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	  LWK	  Core	  stabiliteit	  
	  
Core	  stabiliteit	  is	  de	  stabiliteit	  van	  de	  “kern”	  van	  het	  lichaam.	  De	  kern	  van	  het	  lichaam	  is	  de	  basis	  van	  waaruit	  
bewegingen	  plaatsvinden.	  Bij	  bewegen	  begint	  de	  kracht	  eerst	  in	  de	  (diepe)	  rompspieren	  (=kern),	  zodat	  er	  eerst	  
een	  vast	  punt	  gemaakt	  kan	  worden.	  Vervolgens	  worden	  de	  krachten	  verdeeld	  over	  de	  oppervlakkige	  spieren	  en	  
spieren	  van	  de	  ledematen	  om	  de	  beweging	  	  plaats	  te	  laten	  vinden.	  

	   Oefening	  1	  
	  

	  

	  

O	  

	  	   Doel:	  verbeteren	  stabiliteit	  romp.	  

Houding:	  Ga	  op	  uw	  rug	  liggen	  met	  knieën	  
opgetrokken.	  

Uitvoering:	  Trek	  uw	  onderbuik	  in	  til	  uw	  bekken	  
omhoog	  en	  maak	  een	  bruggetje.	  

Intensiteit:	  5	  maal	  10	  tot	  15	  seconden	  vasthouden,	  
maak	  moeilijker	  door	  steunvlak	  te	  verkleinen	  door	  
voeten	  tegenelkaar	  te	  plaatsen	  of	  armen	  in	  
bidgreep	  te	  strekken.	  

Aandachtspunt:	  Probeer	  uw	  schouders	  en	  knieën	  
in	  1	  rechte	  lijn	  te	  houden.	  

	   Oefening	  2	  

	  

	  

	  

O	  

	  	   Doel:	  Verbeteren	  stabiliteit	  romp.	  

Houding:	  Ga	  op	  uw	  rug	  liggen	  met	  knieën	  
opgetrokken.	  

Uitvoering:	  Trek	  uw	  onderbuik	  in,	  til	  uw	  bekken	  
omhoog,	  maak	  een	  bruggetje	  en	  strek	  1	  been	  in	  
het	  verlengde	  van	  het	  andere	  been.	  

Intensiteit:	  5	  maal	  links	  en	  rechts,	  het	  been	  5-‐10	  
seconden	  vasthouden.	  Maak	  moeilijker	  door	  de	  
armen	  in	  bidgreep	  te	  strekken.	  

Aandachtspunt:	  Probeer	  hierbij	  het	  bekken	  recht	  
te	  houden.	  

	   Oefening	  3	  

	  

	  

	  

O	  

	   Doel:	  Verbeteren	  stabiliteit	  romp.	  

Houding:	  Ga	  in	  handen	  en	  knieën	  stand.	  

Uitvoering:	  Trek	  uw	  onderbuik	  in	  zonder	  uw	  lage	  
rug	  te	  bewegen,	  strek	  1	  been	  gestrekt	  naar	  
achteren.	  

Intensiteit:	  5	  maal	  links	  en	  rechts,	  houdt	  het	  been	  
5-‐10	  seconden	  vast.	  

Aandachtspunt:	  Probeer	  hierbij	  het	  bekken	  recht	  
te	  houden.	  
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	   Oefening	  4	  

	  

	  

O	  

	   Doel:	  Verbeteren	  stabiliteit	  romp.	  

Houding:	  Ga	  in	  handen	  en	  knieën	  stand.	  

Uitvoering:	  Trek	  uw	  onderbuik	  in	  zonder	  uw	  lage	  
rug	  te	  bewegen,	  strek	  1	  been	  gestrekt	  naar	  
achteren	  en	  1	  arm	  gestrekt	  naar	  voren.	  

Intensiteit:	  5	  Maal	  links	  en	  rechts,	  houdt	  deze	  
houding	  5-‐10	  seconden	  vast.	  

Aandachtspunt:	  Probeer	  hierbij	  het	  bekken	  recht	  
te	  houden.	  

	   Oefening	  5	  

	  

	  

	  

O	  

	   Doel:	  Verbeteren	  stabiliteit	  romp	  (planken).	  

Houding:	  Ga	  op	  uw	  buik	  liggen	  met	  armen	  naar	  
voren	  gesteund	  op	  uw	  ellebogen.	  

Uitvoering:	  Trek	  uw	  onderbuik	  in,	  til	  uw	  bekken	  op	  
van	  de	  grond	  zodat	  u	  op	  uw	  tenen	  en	  ellebogen	  
steunt.	  

Intensiteit:	  5	  Maal	  5-‐10	  seconden	  vasthouden.	  Is	  
deze	  oefening	  te	  zwaar	  voor	  u,	  steun	  in	  dezelfde	  
houding	  dan	  niet	  op	  uw	  voeten	  maar	  op	  uw	  
knieën.	  

Aandachtspunt:	  Kantel	  het	  bekken	  licht	  achterover	  
zodat	  u	  voorkomt	  dat	  uw	  rug	  te	  hol	  wordt.	  	  

	   Oefening	  6	  

	  

	  

	  

	  

O	  

	  	   Doel:	  Verbeteren	  stabiliteit	  romp	  (planken	  
zijwaarts).	  

Houding:	  Ga	  op	  uw	  zij	  liggen	  steunend	  op	  uw	  
elleboog,	  plaats	  de	  voeten	  op	  elkaar.	  

Uitvoering:	  Trek	  uw	  onderbuik	  in,	  til	  uw	  bekken	  op	  
van	  de	  grond,	  zodat	  u	  op	  elleboog	  en	  voeten	  
steunt.	  

Intensiteit:	  5	  maal	  5-‐10	  seconden	  vasthouden	  	  
links	  en	  rechts.	  

Aandachtspunt:	  Houdt	  u	  lichaam	  recht	  in	  1	  lijn.	  
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	   Oefening	  7	  

	  

	  

	  

	  

	  

O	  

	  	   Doel:	  Verbeteren	  stabiliteit	  romp	  (planken	  
zijwaarts).	  

Houding:	  Ga	  op	  uw	  zij	  liggen	  steunend	  op	  uw	  
elleboog,	  plaats	  de	  voeten	  op	  elkaar.	  

Uitvoering:	  Trek	  uw	  onderbuik	  in,	  til	  uw	  bekken	  op	  
van	  de	  grond,	  zodat	  u	  op	  elleboog	  en	  voeten	  
steunt	  en	  strek	  het	  bovenliggende	  been	  en	  daarna	  
bovenliggende	  arm	  gestrekt	  in	  de	  lucht.	  

Intensiteit:	  5	  maal	  5-‐10	  seconden	  vasthouden	  	  
links	  en	  rechts.	  

Aandachtspunt:	  Houdt	  u	  lichaam	  recht	  in	  1	  lijn.	  

	   Oefening	  8	  

	  

	  

	  

O	  

	  

	  

Doel:	  Verbeteren	  stabiliteit	  romp.	  

Houding:	  Ga	  in	  handen	  en	  knieën	  stand	  met	  de	  
wreven	  plat	  op	  de	  grond.	  

Uitvoering:	  Trek	  uw	  onderbuik	  in,	  beweeg	  uw	  
knieën	  ong.	  1	  cm	  omhoog	  door	  uw	  bekken	  en	  
onderlichaam	  naar	  boven	  te	  bewegen	  terwijl	  uw	  
voeten	  ontspannen	  in	  dezelfde	  positie	  blijven	  
liggen.	  

Intensiteit:	  5	  maal	  5-‐10	  seconden	  vasthouden.	  

Aandachtspunt:	  Zo	  min	  mogelijk	  duwen	  met	  uw	  
voeten	  en	  niet	  uw	  bovenlichaam	  te	  ver	  naar	  voren	  
verplaatsen.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


