
 

Beweeg- en eetdagboek 
 
Vul hieronder in wat je deze dag gegeten en gedronken hebt, hoeveel je bewogen 
hebt en hoeveel je achter de computer/televisie hebt gezeten. 
 

ZONDAG 
 

OCHTEND (vanaf opstaan tot lunch) 

Ontbijt  

Drinken  

Tussendoor  

  

 

MIDDAG (vanaf lunch tot avondeten) 

Lunch  

Drinken  

Tussendoor  

  

 

AVOND (vanaf avondeten tot bedtijd) 

Avondeten  

Drinken  

Tussendoor  

  

 

(IN)ACTIVITEIT Aantal minuten* 

Tijd achter computer    

Tijd voor televisie of video    

  

Fietsen    

Lopen/ rennen    
Acties (buiten spelen, dansen, trap i.p.v. lift etc.)    
Sporten (hoeft niet bij sportclub te zijn, denk aan straatvoetbal)    

Huishoudelijke klussen (auto wassen, tuin harken, etc.)    
 maak 1 bolletje rood voor elke 10 minuten achter de computer of tv 
 maak 1 bolletje groen voor elke 10 minuten die je actief beweegt 

 

 
 
 
 
 

Beweeg- en  
eetdagboek 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Week van _______ t/m _______ Maand: ________________ Jaar: _________ 
 
 
 
 
 

Naam van het kind: 
 

 
 

________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

v.2011-06/1 



 

Beweeg- en eetdagboek 
Houd gedurende een week bij wat je zoal eet, drinkt, snoept en snackt, hoeveel je 
beweegt en hoeveel je achter de computer/televisie hebt gezeten. Eten en bewegen 
moeten met elkaar in evenwicht zijn, dat noem je de energiebalans.  

MAANDAG 
 

OCHTEND (vanaf opstaan tot lunch) 

Ontbijt  

Drinken  

Tussendoor  

  

 

MIDDAG (vanaf lunch tot avondeten) 

Lunch  

Drinken  

Tussendoor  

  

 

AVOND (vanaf avondeten tot bedtijd) 

Avondeten  

Drinken  

Tussendoor  

  

 

(IN)ACTIVITEIT Aantal minuten* 

Tijd achter computer    

Tijd voor televisie of video    
  

Fietsen    

Lopen/ rennen    
Acties (buiten spelen, dansen, trap i.p.v. lift etc.)    
Sporten (hoeft niet bij sportclub te zijn, denk aan straatvoetbal)    

Huishoudelijke klussen (auto wassen, tuin harken, etc.)    
 maak 1 bolletje rood voor elke 10 minuten achter de computer of tv 
 maak 1 bolletje groen voor elke 10 minuten die je actief beweegt 

 

Beweeg- en eetdagboek 
 
Vul hieronder in wat je deze dag gegeten en gedronken hebt, hoeveel je bewogen 
hebt en hoeveel je achter de computer/televisie hebt gezeten. 
 

ZATERDAG 
 

OCHTEND (vanaf opstaan tot lunch) 

Ontbijt  

Drinken  

Tussendoor  

  

 

MIDDAG (vanaf lunch tot avondeten) 

Lunch  

Drinken  

Tussendoor  

  

 

AVOND (vanaf avondeten tot bedtijd) 

Avondeten  

Drinken  

Tussendoor  

  

 

(IN)ACTIVITEIT Aantal minuten* 

Tijd achter computer    

Tijd voor televisie of video    

  

Fietsen    

Lopen/ rennen    
Acties (buiten spelen, dansen, trap i.p.v. lift etc.)    
Sporten (hoeft niet bij sportclub te zijn, denk aan straatvoetbal)    

Huishoudelijke klussen (auto wassen, tuin harken, etc.)    
 maak 1 bolletje rood voor elke 10 minuten achter de computer of tv 
 maak 1 bolletje groen voor elke 10 minuten die je actief beweegt 

  



 

Beweeg- en eetdagboek 
 
Vul hieronder in wat je deze dag gegeten en gedronken hebt, hoeveel je bewogen 
hebt en hoeveel je achter de computer/televisie hebt gezeten. 
 

VRIJDAG 
 

OCHTEND (vanaf opstaan tot lunch) 

Ontbijt  

Drinken  

Tussendoor  

  

 

MIDDAG (vanaf lunch tot avondeten) 

Lunch  

Drinken  

Tussendoor  

  

 

AVOND (vanaf avondeten tot bedtijd) 

Avondeten  

Drinken  

Tussendoor  

  

 

(IN)ACTIVITEIT Aantal minuten* 

Tijd achter computer    

Tijd voor televisie of video    

  

Fietsen    

Lopen/ rennen    
Acties (buiten spelen, dansen, trap i.p.v. lift etc.)    
Sporten (hoeft niet bij sportclub te zijn, denk aan straatvoetbal)    

Huishoudelijke klussen (auto wassen, tuin harken, etc.)    
 maak 1 bolletje rood voor elke 10 minuten achter de computer of tv 
 maak 1 bolletje groen voor elke 10 minuten die je actief beweegt 

 

 

Beweeg- en eetdagboek 
 
Vul hieronder in wat je deze dag gegeten en gedronken hebt, hoeveel je bewogen 
hebt en hoeveel je achter de computer/televisie hebt gezeten. 
 

DINSDAG 
 

OCHTEND (vanaf opstaan tot lunch) 

Ontbijt  

Drinken  

Tussendoor  

  

 

MIDDAG (vanaf lunch tot avondeten) 

Lunch  

Drinken  

Tussendoor  

  

 

AVOND (vanaf avondeten tot bedtijd) 

Avondeten  

Drinken  

Tussendoor  

  

 

(IN)ACTIVITEIT Aantal minuten* 

Tijd achter computer    

Tijd voor televisie of video    

  

Fietsen    

Lopen/ rennen    
Acties (buiten spelen, dansen, trap i.p.v. lift etc.)    
Sporten (hoeft niet bij sportclub te zijn, denk aan straatvoetbal)    

Huishoudelijke klussen (auto wassen, tuin harken, etc.)    
 maak 1 bolletje rood voor elke 10 minuten achter de computer of tv 
 maak 1 bolletje groen voor elke 10 minuten die je actief beweegt 



 

Beweeg- en eetdagboek 
 
Vul hieronder in wat je deze dag gegeten en gedronken hebt, hoeveel je bewogen 
hebt en hoeveel je achter de computer/televisie hebt gezeten. 
 

WOENSDAG 
 

OCHTEND (vanaf opstaan tot lunch) 

Ontbijt  

Drinken  

Tussendoor  

  

 

MIDDAG (vanaf lunch tot avondeten) 

Lunch  

Drinken  

Tussendoor  

  

 

AVOND (vanaf avondeten tot bedtijd) 

Avondeten  

Drinken  

Tussendoor  

  

 

(IN)ACTIVITEIT Aantal minuten* 

Tijd achter computer    

Tijd voor televisie of video    

  

Fietsen    

Lopen/ rennen    
Acties (buiten spelen, dansen, trap i.p.v. lift etc.)    
Sporten (hoeft niet bij sportclub te zijn, denk aan straatvoetbal)    

Huishoudelijke klussen (auto wassen, tuin harken, etc.)    
 maak 1 bolletje rood voor elke 10 minuten achter de computer of tv 
 maak 1 bolletje groen voor elke 10 minuten die je actief beweegt 

 

Beweeg- en eetdagboek 
 
Vul hieronder in wat je deze dag gegeten en gedronken hebt, hoeveel je bewogen 
hebt en hoeveel je achter de computer/televisie hebt gezeten. 
 

DONDERDAG 
 

OCHTEND (vanaf opstaan tot lunch) 

Ontbijt  

Drinken  

Tussendoor  

  

 

MIDDAG (vanaf lunch tot avondeten) 

Lunch  

Drinken  

Tussendoor  

  

 

AVOND (vanaf avondeten tot bedtijd) 

Avondeten  

Drinken  

Tussendoor  

  

 

(IN)ACTIVITEIT Aantal minuten* 

Tijd achter computer    

Tijd voor televisie of video    

  

Fietsen    

Lopen/ rennen    
Acties (buiten spelen, dansen, trap i.p.v. lift etc.)    
Sporten (hoeft niet bij sportclub te zijn, denk aan straatvoetbal)    

Huishoudelijke klussen (auto wassen, tuin harken, etc.)    
 maak 1 bolletje rood voor elke 10 minuten achter de computer of tv 
 maak 1 bolletje groen voor elke 10 minuten die je actief beweegt 


