
1. Opstrekken borst en bovenrug

Start in een staande positie. Beweeg met uw armen achter uw rug en vouw uw
vingers in elkaar. Beweeg uw armen nu langzaam omhoog, maar houdt uw romp
recht. Terwijl u omhoog beweegt met uw armen kunt u een rekgevoel ervaren in
uw borst en schouders. Houd deze positie kort vast, adem rustig uit en ontspan.

1 Set / 2 Herh / 30 s vasthouden

2. Uitvalspassen

Sta rechtop met je armen langs je zij of op je heupen. Beweeg naar een
uitvalspas door je knieën te buigen en je heupen recht naar de vloer te laten
vallen, terwijl je je achterste knie richting de vloer beweegt. De voorste knie gaat
niet verder dan de tenen en let op dat je op je hak landt. De romp en borst blijven
hoog, en heupen zijn gelijk.

1 Set / 10 Herh

3. Knie heffen

Jog op de plaats en hef uw knieën zo hoog mogelijk. Let op dat u elke keer lichtjes
landt op de bal van uw voet, waarna u weer snel terug omhoog beweegt.

Neem 30-60 seconden pauze tussen de sets

5 Sets / 1 Herh / 2 min duur

4. Squat (fitness)

Start rechtop met de armen voor u uit, waarbij de vuisten gebald zijn en de
handpalmen naar binnen wijzen. Beweeg naar beneden in een squatpositie zodat
de knieën boven de tenen zijn en de hielen contact houden met de vloer en let
erop dat de rug recht is. Houd uw hoofd en borst recht en kijk recht vooruit. Houd
kort vast beweeg terug omhoog.

Neem 30-60 seconden pauze tussen de sets

5 Sets / 15 Herh / 1 s vasthouden
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5. Plank

Lig op je buik. Til je bovenlichaam en benen van de vloer, balancerend op je
ellebogen en tenen. Houd je billen samen geknepen en je heupen gelijk. Houd je
rug strak, en je wervelkolom recht. Sta niet toe dat de onderrug en heupen naar
beneden zakken.

Neem 30-60 seconden pauze tussen de sets

5 Sets / 1 Herh / 30 s vasthouden

6. Plank op de buik

Strek je armen voor je uit. Til je tegenovergestelde arm en been tegelijkertijd van
de vloer terwijl je je rug kromt en je je bilspieren aanspant. Je buik blijft altijd in
contact met de mat. Keer terug naar de uitgangspositie en herhaal aan de andere
kant.

Neem 30-60 seconden pauze tussen de sets

15 Sets / 1 Herh

7. Jumping jacks

Sta rechtop met uw voeten bij elkaar. Spring omhoog, spreid uw benen en breng
uw armen tegelijkertijd omhoog. Gebruik uw knieën en heupen om gecontroleerd
te landen en spring direct weer terug naar de beginpositie met uw armen langs uw
zij. Beweeg bij deze oefening in een vloeiende en gecontroleerde beweging. Let
op: Als uw armen het toelaten mag u met uw handen 'klappen' boven uw hoofd in
plaats van te stoppen op schouderhoogte.

Neem 30-60 seconden pauze tussen de sets, u moet vermoeid worden en gaan
hijgen.

3 Sets / 20 Herh

8. Brug in ruglig met heffen been

Start op uw rug met de heupen van de vloer en het lichaam ondersteund door de
bovenrug en de voeten. Houd het hoofd van de vloer met de kin ingetrokken. Hef
één been en strek de knie . Houd het been in dezelfde lijn als de romp. Laat het
bekken niet inzakken. Houd een paar seconden vast, wissel daarna van been
zonder de heup te laten zakken. Zo lang u deze houding goed kunt vasthouden
blijft u van been wisselen. De oefening kunt u verzwaren door uw armen langs het
hoofd te heffen en de hielen verder van het lichaam te zetten tijdens de oefening.

5 Sets / 15 Herh / 1 s vasthouden
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9. Triceps dips - op stoel

Zit op een stoel. Beweeg met uw heupen naar de rand van de stoel, waarbij uw
handen uw gewicht ondersteunen en loop hierna met uw voeten naar voren.
Vanuit deze positie beweegt u uw lichaam naar beneden, waarbij uw armen uw
gewicht dragen. Houd uw blik recht naar voren gericht. Om terug te komen, duwt
u uzelf omhoog vanuit uw ellebogen tot uw armen compleet gestrekt zijn.

Pauze 30-60 seconden

5 Sets / 15 Herh

10. Child's Pose met draai

  Kniel op de vloer en zit op je hielen. Als je wilt kan je kussens onder je heupen
plaatsen. Strek je armen voor je uit, en loop je handen naar één kant. Houd je
heupen boven je hielen, draai je linker handpalm naar boven, en leg je rechter
hand erop. Laat je linkerschouder naar de vloer zakken, terwijl je draait om over je
rechterschouder te kijken.

1 Set / 1 Herh / 30 s vasthouden

11. Anteflexie schouder met thoracale extensie over stoel

Zit rechtop in een stoel met een stevige rugleuning. 
Ondersteun uw aangedane arm met uw niet-aangedane kant. 
Gebruik uw niet-aangedane arm om uw andere arm te ondersteunen bij de
beweging omhoog terwijl u tegelijkertijd naar achteren leunt over de rugleuning. 
Houd deze positie vast. 
Beweeg terug naar de beginpositie en herhaal.

1 Set / 5 Herh / 5 s vasthouden

12. Duif rekoefening

Plaats één been voor je met de knie gebogen. Buig voorzichtig over de gebogen
knie. Houd de rekoefening vast. Ontspan.

1 Set / 1 Herh / 10 s vasthouden
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13. Benen tegen de muur

Breng je heup dicht (5-10cm) bij de muur en laag je benen rusten. Sluit je ogen,
ontspan je lichaam en adem rustig, diep in. Concentreer je op je ademhaling, laat
je gedachten zijn. Rust voor 5 minuten. Deze positie is bedoeld om je te
ontspannen.

1 Set / 1 Herh / 5 min duur

14. Meditatie in zit

Ga comfortabel op de grond zitten met gekruiste benen (of ga op een stoel zitten).
Zorg ervoor dat je rug recht is. Sluit je ogen, ontspan je lichaam en verdiep je
ademhaling geleidelijk. Concentreer je op je ademhaling en probeer je niet te
concentreren op gedachten of zorgen. Blijf 5-10 minuten of langer in deze
houding om te ontspannen.

1 Set / 1 Herh / 10 min duur
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