
🏃🏼♀ OEFENING VAN DE DAG🤸🏽♂  
  
VIJF MINUTEN  RECHTE BUIKSPIEREN. 
Zoek eerst een leuk liedje met een vast, niet te snel ritme.  
Om warm te worden: even dansen op een van je favoriete liedjes. 

Of even buikdansen… 😊 
Misschien een paar keer de trap op en neer lopen (denk aan de leuning…). 
Benen een beetje losschudden. 
 
Let op: 
(foto 1) 
Ga op je rug liggen, knieën opgetrokken richting kin 
Druk je hoofd  in het ‘mandje’ van je handen, ellenbogen wijd of naar boven gericht. 
Houd je taille in de grond gedrukt en kijk naar het plafond 
Breng je bovenlichaam (en hoofd) omhoog en houd het omhoog 
Nu komt het: trek je buikspieren aan en breng je rechter hiel omhoog (in een pufje uitademend)en 
weer omlaag (in een pufje inademend)  
Afwisselend breng je linker hiel, dan rechter hiel naar het plafond  
Je hoofd en schouders blijven boven de grond zweven en je knieën komen steeds weer bij elkaar 
(foto 2): 
Varieer door de hielen in plaats naar het plafond afwisselend schuin omhoog te brengen 
(foto 3) 
Als het goed gaat en je géén last van je rug hebt mag je  je hielen afwisselend langs de grond  naar 
voren brengen 
 
Belangrijk: ga niét ‘fietsen’, maar breng steeds de ene knie terug naar de andere knie 
Ga terug naar de basisoefening (foto 1) als je je rug voelt 
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. 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. 
Twee benen gaan naar rechts, armen naar links, kijk de armen na. Idem andersom. 
  

🚩TIP VAN DE DAG🚩 
 Marja: ga in plaats van naar de supermarkt wat vaker naar lokale winkeliers. 
Bezoek bijvoorbeeld de biologische markt op woensdag in de binnenstad of die op donderdag in de 
Stevinstraat… 
 
NAMASTE! 
Magda  
Namens alle docenten  
 


