
ARMEN OP EN NEER

1 Hou je armen naast je lichaam en spreid je benen

3 Breng je armen samen naar boven
2 Buig licht door je knieën

Spring met je benen open en toe

Spring zo breed mogelijk met je benen open en kruis terug toe



KUITEN REKKEN

1 Plaats je handen in je zij
2 Hou je romp recht en zet 1 been voor en 1 achter
3 Buig je voorste been en strek het achterste
4 Voel je geen rek in je kuit? Zet je benen iets verder uit elkaar
5 Herhaal 5 keer

Zak naar beneden tot je voorste knie in een hoek van 90° staat

Zet 1 pas vooruit en zak tot je voorste knie in een hoek van 90°staat 



ROMP DRAAIEN

Buig je bovenlichaam voorover en draai je romp naar links en naar rechts

Buig je bovenlichaam voorover, tik je linkervoet aan met je rechterhand. Wissel af

1 Hou je armen naast je lichaam en spreid je benen

3 Zet je armen in je zij
4 Draai je romp naar links en naar rechts
5 Herhaal 5 keer

2 Buig licht door je knieën



Slalom in looppas tussen de paaltjes

Slalom zijwaarts tussen de paaltjes

SLALOMMEN

1 Slalom tussen de paaltjes en wandel terug
2 Herhaal een tweede keer op je tippen of hielen



BANK ZITTEN

1 Ga op de bank zitten zonder je handen te gebruiken
2 Laat je eventueel door iemand ondersteunen
3 Sta terug recht, met of zonder hulp
4 Herhaal 5 keer

Ga op 1 been staan en probeer te gaan zitten zonder je handen te gebruiken

Ga net niet zitten en hou deze squadhouding 10 seconden aan



LETTER SCHRIJVEN

Schrijf de letter T met je been en met je tegenovergestelde arm

Schrijf op 1 been je naam in de lucht

2 Schrijf met het andere been de letter T in de lucht
3 Doe hetzelfde met je andere been
4 Herhaal 5 keer

1 Ga op 1 been staan



KNIEËN HEFFEN

1 Hef 1 knie op tot heuphoogte en zet terug neer
2 Doe hetzelfde met je andere knie
3 Herhaal 5 keer

Hef je knie met je armen gekruist op je schouders

Wissel direct van linker- naar rechterbeen



SCHOUDERS AANTIKKEN

Ga op 1 been staan en tik je schouders aan

Ga op 1 been staan en tik je tegenovergestelde schouder aan

1 Strek je armen horizontaal naast je lichaam
2 Buig je armen en probeer je schouders aan te tikken           
   met je handen
3 Herhaal 10 keer



LOPEN OVER EEN LIJN

1 Stap voorwaarts over één lijn

Stap zijwaarts over één lijn

Stap achterwaarts over één lijn



FLAMINGO

Laat elkaar los na enkele seconden

Doe de oefening zonder elkaar vast te houden

1 Steun op 1 been
2 Hou elkaar met gestrekte arm vast
3 Stretch het andere been 5 seconden
4 Herhaal 3 keer
5 Wissel van positie



EVENWICHT

Doe hetzelfde maar 1 persoon blijft staan, de andere buigt de armen

Hou elkaar vast aan de onderarmen en buig je armen

1 Plaats jullie handen gestrekt tegen elkaar
2 Buig beiden jullie armen en steun tegen elkaar
3 Kom terug recht
4 Herhaal 5 keer



BEEN ZWAAIEN

Hou elkaar met 1 hand vast en blijf je been gelijktijdig bewegen

Hou elkaar niet meer vast en blijf je been gelijktijdig bewegen

1 Plaats jullie tegenover elkaar
2 Leg je handen op de schouders van je partner
3 Buig 1 been voor je uit en zwaai dit van links naar rechts
4 Doe dit gelijktijdig met je partner
5 Herhaal 5 keer



OMHOOG REIKEN

Reik met je tegenovergestelde hand naar de paal

Probeer zo hoog mogelijk te reiken met een sprong

1 Sta naast de paal
2 Reik met je rechterhand zo hoog mogelijk, 
   laat 1 voet op de grond staan
3 Herhaal 3 keer
4 Doe hetzelfde met je andere arm



BUIGEN EN STREKKEN

Buig door je knieën en spring zo hoog mogelijk 

Zet je in pomphouding, kom terug recht en spring zo hoog mogelijk 

1 Zak door je knieën en tik je voeten aan
2 Kom terug recht en maak je zo groot mogelijk
3 Herhaal 5 keer



BOKSEN

Sta op 1 been en boks afwisselend met je handen zonder evenwicht te verliezen

Maak kleine sprongetjes en boks afwisselend met je handen

1 Boks 5 seconden afwisselend met je handen
2 Rust even en herhaal 3 keer



SNELWANDELEN

Vorder zo snel mogelijk achterwaarts tot aan de boom

Loop tot aan de boom

1 Stap stevig door tot aan de boom



OPWARMING

1 Buig je hoofd:
  voor - achter
  links - rechts

2 Maak je heup los door 
cirkels te draaien

3 Buig je romp naar links 
en hou 10 tellen aan

4 Herhaal rechts

5 Maak een cirkel
  met je voet:
  links - rechts



ARMEN RONDDRAAIEN

1 Draai beide armen samen 5 keer gestrekt voorwaarts
2 Draai beide armen samen 5 keer gestrekt achterwaarts
3 Optie: draai 1 arm voorwaarts en 1 arm achterwaarts,

herhaal 5 keer



BENEN HEFFEN

1 Breng 1 been gestrekt opzij naar boven tot 30° 
   en terug naar beneden
2 Doe hetzelfde met je andere been
3 Herhaal 10 keer 

Breng je been tot 45°naar boven en terug 

Breng je been tot 60°naar boven en terug



STRETCHING

1 Buig naar voor
   tot je een rek
   voelt

2 Hou 10 tellen
   aan en sta 
   terug recht

3 Hef je arm op en 
   trek 10 tellen licht
   naar achter

4 Herhaal met je 
   andere arm

6 Herhaal rechts

5 Buig je romp naar
   links en hou 
   10 tellen aan



TRAP

Hou je rug goed recht en stap de trap op1

Gebruik eventueel de trapleuning2


