
  🏃🏼♀ OEFENING VAN DE DAG🤸🏽♂  
  
VIJF MINUTEN BINNENKANT DIJ (ADDUCTOREN) 
Voor deze oefening kun je beengewichten gebruiken 
Als die nog op de WW liggen neem dan een langwerpige zak rijst.  
Om warm te worden: even dansen op een van je favoriete liedjes . 
Je kunt ook meezingen: goed voor je conditie! 
Misschien een paar keer de trap op en neer lopen (denk aan de leuning…). 
Voor de gevorderde Feel Fitter: sla bij het omhooggaan steeds een trede over. 
Benen een beetje losschudden. 
  
Let op: 
Zie foto 1: 
Ga op je linker zij liggen, beide benen in één lijn met je lichaam en je hoofd. 
Je hoofd rust op de grond, op het ‘kussentje’ dat je met de binnenkant van je arm maakt. 
Buig je rechter been en leg je knie op buikhoogte op de grond. 
Ook je rechter onderbeen ligt nu op de grond. Flex de voet van je linker (gestrekte) been. 
Nu: 
Ga op en neer met het linker been, zónder de grond te raken. 
Na 2,5 minuten of eerder wissel je van kant. 
Belangrijk: Houd je rug recht en je nek ontspannen (zie foute foto 2) 
                    Vergeet niet je gezicht te ontspannen en te blijven ademen! 
  
Na de oefening even rekken.  
Ga op je rug liggen (zie foto). Buig beide knieën, voeten tegen elkaar aan, hoofd op de grond. 
Leg je handen op je buik en adem een poosje rustig in en uit. 
Voel hoe je adem je buik laat bewegen. 
  

🚩TIP VAN DE DAG🚩 
Magda: in deze ingewikkelde tijd helpt de volgende slogan mij enorm: 
CHOOSE A BETTER THOUGHT! 
Ik dacht bijvoorbeeld: Veel te moeilijk, ZOOM lessen geven, ik kan het vast niet en vind het vreselijk 
eng 
Toen koos ik een betere gedachte: Wat een uitdaging voor een digibeet als ik, het houdt mijn geest 
wél scherp! 

Nou, zo kan hij wel weer eventjes… 😊 
  
NAMASTE! 
Magda  
Namens alle docenten  
 


