
🏃🏼♀ OEFENING VAN DE DAG🤸🏽♂  
  
VIJF MINUTEN  RECHTE BUIKSPIEREN. 
We eindigen de serie rechte buikspieren met de plank. 
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: 
Dé oefening voor de rechte buikspieren is natuurlijk de plank! 
Je traint niet alleen je buikspieren, maar ook je rug, je benen en armen. 
Doe de plank vooral als je je safe voelt met deze ‘zware’ oefening.  
Basis plank (zie foto 1): 
Ga op je buik liggen, benen iets uit elkaar, voetwreef op de grond 
Knieën op de grond  
ellenbogen recht onder je schouders, onderarmen naar voren op de grond 
Nu komt het: til je buik van de grond en maak één lijn van knie tot kruin 
Houd dit eerst 30 seconden vol, bouw het op naar 2 minuten!!! 
Plank (zie foto 2): 
Ga languit op je buik liggen, tenen gekruld op de grond 
Breng je knieën omhoog en rust op je ellenbogen (onder je schouders) 
Houd dit eerst 30 seconden vol, bouw het op naar 2 minuten 
Voor een duidelijke videoinstructie: 
Hier is de link: https://youtu.be/ASdvN_XEl_c 
Belangrijk: blijf op je adem letten en blijf naar voren kijken 
  
Na de oefening even rekken.  
Ga op je rug liggen (zie foto 3).  
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. 
  
NAMASTE! 
Magda  
Namens alle docenten  
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