
 

Trainingsschema Fysio Woldmeenthe 
Fysiosport 

 

 

Trainingsschema buikspieren 
Fysiosport 

Dit schema geeft opties voor oefeningen die thuis uitgevoerd kunnen worden. Probeer ze 

geconcentreerd en langzaam uit te voeren. Probeer bij nieuwe oefeningen eerst 3 setjes van 

5 herhalingen (3x 5). Wanneer dit goed gaat kun je dit uitbouwen naar 3x 8, 3x 10 en 3x 15 

herhalingen. Bij sommige oefeningen kun je vervolgens de gevorderde variant uitvoeren. 

 

 
 

Sit ups 
Ruglig met gebogen knieën en 
de armen gekruisd over de 
borst. Probeer nu omhoog te 
komen, maar blijf met de 
ellebogen achter de knieën om 
spanning op de buikspieren te 
houden. 
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Sit ups gevorderd 
Handen achter je hoofd. Let 
hierbij op dat je niet aan het 
hoofd gaat trekken! 
Je kunt eventueel ook nog een 
bal gebruiken en deze 
vasthouden terwijl je de armen 
gestrekt boven je houdt. 
 

 

Abdominal rotations 
Blijf in de eindpositie van de sit 
up en draai het bovenlichaam, 
zodat afwisselend de linker 
elleboog naar rechterknie gaat 
en rechter elleboog naar 
linkerknie. 
Let op! Bij rugklachten (zoals 
een hernia) kun je deze 
oefening beter niet doen. Wel 
kun je in ruglig met gebogen 
knieën de armen voor je uit 
strekken, evt. met bal, en vanuit 
deze positie roteren. 
 

 

 
 

Abdominal rotations 
gevorderd 
Gebruik gewichten, zoals een 
gevulde fles of een bloempot.  
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Bicycle crunches 
In ruglig afwisselend linkerknie 
en rechter elleboog naar elkaar 
toe en rechterknie en linker 
elleboog naar elkaar toe 
bewegen. Het andere been is 
hierbij gestrekt en blijft boven de 
grond hangen. Zorg ook bij 
deze oefening dat je niet aan 
het hoofd trekt. 
 

 

Toe touches 
In ruglig met beide armen 
omhoog de handen richting de 
tenen bewegen.  

  

  

 

 

 

 

 

 

Veel succes! 

Voer ten minste twee keer in de week ongeveer 5 à 6 oefeningen uit van de 

sportschema’s van Fysio Woldmeenthe. Naast twee keer in de week spier- en 

botversterkende activiteiten raadt de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) 

óók vijf dagen per week 30 minuten matig intensieve lichaamsbeweging aan. Dit kan 

in blokjes opgedeeld worden, bijvoorbeeld 2x 15 of 3x 10 minuten. Matig intensief is 

wanneer je een iets hogere hartslag en ademhaling krijgt.  

Probeer dus ten minste 5 dagen in de week in totaal 30 minuten stevig door te 

wandelen, iets harder op de pedalen van de fiets te trappen of eens flink de trap op 

en neer te lopen. 


