
 
 
 

Handstandvormen 
 
 

1. Ga op je rug liggen op de grond en maak in lig een handstand met je  3 x 5 sec. 
handen tegen de muur  
 

2. Maak een handstand tegen de muur met zowel je linker-    Beide benen 
als je rechterbeen voor        3 x 5 sec.  
 

3. Maak een handstand los van de muur met zowel je linker-   Beide benen  
als je rechterbeen voor        3 x 2 sec. 
 

4. Maak een spagaathandstand los van de muur met zowel je linker-  Beide benen  
als je rechterbeen voor        3 x 2 sec.  
 

5. Maak een tik-tak met je voorkeursbeen voor    3 x  
Je mag hiervoor een verhoging gebruiken 
 

6. Werk op je eigen niveau aan boogje, denk aan; het maken van  Herhaal elke  
een boogje met beide benen, achterover vallen in bruggetje en   opdracht 3 x  
van daaruit opschoppen naar boogje, of bruggetje makken  
 

7. Maak een zijwaartse handstand       3 x 
(weet je niet wat dit is, vraag het je juf of herhaal een van de opdrachten hierboven)  
 

8. Maak een radslag        3 x  
 

9. Maak een radslag en eindig op je tenen      3 x  
 

10. Maak een radslag op één arm       3 x  
 

11. Maak een radslag met je andere been voor     3 x  
 

12. Experimenteer zelf nog met handstandvormen; denk aan een boogje 5 x  
met beenwissel gevolg door een radslag, maak twee radslagen achter 
elkaar of juist eentje heen en eentje terug of herhaal nog een opdracht  
van hierboven  

 
 
  



Lenigheid 
 
 

Beenzwaaien in stand   
Doe onderstaande beenzwaaien door bijvoorbeeld de muur, bank of tafel vast te houden en 
doe alle beenzwaaien zowel met je linker- als je rechterbeen 8 x  

1. Beenzwaai voorwaarts         
Zwaai je been richting je neus   

2. Beenzwaai zijwaarts          
Zwaai je been richting je oor  

3. Beenzwaai achter         
Zwaai je been recht naar achteren  

4. Beenzwaai naar standspagaat        
Zwaai je been recht naar achteren, maar nu mag je met je romp mee naar voren buigen  

5. Beenzwaai naar ring         
Zwaai je been in een cirkel naar achteren, richting je hoofd    
Je hoofd mag je eveneens mee naar achteren bewegen richting je voet 

 
Beenzwaaien in lig 
Doe onderstaande beenzwaaien liggend op de grond en doe alle beenzwaaien zowel met je 
linker- als je rechterbeen 8 x 

1. Beenzwaai in ruglig naar je neus        
2. Beenzwaai in buiklig naar achteren         
3. Beenzwaai op je linkerzij naar je oor        
4. Beenzwaai op je rechterzij naar je oor       

 
5. Herhaal opdracht 1 t/m 4 maar hou je been nu 10 seconden vast bij je neus, achter of 

bij je oor  
6. Doe opdracht 1, 3 en 4 nogmaals maar nu buig je eerst je been (je maakt een passé) 

en strekt hem dan uit naar je neus, linker- of rechteroor.  
Daarna doe je hetzelfde, maar nu strek je hem eerst uit naar je neus, linker- of 
rechteroor en buigt hem vanaf daar (je maakt een passé) en gaat weer terug naar de 
beginpositie.  
Deze beide opdrachten doe je met beide benen 4 x.  

 
Spagaat 
Onderstaande oefeningen doe je allemaal 3 x 10 sec. zowel met je linker- als je  
rechterbeen voor 

1. Maak een halve spagaat waarbij zowel je achterste als je voorste been krom mag zijn 
en duw je heupen zover als je kan naar voren  

2. Maak een halve spagaat waarbij je achterste been krom mag zin, je voorste been is 
gestrekt, je plaatst je handen bij je enkels en je neus is bij je knie    

3. Maak een halve spagaat waarbij je je achterste been achter vastpakt en je voorste 
been gestrekt is 

4. Schuif uit naar spagaat 
5. Herhaal opdracht 4 eventueel met je been op een verhoging  

 
Split 
Onderstaande oefeningen doe je allemaal 3 x 10 sec.  

1. Maak een kikkertje (lig op je buik / leun op je ellebogen en leg je benen naast je in 
een hoek zoals de benen van een kikker); strek eerst je linkerbeen helemaal door 
opzij (rechterbeen blijft gebogen) en daarna je rechterbeen (linkerbeen blijft 
gebogen) 

2. Maak een split  
3. Herhaal opdracht 2 eventueel met je been op een verhoging  



 

 

Sprongen & draaien  
 

 
Sprongen  
Voer alle onderstaande opdrachten 3 x uit 

1. Streksprong  
2. Sluitsprong - streksprong  
3. Streksprong halve draai linksom  
4. Streksprong halve draai rechtsom  
5. Streksprong hele draai linksom  
6. Streksprong hele draai rechtsom  
7. Kattesprong (eventueel uitbreiden naar kattesprong halve draai)  
8. Loopsprong met linkerbeen voor  
9. Loopsprong met rechterbeen voor  
10. Sisonne  
11. Spagaatsprong met linkerbeen voor  
12. Spagaatsprong met rechterbeen voor  
13. Maak je eigen sprongenserie  
14. Herhaal opdracht 13 nog 2 x  

 
Onderstaande opdrachten zijn voor als je extra uitdaging kunt gebruiken, voer deze 
eveneens 3 x uit  

15. Wisselloopsprong / wisselspagaat met linkerbeen voor  
16. Wisselloopsprong / wisselspagaat met rechterbeen voor  
17. Wisselloopsprong / wisselspagaat met kwart draai  
18. Wisselloopsprong / wisselspagaat met halve draai  

 
Draaien  
Voer alle onderstaande opdrachten zowel met je linker- als met je rechterbeen voor 3 x uit  

1. Halve draai hoog op je tenen  
2. Maak een passé (gebogen been) draai deze opzij en weer terug, zet je voet voor neer 

en draai vervolgens een halve draai hoog op je tenen  
3. Maak een passé draai deze opzij en van daaruit weer terug en draai nu meteen een 

halve draai (halve pirouette) en probeer te eindigen met je been gebogen (in passé) 
4. Maak nu in een vloeiende beweging een halve pirouette  

(dus niet zoals de opdracht hierboven in stapjes)  
5. Maak een halve pirouette heen met je ene been gevolgd door een halve pirouette 

terug met je andere been (deze opdracht doe je dus al met beide benen) 
6. Maak een hele pirouette 
7. Maak een hele pirouette heen met je ene been gevolgd door een hele pirouette 

terug met je andere been (deze opdracht doe je dus al met beide benen)  
8. Oefen met het maken van een halve of een hele pirouette met geheven been  

(been is hoog, liefst ter hoogte van je navel)  
9. Oefen met het maken van een dubbele pirouette (twee pirouettes achter elkaar) 
10. Maak een fouettedraai waarbij je begint met je been achter (in arabesque) en deze 

blijft daar, alleen je heupen draaien; in je eindhouding is je been dan dus voor 
11. Maak een fouettedraai waarbij je begint met je been voor (in arabesque) en deze 

blijft daar, alleen je heupen draaien; in je eindhouding is je been dan dus achter  
12. Maak een fouettedraai waarbij je begint met je been achter (in arabesque) en deze 

zwaai je mee naar voren, daarna draai je je heupen; in je eindhouding is je been dan 
dus achter  

 



 

Kracht 
 
 
Beenkracht  

1. Squat           10 x  
2. Squat tot tenenstand        10 x 
3. Vanuit squat omhoog springen en weer eindigen in squat    10 x  
4. Stoeltje zitten tegen de muur       20 sec.  
5. Stoeltje zitten tegen de muur linker- en rechterbeen om en om   Beide benen 

uitstrekken          10 x  
6. Pistols linker- en rechterbeen       Beide benen 

(op een been staan en zo diep mogelijk zakken en weer omhoog komen) 10 x 
7. Vertesprongen / kikkersprongen       10 x  
8. Vanuit hurkzit zo hoog mogelijk springen     10 x  
9. Vanuit kaarsje opstaan op een been      Beide benen  

5 x  
 
Buik- / rugkracht  

1. Bolletje op je rug         1 x 30 sec.  
2. Kommetje op je buik         1 x 30 sec.  
3. In bolletje op je rug heen en weer schommelen     30 x  
4. In kommetje op je buik heen en weer schommelen   30 x  
5. Knipmessen          30 stuks  

(keuze uit hele serie gehurkt of gehurkt - gehoekt - gespreid afwisselen) 

6. Schuine buikspieren; tik vanuit zit met je benen opgetrokken   30 x  
de grond naast je aan (maak het moeilijker door iets vast te houden) 

7. Fietsen (in bolletje op je rug met je linkerelleboog je rechterbeen   30 x  
boven je navel aantikken en daarna met je rechterelleboog je linkerbeen) 

8. Ga liggen op je rug met je benen wijzend naar het plafond,   20 x  
laat je benen zakken tot net boven de grond en hef ze van daaruit  
weer terug  

 
Armkracht  
Zijn de opdrukoefeningen te moeilijk? Doe het dan vanaf je knieën.  

1. Opdrukken met je handen op schouderbreedte     10 x  
2. Opdrukken met je handen breed (breder dan schouderbreedte)  10 x  
3. Opdrukken met je handen smal (smaller dan schouderbreedte)  10 x  
4. Opdrukken met handjeklap        5 x  
5. Dippen (gebruik een stoel, plaats je handen op de zitting met je rug   20 x  

naar de zitting toe en zak door je armen en weer op)  
6. Maak een ligsteun stap met je handen een voor een op een verhoging  20 x  

en weer terug  
7. Maak een ligsteun op je handen en verplaats deze naar je ellebogen 20 x  

zodat je in een plankje komt te staan en weer terug naar ligsteun  
8. Maak een lange ligsteun       1 x 30 sec. 

(handen zo ver als je kan naar voren en voeten zo ver als je kan naar achteren)    
9. Maak een handstand tegen de muur en loop op je handen  3 x 

3 stappen opzij en weer terug  
10. Maak een handstand tegen de muur en hou deze zo lang mogelijk vast  1 x  

  



 
 

Balans 
 

 
Zoek voor onderstaande opdrachten een lijntje op of iets wat lijkt op een balk 
en voer elke opdracht in een baantje uit  
 

1. Lopen op je tenen met je armen laag  
2. Lopen op je tenen met je armen voor je uit gestrekt 

3. Lopen op je tenen met je armen zijwaarts gestrekt  
4. Lopen op je tenen met je armen langs je oren gestrekt  
5. Herhaal opdracht 1 t/m 4 met je ogen dicht  
6. Herhaal opdracht 1 t/m 4 terwijl je achteruit loopt  
7. Herhaal opdracht 1 t/m 4 terwijl je iets op je hoofd legt  
8. Herhaal opdracht 1 t/m 4 maar dan in passé  

(waarbij je dus bij elke stap steeds je been buigt omhoog naar voren) 

9. Herhaal opdracht 1 t/m 4 maar dan in arabesque achter  
(waarbij je dus bij elke stap steeds je been strekt naar achteren) 

10. Herhaal opdracht 1 t/m 4 maar dan in arabesque voor 
(waarbij je dus bij elke stap je been strekt naar voren)  

11. Hinkel op een been naar de overkant waarbij je maar kort de grond aanraakt  
12. Hinkel op je andere been naar de overkant waarbij je maar kort de grond aanraakt  
13. Maak verre hinkels op een been waarbij je tussen elke hinkel eerst landt en 2 sec. 

balans houdt op één been voordat je de volgende hinkel maakt  
14. Herhaal opdracht 13 met je andere been  

 
 
Voer onderstaande opdrachten uit op een plekje op het lijntje of iets wat op een balk lijkt 
en voer elke opdracht met beide benen uit  
 

15. Ga op één been staan in passé       2 x 10 sec.  
(been gebogen voor je)  

16. Ga op één been staan met een gestrekt been voor je    2 x 10 sec.  
(minimaal horizontaal)  

17. Maak een zweefstand       2 x 10 sec.  
18. Maak een IJ-stand         2 x 5 sec.  

(op een been staan, andere been naast je oor houden) 
 
  



 

Brug 
 

 
 
 
Ga er op uit en zoek een duikelrek / een speeltuin met mogelijkheden op en voer daar 
onderstaande opdrachten uit.  
 

1. Ga zwaaien aan het rek       3 x 10 zwaaien 
(dit mag met kromme benen)  

2. Spring op tot steun        5 x  
(liefst met volledig gestrekte armen)  

3. Maak een borstwaartsom met één been afzetten   5 x  
4. Maak een borstwaartsom met twee benen afzetten   5 x  
5. Probeer borstwaartsom trekken (zonder afzet)   5 x  
6. Maak vanuit steun een hoge opzwaai en kom terug tot steun  5 x  
7. Maak een buikdraai        5 x  
8. Zoek een bankje en hurk op       5 x  
9. Maak een buighang aan het rek      3 x zo lang mogelijk 

(hangen aan het rek met gebogen armen en benen, neus boven de stok) 

10. Maak een hoekhang aan het rek      3 x zo lang mogelijk 
(hangen aan het rek met rechte armen en benen, in een hoek)  

11. Voer een krachtopdracht naar keuze uit     3 x zo veel mogelijk  
(denk aan kleine aantikken, lange aantikken, kleine optrekken etc.) 

 

 
Heb je de mogelijkheid om jezelf nog uit te dagen? Kijk dan naar de volgende opties: 
 

1. Kipzwaai  
2. Loopkip 
3. Mini driekwart reus  
4. Maak je eigen brugoefening  

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


