
Lieve allemaal, 
 
Wat is het een rare, stille, maar ook bijzondere tijd. 
Een tijd waarin we weer overdag vogels horen zingen, en waarin mensen 
allerlei lieve en creatieve dingen bedenken om er toch wat van te maken. 
Laten we vooral proberen ontspannen maar voorzichtig deze tijd door te 
komen. 
De dagelijkse mailtjes met oefeningen naar jullie maak ik met veel plezier. 
En het houdt mij van de straat 😊 
Mochten jullie leuke of mooie of handige tips hebben: laat het mij weten! 
 
Blijf bewegen, blijf ook lachen en van de kleine dingen genieten! 
Magda 

 

🏃🏼♀ OEFENING VAN DE DAG🤸🏽♂  
  
VIJF MINUTEN  RECHTE BUIKSPIEREN. 
Dé oefening voor de rechte buikspieren is natuurlijk de plank! 
Doe de plank vooral als je je safe voelt met deze ‘zware’ oefening. Voor een duidelijke instructie: 
Hier is de link: https://youtu.be/ASdvN_XEl_c 
We beginnen echter met de basis buikspieroefening. 
Zoek eerst een leuk liedje met een vast, niet te snel ritme.  
Om warm te worden: even dansen op een van je favoriete liedjes. 
Misschien een paar keer de trap op en neer lopen (denk aan de leuning…). 
Benen een beetje losschudden. 
 
 
Let op: 
(Zie foto) 
Ga op je rug liggen, voeten op heupwijdte op de grond, knieën uit elkaar. 
Druk je hoofd  in het ‘mandje’ van je handen, ellebogen wijd of naar boven gericht. 
Kantel je bekken ( beeld je in dat je een stomp in je buik krijgt; je buik krimpt dan ineen en voilà, je 
bekken is gekanteld). 
Houd je taille in de grond gedrukt en kijk naar het plafond. 
Nu komt het: trek je buikspieren aan en breng je bovenlichaam omhoog (in een pufje uitademend)en 
weer omlaag (in een pufje inademend) zonder met je hoofd en schouders de grond te raken. 
Houd je bekken steeds gekanteld. 
Varieer door bv eerst 8 x op en neer te gaan , dan 8x vast te houden in de hoogste stand 
Varieer ook door in de hoogste stand je bekken 8x nog een kléin beetje verder te kantelen. 
Als je last van je nek hebt: hoofd en schouders op de grond houden en alleen bekken kantelen 8x en 
vasthouden 8x. 
Belangrijk: blijf op je adem letten. Blijf omhoog kijken en duw steeds je hoofd in je handen om te 
voorkomen dat je aan je nek gaat trekken. 
  
Na de oefening even rekken.  
Ga op je rug liggen (zie foto). Een knie gebogen, voet op de grond, een been lang op de grond. 
Armen lang uitgestrekt naast je oren. Adem ín, rek uit, adem uit, ontspan, wissel van been. 
Dan hetzelfde, maar nu beide benen gestrekt. 
Het voelt ook lekker om meteen de schuine buikspieren even mee te rekken:  
Blijf op je rug liggen. Buig je knieën, voeten pal naast elkaar op de grond. 

https://youtu.be/ASdvN_XEl_c


Twee benen gaan naar rechts, armen naar links, kijk de armen na. Idem andersom. 
  

🚩TIP VAN DE DAG🚩 
Cato (vriendin van mij): tot en met 6 april kan iedereen voor niets de filmselectie van Het Filmhuis 
zien : 
www.cinetree.nl/samenthuis met code ‘samenthuis’. 
  
NAMASTE! 
Magda  
Namens alle docenten  
 

http://www.cinetree.nl/samenthuis

