijn en luchtig
in een keukenmachine. Je kan de banaan
ook met een vork prakken en dan het ei erdoor roeren, maar ik denk
dat ze door de mixer nog luchtiger worden.
Voeg het bakpoeder toe en mix het nog even door elkaar. Verhit een
klontje boter (het liefste kokosolie) in een pan en bak de bananen pannenkoekjes aan weerszijden bruin. De bananenpannenkoek is al zoet
van zichzelf, door de banaan, maar smaken nog lekkerder met maple
syrup en blauwe bessen en eventueel wat kaneel.

Zoete aardappelfrietjes
• 3 grote zoete aardappelen (met
rode schil)
• 1 teentje knoflook
• 1 eetlepel paprikapoeder
Snufje (Himalaya) zout
• 2 eetlepels kokosolie (gesmolten)
of eventueel olijfolie
Zo maak je het:
Verwarm je oven voor op 200
graden. Was de zoete aardappelen
en droog ze af met keukenrol. Snijd de aardappelen in de vorm van
frietjes en doe ze in een grote schaal. Smelt de kokosolie op een laag
vuurtje en voeg de knoflook (in kleine stukjes gesneden), het paprikapoeder en het Himalaya zout toe. Giet dit over de zoete aardappelfriet
en roer door zodat alle frietjes zijn bedekt met het mengsel.
Leg aardappels vervolgens op de bakplaat en schuif deze in de oven.
Na 20 minuten draai je de frieten om en bak ze daarna nog 10 minuten
tot ze knapperig zijn.
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