
Power 2A

Toe Weaves
Ruglig of in zit. Enkel op de tegenovergestelde knie. 
Neem de voet vast en maak cirkels met de enkel.

Segmental glute bridge with lateral shift
Ruglig, voeten op heupbreedte. Het bekken kantelen 
en de wervels 1 voor 1 van de grond tillen. Op het 
einde van de beweging het bekken van links naar 
rechts bewegen zonder het bekken te kantelen. Keer 
langzaam terug

Brettzel stretch
Zijlig, Neem met de onderste hand de bovenste knie 
vast en trek deze naar de borst. De bovenste hand 
neemt de onderste voet en trekt deze naar het zitvlak. 
Draai op het einde de bovenste schouder naar achter.

Quadruped weight shifts

zijde en keer langzaam terug. Doe hetzelfde aan de 
andere zijde.

OPM : de natuurlijke krommingen blijven steeds 
behouden !

Supine active hip rotator stretch
Ruglig, leg de enkel op de tegenovergestelde knie. 
Draai vervolgens de knie aan dezelfde zijde naar 
buiten.

Inverted hamstrings
Stand, het steunbeen lichtjes gebogen, de armen 
zijwaarts gestrekt. Strek het vrije been naar achter en 
vorm een plank. Buig nu voorover vanuit de heup.

OPM : De benen blijven gestrekt in het verlengde van 
de romp !



Reverse lunge forearm to instep with rotation

plaats de hand, aan de zijde van het achterste been, 
op de grond. De andere hand onder de oksel steken 
en vervolgens de romp open draaien en de arm 
opwaarts strekken.

Knee hug
Stand. 1 knie met beide handen naar de borst 
trekken. 2 tellen aanhouden en rustig terugkeren.

OPM : De romp steeds recht houden !

Lateral lunge
Stand, armen naast het lichaam. Zet een stap 
zijwaarts en zak door hetzelfde been. Het andere 
been is blijft gestrekt. Keer langzaam terug.

Pillar march - linear

tegenovergestelde arm voorwaarts brengen en 

OPM : de romp recht houden !

Pillar skip - linear
Skip voorwaarts (dubbel contact). Idem voorgaande 
oefeningen
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Straight leg skip
Voorwaartse verplaatsing met de gestrekte benen en 
dubbel voetcontact.

Bent knee hamstring stretch

Rotational row - reactive
Stand aan het trekapparaat. Voeten op 
schouderbreedte. De romp is gedraaid, het bekken 
recht ! Trek de lus naar je toe door de schouderbladen 
naar elkaar toe te trekken en de romp te draaien. Het 
bekken en de binnenste knie volgen de beweging. 
Keer langzaam terug.

Adductor stretch - half kneeling

Breng rek op de adductor door naar voor te bewegen 
in de richting van de voorste knie. De romp blijft recht.

Lateral lunge - horizontal resistance (slide)
Stand aan het trekapparaat. De lus rond het buitenste 
been, de voet op een handdoek. Glijdt vervolgens de 
voet naar buiten en keer langzaam terug.

OPM : in het begin niet te ver gaan !



In plank aan het trekapparaat. Trek de bovenste arm 
naar achter (schouderbladen naar elkaar toe) en buig 

terug

Reverse lunge horizontal resistance (slide)
Stand met de rug naar het trekapparaat, lus rond de 
enkel en een handdoek onder dezelfde voet. Glijdt de 

langzaam terug.

Pillar bridge to row
Voorligsteun aan het trekapparaat. Trek de lus naar je 
toe en strek lde arm angzaam terug.

150m shuttle run
Cone op 25m
Sprint naar de cone, omkeren en terug sprinten. Dit 5x 
na elkaar.
1min rust en 4 keer herhalen


