
Kort overzicht oefeningen
0. Gaan liggen, kussen goed leggen, schouders vrij, kin in ‘onderkin-stand’ (nek lang)
1. Benen vanuit je heupen wegduwen (5 keer rechts & 5 keer links)
2. Knieën optrekken, naar de zijkant laten wegvallen en (met holle onderrug) benen een
voor een naar je toe trekken (3 x 6 keer rechts & 3 x 6 keer links)
3. Bruggetje maken (drie keer)
4. Inademing (3 seconden) en Epke op de uitademing (4 keer)
5. Pedaaltjes (5 keer rechts en 5 keer links), de Walvis (20 keer), Disco (10 keer) & Epke (&
natte hond)
6. Verbonden ademen (5 minuten)
7. Stil blijven liggen en je lichaam observeren (5 minuten)
- Overeind komen
8. Energizer I - rekken (10 keer) + Epke & natte hond
9. Energizer II - roeien (10 keer) + Epke & natte hond
- Opstaan, borst vooruit, kin in onderkin
10. Energizer III - juichen (10 keer) + Epke & natte hond

N.B. Als je tussendoor moet geeuwen - waar dan ook in de oefening - dan doe je op de
uitademing van je geeuw direct een Epke: je maakt je lichaam, nek en tenen lang (‘duwt
jezelf uit’) gevolgd door een natte hond.

N.B.2. Zorg er overdag voor dat je een juiste beweeg-houding hebt. Borstbeen een beetje
vooruit en lichte onderkin / lange nek.

☀ ’s ochtends kun je alle oefeningen doen (als dat past bij je belastbaarheid) 🐓
🌛 ’s avonds doe je alleen 1, 4, 5 en 6✨

Voorbereiding
Ga op je rug liggen met je benen naast elkaar. Leg een dik kussen onder je hoofd waarmee
je je hoofd in een lichte ‘onderkin-stand’ zet, waarbij je schouders op het matras rusten en je
hoofd een lichte knik (‘onderkin-positie’).

1. Benen wegduwen
In de eerste oefening laat je je armen langs je lichaam, wijzen je tenen naar het plafond en
strek je één voor één je benen uit vanuit je heupen. Je duwt je hakken als het ware van je af,
alsof je iets wegduwt. Bij elke ‘duw’ adem je rustig uit, alsof je met elke duwbeweging telkens
wat lucht uit je lichaam ‘duwt’.



2. Roeien met je benen
Trek je knieën op en zet je voeten op het matras tegen elkaar aan. Je laat je je knieën naar
de zijkant weg vallen en kantelt je bekken een beetje (je maakt onderrug dus een beetje
hol). Dan pak je met je rechterhand (tussen je benen door) je rechterknie en trek je die zes
keer zachtjes naar je toe terwijl je bij elke rek-beweging door je neus uitademt. Je voelt een
lichte rek in je billen, je hamstrings en/of je liezen. Vervolgens doe je hetzelfde met je
linkerbeen, ook die trek je 6 keer naar je toe. Dit doe je dit in totaal 3 keer: elk been trek je
dus in totaal 3 maal 6 keer naar je toe.

3. Bruggetje
Vervolgens doe je je benen weer bij elkaar (je knieën blijven opgetrokken) en leg je je
handen naast je lichaam. Adem rustig door je neus in en maak op de uitademing een
bruggetje door je billen en je bekken op te tillen. Je nek blijft hierbij zo ontspannen mogelijk in
het kussen liggen; zo voel je telkens als je een bruggetje maakt een lichte stretch in je nek.
Ook hier: forceer niets. Je doet dit bruggetje drie keer. Daarna leg je één voor één je benen
weer naast elkaar plat op het matras. Leg je kussen weer goed en zorg dat je hoofd weer in
een onderkin-positie staat.

4. De Epke (4 keer)
Bij deze oefening adem je eerst 2 á 3 seconden door je neus in. Daarna adem je langzaam
uit en maak je je lichaam lang; je maakt je nek lang, ‘duwt’ je schouders zachtjes naar
beneden en wijst je tenen naar de muur. Je probeert dus de afstand tussen je tenen en je
kruin zo lang mogelijk te maken (zonder dat je iets forceert!). Deze beweging heet de Epke.
Op het einde van de uitademing ontspan je je lichaam en maak je met je hoofd twee
ja-knikjes (bij elke knik adem je door je mond uit) en twee nee-knikjes (je hoofd gaat naar
rechts, links, rechts en links; ook hier adem je bij elke beweging uit door je mond). De Epke en
de ja- en nee-knikjes vormen één beweging.

Bij de Epke stel je jezelf voor dat je jezelf net als de turner Epke (Zonderland) opdrukt aan de
rekstok: je handen zijn zachte vuisten, je beweegt je schouders licht naar beneden, wijst je
tenen naar voren (naar de muur), maakt je nek lang en beweegt je kin richting je borst (in de
onderkin-positie). Belangrijk bij de Epke is dat je je hoofd niet uit het kussen optilt of in het
kussen drukt; laat je hoofd zo ontspannen mogelijk in het kussen liggen.

5. Pedaaltjes (10 keer), de Walvis (20 keer) en de Disco (10 keer)
Pedaaltjes. Als je begint met deze oefening wijzen je tenen recht omhoog (naar het
plafond): je beweegt dan afwisselend je rechter en linkervoet naar de muur / voren alsof je



een (gas en rem)pedaal intrapt. Rechts, links, rechts, links etc. Dit doe je 10 keer: 5 keer links
en 5 keer rechts. Telkens als je een ‘pedaal indrukt’ adem je met een pufje door je mond uit.

Walvis. Vervolgens stel je jezelf voor dat er van je neus naar je tenen een touwtje loopt: als jij
je hoofd naar achteren kantelt, gaan je tenen mee omhoog. Als jij je tenen naar beneden
wijst, gaat je kin richting je borst en maak je je nek lang (je hoofd komt dus in de
‘onderkin-positie’) (als je tenen naar beneden gaan, maak je dus eigenlijk weer een Epke).

Als je tenen omhoog gaan adem je in door je neus, als je tenen naar beneden gaan adem
je uit door je mond. Aan het eind van elke beweging (omhoog en omlaag) blijf je even een
seconde of twee stil liggen, waarna je weer omlaag of omhoog gaat. Zoek een ritme dat
prettig aanvoelt. Dit doe je 15 keer.

Disco. Hierna doe je 5 ‘nee-knikjes’: je beweegt je hoofd rustig naar links (5 keer) en rechts (5
keer). Doe dit zo ver en snel / langzaam als comfortabel voelt. Bij elke beweging adem je
met een pufje uit door je mond. Eindig deze oefening met een Epke (maak je lichaam lang
en ‘duw jezelf uit’) en schud jezelf lekker uit als een natte hond.

Gapen? Doe de Epke. Als je tijdens een oefening - wanneer dan ook in de serie - moet
gapen dan geef je die gaap altijd voorrang: je stopt de oefening waar je mee bezig bent en
geeft je helemaal over aan de gaap. Op de uitademing van de gaap doe je een Epke en
schud je jezelf lekker uit (als een natte hond :)). Na de gaap, de Epke en het uitschudden ga
je weer verder met de oefening waar je gebleven was.

6. Verbonden ademen
Nu ga je 5 minuten verbonden ademen. Dit heet verbonden ademen omdat je ademt
zonder pauzes te nemen tussen je in- en uitademing en je uit- en inademing. Je ademt in
door je neus en uit door je mond. Zoek een ritme dat prettig voelt, maar adem wel duidelijk
sneller dan je met je gewone ademhaling gewend bent. Pas op dat je het - zeker in het
begin - niet te intensief maakt door al te snel te gaan en al te diepe teugen te nemen. Zoek
een ritme en een diepte die je eenvoudig 5 minuten kunt volhouden. Verbonden ademen
zorgt ervoor dat het achterste deel van je hersenen nog beter doorbloed wordt.

Stil liggen
Na de oefeningen blijf je stil liggen zonder. Je ademt rustig in en uit door je neus en laat je
ademhaling over aan je lichaam. Ondertussen observeer je je lichaam en probeer je niet in
te grijpen op wat er gebeurt. Alles is goed. Stel je voor dat je jezelf van buitenaf observeert.



Doe een bodyscan waarbij je je lichaam doorgaat om je bewust te worden van de sensaties
in je lijf. Hou je ogen dicht en blijf zo een paar minuten liggen.

Voordat je opstaat, trek je je borstbeen iets omhoog en ga je op je zij liggen. Je zet je benen
vanuit bed op de grond en houdt je rug daarbij een beetje overdreven recht en stijf terwijl je
je opdrukt tot je op de rand van je matras zit. Als je zit doe je je borstbeen weer iets omhoog,
als een trotse generaal en trek je je kin in en maak je je nek lang.

8. Energizer I (rekken)
Plaats je armen horizontaal en evenwijdig achter je hoofd en beweeg ze 10 keer naar elkaar
toe. Je doet dit op een uitademing door je neus of mond. Dan doe je zittend een Epke: je
duwt je schouders en handen naar beneden en strekt jezelf uit en maakt je nek zo lang
mogelijk en schud jezelf uit als een natte hond.
9. Energizer II (roeien)
Daarna houd je je ellebogen naast je, in het verlengde van je schouders en op
schouderhoogte en maak je 10 keer een roeibeweging waarbij je je ellebogen bij elke
beweging naar achteren duwt. Bij elke roei adem je uit door neus of mond. Daarna doe je
weer zittend een Epke en een natte hond. Je staat op in een uitademing, waarbij je je
borstbeen iets omhoog (trotse generaal) en je kin ingetrokken houdt.

10. Energizer III (juichen)
Je houd nu je armen naast je alsof je je spierballen laat zien en maakt 10 keer een juich
beweging door je ellebogen naar beneden te duwen. Bij elke beweging naar beneden
adem je uit door je neus of mond. Daarna doe je weer een Epke, nu staand, en een natte
hond.


