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OEFENING 1 

Hand en knie steun 
Lage rug goed afvlakken! (geen holle rug, geen bolle rug, maar
midpositie) 
1 knie lichtjes van de grond 
Been naar achter in de lucht, daarna knie naar de borst trekken 

OEFENING 3

Rechtstaan 
Resistance band vastmaken recht boven de knieën
Lichte voorspanning voelen 
Starten vanuit juiste squat houding (twee knieën en twee voeten
altijd recht naar voor laten wijzen, goed naar achteren gaan zitten,
lage rug goed afgevlakt houden) 
Linkerknie naar buiten roteren, rechterknie naar buiten roteren 

OEFENING 4

Voet gesteund op de mat, 1 voet gesteund schuifbaar element 
Starten vanuit squat houding 
Druk op de voet die gesteund staat op de mat  
Naar voor en achter schuiven met voet op schuifbaar element 
Knie van steunbeen mag niet naar binnen draaien 
Na eerste herhaling wisselen van kant 

OEFENING 2

Op de rug gaan liggen + 90 graden in de knieën
Lage rug goed afvlakken: bekken naar achter kantelen, contact
maken met het matje 
Twee handen naast de romp op de grond of in je zij
Rechte lijn vormen tussen schouders en knieën
Bekken symmetrisch gaan opduwen, navel wijst recht naar voren 
Linkerknie naar je toe trekken, rechterknie naar je toe trekken 

OEFENING 6 A 

Rechtstaan aan uiteinde van de mat 
Twee handen naar voor plaatsen op de mat 
Rechte rug
Knieën volledig gestrekt houden (plank-houding) 

OEFENING 5 

Op de rug liggen + lage rug afvlakken
Twee knieën optrekken naar 90 graden hoek 
Vanuit die positie een fiets-beweging maken 
Belangrijk: lage rug moet blijven contact houden met de mat 
20 seconden lang cyclische beweging maken 
Moeilijkere versie: hefboom vergroten 
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OEFENING 6 B

Voeten stap per stap naar voor brengen (kleine stapjes)
Langzaam terug stappen naar begin positie 
Bij last aan de pols, vuisten maken 

AFSLUITER

Rug-lig 
Knieën gebogen 
Handen onder het achterhoofd 
Ellebogen tegen de grond 
Bovenrug blijft vast en gefixeerd op de mat 
Afwisselend Roteren met beide knieën naar linkerkant en
rechterkant 
-Rustig en gecontroleerd 
 

KICK ASS

OEFENING 7

Zij-lig 
Onderste knie 90 graden gebogen 
Twee dijbenen liggen in het verlengde van de romp en schouder 
Elleboog plaatsen
Duwen op de onderste knie
Langzaam opduwen naar zijwaartse plank positie en 4x veren 
Terug laten zakken en ontspannen 


