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verantwoording 
loop en rij u fit 
Met deze oefenreeks willen wij tegemoetkomen aan de vraag naar 
aangepaste oefenvormen voor fysiek-mindervalide personen . 
Bij de samenstelling van deze oefening hebben wij ons laten 
leiden door : 

' primo: de •fit-o-meter», uitgewerkt en gepubliceerd door 
het BLOSO; 

' secundo: de aangepaste •fit-o -meter», uitgewerkt door 
Vanlerberghe J.O. en in tekening gebracht door Sterk H . 
Deze fit-o-meter verscheen indertijd in SPORT; XV / 1 (1972) 
p . 15-24 ; 

' tertio : een indeling in twee groepen, namelijk •staande minder
valide personen• en •rolstoelgebruikers• . Deze indeling lijkt 
op het eerste zicht een zeer summiere benadering te zijn 
van het diversiteitsaspekt omtrent een •indeling• der handicaps;. 
nochtans lijkt zij ons de enige directbruikbare opsplitsing, daar 
wij ons in eerste instantie willen richten tot de recreatief 
ingestelde sportbeoefenaar . 

' quatro: de behoefte aan een aangepaste oefenreeks waarmee 
men enerzijds het cardiórespiratorisch apparaat kan oefenen 
en anderzijds de lenigheid van gewrichten, de kracht van 
bepaalde spiergroepen kan behouden of zelfs verbeteren. 

U kan deze oefenreeks enerzijds· inschakelen in de bestaande 
openluchtomlopen ; anderzijds is het mogelijk een keuze te 
maken uit die oefeningen zodat U op een individuele basis, 
bijvoorbeeld thuis , een klein oefenprogramma kan opstellen . 

U dient wel minstens een 6-tal oefeningen na elkaar uit te 
voeren, op een zeer regelmatige wijze opdat er van enige 
training sprake zou kunnen zijn ! 

Deze reeks bevat 18 oefeningen met de mogelijkheid te kiezen 
tussen vier oefenniveau's: minimum-. beginneling-, gevorderd
en sportief niveau. 

Aan de hand van een prestatiekaart (zie laatste bladzijde) 
kan U uw vooruitgang vaststellen , door bij elke omloop of 
oefenreeks de betrokken gegevens in te vullen . Uw aandacht 
wordt nochtans gevestigd op de mogelijkheid deze oefenreeks 
uit te voeren in een •clubverband». Diverse clubs hebben deze 
omloop regelmatig op hun programma staan! 

J.O . VANLERBERGHE 
Voorzitter Subcommissie 
Minder-validensport 



STAHT 

STAANDE 
MINDER-VALIDEN 

Gaan of lopen naar de eerste 
oefening; normale afstand = 
200 m. De minimumafstand 
voor deze groep bedraagt : 
50 m. 

ROLSTOELGEBRUIKERS 

Rijden naar de eerste 
oefening; normale afstand = 
200 m. De minimumafstand 
voor deze groep bedraagt: 
20 m. 

NAAR OEFENING 1 

OEFENING 1 

STAANDE 
MINDER-VALIDEN 

Ter plaatse lopen of stappen. 

Let wel op het volgende : 
- de dijen tot het horizontale 

heffen 
- de armen flink voorwaarts 

en achterwaarts bewegen. 

minimum 
niveau 

15 

beginneling 
niveau 

20 

ROLSTOELGEBRUIKERS 

Zittend in de rolstoel; de 
armen flink voorwaarts en 
achterwaarts bewegen. Let 
wel : de schouders mogen 
meebewogen worden. 

gevorderd 
niveau 

25 
sportief 
niveau 

30 
2 x herhalen 



OEFENING 2 

STAANDE 
MINDER-VALIDEN 

In spreidstand voorwaarts ; 
vanuit de houding linkerarm 
opwaarts en de rechterarm 
afwaarts , de armen (gestrekt) 
voorwaarts ronddraaien. 
De tweede reeks oefeningen 
kan als volgt gebeuren : vanuit 
dezelfde uitgangshouding : de 
beide armen (gestrekt) 
achterwaarts ronddraaien. 

minimum beginneling 
niveau niveau 

8 - 10 

ROLSTOELGEBRUIKERS 

In zithouding in de rolstoel ; 
vanuit de houding linkerarm 
opwaarts en de rechterarm 
afwaarts, de armen (gestrekt) 
voorwaarts ronddraaien. 
De tweede reeks oefeningen 
kan als volgt gebeuren : vanuit 
dezelfde uitgangshouding : de 
beide armen (gestrekt) 
achterwaarts ronddraaien. 

OPGEPAST BIJ 
RONDDRAAIEN : 
de armen iets verder van de 
romp laten bewegen ! 

gevorderd sportief 
niveau niveau 

16 20 
2 x herhalen 
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OEFENING 3 

STAANDE 
MINDER-VALIDEN 

Stand op de tenen , armen 
hoog opwaarts geheven ; de 
armen volledig rondzwaaien 
voorwaarts en gelijktijdig de 
benen buigen en strekken . 

Indien heup/ knie niet kunnen 
buigen ; de armen volledig 
rondzwaaien voorwaarts en 
gelijktijdig de romp voorwaarts 
buigen en rugwaarts strekken. 

minimum beginneling 
niveau niveau 

3 6 

ROLS TOELGEBRUIKERS 

In zithouding in de rolstoel , de 
armen hoog opwaarts 
geheven ; de armen volledig 
rondzwaaien voorwaarts en 
gelijktijdig de romp voorwaarts 
buigen en rugwaarts strekken. 

gevorderd sportief 
niveau niveau 

9 14 
2 x herhalen 



OEFENING 4 

STAANDE 
MINDER-VALIDEN 

Spreidstand zijwaarts , de romp 
horizontaal voorwaarts 
gebogen, de armen zijwaarts 
geheven ; snel de romp naar 
links en rechts draaien, de 
linkerhand raakt de 
rechtervoet en de rechterhand 
raakt de linkervoet. 

Indien heup niet kan buigen ; 
de linkerhand raakt de 
rechterknie en omgekeerd. 

minimum beginneling 
niveau niveau 

6 10 

ROLSTOELGEBRUIKERS 

In zithouding in de rolstoel , de 
romp gestrekt of lichtjes 
voorwaarts geneigd , de 
gebogen armen (handen aan 
de schouders) zijwaarts 
geheven; snel de romp naar 
links en rechts draaien, de 
linker-elleboog raakt de 
rechterknie en de rechter
elleboog raakt de linkerknie . 

gevorderd sportief 
niveau niveau 

14 18 
2 x herhalen 
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OEFENING 5 

STAANDE 
MINDER-VALIDEN 

Gaan en na drie stappen één 
been zo hoog mogelijk 
opzwaaien, terwijl de 
linkervoet de rechterhand 
raakt ; na de volgende drie 
stappen raakt de rechtervoet 
de linkerhand. 

Indien de heup niet voldoende 
kan buigen: na drie stappen 
één knie zo hoog mogelijk 
heffen, terwijl de linkerknie de 
rechter-elleboog raakt ; na de 
volgende drie stappen raakt de 
rechterknie de linker-elleboog. 

minimum beginneling 
niveau niveau 

3 6 

ROLSTOELGEBRUIKERS 

In zithouding in de rolstoel ; 
voorwaarts rijden door 
driemaal met beide handen de 
wagen vooruit te duwen , de 
wagen laten bollen en de knie 
zo hoog mogelijk heffen - eerst 
wordt de linkerknie geheven ; 
na de volgende drie duwen de 
rechterknie heffen. 

Indien de knie niet kan ge
heven worden ; met de beide 
handen de knie vastgrijpen en 
optrekken. 

gevorderd sportief 
niveau niveau 

9 14 
2 x herhalen 



OEFENING 6 

STAANDE 
MINDER· VALIDEN 

Handen- en voetensteun (de 
handen mogen al dan niet op 
een verheven niveau geplaatst 
worden - hoe hoger geplaatst 
hoe gemakkelijker de 
oefening, hoe lager geplaatst 
hoe moeilijker de oefening) ; 
de armen afwisselend zo 
volledig mogelijk buigen en 
strekken . 

minimum beginneling 
niveau niveau 

1 3 

ROLSTOELGEBRUIKERS 

In zithouding in de rolstoel, 
met de armen afwisselend zo 
volledig mogelijk strekken en 
buigen (het zitvlak dient 
zoveel mogelijk van de 
zitplaats geheven te worden). 

gevorderd sportief 
niveau niveau 

5 7 
2 x herhalen 

OEFENING 7 

STAANDE 
MINDER-VALIDEN 

Hurkzit en de handen op de 
grond; tweemaal veren en 
daarna hoog opspringen, 
neerkomen in _spreidstand 
zijwaarts met de armen 
zijwaarts geheven. 

Ofwel: vanuit stand in 
spreidstand zijwaarts springen 
en gelijktijdig de armen 
zijwaarts heffen, nc:-veren. 

Ofwel: vanuit stand de 
spreidstand zijwaarts 
áannemen en gelijktijdig de 
armen zijwaarts heffen, in die 
houding met de armen 
tweemaal achterwaarts aan
dringen. 

minimum beginneling 
niveau niveau 

4 6 

ROLSTOELGEBRUIKERS 

In zithouding in de rolstoel, 
de handen liggen in de 
schoot ; de romp voorwaarts 
buigen en tweemaal na-veren , 
de romp strekken en de 
armen zijwaarts heffen. 

Ofwel:(indien de romp niet 
kan gebogen worden): het 
hoofd voorwaarts buigen en 
tweemaal na-veren, het hoofd 
strekken en de armen 
zijwaarts heffen. 

gevorderd sportief 
niveau niveau 

8 12 
2 x herhalen 



OEFENING 8 

STAANDE 
MINDER-VALIDEN 

Vanuit stand opspringen en 
hangen (met de handen op 
schouderbreedte) aan de 
staaf ; de armen afwisselend 
buigen en strekken. 

Indien niet mogelijk om op te 
springen ; aan een laag toestel 
(staaf ongeveer op 
heuphoogte) hangen , maar 
met de voeten gesteund op 
de grond in een schuin 
voorwaartse richting ; de 
armen afwisselend buigen en 
strekken. 

minimum beginneling 
niveau niveau 

1 2 

ROLSTOELGEBRUU<ERS 

In zithouding in de rolstoel, 
de handen plaatsen op 
schouderbreedte op de staaf 
(de staaf het liefst op 
handreikhoogte) ; de armen 
afwisselend bulgen en 
strekken, zodat het zitvlak van 
de zitplaats geheven wordt. 

gevorderd sportief 
niveau niveau 

3 4 
2 x herhalen 
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OEFENING 9 

STAANDE 
MINDER-VALIDEN 

Stand voor de 
bank/ boomstam, de 
linkervoet er op geplaatst ; al 
huppelend de voeten 
wisselen . Indien men niet kan 
huppelen ; één voet zo snel 
mogelijk en afwisselend op de 
bank plaatsen . 

Ofwel: snel huppelen ter 
plaatse en indien mogelijk 
gelijktijdig de voeten lichtjes 
voorwaarts spreiden . 

minimum beginneling 
niveau niveau 

5 10 

ROLSTOELGEBRUIKERS 

In zithouding in de rolstoel, 
met één voet op de bank ; 
snel en afwisselend de voeten 
op de bank plaatsen. 
Ofwel : met de twee handen 
één knie vastgrijpen en de 
knie driemaal na elkaar heffen. 
Wisselen met de andere knie. 
Ofwel: zithouding in de 
rolstoel, vóór de bank; door 
afwisselend trekken en duwen 
op de wielen , de rolstoel snel 
en ritmisch op en neer 
kantelen . 
Ofwel: zithouding in rolstoel 
met de handen op de 
armleuningen ; zeer snel de 
armen strekken en buigen (de 
armen moeten niet volledig 
gestrekt worden) . 

gevorderd sportief 
niveau niveau 

15 20 
2 x herhalen 



OEFENING 10 

STAANDE 
MINDER-VALIDEN 

Voorwaartse spreidstand met 
een balkje/ zandzakje op de 
schouders ; de romp langzaam 
buigen en langzaam terug 
strekken. 

minimum beginneling 
niveau niveau 

4 :6 

ROLSTOELGEBRUIKERS 

In zithouding in de rolstoel , 
met een balkje/ zandzakje op 
de schouders ; de romp 
langzaam buigen en langzaam 
terug strekken. 

gevorderd sportief 
niveau niveau 

8 10 
2 x herhalen 

,, 

OEFENING 11 

STAANDE 
MINDER-VALIDEN 

Vanuit stand in vier tijden als 
volgt tewerk gaan ; 
a) h urkzit aannemen, 
b) de benen rugwaarts 

strekken tot handen- en 
voetensteun , 

c) terugspringen tot hurkzit , 
dl terug opstaan . 
Indien heupen/ knieën niet 
kunnen buigen : zie oefening 
rolstoelgebruikers.maar vanuit 
staande houding . 

minimum beginneling 
niveau niveau 

I 2 3 

----
... 

ROLSTOELGEBRUIKERS 

Zithouding in de rolstoel, met 
de handen op het hoofd ; de 
romp afwisselend zijwaarts 
naar links en naar rechts 
buigen - bij elke buiging dient 
men driemaal na te veren . 

gevorderd sportief 
niveau niveau 

5 7 
2 x herhalen 



OEFENING 12 

STAANDE 
MINDER-VALIDEN 

In zithouding op de grond, 
knieën gebogen en voeten 
gesteund, de handen in de 
heupen; traag de ruglig 
aannemen (of gedeeltelijk de 
romp achterwaarts neigen) en 
daarna de romp terug 
oprichten tot zithouding. 

Indien moeilijk om op de 
grond te zitten ; zit op een 
laag bankje . 

minimum beginneling 
niveau niveau 

3 5 

ROLSTOELGEBRUIKERS 

Zithouding in de rolstoel. Een 
helper kantelt de rolstoel 
achterwaarts tot ongeveer 
30°-45°, zodat de zittende in 
een halfliggende positie komt. 
De romp voorwaarts buigen 
en terugkeren naar de 
liggende houding . 

Indien de romp niet kan ge
bogen worden; vanuit de 
halfliggende houding ; het 
hoofd en de schouders op
richten en nadien terug neer
leggen. 

gevorderd sportief 
niveau niveau 

7 9 
2 x herhalen 

OEFENING 13 

S TAANDE 
MINDER-VALIDEN 

Stand met de armen opwaarts 
geheven ; al huppelend de 
benen zijwaarts spreiden en 
de armen zijwaarts neerlaten ; 
al huppelend de stand terug 
aannemen en de armen op
waarts heffen. 

Ofwel : lichte spreidstand 
zijwaarts, met de armen 
opwaarts geheven ; op de 
tenen gaan staan en de 
armen zijwaarts neerlaten ; de 
hielen op de grond plaatsen 
en de armen opwaarts heffen. 

minimum beginneling 
niveau niveau 

10 15 

ROLSTOELGEBRUIKERS 

Zithouding in de rolstoel, met 
de armen opwaarts geheven ; 
de romp voorwaarts buigen 
en de armen zijwaarts neer
laten, de romp strekken en de 
armen zijwaarts opwaarts 
heffen. 

Indien de romp niet kan 
gebogen worden: vanuit 
dezelfde uitgangshouding, het 
hoofd voorwaarts buigen en 
de armen zijwaarts neerlaten , 
het hoofd ·strekken en de 
armen zijwaarts opwaarts 
heffen . 

gevorderd sportief 
niveau niveau 

20 25 
2x herhalen 

-·- --- ~·- -· ---



OEFENING 14 

STAANDE 
MINDER-VALIDEN 

Stand voor de balk met een 
gemengde handgreep ; na één 
of meerdere sprongetjes af
stoten en met gebogen benen 
overspringen ; afwisselend 
zo handelen van de ene kant 
naar de andere kant van de 
balk. 
Ofwel : zo snel mogelijk 
over de balk heen en terug 
kruipen . 

minimum beginneling 
niveau niveau 

4 6 

ROLSTOELGEBRUIKERS 

Met de rolstoel tot voor 
de balk rijden ; steun nemen 
op de balk en zich opduwen 
tot stand , nadien terug gaan 
neerzitten. 
Ofwel : vanuit de stand voor 
de balk, over de balk heen 
tuimelen. 
Let wel : minstens één helper 
dient de benen te onder
steunen zodat deze niet 
neerslaan op de grond! 
Ofwel : indien de balk 
ongeveer op schouderhoogte 
is, met de handen de stang 
vastgrijpen ; door trekken op 
de armen en duwen 
afwisse lend de stoel onder
door laten <ijden en terug 
laten komen . 

gevorderd sportief 
niveau niveau 

9 12 
2 x herhalen 

OEFENING 15 

STAANDE 
MINDER-VALIDEN 

Spreidstand zijwaarts met een 
balkje/ zandzakje op de 
schouders; de romp af
wisselend naar links en rechts 
draaien ; telkens 4 tijden . 

minimum beginneling 
niveau niveau 

4 6 

ROLSTOELGEBRUIKERS 

Zithouding in de rolstoel met 
een balkje/ zandzakje op de 
schouders; de romp 
afwisselend naar links en 
rechts draaien ; telkens 4 
tijden. 

Let wel : de rolstoel moet ge
fikseerd zijn. 

gevorderd sportief 
niveau niveau 

8 10 
2 x herhalen 



OEFENING 16 

STAANDE 
MINDER-VALIDEN 

Stand voor de balk met de 
handen erop gesteund (de 
kneukels naar boven gericht) ; 
afstoten met beide voeten en 
tot steun op de armen 
springen, afspringen , onder 
de balk doorkruipen en terug 
opspringen tot steun op de 
armen. 

Ofwel: slechts opspringen 
tot steun op de armen en 
terug afspringen . 

minimum beginneling 
niveau niveau 

3 5 

ROLSTOELGEBRUIKERS 

Zithouding in de rolstoel voor 
een balk die ongeveer op 
schouderhoogte staat ; zo snel 
mogelijk onder de balk door
rijden, rond een zijpaal rijden 
en opnieuw onderdoor rijden. 

gevorderd sportief 
niveau niveau 

8 10 
2 x herhalen 

OEFENING 17 

STAANDE 
MINDER-VALIDEN ROLSTOELGEBRUIKERS 

Vanuit stand neerhurken en Zithouding in de rolstoel , 
het balkje/ zandzakje met het balkje/ zandzakje op 
opnemen ; rechtstaan en de schoot; de romp voor-
gelijktijdig het balkje/ waarts buigen en het gewicht 
zandzakje boven het hoofd tillen, langs de benen naar beneden 
het balkje/ zandzakje neer- laten glijden, de romp 
laten en gelijktijdig terug strekken en het gewicht 
neerhurken. boven het hoofd tillen. 

Ofwel : een helper geeft het 
gewicht in de handen; de 
romp voorwaarts buigen en 
gelijktijdig het gewicht naar 
de grond toe brengen, de 
romp strekken en het gewicht 
~oven het hoofd tillen. 

minimum beginneling 
niveau niveau 

4 6 

Ofwel: indien de romp 
niet kan gebogen worden : 
vanuit dezelfde uitgangs
houding; het hoofd voor
waarts buigen, het hoofd 
strekken en gelijktijdig het 
gewicht boven het hoofd 
tillen. 

gevorderd sportief 
niveau niveau 

10 16 
2 x herhalen 
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OEFENING 18 

STAANDE 
MINDER-VALIDEN 

Vanuit stand voor de 
hindernissen ; 
a) al slalommend tussen de 

hindernissen lopen 
b) bij de terugkeer : door 

af te stoten op de beide 
voeten samen, over de 
hindernissen springen. 

Ofwel : over de hindernissen 
stappen. 

minimum beginneling 
niveau niveau 

3 4 

ROLSTOELGEBRUIKERS 

Vanuit zithouding in de 
rolstoel voor de 
hindernissen ; zo snel 
mogelijk al slalommend de 
hindernissen nemen · zowel 
bij de heenfase als bij de 
terugfase . 

gevorderd sportief 
niveau niveau 

5 6 
2 x herhalen 
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