
Senior-Fit@Home – 
Wintersporten edi3e 

> Edi&e jan-feb 2023 

De koude maanden zijn inmiddels op gang. Tijd om op te warmen met diverse oefeningen uit verschillende 
wintersporten. 
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Oefening 1 = Schaatsen 

- Ga stevig staan op twee benen 

- Beweeg je benen om en om schuin naar achteren 

- Gebruik je armen om balans te bewaren 

 U traint: Balans, uithoudingsvermogen 
en kracht benen

Oefening 2 = Snowboarden 

- Ga stevig staan met de benen op schouderbreedte 

- Zak iets door de knieën 

- Wissel om je ‘snowboard’ te sturen van de tenen 
naar de hakken en hou dit een paar tellen vast 

- Gebruik eventueel je armen om balans te bewaren 

U traint: Balans en kracht onderbenen en 
buikspieren 

Oefening 3 = Kunstschaatsen 

- Ga staan met je voeten op heupbreedte 

- Til één been op en hou de voet naast de knie van het standbeen 

- Hou dit een paar tellen vast 

- Om het moeilijker te maken; breng je armen boven je hoofd 

U traint: Balans en kracht benen en buikspieren
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Oefening 4 = Bobslee duwen 

- Ga achter een stoel staan 

- Doe alsof je de stoel wilt wegduwen, zet 
deze dus eventueel tegen de muur 

- Til je benen om en om op alsof je stappen 
maakt 

U traint: Uithoudingsvermogen en 
kracht buikspieren

Oefening 5 = Skischansspringen 

- Ga stevig staan met de voeten op heupbreedte 

- Zak door de knieën en de romp komt iets naar voren 

- Hou de armen langs het lijf 

- Kom omhoog en hef je armen tot boven de schouder 

U traint: kracht benen en armen 

Algemene principes 

- Pijn = stoppen 

- Daag u zelf uit; laatste herhaling mag moeite kosten 
- Oefening vaker uitvoeren om zwaarder te maken 
- Oefening minder vaak uitvoeren als het te moeilijk/zwaar is 
- Nog vermoeid/ pijnlijk?  Pas oefenen als u uitgerust bent 
- 3x per week oefenen = verbetering  

2x per week oefenen = onderhouden 

- Veiligheid boven alles 
AVekenlijst – teken hier uw oefenmomenten af 

Ma Di Wo Do Vr Za Zo 

Oefening 6 = Schouderklopjes!!

Wist u dat? 
Er een beweegrichtlijn is voor de juiste hoeveelheid beweging? De Gezondheidsraad van het Ministerie van Volksgezondheid 
Welzijn en Sport heeV een beweegrichtlijn opgesteld. Volwassenen en ouderen worden geadviseerd minimaal 2,5 uur maYg 
intensief bewegen (fietsen, wandelen, huishouden etc.). Ook wordt er geadviseerd twee keer per week spier- en botversterkende 
oefeningen en balansoefeningen te doen. Deze acYviteiten verlagen het risico en/of symptomen van chronische ziektes zoals 
diabetes, hart- en vaatziektes en depressieve symptomen. Daarnaast wordt je fi"er van bewegen en verbeterd het de condiYe. 
Deze Senior-fit helpt je hier alvast bij, een mooie uitdaging dus!
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