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FITNESSBANDENSET  
 

 

TRAININGSHANDLEIDING 
 

Let op: 

• Wees er voor de training van verzekerd dat uw training bij uw fysieke conditie aansluit. 
Consulteert u, bij twijfel, de huisarts. 

• Breekt u de oefening af, als u pijn voelt bij uitrekking. In geen geval doorgaan met de oefening 
als u acute gewrichts- of spierpijn krijgt.  

• Kinderen en jongvolwassenen dienen onder toezicht te trainen, aangezien iedere oefening met 
gewichten en intensieve duurbelasting een grote belasting vormt. 

• Bewaart u uw fitnessapparaat steeds buiten de reikwijdte van kinderen, het is geen speelgoed. 

• Wees er, voor u de oefening begint, zeker van dat er geen beschadigen zijn aan het 
fitnessapparaat. 

• Warmt u zich voor de training enkele minuten op (armdraaiingen, schouderdraaiingen, op de 
plaats). 

• Beginners wordt aanbevolen de oefening eerst te doen zonder fitnessapparaat, om het gevoel 
van de beweging te ervaren. 

• Voert u de oefening gelijkmatig en langzaam uit. Let op dat u bij krachtinspanning uit te ademen 
en bij ontspanning in te ademen. Neemt u tussen de oefeningen minstens 30 tot 60 seconden 
pauze. Voorzie uzelf gedurende langere training van voldoende drinkwater.  

• Verwondingen, die in samenhang staan met de uitvoering van de oefeningen, zijn niet voor 
verantwoordelijkheid van de producent. 
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Fitnessbanden 
 
 
Kies de fitnessband met de gewenste weerstand. U kunt de weerstand verhogen, door de fitnessband dubbel 
om te wikkelen. 
 
Rood = Beginner  
Groen = Gevorderde 
 

Schouderspieren    

 

Beginpositie is een lichte spreidstand, gebogen knieën, het 
bovenlichaam recht. De fitnessband legt u om de rug heen en houdt u 
met de handen vast. Beide handen trekt u zover naar voren, dat de 
armen gestrekt zijn. Herhaalt u deze oefening in drie sets van 8 tot 
10 maal met telkens 30 tot 60 seconden pauze. 

Rug- en schouderspieren   

 

Knielt u neer, een been naar voren. De fitnessband kruist u onder de 
voorste knie. U wikkelt de banden om de handen. Schouders trekt u 
naar onder en u spant uw buik aan. Strek de gestrekte armen naar 
boven. Vermijd een holle rug! Herhaalt u deze oefening in drie sets van 
8 tot 10 maal met telkens 30 tot 60 seconden pauze. 

Triceps    

 

Band dubbel vouwen. Eén hand houdt de band in het midden vast en 
leg deze hand op de schouder. De andere hand houdt de band vast. 
Over het hoofd trekt u dat naar boven. Het hoofd recht houden. 
Herhaalt u deze oefening in drie sets van 8 tot 10 maal met telkens 30 
tot 60 seconden pauze. 

Biceps    

 

Beginpositie is een lichte spreidstand, gebogen knieën, het 
bovenlichaam recht. Band dubbelvouwen in het midden. Eén hand 
houdt de fitnessband in het midden vast. U strekt de arm langs het 
lichaam uit. Ellebogen tegen het lichaam aanhouden. De andere hand 
houdt de band vast en trekt u in de richting van de schouder. Herhaal 
deze oefening in drie sets van 8 tot 10 maal, telkens met 30 tot 60 
seconden pauze. 

Rug en bovenbeen    

 

U gaat op de rug liggen, een been gebogen op de grond, een been naar 
boven gebogen. Voeten in de richting van het plafond. Billen 
aanspannen. De fitnessband legt u over het bekken, de banden houdt u 
met de handen op de grond vast. U heft het bekken omhoog, tegen de 
fitnessband. Herhaal deze oefening in drie sets van 8 tot 10 maal, 
telkens met 30 tot 60 seconden pauze. 
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Buiken billen    

 

U gaat op de rug liggen, beide benen met gebogen knieën naar boven 
strekken, de voeten daarbij spannen. U legt de fitnessband op de 
voetzolen. De band houdt u met uw handen op de grond vast. U heft 
het bekken op, zonder de benen te bewegen totdat u de weerstand 
voelt. Herhaal deze oefening in drie sets van 8 tot 10 maal, telkens met 
30 tot 60 seconden pauze. 

Buikspieren     

 

Oefening 1 

U gaat op de rug liggen. Een been. gebogen op de grond, het andere 
been naar boven strekken. De fitnessband legt u onder de 
schouderbladen. Banden met de handen vasthouden en naar de zijkant 
strekken. De arm tegenovergesteld van de gestrekte beenrichting de 
voet voeren. Herhaal deze oefening in drie sets van 8 tot 10 
herhalingen met telkens 30 tot 60 seconden pauze. 

 

Oefening 2 

U gaat op de rug liggen, benen gebogen omhoog. De fitnessband over 
de knie op het bovenbeen drukken. Gestrekte armen houden. 
Bovenlichaam licht opheffen en weer terugkeren in beginpositie. 
Herhaal deze oefening in drie sets van 8 tot 10 herhalingen met telkens 
30 tot 60 seconden pauze. 

Buik en heupen    

 

Ga op de zij liggen, de benen gebogen en de voeten gestrekt. De 
fitnessband in een knoop om de enkels leggen. Het bovenste been licht 
opheffen. Herhaal deze oefening in drie sets van 8 tot 10 herhalingen 
met telkens 30 tot 60 seconden pauze. 

Bovenbeen en heupen   

 

Ga op de rug liggen, benen gestrekt. Fitnessband om enkels leggen. 
Beide benen naar buiten spreiden. Let erop dat uw wervelkolom op de 
mat blijft liggen. Herhaal deze oefening in drie sets van 8 tot 10 
herhalingen met telkens 30 tot 60 seconden pauze. 

Bovenbeen en kuiten    

 

Ga op de rug liggen, een been gebogen. De fitness band legt u onder de 
voetzool van het gebogen been, de band houdt u met de handen vast. 
De armen liggen naast het lichaam. Het been drukt u tegen de 
weerstand van de band naar voren, zonder de knie door te strekken. De 
armen blijven in dezelfde positie. Herhaal deze oefening in drie sets van 
8 tot 10 herhalingen met telkens 30 tot 60 seconden pauze. 
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FLEXIRINGEN 
 
 
Kies de flexiring met de gewenste weerstand. 
 
Rood = Beginner 
Groen = Gevorderde 
 

Buitenkant bovenbeen   

 

Ga rechtop staan, de 
fitness band om de 
enkels gelegd. 

 

Handen op de heupen. Een 
van de benen strekt u zover 
mogelijk zijwaarts. Enige 
seconden vasthouden, dan in 
begin positie terugkeren. 
Herhaal deze oefening in drie 
sets van 8 tot 10 herhalingen 
met telkens 30 tot 60 
seconden pauze. 

Triceps    

 

Ga rechtop staan, de voeten naast elkaar. Met één hand drukt u een 
uiteinde van de ring tegen de tegenoverliggende schouder aan. Met de 
vrije hand houdt u het andere einde van de ring vast. 

U buigt langzaam de arm naar beneden. Enige seconden vasthouden, dan 
in beginpositie terugkeren. Van arm wisselen en oefening herhalen. 
Herhaal deze oefening in drie sets van 8 tot 10 herhalingen met telkens 
30 tot 60 seconden pauze. 

Bovenbeenspieren    

 

Ga rechtop staan, de 
fitnessband om de 
enkels gelegd. 

 

Handen op de heupen. Eén 
been strekt u zover mogelijk 
voorwaarts. Enige seconden 
vasthouden, dan in begin 
positie terugkeren. Herhaal 
deze oefening in drie sets van 
8 tot 10 herhalingen met 
telkens 30 tot 60 seconden 
pauze en wissel daarna van 
been. 

Rug    

   

Ga op de buik liggen, steunend op de 
onderarmen. Hou het hoofd in het verlengde van 
uw wervelkolom. De flexiring legt u om de 
enkels. 

Buig een knie met de hak richting de billen. 
Enige seconden vasthouden, dan in 
beginpositie terugkeren. Herhaal deze oefening 
in drie sets van 8 tot 10 herhalingen met 
telkens 30 tot 60 seconden pauze en wissel 
daarna van been. 
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Biceps    

 

Ga rechtop zitten in een stoel. 
Leg een uiteinde van de ring 
onder uw voet. Pak met de 
hand van dezelfde zijde 
(rechtervoet, 
rechterhand/linkervoet, 
linkerhand) het andere 
uiteinde, de handpalmen 
daarbij naar boven. De 
onderarm rust met de 
elleboog op het bovenbeen. 

 

Trek nu de onderarm richting 
de borst. Enige seconden 
vasthouden, dan in 
beginpositie terugkeren. 
Herhaal deze oefening in drie 
sets van 8 tot 10 herhalingen 
met telkens 30 tot 60 
seconden pauze en wissel 
daarna van arm. 

Onderrugspieren   

 

Ga rechtop staan of zitten, 
borst vooruit, de wervelkolom 
recht. Hou de ring aan beide 
kanten vast, de handpalmen 
gelijk aan elkaar. Hef één arm 
tot een hoek van 90" boven 
het hoofd. 

 

Hou de andere arm in positie, 
want met deze arm trekt u de 
ring naar beneden. Enige 
seconden vasthouden, dan in 
beginpositie terugkeren. 
Herhaal deze oefening in drie 
sets van 8 tot 10 herhalingen 
met telkens 30 tot 60 
seconden pauze en wissel 
daarna van arm. 

 



 

 

Fysieke ondersteuningFysieke ondersteuningFysieke ondersteuningFysieke ondersteuning    
Fysieke ondersteuning  

6 

H
A
N
D
B
A
L
S
IT
E
 -
 2
0
0
8
  
 

FITNESSBUIS 
 
 

Armspieren    

 

Doe een stap naar 
rechts. En ga met één 
voet op de fitnessbuis 
staan, de grepen in uw 
handen. Het gewicht 
legt u op het voorste 
been. 

 

Nu de armen tot 
schouderhoogte opheffen, 
daarna langzaam terug in 
beginpositie waarbij de 
ellebogen dicht tegen het 
lichaam liggen. Enige 
seconden vasthouden, dan 
in begin positie terugkeren. 
Herhaal deze oefening in 
drie sets van 8 tot 10 
herhalingen met telkens 30 
tot 60 seconden pauze. 

Borstspieren    

 

Doe een stap naar 
rechts. En ga met één 
voet op de fitnessbuis 
staan, de grepen in de 
handen. Het gewicht 
legt u op het voorste 
been. 

 

Armen licht gebogen naar 
achteren voeren, het 
bovenlichaam blijft daarbij 
recht, de schouderen 
hangen naar beneden. Enige 
seconden vasthouden, dan 
in begin positie terugkeren. 
Herhaal deze oefening in 
drie sets van 8 tot 10 
herhalingen met telkens 30 
tot 60 seconden pauze. 

Schouderspieren    

 

Doe een stap naar 
rechts. En ga met één 
voet op de fitnessbuis 
staan, de grepen in de 
handen. Het gewicht 
legt u op het voorste 
been. 

 

Armen gestrekt langs het 
lichaam tot schouderhoogte 
brengen. Enige seconden 
vasthouden, dan in 
beginpositie terugkeren. 
Herhaal deze oefening in 
drie sets van 8 tot 10 
herhalingen met telkens 30 
tot 60 seconden pauze. 

Rug en bovenbeen    

Ga op de rug liggen. Beide benen gebogen op de grond. Billen 
aanspannen. De fitnessbuis pakt u dubbel en legt u over het bekken. 
Enige seconden vasthouden, dan in beginpositie terugkeren. Herhaal 
deze oefening in drie sets van 8 tot 10 herhalingen met telkens 30 tot 
60 seconden pauze. 

 

De banden houdt u met de handen op de grond vast. U heft uw bekken 
op tegen de weerstand van de band. Herhaal deze oefening in drie sets 
van 8 tot 10 herhalingen met telkens 30 tot 60 seconden pauze. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fysieke ondersteuningFysieke ondersteuningFysieke ondersteuningFysieke ondersteuning    
Fysieke ondersteuning  

7 

H
A
N
D
B
A
L
S
IT
E
 -
 2
0
0
8
  
 

Billen    

 

De fitnesstouw om de 
enkels voet wikkelen, 
de andere voet zet u 
op de buis. Met de 
hand pakt u het vrije 
uiteinde van de buis. 

 

Been gestrekt naar achteren 
brengen, de voeten daarbij 
gespitst. Bovenlichaam blijft 
recht! Enige seconden 
vasthouden, dan in 
beginpositie terugkeren. 
Herhaal deze oefening in 
drie sets van 8 tot 10 
herhalingen met telkens 30 
tot 60 seconden pauze. 

Billen- en bovenbeenspieren   

 

Ga met beide benen op 
de fitnessbuis staan. 
Voeten uit elkaar, de 
grepen in uw handen. 
Breng uw onderarm tot 
schouderhoogte, de 
bovenarmen blijven 
gelijk aan het lichaam. 

 

Maak langzaam een 
kniebuiging, daarbij houdt u 
hoofd en rug recht en kijkt u 
naar voren. Enige seconden 
vasthouden, dan in 
beginpositie terugkeren. 
Herhaal deze oefening in 
drie sets van 8 tot 10 
herhalingen met telkens 30 
tot 60 seconden pauze. 

 
 
 


