
	 	

Rek- & Strek oefeningen 

Markus Warnars 

Heb je vragen of wil je meer weten over Recovery of 
Performance Training, neem contact op met ons op 

Movᥱmᥱᥒt ᥲs Mᥱdιᥴιᥒᥱ™ 
 

Disclaimer: Deze informatie is met zorg samengesteld. Er kunnen echter zaken instaan die niet voor jou van 
toepassing zijn. Raadpleeg daarom altijd jouw fysio of arts wanneer je vragen hebt. 

Copyright op dit document. Niets uit deze blog mag worden vermenigvuldigd. Delen van het document mag 
wel – graag zelfs. 
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Rek oefening 1. 

Dit is een bilspier- en rug oefening. Beide handen moet je gespreid 
houden.   

• Voor het sporten: 3 x 20 sec per been.  

• Na het sporten 3 x 1 minuut per been.  
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Stretch oefening 2. 

Deze stretch is de eerste oefening gefocust op de bilspier. 

• Voor het sporten: 3 x 20 sec per been.  

• Na het sporten 3 x 1 minuut per been. 
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Stretch oefening 3. 

Dit is de tweede stretch gefocust op de bilspier. 

• Voor het sporten: 3 x 20 sec per been.  

• Na het sporten 3 x 1 minuut per been.  
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Stretch oefening 4. 

Dit is de hamstring rek voor het rechter been.  

• Voor het sporten: 3 x 20 sec per been.  

• Na het sporten 3 x 1 minuut per been. 



𝗔𝗿𝗲𝗻𝗮𝗙𝘆𝘀𝗶𝗼	-	𝗔𝗺𝘀𝘁𝗲𝗿𝗱𝗮𝗺 
web:				www.arena-fysio.nl	
email:	info@arena-fysio.nl	

	

Recovery	&	Performance	©	 	 Rek	oefeningen	–	Beginners	©	

 

 

Stretch oefening 5. 

Dit is de liggende stretch oefening voor je bovenbeen. Heb je stijve 
knieën of ooit een knieoperatie gehad? Dan raden we je aan om de 
volgende oefening te doen. 

• Voor het sporten: 3 x 20 sec per been.  

• Na het sporten 3 x 1 minuut per been. 
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Stretch oefening 6. 

Dit is de staande rek oefening voor je bovenbeen.  

• Voor het sporten: 3 x 20 sec per been.  

• Na het sporten 3 x 1 minuut per been.  
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Stretch oefening 7. 

Dit is de staande rek oefening voor je bovenbeen.  

• Voor het sporten: 3 x 20 sec per been.  

• Na het sporten 3 x 1 minuut per been.  
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Stretch oefening 8. 

Dit is de staande rek oefening voor je bovenbeen.  

• Voor het sporten: 3 x 20 sec per been.  

• Na het sporten 3 x 1 minuut per been.  
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Stretch oefening 9. 

Dit is de staande rek oefening voor je bovenbeen.  

• Voor het sporten: 3 x 20 sec per been.  

• Na het sporten 3 x 1 minuut per been.  
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Stretch oefening 10. 

Dit is de staande rek oefening voor je bovenbeen.  

• Voor het sporten: 3 x 20 sec per been.  

• Na het sporten 3 x 1 minuut per been.  
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Stretch oefening 11. 

Dit is de staande rek oefening voor je bovenbeen.  

• Voor het sporten: 3 x 20 sec per been.  

• Na het sporten 3 x 1 minuut per been.  
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