
buikspier kwartier 15 min

1,30 min single situp + 30 seconden korte stukjes

1,30 min  beweeg je gestrekte armen op en neer.

1,30 min + 30 sec langzaam, 4 tellen zakken

1,30 min, kom op, twist en terug

1,30 min, kom op, benen in en uit.

1 min. fietsen met je benen....

1. SINGLE SIT UP
Voeten dicht bij je billen, handen achter je hoofd. je 
komt op, en gaat terug, blijf omhoog kijken.
 Duw je ellenbogen goed naar buiten en span je buik aan 
als je omhoog komt.

HERHAAL DEZE SERIE!
Nadat je  de oefeningen twee keer hebt gedaan,  is het belangrijk dat je je lijf helemaal lang maakt en goed strekt. 
doe dit zowel liggen als staantd Tenslotte buig je voorover en maak je lang, schudt lekker los.

2. PUMP IT UP
Voeten dicht bij je billen, handen achter je hoofd. je 
komt op, en gaat terug, blijf omhoog kijken.
Je maakt pompende bewegingen met je armen. Houdt 
deze goed gestrekt.

3. REVERSE CURL
Buig de knieën in een hoek van 90 graden voeten boven de grond. 
Trek je knieën in één vloeiende beweging boven je buik. 
Houdt 2 seconden spanning vast en zak weer langzaam terug.
LET OP: voeten mogen de grond NIET raken

4. TWIST
Voeten dicht bij je billen, boven de grond. Handen achter je hoofd. 
je komt op, draait naar links en weer terug omlaag. Je komt op, 
draait naar rechts en gaat weer terug. blijf omhoog kijken.
 Duw je ellenbogen goed naar buiten en span je buik aan.

5. KNEE UP
Voeten dicht bij je billen, boven de grond. Handen achter je hoofd. 
Je komt omhoog en trekt je benen naar je toe. langzaam duw je
 je benen weer naar buiten en zak door je ellenbogen. 
Houdt je voeten boven de vloer.

6. BICICLE CRUNCH
Uitganspositie als bij singele situp. maar bij elke crunch trek je 
je tegenovergestelde ellenboog richting je knie. Draai goed in. 
Houd het been dat je niet optrekt helemaal gestrekt, boven 
de vloer. Herhaal om en om beiden kanten,


