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Core	  stabiliteit	  met	  bal	  

	  

	  

	  

	  

	   Oefening	  1	  

	  

	  

O	  

	   Doel:	  Verbeteren	  stabiliteit	  romp.	  

Houding:	  Ga	  achterover	  liggen	  op	  de	  bal	  met	  
alleen	  uw	  schouders	  gesteund	  op	  de	  bal.	  

Uitvoering:	  Probeer	  een	  tafeltje	  van	  uw	  lichaam	  te	  
maken,	  maak	  moeilijker	  door	  uw	  steunvlak	  te	  
verkleinen	  door	  uw	  voeten	  tegenelkaar	  te	  plaatsen	  
en/of	  uw	  armen	  in	  bidgreep	  naar	  boven	  toe	  te	  
strekken.	  

Intensiteit:	  5	  maal	  links	  en	  rechts	  minimaal	  10-‐15	  
seconden	  vasthouden.	  

Aandachtspunt:	  Probeer	  uw	  rug	  recht	  te	  houden.	  

	   Oefening	  2	  

	  

	  

	  

O	  

	   	  Doel:	  Verbeteren	  stabiliteit	  romp.	  

Houding:	  Ga	  achterover	  liggen	  op	  de	  bal	  met	  
alleen	  uw	  schouders	  gesteund	  op	  de	  bal.	  

Uitvoering:	  Probeer	  een	  tafeltje	  van	  uw	  lichaam	  te	  
maken	  en	  strek	  1	  been	  in	  het	  verlengde	  van	  het	  
gebogen	  been.	  Maak	  	  evt.	  zwaarder	  door	  uw	  
armen	  in	  bidgreep	  naar	  plafond	  te	  strekken.	  

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

Aandachtspunt:	  Let	  op	  uw	  houding	  zorg	  dat	  uw	  
bekken	  recht	  blijft.	  

	   Oefening	  3	  
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	  	   Doel:	  Verbeteren	  stabiliteit	  romp	  (planken	  met	  
bal).	  

Houding:	  Steun	  met	  uw	  armen	  gestrekt	  op	  de	  
grond	  en	  plaats	  uw	  voeten/onderbenen	  op	  de	  bal.	  

Uitvoering:	  Probeer	  deze	  positie	  vast	  te	  houden.	  
Maak	  zwaarder	  door	  steunvlak	  van	  de	  armen	  te	  
verkleinen	  en	  of	  de	  bal	  verder	  naar	  achteren	  te	  
bewegen.	  	  

Intensiteit:	  5	  maal	  10-‐20	  seconden	  vasthouden.	  

Aandachtspunt:	  Let	  op	  uw	  houding,	  zorg	  dat	  uw	  
bekken	  licht	  achterover	  gekanteld	  zijn	  zodat	  u	  niet	  
in	  uw	  onderrug	  gaat	  hangen.	  
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	   Oefening	  4	  
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	  	   Doel:	  Verbeteren	  stabiliteit	  romp.	  

Houding:	  Ga	  zitten	  op	  de	  bal	  en	  houdt	  uw	  rug	  
recht.	  

Uitvoering:	  Probeer	  stabiel	  te	  blijven	  zitten,	  maak	  
moeilijker	  door	  uw	  steunvlak	  te	  verkleinen	  door	  
uw	  voeten	  tegenelkaar	  te	  plaatsen.	  

Intensiteit:	  5	  maal	  minimaal	  20	  seconden	  
vasthouden.	  

Aandachtspunt:	  Let	  op	  uw	  houding	  en	  zorg	  ervoor	  
dat	  uw	  kuiten	  de	  bal	  niet	  raken.	  

	  

	   Oefening	  5	  

	  

	  

	  

O	  

	  	   Doel:	  Verbeteren	  stabiliteit	  romp.	  

Houding:	  Ga	  zitten	  op	  de	  bal	  en	  houdt	  uw	  rug	  
recht.	  

Uitvoering:	  Probeer	  stabiel	  te	  blijven	  zitten,	  trek	  1	  
been	  op	  houdt	  vast	  en	  trek	  het	  andere	  been	  op	  en	  
houdt	  vast.	  

Intensiteit:	  5	  maal	  links	  en	  rechts	  minimaal	  10	  
seconden	  vasthouden.	  

Aandachtspunt:	  Let	  op	  uw	  houding	  en	  zorg	  ervoor	  
dat	  uw	  kuit	  de	  bal	  niet	  raakt.	  

	  

	   Oefening	  6	  
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	   Doel:	  Verbeteren	  stabiliteit	  romp.	  

Houding:	  Ga	  zitten	  op	  de	  bal	  en	  houdt	  uw	  rug	  
recht.	  

Uitvoering:	  Probeer	  stabiel	  te	  blijven	  zitten	  en	  
plaats	  1	  voet	  recht	  voor	  de	  ander.	  

Intensiteit:	  5	  maal	  links	  en	  rechts	  minimaal	  10	  
seconden	  vasthouden.	  

Aandachtspunt:	  Let	  op	  uw	  houding	  en	  zorg	  ervoor	  
dat	  uw	  kuit	  de	  bal	  niet	  raakt.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


