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	  	  	  	  	  	  	  	  Oefeningen	  heup	  
Rekoefeningen	  

	   Oefening	  1	  
	  
	  
	  
O	  

	   Doel:	  Rekken	  heupspieren	  (voorkant).	  

Houding:	  Ruglig	  aan	  de	  rand	  van	  een	  bed	  of	  tafel.	  

Uitvoering:	  Trek	  1	  knie	  op	  en	  houd	  deze	  met	  2	  
handen	  vast.	  Probeer	  het	  andere	  been	  ontspannen	  
over	  de	  rand	  van	  het	  bed	  of	  tafel	  te	  hangen	  totdat	  
u	  rek	  voelt	  aan	  de	  voorzijde	  van	  uw	  heup.	  

Intensiteit:	  3	  maal	  10	  seconden	  vasthouden.	  
Intensiveer	  door	  uw	  voet	  naar	  de	  grond	  te	  
bewegen.	  

Aandachtspunt:	  Zorg	  dat	  uw	  rug	  niet	  te	  hol	  wordt	  
door	  uw	  knie	  goed	  naar	  u	  toe	  te	  trekken..	  

	   Oefening	  2	  

	  
	  
	  
O	  

	   Doel:	  Rekken	  heupspieren	  (voorkant).	  

Houding:	  Staand	  met	  1	  knie	  op	  een	  stoel	  of	  kruk.	  

Uitvoering:	  Ga	  voor	  een	  stoel	  of	  kruk	  staan.	  Plaats	  
vervolgens	  uw	  knie	  op	  de	  stoel	  of	  kruk.	  Beweeg	  uw	  
heup	  naar	  voren	  tot	  u	  rek	  voelt	  aan	  de	  voorkant	  
van	  uw	  heup.	  

Intensiteit:	  3	  maal	  10	  seconden	  vasthouden.	  

Aandachtspunt:	  	  Houdt	  uw	  rug	  recht.	  *DEZE	  
OEFENING	  KAN	  OOK	  IN	  SCHUTTERSHOUDING.	  

	   Oefening	  3	  

	  
	  
	  
O	  

	  

Doel:	  Rekken	  heupspieren	  (achterkant).	  

Houding:	  Staand	  met	  1	  voet	  op	  een	  stoel	  of	  kruk.	  

Uitvoering:	  Ga	  voor	  een	  stoel	  of	  kruk	  staan.	  Plaats	  
vervolgens	  uw	  voet	  met	  gestrekte	  knie	  op	  de	  stoel	  
of	  kruk.	  Kantel	  uw	  bekken	  voorover	  tot	  u	  rek	  voelt	  
aan	  de	  achterkant	  van	  uw	  bovenbeen.	  

Intensiteit:	  3	  maal	  10	  seconden	  vasthouden.	  

Aandachtspunt:	  	  Houdt	  uw	  onderrug	  recht.	  

	   Oefening	  4	  
	  
	  
	  
O	  

	   Doel:	  Rekken	  heupspieren	  (zijkant).	  

Houding:	  Staand.	  
Uitvoering:	  Plaats	  de	  voet	  van	  het	  linker	  been	  
voorlangs	  gekruist	  naast	  de	  voet	  van	  het	  rechter	  
been.	  Verplaats	  uw	  gewicht	  naar	  rechts	  op	  uw	  
linker	  been.	  Beweeg	  vervolgens	  uw	  bovenlichaam	  
naar	  links	  totdat	  u	  rek	  voelt	  aan	  de	  zijkant	  van	  de	  
rechter	  heup.	  

Intensiteit:	  3	  maal	  10	  seconden	  vasthouden.	  
Aandachtspunt:	  	  Houdt	  de	  rug	  recht.	  Gebruik	  evt.	  
de	  muur,	  het	  aanrecht	  of	  een	  stoel	  voor	  balans.	  
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	   Oefening	  5	  
	  
	  
	  
O	  

	  

Doel:	  Rekken	  heupspieren	  (binnenkant).	  

Houding:	  Staand.	  

Uitvoering:	  Plaats	  uw	  benen	  uitelkaar	  met	  de	  
voeten	  recht	  naar	  voren.	  Verplaats	  uw	  gewicht	  
naar	  het	  linker	  been,	  zak	  vervolgens	  door	  de	  knie	  
terwijl	  het	  andere	  been	  gestrekt	  blijft	  totdat	  u	  rek	  
voelt	  aan	  de	  binnenzijde	  van	  de	  heup.	  Doe	  dit	  
vervolgens	  ook	  voor	  de	  andere	  kant.	  

Intensiteit:	  3	  maal	  10	  seconden	  vasthouden.	  

Aandachtspunt:	  	  Houdt	  uw	  rug	  recht.	  

	  
	  


