
Versterkende oefeningen schouder

Doel :  optrainen basiskracht schoudergordel

Front pull (palm greep)

In zit op een bal of aan de lat pull. De 
voeten plat op de grond en op 
heupbreedte.

3 x 20

40kg

De  bar naar de buik brengen door de 
schouderbladen naar elkaar toe te 
brengen en de ellebogen naast het 
lichaam te trekken.

Seated rowing

In zit op een zitbal of aan de machine. De 
hendel naar de buik trekken door de 
schouderbladen naar elkaar toe te 
brengen en de ellebogen naast het 
lichaam te trekken.

3 x 20

40kg

Lateral pull

Stand. Loodrecht t.o.v. het trekapparaat. 
De katrol boven het hoofd. Het handvat 
vastnemen en naar beneden trekken naast 
het lichaam.
OPM : De romp blijft rechtop de 
schouderbladen naar beneden en naar 
achter getrokken (vormspanning) !

3 x 10, 20, 30

Soft weights. Armen openen en sluiten

Buikig op de bank, gewichten in de 
handen. De armen gestrekt opwaarts 
zwaaien door de schouders naar elkaar 
toe te trekken. Handpalmen blijven naar 
beneden

3 x 10, 20, 30

Soft weights. Schouders draaien

Buikig op de bank, gewichten in de 
handen. De armen zijwaarts gestrekt. De 
armen gestrekt inwaarts en buitenwaarts 
draaien.

3 x 10, 20, 30



Soft weights. Armen gestrekt 
achterwaarts brengen

Buikig op de bank. Armen gestrekt 
voorwaarts met gewichten in de handen. 
De armen gestrekt achterwaarts brengen.

3 x 10, 20, 30

2kg

Soft weights. Armen afwisselend buigen 
en strekken.

schouderhoogte met gewichten in de 

3 x 10, 20, 30

1kg

Exhortative

Zijlig, onderste hand onder het hoofd. De 

het lichaam.

3 x 10, 20, 30

1kg

De hand opwaarts draaien en langzaam 
terugkeren

Soft weights. Arm gestrekt opwaarts 
zwaaien.

Idem. De bovenste arm voorwaarts 
gestrekt.

3 x 10, 20, 30

1kg

De arm gestrekt opwaarts zwaaien door de 
schouderbladen naar elkaar toe te 
brengen.

Soft weights. Arm gestrekt. Halve cirkel.

Idem. De bovenste arm naast het lichaam

3 x 10, 20, 30

1kg



De arm opwaarts voorwaarts zwaaien en 
boven het hoofd brengen door een halve 
cirkel te maken. Langzaam terugkeren.

en terugkeren.

lichtjes naar achter. een gewicht in de vrije 
hand. De arm onder de tegenovergestelde 
schouder brengen door de romp te 
draaien.

3 x 10, 20, 30



Uitdraaien en de arm opwaarts zwaaien. 
Langzaam terugkeren.

OPM : meevolgen met het hoofd

Serratus anterior

2e idem, handen meer voorwaarts
3e pomphouding

3 x 10, 15, 20

Bovenrug uitduwen en laten zakken vanuit 
de schouders. De ellebogen blijven 
gestrekt en de fysiologische krommingen 
blijven gerespecteerd !

Sleepersstretch

gebogen. De bovenste hand duwt de pols 
naar beneden.

Rotatie in stand aan het trekapparaat
Stand met de voeten op schouderbreedte 

in de nek. Draai de schouders naar de 
tegenovergestelde zijde van de weerstand. 
Het bekken blijft recht en de fysiologische 
krommingen blijven gerespecteerd.

3 x 10, 15, 20

Serratus anterior met steun op de zitbal

2e idem, handen meer voorwaarts
3e pomphouding

3 x 10, 15, 20

Bovenrug uitduwen en laten zakken vanuit 
de schouders. De ellebogen blijven 
gestrekt en de fysiologische krommingen 
blijven gerespecteerd !



Tricepspompen met uitdraaien van de 
romp

3 x 10, 15, 20

Handen- en voetensteun. Pompen met de 
ellebogen naast het lichaam. Terug 
uitduwen en vervolgens steunen op 1 arm 
en been. Keer terug en doe vervolgens 
hetzelfde aan de ander zijde.

M.  supraspinatus 3 x 10, 15, 20

2kg

Stand, een dumbbell in elke hand. 
Hammercurl. Vervolgens de armen 
opwaarts uitduwen.

OPM : ellebogen blijven smal en naar voor 
wijzen

Schouders optillen met rompextensie

Buikig, armen naast het lichaam. 
Schouderbladen naar elkaar toe trekken 
en de schouders optillen.
OPM : het hoofd blijft in het verlengde van 
het lichaam !

3 x 10, 15, 20

Armen opwaarts zwaaien vanuit stand

1e fase : zitvlak tegen de muur
2 e fase : lichaam vrij in de ruimte

voorwaarts gebogen vanuit de heup. 
Gewicht in de handen. De armen gestrekt 
opwaarts zwaaien tot in het verlengde van 
de romp. Het hoofd blijft recht.

3 x 10, 15, 20

5kg



Mobiliteit middenrug (TLO)

1e fase : in zit
Handen in de nek, voeten plat op de 
grond. Banaan (lus) rond de schouder. 

3 x 10, 15, 20

10kg

De romp zo ver mogelijk draaien en 
langzaam terugkeren.

OPM : eventueel werken met rotatori torso 

2e fase : in stand

Bent over rowing. 1arm and 1 leg 
supported
Voorovergebogen met steun van 1 hand 
en 1 knie op de bank. Gewicht in de 
andere hand.
Het schouderblad optrekken en de 
elleboog naast het lichaam optrekken. 
Langzaam terugkeren.

3 x 10, 15, 20

10kg


