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Doel:	  Versterken	  lage	  rugspieren.	  

Houding:	  Ga	  op	  uw	  buik	  liggen	  en	  leg	  de	  armen	  
naast	  het	  lichaam	  neer.	  	  

Uitvoering:	  Trek	  de	  kin	  iets	  in,	  trek	  uw	  
schouderbladen	  naar	  elkaar	  toe	  en	  beweeg	  het	  
bovenlichaam	  iets	  omhoog.	  Voelt	  u	  geen	  spanning	  
in	  de	  onderrug	  dan	  kunt	  u	  ook	  uw	  benen	  gestrekt	  
heffen.	  

Intensiteit:	  5	  maal	  10-‐15	  seconden	  vasthouden.	  
Maak	  zwaarder	  door	  uw	  handen	  achter	  het	  hoofd	  
te	  plaatsen.	  

Aandachtspunt:	  Houdt	  de	  nek	  recht	  door	  naar	  
beneden	  te	  blijven	  kijken	  en	  kom	  niet	  te	  ver	  
omhoog.	  
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	   Doel:	  Versterken	  lage	  rugspieren.	  

Houding:	  Ga	  op	  uw	  buik	  liggen	  met	  1	  arm	  gestrekt	  
langs	  het	  lichaam	  en	  de	  andere	  arm	  gestrekt	  naar	  
voren.	  

Uitvoering:	  Trek	  de	  kin	  iets	  in,	  til	  het	  hoofd	  iets	  op,	  
hef	  de	  bovenste	  arm	  iets	  van	  de	  grond	  en	  hef	  het	  
been	  aan	  de	  andere	  zijde	  gestrekt	  in	  de	  lucht.	  

Intensiteit:	  4	  maal	  5-‐10	  seconden	  vasthouden	  links	  
en	  rechts.	  

Aandachtspunt:	  Houdt	  de	  nek	  recht	  door	  naar	  
beneden	  te	  blijven	  kijken	  en	  kom	  niet	  te	  ver	  
omhoog.	  
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	   Doel:	  Versterken	  lage	  rugspieren	  met	  bal.	  

Houding:	  Ga	  voorover	  op	  de	  bal	  liggen.	  

Uitvoering:	  Plaats	  uw	  handen	  achter	  uw	  hoofd,	  
beweeg	  uw	  ellebogen	  naar	  buiten	  en	  strek	  uw	  
bovenlichaam	  omhoog.	  

Intensiteit:	  5	  maal	  10-‐15	  seconden	  vasthouden.	  

Aandachtspunt:	  Voor	  balans	  kunt	  u	  uw	  benen	  iets	  
uitelkaar	  plaatsen.	  Houdt	  de	  nek	  recht	  door	  uw	  kin	  
iets	  in	  te	  trekken.	  

	  


