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Ruglig buikspieren 
 

1. Stabiliseren  

Rugligging met de knieën gebogen en de armen naast het lichaam. Houdt 
de rug in de middenstand zodat de zitbeenknobbels recht wijzen. Trek de 
onderbuik ter hoogte van de bikinilijn licht in zonder de stand van de rug 

te veranderen. (de Stabilizer op 40 = groen houden) Ontspan daarna 
weer. Herhaal dit 10 maal gedurende 10 tellen. Strek de rug iets door de 

kin in te  trekken en de zitbeenknobbels te verlengen. Ontspan weer 
volledig. Herhaal dit ook 10 maal 1 sec. Beweeg de zitbotten afwisselend 1 
cm. naar boven en beneden waardoor het bekken licht kantelt. (de 

Stabilizer tussen rood naar blauw). Wordt gewaar dat de diepe buikspier 
en diepe rugspier daarvoor licht aanspannen. Ontspan weer helemaal. 

Herhaal deze oefening eventueel in buiklig 
 

2. Stabiel 1 been heffen: 

 
Ga op de rug liggen met de knieën gebogen en de armen naast het 

lichaam. Houdt de rug in de middenstand zodat de zitbeenknobbels recht 
wijzen. Til een been langzaam net van de vloer en houdt de rug dan in 
dezelfde stand. Wordt gewaar dat de diepe buikspier en diepe rugspier 

daarvoor licht aanspannen. Zet het been weer neer en til het andere been 
op. Alles zonder de zitbeenknobbels van stand te laten veraderen. 

 
3. Stabiel en 1 knie strekken: 

 

Ga op de rug liggen met de knieën gebogen en de armen naast het 
lichaam. Houdt de rug in de middenstand zodat de zitbeenknobbels recht 

wijzen. Houdt de knieën bij en tegen elkaar en strek 1 been in de knie. 
Houdt de zitbeenknobbels recht en houdt het been 4 tellen omhoog terwijl 
u probeert de knieën los van elkaar te laten komen. Zet het been weer 

terug en doe hetzelfde met het andere been. Wordt gewaar dat de diepe 
buikspier en diepe rugspier daarvoor licht aanspannen. Houdt de meter op 

40 en de zitbeenknobbels recht. Ontspan daarna weer.  
 

4. Stabiel en 1 knie strekken en los: 

 
Ga op de rug liggen met de knieën gebogen maar plaats nu de handen 

onder het hoofd. Houdt de rug in de middenstand zodat de 
zitbeenknobbels recht wijzen. Houdt de meter op 40 = groen en til het 

hoofd met de handen samen 1 cm van de vloer. Tegelijkertijd houdt u de 
knieën bij elkaar en strek 1 been in de knie. Houdt de zitbeenknobbels 
recht en houdt het been 4 tellen omhoog terwijl u probeert de knieën los 

van elkaar te laten komen. De gehele tijd blijft het hoofd met de handen 1 
cm. Van de vloer. Zet het been weer terug en doe hetzelfde met het 

andere been. Wordt gewaar dat de diepe buikspier en diepe rugspier licht 
aanspannen. Houdt de meter op 40 en de zitbeenknobbels recht.  
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5. Schuine buikspieren 1 arm heffen.: 

 
Blijf op de rug liggen met gebogen knieën en spreid daarna de benen 

zodat de knieën naar buiten liggen. Indien dit klachten geeft in de heupen, 
de liezen of het schaambeen die van dienaard zijn dat het toeneemt of dat 
u niet kunt blijven ontspannen leg dan aan beide zijden een kussentje of 

een rolletje onder de benen. Plaats de handen onder het hoofd. Houdt de 
rug in de middenstand zodat de zitbeenknobbels recht wijzen. Strek de 

rug door de kin in te  trekken en de zitbeenknobbels te verlengen. Til het 
hoofd met de handen samen 1 cm van de vloer. Strek de rechter arm uit 
naar het plafond en reik met de hand iets omhoog zodat het 

rechterschouderblad iets van de vloer komt en het linker schouderblad op 
de grond blijft. De zitbeenknobbels en de benen blijven in de zelfde stand 

anders komt u te ver omhoog met de schouder. Wordt gewaar dat de 
onderbuik licht intrekken. 2 tellen op en 2 tellen terug. Breng de rechter 
arm terug onder het hoofd en laat de linker hand naar het plafond reiken 

en til in 2 tellen het schouderblad links op en in 2 tellen weer terug. 
Ontspan daarna weer volledig. Herhaal dit tot 10 maal elke arm 4 tellen 

 
6. Schuine buikspieren 1 arm heffen en knie strekken: 

 

Rugligging met de knieën gebogen en plaats nu de handen onder het 
hoofd. Houdt de rug in de middenstand zodat de zitbeenknobbels recht 

wijzen. Stabiliseer met onderbuik en til het hoofd met de handen samen 1 
cm van de vloer. Strek de linker arm uit en strek het rechter been in de 
knie. Houdt de zitbeenknobbels recht en houdt het been 4 tellen omhoog 

terwijl u probeert de knieën los van elkaar te laten komen tegelijkertijd 
het linker schouderblad los van de grond tillen door de arm naar het 

plafond te reiken. Zet het been weer terug wissel van arm en herhaal de 
oefening met de andere diagonaal. Bouw op tot 10 maal elke diagonaal 

 


