
🏃🏼♀ OEFENING VAN DE DAG🤸🏽♂  
  
VIJF MINUTEN  SCHUINE BUIKSPIEREN: DE ZIJPLANK 
We gaan verder met de pittigste schuine buikspieroefening: de zijplank. 
Succes ermee! 
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: 
Eerst de zijplank basis 
Ga op je zij liggen, hoofd, lichaam en benen in één lijn  
Steun op je ellenboog (recht onder je schouder geplaatst) 
Buig vanuit deze positie beide knieën 90 graden 
Til dan je bekken van de grond  
Je hebt nu drie steunpunten: ellenboog, zijkant knie en onderste voet 
Let erop dat je knieën , lichaam en hoofd één lijn vormen 
Breng je arm omhoog 
(zie foto 1) 
Houd dit een aantal tellen vol en voer het op tot 1 minuut! 
Wissel dan 
De zwaardere variant is de zijplank 
Ga weer in één lijn liggen en rust op je ellenboog 
Kruis (als je dat prettig vindt) je benen 
Til nu ook je knieën van de grond 
Breng je bekken weer omhoog 
Je rust nu op je ellenboog en je voeten 
Je vormt één lijn van voeten tot kruin 
En breng dan je arm omhoog 
(zie foto 2) 
Houd dit weer een aantal tellen vol en voer het op tot 1 minuut 
Wissel 
Belangrijk: blijf op je adem letten. Blijf naar voren kijken!. 
  
Na de oefening even rekken.  
Eerst de rechte buikspieren: 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. 
Dan de schuine buikspieren:  
Blijf op je rug liggen. Buig je knieën, voeten pal naast elkaar, tenen op de grond. 
Twee benen gaan naar rechts, armen naar links, kijk de armen na. Idem andersom. 
 
NAMASTE! 
Magda  
Namens alle docenten  
 


