


Feedback

Mocht je vragen hebben over het e-boek of over één van de Zoluko producten dan horen wij dit

graag. Je kan altijd contact met ons opnemen door te mailen naar info@zoluko.nl. Het

Zoluko team staat 24/7 voor je klaar om je verder te ondersteunen.

Productbeoordeling

Als je één van de Zoluko producten bezit en hier tevreden over bent, dan zou het ons enorm

helpen als je jouw feedback achterlaat op bol.com, Trustpilot of op Google. We zouden het erg op

prijs stellen als je een eerlijke productreview wilt achterlaten, jouw productervaring is

namelijk goud waard voor een klein bedrijf als dat van ons maar zeker ook voor andere klanten.

Alvast heel erg bedankt!

Word lid van het Zoluko team

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste blogs, leukste oefeningen & trainingstips voor thuis en

de beste aanbiedingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en mis niets! Kan je niet wachten

om meer te weten te komen over de mogelijkheden van thuis sporten en trainen met

lichaamsgewicht dan raden wij jou aan om te kijken op onze sportblog-pagina.

Daarnaast bieden wij je ook de mogelijkheid om ons te volgen op Facebook en Instagram,

waarop we regelmatig de interessante en effectieve trainingstips zullen delen. Zo ben je altijd

helemaal op de hoogte en een stapje dichterbij om je sportieve doelstelling te behalen.

info@zoluko.nl www.zoluko.nl

Zoluko Fitness Hoelahoop
Bedankt

Bedankt voor je aankoop!

Volg ons op Facebook Volg ons op Instagram

mailto:info@zoluko.nl
https://www.bol.com/nl/b/zoluko/601419725/
https://nl.trustpilot.com/review/zoluko.nl
https://www.google.com/search?q=zoluko&rlz=1C1GGRV_enBE781BE781&oq=zoluko&aqs=chrome.0.69i59j35i39j0j0i10i433j0j0i10l5.1203j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://zoluko.nl/blogs/blogs
https://www.facebook.com/ZolukoHomeFitness/
https://www.instagram.com/zoluko.nl/


Belangrijke opmerking

Voordat we aan de slag gaan met de oefeningen in dit e-boek adviseren wij altijd te starten met

een goede warming-up. De spieren opwarmen en losgooien is van essentieel belang voor de start

van iedere training. Een warming-up kan bestaan uit bijvoorbeeld jumping jacks en

touwtjespringen in combinatie met rek- & strekoefeningen. Twijfel je over de warming up of heb

je vragen omtrent dit onderwerp dan adviseren wij om contact op te nemen met een

gediplomeerd sportadviseur in jouw regio.

Let op! Ervaar jij pijn in spieren en/of gewrichten tijdens het thuis sporten raadpleeg dan een

medisch expert.

Fysieke training brengt een klein risico op letsel met zich mee. Het is belangrijk om jouw eigen

grenzen te kennen en deze niet te overschrijven. Alle oefeningen zijn voor volwassenen van 18

jaar of ouder en mogen nooit door kinderen worden uitgevoerd. Dit e-boek is uiterst zorgvuldig

geschreven, maar desondanks kunnen wij de juistheid en volledigheid van de inhoud niet

garanderen. De uitvoering is voor eigen risico en verantwoordelijkheid.

Zoluko sluit de aansprakelijkheid voor letsel of (gevolg)schade uit als gevolg van de uitvoering van

de oefeningen beschreven in dit e-boek. De materialen van Zoluko of derden partijen welke

worden gebruikt voor de uitvoering van de oefeningen dient altijd vooraf geïnspecteerd worden

ter controle of alles in orde is.

De inhoud van dit e-boek zijn beschermd door copyright en is eigendom van Zoluko. Als je de

inhoud van dit e-boek wilt gebruiken, vraag het ons dan vooraf per mail info@zoluko.nl. In geval

van schending van het copyright zullen er gerechtelijke acties worden genomen.

Het delen van dit e-boek met vrienden, familie en/of collega’s is toegestaan, mits de volledige

inhoud van dit e-boek als pdf-bestand wordt gedeeld. Zo kunnen wij de volledigheid van het

Zoluko Fitness Hoelahoep e-boek voor al onze lezers garanderen.

info@zoluko.nl www.zoluko.nl

Zoluko Fitness Hoelahoep
Belangrijke informatie

mailto:info@zoluko.nl
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Instructies
Zoluko Fitness Kabelsysteem



Cable Crunch

Uitvoering van de oefening:

Scan de QR-code voor additionele informatie over 
deze oefening

(voor digitale versie klik op de QR-code)
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Zoluko Fitness Hoelahoep
De basistechniek van links naar rechts

1. Ga met beide voeten op schouderbreedte uit elkaar 

staan

2. Span de buikspieren goed aan en zorg dat de 

heupen soepel zijn

3. Pak de bal en geef deze een stevige swing om je 

lichaam

4. Houd de handen in de lucht

5. Beweeg de heupen van links naar rechts

Zodra de fitness hoelahoep is afgesteld pak je 

de centrifugale bal vast in de hand. Geef de bal 

een mooie worp om je.

Het kan in begin lastig zijn om de fitness 

hoelahoep te laten spinnen

Meer informatie over de oefening is te lezen 

op zoluko.nl via onderstaande QR-code.

Algemene informatie:

https://zoluko.nl/blogs/sportoefeningen/fitness-hoelahoep-de-basisbeweging-van-links-naar-rechts


Cable Crunch

Uitvoering van de oefening:

Scan de QR-code voor additionele informatie over 
deze oefening

(voor digitale versie klik op de QR-code)

Algemene informatie:
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Zoluko Fitness Hoelahoep
De basistechniek van voor naar achteren

1. Zet je linkervoet voor je rechtervoet op de grond.

2. Je voeten staan gepositioneerd op ongeveer 

schouderbreedte

3. Span de buikspieren goed aan en zorg dat je 

heupen soepel zijn

4. Pak de bal en geef deze een stevige swing om je 

lichaam

5. Houd de handen in de lucht

6. Beweeg de heupen van voor naar achteren

Het belangrijk dat je de heupbewegingen leert 

timen. Probeer het ritme te voelen waarop je 

de heupen beweegt.

Met een klein beetje geduld zul je merken dat 

je het ritme te pakken krijgt.

Meer informatie over de oefening is te lezen 

op zoluko.nl via onderstaande QR-code.

https://zoluko.nl/blogs/sportoefeningen/fitness-hoelahoep-de-basisbeweging-van-voor-naar-achteren


Cable Crunch

Uitvoering van de oefening:

Scan de QR-code voor additionele informatie over 
deze oefening

(voor digitale versie klik op de QR-code)

Algemene informatie:
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Zoluko Fitness Hoelahoep
Controle over de snelheid

1. Ga met beide voeten op schouderbreedte uit 

elkaar staan

2. Span de buikspieren goed aan en zorg dat de 

heupen soepel zijn

3. Pak de bal en geef deze een stevige swing om je 

lichaam

4. Houd de handen in de lucht

5. Beweeg je heupen van links naar rechts en van 

voor naar achteren

6. Verhoog het tempo zo snel als je kunt en houdt dit 

tempo een aantal tellen vast

7. Keer terug naar gematigd tempo 

Het doel is om de snelheid van de centrifugale 

bal te verhogen. Dit zorgt ervoor dat je 

ademhaling omhoog gaat en jouw spieren 

harder moeten werken.

Meer informatie over de oefening en een 

training voor calorieverbranding is te lezen op 

zoluko.nl via onderstaande QR-code.

https://zoluko.nl/blogs/sportoefeningen/fitness-hoelahoep-controle-over-de-snelheid


Cable Crunch

Uitvoering van de oefening:

Scan de QR-code voor additionele informatie over 
deze oefening

(voor digitale versie klik op de QR-code)

Algemene informatie:
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Zoluko Fitness Hoelahoep
De voorwaartse & achterwaartse stap

1. Ga met beide voeten op schouderbreedte uit 

elkaar staan

2. Span de buikspieren goed aan en zorg dat de 

heupen soepel zijn

3. Pak de bal en geef deze een stevige swing om je 

lichaam

4. Houd de handen in de lucht

5. Zet een stap naar voren en houdt de fitness 

hoelahoep in balans

6. Stap naar achteren naar start positie

Het kan in begin lastig zijn om een stap naar 

voren of achteren te zetten. Om deze oefening 

te vereenvoudigen raden wij aan om te 

beginnen met een klein babystapje.

Meer informatie over de oefening is te lezen 

op zoluko.nl via onderstaande QR-code.

https://zoluko.nl/blogs/sportoefeningen/fitness-hoelahoep-de-voorwaartse-achterwaartse-stap


Cable Crunch

Uitvoering van de oefening:

Scan de QR-code voor additionele informatie over 
deze oefening

(voor digitale versie klik op de QR-code)

Algemene informatie:
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Zoluko Fitness Hoelahoep
De zijwaartse stap

1. Ga met beide voeten op schouderbreedte uit 

elkaar staan

2. Span de buikspieren goed aan en zorg dat de 

heupen soepel zijn

3. Pak de bal en geef deze een stevige swing om je 

lichaam

4. Houd de handen in de lucht

5. Zet een stap opzij naar links en houdt de fitness 

hoelahoep in balans

6. Stap vervolgens naar rechts, terug naar startpositie

De zijwaartse techniek is niet veel anders dan 

de voorwaartse stap.

Raakt de hoelahoep uit balans? Neem dan 

eerst de tijd om het evenwicht te corrigeren 

en de hoelahoep te versnellen.

Meer informatie over de oefening is te lezen 

op zoluko.nl via onderstaande QR-code.

https://zoluko.nl/blogs/sportoefeningen/fitness-hoelahoep-de-zijwaartste-stap-links-rechts


Cable Crunch

Uitvoering van de oefening:

Scan de QR-code voor additionele informatie over 
deze oefening

(voor digitale versie klik op de QR-code)

Algemene informatie:
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Zoluko Fitness Hoelahoep
360 graden draai om je as

1. Ga met beide voeten op schouderbreedte uit 

elkaar staan

2. Span de buikspieren goed aan en zorg dat de 

heupen soepel zijn

3. Pak de bal en geef deze een stevige swing om je 

lichaam

4. Houd de handen in de lucht

5. Zet een stap opzij in ongeveer 45 graden

6. Beweeg je heup mee en zet je stambeen bij

7. Herhaal de vorige twee stappen in totaal 8 keer om 

360 graden te draaien

Om de 360 graden draai te oefenen beginnen 

we weer met babypasjes. Draai steeds een 

stukjes verder en houdt de fitness hoelahoep 

onder controle.

Meer informatie over de oefening is te lezen 

op zoluko.nl via onderstaande QR-code.

https://zoluko.nl/blogs/sportoefeningen/fitness-hoelahoep-360-graden-draai


Cable Crunch

Uitvoering van de oefening:

Scan de QR-code voor additionele informatie over 
deze oefening

(voor digitale versie klik op de QR-code)

Algemene informatie:
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Zoluko Fitness Hoelahoep
Bewegen met je armen

1. Ga met beide voeten op schouderbreedte uit 

elkaar staan

2. Span de buikspieren goed aan en zorg dat de 

heupen soepel zijn

3. Pak de bal en geef deze een stevige swing om je 

lichaam

4. Varieer tussen de geleerde basistechnieken zoals 

snelheid en stapjes

5. Beweeg je armen op het ritme van de muziek

Combineren de diverse basistechnieken en 

beweeg je armen sierlijk mee op de muziek. 

Laat jouw hele lichaam mee bewegen om die 

calorieën te verbranden.

Meer informatie over de oefening is te lezen 

op zoluko.nl via onderstaande QR-code.

https://zoluko.nl/blogs/sportoefeningen/fitness-hoelahoep-bewegen-met-je-armen


Cable Crunch

Uitvoering van de oefening:

Scan de QR-code voor additionele informatie over 
deze oefening

(voor digitale versie klik op de QR-code)

Algemene informatie:
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Zoluko Fitness Hoelahoep
Side step & slide

1. Ga met beide voeten op schouderbreedte uit 

elkaar staan

2. Span de buikspieren goed aan en zorg dat de 

heupen soepel zijn

3. Pak de bal en geef deze een stevige swing om je 

lichaam

4. Houd de handen in de lucht

5. Zet een stap grote stap naar links en schuif je 

stambeen bij

6. Stap vervolgens naar rechts, terug naar startpositie

De side step & slide heeft veel weg van de 

zijwaartse stap.

In tegenstelling tot het stapje, zetten we een 

overdreven stap opzij waarna we ons 

stambeen mee schuiven. 

Meer informatie over de oefening is te lezen 

op zoluko.nl via onderstaande QR-code.

https://zoluko.nl/blogs/sportoefeningen/fitness-hoelahoep-side-step-slide


Cable Crunch

Uitvoering van de oefening:

Scan de QR-code voor additionele informatie over 
deze oefening

(voor digitale versie klik op de QR-code)

Algemene informatie:

info@zoluko.nl www.zoluko.nl

Zoluko Fitness Hoelahoep
Squat & hoepel

1. Ga met beide voeten op schouderbreedte uit 

elkaar staan

2. Span de buikspieren goed aan en zorg dat de 

heupen soepel zijn

3. Pak de bal en geef deze een stevige swing om je 

lichaam

4. Houd de handen in de lucht en verhoog de snelheid

5. Span je bovenbenen aan en laat je langzaam 

zakken

6. Voel de spanning in de bovenbeen- & bilspieren

7. Kom langzaam weer omhoog

Probeer langzaam door je benen te zakken en 

ook langzaam weer terug te keren naar 

startpositie. Vervolgens probeer je iedere 

daling iets dieper te zakken om de techniek te 

leren beheersen.

Meer informatie over de oefening is te lezen 

op zoluko.nl via onderstaande QR-code.

https://zoluko.nl/blogs/sportoefeningen/fitness-hoelahoep-squat-hoepel


Slotwoord

Wij hopen dat je dankzij dit e-boek veel te weten bent gekomen over de trainingsmogelijkheden

met de Zoluko Fitness Hoelahoep.

Graag bedanken wij iedereen die heeft meegewerkt aan het schrijven van dit e-boek, onze

designer die de oefeningen op een prachtige wijze heeft gevisualiseerd, maar vooral onze

lezers. Bedankt in het vertrouwen in Zoluko Home Fitness. Wij zullen er alles aan doen om thuis

sporten toegankelijk te maken voor iedereen die beperkt de tijd of mogelijkheden heeft om

buitenhuis te sporten. Samen gaan we voor succes!

Volg ons op Facebook en Instagram, waarop we regelmatig de interessante en effectieve

trainingstips zullen delen. Zo ben je altijd helemaal op de hoogte en een stapje dichterbij om je

sportieve doelstelling te behalen.

Productbeoordeling

Als je één van de Zoluko producten bezit en hier tevreden over bent, dan zou het ons enorm

helpen als je jouw feedback achterlaat op bol.com, Trustpilot of op Google. We zouden het erg op

prijs stellen als je een eerlijke productreview wilt achterlaten, jouw productervaring is

namelijk goud waard voor een klein bedrijf als dat van ons maar zeker ook voor andere klanten!

Alvast heel erg bedankt!

Met een sportieve groet,

Team Zoluko
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Zoluko Fitness Hoelahoep
Tot slot

Volg ons op Facebook Volg ons op Instagram

https://www.bol.com/nl/b/zoluko/601419725/
https://nl.trustpilot.com/review/zoluko.nl
https://www.google.com/search?q=zoluko&rlz=1C1GGRV_enBE781BE781&oq=zoluko&aqs=chrome.0.69i59j35i39j0j0i10i433j0j0i10l5.1203j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.facebook.com/ZolukoHomeFitness/
https://www.instagram.com/zoluko.nl/

