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Op zitvlak gaan zitten – knieën optrekken en vastnemen 
Neus tegen je knieën
Naar voor en achter rollen 

 

Ruglig 
Benen gestrekt op, voeten samen 
Hoofd op – kijken naar navel 
Daarna schaarbeweging met de benen 
Benen proberen strekken 
Onderrug komt niet los van de mat 

Neerliggen: Hoofd op – of hoofd neer 
Benen strekken 
Knieën afwisselend naar je toe brengen

ROLLING LIKE A BALL

Neerliggen - bekken in de mat 
Een been omhoog strekken
Gelijke cirkels maken met het gestrekte been
Variant: Grote cirkels – zwaaibeen komt tot over ander been 

Neerliggen – knieën afwisselend naar je toe trekken (3 tellen
aanhouden) 
Elleboog komt voorbij de knie 

 

Herhalen oefening daarnet 
Daarna snel afwisselen tussen de benen 

CRISS CROSSTHE SCISSORS

SINGLE LEG STRETCH

ONE LEG CIRKELS 

THE SCISSORS 
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Handen achter hoofd – hoofd op of neer 
Benen strekken in de lucht – hielen tegen elkaar 
Benen laten zakken (tot zover je kan – onderrug blijft in de mat) 
Even houden en terug op 

Ruglig – kantelen bekken – liften naar het plafond 
Rechtervoet flexen naar het plafond 
Laten zakken naar de mat en terug naar je toe en optrekken (cycle –
beweging) 
Bekken blijven opduwen en langzaam afrollen in de mat 
Daarna opnieuw opduwen en cyclen met ander been 
Ontspannen: bekken naar voor en achter kantelen 

LOWER LIFT 

Neerliggen, knieen omhoog en zo stabiel mogelijk houden 
Rondcirkelen met je bekken 
(Zoals een klok – beide richtingen) 

DOUBLE LEG STRETCH 

Keuze: hoofd op of neer 
Knieën naar je toe trekken 
Armen en benen gelijk uitstrekken 
Rond cirkelen met de armen en knieen vastnemen 
Enkele keren herhalen 

Startpositie op de knieën 
Plaats een hand op de grond 
Strek je bovenste been 
Been op en neer 
Been naar voor en achter 
Been cirkelen (naar voor en achter) 
Stretch tussen het afwisselen van kant 

 

Rechtzitten – knieën omhoog 
Een been omhoog strekken – plakken tegen je andere knie
Twee armen voor je strekken 
Achter je zitbotjes gaan zitten
Schouders naar benen drukken 
 Daarna wisselen van been 
Variant: Beide benen in de lucht en vasthouden 

PELVIC CLOCK

SHOULDER BRIDGE - CYCLE

DE TEASER KNEELING SIDE KICK
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Neerliggen op buik – bekken kantelen
Armen en benen opliften 
Armen voor je klappen – armen achter je klappen 
Daarna armen naar achter strekken: op en neer bewegen 
Ontspannen – pilates rest position 

 

 

 

KNEELING SIDE KICK

Neerliggen – handen naast je 
Tenen in de mat 
Je spant alles op 
Je duwt je in 1 beweging op en je laat je terug zakken 
Probeer 6 herhalingen te doen 
Nog te moeilijk? Plaats knieën in de mat en pomp zo 

Neerliggen op je buik 
Sky dive – positie 
Handen tikken naar voet aan tegengestelde kant 
Afwisselen link – rechts 
Ontspannen – Pilates rest position 

 

Vanuit de downwardsfacing dog 
Ene been strekken naar omhoog 
Knie van dat been naar je toe trekken 
Enkele keren herhalen 

 

Vanuit downwards facing dog 
Terugstappen 
Wervel per wervel omhoog komen

Daarna voet tussen je handen plaatsen 
Reik naar boven 
Enkele keren herhalen 
Daarna wisselen van kant 
Variant: steunknie plaatsen voor extra steun 

YOGA POSITION VERVOLG ROLL UP 

POMPENVOORBEREIDING SKYDIVER SKYDIVER
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Vanuit roll down stap je naar de plank 
10 seconden aanhouden 

Variant Jack Knife: Benen recht omhoog opliften Ruglig – armen naast je lichaam 
Hoofd blijft liggen 
Benen uitstrekken naar het plafond 
Kleine hefboom met je benen en lift over 
Bekken omhoogduwen – benen gelijk 
Meer uitdaging: Laat tenen de grond tikken  

 

KNEELING SIDE KICK

ROLL OVER 

Variant: The balance: benen strekken en afwisselend tikken op de
grond achter hoofd 

 

Rechtstaan 
Wervel per wervel afrollen
Handen naar de mat toebrengen
Knieën plooien en strekken 

Zitten op de billen 
Benen open en knieën gespreid 
Voetzolen zijn samen 
Je gaat scheppen met je handen onder je voeten 
De voeten laten klappen (zonder handen) 
Naar achter en voor rollen 
En bij het naar voor rollen proberen opkomen 

VARIANT THE SEAL 

PLANK VARIANT 

ROLL DOWN + STRETCH 


