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 Ma Di Wo Do Vr Za Zo 

Ochtend         

Middag        

Avond        

 
Ervaar je herkenbare pijn die hoger is dan een pijnscore van 3 op een schaal van 0-10 tijdens 
het uitvoeren van een oefening? Volg dan deze stappen: 

1. Evalueer de techniek/uitvoering van de oefening; 
2. Probeer een andere oefening uit het programma; 
3. Mocht hierna de pijnscore op een schaal van 0-10 nog steeds hoger zijn dan een 3, 

stop dan met trainen en neemt contact op met Watson Fysio 0610940742 (via 
whatsapp). 

4. Probeer het de volgende dag weer. 
 

Mobiliteitsprogramma 
Oefeningen Series en Herhalingen Afbeelding 
Hamstring stretch to deep 
squat 

10 keer 

 
Scorpion 10 per kant 

 

 
Hamstring stretch 2 x 10 per kant 

2 sec vasthouden 
bovenin 
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TWK rotations 
 
● Maak je zo klein mogelijk; 
● Hand in je nek; 
● Draai in je borst en 

elleboog richting plafond; 
● Tik met je elleboog je 

tegenovergestelde knie 
aan.    

1-3 x 15 per kant 

 
90-90 rotations 
 
● Ga met beide knieen in 

90 graden zitten; 
● Breng je borst naar je 

knie; 
● Draai daarna richting je 

andere knie.  

1-3 x 10 per kant 

 

T-spin extension 1-3 x 20-30 sec. 

 
Quad stretch RDL 1 x 10, 3 sec. hold 
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Table top reach back diagonal 1 x 10 per kant 

 
 
 

Krachtprogramma 
Oefeningen Series en Herhalingen Afbeelding 



 
 
 
 

Ross Watson MSc, fysio- en manueel therapeut & performance trainer 
M. 06 109 407 42 
E. ross@rosswatson.nl 
 

 

Hip thrusters mini band 
 
• Boven rug op een bank of 

stoel liggen 
• Voeten plat op de grond 
• Knieën wijder dan de 

voeten 
• Riem aantrekken 

(buikspier aanspannen) 
• Blijf de kin naar de borst 

houden 
• Duw zo hoog mogelijk 

naar het plafond 
• Knijp de billen 2-3 sec. 

samen aan het einde.  

3 x 15-20 

 
 

Air squats met mini band 
 
• Riem aantrekken 

(buikspier aanspannen) 
• Knieën naar buiten 

duwen 
• De grond opensplijten 
• Billen knijpen als je weer 

rechtop gaat staan 

3 x 20-30 

 
 

Elastiek pull through 
 
• Riem aantrekken 

(buikspier aanspannen) 
• Knieën naar buiten 

duwen 
• V met de schouders 

maken 
• Kleine knik in de knieën 

(plof door de knieën)  
• Duw je billen richting de 

muur 
• Rechtop komen staan 

(Breng je heupen naar 
voren en knijp je billen 
samen) 

3 x 15-20 
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Elastiek bent over row 
 
• Riem aantrekken 

(buikspier aanspannen) 
• Plof door de knieën 
• Duw je billen naar 

achteren 
• Duw je borst naar voren  
• V met schouderbladen 

maken 
• Trek je elastiek naar je 

toe 
• 2 tellen achter 

vasthouden 

3 x 10-20 

 

Elastiek L rotatie schouder 
 
• V met schouderbladen 

maken 
• Sinaasappel in de oksel 

uitknijpen (kan ook een 
handdoek tussen de 
bovenarm en romp 
plaatsen) 

• Draai je onderarm naar 
buiten toe 

• Rustig terugbrengen naar 
je buik.  

3 x 10-15 per kant 

 

Mini push ups 
 
• Riem aantrekken 

(buikspier aanspannen) 
• Maak je lang  
• Graaf met je armen door 

de grond 
• Maak V met de 

schouderbladen 
• Duw de grond weg 

(boven rug helemaal naar 
het plafond) 

• Zak rustig terug.  

3 x 10-15 
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Core-programma 
Oefeningen Series en Herhalingen Afbeelding 
Bird-dog handen en knieën 

- Ga op handen en knieen 
zitten en houd je hoofd 
neutraal (kijk naar de 
grond voor je). (a) 

- Hou je rug zo recht 
mogelijk  

- Verplaats je gewicht zodat 
je je linker been en je 
rechter arm uit kunt 
steken (ook nu blijft de 
rug recht – begin dus met 
een kleine beweging) (b) 

- Vervolgens raak je met je 
elleboog je knie (c) en 
terug naar positie b 

2x 8 hh per zijde 

 

Buikspieren – benen 90gr 
- Ga op je rug liggen, en til 

je benen tot 90gr. 
- Kantel je bekken zodat je 

met je gehele onderrug de 
grond raakt (spanning op 
je buik!) 

- Nu breng je om en om 1 
been iets naar beneden. 
MAAR JE ONDER RUG 
KOMT DAARBIJ NIET LOS 
VAN DE VLOER 

3x 20 hh  
(dus 3x 10 per been) 

 

Puls up 
- Ga op je rug liggen en til je 

benen (nagenoeg) 
gestrekt op (evt handen 
onder de billen leggen) 

- Til nu je billen op van de 
grond; dus probeer je 
voeten naar het plafond te 
duwen  

- Korte bewegingen op en 
neer 

2x 8 hh 
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Glute bridge (+ leg extension) 
- Ga op je rug liggen met je 

voeten plat tegen de 
grond en met gebogen 
knieën. 

- Kom om hoog met je 
billen door ze samen te 
knijpen. Zorg er aan de 
bovenkant van de 
beweging voor dat je 
lichaam een rechte lijn 
vormt van je knieën tot je 
schouders. 

- Pauzeer bovenaan de 
beweging, span je 
bilspieren zo hard 
mogelijk aan, houd dit 1-2 
seconden vast en laat dan 
langzaam weer zakken 
naar de beginpositie. 

UITBOUW: met 1 been, waarbij je 
beide knieën op dezelfde hoogte 
houdt. 

3x 15 hh 
(of 3x 8 per been) 

 

Back extensie  
Uitvoering a: alleen de armen 

- Ga op je buik liggen en leg 
je handen in de nek. 

- Je tilt nu je gehele 
bovenlijf van de grond 
MAAR HOU JE BILLEN LOS 
(ontspannen). 

- Maak korte bewegingen 
op en neer. 

INDIEN DEZE GOED LUKT = 
uitvoering b. 
 
Uitvoering b: diagonaal 

- Zoals a, maar dan til je je 
linkerarm en rechterbeen 
op en wissel je dit af met 
de andere zijde. 

3x 15 hh  
 
 

3x 10 hh per zijde 
 

a.  
 

b.  
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Rotatie in V-zit  
- Ga op je billen zitten met 

je benen licht gebogen 
(hielen mogen om het iets 
makkelijker te maken op 
de grond). 

- Strek je romp op  
- Beweeg nu je armen van 

links naar rechts 
IS DEZE TE ZWAAR DOEN DAN 
ONDERSTAANDE OEFENING 
 
Alternatief = Knie hugs 

- Ga op je billen zitten, trek 
je knieën naar je borst 
terwijl je je rug recht houd 

- Strek nu vervolgens je 
benen uit – maar let op je 
mag enkel met je billen de 
grond raken en probeer je 
rug zo recht mogelijk te 
houden 

3x 15 hh per zijde 
 
 
 

3x 15 hh 
 

              
 

 
                             

Snake 
- Uitgangshouding als op de 

afbeelding weergegeven. 
- Loop nu vervolgens met je 

handen naar voren  
- Houd daarbij de heupen 

zo stil mogelijk en de rug 
recht 

- Loop vervolgens weer 
terug naar achteren tot in 
je begin positie 

2x 8 hh 

 
Rotatie in stand 

- Ga rechtop staan met de 
handen achter het hoofd 
en de ellebogen naar 
buiten/achteren 

- Trek nu 1 van beide 
knieën op en beweeg 
tegelijktijdig de elleboog 
aan de zelfde zijde naar de 
knie toe. 

- LET OP; buig zo min 
mogelijk naar voren 

(BEDENK dat je dit tussen 2 muren 
in uitvoert. 

2x 8 hh per zijde 
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Reverse wissel sprong 
- Maak een omgekeerde 

brug 
- Breng 1 been omhoog 
- Spring nu op het andere 

been terwijl je je billen zo 
hoog mogelijk houden 

2x 8 hh per kant 

 
Side planking 

- Draai naar een zijkant en 
plaats je elleboog onder je 
schouders, leg je benen op 
elkaar. 

- Til je heup omhoog terwijl 
je je lichaam in een rechte 
lijn zet. 

- Trek je navel in en span je 
gehele core aan. 

- Blijf ademhalen tijdens de 
oefening.  

 
Side planking hip-lift 
Mocht het vasthouden te moeilijk 
zijn, dan kun je rustig op en neer 
bewegen 
 

2x 30 tot 60 sec 
per kant 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2x 15 hh per kant 

 

 

 


