
  🏃🏼♀ OEFENING VAN DE DAG🤸🏽♂  
  
VIJF MINUTEN BINNENKANT DIJ (ADDUCTOREN) 
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: 
Indien mogelijk: doe je beengewichten aan 
Ga op een kleine armlengte van de muur staan 
Je rechterbeen (standbeen) is het dichtst bij de muur 
Zwaai je linker been rustig schuin omhoog (zie foto) 
Denk daarbij aan een bal die je met je linkerbeen schuin omhoog moet schieten 
Gebruik daarbij in gedachten de binnenkant van je been en ’geef die bal een zwieper’ 
Kom rustig terug zonder de grond te raken en herhaal 
Na 2,5 minuten of eerder wissel je van kant. 
Belangrijk: Houd je rug recht, je standbeen ‘zacht’, trek je buik aan en houd je nek ontspannen  
                    Vergeet niet te blijven ademen! 
  
Na de oefening even rekken.  
(zie foto 2 ) maak een wijde spreidstand en laat je billen zakken 
Je knieën zijn ongeveer boven je hielen 
Je handen houden je enkels van binnenuit vast en je kijkt naar voren 
Je billen zijn lager dan je hoofd 
Duw met je armen je benen verder en verder uit elkaar 
Als extraatje: knip een aantal keren met je bekkenbodem 
 
  

🚩TIP VAN DE DAG🚩 
Magda: een simpele ademhalingsoefening: ga rechtop op een stoel zitten, en houd je voeten op de 
grond. 
Adem een aantal keren in 4 rustige tellen in, dan in 6 rustige tellen uit. 
Voel hoe je adem zich verdiept. Focus al die tijd op je ademhaling. 
Je kunt het ook liggend doen, met je handen op je buik. Je wordt er waarschijnlijk lekker rustig van. 
 
  
NAMASTE! 
Magda  
Namens alle docenten  
 


