
TIPS: Fit en actief de lock down door! 

Je kan er niet meer omheen. Corona en alle maatregelen 

die genomen worden om dit virus de kop in te drukken. 

Helaas treft dit ook opnieuw de amateursport en is 

trainen zoals dit gewenst is momenteel  niet mogelijk. 

Maar stilzitten willen we ook niet (meer)! Er wordt weer 

massaal naar alternatieven gezocht om de conditie en 

kracht op peil te houden. Dit is een belangrijke factor in 

blessurepreventie, want hoe fitter je nu blijft, hoe 

minder risico je loopt om blessures op te lopen zodra de 

beperkingen voor de amateursport opgeheven zijn. 

Hier denken wij, als team van M-Visio, graag over mee 

en willen daarom wat tips geven. 

Nu zijn er natuurlijk een tal van mogelijkheden: hardlopen, fietsen, (stevig) wandelen. Allemaal prima 

manieren om aan de conditie te werken. Let hierbij wel op dat, als je niet gewend bent aan de sport, 

je lichaam hier ook nog aan moet wennen. Loop hierbij dus niet te hard van stapel en bouw de 

belasting geleidelijk op. Denk daarbij ook aan goede uitrusting, zoals: goed schoeisel, goede 

afstellingen van de fiets, etc. 

Daarbij is het ook belangrijk om oefeningen te doen om de spierkracht te behouden. Maar, welke 

oefeningen doe je dan? Voor volleybal zijn immers specifieke spiergroepen belangrijk die bij een 

andere sport mogelijk minder belangrijk zijn.  

Er zijn enkele apps die hierin kunnen ondersteunen. Een voorbeeld daarvan is de app ‘Get Set’. Dit is 

een gratis app waarin je per sport een aantal sportspecifieke oefeningen kan vinden gericht op 

spierkracht, maar ook op mobiliteit / beweeglijkheid. Deze worden ook nog eens in drie verschillende 

niveaus aangeboden zodat er een opbouw kan worden gemaakt.  

Let er wel op dat de juiste uitvoering van de oefeningen erg belangrijk is. Mocht er twijfel zijn of de 

oefening goed uitgevoerd wordt of mochten er pijnklachten ontstaan, dan kijken wij graag mee; 

bijvoorbeeld tijdens ons gratis inloopspreekuur. Een verkeerde uitvoering kan namelijk, logischerwijs, 

zorgen voor blessures. En dat willen we natuurlijk niet! 

De Get Set-app vind je hier: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.olympic.app.getset&hl=en_US&gl=US 

https://apps.apple.com/nl/app/get-set-train-smarter/id894609112 

Ons inloopspreekuur vindt plaats op maandagmiddag om 16:30 uur. Inschrijven is hiervoor gewenst 

en kan via 0317 412 444, via info@m-visio.nl of het contactformulier op www.m-visio.nl  
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