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BASISHOUDING

Voeten onder de heupen 
Navel intrekken en naar achter laten wijzen 
Mooi gelift recht - opstaan 
Nu heb je een neutraal bekken (scoop)
Knieën ontspannen 
Schouderbladen naar beneden en naar elkaar toe 
1 rechte lijn: oor – schouder – bekken – knie – hiel 

ROLL DOWN

Afrollen wervel per wervel naar beneden 
Bilspieren aanspannen, navel naar achter 
Hoofd ontspannen, gewicht naar voor 
Handen in de mat, knieën buigen en strekken 
Wervel per wervel omhoog rollen 

Je start vanuit plank-positie 
Je stapt kleine stapjes naar voor 

ROLL DOWN

We staan op het einde van ons matje 
Armen omhoog, schouderbladen naar beneden drukken 

Omgekeerde V 
Handen op de mat
Voeten aan de hoeken van de mat, duw voeten in de mat
Duw bekken omhoog 
Je stapt langzaam terug naar de roll down 

Probeer benen te strekken 
Zo ver mogelijk 
Hoofd ontspannen 
Je stapt kleine stapjes terug tot in plank-houding 

DOWNWARD FACING DOGELEPHANT PLANKSELEPHANT PLANKS
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SHOULDER TAPS

Vanuit plank-positie 
Linkerhand tikken op rechterschouder 
Rechterhand tikken op linkerschouder 

THE ALL FOUR POSITION

Vierpunts-houding op handen en knieën
Rechte lijn tussen knie – heup en  hand – schouder 
Mooie rechte rug 

Adem in 
Bolle rug 
Je duwt je rug naar het plafond,
Trek je navel in en kijk naar je buik

PILATES REST POSITION

Bolletje maken (verschillende variaties)
Je kan kiezen knieën samen of knieën open 
Je brengt de ruggenwervel op lengte 
Duw de billen naar de hielen 

Vierpunts-houding op handen en knieën
Buikspieren opspannen 
Tenen in de mat
Knieën van de mat 
Vasthouden 
Moeilijker maken kan door object voor je te verplaatsen 

Adem uit 
Holle rug 
Hoofd naar het plafond

BEAR CRAWL, HOLD POSITIONCOWCAT


