
Inge (Walkingpicture): 
 
- Eerst doe ik de vlinderzit, dus met je voeten tegen elkaar en je knieën naar 
onder duwen en naar voren leunen. (Mijn knieën kan ik al helemaal tot de grond 

dus naar onder duwen hoeft niet.) 
- Daarna spreid ik mijn benen zo ver mogelijk en dan ga ik met mijn neus naar 

mijn knieën, aan allebei de kanten.  
- Dan pak ik met beide handen mijn enkels vast en ga ik zo ver mogelijk naar 
voren (nog steeds in spreidzit) Je kunt ook gewoon je armen zo ver mogelijk 
naar voren reiken. 
- Ik zwaai mijn benen een beetje in, dus grand battements doen enzo. Meestal 
zwaai ik 1 been eerst 4x naar voor en naar achter en doe dan 4 attitudes. En dat 
dan 8x met elke been ongeveer. 
- Daarna doe ik een oefening die moeilijk uit te leggen is, dus ik hoop dat jullie 
hem snappen en ik zal zo een afbeelding zoeken. Ik doe een lunge (volgens mij 
heet het zo?) met mijn achterste been gestrekt. Dit houd ik 15 seconde vast en 

daarna pak ik met mijn hand mijn achterste voet en breng die zo ver mogelijk 
naar me toe. (Je voorste voet moet wel recht onder je knie staan.) 
- Ik doe hetzelfde, maar dan mijn gewicht naar mijn achterste been, zodat mijn 
voorste gestrekt is en ik ga met mijn neus naar mijn knie toe. (Hier moet je 
achterste bovenbeen recht zijn.) 
- Dit doe ik ook met mijn andere been voor. 
- Dan doe ik de spagaat. 
- Dan blijf ik zo zitten maar buig mijn achterste been, zodat ik op de grond kom 
te zitten en ga weer met mijn neus naar mijn knie. 
- Dan buig ik mijn voorste been en strek mijn achterste been en eerst buig ik 
met mijn rug zo ver mogelijk naar mijn achterste been en daarna pak ik mijn 
voet weer en probeer hem naar me toe te duwen. 

- Dan probeer ik nog eens de spagaat. 
- Dan pak ik mijn sjaal (Deze heb ik niet echt meer nodig, maar ik vind hem nog 

steeds handig.) en daarmee lift ik mijn been naar achter op, zo hoog mogelijk. 
Dit houd ik even vast (zolang ik dat volhoud) en dan doe ik mijn andere been. 

- Ik probeer ook iedere dag een scale te doen, wat me nu wel redelijk lukt. Ik 
pak dan net onder mijn knie en trek mijn been achter omhoog, maar ik probeer 
wel mijn been gestrekt te houden, dan ziet het er ongeveer uit als een spagaat 
alleen dan dat je op 1 been staat ofzo? 
- Dan doe ik een bruggetje en zet mijn handen zo dicht mogelijk bij mijn voeten 
en loop een beetje in en dan weer uit. 
- Ik stretch mijn voeten meestal ook, dan pak ik mijn tenen en trek die zover 
mogelijk naar beneden en strek ik ze zo ver mogelijk en dat houd ik dan even 

vast. 
 
En dan alles herhalen! 
 

Alle oefeningen houd ik 30 seconden vast en ze zijn bedoeld voor o.a. de spagaat 
en de split. 
 

Ik probeer dit allemaal 2x per dag te doen, maar dat lukt niet altijd. Dit is dus 
wat ik dagelijks doe... Ik hoop dat jullie er wat aan hebben. 


