
 
Er zijn verschillende manieren om je kan te knopen. Wat vooral belangrijk is dat hij goed 
blijft zitten, zodat je niet na elke oefening je band weer opnieuw moet knopen. 
 
In filmpje 1 zie je hoe je de band kan knopen op niveau 1. 
Stap 1.  Doe je pak goed dicht en pak het midden van de band. 
Stap 2.  Doe het midden van de band tegen je buik aan en schuif beide uiteinden naar  

achteren. 
Stap 3.  Kuis de band achter je rug, pak de uiteinden over en ga weer naar voren. 
Stap 4.  Leg beide uiteinden over elkaar heen op je buik en pak ze met 1 hand vast. 
Stap 5.  Het band uiteinden die nu bovenop ligt doe je nu van onder naar boven, onder  

alle stukken band door en trek het even goed aan. 
Stap 6.  Leg beide band uiteinden over elkaar heen en haal de bovenste door het gaatje 

 heen. Nu goed aantrekken en klaar. 
 
In filmpje 2 zie je hoe je de band kan knopen op niveau 2. 
Stap 1.  Doe je pak goed dicht en pak het midden van de band. 
Stap 2.  Doe het midden van de band tegen je buik aan en schuif beide uiteinden naar  

achteren. 
Stap 3.  Kuis de band achter je rug, pak de uiteinden over en ga weer naar voren. 
Stap 4.  Leg beide uiteinden over elkaar heen op je buik en pak ze met 1 hand vast. 
Stap 5.  Het band uiteinden die nu bovenop ligt doe je nu van onder naar boven, onder  

alle stukken band door en trek het even goed aan. 
Stap 6.  Met het band uiteinde dat nu boven onder de bandstukken weg komt, pak je en 

maak er een lusje van. Dit doe je door hem schuin opzij tussen de 2 stukken 
band door te steken. 

Stap 7.  Pak nu de band uiteinde die onder de band weg komt en steek deze nu van  
boven naar benende door het lusje en tussen de 2 band stukken door. 
Nu goed aantrekken en klaar. 

 
In filmpje 3 zie je hoe je de band kan knopen op niveau 3. 
Eigenlijk hoor je je band niet te kruisen op je rug. In dit filmpje zie je hoe je dat doet. 
Stap 1.  Doe je pak goed dicht en pak een uiteinde van de band. 
Stap 2.  Dit uiteinde leg je tegen een heup aan. En je wikkelt de band (zonder een draai  

er in) om je buik heen. 
Stap 3.  Pak nu de band met 1 hand vast op een plak waar er 3 stukken band over elkaar  

heen liggen en trek dit voor je buik. 
Stap 4.  Het band uiteinden die nu bovenop ligt doe je nu van onder naar boven, onder  

alle stukken band door en trek het even goed aan. 
Stap 5.  Met het band uiteinde dat nu boven onder de bandstukken weg komt, pak je en  

maak er een lusje van. Dit doe je door hem schuin opzij tussen de 2 stukken
 band door te steken. 

 
Stap 6.  Pak nu de band uiteinde die onder de band weg komt en steek deze nu van  

boven naar benende door het lusje en tussen de 2 band stukken door. 
Nu goed aantrekken en klaar. 

 
Heel veel succes met oefenen. 
 
 


