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 Triceps; ga staan, iets naar voren 
gebogen. De ellebogen omhoog en strek 
je armen naar achteren. Herhaal dit 
maximaal 10 keer.   
 
Herhaal de oefening 3 keer 
 

 

Bovenbeen spieren ga staan met je 
voeten iets uit elkaar, handen voor je 
borst. Zak door de knieën heen. Kom 
weer om hoog. Doe dit maximaal 10 keer.  
 
Herhaal de oefening 3 keer. 

 

Boksen; Ga stevig staan, ja handen bij je 
gezicht. Je gaat om de beurt een boks 
beweging maken met je linker en rechter 
arm. Je rechter arm gaat voor je gezicht 
naar links. Andersom ook. Herhaal dit 
maximaal 10 keer. 
 
Herhaal de oefening 3 keer 
 

 

Knieheffen: ga staan, desnoods voor de 
stoel. Til je knieën om de beurt omhoog. 
Doe dit 10 keer. Variatie: til je beide 
handen omhoog wanneer je één knie 
omhoog doet. 
 
 

 Schouder; ga stevig staan. Hou je armen 
op schouder hoogte. Ga nu met je armen 
rondjes maken. Hoe sneller, hoe 
makkelijker. Hoe langzamer hoe 
zwaarder. Doe dit 10 seconden.  
 
Herhaal de oefening 3 keer. 
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Bovenbeen spieren: ga stevig staan. 
Houdt je armen in de zij. Doe een stap 
naar voren met je rechter been en zak 
naar beneden. Kijk voor jezelf hoe ver je 
kan zakken. Doe dit ook met de andere 
kant. Herhaal dit niet vaker dan 10 keer.  
 
Herhaal de oefening 3 keer. 

 

Bent over row (zonder gewicht) 10x 
 
Herhaal de oefening 3 keer 
 

 

Houd je rug recht en je knieën licht 

gebogen. Buig niet door pijn heen, er mag 

een beetje rek ontstaan 

Herhaal dit 10 keer. 
 
Herhaal de oefening 3 keer 

 

Push up tegen het hek 
Doe de oefening 10 keer 
 
Herhaal 3 keer. 

 

Houd met hand het hek vast en zwaai 
met het buitenste been van voor naar 
achter. Zwaai 10 keer meet rechts en 
herhaal dit 3 keer. Draai je daarna om en 
zwaai 10 keer met links. Herhaal dit ook 3 
keer. 

 
 

Veel succes! 
 
 


