
Power B (illustratie)

Toe wall walks

Opwaarts stappen door de tenen te krommen.

Prone breathing over physioball
Over een zitbal hangen en diep in- en uitademen

Hip internal rotation - sidelying with abduction

vervolgens de voet op dezelfde hoogte brengen. Het 
been langzaam laten zakken.

Quad thoracic spine rotation with 1 leg extension

achter. Voet tegen de muur. Hand neemt de ribben 
vast net onder de borst. De romp open draaien en op 
het einde lichtjes trekken aan de ribben.



Leg cradle

Dropstep squat

uitgangspositie. Doe hetzelfde aan de andere zijde.

Drop lunge
Stand. 1 been gekruist achter het voorste been. Zak 

de hiel van het voorste been. Keer langzaam terug.

Handwalk

en probeer de hielen tegen de grond te krijgen. Stap 
vervolgens met de handen voorwaarts tot in 
voorligsteun. 

Pillar walk - lateral

en de heup. De tegenovergestelde arm volgt met 

dezelfde manier bij.

Pillar skip -lateral
Idem met tussenhop (skipping)

Power B (illustratie)



Chest pass - split squat
Borstpass tegen de muur vanuit uitvalsstand.

Overhead pass - split squat
Bovenhandse pass tegen de muur vanuit uitvalsstand.

Parallel rotational throw - split squat
Zijwaartse pass tegen de muur vanuit uitvalsstand.

Squat to press throw
Spreidstand. Squat en bij het terug rechtkomen, 
borstpass

Quadruped rocking
Handen- en voetensteun met het zitvlak tegen het 
zitvlak. Het zitvlak tegen de zitbal duwen en 2 tellen 
houden. Langzaam loslaten.

Lat pull (front pull)
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Reach, roll and lift - heel sit (foam roll)

Bench press - alt DB with leg lowering

gebogen op schouderhoogte. Duw de halter opwaarts 
en strek het tegenovergestelde been.

schouderhoogte. Strek de armen en keer langzaam 
terug.

Cable chop - lateral, half kneeling
Uitvalsstand met 1 zijde naar het trekapparaat. Trek 
de lus voorlangs tot aan de heup en keer langzaam 
terug tot aan de rek van de verste zijde.

Dynamic pillar bridge
Voorligsteun met de voorarmen op de zitbal. De 
armen lichtjes strekken en langzaam terugkeren.

Pullover extension - alt DB with hip extension
Idem bench press. We vertrekken nu met de armen 
gestrekt.De armen buigen en vervolgens de halter 
lichtjes achter het hoofd brengen
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Stand. Kettlebel of halter t.h.v. de schouder. De arm 
uitstrekken en op het einde van de beweging de romp 
buigen. Keer langzaam terug.

90-90 stretch with arm sweep

gebogen en steunend op een foam roll. De bovenste 
schouder achterwaarts draaien en vervolgens met de 
gestrekte arm, met de handpalm, een halve cirkel 
beschrijven (van boven naar beneden)

Ladder shuttle drill (5-10-15-20-25)

2x herhalen en terugkeren.
3 reeksen met 2min rust tussen de reeksen
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