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Johan Noorloos presenteert met Het Nieuwe Yogaboek als 

eerste Europeaan een eigen yogastijl, Anicha Yoga. In het 

boek brengt hij de belangrijkste yogastijlen terug tot hun 

kern. Essentiële elementen uit Iyengar Yoga (techniek), 

Ashtanga Vinyasa Yoga (dynamiek), Yin Yoga (ontspanning), 

Vipasana-meditatie en filosofie smeedt hij aaneen tot een 

nieuw geheel: Anicha Yoga. Het Nieuwe Yogaboek biedt 

uitgebreide achtergrondinformatie over de geschiedenis van 

yoga, filosofie, meditatie, de verschillende yoga-stijlen en de 

anatomie van het menselijk lichaam. Het rijk geïllustreerde 

boek is een must have voor iedereen die nieuwsgierig is naar 

yoga, maar ook voor de gevorderde yogi die zijn kennis wil 

verdiepen en zijn practice wil verbeteren. Ook bevat het 

nuttige tips voor wie zelf een goede yogaleraar wil worden.

HET NIEUWE YOGABOEK
     JOHAN NOORLOOS

446 pagina’s

Meer dan 300 foto’s

Hardcover 22 x 26cm

Verkoopprijs € 29,90

Speciale inkoopkorting 
voor yogastudio’s!

Yogastudio’s kunnen het boek 

met korting inkopen via 

Aquarius Boekverkoop, Eveline Hansen, 

email ehansen@aquariusboekverkoop.nl.
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Op de voorpagina staat de Chin Mudra, het gebaar van 
bewustzijn. Boeddhisten hebben er echter een andere bena-

ming voor dan de Yogis namelijk Harih Om. Mudra betekent 
zegel. In Hatha Yoga verzegelt het de energie ergens in 
het lichaam, in de dans- en in de meditatiegebaren verze-
gelt hij de geest in een bepaalde staat.
Een mudra is een symbolische houding voor de handen 
en vingers tijdens de meditatie of yoga. Het verhoogt de 
concentratie en de doorstroming van energie. Door de 
handen en vingers in een bepaalde positie te brengen, 
gaat de energie stromen, worden punten geactiveerd en 
komt het lichaam weer in balans. Mudra's kom je ook 
tegen in de Indiase dans en bij Boeddhabeelden, waar 
ze steeds een andere betekenis hebben. 

Gerreke van den Bosch

Het laatste nummer van 2015 staat in het kader van 
verandering/vernieuwing. Dit thema zie je niet alleen 
terug in de samenleving maar ook in Yogaland. Zo zal 
het je ongetwijfeld opvallen dat de nieuwsbrief aan het 
veranderen is. Ons doel is een blad te zijn voor en door 
onze leden. Daarin willen wij een stuk verdieping geven op 
het vlak van yoga. Vanuit de redactie en de PR commissie 
zijn wij volop in beweging: nieuwe schrijvers zoals 
Narayana, andere stijl, advertenties en een aanvulling op 
ons aanbod met advertorials.

We hebben ook een nieuwe voorzitter. Anne Bjørndal heeft 
de hamer overgenomen van René Tol. Elders in dit blad 
lees je er meer over. Begin dit jaar is er een brainstorm 
geweest over de nieuwe richting die we als VYN moeten 
inslaan. In de lente wordt hier een vervolg aangegeven.
Ook nieuw is de AGB code. Vanaf 2010 zijn we ermee 
bezig geweest en de aanhouder wint want het is gelukt om 
de AGB code te krijgen voor het uitschrijven van nota’s 
voor zwangerschapsyoga. 

Wat het komende jaar ons brengen zal, blijft nog verpakt 
in een sluier van wierook. Dat er een omwenteling gaande 
is in de wereld zal niemand ontgaan. De mensonterende 
beelden van zinloos geweld en ontredderde vluchtelingen 
spreken boekdelen. Al deze beelden en acties laten je 
achter met een gevoel van zinloosheid. De menselijkheid 
lijkt soms totaal zoek. Tijd dat mensen zich meer bewust 
worden van zichzelf en hun bijdrage aan de wereld waarin 
wij allemaal moeten leven. Verbinden is daarbij het 
sleutelwoord.
Dat is ook waar wij als yogadocenten en VYN voor staan. 
Laten we met elkaar in deze donkere tijd proberen het 
onderscheid te maken door het zenden van licht en liefde 
naar iedereen in de wereld,

Met een zonnegroet,

Gerreke van den Bosch
Redacteur

Van de redactie

Chin Mudra

Gerreke van den Bosch
redactie@yoganederland.nl
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Anne Bjørndal
voorzitter@yoganederland.nl

Zoals jullie op de foto kunnen zien, heeft René Tol de 
voorzittershamer onlangs aan mij overhandigd.
Het combineren van twee voorzitterschappen, dat van de 
bijscholingscommissie met dat van de VYN werd voor hem 
steeds moeilijker. De op handen zijnde controle van de 
bijscholingspunten op de website is daar debet aan. Het 
vergt namelijk de nodige inspanning om het systeem goed en 
fraudebestendig te laten verlopen.
Wij bedanken René voor zijn werk als voorzitter de afgelopen 
periode.
Het registreren van bijscholingspunten blijft overigens 
aandacht vragen. Zoals iedereen inmiddels weet, gaat 
de bijscholingscommissie vanaf januari de 
geregistreerde punten controleren. 
We hebben daar een procedure 
voor afgesproken die in 
de afgelopen Algemene 
Ledenvergadering is 
toegelicht. Wanneer we in 
ons bestand kijken, concluderen 
wij dat nog lang niet alle collega's punten 
hebben ingevoerd. Hierbij nogmaals de oproep om de punten 
die je hebt gehaald via de VYN website in te voeren! 
Het is nu aan mij om de rol van voorzitter en de daarbij 
behorende taken zo goed mogelijk te vervullen. Ik zal mijn 
best doen het in mij gestelde vertrouwen te honoreren. 
Gelukkig weet ik mij hierin gesteund door de overige 
bestuursleden.
Yoga betekent verbinding en samenvoegen. Dat zie ik ook als 
mijn voornaamste taak zowel binnen onze vereniging, de 
VYN, als naar buiten toe. Om zodoende reeds bestaande 
contacten met vakgenoten en organisaties in binnen- en 
buitenland te onderhouden en nieuwe contacten aan te 
gaan.
Ik ben dit jaar 30 jaar lid van de VYN. Het moge duidelijk 
zijn, dat er in de afgelopen drie decennia, het nodige is 
veranderd en dat ook zal blijven doen in de toekomst. 
Wij trachten zoveel mogelijk mee te gaan in de nieuwe 
ontwikkelingen en in dat proces trouw te blijven aan onze 
standaard voor kwaliteit en traditie.
Wij zijn volop in beweging, en het aantal leden groeit 
gestaag. Dat is allemaal positief. Onder bezielende 
leiding van Maroesja hebben een aantal mensen de 
afgelopen maanden hard gewerkt aan het bouwen van 

de nieuwe site. Vernieuwing was nodig omdat meer en meer 
mensen via allerlei verschillende apparaten als telefoons, 
tablets en laptops de website bekijken. De oude was nog 
maar een paar jaar oud, maar zag er op de kleine schermpjes 
van de moderne gebruiker niet goed meer uit. Zo snel gaat 
het in deze digitale wereld. Het bouwen van een nieuwe site 
is bijzonder veel werk. Hierbij danken wij Maroesja en alle 
andere collega's die zich hiervoor hebben ingespannen. We 
zijn benieuwd naar jullie reacties. 
Yoga is vandaag de dag erg populair en krijgt geregeld 
aandacht in de media. Wij worden als vereniging ook steeds 
meer zichtbaar, zoals onlangs door onze aanwezigheid op 

het Yogafestival in het Tolhuis in Amsterdam.
Begin volgend jaar gaan wij ons beraden op 

onze missie en visie samen met een 
aantal van jullie. Ik heb reeds betoogd, 
dat yoga verbinding betekent. Wij 
willen graag als bestuur de verbinding 

met jullie als leden houden, vandaar 
onze oproep om je op te geven voor deze 

bijeenkomst. 
Wij zitten nu in de periode, waarin de dagen steeds korter 
worden met minder uren met daglicht. In de donkere periode 
is het innerlijke licht het sterkst. Laat dan dit innerlijke licht 
schijnen de komende periode en tijdens de feestdagen.

Anne Bjørndal
voorzitter VYN

Van de voorzitter

Yoga betekent verbinding en 
samenvoegen. Dat zie ik ook als 

mijn voornaamste taak zowel binnen 
onze vereniging, de VYN, als naar 

buiten toe
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Na de gebeurtenissen in Parijs 

voelde yogadocente Gloria Spaan 

de behoefte om haar gevoel en 

gedachten te delen met andere 

yogadocenten. 

Het is in de vroege zaterdagochtend 
van 14 november, terwijl ik mij aan 
het voorbereiden ben om naar mijn 
ochtendles te gaan, als ik verneem 
over het schokkende nieuws over 
Parijs. 
Een deken van verdriet valt over mijn 
hart. Het  wordt ook stil in mijn hoofd, 
vreemd genoeg. Alleen maar voelen, 
geen beelden, geen gedachten… Ik 
weet nu niet zo goed wat er gebeurt 
met mij.
Later denk ik dat ik belandde in 
een soort overlevingsmodus: mezelf 
onbewust beschermend voor verdere 
prikkels en de heftige emoties die 
deze teweeg zouden brengen. Ik 
moest immers lesgeven en dergelijke 
gevoelens van onrust en pijn mogen 
niet overgedragen worden op de 
cursisten. 
Tijdens de autorit was ik volledig stil, 
van binnen en buiten. De les van 
die ochtend zou op het moment 
zelf moeten ontstaan, want ik was 
volledig onvoorbereid op dit gevoel 
van verlamdheid, vertrouwend op 
inspiratie van het moment zelf. 
Waar had ik zelf behoefte aan? Ik 
merkte dat mijn gevoel van veilig-
heid, bij mezelf komen, het sterkst 
aan het roepen was. Is het vreemd 
om in deze tijd je juist terug te willen 
trekken van de wereld om maar niet 
overweldigd te worden? Ik dacht er 
op dat moment niet over na. Dit was 
er gewoon. Mijn les begon in stilte, 
zonder het over het gebeurde te 
hebben. 

Verbinding vanuit verankering 
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Tijdens de meditatie aan het begin 
van de les, bracht ik de cursisten in 
een bubbel, een cocon. Hun eigen 
energieveld, waar ze veilig en bij zich-
zelf konden zijn, afgeschermd voor de  
prikkels van de wereld, in de weten-
schap dat ze zelf konden bepalen 
wat ze zouden toelaten en wanneer. 
“Nu even tijd om jezelf aandacht te 
geven: de rest volgt later wel.” 
Mijn eigen geest kwam tot rust en van 
daaruit kon ik de cursisten meenemen 
in het gevoel van veilig bij zichzelf zijn, 
controle en beheer over het eigen 
energieveld. Daarin ademen, daarin 
veilig zijn. Dat gaf rust in een groeps-
gevoel van onrust of overweldigd 
zijn, zo vernam ik achteraf. Vanzelf 
ontstond gaandeweg een gevoel 
van verbinding naar buiten toe. Het 
was mij heel duidelijk geworden dat 
vertrouwen op deze innerlijke leiding 
van het moment zelf goed had uitge-
pakt.

Er is zoveel meer 

voelbare kracht in 

liefde dan in de angst 

en onwetendheid

En later…ja, de berichtgeving bereikt 
je toch, of je wilt of niet. Maar het 
komt anders binnen, als je voelt dat 
je stevig in jezelf bent verankerd. 
Verdriet en tranen in de ogen en in 
het hart om deze, en alle andere 
tragische gebeurtenissen, in onze 
wereld van vandaag. 

Overweldigend voelt het ook, maar 
dan hartverwarmend, de liefde en 
steun van mensen die de visie van 
verbinding en liefde in de wereld juist 
delen. 
Er is zoveel meer voelbare kracht in 
liefde dan in de angst en onwetend-
heid die ten gronde ligt aan deze 
vreselijke daden tegen de mensheid! 
Ik werd geraakt door een geluid dat 
mijn gevoel weergaf: “Laten we liefde 
sturen naar iedereen, de slachtoffers, 
zijn naasten en de daders, want deze 
laatste hebben dat het hardst nodig”. 
Hier gaan het om! Als yoga docenten 
zijn we verondersteld door 
onderscheidend vermogen te weten, 
dat het de onwetendheid en de 
angst in de mens is die zorgt voor 
deze vreselijke wanhoopsdaden. 
Compassie voor allen zou ons 
antwoord moeten zijn, beginnend 
bij onszelf, als afspiegeling van de 
hele mensheid, in onze innerlijke strijd 
tussen dat waar we voor staan als 
yoga beoefenaars/docenten én 
wat we voelen als aardse wezens. 
We willen allen hetzelfde, ook de 
angstige en onwetenden: vrede, 
liefde en  leven in overvloed. Maar 
we denken het anders te kunnen 
verkrijgen. We zien en horen een 
wereld die schreeuwt om negatieve 
aandacht. Maar de achterliggende 
reden is de levensgrote behoefte aan 
liefde. 
Het is niet anders met volwassen 
mensen. Net als kinderen, en dat is 
wat we zijn in deze wereld, hunkeren 
we naar liefde en erkenning. Ook zij 
die ons raken met hun meedogenloze 
daden. Meer dan ooit is het nodig 
dat wie liefde kent in zijn hart, deze 
inzet als enige wapen tegen deze 
liefdeloosheid en onwetendheid. 

In woorden, daden en/of gedachten, 
passend bij de situatie. 
We kunnen in onze eigen omgeving, 
thuis en in ons werk, onze yogalessen 
en vriendschappen de verbinding, 
vanuit verankering in onze eigen hart, 
versterken en vergroten. Mensen 
worden geïnspireerd door voorbeeld 
en niet louter door woorden. Wat 
beklijft, is het zichtbare resultaat, de 
ervaring dat iets ‘werkt’. 
Wanneer je de verankering en veilig-
heid bij jezelf voelt én de verankering 
in een groep die jouw levensvisie 
deelt, twijfel je niet aan wie je bent 
en wat voor je staat. Dit vraagt 
constante aandacht en voeding, 
reparatie van de gaten die ontstaan 
door ‘slijtage’. Maar er is geen ruimte 
voor twijfel of angst, want er is een 
diep weten van binnen: liefde en 
verbinding zijn leven, de rest is het 
niet. Zo voel ik mij niet angstig om 
het leven te leven en te blijven 
geven in liefde. Ik besef dat ik hier 
uitkom bij de drie edele juwelen 
van het buddhisme: de buddha, 
de dharma en de shanga. Om mijn 
eigen vertaling ervan te maken: 
het vertrouwen in het hogere, in de 
innerlijke leiding; de weg van het 
hart, onder andere via yoga, en de 
groep van gelijk gezinde mensen die 
delen in een wereldvisie van liefde, 
vrede en verbinding. Geen bommen 
die deze drie stevige verankeringen 
kunnen losrukken. 

Vanuit liefde, Namasté

Gloria Spaans

www.miyoga.vpweb.nl
gloria.spaans@hotmail.com
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Ayurveda in de yogapraktijk
We hebben Ayurveda deskundig Mariëlle Glorie bereid 
gevonden om ons de komende uitgaven meer te vertellen 
over Ayurveda. Mariëlle Glorie heeft een eigen yoga- en 
ayurveda praktijk op Texel, waar ze met man en vier 
kinderen woont. Daarnaast geeft ze les in Ayurveda bij 
Saswitha Yoga in Bilthoven. 

Ayurveda is een natuurgeneeskunde met Indiase wortels. 
Voor zover bekend is zij de alleroudste geneeskunde ter 
wereld. De oudste geschriften over de Ayurveda dateren 
al van ruim 2000 jaar vóór Christus. Natuurlijk zijn er 
nóg oudere geneeswijzen, maar die zijn verdwenen. De 
Ayurveda is nog steeds springlevend en wordt onderwezen 
aan honderden universiteiten over de hele wereld. In India 
behoort zij tot de 'gewone' reguliere geneeskunde.
Als yoga¬beoefenaar, maar zeker als yogadocent is enige 
kennis van Ayurveda een verrijking. Het geeft meer inzicht 
in lichaam en bewustzijn en uit welke krachten beide zijn 
opgebouwd. 

Ayurveda in de winter
Na een behoorlijk stormachtig weekend waarbij de takken 
ons om de oren vlogen, fiets ik op maandagochtend met 
mijn dochter van vijf achterop met windkracht zeven 
naar school. De wind blaast ons vol in ons gezicht. We 
zingen liedjes over de molen die draait. Op school zitten 
de kinderen normaal gesproken keurig in de kring, maar 
vandaag hebben ze daar moeite mee. Om beurten springen 
ze op, druk pratend en gebarend. Juf krijgt het zwaar 
vandaag.
Volgens de principes van Ayurveda is dat wat buiten is, 
ook in ons. Wij zijn de microkosmos in de macrokosmos. 
Nu het buiten ons zo waait, neemt ook het windelement 
in onszelf toe. In Ayurveda zeggen we dat vata toeneemt. 
Hoewel het hier op Texel bijna altijd waait, neemt vata in de 
herfst nog meer toe. Dit windelement zorgt onder andere 
voor beweging: de bomen zwiepen heen en weer, maar 
ook onze gedachten gaan meer alle kanten op. Net als de 
kinderen hebben we meer moeite om ons te focussen. Het 
zorgt voor droogte: de blaadjes vallen van de bomen en 
wij krijgen drogere gewrichten en een drogere huid, nog 
versterkt door de droge lucht van de centrale verwarming. 

Het is buiten kouder: we trekken allemaal een warmere jas 
aan. Om ervoor te zorgen dat vata niet te veel toeneemt 
en voor ongemakken of ziektes gaat zorgen, kunnen we de 
wind balanceren door de tegengestelde eigenschappen van 
vata in ons leven te vergroten. Dit is dus het moment om 
meer rust en regelmaat in je dagelijks leven toe te passen. 
Rust en regelmaat kalmeren vata doordat er meer structuur 
ontstaat. Vooral slaap en eten zijn dan belangrijke pijlers 
voor je gezondheid. Zorg dat je drie maaltijden per dag eet, 
elke dag op het zelfde tijdstip. Ga voor 22 uur naar bed 
en sta iedere dag op de zelfde tijd op. Kom tot rust door 
een paar keer per dag stil te staan bij wat je aan het doen 
bent en je adem te volgen. Zeg bijvoorbeeld in jezelf: “Ik 
adem in en weet dat ik inadem, ik adem uit en weet dat ik 
uitadem” (ademoefening van Thich Nhat Hanh). 
Smeer jezelf ’s ochtends in met warme sesamolie, zodat je 
huid en gewrichten zacht en soepel blijven als tegenwicht 
voor de droogte van vata. En eet warm en soepig, het liefst 
drie keer per dag. Begin met een warme havermoutpap, 
neem tussen de middag een lekkere soep in plaats van een 
koude salade en eet ’s avonds een warme licht verteerbare 
maaltijd, want de onregelmatige wind zorgt ook voor een 
minder sterke spijsvertering. Laat rauwkost aan je voorbij 
gaan, want dat is in deze periode veel te koud en ruw en 
zal vata alleen maar verder verhogen.
Ook je yogabeoefening is in deze periode gericht op rust 
en stabiliteit met veel aandacht in het bekkengebied, zoals 
Baddha konasana, Vajrasana, Vrkasana en Utkatasana. 
Pranayama die vata kalmeert is Nadi shodhanapranayama, 
omdat het rust geeft en de linker- en rechterhersenhelft 
met elkaar in balans brengt en Brahmari omdat dat het snel 
door vata overprikkelde zenuwstelsel kalmeert. 
Op de radio hoor ik dat de weersvoorspellingen voor 
komende week aangeven dat het na het weekeinde flink 
kouder gaat worden. We gaan dan echt richting de winter. 
De kou zal ons vuur meer naar binnen duwen, waardoor 
we in staat zijn om zwaarder eten te verteren. In de zomer 
moeten de meesten van ons toch niet denken aan een bord 
boerenkool, maar in de winter lusten we dat wel. Dit sterke 
innerlijk vuur kan niet alleen zwaarder voedsel verteren, 
het maakt ons ook fysiek sterker. 
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Strong persons and those who are 

accustomed to fatty foods, should  

do exercise to half their capacity 

during cold seasons and spring for 

others and in other seasons it should 

be less still (Caraka)

Caraka, een van de belangrijkste samenstellers van 
klassieke Ayurvedische sutra’s geeft al aan dat we in 
de winter, het kapha seizoen, op ons sterkst zijn en dat 
mensen die van zoet en vet eten houden, mensen met een 
kapha constitutie, het sterkste zijn. Zij mogen in de winter 
op de helft van hun capaciteit bewegen, en de andere 
mensen, met pitta of vata constitutie, minder dan dat. In 
de andere seizoenen bewegen alle constituties op minder 
dan halve kracht. Dat is een heel andere visie dan onze 
Westerse benadering van No pain no gain, maar dat is een 
interessant onderwerp voor een andere keer.
Tegelijkertijd is de winter ook de periode van naar binnen 
keren. Vata mensen zullen zich terugtrekken met een 
warme deken bij het haardvuur. Kapha mensen houden van 
de heerlijke zoetigheid waarmee we ons in deze periode 
verwennen. Pitta mensen zullen nog het meeste naar 
buiten trekken. Hun hoge innerlijk vuur zorgt ervoor dat zij 
het meest van de winter houden.
Omdat kou niet alleen een eigenschap is van kapha maar 
ook van vata, moeten we in de winter deze beide energieën 
goed verzorgen en balanceren door warme kruidenthee 
te drinken zoals gemberthee, door een goede balans 
te zoeken tussen bewegen en rust en vooral complete 
inactiviteit voorkomen, geen maaltijden over te slaan of 
gaan vasten en geen drinken uit de koelkast te drinken. 
Zorg dat je fysiek en emotioneel warm blijft door de warmte 
van goed gezelschap op te zoeken. Ondertussen kijk ik al 
stiekem uit naar de eerste stralen van de voorjaarszon.

Mariëlle Glorie 
www.sukhatexel.nl
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Het Samsara Yoga Congres op 15 september trok meer 
dan honderd yogadocenten. Key note spreker Robert 
Swami Persaud ging hierbij in op de rol van de Ayurveda. 
In een zelf samengesteld workshopprogramma verdiepten 
yogadocenten zich in de yogafilosofie, anatomie en yoga 
beoefening in relatie tot ouderen.

"Kennis verzamelen voor je presentatie en workshop is 
helemaal niet leuk", merkt directeur van Samsara Yoga 
Docentenopleiding Danielle Bersma op. "Al die weetjes over 
krimpende hersenen, hartfalen en rimpels in je billen. Dat is 
leuk als je dertig bent en het nog heel ver weg is. Maar het is 
ook praktisch want je weet wat je nu kunt doen om schade te 
beperken." 

"Belangrijk in het 
beperken van de schade is 
levensinzicht, bewustzijn, 
voeding en aanraking", 
bepleit Robert Swami 
Persaud, directeur van het 
Ayurveda Health Center en 
de Hogeschool Ayurveda 
Geneeskunde. In een kort 
college over de ayurveda en 
een bevlogen betoog over 
waarom de Ayurveda niet 
alleen van India is, vertelt hij 
dat de mens een microkosmos 
is waarin dezelfde elementen 
en energieën werkzaam zijn als 
in de macrokosmos. Ieder mens 
heeft een unieke samenstelling 
van de vijf elementen: aarde, 
water, vuur, hout, metaal en 
sfeer. Ook verstoringen in de 
energie (doshas) spelen een 
rol. Als je jezelf leert kennen, je 
levensinzicht ontwikkelt ben je niet langer een speelbal van 
die verstoringen maar krijg je grip om je gezondheid positief 
te beïnvloeden. 

Ayurveda en yoga
Voeding is een belangrijk aspect hierbinnen. De juiste 
voeding helpt verstoringen omzetten naar steunende, 
gezonde energie. Beweging en yoga stimuleert het stromen in 
het lichaam. Swami Persaud legt uit: "Zowel de Ayurveda als 
de yoga streven naar een optimale gezondheid voor lichaam 
en geest. Je kunt meer resultaten vanuit de yoga verkrijgen 
als bij de beoefening daarvan ook Ayurvedische richtlijnen 
worden toegepast, zoals het gebruiken van voeding die zo 
goed mogelijk bij je past. Binnen de Ayurveda adviseren 
wij mensen asana's te beoefenen die bij hun constitutie 
passen, dat maakt yoga persoonlijker en effectiever. Door 
middel van een persoonlijke wijze van yoga beoefenen kan 
een genezingsproces vlotter verlopen. Pas bewegingen aan 

de mogelijkheden en grenzen van het 
lichaam." 

Hoofd, hart en handen
Zowel Bersma als Swami Persaud 
benadrukken het belang van aanraking. 
Ouderen vereenzamen. Zij hebben geen 
werk meer en kampen met het verlies 
van partner, familieleden en soms 
eigen kinderen. Zij zijn minder mobiel 
en buren hebben hun eigen leven. 
Depressie ligt op de loer.

Aanraking geeft ontspanning en rust, 
het stimuleert het zelfherstellend 
vermogen en geeft een besef van het 
lichaam. Dat is fijn als niet alles het 
meer doet zoals het misschien ooit 
deed. Het verlicht pijn, vermindert 
angst en agressie en geeft meer 
zelfvertrouwen. En dit zijn maar een 
paar voorbeelden van de velen die 
zij beiden opnoemen.

Robert Swami Persaud besluit zijn lezing daarom met de 
oproep om vaker te masseren. In aandacht iemand aan 
te raken en er zijn voor de ander. 'Hoofd, hart en handen 
genezen.'

Samsara Yoga Congres in teken van ouder worden

Zowel de Ayurveda als de yoga streven naar

een optimale gezondheid voor lichaam en geest

Inge Hermans-Ceelen



Jaargang 37 • Nº 4|2015  11

Yogadocente Mirjam de Boer overleefde de ziekte kanker en 
stelde daar een trainingsprogramma voor op met de naam: 
Laat kanker je niet ziek maken!. ,,Doel van dit programma 
is om mensen handvaten te geven om mentaal en fysiek 
krachtig te blijven. Juist in een moeilijke periode kunnen 
de innerlijke krachten ontwikkeld worden die genezing 
bevorderen”, schrijft zij op haar website. Volgens Mirjam 
hoeft een stoma geen beletsel te zijn bij het volgen van yoga. 

In Nederland hebben ongeveer 30.000 mensen een stoma. 
Dit kan zijn vanwege een ziekte, zoals poliepen, tumoren en 
darmontstekingen, maar ook door aangeboren aandoeningen. 
Yogadocente Mirjam de Boer kreeg 2,5 jaar geleden een 
stoma vanwege darmkanker waar ze gelukkig van is 
genezen. 
Over haar stoma zegt ze: “Mijn stoma heeft mijn leven gered. 
Ik ben door deze intense maar ook prachtige levensfase oog 
in oog met de dood komen staan. Het ultieme loslaten, ik kon 
er niet meer omheen. Mijn lichaam schreeuwde het uit, de 
dikke darm gaf haar laatste noodkreet …”

Direct nadat ze genezen was, gooide ze het roer om. 
Haar goedbetaalde maar veel te stressvolle baan als 
communicatieadviseur zegde ze op. Ze besloot haar hart 
te volgen en leeft nu haar passie door yogatrainingen met 
klank te geven. Ook organiseert ze yogavakanties. En geeft 
ze lezingen aan ziekenhuizen en opleidingsinstituten 
voor stoma verpleegkundigen. 

Haar wens is om het veelal beladen 
stomaonderwerp in het licht te brengen. Over het 
stomavoorlichtingsmateriaal op internet zegt Mirjam: 
“Toen ik het nieuws hoorde dat ik een stoma kreeg, 
ben ik gaan googelen en echt het is gruwelijk 
wat voor beelden en filmpjes je dan aantreft. Zo 
onesthetisch of juist weer heel klinisch, daar word je 
niet blij van.” 

Daarom heeft ze zelf een positief instructiefilmpje gemaakt 
waarin ze uitlegt hoe een stoma werkt en dat er prima mee 
te leven valt. Op deze wijze wil ze taboes doorbreken. De 
volgende film die in de maak is, is ‘stoma en sexualiteit’, 
want in de voorlichting via de ziekenhuizen wordt ook hierbij 
uitgegaan van een beperking. En deze heeft ze zelf niet 
ondervonden.

Voor de beoefening van yoga geeft een stoma geen hinder. 
Mirjam: “Soms pruttelt het wat, maar daar zijn mijn cursisten 
allang aan gewend. Die vinden het juist geweldig dat ik er zo 
open en met humor mee omga!”.

Link naar het filmpje: 
www.youtube.com/watch?v=w8l15WlZWco

Heb je hierover nog vragen, dan kan je contact met haar 
opnemen via www.soepelengezond.nl

Mirjam
mirjamdeboer@me.com

Yoga met een stoma? Geen probleem!

Het is het cadeautje dat 

mijn leven gered heeft
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Collegiaal
In onderstaand artikel geeft yogadocent Dirk Ooijevaar 
uitleg over gebruik van Pranayama in de yogalessen.

“Bhramari (de Bij) is een ademoefening die niet echt 
op de voorgrond staat. Wat is de waarde van deze 
oefening in lessen?”

Dirk
In het boek van André van Lysebeth over Pranayama werd 
Bhramari ooit nog aangegeven als in onbruik geraakte 
techniek. Als dat al zo zou zijn, is het een gemiste kans. Door 
de jaren ben ik de procedure gaan waarderen. Allereerst een 
beschrijving van deze oefening.
Zittend in een makkelijke houding, 
met de wervelkolom recht, maar met 
een minimum aan spanning in de 
romp, wordt volledig ingeademd. Bij 
de uitademing wordt met gesloten 
mond met de stembanden een basale 
zoemtoon geproduceerd. De uitademing 
moet regelmatig en ontspannen blijven. 
Doordat iedere onregelmatigheid 
in de ademstroom zich in de klank 
weerspiegelt, is die in Bhramari heel 
nauwkeurig te regelen. Hoewel het niet 
gaat om de duur van de uitademing, kan 
die toch wel oplopen tot een halve minuut. 
Observeer naderhand altijd hoe de adem 
zich instelt en hoe je je voelt. Hoewel 
de adem vertraagd wordt, mag dat in 
geen geval een gevoel van benauwdheid 
geven. De klank moet echt een eigen toonhoogte hebben, dus 
geen geforceerde hoge of lage toon en daarnaast ook een 
eigen volume. Leerlingen proberen vaak hun geluidsvolume 
af te stemmen op het volume, wat wordt waargenomen 
vanuit de groep. Omdat het eigen geluid relatief veel sterker 
gehoord wordt, nemen zij daarbij systematisch een te laag 
volume, waardoor de klank makkelijk wegvalt. 
Vijf ronden is een goede maat om te beginnen. Dit kan 
opgevoerd worden tot 10 of 15 ronden.
Hieronder volgen vijf redenen om Bhramari een plaats te 
geven in lessen. 

1. Algemeen kalmerend effect. Dit uit zich onder andere 
door het wegnemen van de spanning op de borstkas en de 
schouderpartij. In lessen met als hoofddoel ontspanning, 
heb ik altijd dankbaar gebruik gemaakt van Bhramari. Naast 
een oefening als Nadi Sodhana is het effect voor leerlingen 
directer merkbaar. Daarmee is deze pranayama voor een 
grote groep goed toepasbaar.
2. Verbetering van stembeheersing. Door de genuanceerde 
beheersing van de uitademing, wordt ook het rustig spreken 
op een langere uitademing mogelijk. Spreken vanuit een 
ontspannen ademhaling is voor anderen plezieriger om te 
horen en komt overtuigender over.

3. Middel om makkelijker in slaap te 
vallen. Vanwege het kalmerend effect 
dat Bhramari veroorzaakt, wordt deze 
oefening met succes gebruikt als inleiding 
op de slaap. 
4. Voorbereiding op Nada Yoga. 
Traditioneel wordt Bhramari in verband 
gebracht met de yoga van geluid. De 
oefening wordt hierbij gedaan met 
Shanmukhi Mudra, het sluiten van de 
zeven openingen. Omdat de oren en 
ogen gesloten worden, resoneert de 
klank midden in het hoofd. Hierbij is de 
concentratie op het fysieke geluid van 
Bhramari als het ware de basis waarop 
daarna de innerlijke geluiden worden 
waargenomen.
5. Verlagend effect op de bloeddruk. 
Het werkzame element in de bij is 

hier de klank als trilling in het keelgebied. Doordat die 
trilling op de baroreceptoren komt, heeft de oefening een 
bloeddrukverlagend effect. Dit effect heeft ook een keerzijde: 
het is de reden dat de oefening door mensen met lage 
bloeddruk als onplezierig kan worden ervaren. Het kan 
zelfs een vorm van hoofdpijn geven. Bij mensen met lage 
bloeddruk is het dan ook af te raden de oefening lang achter 
elkaar te doen.

Klassieke referentie: 
Muktibodhananda Saraswati – Hatha Yoga Pradipika; Light on 
Hatha Yoga
Standaardbeschrijving: 
Satyananda Saraswati – Asana Pranayama Mudra Bandha

Dirk Ooijevaar
d.p.ooijevaar-yoga@quicknet.nl
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Een leven zonder yoga kan ik mij niet meer voorstellen. 
Mijn eerste les heb ik ervaren op mijn 16de. Inmiddels 
geef ik al meer dan 10 jaar yogalessen voor uiteenlopende 
doelgroepen. Bij mij komen vrouwen, mannen, soms kinderen 
en zwangeren. Sommige van hen hebben stress- of 
burnoutklachten. Anderen willen aansterken na ziekte.
Elke yogales heeft zijn eigen charmes en zijn eigen kleur, 
elke keer opnieuw. Bij iedere nieuwe yoga-ervaring tune ik 
opnieuw in op elke individuele cursist en wat zij of hij op dat 
moment met zich meebrengt. Dat kan pijn zijn of spanning, 
stress of boosheid, maar ook drukte. Meestal is de cursist 
zich daar niet erg van bewust en ziet deze kant van zichzelf 
liever niet. “Er was zoveel 
onrust in mijn hoofd, ik kon 
helemaal niet ontspannen!”, 
hoor ik cursisten wel eens 
zeggen. 
Bij yoga is de ‘opdracht’ juist 
het (leren) ervaren van deze 
schaduwkanten. Bij mezelf 
merk ik dat ook. Asana’s 
die ik lastig vind, vermijd ik 
eerder. Kom ik tegen een 
fysieke grens aan, dan ga ik 
terug in plaats van te ervaren 
wat er is. Ooit schreef ik het 
artikel ‘Leren voelen’. Dat is 
wat yoga voor mij nog steeds 
betekent. Het leren voelen 
van de de grenzen, jouw 
schaduwkanten.

Uit eigen ervaring weet ik dat 
een ziekte als kanker ook een 
schaduwkant is.
Iedereen die kanker heeft, wil er het liefst van af. 
Veel artikelen op Facebook spelen daar op in. De 
voedselzandloper vertelt het mij vanochtend weer: ‘10 
voedingsmiddelen tegen kanker.’ Ik word meteen getriggerd 
om te kijken. 
Gesprekken met mensen met kanker gaan meestal over hoe 
ze er weer vanaf komen: “Welke behandeling krijg jij? Moet je 
vaak naar het ziekenhuis?” et cetera.
Kanker hebben is kennelijk een strijd, een gevecht. En dat 
kun je winnen of verliezen. 

In mijn lessen ‘Yoga bij kanker’ komen cursisten die nogal 
wat met zich meebrengen. Ze komen met iets wat zij eigenlijk 
liever niet meenemen. Ze willen er juist van verlost zijn. 
Het is trouwens niet aan mij om daar een oordeel over te 
vellen. 
Op dat moment wordt er iets in mij wakker geschud. Ik wil ze 
graag met heel mijn hart welkom heten en omarmen. Ook dat 
deel waar zijzelf nog moeite mee hebben, dat deel waar zij 
liever niet naar kijken.
De lessen ‘Yoga bij kanker’ zijn bij uitstek geschikt om deze 
lieve mensen te omarmen en te verwennen. Het opzoeken 

van grenzen, de schaduwkanten, en 
het voelen ervan is voor een gezonde 
cursist soms al een uitdaging. Die 
grenzen zoek ik bij deze doelgroep 
liever niet op. Waar ik in reguliere 
lessen cursisten voor zichzelf laat 
zorgen, dek ik de cursisten van 
deze speciale lessen tijdens de 
ontspanning toe met een dekentje. 
Het is zo mooi om te zien hoe deze 
kwetsbare doelgroep dit ervaart en 
hoe zij opbloeien na een les. 

Deze lessen geven mij extra 
voldoening, zeker als de cursist met 
een warm gevoel naar huis gaat. 

Mijn gevoel over deze lessen 
breng ik graag over tijdens de 
geaccrediteerde bijscholing 
‘Yoga bij kanker’. In het voorjaar 
2016 wordt deze bijscholing 
voor de 8e keer georganiseerd 

door bijscholingscoördinator Femke Hol. Elk jaar weer 
verdiepen zich rond de 10 yogadocenten, deels in opleiding 
en deels met veel ervaring, in het lesgeven van yoga bij 
kanker. Zij zijn een cadeau voor onze samenleving. Ik zou 
willen dat er meer mensen waren die bij een medemens 
met de diagnose kanker niet vragen naar de feiten, maar ze 
volledig omarmen en toedekken met een zacht dekentje van 
liefde.

Christiane Gathmann
www.studioseele.nl

Yoga – een zacht dekentje van liefde

Christiane Gathmann
info@studioseele.nl

Inge Hermans-Ceelen

Christiane Gathmann



De Upanishads behoren tot de meest oorspronkelijke 
bronteksten van het hindoeïsme. De oudste tekst dateert van 
750 jaar voor Christus, de jongste van het begin van onze 
jaartelling. Eenieder die zich verdiept in de Indiase filosofie, in 
non-dualiteit en in yoga als weg van bevrijding, stuit op enig 
moment op deze fundamentele en intrigerende geschriften.
Het boek ‘De Upanishads’ van vertaler Wim van de Laar is al 
aan zijn tweede druk begonnen. 
Wim werkte zeven jaar aan de vertaling van deze belangrijke 
teksten uit het oude India. Nooit eerder werden zo veel 
Upanishads samengebracht in een Nederlandse vertaling. 
Bovendien schreef Wim een uiterst verhelderende toelichting.
In het kader van het thema van dit nummer ‘Vernieuwing/
verandering’ draagt Wim onderstaande tekst voor.

In de Upanishads gebeurt de overdracht van wijsheid binnen 
de beslotenheid van leraar en leerling. Het initiatief voor 
de ontmoeting ligt bij de leerling. Hij ontbeert iets, iets wat 
hem kwelt en gevangen houdt en waarin hij uit zichzelf geen 
uitweg weet. Vanuit dat verlangen naar bevrijding benadert hij 
een leraar en verzoekt om onderricht.
De leraar geeft zijn wijsheid niet zomaar prijs. Meermalen komt 
het voor dat de leerling wordt onderworpen aan een test. De 
leraar probeert de leerling af te leiden, de vraag uit zijn hoofd te 
praten of af te zwakken. Hij biedt alternatieven: rijkdom, roem, 
een lang, lang leven in een vreugdevolle wereld. De toets is om 
te zien wat het werkelijke kaliber van de zoeker is, hoe oprecht 
en onvoorwaardelijk zijn verlangen is. Het is niet zo, dat de 
leraar niet wil spreken. Wat telt is of de leerling de woorden 
in hun volle betekenis kan horen en niet gaat wankelen. De 
realisatie van vrijheid kent geen tussenwegen.

Het onderricht in de Upanishads betreft steeds het Zelf, de 
ongeziene essentie van Bewustzijn en volkomenheid. Daarin 
wordt de leerling niet zo zeer iets nieuws aangereikt. Jezelf 
zijn is iets wat je per definitie steeds bent. Daaraan hoeft 
niets te worden toegevoegd, integendeel. Het gaat om iets 
wat er al is, maar wat niet wordt gezien. Bevrijdend inzicht is 
als een heldere hemel, waaruit de wolken van verwarring en 
onwetendheid zijn verdreven.
De tegenwoordige zucht naar vernieuwing lijkt soms een 
verdekte voortzetting van oude wegen. Het oorspronkelijke 
verlangen naar bevrijding is dan uit zicht geraakt. Ware 
vernieuwing, in de geest van de Upanishads, staat in 
het teken van bevrijding, niet in verandering omwille van 
verandering.
Met de realisatie van het Zelf wordt de verknoopte 
herhaling van het oude weggevaagd. Wat dan rest is louter 
vernieuwing, spontaan en zonder voorwaarden. Want 
werkelijke vernieuwing is niets anders dan het onophoudelijke 
bruisen van het nu.

Wim van de Laar
wimvandelaar@kpnmail.nl

Upanishads in de schijnwerpers

Het nieuwe dat niet veroudert

Werkelijke vernieuwing is niets 

anders dan het onophoudelijke 

bruisen van het nu

“Ik ben die pillen zat”.
Met ingezakte schouders en trillende onderlip zat ze tegenover me.
“Ik word veel rustiger van die zitmedicatie van jou.”
Ik hield hem nog net binnen. Mijn verbetering. 
Een beter woord voor zitmeditatie had ik nog nooit gehoord.

Hoe vaak, hoelang ga jij eigenlijk zitten met je cursisten? Hoe stil mag het worden? 
Bij mij heeft het eerlijk gezegd best een tijd geduurd. Stilte kan heel naakt en intiem voelen. 
Ik wens het iedereen toe.

 

Zitmedicatie Ina Fisscher
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Kosten lidmaatschap 2016
Goed nieuws van de penningmeester! Het Lidmaatschap voor de VYN blijft in het komende jaar 85 euro. De premie voor 
de ‘Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen’ wordt met 2 euro verhoogd tot 37 euro, dit is inclusief 
assurantiebelasting. Marian roept de leden op om te controleren of de persoonlijke gegevens zoals ze in het ledenbestand 
staan, met name het IBAN nummer en de tenaamstelling kloppen. Dit is van belang om een goede incasso te verzekeren. 
Dit gaat in februari weer gebeuren. Wanneer er niet geïncasseerd kan worden omdat de gegevens niet kloppen, volgt een 
rekening met een administratieve verhoging voor de extra inspanning. 
Mocht je nog een WA verzekering willen afsluiten, stuur dan een mail naar penningmeester@yoganederland.nl. 

Advertorials in nieuwsbrief
Er is een aanvulling gekomen in het aanbod voor de nieuwsbrief. Vanaf januari 2016 is het mogelijk om naast of in plaats van een 
advertentie ook een advertorial te plaatsen. Dat is reclame maar dan verweven in tekst. De omvang bedraagt een halve pagina en 
de prijs is gelijk aan een halve advertentie in kleur. Er worden per editie maximaal 2 advertorials opgenomen. Per aanbieder is in 
principe 1 keer een advertorialruimte op jaarbasis beschikbaar. Zie voor de prijzen het colofon. De redactie houdt zich het recht voor 
niet tot plaatsing over te gaan mocht dit nodig zijn.

AGB code zwangerschapsyogalessen
De VYN heeft bij de betreffende instantie een AGB code aangevraagd en gekregen voor het uitschrijven van nota’s voor 
zwangerschapsyoga. Het vermelden van deze code op de nota van de cursist is voldoende, de zorgverzekeraars gaan tot 
vergoeding over, als de cursist de juiste verzekering heeft.
Je komt in aanmerking voor gebruik van deze code als je:
● lid bent van de VYN
● je zwangerschapsyoga lessen aanbiedt.
Om deze code op je nota’s te kunnen gebruiken moet je je eenmalig registreren bij www.agbcode.nl.
Voor dat je dit gaat doen, moet je twee dingen in digitale vorm geregeld hebben:
● bewijs van lidmaatschap van de VYN: deze vraag je per mail aan bij het secretariaat, onder vermelding van je naam en je 

lidnummer;
● uittreksel Kamer van Koophandel bij onderneming, deze heb je ontvangen toen je bent ingeschreven bij de KvK. Heb je die 

niet meer in je bezit dan kun je die alsnog aanvragen via de site van de KvK.
Welke acties je verder moet ondernemen staat hieronder.
●  Op www.agbcode.nl klik je op 'ik ben zorgaanbieder' en vervolgens klik je op de knop 'ik wil een agbcode aanvragen of een 

vestiging toevoegen'. Je vindt hier ook een toelichting hoe een AGB-code kan worden aangevraagd.
●  Je kunt hier kiezen een AGB-code voor jezelf en/of een onderneming aan te vragen.
●  Als je een keuze hebt gemaakt, wordt een invulformulier geopend waar je na wat algemene gegevens de zorgsoort kiest. Dit 

is in het geval van de yogadocenten: 90
●  Daarna kies je de kwalificatie 9034, beide zijn middels een uitklap- en scrolveld in te vullen.
Na volledig invullen, het zetten van de juiste handtekeningen en toevoegen van de benodigde stukken zoals bewijs 
lidmaatschap Vereniging Yogadocenten Nederland en het uittreksel KvK bij onderneming, kan de aanvraag worden ingediend. 
Succes met aanvragen!
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Update BTW
Er zijn bij het secretariaat weer veel vragen over de BTW binnengekomen, vandaar hieronder een samenvatting.
Je valt onder 6% BTW, als je Hatha Yoga aanbiedt en als jij de aanbieder bent van de lessen in een ruimte die van jou is , of 
door jou gehuurd wordt.
In alle andere gevallen moet er 21% BTW worden afgedragen. Dat betekent bij andere yoga vormen dan Hatha Yoga en als jij 
door een ander in zijn/haar ruimte wordt ingehuurd om les te geven.
Bij het secretariaat kun je kopie van de Staatscourant aanvragen, waar deze afspraken met de belastingdienst zijn vastgelegd.

Chris Bieze
Secretaris

Meedenken over de koers
Zoals te lezen was in de vorige uitgave van de Yoga Nieuwsbrief, hebben we met het bestuur een brainstormsessie gehad 
over het punt op de horizon van de Vereniging. Er is meer zicht op de doelgroepen waarop we ons willen richten. Maar hoe 
stippelen we de koers dan verder uit?
Nu willen we graag samen met jullie, ± 25 leden, een dag verder denken over de missie en visie van onze Vereniging. 
Heb jij ideeën over waar we heen moeten? Wil je graag meedenken? Stuur dan een mail naar het secretariaat o.v.v. 
‘Meedenken koers’. 
De dag staat gepland op 5 maart 2016.
Maroesja Grabijn
pr@yoganederland.nl

Bestuur Vereniging Yogadocenten Nederland
Voorzitter Anne Bjørndal voorzitter@yoganederland.nl  026 - 364 10 60 of 06 - 27 49 20 25
Secretariaat en aanmelden lid Chris Bieze Oudeweg 22 9608 PM Westerbroek info@yoganederland.nl, 
lidworden@yoganederland.nl 050 - 404 2926 maandag 9.30-12.00 uur en donderdag van 13.30-16.00 uur.
Penningmeester Marian Faasen Eikenlaan 31a 3203 BE Spijkenisse penningmeester@yoganederland.nl 01 81 - 61 63 11
ING: IBAN: NL05 INGB 0005 3638 36 of ABNAmro: IBAN: NL15 ABNA 0539 0160 98
Bijscholingscommissie René Tol bijscholing@yoganederland.nl 06 - 46 22 02 00
Public Relation Maroesja Grabijn pr@yoganederland.nl 06 - 29 29 73 92
Toetsingscommissie Anne Bjørndal toetsing@yoganederland.nl 026 - 364 10 60 of 06 - 27 49 20 25
Aspirant bestuurslid Gerreke van den Bosch info@yogadeventer.nl 06 - 28 31 86 22
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Sommigen van jullie hebben waarschijnlijk al gezien dat onze website wat veranderd is.
De ontwikkelingen op het gebied van websites en social media gaan snel. Tot een paar jaar geleden kon je eens in de zoveel 
tijd je communicatiemiddelen aanpassen. Je merkt momenteel dat het met folders en kaartjes en dergelijke al steeds sneller 
gaat. Websites vormen daarop geen uitzondering. Je website is tegenwoordig één van je belangrijkste middelen om te 
communiceren met belangstellenden. Dit betekent daardoor ook, dat je altijd bezig moet blijven om deze aan te passen. Met 
de website laten we kennisoverdracht plaatsvinden en laten we zien dat wij als Verenigde Yogadocenten Nederland een groep 
deskundige yogadocenten zijn, verzameld in een beroepsvereniging.

Door de snelheid van de online veranderingen was het noodzakelijk om de website aan een grote update te onderwerpen. Dit 
heeft er toe geleid dat onze website nu geschikt is voor alle apparaten, zowel computer, tablet als mobiel. Daarnaast is er een 
overzichtelijkere knoppenverdeling en een betere statistiek. Ook kun je op de homepage de Facebook berichten meelezen. 
Handig als je zelf nog niet op Facebook zit. 

Een andere groot voordeel van de verandering is, dat we beter kunnen inspelen op de richtlijnen van Google en onze 
vindbaarheid op internet. Bovendien is de lay-out en uitstraling van de website beter afgestemd op onze nieuwsbrieven, rol 
banner, ansichtkaarten en advertenties. Dit bevordert de herkenbaarheid en maakt dat wij als een sterk merk en professionele 
organisatie naar buiten treden.

We blijven de website nu continu monitoren en aanpassen naar de laatste ontwikkelingen op online gebied. Voor de toekomst 
willen we ook kijken of het mogelijk is om via de website de regeladvertenties voor de nieuwsbrief op te sturen, erkenning van 
bijscholingen aan te vragen en wat er verder allemaal nog gedigitaliseerd kan worden om het makkelijker te maken voor jou.

De vindbaarheid en het makkelijk uitwisselen van informatie op de website is in deze tijd een groot goed. We merken dat we 
hierdoor nationaal en internationaal, in en buiten yogaland, goed gevonden worden en dat er makkelijk contact tot stand komt. 
Dit is iets waar ieder lid voordeel van heeft. Maar ook de potentiële cursisten die zoeken naar een erkend yogadocent. Hoe 
beter de zoekportal gevonden wordt, hoe zichtbaarder jij als yogadocent wordt.

Kortom in de continue veranderende wereld zal de website ook mee blijven veranderen. Heb je tips, vragen of wil je 
meehelpen, laat het ons weten.

Maroesja Grabijn
pr@yoganederland.nl

Het bestuur wenst iedereen  

een inspirerend, verbindend  

en mooi yogajaar toe!
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Erkende bijscholingen
Alleen nieuw erkende bijscholingen worden in deze rubriek bekend gemaakt. De volgende bijscholingen zijn na bespreking in 
de Bijscholingscommissie erkend:

Yoga en Hartcoherentie 2 - verdieping
Datum zaterdag 12 maart 2016, 10 tot 16 uur
Locatie Prana yoga studio in Eindhoven
Docent  Corina van Dommelen
Kosten  100 euro
Info Emoties en hartcoherentie. Voor iedereen die bekend is met hartcoherentie of diegene die de eerste bijscholing gevolgd 
hebben. Hartcoherentie is een verrijkende manier om je los van alle omstandigheden terug te brengen in het moment, het hier en 
nu; info@pranayogastudio.nl of 040 - 284 04 30 of 06 - 270 556 14 www.pranayogastudio.nl 

Mahayoga, de subtiele weg van de ver-innerlijking - verdieping
Datum zes chakra’s, zes cursusdagen: 16 en 30 januari, 13 februari, 5 en 19 maart, 2 april 
Locatie Centrum voor bewustzijnsontwikkeling Tapovan, Loenen Gld, www.tapovan.nl
Docent  Abha Hontelez in samenwerking met Gauranga Hontelez (klanktherapeut)
Kosten  Geïntegreerde kennis, ervaring en verdieping van yoga, meditatie, pranayama’s, klank en mantrazang. Je kunt afzon-

derlijke dagen volgen of de gehele serie. Kijk op www.abhayoga.nl, of bel: 026 - 495 56 75
VYN punten 5 punten per dag, 30 punten voor de gehele serie 
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Naar aanleiding van de coverfoto op de voorkant van de 
vorige nieuwsbrief kwamen onderstaande reacties binnen. 

Sarvangaasana
Kaars of schouderstand zijn geen correcte vertalingen. De 
juiste benaming is: Alle-delen-houding. 
De naam leert je het effect van de houding: ze beïnvloedt 
niet alleen het lichaam, maar ook de geest. De verklaring 
hiervan is dat ze werkt op een belangrijke endocriene klier, 
de schildklier. De schildklier ligt ter hoogte van de keel. 
Ze wordt door de krachtige kin-borstklem, die eigen is aan 
Sarvaangaasana, uitgeknepen als een spons. Dit heeft 
op haar werking een regelend effect. 
Hormonen zijn uiterst belangrijk. Ze worden in ieder 
gezond organisme aangemaakt door bepaalde 
klieren in het hoofd, de keel, de borst, en de buik. 
Het heeft erge gevolgen als het met de aanmaak 
van deze stoffen misloopt. 
Veel Yogahoudingen zetten de plaats waar deze 
klieren gelegen zijn onder druk. Deze klieren 
zijn immers de tegenhanger in het grofstoffelijke 
lichaam van belangrijke energiecentra in het 
energielichaam, die chakras worden genoemd. 
Chakra betekent: wiel. Chakras zijn 
wervelende centra van energie. Als 
doktoren het lichaam van een overledenen 
onderzoeken zullen ze deze centra niet 
vinden. Dit is niet het bewijs dat deze 
energiecentra niet bestaan maar dat ze 
behoren tot het levende organisme. Ze 
behoren tot dat deel dat het lichaam 
verlaat bij het overlijden. Ze worden 
in Yogahoudingen gestimuleerd of 
geregeld.
Een uiterst belangrijke chakra is de in 
de keel gelegen Vishoeddha Chakra. 
Vishoeddha betekent: zuivere. Op 
die plaats ligt in het grofstoffelijke 
lichaam de schildklier. Deze oefent 
een invloed uit op alle andere 
endocriene klieren en dus op 
de hele persoonlijkheid. Het 
belang van Sarvaangaasana 
kan dan ook niet worden 
overschat.
Narayana

Salamba Sarvangasana
Wat een mooie foto van een jonge vrouw in Salamba 
Sarvangasana op de cover van het Herfstnummer - 
Nieuwsbrief 2015.3.
Het is inderdaad altijd een aangename houding om tegen 
het eind van een yogales aan te bieden. Over de precieze 
uitvoering kom je in de literatuur, zoals bij elke asana, allerlei 
verschillende instructies tegen. Dien je de tenen te strekken 
of de bal van de voet omhoog te duwen of juist de voetzolen 
te ontspannen? Ik wissel zulke variaties graag af zodat de 

cursisten het verschil kunnen ervaren. 
In tegenstelling tot de gegeven omschrijving dat 
de voeten ontspannen blijven,  strekt het model 
de tenen naar boven. Ook staat in de tekst dat 
het borstbeen tegen de kin drukt in Jalandhara 
Bandha, maar dat laat de afbeelding niet zien. Dat 
zijn natuurlijk geen grote problemen, maar dit had 
naar mijn mening wel in de begeleidende tekst 
behandeld moeten worden. 
Voor het terugkomen uit een yogahouding 
ontbreken vaak zorgvuldige beschrijvingen in 
de diverse yogaoefenboeken. Hier wordt bij de 
uitgebreide instructies in de nieuwsbrief terecht 
gemeld dat je het hoofd niet mag optillen.
Voor het terugkomen uit een yogahouding 
ontbreken vaak zorgvuldige beschrijvingen in de 
diverse yogaoefenboeken. Veel cursisten hebben 
een probleem tijdens het wervel voor wervel 
terugrollen van de rug. Bij mensen die wel redelijk 
goed in de schouderstand kunnen staan, schieten 
door te weinig beheersing van de (buik)spieren het 
hoofd en bovenlichaam tijdens het terugkomen 
vaak ineens omhoog. Daardoor worden veel 
voordelen van de houding meteen weer teniet 
gedaan.
Aan mijn studenten bij wie ik dit probleem 
constateer, laat ik zien dat zij het hoofd zelf 
een stukje kunnen optillen net voordat het 
als in een reflex los komt van de grond, om 

het vervolgens pas zachtjes neer te leggen 
nadat de benen en voeten de grond 

raken. Deze manier is ook te lezen 
in het boek Kashmir Yoga van Koos 
Zondervan.
Trude Matla – van der Veer

Sarvangaasana coverfoto van YNB Nº 4|2015
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Yogadocente Irma Koerhuis uit 
Schalkhaar is helemaal idolaat van 
India. Samen met haar partner Raja 
heeft zij de laatste 10 jaar India 
doorkruist. "Het is een land van duizend 
nachten en dagen. Ik vind India heel 
bijzonder door de uiteenlopende 
landschappen, architectonische 
hoogstandjes en rijke metropolosteden 
als Bangelore, Mumbai en Delhi. 
Je maakt in India ook kennis met 
de romantische fabel waardoor 
de Taj Mahal is gebouwd, de rijke 
spirituele historie die zich aftekent 
tegen gebieden met armoede en de 
ongelijkheid van het kastensysteem. 
India maakt door de ICT een snelle 
ontwikkeling door. Indiase mensen zijn 
trots maar bescheiden tegelijk. Ze zijn 
slim en ook heel gastvrij. De eenheid 
van al deze aspecten ervaar je zodra je 
het vliegveld verlaat en je in de drukte 
van het verkeer begeeft. De heerlijke 
geuren van de chutneys, chappati's, 

dosa's en kleurrijke sari's en groenten 
op markten maken diepe indruk", vertelt 
Irma over haar favoriete land.
Raja en Irma willen anderen ook 
laten genieten van de cultuur, de 
geschiedenis en de spiritualiteit. "We 
zijn als Indiaas/ Nederlands koppel al 
sinds 2003 met India verbonden en 
begeleiden reizen naar Zuid India, waar 
we de steden Pondicherry, Auroville, 
Thiruvannamalai, Attur Salem met de 
Koli hills bezoeken. In onze yoga- en 
cultuurreizen maken wij gebruik van 
plaatselijke yogaprogramma's en 
yogi's. Wij begeleiden deze reizen via 
onze lokale agenten en maken daarbij 
ook gebruik van onze eigen kennis 
en contacten. Kerala is het nieuwe 
gebied dat op ons programma staat. In 
Kerala, rijk aan natuur, ’de backwaters’, 
gaan we een Bed and Breakfast 
inrichten. Hier kun je ayurvedische 
opleidingen volgen. Vanzelfsprekend 
kan je in Auroville en Kerala ook zelf 

heerlijke ayurvedische behandelingen 
ontvangen."
Het stel brengt ook spullen uit India 
op de Nederlandse markt. "Op dit 
moment zijn onze kleurrijke yakwollen 
shawls helemaal in. Een mooi cadeau 
voor jezelf of voor iemand anders. Je 
kan ze namelijk als omslagdoek of als 
plaid gebruiken. Omdat ze van 70% 
yakwol en 30% synthetisch materiaal 
zijn gemaakt, blijven ze mooi en 
kriebelen niet. Je kan ze licht wassen 
op een wolwasprogrammma. Daarmee 
ondersteun je ook nog eens een mooi 
doel. Een deel van de opbrengst 
schenken wij namelijk aan het Mahatma 
Gandhi Home for the Aged."

Irma Koerhuis 

Telefoon 0570 - 613 147
Mobile 06- 484 269 75
Email ikoerhuis1@ gmail.com
www.indiaisbijzonder.com.

India is bijzonder

Mahatma Gandhi Home for the Aged
Dit is een tehuis voor bejaarden in Puducherry, voorheen 
Pondicherry, een stad met ruim 200.000 inwoners, ca. 135 
kilometer ten zuiden van Chennai, het vroegere Madras. 
Dit tehuis is een particulier initiatief van Albert Zwaan. 
Albert's Indiase pleegzoon Royal bestiert het tehuis van dag 
tot dag, samen met een toegewijde staf van 6 personen. 
Met steun uit voornamelijk Nederland bestaat dit tehuis al 
vanaf 2006. Met behulp van staf, deels gesponsord in hun 
opleiding en deels bestaande uit onder meer vrouwen die 
absoluut sociaal en economisch kansarm waren worden 20 
bejaarden liefdevol verzorgd. De bewoners zijn meestal op 
straat gevonden, hebben geen bezittingen, en beleven nu 
een zorgeloze oude dag. Hier geen pyama-dagen, iedereen gaat elke dag onder 
een warme douche, een luxe die ze nooit gekend hebben in hun harde leven. In 
het MGH kan voor € 1,50 euro per dag een hulpbehoevende bejaarde volledig 
worden verzorgd. Niet alleen wordt een oudere medemens geholpen, maar ook de 
verzorgenden hebben een zinvol bestaan met elke dag eten en onderdak. 
Wil je meer weten over dit hartverwarmende initiatief? 
Kijk dan op www.mahatmagandhihome.nl.
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Yogadocente Corina van Dommelen 
vertelt in onderstaand artikel over 
Hartcoherentie en de invloed daarvan 
op haar dagelijks leven. 

Hartcoherentie harmoniseert het 
hartritme, het autonome zenuwstelsel, 
ons hele organisme. Alles is op dat 
moment perfect op elkaar afgestemd.
Wetenschappelijk onderzoek dat ten 
grondslag ligt aan hartcoherentie 
training heeft uitgewezen dat het 
hart door middel van zenuwbanen en 
hormonen kan communiceren met 
de hersenen. Elke hartslag levert als 
het ware sturende informatie aan de 
‘emotionele centra’ in de hersenen.
Een coherent hartritme heeft een 
stabiliserende invloed op deze 
centra. Als het ‘coherente’ hart met 
de emotionele centra in de hersenen 
communiceert, ervaren wij meer 
innerlijke rust en komen wij beter in 
balans.

Rondom het hart bevindt zich een groot 
zenuwcomplex met zenuwverbindingen. 
Er zijn meer verbindingen van het 
hart naar het brein dan andersom. 
Ons hart en onze hersenen 
communiceren constant beide kanten 
op. Deze signalen van het hart hebben 
significante effecten op onze emoties 
en ook op hogere hersenfuncties 
zoals begrip, focus, geheugen en 
probleemoplossing. Vanuit het brein 
worden weer positieve gevoelens 
naar het hart gestuurd en zo wordt het 
positieve gevoel nog meer versterkt. 
Deze wisselwerking maakt dat het 
een weldadig invloed heeft bij allerlei 
klachten.

Het is ongeveer zes jaar geleden dat 
ik voor het eerst kennismaakte met het 
gevoel van hartcoherentie. Het voelde 
heel natuurlijk, vredig en prettig. 
Ik volgde de cursus bij Regine Herbi. 
Daar heb ik mogen ervaren hoe 
eenvoudig je in coherentie kunt zijn door 
de juiste afstemming. Door aan mijn 
huisdier te denken werd het hartritme 
meer coherent, te zien op het scherm 
van de biofeedback apparatuur waarop 
ik aangesloten was, terwijl ik me van 
te voren stoorde aan bepaalde dingen, 
wat me ver van coherentie afbracht. 
Positieve gevoelens dragen bij aan een 
coherent hartritme.
Sinds dat moment is het me blijven 
boeien en inspireren en ben ik er 
eigenlijk dagelijks mee bezig. 

Zeker in het dagelijks leven is het 
een uitdaging om telkens weer in 
hartcoherentie te komen. Hartcoherentie 
is een gevoel van flow, dankbaarheid,

ontroering. Het gevoel dat alles klopt. 
Wat we ook kunnen ervaren bij een 
mooi moment in de natuur.
Ademoefeningen brengen ons makkelijk 
tot hartcoherentie.
Ideaal is, dat deze oefeningen in het 
dagelijks leven heel toepasbaar zijn. 
 
Wat begon met lesgeven aan 
collega yogadocenten van de 
regio overleggroep in Gelderland, 
groeide uit tot de bijscholing Yoga en 
hartcoherentie. Fijn was het om mijn 
kennis en passie te mogen delen.
Nu is het tijd voor een verdieping 
bijscholing Yoga en hartcoherentie 2. 
Ik ben blij met de erkenning van de 
yogavereniging hoop ik weer mijn 
kennis, passie en enthousiasme te 
mogen delen. 

Hartcoherentie verrijkt mijn leven

Positieve gevoelens dragen bij 

aan een coherent hartritme

Corina van Dommelen
www.pranayogastudio.nl
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Wij zijn als golven in de zee

Oefeningen voor ouderen

Atie Olff
c.olff@upcmail.nl

De gedachten waarmee ons bewustzijn 
is gevuld bepalen de kwantiteit en de 
kwaliteit van onze energiehuishouding en 
onze lichaamsfuncties. Op het moment 
dat een gedachte wordt geboren, of we 
er nu uitdrukking aan kunnen geven of 
niet, verschijnt het in de vorm van een 
golf en stroomt in de ruimte. Dagelijkse 
gedachten lopen waarschijnlijk in de 
miljoenen. Iedere rugzak met gedachten-
stenen kan dan alsmaar zwaarder gaan 
wegen. 
Bij het ouder worden kan namelijk dat 
deel van de hersenen dat te maken 
heeft met het korte termijngeheugen 
en oriëntatie, de Hippocampus, gaan 
krimpen. Bij de ziekte van Alzheimer vindt 
men hier de eerste afwijkingen. Het blijkt, 
dat de Hippocampus bij ouderen die 
dagelijks zowel fysiek als meditatief bezig 
blijven niet kleiner wordt, maar met 2% in 
omvang toeneemt. Dit kan bijdragen tot 
verbetering van de kwaliteit van leven.

Stap 1. Kruislopen
Wrijf de tenen van je rechtervoet warm. 
Draai ze één voor één los en masseer 
ze stevig. Wrijf vooral stevig met je duim 
over het gebied van je voorvoet. Dan 
strijk je een paar keer met de knokkels 
van je vingers stevig langs de voetzool 
naar je hiel toe. Masseer tot slot goed 
het gebied tussen de achillespees en het 
topje van je hielbeen aan weerskanten 
van de enkel. Voer datzelfde uit met de 
andere voet. Ga daarna staan en begin 
even te lopen om te ervaren hoe je loopt. 
Houd dan stil, blijf rechtop staan en maak 
even staande passen op de plaats. Als 
je de knieën daarbij hoog optilt, tik je 
telkens even beurtelings met je rechter-
hand op je linkerknie en met je linkerhand 
op je rechterknie. Vergeet niet door de 
neus te blijven ademen. Voer dit een 
poosje uit en je zult merken, als je daarna 
weer gaat rondlopen, je anders loopt 

dan eerder. Je loopbeweging is namelijk 
hierna beter gecoördineerd.

Stap 2. Nek/schoudergebied 
ontspannen
Zittend op een stoel zet je, met een 
rechte rug en de benen een stukje uit 
elkaar, de voeten recht onder de knieën 
op de grond. Rek je even lekker uit, met 
beide armen in de lucht. Leg daarna je 
handpalmen ontspannen op je dijen. 
Draai je hoofd rustig een paar keer naar 
links en naar rechts. Als het hoofd naar 
links draait, blijf je daar even en maak je 
een paar kleine ja-beweginkjes met het 
hoofd. Voer dit ook uit, nadat je je hoofd 
naar rechts hebt gedraaid. Draai dan 
je hoofd terug naar het midden en laat 
je kin nog even rustig uithangen rich-
ting borst. Voel de rekking die in je nek 
plaatsvindt. Til het hoofd weer op, draai 
je beide schouders in het rond en blijf 
dan nog even rechtop zitten met gesloten 
ogen. Ga na of je nek/schoudergebied 
ontspannen aanvoelt. Onze nek heeft te 
maken met onze benen en voeten. Als 
we niet stevig ‘met beide benen op de 
grond staan’, merkt onze nek dit.

Stap 3. Ademoefening: Ruim ademen
Ga languit liggen. Zorg dat je zo aange-
naam mogelijk ligt. Leg je 
armen en benen zo neer, 
dat ze ontspannen zijn. 
Merk op waar de adem je 
neusgaten binnenstroomt. 
Als je inademt kun je als 
het ware voelen, dat die 
ademhaling al een stukje 
eerder buiten je neus 
begint. Inademend zuig 
je de lucht aan vanuit 
het gebied buiten de 
neusgaten. Pas daarna 
komt die de neus 
binnen. Dit verloopt 

hetzelfde bij de uitademing. Als we 
uitademen kunnen we waarnemen dat de 
uitademing uit de neusgaten de ruimte in 
gaat. Ademen is dus een ruime beweging 
maken vanuit de lucht je neusgaten in, 
en uitademend je neusgaten uit in de 
lucht buiten je neus. Merk hoe prettig dit 
is, dit ruime ademen, waarbij je de ruimte 
betrekt. Dit geeft rust in je denken.

Stap 4. Ontspanning: Bewustwording
Stel je voor hoe warmte vanuit je voeten 
door je benen omhoog stroomt langs je 
onderrug, bovenrug, nek en achterhoofd 
over je hoofd heen naar je ooghoeken 
toe. Daarna keert deze warmte aan de 
voorkant terug over je hoofd heen, langs 
je buik, langs je benen terug naar je 
voeten. Voel je vredig en veilig. Wees 
op een plek, waar je een gevoel van 
welzijn ervaart en de stilte vervult. Elke 
inademing is nooit eerder geweest en 
de uitademing volgt hier heel natuurlijk 
op. Even niets hoeven en niets moeten 
aan het eind, tot de volgende inademing 
zich weer heel natuurlijk aandient. Ga de 
dag die komen gaat zonder haast door. 
Laat de dingen komen en gaan in een 
eigen ritme. Kom daarna terug in het hier 
en nu. Open je ogen, adem even dieper 
door en rek en strek je wat.
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Wil je jezelf voorstellen aan de lezers?

Graag. Tegelijkertijd besef ik me dat 
deze eerste vraag niet eenvoudig 
te beantwoorden is. Het brengt mij 
wel bij de kern waar yoga voor mij 
over gaat. Geïnspireerd door ‘Yoga 
als kunst van het ontspannen’, houdt 
deze vraag mij al langere tijd bezig. 
Keers, Lewensztain en Malavika  
schrijven namelijk “We leven, zoals 
dat in yogataal wel wordt genoemd, 
als een geprojecteerd ‘ik’, een ego, 
namaak, een vervalsing.”
We leven allemaal stuk voor stuk 
alsof we wel zo’n plaatje zijn. Een 
plaatje dat door anderen werd 
gezien en waar we zelf elementen 
en kleine vernieuwingen aan toe 
hebben gevoegd. Dit wetende, 
aangevuld met de aandacht in het 
nu, zonder dat verleden of toekomst 
belangrijk zijn, zou het antwoord op 
bovenstaande vraag zijn: ‘ik ben’. 
In momenten van yogabeoefening 
en stilzitten ben ik dit gewaar. Alle 
andere momenten probeer ik in 
aandacht gewaar te zijn en ben ik 
waarschijnlijk ook alle projecties waar 
ik het zojuist over had.

Ik ben Femke Hol, getrouwd met Chris 
en moeder van Noah (4 jaar) en Nila 
(2 jaar). Ik ben geboren in een klein 
dorpje in Noord-Brabant. Ik ben op 
jonge leeftijd op kamers gegaan 
en gaan reizen om de wereld te 
ontdekken. Ik houd van verbindingen 
met mensen. Mijn gezin vormt voor mij 
mijn grootste inspiratiebron.
Ik heb sinds dit jaar een eigen  
yogastudio Karibu Yoga in Breda. 
Karibu betekent ‘welkom’ in het 
Swahili. Karibu Yoga is voor mij een 
plek waar iedereen welkom is om 
yoga te beoefenen.
Vanaf 2014 ben ik als coördinator 
verbonden aan Samsara Yoga. De 
onderwijstraditie vanuit de Advaita 
Vedanta van waaruit de opleiding 
werkt, biedt mij elke dag weer nieuwe 
inzichten en ervaringen.

Hoe is de liefde voor Yoga in jou 

ontvlamd?

In eerste instantie was yoga voor mij 
vooral een gevecht en een grote 
confrontatie met me mezelf. Een stijf, 
gespannen lichaam. Totale onrust. 
Tegelijkertijd bleef iets in mij,  

me terugbrengen naar mijn mat. 
Een soort haat – liefde verhouding. 
Geleidelijk aan begon ik te begrijpen 
en te voelen wat de asana’s met me 
deden. Ik werd me bewust van de 
adem en begreep hoe ik ruimte kon 
ervaren in de adem. Ik had minder 
spanningsklachten, mijn lijf werd 
soepeler. Er kwamen momenten van 
rust en stilte en ik merkte dat ik me 
langer met deze momenten wilde 
verbinden. Yoga bracht en brengt 
me ook steeds meer op een andere 
manier in interactie met de wereld 
om me heen en met de mensen met 
wie ik omga. Het maakt me bijvoor-
beeld bewust, wanneer mijn ego aan 
het woord is, en wanneer ik spreek 
vanuit mijn ware zelf.
De geboorte van mijn kinderen zijn 
voor mij ook twee prachtige  
yogaervaringen geweest. Yoga 
heeft ervoor gezorgd dat ik tijdens 
de bevalling in aandacht kon zijn, de 
adem kon gebruiken als ontspanning, 
en me volledig kon overgeven aan 
wat op dat moment nodig was om 
hen geboren te laten worden.

Het praatstokje

met

FEMKE HOL
In deze rubriek vertellen yogadocenten iets over 

zichzelf en beantwoorden zij een aantal vragen.  

De geïnterviewde geeft vervolgens het stokje 

door aan een collega.
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Welke yogaopleidingen heb je 

gevolgd en wat voor soort Yoga  

geef je?

In eerste instantie heb ik een aantal 
niet erkende Hatha yoga cursussen 
en opleidingen gevolgd. Daarna heb 
ik bij Samsara Yoga Docenten-
opleiding een persoonlijk traject 
gevolgd om erkend yogadocent te 
worden. Ik heb me gespecialiseerd in 
yoga voor ouderen, zwangerschaps-
yoga en heb met veel plezier 
bijscholingen gevolgd in anatomie 
en asana’s, rug-, nek- en schouder-
klachten en meridianen- en  
energieleer.

Wat is volgens jou de basis van een 

goede yogales?

Dat de cursist ervaart dat hij zich-
zelf mag zijn en de tijd en ruimte 
kan nemen om dichter bij zichzelf 
te komen. Ieder mens is anders en 
ieder lichaam is anders. Daarnaast 
zijn zuivere intenties van de docent 
belangrijk en kennis ten aanzien van 
asana’s, de anatomie, de filosofie, 
pranayama’s, stilzitten en eventueel 
massagetechnieken. Zelf werk ik veel 
met ouderen. Ik vind het waardevol 
om veel kennis in huis te hebben 
over ouderdomsklachten, de manier 
waarop asana’s aangepast kunnen 
worden, welke pranayama’s ingezet 
kunnen worden. Het is belangrijk om 
ieder individu goed te begeleiden, 
ongeacht de klacht of eventuele 
beperking.

Volg je de Indiase Yogatraditie?

Ik geef invulling aan yoga in mijn 
dagelijkse leven vanuit de  
onderwijstraditie van de Advaita 
Vedanta, het zelf is al volmaakt en 
compleet. Yoga beoefening en stil-
zitten, leert mij tot de kern komen van 
mijn ware zelf.

 

 

 

 

Hoe zie je de toekomst van de Yoga 

in Nederland?

Ha ha… yoga leert mij om in het 
heden te verblijven. Dus daar durf ik 
geen uitspraken over te doen.

Aan wie geef jij dit stokje door?

Siranouch Kalousdian.

‘Ik houd van 

verbindingen met 

mensen’
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Narayana is een nieuwe schrijver die vanuit België een 
aandeel levert aan deze en komende nieuwsbrieven.

Narayana werd geboren onder de naam Jozef Kiekens op 19 
juni 1935 in Aalst België. Hij doet al bijna een halve eeuw aan 
yoga.
"Ik begon met Yoga in oktober 1959, samen met een 
jongere broer, met een gedrukte cursus uitgegeven door de 
Gentse uitgeverij De Vlam. De cursus vermeldde zelfs geen 
auteur. Hij stopte na een jaar. Ik hoorde dat de schrijver 
was omgekomen in een auto-ongeluk. We behielpen ons 
toen met het boek Yoga van de Nederlandse arts Rama 
Polderman. In de literatuurlijst vonden we Swami Sivananda, 
India. We schreven 
een brief met niet 
meer adresgegevens 
dan dat. We hadden 
binnen twee weken een 
antwoord. Deze brief was 
gedateerd 6 december 
1962. We namen dit als 
stichtingsdatum van de 
Yogavereniging die we 
stichtten onder inspiratie 
van Swami Sivananda, de 
grote wijze van Rishikesh, 
die in 1936 The Divine Life 
Society had opgericht," 
vertelt Jozef.

Jozef en zijn zielsverwanten doopten de afdeling van The 
Divine Life Society 'Yoga Vedanta Aalst'. Een vereniging 
zonder winstoogmerk. Onmiddellijk werd overgegaan tot het 
vertalen en schrijven van artikelen. 
Computer en mobiel waren nog in de maak dus alles 
werd gestencild en uitgedeeld. "Deze publicaties werden 
spoedig een maandblad met lezers over heel Vlaanderen 
en Nederland. Het begint nu aan zijn 53ste jaargang. Ik 
ben al die tijd voorzitter geweest. Sinds 1970 ben ik ook 
verantwoordelijke uitgever van het maandblad, dat we de 
naam Yoga Magazine, Licht van Sivananda meegaven. 
De eerste Yogaleraar die we ontmoetten was Swami 
Satchidananda, een discipel van Swami Sivananda, die ons 
voor het eerst bezocht in mei 1966. We hebben bewezen 
dat je Yoga ook kunt leren uit boeken. Een boek is ook een 
Goeroe. Het enige wat die Goeroe niet doet, is je verbeteren," 
weet de yoga beoefenaar uit de praktijk.

De behoefte aan een echte Goeroe dreef Jozef naar Swami 
Sivananda’s Ashram. Voor het eerst in augustus 1973 en 
daarna keerde hij vijftien keer terug.
In België zette hij in 1970 een Vormingsschool voor 
Yogaleraren op onder de naam Yoga Academie. "Een 
naam die navolging kreeg. Het is één van de door de Yoga 
Federatie van de Nederlandstaligen in België erkende 
vormingsscholen. Ik was jarenlang lid van het vijfkoppige 
comité dat de Europese Yoga Unie bestuurde onder leiding 
van Gerard Blitz. Toen ik gepensioneerd werd, volgde ik 
vier jaar Sanskrit en Hindi in de Universiteit van Gent. 
Sedert 1985 hebben we een eigen Yogalokaal, vroeger een 

pantoffelfabriek. De naam 
is Swami Sivananda 
Yoga Ashram. Swami 
Satchidananda zei: 'They 
already took care of the 
soles of the people.'
Ik heb mijn goed betaalde 
baan altijd gecombineerd 
met mijn onbezoldigd 
Yogawerk. Ik stond om 
4 uur op, kwam na mijn 
meditatie en oefening 
om 6 uur naar beneden 
en zat om 7 uur 30 in 
Brussel op kantoor. Zo 

vroeg om ’s avonds Yoga uit te kunnen dragen."

Volgens Jozef stond hij aan de basis van de Nederlandse 
Vereniging van Yogodocenten. "De stichters ontmoette ik in 
Zinal. Ze deden een beroep op mijn ervaring. Ik werd twee of 
drie keer uitgenodigd op jullie weekend op de Veluwe.
Ik ben nu 80 jaar, maar nog altijd heel actief. De naam 
Narayana kreeg ik van Swami Satchidananda in 1967. 
Betekenis: Nara is God; Naara is zijn schepsel; Aayana is 
zijn verblijfplaats. De naam betekent dus: Degene die zijn 
verblijfplaats heeft in ieder schepsel."

In het licht van Swami Sivananda 
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Laat het er niet bij zitten

Ploeg je verdorde, verkrampte akker

weer open

Zaai zachtjes

rustig en krachtig

langzaam vanuit lichtende kaars

benen zakkend, voren trekkend

in het aardse leven

Jezelf niet nekkend

Kijk er eens anders tegen aan

Gevouwen in het verruimende 

van je besloten oneindigheid

raakt het je

Zon, hart, hoofd, keel

Geheel

Het verlangen niet te blijven hangen

in het beperkende van je ego

Onwetendheid

kan keer op keer keren

Leg lichaam neer

voor het ontspannen oogsten

van eigen verdienste

   Johan 

   November 2015

Johan Hoft
johanhoft@hotmail.com

Yoga & poëzie

HALASANA - DE PLOEG
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Het nieuwe yogaboek Johan Noorloos

Bladerend door het nieuwe boek van Johan Noorloos geniet 
ik van de mooie vormgeving en de  goede fotografie. Ik vind 
het wel wat jammer dat voor de foto’s hele mooie en lenige 
mensen zijn gebruikt. In mijn beleving kan dit voor mensen 
met een niet zo slank en lenig lichaam een extra drempel 
zijn om aan yoga te beginnen. Mijn vormgevershart echter 
glimlacht bij de dikke zachte kaft die heel mooi Anicha, 
verandering verbeeld. Elke keer als je het boek vasthoudt 
voelt het anders.

Het boek is bedoeld voor: ‘De beginner, de zoeker op het 
yoga pad, als de serieuze beoefenaar. Ook wil het een 
handboek zijn voor (aanstaande) leraren.’ 
De inhoud van het boek is helder opgedeeld in de 
geschiedenis van yoga, de filosofie, meditatie, anatomie, 
psychologie en verschillende yogastijlen afgewisseld met 
persoonlijke verhalen van Johan en quotes van wijsgeren. 
Aangevuld met uitwerkingen van yogahoudingen en diverse 
lesopbouw. Alles is duidelijk omschreven waardoor het een 
uitgebreid boek, een soort van encyclopedie is, wat voor de 
beginnende yogabeoefenaar zoals onze cursisten een mooi 
naslagwerk kan zijn. Ik zou het wel in het lijstje aan te raden 
boeken voor mijn cursisten opnemen.

Zelf merk ik, dat ik op meerdere plekken wat verdieping 
mis. Johan gaat zeker wel even onder de oppervlakte, maar 
had van mij veel dieper mogen gaan. Voor gevorderde 
yogadocenten staat er daarom niet veel nieuws in en ook 
niet verdiepende gedachten die mij als zoeker op het yoga 
pad weer aanzetten tot nieuwe zoektochten en inzichten. Ik 
realiseer me ook dat het boek dan nog dikker zou worden en 
misschien niet meer geschikt is voor beginners.

Johan heeft een nieuwe yogavorm gesmeed uit bekende yoga 
en meditatie stijlen en noemt deze Anicha yoga. Anicha staat 
voor verandering en gaat ook over de yoga naast de yoga 
mat. Ondanks zijn uitleg waarom hij deze nieuwe yogavorm 
heeft geschapen, blijft het bij mij wat schuren. In mijn 
beleving probeer je cursisten altijd al mee te geven dat het 
juist ook gaat om wat je leert op de yoga mat mee te nemen 
in je dagelijkse leven. Daarnaast is in de loop der jaren mijn 
yoga allang een mix van yogavormen geworden. Elke cursus, 
bijscholing of interessant boek en gesprek maakt dat er bij mij 
iets, hoe minuscuul ook, verandert. Wat dan ook doorsijpelt 

in de yoga- en 
meditatie-
lessen die 
ik geef. Een 
verandering 
die niet te 
voorkomen is.
In het bos 
van de vele 
yogavormen en de yoga ervaren buiten de yoga mat, was het 
voor mij dus niet nodig geweest om een nieuwe yogavorm te 
creëren.

Kortom een goed, leesbaar boek, maar laat de veranderingen 
in yogaland doorgaan zonder nieuwe yogavormen erbij. 
Maar wie weet heeft het lezen van Anicha Yoga mij al meer 
veranderd dan dat ik door heb.

Maroesja Grabijn
www.ananda-yoga.nl

Recensies

 
Centrum Zweiersdal 
Workshops en bijscholingen (VYN)  

voor- en najaar 2016 
door onder andere 

 
Rob Obermeijer, Eric Staals,  

Maurice Willems, Yvonne Bal, Lea Vos, 
Iekelien Buurman, Maartje van Hooft,   

Djihi Marianne en Francien Goudsbloem  
 
 

Critical Alignment Yoga 
4 level basis- en vervolgtrainingen 

o.l.v. Gert van Leeuwen 
 

Eenjarige vervolgopleiding 
voor Yogadocenten 

o.l.v. William Yang 
 

www.zweiersdal.nl 
Weverstraat 65 - 6862 DK Oosterbeek 

Lea Vos 06 42315757  
infoyoga@zweiersdal.nl 
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Zoals op Facebook en in de digitale nieuwsbrief al werd 
vermeld, stond de PR commissie op 25 oktober op het Yoga 
Magazine Festival. Voor het eerst lieten wij ons als Vereniging 
Yogadocenten Nederland bij een dergelijk event zien. 
Ons doel was om bij yoga beoefenaars onze zoekportal 
www.ikzoekeenyogadocent.nl onder de aandacht te brengen. 
Een promotieactie waarbij alle leden baat hebben. Daarnaast 
was het goede promotie voor de VYN. 

Naast de pennen en de rolletjes pepermunt, waar de 
algemene informatie van ons op staat, hadden we mooie 
A5 ansichtkaarten bij ons. Op deze kaarten stonden drie 
woorden die aanspreken bij mensen die een yogadocent 
zoeken en het aanbod van de aangesloten docenten van de 
VYN. Namelijk: aandacht, kennis en uniek. Met daarnaast 
een duidelijke vermelding naar de zoekportal.

De kaarten, pennen en pepermuntjes vonden gretig aftrek. 
Maar dit was niet het enige wat deze dag geslaagd maakte. 
Regelmatig kwamen mensen aan de stand voor een 
praatje of een vraag. De meest gestelde vragen door yoga 
beoefenaars waren: Wie zijn jullie? Wat doen jullie? En vanuit 
yogadocenten kwam vaak de vraag, wat zijn de voordelen om 
lid te worden van de Vereniging Yogadocenten Nederland?

Vanuit de vragen van yoga beoefenaars bleek dat heel veel 
Yogi de VYN niet kennen. Dit laat het belang zien van goed 
zichtbaar zijn in de steeds grotere bekendheid en beoefening 
van yoga. Ieder lid kan daaraan bijdragen door in zijn of 
haar promotie, artikelen in de pers, etc. ook altijd de VYN te 
vermelden. Daarnaast gaan we vanuit de PR commissie door 
met meer bekendheid genereren, zodat jij als lid daarop mee 
kunt liften.

Ook zijn we aan het kijken of op festivals staan een vervolg 
kan krijgen op bijvoorbeeld het Yoga Festival op Terschelling 
en eventuele andere events. Uiteraard kunnen we dit niet 
allemaal alleen. Dus mocht het je leuk lijken om te helpen 
en namens de VYN op een festival te staan, stuur dan je 
gegevens naar pr@yoganederland.nl en wie weet sta je 
samen met ons in de stand.

Maroesja Grabijn & Karina Delfos
PR commissie

VYN op weg in festival-land



 
 
 
 
 

 
 
 
Organiseert 

 
- De 4-jarige opleiding tot yogadocent 

 
- 1-jarige opleiding tot docent zwangerschapsyoga 

 
- Zeer interessante bijscholingen voor yogadocenten 

 
 

Nieuwsgierig? 
 

 
Bel of mail voor informatie met de Yoga Academie Nederland 
 
- Tel.   : 0297-284597 
- Email  : yan@xs4all.nl 
- Of kijk op   : www.yoga-academie.nl 

 
 
 
 
Onze activiteiten vinden plaats in Amsterdam 

 
 
 

 
Erkend door de Vereniging van Yogaleerkrachten Nederland 

Voldoet  aan de eisen van de Europese Yoga Unie 
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Erkend door de Vereniging Yogadocenten Nederland
Voldoet aan de eisen van de Europese Yoga Unie
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Yoga en meer... 
Dat was genieten tijdens een mooi en in alle opzichten 
warm yogaweekend in september, midden in de natuur, 
nabij Winterswijk. Het Hof van Kairos ligt daar in een 
prachtig oud landschap. Omdat een lieve collega voor de 
tweede maal de moeite nam één en ander te organiseren, 
en uiteindelijk voldoende yogadocenten daar gehoor aan 
gave, kon het plan doorgaan en de prijs heel  
aantrekkelijk blijven. Hier werd weer eens duidelijk, hoeveel 
we van elkaar kunnen leren. We kunnen samen stil zijn, 
vriendschap sluiten, yoga beoefenen en vooral elkaar 
inspireren. Op de lectuurtafel legde iedere deelnemer twee 
boeken en twee tijdschriften die hij/zij graag onder de 
aandacht wilde brengen. En die waren allemaal verschil-
lend.
Wat een genot om je eigen aandeel te leveren in het geheel 
en vervolgens tien lessen te mogen ontvangen van collega's 
die afkomstig zijn uit verschillende opleidingen en disci-
plines. 

Vanaf de gelegenheid tot gezamenlijke ochtendmeditatie tot 
in de avond was er een ruim aanbod van onder andere Yoga 
Nidra, Dru-yoga, Vinyasa Flow Yoga, Duo yoga,  
Gezichtsyoga, Asana's gezien door een fysiotherapeute, 
Tai Chi/Chi Kung, een Tekenanalyse Workshop en heerlijke 
wandelingen in de omgeving. En dan hielden we ook nog 
tijd over om even in de tuin te zitten, waar de kippen om ons 
heen scharrelden. Je kon kiezen voor een stil plekje of rond 
de grote tafel met elkaar ervaringen delen. 
De kok,een vrijwilligster, die over de keuken heerste, want 
wij kwamen niet verder dan haar de vuile borden aanreiken, 
toonde zich een yogi in hart en nieren door belangeloos het 
heerlijkste vegetarische eten op tafel te toveren. Het heeft 
ons aan niets ontbroken. 
Een yoga weekend vol gezelligheid, om je energie op te 
laden, een cadeau voor jezelf. Dat zouden we vaker moeten 
doen. Weet je wat? Kom volgende keer allemaal!

Meer weten?  Email: trudematlaveer@gmail.com

Trude Matla-van der Veer
trudematlaveer@gmail.com
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
YOGA BIJ KANKER 
* za 19/9/15 t/m 18/6/16, 10 - 17 uur * www.yogaenkanker.nl * 
WG-plein 108, Amsterdam; Stichting Yoga & Kanker: team van 
gespecialiseerde yoga- en gastdocenten o.l.v. hoofddocent 
Josette van Leeuwen; Professioneel en verantwoord yogales 
geven aan een groep (ex-) kankerpatiënten, bel met tel. 020- 
6122780; 60 VYN punten;
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VIPASSANA-YOGARETRAITE
* 12 tot en met 14 februari 2016 * www.inafischer.nl *
Centrum Oostraven, Epe; Coby van Herk en Ina Fischer; 
Een weekend om te vertragen en te verstillen. Weer weten 
waar het nou echt om draait. Veel stilte maar ook uitwisseling, 
dhammatalks en mogelijkheid voor een gesprek; kosten 230 
euro op basis van een 2-persoonskamer plus dana;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZWANGERSCHAPSYOGA
* vr 2/1 12/2 4/3 18/3 8/4 22/4 29/4 13 /5 3/6 17/6 1/7 26/8 9/9 
23/9 en 14 /10 2016; 11.45 - 17.30 uur * www.samsara.nl *
Samsara Yoga Opleidingen, locatie Schiedam; Danielle 
Bersma, Loes van Mee, Romanie Noordegraaf, Lilian Kluivers, 
Michelle ten Berge en Karianne Brummelkam; Aan bod 
komen alle fysieke, emotionele en spirituele aspecten rondom 
de zwangerschap en bevalling. Er is ruime aandacht voor 
de ontwikkeling als docent met een eigen kundige visie op 
zwangerschapsyoga. Kosten 1295 euro, inclusief reader, koffie, 
thee en vegetarische lunch, info@samsara.nl of via tel. 06-
15201835; VYN punten 60
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRATYAHARA ANDERS GEZIEN
* Zondag 7 februari 2016, 9.30 uur tot 16.15 uur *
Yoga studio van John Tumulero, Heesbergstraat 51, 6417 AA 
Heerlen; Frank Wissink en Trude Matla-van der Veer; Kosten 90 
euro inclusief koffie, thee, en versnapering, de workshop heeft 
vrijstelling van BTW. Meenemen: yogakleding, groot badlaken 
of eigen mat, schrijfmateriaal, lunch, info en inschrijven via 
trudematlaveer@gmail.com of tel. 0182 725283 of 06 50816170; 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INDIA YOGAREIS MET 
VEDANTA SCHOLING
* 21 februari tot en met 12 maart 2016 * 
www.yogamaarssen.nl *
Santosh Puri Ashram Noord-India; 2500 euro inclusief ticket, 
informatie; 06 - 53 47 14 36; VYN punten 39
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
STILTEWEEKEND VOOR 
VROUWEN
* 15 -17/4 en 11 - 13/11 2016 * www.simsara.nl *
Klooster van de Franciscanessen, Denekamp; Gabrielle Bruhn; 
Loop- en zitmeditatie, meditatie-instructies, aandachtige yoga, 
een stiltewandeling in de ochtend en lezingen. Enige ervaring 
met Vipassana/Mindfulness is prettig; Kosten 140 euro voor 
eenpersoonskamer/volpension plus vrijwillige bijdrage
voor de begeleidster. Gabrielle Bruhn gabi1404@hotmail.com
tel: 06-24204810
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Alleen VYN-leden kunnen hun activiteiten in de Yoganieuwsbrief plaatsen. De kosten bedragen 12,50 per keer en per activiteit. 
Aanleveren van kopij dient te geschieden volgens een vaste indeling met korte tekst. Inhoud en volgorde: wat, wanneer, waar 
en door wie. Totale lengte van de tekst achter info mag niet meer dan 250 tekens bedragen, inclusief spaties. Kaders:
● Niet meer dan 3 regeladvertenties per adverteerder per uitgave.
● Plaatsing vindt pas plaats na ontvangst van betaling van 12,50 euro per regeladvertentie.
● Plaatsing aanleveren volgens format. Anders wordt de advertentie aangepast door de redactie.
● De VYN is niet inhoudelijk verantwoordelijk voor de aangeboden activiteiten en geeft met plaatsing in deze nieuwsbrief niet 

automatisch erkenning van de kwaliteit.
 
Mailadres: info@yoganederland.nl.
De activiteit wordt geplaatst als de kosten voor plaatsing zijn voldaan op girorekening 5363836 
(IBAN: NL05INGB0005363836) of bankrekening 539016098 (IBAN: NL15ABNA0539016098) 
ten name van Vereniging Yogadocenten Nederland, Spijkenisse onder vermelding van: activiteitenkalender.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
STILTERETRAITE VOOR 
VROUWEN IN HET 
SAUERLAND
* 22/5 - 26/5 en 2/10 - 6/10/2016 * www.simsara.nl *
www.savita.nl/Winterberg; Gabrielle Bruhn; Loop- en 
zitmeditatie, meditatie-instructies, aandachtige yoga, twee 
stiltewandelingen in de ochtend en lezingen. Enige ervaring 
met Vipassana/Mindfulness is prettig. Kosten 150 euro voor 
eenpersoonskamer/volpension plus vrijwillige bijdrage voor de 
begeleidster. Gabrielle Bruhn gabi1404@hotmail.com, tel: 06-
24204810 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZEN-MEDITATIE
* 6 zaterdagen, start 1 oktober 2016 tot en met 1 april 2017. 
Tijd 8.45 tot 11.45 uur * www.nicoliplijn.nl *
Yoga studio Nico Liplijn, Molenheide 18, 6027PZ Soerendonk; 
Nico Liplijn, Yogadocent en Medium; Binnen de Yoga hebben 
wij het vaak zo druk met de asana's, dat wij de stilte verliezen. 
Met hulp van ZEN-meditatie komen innerlijke emoties meer 
naar de oppervlakte, waardoor wij nog dieper vreugde kunnen 
gaan ervaren; info@nicoliplijn.nl. Kosten 120 euro. Graag vooraf 
bellen, tel:0495-592946; YN punten 18 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VERSTILLING IN YOGA
* 19/3 2016, 13 -18 uur * www.yoga-docentenopleiding.nl *
Docentenopleiding Yoga&Vedanta, Doorn; Hein van Dongen, 
Ina Fischer, Coby van Herk; Filosofie, Yoga en Meditatie. 
We behandelen begrippen uit het Boeddhisme en de vier 
grondslagen van aandacht: lichaam/adem, gevoelens, 
gedachten en onze voorstellingen van de werkelijkheid. 
Daarnaast krijg je een yoga/meditatie les; Ook voor niet-
yogadocenten; 25 euro, inclusief maaltijd, 10 euro voor oud-
studenten; info@yogaenvedanta.nl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EHBO VOOR DE YOGADOCENT
* 23/4/16, 12.15-17.15 uur * www.yoga-docentenopleiding.nl *
Docentenopleiding Yoga&Vedanta, Doorn; Daphne van Lunzen; 
Informatie over risicovolle situaties en ziektebeelden die je 
kunt tegenkomen bij cursisten in je les. Ook praktijkoefening 
zoals reanimatie, 55 euro inclusief koffie, thee en soep; info@
yogaenvedanta.nl; VYN punten 4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZWANGERSCHAPSYOGA
* 12 zaterdagen van 10.00-17.15 uur, januari - november 
2016 * www.yoga-docentenopleiding.nl *
Docentenopleiding Yoga en Vedanta, Doorn; Docententeam en 
verloskundige; Zwangerschapsyoga@yogaenvedanta.nl. Je 
bouwt kennis op rondom het transformatieproces van geboorte 
en ruimte bieden aan cursisten, zodat zij eigen keuzes kunnen 
maken. Het accent ligt op yoga, meditatie, psychologie en 
verloskunde; VYN punten 60 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INDIASE MYTHEN IN 
VROUWELIJK PERSPECTIEF
* Zondag 17 januari 2016, 10.30-15.00 uur * www.yoga-sas-
witha.nl *
Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte, Bilthoven; 
Lezing door dr. Annine van der Meer, yogales door docent 
Saswitha Yoga Opleiding; Filosofische zondagen met als thema: 
‘Wijsheid in verhalen’. Wat kunnen de Indiase mythes je leren 
over jezelf? Over je eigen gedrag, je drijfveren, je bestemming. 
Lezing met voorafgaand Saswitha Yogales. Ook als bijscholing.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DE RAMAYANA GEZIEN DOOR 
MINIATUURSCHILDERS 
VANAF 1600
* Zondag 14/2/16, 10.30-15.00 uur * www.yoga-saswitha.nl *
Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte, Bilthoven; 
Lezing door prof. dr. Winand Callewaert, yogales door docent 
Saswitha Yoga Opleiding; Filosofische zondagen met als thema: 
‘Wijsheid in verhalen’. Wat kunnen de Indiase mythes je leren 
over jezelf? Over je eigen gedrag, je drijfveren, je bestemming. 
Lezing met voorafgaand Saswitha Yogales. Ook als bijscholing.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BOEDDHA’S VORIGE LEVENS - 
IDEAAL GEDRAG VOOR ALLE 
VOELENDE WEZENS
* Zondag 13/3/16, 10.30-15.00 uur * www.yoga-saswitha.nl *
Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte, Bilthoven; 
Lezing door prof. dr. Paul van der Velde, yogales door docent 
Saswitha Yoga Opleiding; Filosofische zondagen met als thema: 
‘Wijsheid in verhalen’. Wat kunnen de Indiase mythes je leren 
over jezelf? Over je eigen gedrag, je drijfveren, je bestemming. 
Lezing met voorafgaand Saswitha Yogales. Ook als bijscholing. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
HOLISTISCHE KINDERYOGA 
* 8 lesdagen * www.holistischekinderyoga.nl *
Nijmegen, Utrecht, Zwolle & Antwerpen; Arterre Holistisch 
Opleidingcentrum; Helend spelen met kinderyoga. Vanuit 
een gedegen opbouw, kindgerichte yogatechnieken leren 
doceren aan kinderen vanaf 4 jaar. Een holistische visie en 
werkwijze waarbij het kind wordt benaderd op fysiek, mentaal en 
emotioneel vlak staat centraal; VYN punten 48
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
THERAPEUT. KINDERYOGA 
* 8 lesdagen * www.kinderyogatherapie.nl *
Nijmegen & Antwerpen; Arterre Holistisch Opleidingcentrum; 
Kinderen leren coachen binnen een individueel yogaprogramma 
op maat. Kinderyogatechnieken rond onder andere 
asana, pranayama en yoga nidra/ontspanning worden 
aangesloten met therapeutische werkvormen en creatieve 
verwerkingsopdrachten; VYN punten 48
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
HARTFOCUS EN 
HEARFULNESS MET 
KINDEREN
* 4 lesdagen vanaf 23 januari 2016 * www.holistischekin-
deryoga.nl *
Nijmegen; , Arterre Holistisch Opleidingcentrum; In deze 
opleiding leer je kinderen de kracht van hun hart te ontdekken. 
HartFocus-oefeningen, hartopeners, ademoefeningen en 
heartfulnessmeditaties helpen kinderen, jongeren en ouders 
in het dagelijks leven coherentie van het hart te bewerkstelligen.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
YOGA-SPECIALISATIE
* 6 januari (Kriya Yoga), 23 maart (Yoga Nidra), 15 juni (Hara 
Yoga) en 12 oktober (Mantra Yoga) 2016. Tijdstip/duur: elke 
reeks bestaat uit 10 lessen op woensdag-ochtend van 10 
-11.30 uur, met uitzondering van Yoga Nidra. Deze les loopt 
van 9.30 - 11.00 uur * www.blikopener.info *
De Blikopener Yoga-opleidingen, LeoXIIIstraat 55, 5046 KH 
Tilburg; Hans ’t Hart, Joop van Remortel, Liesbeth Stoltz, 
Natasja de Senerpont Domis; Contacturen: 15 uur per 
lessencyclus, Kosten:100 euro per cyclus (inclusief certificaat), 
Hans ’t Hart/ Natasja de Senerpont Domis tel.013-5356137
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRANAYAMA – RAJA YOGA
* 7 en 21 januari, 4 en 18 februari, 3 en 17 maart 2016 * 
www.blikopener.info *
De Blikopener Yoga-opleidingen, LeoXIIIstraat 55, 5046 KH 
Tilburg; Hans ‘t Hart; De 6 lessen vinden één keer in de 2 
weken plaats op donderdagavond van 19.30 – 21.30 uur, 
contacturen: 12 uur per lessencyclus, kosten 125 euro, Hans ’t 
Hart/ Natasja de Senerpont Domis, tel. 013-5356137
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LAYA YOGA EN PRANAYAMA 
EN PRATYAHARA
* Laya Yoga: 27 en 28 februari 2016
Pranayama en Pratyahara: 8 en 9 oktober 2016 * www.
blikopener.info *
De Beukenhof, Capucijnerstraat 42 te Biezenmortel; Hans ’t 
Hart/ Natasja de Senerpont Domis; Het weekend loopt van za 
9.30 – zo 15.30 uur, contacturen: 12 uur per weekend, kosten 
200 euro voor 2-persoonskamer en 220 euro voor 1-persoons 
kamer, inclusief 1 overnachting, maaltijden, koffie en thee, Hans 
’t Hart/ Natasja de Senerpont Domis tel. 013-5356137
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
YOGA VEDERLICHT
* 16 januari 2016 * www.yoga-marijkeludwig.nl *
Parallelweg Noord 97, 5281hk Boxtel; Marijke Ludwig; 
Ingrediënten die een houding licht en op den duur zelfs 
moeiteloos maken door de inzet van de bekkenbodem, de 
aandachtspunten en de beelden die je, tijdens het inspreken 
van een houding, schetst. Dit alles bij elkaar maakt yoga 
vederlicht; Kosten 125 euro inclusief geïllustreerd lesmateriaal 
en lunch; VYN punten 4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BASISKRACHT
* 23 januari 2016 * www.yoga-marijkeludwig.nl *
Parallelweg Noord 97, 5281hk Boxtel; Marijke Ludwig; 
Basiskracht; oefeningen om de bekkenbodem veerkrachtig 
en gezond te maken en te houden. Klik op www.yoga-
marijkeludwig.nl op nieuws. Deze workshop is een 
noodzakelijke voorbereiding voor de Masterclass Bekken. 
Gecertificeerd Cantienica® trainer, kosten 125 euro inclusief 
geïllustreerd lesmateriaal en lunch; VYN punten 4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FACEFORMING
* 19 maart en 2 april 2016 * www.yoga-marijkeludwig.nl *
Parallelweg Noord 97, 5281hk Boxte; Marijke Ludwig; 
Zevenenzeventig spieren maken je gezicht levendig, 
onvergelijkbaar en expressief. Faceforming oefent deze spieren 
bewust en verfijnd, resultaat een mooi, ontspannen gezicht. 
Een eerste hulp ook bij hoofdpijn, schouder- en nekspanning 
en spanningen in het kaakgebied. Gecertificeerd Cantienica® 
trainer, Kosten 238 euro incusief. geïllustreerd lesmateriaal
VYN punten 5
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MASTERCLASS BEKKEN
* 9 april 2016 * www.yoga-marijkeludwig.nl *
Parallelweg Noord 97, 5281hk Boxtel; Marijke Ludwig; 
Verdieping na de workshop Basiskracht. Hoe neem je deze 
ervaringen mee naar je cursisten? Hoe schep je nog meer 
duidelijkheid in het activeren van de bekkenbodem? Je schoolt 
je oog voor een tweedimensionale naar driedimensionale 
beweging. Gecertificeerd Cantienica® trainer. Kosten 184,45 
euro inclusief geïllustreerd lesmateriaal en lunch; VYN punten 6
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IYENGAR YOGA ALLE 
NIVEAUS
* 11 - 13 maart 2016 * www.deyogastudioschijndel.nl * www.
yogacentrumlibra.nl * 
Yoga centrum Libra, Sint Oedenrode (NB; David Jacobs; 210 
euro, early bird 190 euro, 13 bijscholingspunten, taal: Engels/
Zuid- Afrikaans, David verstaat Nederlands. Zeer kundige, bijna 
therapeutische uitleg over yoga Asana’s met ‘props’ van een 
internationaal bekende docent met 25 jaar ervaring;
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IYENGAR YOGA
* 14 en/of 15 maart 2016 * www.yogacentrumlibra.nl * 
Yoga centrum Libra, Sint Oedenrode (NB); David 
Jacobs; 2 dagen, kosten 90 euro, early bird 82,50 euro, 6 
bijscholingspunten, taal: Engels/Zuid- Afrikaans, David verstaat 
Nederlands.
Zeer kundige, bijna therapeutische uitleg over yoga Asana’s 
met ‘props’ van een internationaal bekende docent, opgave 
www.deyogastudioschijndel.nl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



Yoga-Props Benelux

Snelle levering binnen Benelux tegen aantrekkelijke prijzen. Voor advies kun je ook contact 
opnemen met:

Andreas Vogel: +31-20-80 81 634           www.yoga-props.nl

Verbreed en verdiep je kennis over het chanten van mantra’s
Zet chanten in bij meditatie-, mindfulness- of yogalessen
Geef leiding aan kirtan & chant-bijeenkomsten
Begeleid jezelf op het Indiaas harmonium
Word je bewust van je chakra’s bij het zingen
Verbeter je adem- & zangtechniek

Meer weten?

www.nada-atman.nl
info@nada-atman.nl
tel: o6 410 399 60

Mantrazang
professionele opleiding in de essentie van de Nāda Yoga

Indiaas harmonium
Rotterdam | De Steeg | Loenen Gld

 
 

* bijscholingen & workshops  
* Satyananda Yoga boeken 
* schapenwollen matten, latex onderlaag 
* neuskannetjes - tongschrapers  
* yogakussens 
* yoga nidra cd's - mala’s - chakra kaarten      

www.yogabindu.nl 

Y o g a b i n d u  

 S a t y a n a n d a  Y o g a c e n t r u m   
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Colofon
De Yoganieuwsbrief wordt uitgegeven door de Vereniging Yogadocenten 
Nederland (VYN), opgericht op 23 maart 1978, ter behartiging van de 
belangen van yogadocenten en als informatiepunt voor yogacursisten. 
De VYN is lid van de Europese Yoga Unie. De Yoganieuwsbrief verschijnt 
vier keer per jaar aan het eind van ieder kwartaal en heeft een oplage van 
1100 exemplaren. 

Opzegging van het VYN lidmaatschap kan alleen schriftelijk via het secretariaat. 
De opzegging moet voor 1 december van het lopende jaar door het secretariaat 
zijn ontvangen. Je opzegging is definitief wanneer je een bevestiging hebt 
ontvangen. Bij opzegging dient het muurschild, indien gehuurd van de VYN, 
geretourneerd te worden aan het secretariaat. Het secretariaat telefonisch te 
bereiken (0653788380) op maandag 9.30-12.00 uur en donderdag van 
13.30-16.00 uur.

Redactie Gerreke van den Bosch, redactie@yoganederland.nl, 
(0570 - 652533)

Opmaak en vormgeving Christiane Gathmann

Medewerkers aan deze aflevering Anne Bjørndal, René Tol, Chris Bieze, 
Maroesja Grabijn, Marian Faasen, Narayana, Mariëlle Glorie, Gloria Spaans, 
Wim van de Laar, Johan Hoft, Dirk Ooijevaar, Trude Matla v.d. Veer, Ina Fischer, 
Mirjam de Boer, Corina van Dommelen, Atie Olff, Femke Hol, Karina Delfos, 
Romanie Noordegraaf en Christiane Gathmann.

Sluitingsdata voor kopij en advertenties Yoganieuwsbrief jaargang 38
19 februari 2016-1  (verschijnt week 13, eind maart)
20 mei 2016-2  (verschijnt week 26, eind juni)
9 september 2016-3  (verschijnt week 42, half oktober)
11 november 2016-4  (verschijnt week 51, eind december)

Kopij zonder opmaak in Word font Verdana 11pt. sturen naar 
redactie@yoganederland.nl.

Kopij voor de activiteitenkalender door leden VYN in ‘Word font Verdana 
11pt. volgens vast formaat sturen naar info@yoganederland.nl. 

Advertenties sturen naar het secretariaat: Chris Bieze, Oudeweg 22,  
9608 PM Westerbroek, info@yoganederland.nl. Graag je advertentie insturen 
onder vermelding van het gewenste formaat in mm en publicatienummer 
nieuwsbrief.

Gegevens en tarieven 2015 t.b.v. advertenties

pagina formaat leden niet-leden

1/1 (zwart/wit) 190 x 277 mm € 110,- € 220,-

1/1 (kleur) idem € 220,- € 440,-

1/2 (zwart/wit) 190 x 135 mm € 60,- € 120,-

1/2 (kleur) idem € 110,- € 220,-

1/4 (zwart/wit) 68 x 190 mm of 92 x 135 mm € 38,- € 77,-

1/4 (kleur) idem € 60,- € 120,-

1/8 (zwart/wit) 68 x 92 mm € 21,- € 42,-

1/8 (kleur) idem € 38,- € 77,-

Zetspiegel 190 mm breed en 277 mm hoog

Advertentievoorwaarden
• pdf-bestand - resolutie: 300 dpi - tekst, afbeeldingen en foto’s in CMYK
• zonder snijtekens en kaders
Over plaatsing van artikelen, brieven en advertenties beslist het bestuur van de 
VYN.

Foto cover Chin Mudra

Yogadocente Marlies Aarts gaat

na 35 jaar verhuizen. Ze biedt haar huis

met 5 slaapkamers en yogapraktijkruimte

te koop aan. Het huis ligt op een mooie

locatie aan een doodlopende weg met alleen

bestemmingsverkeer en heeft een tuin van  

1260 vierkante meter.

Vraagprijs: € 542.000 eventuele huur in overleg.

Adres: M. Aarts, De Spiering 16, 5374 GL

Schaijk, telnr. 04 86 - 461 711.

Saswitha Opleiding 
voor Yoga en Wijsbegeerte
 

Nieuwe 
workshops

Indiase mythen in
perspectief 
Workshop Yoga en Wijsbegeerte
lezing: dr. Annine van der Meer
zo. 17 jan. 2016

Adem: spiegel van 
het bewustzijn 
Workshop Yoga en adem
zo. 31 jan. 2016 

De Ramayana 
in beeld 
Workshop Yoga en Wijsbegeerte
lezing: prof. dr. Winand Callewaert
zo. 14 febr. 2016 

Meer informatie en aanmelden: 
www.yoga-saswitha.nl
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Asatoma Mantra

Asato Ma Sadgamaya

Tamaso Ma Jyotirgamaya

Mrtyorma Amrtam Gamaya

Leid mij van onwaarheid naar waarheid

Leid mij van de duisternis naar het licht

Leid mij van dood naar onsterfelijkheid

Boterlampen in de tempels van Kathmandu




