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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 omhoog in de lucht (knie blijft
gebogen)
Afwisselen linkerbeen/ rechterbeen 
Moeilijkere variatie: voeten van de grond heffen 
 

OEFENING 3

Op de hoek van de mat staan
1 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| achter | achter door (kruisen) schuiven met voet op
schuifbaar element 
Knie van steunbeen mag niet naar binnen draaien 
-Na eerste reeks wisselen van kant 

OEFENING 4

Buik-lig 
Twee handen op achterhoofd 
Bekken kantelen naar achteren 
Twee ellebogen lichtjes van de grond, schouderbladen naar elkaar
toe 
Opkomen met hoofd van de grond en terugkomen 
Na de eerste reeks bolletje maken en rug stretchen 
 
 

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 
Armen kruisen (of twee handen naast de romp ter ondersteuning)
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 

AFLSUITER

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 
 
 

OEFENING 5 

Rechtstaan + Resistance band vastmaken boven beide enkels 
Lichte voorspanning voelen 
Starten vanuit juiste squat houding 
Linkerknie naar buiten roteren en linkervoet naar achter duwen
(zwaaibeen)
Rechterknie van het steunbeen mag niet naar binnen draaien, altijd
recht naar voor wijzen
 


