Beweegtips voor studenten
12 oefeningen
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KRACHTOEFENING SCHOUDERSPIEREN
•

•
•
•
•

Ga rechtop staan.
• Voeten plat op de grond.
• Tenen wijzen recht naar voor.
• De voeten staan op heupbreedte.
• Hou je rug recht. Kijk recht naar voor.
Strek je armen langs je lichaam. Laat je handen zo hoog komen als je
schouders.
Je ellebogen zijn een klein beetje gebogen.
Draai kleine cirkels met je armen.
Hou dit 8 tot 10 tellen vol (start met 1 reeks, lukt dit vlot: ga naar 2
reeksen).

Wil je jezelf meer uitdagen?
Neem dan in elke hand een flesje water vast.

KRACHTOEFENING RUGSPIEREN
•
•
•
•
•
•

Ga op de grond liggen, zet je voeten plat.
Hou je rug recht. Kijk recht naar boven.
Hou je handen langs je lichaam
Breng je bekken rustig naar boven
Breng je bekken rustig terug naar onder.
Probeer dit 8 tot 12 keer te herhalen(start met 1 reeks, lukt dit vlot ga
voor 2 reeksen).

Wil je jezelf meer uitdagen?
Dan kan je je handen op je borst leggen.
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KRACHTOEFENING ARM- EN BORSTSPIEREN
•
•
•
•
•
•
•

Ga rechtop zitten op het puntje van een stevige stoel.
Probeer je voeten plat op de grond te zetten.
Hou je rug recht. Kijk recht naar voor.
Breng je vuisten ter hoogte van je hals. Hou je schouders ontspannen.
Sla afwisselend met rechts en links krachtig vooruit.
Hou de rest van het lichaam stil.
Probeer dit 8 tot 12 keer te herhalen voor elke arm(start met 1 reeks,
lukt dit vlot ga voor 2 reeksen).

Wil je jezelf meer uitdagen?
Neem dan in elke hand een flesje water vast.

KRACHTOEFENING BORSTSPIEREN
•
•
•
•
•
•
•

Ga op de grond liggen, zet je voeten plat.
Hou je rug recht. Kijk recht naar boven.
Hou je onderrug in de grond gedrukt.
Pak met twee handen één gewicht vast.
Breng het gewicht met gestrekte armen naar achter.
Laat het gewicht de grond raken en keer dan terug naar boven.
Probeer dit 8 tot 12 keer te herhalen(start met 1 reeks, lukt dit vlot ga
voor 2 reeksen).

Wil je jezelf meer uitdagen?
Dan kan je de gewichten ook zwaarder maken. Neem bv. Een fles water van
1,5 l.
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KRACHTOEFENING ARM- EN BORSTSPIEREN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ga op de grond liggen, zet je voeten plat.
Ga ongeveer 1 meter van een muur staan.
Ga rechtop staan.
Voeten plat op de grond.
Tenen wijzen recht naar voor.
De voeten staan op heupbreedte.
Hou je rug recht. Kijk recht naar voor.
Plaats je handen op de muur.
Hou de handen ter hoogte en breedte van de schouders.
Buig de ellebogen en ga met je neus naar de muur toe.
Strek daarna de armen tot je ellebogen nog een klein beetje gebogen
zijn.
• Hou de rest van het lichaam stil, en hou je rug recht (‘vormspanning’).
• Probeer dit 8 tot 12 keer (start met 1 reeks, lukt dit vlot ga voor 2
reeksen).
Wil je jezelf meer uitdagen?
Ga dan iets verder van de muur staan.

KRACHTOEFENING BUIKSPIEREN
• Ga rechtop zitten op het puntje van een stevige stoel.
• Probeer je voeten plat op de grond te zetten.
• Hou je rug recht. Kijk recht naar voor.
• Steun met elke hand stevig op de rand van de stoel.
• Breng je knieën een klein beetje omhoog en blijf zo 8 tot 12 tellen zitten.
• Hou je rug recht, leun daarvoor eventueel een beetje naar achter.
• Start met 1 reeks, lukt dit vlot: ga naar 2 tot 3 reeksen.
Wil je jezelf meer uitdagen?
Dan kan je je knieën een beetje strekken.
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KRACHTOEFENING BOVENBEENSPIEREN
•
•
•
•
•
•

Ga rechtop staan.
Voeten plat op de grond.
Tenen wijzen recht naar voor.
De voeten staan op heupbreedte.
Hou je rug recht. Kijk recht naar voor.
Ga rustig met je achterwerk naar achter en naar onder. Alsof je gaat
zitten.
• Ga terug naar boven vanaf het moment dat je denkt: “nu zou ik een
stoel raken.”
• Hou je knieën achter je tenen. Dit kan je controleren door een stoel
tegen je tenen te
• zetten. Tijdens de oefening mag je de stoel niet raken met je knieën.
• Hou je rug recht. Kijk recht naar voor.
• Probeer dit 8 tot 12 keer te herhalen (start met 1 reeks, lukt dit vlot ga
naar 2 tot 3 reeksen).
Wil je jezelf meer uitdagen?
Neem dan in elke hand een flesje water vast.

KRACHTOEFENING KUITSPIEREN
•
•
•
•
•
•
•

Ga rechtop staan op een verhoog.
Ga met je tenen op het verhoog staan.
Je tenen wijzen recht naar voor.
Je voeten staan een klein beetje uit elkaar.
Ga nu op je tenen staan.
Keer rustig terug.
Probeer dit 8 tot 12 keer te herhalen. (start met 1 reeks, lukt dit vlot: ga
naar 2 tot 3 reeksen).
Wil je jezelf meer uitdagen?
Neem dan in de vrije hand een flesje water vast.
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KRACHTOEFENING BUIK – EN RUGSPIEREN
•
•
•
•
•

Ga in plankhouding staan (handen – en voetensteun)
Zorg ervoor dat je voeten, rug en hoofd op één lijn zijn.
Maak met je rechterhand een vuist en breng je voor voor je uit en strek
je arm volledig.
Vervolgens doe je dit met je linkerhand.
Probeer dit 8 tot 10 keer te herhalen en ga voor 3 reeksen.

Wil je jezelf meer uitdagen?
Gebruik een gewicht in je handen i.p.v. je vuist.

KRACHTOEFENING ARMSPIEREN
•
•
•
•
•
•

Ga op je rug liggen en steun vervolgens op je handen.
Strek ook je benen en steun op je voeten.
Buig door je armen en breng je zitvlak naar de grond.
Duw je vervolgens op tot je je armen terug strekt.
Zorg ervoor dat je lichaam terug gestrekt is.
Probeer dit 8 tot 10 keer te herhalen en ga voor 3 reeksen.
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KRACHTOEFENING FULL BODY WORKOUT
•
•
•
•
•
•

Ga rechtop staan met je voeten op schouderbreedte.
Buig door je knieën en plaats je handen op de grond.
Spring met je twee voeten naar achter en hou je handen op de grond.
Ga vanuit deze plankhouding op je buik liggen, door gecontroleerd door
je armen te buigen.
Vervolgens breng je je lichaam weer omhoog door als het ware van de
grond weg te drukken.
Als laatste spring je in de lucht en klap je boven je handen.

Is dit te zwaar?
Ga terug rechtstaan, maar i.p.v. recht te springen stap je recht.

KRACHTOEFENING SCHUINE BUIKSPIEREN
•
•
•
•
•

Ga op je rug liggen en zet je voeten naast elkaar op de grond met
gebogen knieën.
Kom nu met het bovenlichaam omhoog en zorg dat je met je heup in
een hoek van 45 graden komt.
Hou je bovenlichaam net boven de grond.
Tik met je twee handen de grond aan aan de linkerkant van je. Voer het
daarna uit aan de rechterzijde.
Probeer dit 8 a 10 keer te herhalen en ga voor 3 reeksen.
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Beweegtips voor studenten
Stretchen
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STRETCHEN RUG EN ZIJ
•
•
•
•
•
•
•
•

Ga rechtop zitten op het puntje van een stevige stoel.
Probeer je voeten plat op de grond te zetten.
Hou je rug recht.
Probeer zo ver mogelijk naar achter te kijken door met je romp te
draaien.
Hou deze positie 12 seconden aan.
Herhaal nu, naar de andere kant.
Voel je pijn? Dat betekent dat je te ver rekt.
Doe de oefeningen langzaam en blijf steeds rustig doorademen.

STRETCHEN SCHOUDERS EN NEK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ga rechtop staan, ontspan.
Maak langzaam cirkels met je schouders
Trek je schouders op
Trek je schouders naar achter
Laat je schouders naar onder komen
Duw je schouders naar voren
Maak 12 cirkels met je schouders.
Voel je pijn? Dat betekent dat je te ver rekt.
Doe de oefeningen langzaam en blijf steeds
rustig doorademen.
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STRETCHEN RUG EN ZIJ
•
•
•
•
•
•
•
•

Ga rechtop zitten op het puntje van de stevige stoel.
Probeer je voeten plat op de grond te zetten.
Rek jezelf uit naar boven en leun daarna naar rechts totdat je lichte rek
voelt.
Blijf voor je uit kijken.
Hou deze positie 12 seconden aan.
Herhaal nu, naar de andere kant.
Voel je pijn? Dat betekent dat je te ver rekt.
Doe de oefeningen langzaam en blijf steeds rustig doorademen.

STRETCHEN SCHOUDERS EN NEK
•
•
•
•
•
•
•
•

Ga rechtop zitten op het puntje van de stevige stoel.
Probeer je voeten plat op de grond te zetten.
Pak je rugleuning met beide handen vast.
Trek je schouders naar achter.
Hou je nek ontspannen.
Hou deze positie 12 seconden aan.
Voel je pijn? Dat betekent dat je te ver rekt.
Doe de oefeningen langzaam en blijf steeds rustig doorademen.
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