
JUMPSTRETCH
flexbands



Startpositie
Wikkel de � exband rondom Re-voet. Lig op de rug en grijp het uiteinde 
van de � exband vast achter hoofd met Li-hand. Hou de � exband 
halfweg vast met Re-hand.
Breng het Re-been zo ver mogelijk gebogen zijwaarts. Breng de 
� exband op lichte rek tot je minimale stretch voelt in hamstrings en 
adductoren.

Oefening
Strek het Re-been gecontroleerd zijwaarts uit tegen de weerstand van 
de � exband.

Opletten
Voer deze oefening steeds traag en gecontroleerd uit.

Startpositie
Wikkel de � exband rondom de Re-voet. Lig op de rug en neem het 
uiteinde van de � exband vast in beide handen. Breng de � exband al op 
minimale rek tot je minimale stretch voelt in de quadriceps.

Oefening
Strek de armen gecontroleerd voorwaarts en breng de quadriceps en 
psoas op rek.

Opletten
Voer deze oefening steeds traag en gecontroleerd uit. Overstrek de 
onderrug niet, doe dit door buikspier lichtjes op te spannen.

Stretching



Startpositie
Heup stabiel. Knieën lichtjes gebogen. Handpalmen naar beneden. 

Oefening
1 Armen krachtig tot op borsthoogte zwaaien. 2 Armen explosief boven 
het hoofd strekken. Adem tijdens het strekken krachtig uit.

Opletten
Armstrekking combineren met actieve beenstrekking.

Startpositie
Flexband in Re-hand ter hoogte van Re-borst. Zijwaartse spreidstand.
Li-voet staat voor.

Oefening
Re-hand explosief voorwaarts strekken. Krachtig uitademen. Romp mee 
indraaien.

Opletten
Gewicht blijft verdeeld over beide voeten.

Snelkracht bovenlichaam



Startpositie
Zijwaartse spreidstand. Voetpunten licht wijzend in richting � exband.  
Armen gestrekt in verlengde van de � exband.

Oefening
Beide handen explosief tot boven het hoofd bewegen.

Opletten
Romp krachtig mee indraaien. Armen bewegen langsheen de borst.

Startpositie
Armen voorwaarts gestrekt. Benen 90° gebogen. Rug recht.

Oefening
Benen actief strekken (eventueel gepaard met hoogtesprong). Terwijl 
armen neerwaarts bewegen.

Opletten
Rug blijft gedurende de ganse oefening recht. Knieën bevinden zich 
steeds achter voeten.

Snelkracht onderlichaam



Startpositie
Sla de � exband rondom het middel en breng � exband op lichte rek.

Oefening
Explosief zijwaarts versnellen en gecontroleerd terug naar startpositie 
bewegen.

Opletten
Rek de � exband niet verder uit dan 2 tot maximaal 3 keer zijn lengte.

Startpositie
Sla de � exband rondom het middel en breng � exband op lichte rek.

Oefening
Explosief voorwaarts versnellen (3m) en gecontroleerd terug 
achterwaarts bewegen.

Opletten
Rek de � exband niet verder uit dan 2 tot maximaal 3 keer zijn lengte.

Verplaatsingen



Flexbands maken je � tter, gezonder en atletischer.

• Vind uit hoe de reactieve kracht je volledig kwetsuurvrij houdt, hoe het 
   beste � exibiliteitprogramma je schouder- en lage rugpijn vrij houdt.

• Win aan kracht, train met gemak om het even welke spiergroep en 
   verbrand vet zonder problemen.

• Oefen thuis, in de � tness of onder begeleiding van een ervaren instructeur.

De unieke Jumpstretch Flexbands bestaan uit een krachtig en veelzijdig materiaal dat zorgt 
voor een echte functionele workout. Types van 2 kg (Micro Band) tot 50kg (Strong Band). 
Ze bieden meer weerstand dan de klassieke tubes en zijn circulair waardoor ze veel meer 
trainingstoepassingen hebben.

Check op www.� exbands.eu 
hoe je start met jumpstretch � exbands

Topsporters, personal trainers, � tnesscentra, kinesitherapeuten, fysical 
coaches en home trainers zijn nu al enthousiaste gebruikers van deze 
Jumpstretch Flexbands.

Hoe start je met jumpstretch � exbands?
Lus afhankelijk van de oefening één of meerdere � exbands achter 
elkaar. Fixeer het uiteinde achter een vast obstakel of rond het middel of 
de voeten van je partner en je bent klaar voor de training.
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Frans Smetstraat 73 • 9140 Temse • Belgium
Tel +32 (0)486 40 70 67 • www.� exbands.eu • info@� exbands.eu

Info


