
Heel veel plezier en succes met uw oefenprogramma!

1. Zittend roeien met armen

1 Set / 1 Herh

Zit rechtop en strek uw beide armen voor u uit. Trek net alsof u "roeit" uw ellebogen naar achteren. Houd uw
schouders laag en zak niet onderuit

2. Hakken-Tenen in zit

1 Set / 1 Herh / 10 sec duur

Met beide benen tegelijk. Ga op de tenen staan en wissel af met tenen optrekken. Als de tenen opgetrokken
worden blijft de hak op de grond.
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8 keer met beide armen en voor en achter 2 seconden vast houden

8 keer met beide voeten, op de tenenen op de hakken 2 seconden vasthouden

Begin met 1 rondje van 7 oefeningen en later als het goed gaat een tweede rondje van 7

Algemeen



3. schouderbladen naar achteren trekken

1 Set / 1 Herh / 1 s vasthouden

Zet uw handen op uw heupen. beweeg uw schouders naar voren en naar achteren Trek de schouders niet
omhoog richting oren.

4. Knieen strekken

1 Set / 1 Herh / 1 s vasthouden

Zit rechtop in een stoel en steun met de handen op de zitting. Strek 1 been helemaal hou dat even vast. Zet het
been weer terug en doe dan de ander kant. Houd je rug continu recht.
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8 keer met beide schouders en voor en achter 2 seconden vast houden

8 keer links en 8 keer rechts, gestrekt been 2 seconden vast houden



5. Opduwen uit de stoel

1 Set / 1 Herh / 1 s vasthouden

Zet uw handen op de armleuning van uw stoel. Duw uzelf een beetje op met de armen totdat u minder druk op
uw billen voelt . Dan langzaam terug, uzelf niet in de stoel terug laten ploffen. Zorg dat de schouders laag
blijven, dus niet richting oren

6. Knie buigen

1 Set / 1 Herh / 1 s vasthouden

Zit rechtop in een stoel en steun met beide handen op de zitting. Trek uw hak zover als u kunt onder de stoel.
Hou even vast en beweeg terug. Wissel van been. Zak niet onderuit in de stoel.
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8 keer met beide armen beetje opduwen, even 2 seconden vast houden

8 keer links en 8 keer rechts, gebogen knie 2 seconden vast houden



7. Knie naar borst trekken

1 Set / 1 Herh / 1 s vasthouden

Zit recht op een stoel en houdt . Pak uw knie vast en trek deze richting uw borst. Houd dit kort vast en wissel
dan van been. Let op dat u uw schouders ontspannen houdt en niet onderuit zakt.
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8 keer links en 8 keer rechts, gebogen knie 2 seconden vast houden




