
Hallo Feel Fit(s)ters, 

  
Life is not about waiting the storm to pass. 
It is about learning to dance in the rain. 
  
Het leven staat op zijn kop. 
We kunnen geen terrasje meer pakken. 
We zien onze (klein)-kinderen even niet of minder. 
Reizen is er voorlopig niet bij… 
Het is niet eenvoudig… 
  
Wat nu? 
  
Vanaf vandaag probeer ik elke dag jullie een simpele ‘oefening van de dag’  en een ‘tip van dag’ te 
geven. 
De oefening  past in de ‘7 minuten work-out’  uit de Nieuwsbrief van januari 2019. 
Zie onderaan de mail de beschrijving.  
  

🏃🏼♀ OEFENING VAN DE DAG🤸🏽♂  
 
VIJF MINUTEN ARM-OEFENING (zie foto in de bijlage) 
Als handgewicht kun je een halveliter pot appelmoes nemen… 

Of een blik gepelde tomaten uit de voorraadkast  😊 
Doe vooraf een warming-up door even te dansen op je favoriete liedje. 
Dan nog wat armen zwaaien en schouders draaien. 
  
Let op: 
Ga staan met ‘zachte’ knieën; voeten op heupwijdte. 
Buik licht ingetrokken en rug recht. 
Armen wijd (niet overstrekt): 
. schouders draaien, let vooral op om naar achteren te draaien 
. armen scharen op schouderhoogte met palmen op 
. ook met palmen neer 
. scharen achter je rug 
. boksen met ellebogen op schouderhoogte 
  
korte stretch na afloop 
ellebogen ombeurten omhoog, reik met andere arm achterlangs omhoog 
handen achter rug ineenstrengelen, armen lang, palmen naar buiten 
  

 

🚩TIP VAN DE DAG🚩 

Femke: Is dit niet het ideale moment om eindelijk je kledingkast op te ruimen? 
 
(in plaats van een handdruk)  
NAMASTE! 
Magda 
Namens alle docenten 
  
  
ZEVEN MINUTEN WORK-OUT PER DAG 



Wie zeven minuten per dag besteedt aan versterkende oefeningen (mét of zonder gewichten) doet 
aan onderhoud van haar of zijn lichaam.  
Dat is hard nodig, want naarmate wij ouder worden verslappen onze spieren en worden onze botten 
brozer.  
Om invulling hieraan te geven volgen hier wat spiergroepen die je per minuut zou kunnen trainen.  
Dat kun je uitbreiden in tijd en in zwaarte. Je kunt online heel veel oefeningen vinden.  
Zorg dat je warm bent als je eraan begint, en rek wat na afloop. Succes en houd vol! 

1. Armen 
2. Voorkant been (quadriceps) 
3. Buitenkant been (abductoren) 
4. Achterkant been (hamstrings) 
5. Binnenkant been (adductoren) 
6. Rechte buikspieren  
7. Schuine buikspieren 

 


