
Kracht/lenigheid vakantielijst  

Hallo, 

Onderstaand een aantal kracht/lenigheid oefeniningen die jullie kunnen doen in de komende drie weken; mocht je zelf andere oefeningen 
(extra) willen doen, doe je ding!  Probeer bijvoorbeeld 2x per week buik/rug kracht, 2x per week arm/been kracht en 5x per week lenigheid 
te doen. Meer mag natuurlijk ook! Ook kan je bijvoorbeeld een rondje gaan hardlopen/fietsen/skeeleren of touwtje springen om je 
conditie bij te houden.  

Train ze. 
Laila en Sietze 

Kracht buik/rug: 
1. 10 tellen ligsteun op ellebogen – 10 tellen linker been op – 10 tellen rechterbeen op – 10 tellen ligsteun op ellebogen 
2. 10 tellen omgekeerde ligsteun op ellebogen – 10 tellen linker been op – 10 tellen rechter been op – 10 tellen omgekeerde ligsteun op 
ellebogen 
3. 20x sit-up 
4. 2x15 tellen banaantje bol 
5. 2x15 tellen banaantje hol 
6. 20x zeehondje (benen+bovenlichaam heffen) 
7. 10x knipmes gehurkt, 10x gehoekt, 10x gespreid 
8. 2x15 kaarsje tot benen hoog/laag – 15x kaarsje tot benen hoog/laag schuin  
9. 2x20 koeienmelken  
10. 2x20 zeehondje schuin 
11. 20 schommels op rug/buik/beide zeiden  
12. 20x benen scharen, voeten tikken, voeten op en neer vanuit banaantje bol 
13. 2x20 knipmes met beenwissel  
14. 2x20 ellebogen naar elkaar toe 
15. 2x20 vanuit ligsteun op ellebogen heupen laten zakken  

Kracht armen/benen: 
1. 2x20 squat  
2. 2x15 lunges links en rechts 
3. 20x vanuit ligsteun naar ligsteun op ellebogen 
4. 2x15 opdrukken 
5. 2x15 rolletje-hurkzit (1 been op) links en rechts afwisselen  
6. 2x20 op-af springen (b.v. stoep/traptrede o.i.d.) 
7. 2x15 dippen  
8. 20x iets op-af stappen vanuit ligsteun (b.v. stoep/traptrede o.i.d.)  
9. 20x been opstrekken bij verhoging, links en rechts (b.v. stoep/traptrede o.i.d.)  
10. 30 passen handstand lopen 
11. 3x10 tellen hoeksteun  
12. 10x handstand heffen 

Lenigheid: 
1. 2x15 tellen spreidzit naar linker been/rechterbeen/midden  
2. 15 tellen halve spagaat – 10 tellen achterste knie optillen – 10 tellen achterste voet optillen (beide kanten) 
3. 3x15 tellen spagaat (beide kanten) 
4. 2x15 tellen kikkertje 
5. 3x15 tellen split op ellebogen/buik op de grond 
6. 2x15 tellen vanuit langzit; neus tussen je schenen 
7. 2x15 tellen vanuit langzit; met je handen je hakken van de grond trekken 
8. 20x beenzwaaien voorwaarts/zijwaarts/achterwaarts vanuit stand (hand aan b.v. een muur) 
9. 2x15 tellen schouders rekken bij b.v. een tafel (handen op tafel, schouders omlaag) 
10. 3x15 tellen boogje uitduwen 


