
Lieve allemaal, 
 
Allereerst wil ik diegenen die gereageerd hebben op mijn 
mail HOE VERDER MET FEEL FIT heel hartelijk bedanken. 
Voor alle anderen: lees mijn mail HOE VERDER MET FEEL FIT van 
gisteren goed en reageer !  
Het is belangrijk. 
 
Dan nu weer de oefeningen. 
Haal diep adem en ga ervoor! 
 
VIJF MINUTEN BOVENBEEN (QUADRICEPS) 
Om warm te worden: even dansen op een van je favoriete liedjes. Misschien een paar keer de trap 
op en neer lopen (denk aan de leuning…). Benen een beetje losschudden. 
  
Let op: 
Dit is een staande oefening; zorg vooral dat je niet wegglijdt: 
Jouw vloer is waarschijnlijk minder zacht dan die van onze zaal … 
Druk je rug tegen de muur en zet je voeten op heupwijdte. 
Laat je billen zakken tot maximaal 90 graden (zie foto 1 en 2). 
Plaats meteen je hielen onder je knieën. 
De afstand tussen je hielen is gelijk aan de afstand tussen je knieën. 
Druk je rug goed tegen de muur! 
Blijf er steeds voor zorgen dat je je hielen pal onder je knieën houdt. 
Dus géén naar voren uitstekende knieën! 
Probeer je schouders losjes tegen de muur te houden en lees een boekje of kijk naar het nieuws. 
Hoe dieper je gaat, des te zwaarder de oefening. 
Als je last van je knieën hebt: 
Doe dan liever de oefening uit BERICHT 2. 
Ga in élk geval niet te diep en blijf in de houding van foto 1. 
Belangrijk: druk je rug goed tegen de muur en let goed op de positie van je knieën.  
En kies vooral een leuk boekje uit….  
  
Na de oefening even rekken. Ga op je rechter been staan (zie foto). 
Ontspan het standbeen en trek met je linker hand je linker hiel naar achteren. 
Duw je linker heup tegelijkertijd naar voren. Rechterarm gaat omhoog. 
Je kunt hier meteen een evenwichtsoefening van maken door los te staan! 
Als je géén last van je knie hebt mag je je hiel naar je bil toe trekken. 
Let op je knie: bij een slechte knie geen hiel naar je bil toe trekken. 
  

🚩TIP VAN DE DAG🚩 
Inger: kijk eens op de site van thuismuseum.nl. : “kijken, kijken , niet lopen….” 
https://thuismuseum.mydailyshotofculture.com/ 
 
NAMASTE! 
Magda  
Namens alle docenten  

https://thuismuseum.mydailyshotofculture.com/

