
DE JANUARI CHALLENGE, ELKE DAG EEN OEFENING, KORTE TRAINING OF OPDRACHT, DOE LEKKER MEE EN DAAG JEZELF UIT! 

 

Fysiotherapie Alkemade 

Druk op de dikgedrukte tekst op de dag die je gaat doen, dan wordt je doorgestuurd naar het filmpje. 
 
 

 

1 - vrijdag 2 – zaterdag 3 – zondag  4 – maandag 5 – dinsdag 6 - woensdag 7 – donderdag 

 
De 1ste stap  
Step op en af 
 

 
Rustig op gang 
komen, 
Rekken en 
strekken 

 
Zet je schouders 
eronder 
Schouders 

 
Superman 
Doe de oefening 
per kant 3x 10 
herhalingen 

 
We gaan nog niet 
zitten 
Squat doe de oef 
3x 15 herhalingen 

 
Naar de top 
Bergen 

 
Take a break  
Lunge 

8 – vrijdag 9 – zaterdag 10 – zondag 11 – maandag 12 - dinsdag 13 – woensdag 14 – donderdag 

 
Goed het 
weekend in 
Buikspieren 

 
Hoe stabiel ben 
jij? 
Balans 1 been 

 
Frisse neus halen, 
ga lekker een 
rondje wandelen 
 

 
Fysiotherapie in 
beweging 
Lekker fit 

 
Blijf stabiel 
Rompstabiliteit  

 
Voel de benen 
Squat bounce 

 
Rechtop 
Houding 

15 – vrijdag 16 – zaterdag 17 – zondag 18 - maandag 19 – dinsdag 20 – woensdag 21 – donderdag 

  
Boodschappen 
tassen, geen 
probleem 
Tassen dragen 

 
Blijf bewegen 
Conditie 

 
Slow down 
Ontspan 

 
Start de week 
met je  
Schouders  

 
Sterke benen 
Squat maal 3 

 
Maak de balans 
op 
Balans 
 

 
Back to the 
center 
Buikspieren 

22 – vrijdag 23 – zaterdag 24 – zondag 25 – maandag 26 – dinsdag 27 – woensdag 28 – donderdag 

 
Here we go! 
Boksen 

 
Doe jij aan de 
lijn? 
Koortdanser  

 
Frisse neus halen, 
ga lekker een 
rondje wandelen 
 

 
Sterke borst 
Bal push 

 
Stabiel richting 
het einde 
Rompstabiliteit 

 
Blijf ademen, we 
zijn er bijna 
Buikademhaling 

 
Strek je op 
Armen in buiklig 
10x 5 tellen 
volhouden 

29 – vrijdag 30 – zaterdag 31 – zondag 

  

Lekkere lunch       

Lunge 

 
Einde in zicht 
Rekken en 
strekken 

 
De laatste stap 
Step down 

 

https://youtu.be/dEDHTkNvxEY
https://youtu.be/Jv2MHdik-CI
https://youtu.be/Jv2MHdik-CI
https://youtu.be/2bIReG4xQ9E
https://youtu.be/cUvo04VuLyQ
https://youtu.be/NgBzcyzkiIE
https://youtu.be/tATa5wTTRUg
https://youtu.be/PIu_4KYLinI
https://youtu.be/kWXYkhVKFyA
https://youtu.be/yoSvGRtDC1A
https://youtu.be/SRcxarcxmpU
https://youtu.be/y_3Aep5HENU
https://youtu.be/z37_dqyC2Wk
https://youtu.be/FGv7LwsGn1s
https://youtu.be/m0vUPCoyoKM
https://youtu.be/gUUPCRLEBF4
https://youtu.be/kM9fflktxCI
https://youtu.be/l6epS4gnBu0
https://youtu.be/_VsD74Mrj9U
https://youtu.be/D-eCINnLV60
https://youtu.be/kWXYkhVKFyA
https://youtu.be/L6lSM-tcK9c
https://youtu.be/g1OUVn9WGLA
https://youtu.be/oWwBQF9WPfo
https://youtu.be/lWTjTiRbp4Q
https://youtu.be/ylmt0zkGH8Q
https://youtu.be/9yfabHe9Euc
https://youtu.be/PIu_4KYLinI
https://youtu.be/1LwG_SbeJVY
https://youtu.be/1LwG_SbeJVY
https://youtu.be/rJLAX7E7oEc

