
🏃🏼♀ OEFENING VAN DE DAG🤸🏽♂  
  
VIJF MINUTEN RUGOEFENING 
Veel mensen vinden dit de prettigste oefening van de les. 
Onze rug heeft veel te verduren: we tillen (klein-)kinderen uit autozitjes, we halen zware 
boodschappen… 
Dan is het belangrijk die rug goed te verzorgen. 
Dus allereerst: niet teveel en te lang zitten!!!  
Reik niet te ver uit je evenwicht. 
Als je iets oppakt van de grond: veer door je knieën. 
En draag je ‘last’ dichtbij je lichaam. 
Je kunt deze rugoefening doen na oefening 7 of ergens er tussenin…  
Eigenlijk zou je deze oefening elke dag moeten doen. 
  
Let op: 

1. Steun op je handen en knieën (zie foto 1) 
Handen onder je schouders, knieën onder je heupen op heupwijdte 
Ellebogen zijn zacht (geen stokjesarmen) 
Maak een bolle rug met je neus naar je borst op een uitademing 
Maak je rug hol, kin omhoog op een inademing 
Doe dat heel rustig met je ademhaling mee een aantal keren 

2. Houd je handen en knieën op hun plaats 
Breng je billen naar je hielen, bolle rug (zie foto 2) 
Glijd naar voren, neus over de grond tot zover je kunt 
Maak je rug weer bol en kom terug in de basis stand 
Herhaal een paar keer 

3. Strek je rechter been naar achteren, je linker arm naar voren 
Zorg dat je been en arm in één lijn met je rug en je nek zijn (zie foto 3) 
Trek je buik in 
Blijf minimaal 10 tellen in deze houding 
Wissel dan 
Belangrijk: Vergeet niet je gezicht te ontspannen en rustig door te ademen! 
  
Na de oefening even rekken. 
Ga op je rug liggen (zie foto). Buig beide knieën, en breng een voor een je knieën naar je borst. 
Je hoofd blijft op de grond 
Leg daarna je handen op je buik en adem een poosje rustig in en uit. 
Voel hoe je adem je buik laat bewegen. 
  
  

🚩TIP VAN DE DAG🚩 

Marja: Via www.bloemenvoor4mei.nl  kan je voor 4,50€ een bloemetje doneren t.b.v. de 

dodenherdenking. Zo steun je ook de bloemenhandel. 

 
  
NAMASTE! 
Magda  
Namens alle docenten  
 

http://www.bloemenvoor4mei.nl/

