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MEER INFO? 
WWW.SPORT.VLAANDEREN/VTS

GET FIT 2 SPORT
Doe aan rompstabilisatietraining

Neutrale  

rugkromming rechtstaand

Neutrale rugkromming in 
handen-knieënsteun

Neutrale rugkromming in ruglig

Ik start in stand

Ik start in handen-
knieënsteun

Ik start in ruglig Ik of mijn partner controleer(t) en 
corrigeer(t) mijn neutrale bekkenkanteling 
door de vingers onder de rug te steken

Mijn partner controleert 
en corrigeert mijn neutrale 
rugkromming  
(eventueel met een stok)

Mijn partner controleert 
en corrigeert mijn neutrale 
rugkromming  
(ev. met een stok)

1

De stok raakt het lichaam op drie plaatsen
Vingerdikte ruimte tussen stok en lage rug

De stok raakt het lichaam op drie plaatsen
Vingerdikte ruimte tussen stok en lage rug

De vingers kunnen elkaar net niet raken
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Neutrale  

rugkromming rechtstaand

Neutrale rugkromming in 
handen-knieënsteun

Neutrale rugkromming in ruglig

Ik start in stand

Ik start in handen-knieënsteun

Ik start in ruglig

Mijn partner controleert en corrigeert 
mijn neutrale rugkromming (ev. met 
een stok)

Mijn partner controleert en corrigeert 
mijn neutrale rugkromming (ev. met 
een stok)

Ik of mijn partner controleer(t) en 
corrigeer(t) mijn neutrale bekkenkanteling 
door de vingers onder de rug te steken

De stok raakt het lichaam op drie plaatsen
Vingerdikte ruimte tussen stok en lage rug

De stok raakt het lichaam op drie plaatsen
Vingerdikte ruimte tussen stok en lage rug

De vingers kunnen elkaar net niet raken

Hoofdpositie en bekkenkanteling

Hoofdpositie en bekkenkanteling

Bekkenkanteling
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Doe aan rompstabilisatietraining

Bekkenkanteling in ruglig

Bekkenkanteling in 
handen-knieënsteun

Bekkenkanteling rechtstaand

2

De druk van mijn onderrug tegen de hand 
varieert tijdens het uitvoeren van de 
bekkenkanteling

De druk van mijn bovenrug tegen de handpalm van 
mijn partner moet gelijk blijven tijdens het uitvoeren 
van de bekkenkanteling

Enkel de onderrug 
wordt hol en bol

Ik start in ruglig met 
handen onder de rug

Ik voer een bekkenkanteling uit om te komen tot 
een holle en bolle rugpositie (geen en wel druk op 
de hand door de onderrug)

Ik voer een geïsoleerde bekkenkanteling uit 
terwijl mijn partner controleert of mijn neutrale 
rugkromming behouden blijft (door zijn hand op 
mijn bovenrug te leggen)

Ik start in handen-knieënsteun

Ik start in stand

Ik voer een geïsoleerde bekkenkanteling uit
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Bekkenkanteling in ruglig

Bekkenkanteling in  
handen-knieënsteun

Bekkenkanteling rechtstaand

Ik start in ruglig met handen 
onder de rug

Ik start in handen-knieënsteun

Ik start in stand

Ik voer een bekkenkanteling uit om te 
komen tot een holle en bolle rugpositie 
(geen en wel druk op de hand door de 
onderrug)

Ik voer een geïsoleerde bekkenkanteling 
uit terwijl mijn partner controleert of mijn 
neutrale rugkromming behouden blijft (door 
zijn hand op mijn bovenrug te leggen)

Ik voer een geïsoleerde  
bekkenkanteling uit

De druk van mijn onderrug tegen de hand 
varieert tijdens het uitvoeren van de 
bekkenkanteling

De druk van mijn bovenrug tegen de 
handpalm van mijn partner moet gelijk blijven 
tijdens het uitvoeren van de bekkenkanteling

Enkel de onderrug wordt hol 
en bol

Te hol? Span buikspieren op of 
plooi één of twee benen.

Buig je knieën
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Lumbale bracing - diepe buikspieren

Lumbale bracing - diepe rugspieren

Verschil tussen heupbuiging 
en bekkenkanteling

Ik start in stand, voel met mijn vingers mijn 
heupbeen en volg dat langs de buikzijde naar 
voor tot waar het heupbeen eindigt. Daarna 
vorder ik nog 2 cm naar binnen en 2 cm naar 
beneden (iets boven de liesstreek)

Ik start in stand, voel met mijn vingers ter 
hoogte van mijn onderrug, op de uitstekende 
wervels en verplaats daarna mijn vingers een 
5-tal cm naar buiten

Ik start in stand

Ik beweeg een bal rond mijn lichaam van boven 
naar beneden

3

Je buikvolume mag niet 
veranderen

Ik behoud een neutrale 
rugkromming

Ik behoud een neutrale 
rugkromming
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Lumbale bracing – diepe buikspieren

Lumbale bracing – diepe rugspieren

Verschil tussen heupbuiging 
en bekkenkanteling

Ik start in stand, voel met mijn vingers 
mijn heupbeen en volg dat langs de 
buikzijde naar voor tot waar het heupbeen 
eindigt. Daarna vorder ik nog 2 cm naar 
binnen en 2 cm naar beneden (iets boven 
de liesstreek)

Ik start in stand, voel met mijn vingers 
ter hoogte van mijn onderrug, op de 
uitstekende wervels en verplaats daarna 
mijn vingers een 5-tal cm naar buiten

Ik start in stand

Ik span ze bewust op

Ik span ze bewust op

Ik beweeg een bal rond mijn lichaam 
van boven naar beneden

Je buikvolume mag niet 
veranderen

Ik behoud een neutrale 
rugkromming

Ik behoud een neutrale 
rugkromming

Trek het deeltje van de buik onder de 
navel naar omhoog
Span de diepe buikspieren onbewust 
op door te kuchen of lachen

Gaat dit moeilijk? Denk aan het “optrekken van 
een lange staart”
Ik span mijn diepe rugspieren onbewust op door 
in voor-achterwaartse stand op mijn voorste 
been te leunen. De spanning valt weg wanneer ik 
mijn gewicht verplaats naar mijn achterste been. 
Ik probeer toch deze spanning te behouden.

Denk aan “Ga op een stoel zitten”
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Bird dog

Bird dog met bal

Bird dog met bal en tikken

Ik start in handen-
knieënsteun

Ik start in handen-
knieënsteun met bal 
op de onderrug

Ik start in handen-
knieënsteun met bal op de 
onderrug

Ik strek mijn arm

Ik strek mijn arm

Ik tik met mijn pols  
mijn knie

Ik strek mijn been

Ik strek mijn been

Ik strek mijn arm en 
tegenovergestelde been

Ik strek mijn arm en 
tegenovergestelde been

4

Ik behoud een neutrale 
rugkromming

Ik behoud een neutrale rugkromming 
zodat de bal blijft liggen

Ik behoud een neutrale rugkromming 
zodat de bal blijft liggen
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Bird dog

Bird dog met bal

Bird dog met bal en tikken

Ik start in handen-knieënsteun

Ik start in handen-knieënsteun met 
bal op de onderrug

Ik start in handen-knieënsteun 
met bal op de onderrug

Ik strek mijn arm/been/arm en 
tegenovergestelde been

Ik strek mijn arm/been/arm en 
tegenovergestelde been

Ik strek mijn arm en tegenovergestelde 
been, tik met mijn pols mijn knie

Ik behoud een neutrale 
rugkromming

Ik behoud een neutrale 
rugkromming zodat de bal  
blijft liggen

Ik behoud een neutrale 
rugkromming zodat de bal 
blijft liggen

Hoofdpositie, bekkenkanteling en 
lumbale bracing

Hoofdpositie, bekkenkanteling en 
lumbale bracing

Hoofdpositie, bekkenkanteling en 
lumbale bracing

elk been/arm 2 seconden houden
10 herhalingen
3 reeksen

elk been/arm 2 seconden houden
10 herhalingen
3 reeksen

elk been/arm 2 seconden houden
10 herhalingen 
3 reeksen

!
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Plankhouding

Plankhouding met bal

Plankhouding met bal  
- arm en been heffen

Ik start in ellebogen-
tenensteun

Ik start in ellebogen-tenensteun 
met bal op de onderrug

Ik start in ellebogen-tenensteun 
met bal op de onderrug

Ik blijf staan

Ik hef mijn been Ik hef mijn arm

Ik hef mijn arm en 
tegenovergestelde been

5

Ik behoud een neutrale rugkromming
Mijn schouders-bekken-voeten zijn op één lijn

Ik behoud een neutrale rugkromming zodat de bal blijft liggen
Mijn schouders-bekken-voeten zijn op één lijn

Ik behoud een neutrale rugkromming zodat de bal blijft liggen
Mijn schouders-bekken-voeten zijn op één lijn



!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

GET FIT 2 SPORT
Doe aan rompstabilisatietraining

MEER INFO? 
WWW.SPORT.VLAANDEREN/VTS

OBSERVEREN
HERKENNENREAGER

EN
BI

JS
TU

REN

FEEDBACK
GEVEN

W
AT?

HO
E?

KRACHTIG

KORDAAT
V

RIEN
DELIJK

OOGCONTACT       MET DRANG
DUIDELIJK

CO
NS

TR
UC

TI
EF

ME
T O

OG VOOR
LUID

   
   

 G
EC

O
NC

EN
TR

EE
RD

AN
DER

EN

Plankhouding

Plankhouding met bal

Plankhouding met bal  
- arm en been heffen

Ik start in ellebogen-tenensteun

Ik start in ellebogen-tenensteun met bal 
op de onderrug

Ik start in ellebogen-tenensteun met bal 
op de onderrug

Ik blijf staan

Ik hef mijn arm/been

Ik hef mijn arm en tegenovergestelde been

Ik behoud een neutrale rugkromming
Mijn schouders-bekken-voeten zijn op 
één lijn

Ik behoud een neutrale rugkromming 
zodat de bal blijft liggen
Mijn schouders-bekken-voeten zijn op 
één lijn

Ik behoud een neutrale rugkromming 
zodat de bal blijft liggen
Mijn schouders-bekken-voeten zijn op 
één lijn

Hoofdpositie, bekkenkanteling en 
lumbale bracing

Hoofdpositie, bekkenkanteling en  
lumbale bracing

Hoofdpositie, bekkenkanteling en  
lumbale bracing

40 seconden
3 herhalingen
  

20 seconden elk been/arm
3 herhalingen  

30 seconden elke combinatie 
3 herhalingen  
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Handen-tenensteun

Handen-tenensteun  
- arm of been heffen

Handen-tenensteun  
- arm en been heffen

Ik start in handen-
knieënsteun

Ik start in handen-
tenensteun

Ik start in handen-
tenensteun

Ik maak mijn knieën 
los van de grond

Ik hef mijn arm Ik hef mijn been

Ik hef mijn arm en 
tegenovergestelde been

6

Ik behoud een neutrale rugkromming

Ik behoud een neutrale rugkromming

Ik behoud een neutrale rugkromming
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Handen-tenensteun

Handen-tenensteun  
- arm of been heffen

Handen-tenensteun  
- arm en been heffen

Ik start in handen-knieënsteun

Ik start in handen-tenensteun

Ik start in handen-tenensteun

Ik maak mijn knieën los van de grond

Ik hef mijn arm/been

Ik hef mijn arm en  
tegenovergestelde been

Ik behoud een neutrale rugkromming

Ik behoud een neutrale rugkromming

Ik behoud een neutrale rugkromming

Hoofdpositie, bekkenkanteling en 
lumbale bracing

Hoofdpositie, bekkenkanteling en 
lumbale bracing

Hoofdpositie, bekkenkanteling en 
lumbale bracing

40 seconden
3 herhalingen
  

30 seconden elk been/arm
3 herhalingen  

30 seconden elke combinatie 
3 herhalingen  
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Pomphouding

Pomphouding met  
handen op de bal

Pomphouding met handen op 

de bal - arm of been heffen

Ik start in pomphouding en blijf staan

Ik start in pomphouding met mijn 
handen op de bal en blijf staan

Ik start in pomphouding 
met mijn handen op de bal

Ik hef mijn been 20 cm  
van de grond

Ik hef mijn arm 20 cm  
van de grond

7

Ik behoud een neutrale rugkromming
Mijn schouders-bekken-voeten zijn op één lijn

Ik behoud een neutrale rugkromming
Mijn schouders-bekken-voeten zijn op één lijn

Ik behoud een neutrale rugkromming
Mijn schouders-bekken-steunvoet zijn op één lijn
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Pomphouding

Pomphouding met  
handen op de bal

Pomphouding met handen op  

de bal - arm of been heffen

Ik start in pomphouding

Ik start in pomphouding met mijn 
handen op de bal

Ik start in pomphouding met mijn 
handen op de bal

Ik blijf staan

Ik blijf staan

Ik hef mijn been/arm 20 cm van 
de grond

Ik behoud een neutrale rugkromming
Mijn schouders-bekken-voeten zijn op 
één lijn

Ik behoud een neutrale rugkromming
Mijn schouders-bekken-voeten zijn op 
één lijn

Ik behoud een neutrale rugkromming
Mijn schouders-bekken-steunvoet zijn 
op één lijn

Hoofdpositie, bekkenkanteling en 
lumbale bracing

Hoofdpositie, bekkenkanteling en 
lumbale bracing

Hoofdpositie, bekkenkanteling en 
lumbale bracing

40 seconden houden
3 reeksen  

40 seconden houden
3 reeksen

20 seconden elk been/arm
3 reeksen  
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Bekkenlift

Bekkenlift - voeten/schouders  
op een bal

Bekkenlift - benen open/toe

Ik start vanuit ruglig met benen 
gebogen, hef mijn bekken van de 
grond en blijf staan

Ik start vanuit ruglig met benen 
gebogen, voeten of schouders op de 
bal en hef mijn bekken van de grond

Ik start vanuit ruglig met 
benen gebogen en hef mijn 
bekken van de grond

Ik hef mijn armen 
van de grond

Ik plaats één voet naar buiten, de 
andere voet naar buiten en terug 
naar binnen

8

Ik behoud een neutrale rugkromming
Mijn schouders-bekken-knieën zijn op één lijn

Ik behoud een neutrale rugkromming
Mijn schouders-bekken-knieën zijn op één lijn

Ik behoud een neutrale rugkromming
Mijn schouders-bekken-knieën zijn op één lijn
Plaats eerst de hiel, daarna de tenen neer
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Bekkenlift

Bekkenlift - voeten/ 
schouders op een bal

Bekkenlift - benen open/toe

Ik start vanuit ruglig met benen 
gebogen en hef mijn bekken van de 
grond

Ik start vanuit ruglig met benen 
gebogen, voeten of schouders op de bal 
en hef mijn bekken van de grond

Ik start vanuit ruglig met benen 
gebogen en hef mijn bekken van 
de grond

Ik blijf staan

Ik hef mijn armen van de grond

Ik plaats één voet naar buiten, de 
andere voet naar buiten en terug naar 
binnen

Ik behoud een neutrale rugkromming
Mijn schouders-bekken-knieën zijn op 
één lijn

Ik behoud een neutrale rugkromming
Mijn schouders-bekken-knieën zijn 
op één lijn

Ik behoud een neutrale rugkromming
Mijn schouders-bekken-knieën zijn op één lijn
Plaats eerst de hiel, daarna de tenen neer

Hoofdpositie, bekkenkanteling en 
lumbale bracing

Hoofdpositie, bekkenkanteling en 
lumbale bracing

Hoofdpositie, bekkenkanteling en 
lumbale bracing

60 seconden
3 herhalingen  

60 seconden
3 herhalingen

10 herhalingen 
3 reeksen  
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Bekkenlift op één been

Bekkenlift op één been  
met schouders op de bal

Bekkenlift op één been  
met voet op de bal

Ik start vanuit ruglig met 
benen gebogen en hef mijn 
bekken van de grond

Ik start vanuit ruglig met benen 
gebogen, bal onder de schouders 
en hef mijn bekken van de grond

Ik start vanuit ruglig met 
benen gebogen, bal onder een 
voet en hef mijn bekken van 
de grond

Ik strek één been en 
hef mijn armen

Ik strek één been (en 
hef mijn armen)

Ik strek één been (en 
hef mijn armen)

9

Ik behoud een neutrale rugkromming
Mijn schouders-bekken-knieën zijn op één lijn

Ik behoud een neutrale rugkromming
Mijn schouders-bekken-knieën zijn op één lijn

Ik behoud een neutrale rugkromming
Mijn schouders-bekken-knieën zijn op één lijn
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Bekkenlift op één been

Bekkenlift op één been  
met schouders op de bal

Bekkenlift op één been  
met voet op de bal

Ik start vanuit ruglig met benen 
gebogen en hef mijn bekken van de 
grond

Ik start vanuit ruglig met benen 
gebogen, bal onder de schouders en 
hef mijn bekken van de grond

Ik start vanuit ruglig met benen 
gebogen, bal onder een voet en hef mijn 
bekken van de grond

Ik strek één been (en hef mijn armen)

Ik strek één been (en hef mijn armen)

Ik strek één been (en hef mijn armen)

Ik behoud een neutrale rugkromming
Mijn schouders-bekken-knieën zijn op 
één lijn

Ik behoud een neutrale rugkromming
Mijn schouders-bekken-knieën zijn 
op één lijn

Ik behoud een neutrale rugkromming
Mijn schouders-bekken-knieën zijn op 
één lijn

Hoofdpositie, bekkenkanteling en 
lumbale bracing

Hoofdpositie, bekkenkanteling en 
lumbale bracing

Hoofdpositie, bekkenkanteling en 
lumbale bracing

30 seconden elk been
3 herhalingen  

30 seconden elk been
3 herhalingen

30 seconden elk been 
3 herhalingen  



niveau  

niveau  

niveau  
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MEER INFO? 
WWW.SPORT.VLAANDEREN/VTS

GET FIT 2 SPORT
Doe aan rompstabilisatietraining

Bekkenlift - bal vangen en werpen

Bekkenlift op één been  
- bal vangen en werpen

Bekkenlift - balcontrole

Ik start vanuit ruglig met 
benen gebogen en hef mijn 
bekken van de grond

Ik start vanuit ruglig met 
benen gebogen, hef mijn 
bekken en strek één been

Ik start vanuit ruglig met 
benen gebogen en hef mijn 
bekken van de grond

Mijn partner werpt mij de bal, 
ik vang en werp terug

Mijn partner werpt mij de bal, 
ik vang en werp terug

Mijn partner legt de bal op 
mijn voet en ik probeer die 
te controleren

10

Ik behoud een neutrale rugkromming
Mijn schouders-bekken-knieën zijn op 
één lijn

Ik behoud een neutrale rugkromming
Mijn schouders-bekken-knieën zijn op één lijn

Ik behoud een neutrale rugkromming
Mijn schouders-bekken-knieën zijn op één lijn
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GET FIT 2 SPORT
Doe aan rompstabilisatietraining

MEER INFO? 
WWW.SPORT.VLAANDEREN/VTS
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Bekkenlift - bal vangen en werpen

Bekkenlift op één been  
- bal vangen en werpen

Bekkenlift - balcontrole

Ik start vanuit ruglig met benen 
gebogen en hef mijn bekken van 
de grond

Ik start vanuit ruglig met benen 
gebogen, hef mijn bekken en strek  
één been

Ik start vanuit ruglig met benen 
gebogen en hef mijn bekken van 
de grond

Mijn partner werpt mij de bal, ik vang 
en werp terug

Mijn partner werpt mij de bal, ik vang 
en werp terug

Mijn partner legt de bal op mijn voet 
en ik probeer die te controleren

Ik behoud een neutrale rugkromming
Mijn schouders-bekken-knieën zijn op 
één lijn

Ik behoud een neutrale rugkromming
Mijn schouders-bekken-knieën zijn 
op één lijn

Ik behoud een neutrale rugkromming
Mijn schouders-bekken-knieën zijn op 
één lijn

Hoofdpositie, bekkenkanteling en 
lumbale bracing

Hoofdpositie, bekkenkanteling en 
lumbale bracing

Hoofdpositie, bekkenkanteling en 
lumbale bracing

60 seconden 
3 herhalingen  

30 seconden elk been
3 herhalingen

30 seconden elk been 
3 herhalingen  
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niveau  

niveau  
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MEER INFO? 
WWW.SPORT.VLAANDEREN/VTS

GET FIT 2 SPORT
Doe aan rompstabilisatietraining

Zijwaartse plank  
tegen de muur

Zijwaartse plank  
in knieënsteun

Zijwaartse plank in  
brede voetensteun

Ik start in zijwaartse 
elleboog-voetensteun tegen 
de muur

Ik start in zijwaartse 
elleboog-knieënsteun

Ik hef mijn arm en been 
zijwaarts

Ik hef mijn 
arm

Ik hef mijn 
been

Ik hef mijn arm 
en been

Ik start in zijwaartse 
elleboog-brede  
voetensteun

11

Ik behoud een neutrale rugkromming
Mijn schouders-bekken-steunvoet zijn op één lijn

Ik behoud een neutrale rugkromming
Mijn schouders-bekken-steunknie zijn op één lijn

Ik behoud een neutrale rugkromming
Mijn schouders-bekken-steunvoet zijn op één lijn

Ik hef mijn 
arm

Ik hef mijn 
been

Ik hef mijn arm en 
been
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GET FIT 2 SPORT
Doe aan rompstabilisatietraining
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Zijwaartse plank tegen de muur

Zijwaartse plank in knieënsteun

Zijwaartse plank in  
brede voetensteun

Ik start in zijwaartse elleboog-
voetensteun tegen de muur

Ik start in zijwaartse elleboog-
knieënsteun

Ik start in zijwaartse elleboog-
brede voetensteun

Ik hef mijn arm en been zijwaarts

Ik hef mijn arm/been/arm en been

Ik hef mijn arm/been/arm en been

Ik behoud een neutrale rugkromming
Mijn schouders-bekken-steunvoet zijn 
op één lijn

Ik behoud een neutrale rugkromming
Mijn schouders-bekken-steunknie zijn 
op één lijn

Ik behoud een neutrale rugkromming
Mijn schouders-bekken-steunvoet zijn 
op één lijn

Hoofdpositie, bekkenkanteling en 
lumbale bracing

Hoofdpositie, bekkenkanteling en 
lumbale bracing

Hoofdpositie, bekkenkanteling en 
lumbale bracing

60 seconden elke zijde 
3 herhalingen  

30 seconden elke zijde
3 herhalingen

30 seconden elke zijde 
3 herhalingen  
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!

!

!

!

!

!

MEER INFO? 
WWW.SPORT.VLAANDEREN/VTS

GET FIT 2 SPORT
Doe aan rompstabilisatietraining

Zijwaartse plank  
op elleboog

Zijwaartse plank op hand

Zijwaartse plank  
- bal gooien

Ik start in zijwaartse 
elleboog-voetensteun

Ik start in zijwaartse 
handen-voetensteun

Ik hef mijn arm/been/arm en been

Ik hef mijn arm Ik hef mijn been Ik hef mijn arm 
en been

Ik start in zijwaartse 
elleboog-voetensteun

12

Ik behoud een neutrale rugkromming
Mijn schouders-bekken-steunvoet zijn op één lijn

Ik behoud een neutrale rugkromming
Mijn schouders-bekken-steunvoet zijn op één lijn

Ik behoud een neutrale rugkromming
Mijn schouders-bekken-steunvoet zijn op één lijn

Ik werp een bal naar mijn 
partner en terug
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GET FIT 2 SPORT
Doe aan rompstabilisatietraining
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Zijwaartse plank op elleboog

Zijwaartse plank op hand

Zijwaartse plank - bal gooien

Ik start in zijwaartse 
elleboog-voetensteun

Ik start in zijwaartse handen-
voetensteun

Ik start in zijwaartse elleboog-
voetensteun

Ik hef mijn arm/been/arm en been

Ik hef mijn arm/been/arm en been

Ik werp een bal naar mijn partner en 
terug

Ik behoud een neutrale rugkromming
Mijn schouders-bekken-steunvoet zijn 
op één lijn

Ik behoud een neutrale rugkromming
Mijn schouders-bekken-steunvoet zijn 
op één lijn

Ik behoud een neutrale rugkromming
Mijn schouders-bekken-steunvoet zijn  
op één lijn

Hoofdpositie, bekkenkanteling en 
lumbale bracing

Hoofdpositie, bekkenkanteling en 
lumbale bracing

Hoofdpositie, bekkenkanteling en 
lumbale bracing

30 seconden elke zijde 
3 herhalingen  

30 seconden elke zijde
3 herhalingen

30 seconden elke zijde 
3 herhalingen  
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niveau  

niveau  

!

!

!

!

!

!

MEER INFO? 
WWW.SPORT.VLAANDEREN/VTS

GET FIT 2 SPORT
Doe aan rompstabilisatietraining

Zijwaartse plank - partner  
duwt uit evenwicht

Zijwaartse plank - bal  
naar partner rollen

Zijwaartse plank - bal voor-  
en rugwaarts rollen

Ik start in zijwaartse 
elleboog-voetensteun

Ik start in zijwaartse 
elleboog-voetensteun

Ik rol de bal naar mijn 
partner

Mijn partner probeert mij 
uit evenwicht te duwen,  
ik blijf staan

Ik start in zijwaartse 
elleboog-voetensteun

13

Ik behoud een neutrale rugkromming
Mijn schouders-bekken-voeten zijn op één lijn

Ik behoud een neutrale rugkromming
Mijn schouders-bekken-voeten zijn op één lijn

Ik behoud een neutrale rugkromming
Mijn schouders-bekken-voeten zijn op één lijn

Ik rol de bal onder mijn 
lichaam door en pik hem 
aan de rugzijde weer op
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GET FIT 2 SPORT
Doe aan rompstabilisatietraining
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Zijwaartse plank  

- partner duwt uit evenwicht

Zijwaartse plank  
- bal naar partner rollen

Zijwaartse plank  

- bal voor- en rugwaarts rollen

Ik start in zijwaartse 
elleboog-voetensteun

Ik start in zijwaartse elleboog-
voetensteun

Ik start in zijwaartse elleboog-
voetensteun

Mijn partner probeert mij uit evenwicht 
te duwen, ik blijf staan

Ik rol de bal naar mijn partner

Ik rol de bal onder mijn lichaam door 
en pik hem aan de rugzijde weer op

Ik behoud een neutrale rugkromming
Mijn schouders-bekken-voeten zijn op 
één lijn

Ik behoud een neutrale rugkromming
Mijn schouders-bekken-voeten zijn op 
één lijn

Ik behoud een neutrale rugkromming
Mijn schouders-bekken-voeten zijn op 
één lijn

Hoofdpositie, bekkenkanteling en 
lumbale bracing
Te moeilijk? Ga naar brede voetensteun

Hoofdpositie, bekkenkanteling en 
lumbale bracing

Hoofdpositie, bekkenkanteling en 
lumbale bracing

30 seconden elke zijde 
3 herhalingen  

30 seconden elke zijde
3 herhalingen

30 seconden elke zijde 
3 herhalingen  
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niveau  

niveau  
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MEER INFO? 
WWW.SPORT.VLAANDEREN/VTS

GET FIT 2 SPORT
Doe aan rompstabilisatietraining

Curl up

Curl up met  
gekantelde benen

Curl up met draai

Ik start in ruglig met één 
been gebogen en plaats mijn 
handen onder mijn onderrug

Ik hef langzaam mijn 
schouders en hoofd van de 
grond

Ik start in ruglig met de benen naar 
één zijde gekanteld en plaats mijn 
handen onder mijn onderrug

Ik start in ruglig met één 
been gebogen en plaats 
mijn handen onder mijn 
onderrug

Ik hef langzaam mijn 
schouders en hoofd van de 
grond

Ik hef langzaam mijn schouders en hoofd van de grond, draai afwisselend van 
links naar rechts

14

Ik behoud een neutrale rugkromming
De druk van mijn onderrug op de handen blijft constant

Ik behoud een neutrale rugkromming
De druk van mijn onderrug op de handen blijft constant

Ik behoud een neutrale rugkromming
De druk van mijn onderrug op de handen blijft constant
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GET FIT 2 SPORT
Doe aan rompstabilisatietraining
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Curl up

Curl up met gekantelde benen

Curl up met draai

Ik start in ruglig met één been 
gebogen en plaats mijn handen onder 
mijn onderrug

Ik start in ruglig met de benen naar één 
zijde gekanteld en plaats mijn handen 
onder mijn onderrug

Ik start in ruglig met één been 
gebogen en plaats mijn handen 
onder mijn onderrug

Ik hef langzaam mijn schouders en 
hoofd van de grond

Ik hef langzaam mijn schouders en 
hoofd van de grond

Ik hef langzaam mijn schouders en 
hoofd van de grond, draai afwisselend 
van links naar rechts

Ik behoud een neutrale rugkromming
De druk van mijn onderrug op de 
handen blijft constant

Ik behoud een neutrale rugkromming
De druk van mijn onderrug op de 
handen blijft constant

Ik behoud een neutrale rugkromming
De druk van mijn onderrug op de handen 
blijft constant

Hoofdpositie, bekkenkanteling en 
lumbale bracing

Hoofdpositie, bekkenkanteling en 
lumbale bracing

Hoofdpositie, bekkenkanteling 
en lumbale bracing

2 seconden houden
30 herhalingen  
3 reeksen  

2 seconden houden
30 herhalingen elke zijde
3 reeksen

2 seconden houden 
30 herhalingen 
3 reeksen  
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MEER INFO? 
WWW.SPORT.VLAANDEREN/VTS

GET FIT 2 SPORT
Doe aan rompstabilisatietraining

Dode vis - armen heffen

Dode vis - benen heffen

Dode vis  

- armen en benen spreiden

Ik start in gestrekte buiklig

Ik start in gestrekte buiklig

Ik hef beide armen ongeveer 5 cm

Ik hef beide benen ongeveer 5 cm

Ik start in gestrekte buiklig Ik hef afwisselend mijn armen en benen ongeveer 5 cm en spreid ze 
zijwaarts

15

Ik behoud een neutrale rugkromming

Ik behoud een neutrale rugkromming

Ik behoud een neutrale rugkromming



!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

GET FIT 2 SPORT
Doe aan rompstabilisatietraining

MEER INFO? 
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Dode vis - armen heffen

Dode vis - benen heffen

Dode vis -  
armen en benen spreiden

Ik start in gestrekte buiklig

Ik start in gestrekte buiklig

Ik start in gestrekte buiklig

Ik hef beide armen ongeveer 5 cm

Ik hef beide benen ongeveer 5 cm

Ik hef afwisselend mijn armen en benen 
ongeveer 5 cm en spreid ze zijwaarts

Ik behoud een neutrale rugkromming

Ik behoud een neutrale 
rugkromming

Ik behoud een neutrale rugkromming

Hoofdpositie, bekkenkanteling en 
lumbale bracing

Hoofdpositie, bekkenkanteling en 
lumbale bracing

Hoofdpositie, bekkenkanteling en 
lumbale bracing

2 seconden houden
10 herhalingen  
3 reeksen  

2 seconden houden
10 herhalingen 
3 reeksen

2 seconden houden
10 herhalingen 
3 reeksen
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MEER INFO? 
WWW.SPORT.VLAANDEREN/VTS

GET FIT 2 SPORT
Doe aan rompstabilisatietraining

Tweebenig ballenduel

Achtvorm maken met  
de bal rond de handen

Eénbenig ballenevenwicht

We starten in stand 
en houden de bal met 
beide handen vast

We starten in 
stand en ik hou 
de bal met beide 
handen vast

Ik trek ofwel de bal uit de handen 
van mijn partner of zorg dat mijn 
partner het evenwicht verliest 

Ik maak een 
achtvorm rond 
de handen van 
mijn partner

We starten in stand op 
één been en houden de 
bal met één hand vast

Mijn partner duwt hard/zacht tegen de 
bal en ik duw even hard/zacht terug 
zodat de bal op dezelfde plaats blijft

16

Ik behoud een neutrale rugkromming

Ik behoud een neutrale rugkromming
Enkel mijn armen bewegen tijdens de oefening

Ik behoud een neutrale rugkromming
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GET FIT 2 SPORT
Doe aan rompstabilisatietraining

MEER INFO? 
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Tweebenig ballenduel

Achtvorm maken met  
de bal rond de handen

Eénbenig ballenevenwicht

We starten in stand en houden de bal 
met beide handen vast

We starten in stand en ik hou de bal 
met beide handen vast

We starten in stand op één been en 
houden de bal met één hand vast

Ik trek ofwel de bal uit de handen van 
mijn partner of zorg dat mijn partner 
het evenwicht verliest 

Ik maak een achtvorm rond de handen 
van mijn partner

Mijn partner duwt hard/zacht tegen de 
bal en ik duw even hard/zacht terug 
zodat de bal op dezelfde plaats blijft

Ik behoud een neutrale rugkromming

Ik behoud een neutrale rugkromming
Enkel mijn armen bewegen tijdens de oefening

Ik behoud een neutrale rugkromming

Hoofdpositie, bekkenkanteling en lumbale bracing
Buig licht door de benen

Hoofdpositie, bekkenkanteling en lumbale bracing
Buig licht door de benen

Hoofdpositie, bekkenkanteling en lumbale bracing
Buig licht door de benen

60 seconden  
3 herhalingen  

60 seconden 
3 herhalingen

60 seconden 
3 herhalingen
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WWW.SPORT.VLAANDEREN/VTS

GET FIT 2 SPORT
Doe aan balanstraining - bovenste ledematen

Kaatsen tegen de muur

Pompen op de knieën  
(gehoekt in de heup)

Pompen op de knieën  
(niet gehoekt in de heup)

Ik start in pomphouding 
tegen de muur 

Ik start in handen-
knieënsteun

Ik duw af en plaats telkens mijn handen op 
verschillende hoogtes/breedtes op de muur

Ik breng mijn bovenlichaam (gehoekt in de heup) 
neerwaarts en duw daarna terug op

Ik start in handen-
knieënsteun

Ik breng mijn bovenlichaam en -benen 
als een plank neerwaarts en duw daarna 
terug op

1

Ik behoud een neutrale rugkromming 
Mijn schouders-bekken-hielen blijven op één lijn
Na afduwen komen mijn handen los van de muur

Ik behoud een neutrale rugkromming
Mijn schouder komt niet onder de ellebooghoogte

Ik behoud een neutrale rugkromming
Schouders-bekken-knieën blijven op één lijn
Mijn schouder komt niet onder de ellebooghoogte
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Kaatsen tegen de muur

Pompen op de knieën  
(gehoekt in de heup)

Pompen op de knieën  
(niet gehoekt in de heup)

Ik start in pomphouding tegen de muur 

Ik start in handen-knieënsteun

Ik start in handen-knieënsteun

Ik duw af en plaats telkens mijn 
handen op verschillende hoogtes/
breedtes op de muur

Ik breng mijn bovenlichaam (gehoekt in de 
heup) neerwaarts en duw daarna terug op

Ik breng mijn bovenlichaam en -benen 
als een plank neerwaarts en duw 
daarna terug op

Ik behoud een neutrale rugkromming 
Mijn schouders-bekken-hielen blijven op één lijn
Na afduwen komen mijn handen los van de muur

Ik behoud een neutrale rugkromming
Mijn schouder komt niet onder de 
ellebooghoogte

Ik behoud een neutrale rugkromming
Schouders-bekken-knieën blijven op één lijn
Mijn schouder komt niet onder de 
ellebooghoogte

Schouders-bekken-hielen niet op  
één lijn? Focus op het opspannen van 
de lumbale bracing.

Schouders-bekken-hielen niet op 
één lijn? Focus op het opspannen 
van de lumbale bracing.

Schouders-bekken-hielen niet op 
één lijn? Focus op het opspannen 
van de lumbale bracing.

15 herhalingen  
3 reeksen  

15 herhalingen  
3 reeksen  

10 herhalingen  
3 reeksen  
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GET FIT 2 SPORT
Doe aan balanstraining - bovenste ledematen

Vanuit pomphouding bal rollen

Pompen

Pompen met voeten  
of handen op de bal

Ik start in pomphouding 
met de bal onder één 
hand

Ik start in 
pomphouding

Ik rol langzaam de bal naast mijn lichaam naar 
achter en naar voor

Ik breng mijn lichaam als een plank neerwaarts en 
kom als een plank terug

Ik start in pomphouding 
met voeten of handen 
op een bal

Ik breng mijn lichaam als 
een plank neerwaarts en 
kom als een plank terug

2

Ik behoud een neutrale rugkromming
Schouders-bekken-voeten blijven op één lijn

Ik behoud een neutrale rugkromming
Schouders-bekken-knieën blijven op één lijn
Mijn schouder komt niet onder de ellebooghoogte

Ik behoud een neutrale rugkromming
Schouders-bekken-knieën blijven op één lijn
Mijn schouder komt niet onder de ellebooghoogte
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Vanuit pomphouding bal rollen

Pompen

Pompen met voeten  
of handen op de bal

Ik start in pomphouding met de bal 
onder één hand

Ik start in pomphouding

Ik start in pomphouding met 
voeten of handen op een bal

Ik rol langzaam de bal naast mijn 
lichaam naar achter en naar voor

Ik breng mijn lichaam als een plank 
neerwaarts en kom als een plank terug

Ik breng mijn lichaam als een plank 
neerwaarts en kom als een plank terug

Ik behoud een neutrale rugkromming
Schouders-bekken-voeten blijven op één lijn

Ik behoud een neutrale rugkromming
Schouders-bekken-knieën blijven op één lijn
Mijn schouder komt niet onder de ellebooghoogte

Ik behoud een neutrale rugkromming
Schouders-bekken-knieën blijven op één lijn
Mijn schouder komt niet onder de ellebooghoogte

Schouders-bekken-hielen niet op  
één lijn? Focus op het opspannen van 
de lumbale bracing.

Schouders-bekken-hielen niet op 
één lijn? Focus op het opspannen 
van de lumbale bracing.

Schouders-bekken-hielen niet op 
één lijn? Focus op het opspannen 
van de lumbale bracing.

10 herhalingen elke arm  
3 reeksen  

5-10 herhalingen  
3 reeksen  

5-10 herhalingen  
3 reeksen  

GET FIT 2 SPORT
Doe aan balanstraining - 

bovenste ledematen
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GET FIT 2 SPORT
Doe aan balanstraining - bovenste ledematen

Pompen tegen  
partner met bal

Pompen op twee ballen

Pompen op partner

Ik start rechtopstaand in plank 
met mijn handen op de bal die 
mijn partner ook vasthoudt

Ik start in pomphouding 
met beide handen elk op 
een bal

Ik breng mijn lichaam als een plank 
neerwaarts en kom als een plank terug

Ik breng mijn lichaam als een 
plank neerwaarts en kom als 
een plank terug

Ik start in pomphouding met mijn 
handen op de romp en bekken van mijn 
partner die in plankhouding staat

Ik breng mijn lichaam als een plank 
neerwaarts en kom als een plank terug

3

Ik behoud een neutrale rugkromming
Schouders-bekken-knieën blijven op één lijn
Mijn schouder komt niet onder de ellebooghoogte

Ik behoud een neutrale rugkromming
Schouders-bekken-knieën blijven op één lijn
Mijn schouder komt niet onder de ellebooghoogte

Ik behoud een neutrale rugkromming
Schouders-bekken-knieën blijven op één lijn
Mijn schouder komt niet onder de ellebooghoogte
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Pompen tegen  
partner met bal

Pompen op twee ballen

Pompen op partner

Ik start rechtopstaand in plank met mijn 
handen op de bal die mijn partner ook 
vasthoudt

Ik start in pomphouding met beide 
handen elk op een bal

Ik start in pomphouding met mijn 
handen op de romp en bekken van 
mijn partner die in plankhouding staat

Ik breng mijn lichaam als een plank 
neerwaarts en kom als een plank terug

Ik breng mijn lichaam als een plank 
neerwaarts en kom als een plank terug

Ik breng mijn lichaam als een plank 
neerwaarts en kom als een plank terug

Ik behoud een neutrale rugkromming
Schouders-bekken-knieën blijven op één lijn
Mijn schouder komt niet onder de ellebooghoogte

Ik behoud een neutrale rugkromming
Schouders-bekken-knieën blijven op één lijn
Mijn schouder komt niet onder de ellebooghoogte

Ik behoud een neutrale rugkromming
Schouders-bekken-knieën blijven op één lijn
Mijn schouder komt niet onder de ellebooghoogte

Schouders-bekken-hielen niet op één 
lijn? Focus op het opspannen van de 
lumbale bracing.

Schouders-bekken-hielen niet op 
één lijn? Focus op het opspannen 
van de lumbale bracing.

Schouders-bekken-hielen niet op 
één lijn? Focus op het opspannen 
van de lumbale bracing.

10 herhalingen   
3 reeksen  

5-10 herhalingen  
3 reeksen  

5 herhalingen  
3 reeksen  

GET FIT 2 SPORT
Doe aan balanstraining -

bovenste ledematen
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GET FIT 2 SPORT
Doe aan balanstraining - onderste ledematen

Bal werpen in tenen-/ 
hielenstand

Bal werpen in tandemstand

Bal werpen in  
éénbenige tenenstand

Ik sta tegenover mijn partner, 
beide in tenen- of hielenstand

Ik sta tegenover mijn 
partner, beide in 
tandemstand

We werpen of botsen de 
bal naar elkaar

We werpen of botsen de 
bal naar elkaar

Ik sta tegenover mijn 
partner, beide in 
éénbenige tenenstand

We werpen of botsen de 
bal naar elkaar

4

Ik behoud een neutrale rugkromming

Ik behoud een neutrale rugkromming

Ik behoud een neutrale rugkromming
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Bal werpen in tenen-/hielenstand

Bal werpen in tandemstand

Bal werpen in  
éénbenige tenenstand

Ik sta tegenover mijn partner, beide in 
tenen- of hielenstand

Ik sta tegenover mijn partner, beide in 
tandemstand

Ik sta tegenover mijn partner, beide in 
éénbenige tenenstand

We werpen of botsen de bal naar elkaar

We werpen of botsen de bal naar elkaar

We werpen of botsen de bal naar elkaar

Ik behoud een neutrale rugkromming

Ik behoud een neutrale rugkromming

Ik behoud een neutrale rugkromming

Hoofdpositie, bekkenkanteling en 
lumbale bracing

Hoofdpositie, bekkenkanteling en 
lumbale bracing

Hoofdpositie, bekkenkanteling en 
lumbale bracing

60 seconden 
3 herhalingen  

60 seconden 
3 herhalingen  

60 seconden 
3 herhalingen  

GET FIT 2 SPORT
Doe aan balanstraining - 

onderste ledematen
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GET FIT 2 SPORT
Doe aan functionele krachttraining

Lunge

Lunge in alle richtingen

Schaarsprong

Ik start in stand

Ik start in stand

Ik plaats één voet 
met een ruime stap 
voorwaarts en duw 
terug explosief af 
om terug tot stand 
te komen

Ik plaats één voet met een ruime 
stap zij- of rugwaarts en duw terug 
explosief af om terug tot stand te 
komen

Ik start in lunge met 
rechtervoet voor

Ik maak een sprong 
en land in lunge met 
linkervoet voor

1

!

!

!

Ik behoud een neutrale 
rugkromming door romp in 
verlengde van achterste been te 
brengen
Mijn knie komt niet voorbij de 
tenen
Knie en voet van mijn voorste 
been wijzen recht naar voor
Mijn achterste been is niet volledig 
gestrekt

Ik behoud een neutrale 
rugkromming door romp in 
verlengde van achterste been te 
brengen
Mijn knie komt niet voorbij de 
tenen
Knie en voet van mijn voorste 
been wijzen recht naar voor
Mijn achterste been is niet volledig 
gestrekt

Ik behoud een neutrale 
rugkromming door romp in 
verlengde van achterste been te 
brengen
Mijn knie komt niet voorbij de 
tenen
Knie en voet van mijn voorste 
been wijzen recht naar voor
Mijn achterste been is niet 
volledig gestrekt
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Lunge

Lunge in alle richtingen

Schaarsprong

Ik start in stand

Ik start in stand

Ik start in lunge met rechtervoet voor

Ik plaats één voet met een ruime 
stap voorwaarts en duw terug 
explosief af om tot stand te komen

Ik plaats één voet met een ruime 
stap zij- of rugwaarts en duw terug 
explosief af om tot stand te komen

Ik maak een sprong en land in lunge met 
linkervoet voor

Ik behoud een neutrale rugkromming 
door mijn romp in verlengde van mijn 
achterste been te brengen

Ik behoud een neutrale rugkromming 
door mijn romp in verlengde van mijn 
achterste been te brengen

Ik behoud een neutrale rugkromming 
door mijn romp in verlengde van mijn 
achterste been te brengen

Knie voorbij voet: neem een grotere pas
Sleept de voet bij terugkomen: duw explosief af
Blijft de neutrale rugkromming niet behouden: breng je 
bovenlichaam in het verlengde van het achterste bovenbeen

Knie voorbij voet: neem een grotere pas
Sleept de voet bij terugkomen: duw explosief af
Blijft de neutrale rugkromming niet behouden: breng je 
bovenlichaam in het verlengde van het achterste boveneen

Knie voorbij voet: neem een grotere pas
Sleept de voet bij terugkomen: duw explosief af
Blijft de neutrale rugkromming niet behouden: breng je 
bovenlichaam in het verlengde van het achterste boveneen

2 seconden houden  
10 herhalingen elk been 
3 reeksen 

2 seconden houden
10 herhalingen elk been elke richting 
2 reeksen 

10 herhalingen 
3 reeksen

GET FIT 2 SPORT
Doe aan functionele krachttraining



niveau  

niveau  

niveau  

!

!

!

MEER INFO? 
WWW.SPORT.VLAANDEREN/VTS

GET FIT 2 SPORT
Voer sprong-landingstaken technisch correct uit

Tweebenige landing

Balontvangst na  

tweebenige sprong opwaarts

Balontvangst na tweebenige  

sprong voor-/zij-/achterwaarts

Ik start met de 
bal in de handen

Ik start in stand 
tegenover mijn partner

Ik gooi de bal op, vang hem in de 
lucht en land op de grond

Mijn partner gooit de bal. 
Ik spring, vang de bal in 
de lucht en land op de 
grond

Ik start in stand 
tegenover mijn 
partner

Mijn partner gooit de bal. Ik spring voor-/
zij-/achterwaarts, vang de bal in de lucht 
en land op de grond

1

!

!

!

Ik behoud een neutrale 
rugkromming
Ik land met voeten en knieën 
recht naar voor
Knieën komen niet voorbij de 
tenen
Diepe knie- en heupbuiging

Ik behoud een neutrale 
rugkromming
Ik land met voeten en knieën 
recht naar voor
Knieën komen niet voorbij de 
tenen
Diepe knie- en heupbuiging

Ik behoud een neutrale 
rugkromming
Ik land met voeten en knieën 
recht naar voor
Knieën komen niet voorbij de 
tenen
Diepe knie- en heupbuiging



!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

MEER INFO? 
WWW.SPORT.VLAANDEREN/VTS

OBSERVEREN
HERKENNENREAGER

EN
BI

JS
TU

REN

FEEDBACK
GEVEN

W
AT?

HO
E?

KRACHTIG

KORDAAT
V

RIEN
DELIJK

OOGCONTACT       MET DRANG
DUIDELIJK

CO
NS

TR
UC

TI
EF

ME
T O

OG VOOR
LUID

   
   

 G
EC

O
NC

EN
TR

EE
RD

AN
DER

EN

Tweebenige landing

Balontvangst na 

tweebenige sprong opwaarts

Balontvangst na tweebenige  

sprong voor-/zij-/achterwaarts

Ik start met de bal in de handen

Ik start in stand tegenover mijn partner

Ik start in stand tegenover mijn partner

Ik gooi de bal op, vang hem in de lucht 
en land op de grond

Mijn partner gooit de bal. Ik spring, 
vang de bal in de lucht en land op de 
grond

Mijn partner gooit de bal. Ik spring 
voor-/zij-/achterwaarts, vang de bal in 
de lucht en land op de grond

Ik behoud een neutrale rugkromming
Ik land met voeten en knieën recht naar voor
Knieën komen niet voorbij de tenen
Diepe knie- en heupbuiging

Ik behoud een neutrale rugkromming
Ik land met voeten en knieën recht naar voor
Knieën komen niet voorbij de tenen
Diepe knie- en heupbuiging

Ik behoud een neutrale rugkromming
Ik land met voeten en knieën recht naar voor
Knieën komen niet voorbij de tenen
Diepe knie- en heupbuiging

X-benen? Voeten op heupbreedte en span de spieren 
rond de knie goed op 
Impact te hoog? Rol de voet goed af van bal naar hiel; 
maak een diepere heup- en kniebuiging  
(“Ga op een stoel zitten”)

X-benen? Voeten op heupbreedte en span de spieren 
rond de knie goed op 
Impact te hoog? Rol de voet goed af van bal naar hiel; 
maak een diepere heup- en kniebuiging  
(“Ga op een stoel zitten”)

X-benen? Voeten op heupbreedte en span de spieren 
rond de knie goed op 
Impact te hoog? Rol de voet goed af van bal naar hiel; 
maak een diepere heup- en kniebuiging  
(“Ga op een stoel zitten”)

10 herhalingen  
3 reeksen 

10 herhalingen  
3 reeksen

10 herhalingen 
3 reeksen

GET FIT 2 SPORT
Voer sprong-landingstaken  

technisch correct uit
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GET FIT 2 SPORT
Voer sprong-landingstaken technisch correct uit

Tweebenige landing  
na sprong op de bank

Balontvangst na tweebenige  
sprong + duw partner

Balontvangst na tweebenige  
sprong - halve draai

Ik start in stand op de 
grond en spring op de 
bank

Ik start in 
stand op de 
grond

Ik land op de bank

Ik gooi de bal op en vang hem in de lucht terwijl ik een 
licht duwtje van mijn partner krijg. Ik land op de grond.

Ik start in stand 
en kijk weg van 
mijn partner

Mijn partner gooit de bal wanneer ik 
de halve draai uitvoer. Ik vang de bal 
in de lucht en land op de grond.

2

Ik behoud een neutrale rugkromming
Ik land met voeten en knieën recht naar voor
Knieën komen niet voorbij de tenen
Diepe knie- en heupbuiging

Ik behoud een neutrale rugkromming
Ik land met voeten en knieën recht naar voor
Knieën komen niet voorbij de tenen
Diepe knie- en heupbuiging

Ik behoud een neutrale rugkromming
Ik land met voeten en knieën recht naar voor
Knieën komen niet voorbij de tenen
Diepe knie- en heupbuiging
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Tweebenige landing  
na sprong op de bank

Balontvangst na tweebenige  
sprong + duw partner

Balontvangst na tweebenige  
sprong - halve draai

Ik start in stand op de grond en spring 
op de bank

Ik start in stand op de grond

Ik start in stand en kijk weg van mijn 
partner

Ik land op de bank

Ik gooi de bal op en vang hem in de 
lucht terwijl ik een licht duwtje van 
mijn partner krijg. Ik land op de grond.

Mijn partner gooit de bal wanneer ik de 
halve draai uitvoer. Ik vang de bal in de 
lucht en land op de grond.

Ik behoud een neutrale rugkromming
Ik land met voeten en knieën recht naar voor
Knieën komen niet voorbij de tenen
Diepe knie- en heupbuiging

Ik behoud een neutrale rugkromming
Ik land met voeten en knieën recht naar voor
Knieën komen niet voorbij de tenen
Diepe knie- en heupbuiging

Ik behoud een neutrale rugkromming
Ik land met voeten en knieën recht naar voor
Knieën komen niet voorbij de tenen
Diepe knie- en heupbuiging

X-benen? Voeten op heupbreedte en span de spieren 
rond de knie goed op 
Impact te hoog? Rol de voet goed af van bal naar hiel; 
maak een diepere heup- en kniebuiging  
(“Ga op een stoel zitten”)

X-benen? Voeten op heupbreedte en span de spieren 
rond de knie goed op 
Impact te hoog? Rol de voet goed af van bal naar hiel; 
maak een diepere heup- en kniebuiging  
(“Ga op een stoel zitten”)

X-benen? Voeten op heupbreedte en span de spieren 
rond de knie goed op 
Impact te hoog? Rol de voet goed af van bal naar hiel; 
maak een diepere heup- en kniebuiging  
(“Ga op een stoel zitten”)

10 herhalingen  
3 reeksen 

10 herhalingen  
3 reeksen

10 herhalingen 
3 reeksen

GET FIT 2 SPORT
Voer sprong-landingstaken  

technisch correct uit
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GET FIT 2 SPORT
Voer sprong-landingstaken technisch correct uit

Tweebenige landing  
na sprong van de bank

Balontvangst na éénbenige  
sprong - halve draai

Balontvangst na éénbenige  
sprong + duw partner

Ik start in stand op de 
bank en spring er af

Ik start in éénbenige 
stand en kijk weg van 
mijn partner

Ik land op de grond

Mijn partner roept “Links” of “Rechts” en gooit de bal. Ik voer 
een halve draai uit naar de kant die genoemd werd, vang de 
bal en land op de grond

Ik start in 
éénbenige stand

Ik gooi de bal op, vang hem in de lucht terwijl mijn partner mij 
lichtjes een duw geeft tijdens de vluchtfase. Ik land op de grond

3

Ik behoud een neutrale rugkromming
Ik land met voeten en knieën recht naar voor
Knieën komen niet voorbij de tenen
Diepe knie- en heupbuiging

Ik behoud een neutrale rugkromming
Ik land met voet en knie recht naar voor
Knie komt niet voorbij de tenen
Diepe knie- en heupbuiging

Ik behoud een neutrale rugkromming
Ik land met voet en knie recht naar voor
Knie komt niet voorbij de tenen
Diepe knie- en heupbuiging
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Tweebenige landing  
na sprong van de bank

Balontvangst na één- 

benige sprong - halve draai

Balontvangst na één- 

benige sprong + duw partner

Ik start in stand op de bank en spring 
er af

Ik start in éénbenige stand en kijk weg 
van mijn partner

Ik start in éénbenige stand

Ik land op de grond

Mijn partner roept “Links” of “Rechts” en 
gooit de bal. Ik voer een halve draai uit naar 
de kant die genoemd werd, vang de bal en 
land op de grond

Ik gooi de bal op, vang hem in de lucht 
terwijl mijn partner mij lichtjes een 
duw geeft tijdens de vluchtfase. Ik land 
op de grond

Ik behoud een neutrale rugkromming
Ik land met voeten en knieën recht naar voor
Knieën komen niet voorbij de tenen
Diepe knie- en heupbuiging

Ik behoud een neutrale rugkromming
Ik land met voet en knie recht naar voor
Knie komt niet voorbij de tenen
Diepe knie- en heupbuiging

Ik behoud een neutrale rugkromming
Ik land met voet en knie recht naar voor
Knie komt niet voorbij de tenen
Diepe knie- en heupbuiging

X-benen? Voeten op heupbreedte en span de spieren 
rond de knie goed op 
Impact te hoog? Rol de voet goed af van bal naar hiel; 
maak een diepere heup- en kniebuiging  
(“Ga op een stoel zitten”)

X-benen? Voeten op heupbreedte en span de spieren 
rond de knie goed op 
Impact te hoog? Rol de voet goed af van bal naar hiel; 
maak een diepere heup- en kniebuiging  
(“Ga op een stoel zitten”)

X-benen? Voeten op heupbreedte en span de spieren 
rond de knie goed op 
Impact te hoog? Rol de voet goed af van bal naar hiel; 
maak een diepere heup- en kniebuiging  
(“Ga op een stoel zitten”)

10 herhalingen  
3 reeksen 

10 herhalingen  
3 reeksen

60 seconden 
3 reeksen

GET FIT 2 SPORT
Voer sprong-landingstaken  

technisch correct uit


