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SQUAT OPEN EN TOE

Lage squat 
Knieën open en dicht duwen 

VOETEN FLEX - POINT

Rug - lig en onderrug in de mat 
Handen onder hoofd 
Hoofd op 
Benen gestrekt in de lucht 
Voeten flexen en pointen 

Rug-lig en onderrug in de mat 
Benen gestrekt in de rug 
Benen zijn een wijzer en gaan de klok rond 
Wanneer de benen in het midden zijn maak je kleine lift 
Goed blijven ademen 

C - CURVE

Zitten op de billen en voeten in de mat ‘feel your feet’ 
Knieën optrekken en mooie rechte rug maken
Armen recht vooruit 
Bekken kantelen, navel naar achter
Afrollen in de mat, wervel per wervel 
Armen naast je op de grond ‘krachtige armen’ 

Buik-lig 
Bekken kantelen en schaambot in de mat duwen 
Armen uitstrekken – armen en voeten liften – lichaam opspannen 
Armen en voeten diagonaal bewegen 
Even ontspannen in een bolletje 

Rug- lig en onderrug in de mat 
Benen gestrekt in de lucht 
Hefboom maken met de benen 
Benen over het hoofd rollen – parallel met de mat 
Bekken liften in de lucht, schouders in de mat 
Daarna rustig afrollen (bovenrug – middenrug – onderrug) 
Afrollen kan ook met knieën open (kikker) 

SWIMMINGROLL OVERCORCKSCREW
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HEEL BEATS

Buik-lig 
Hoofd rustig op de mat 
Benen liften van de grond 
Benen op en toe – hielen laten tikken 
Eerst grote bewegingen, daarna kleine bewegingen 

 

SPINE STRETCH FORWARD

Billen op de mat – benen open  - rechtop zitten  - armen naar voor
Inademen en uitademen 
Iemand trekt vooraan aan je armen en iemand aan je rug (navel naar
achter trekken) 
Ruggenwervel stretchen 
 Daarna terug mooi rechtop komen 

Billen op de mat, gelift rechtop en benen open 
Armen gespreid en schouderbladen naar beneden 
Twist met de armen 
Linkerhand naar rechtervoet 
Linkeroor aan rechterknie knie 
Duw linker bil in de mat 
Daarna opkomen, un-twisten en wisselen van kant 

TEASER 

Handdoek of band nemen en op de billen zitten 
Knieën gebogen en gesloten – rechte rug 
1 Voet haken achter de band en been strekken 
Schouders naar beneden trekken - evenwicht zoeken 
Andere voet ook in de band plaatsen  + Armen strekken en benen
strekken 
Daarna wisselen van kant

Linkerbeen gestrekt 
Rechterbeen onder bovenlichaam geplooid
Stretchen (dynamisch of statisch) 
Wisselen van kant 

Zijlig 
Hoofd neer of op liften  
Band boven de hielen en heupbotjes op een rechte lijn 
Ene voet op de grond, andere voet op en neer 
Daarna bovenste voet voor – achter 
Daarna cirkelen met bovenste voet (beide richtingen) 

STRETCHBILSPIEREN ACTIVEREN THE SAW


