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En nu oefenen….

• Ga rustig zitten op je stoel, beide voeten 
recht voor je op de grond

• Een hand op je rug en een hand op je buik

• Maak de onderrug maximaal hol en 
maximaal bol

• Voel met je hand wat er gebeurt

• Kom naar het midden en bol en hol de rug 
mm



Bewustwording BB

• Met een rechte rug naar voren en met een 
rechte rug naar achteren

• Voel de zitbeenknobbels, het schaambeen 
en het stuitje



Lemniscaat 

• Draai een rondje om je linker zitbeen
knobbel en een rondje om je rechter 
zitbeen knobbel

• Ook de andere kant op



Aanspannen

• en ontspannen!

• Beetje aanspannen en helemaal los

• Beetje aanspannen en nog een beetje 
aanspannen

• Beetje loslaten en helemaal loslaten

• Lemniscaat maken



Voeten

• Tenen naar elkaar (= voorzijde)

• Voel

• Aanspannen en ontspannen

• Lemniscaat 

• Hielen naar elkaar (= achterzijde)

• Voel 

• Aanspannen ontspannen



Breedbekkikker 

• Voeten recht

• Voel 

• Breedbekkikker met shhh klank (= achterzijde)

• Lemniscaat

• Hielen naar elkaar (= achterzijde)

• Voel 

• Breedbekkikker met shh klank (= achterzijde)



Lippen tuiten

• Voeten recht

• Voel 

• Lippen tuiten, zoentje geven (= voorzijde)

• Lemniscaat

• Tenen naar elkaar (= voorzijde)

• Voel 

• Lippen tuiten, zoentje geven (= voorzijde)



Kauwbeweging 

• Voeten recht

• Voel 

• Kauwbeweging

• Lemniscaat



Dank u 

• Dank u voor de aandacht

• Vragen?
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