
 

Zomerrooster 2015 

 

 

 

DYNAMISCHE HATHA YOGA – BELLY FIT – YIN YOGA 

 

Tijdens de periode van 7 juli tot en met 20 augustus kun je in ons centrum nog steeds 

wekelijkse yogalessen volgen.  

 

    

Dinsdag 19.00-20.15 

20.30-21.45 

Dynamische hatha 

Dynamische hatha 

1e 2 weken Raimunda, 
daarna Monique 

Woensdag 19.00-20.15 Dynamische hatha Raimunda 

Donderdag 19.00-20.15 

20.30-21.45 

Dynamische hatha 

Yin yoga 

1e 2 weken Raimunda, 
daarna Monique 

Zaterdag 10.00-12.00 Belly Fit 

11, 18, 25 juli en 1 aug. 

 

Yoga en voeding 

8, 15 en 22 aug 

Raimunda 

Zondag 09.30-11.30 XL-les – Yang & Yin 

26 juli  meer yang dan yin – thema volgt 

16 aug meer yin dan yang – thema volgt 

23 aug meer yang dan yin – thema volgt 

 

Monique 

 

INVESTERING 

 

Betaal €60 vooruit  

en je kunt in de zomer 7 doordeweekse lessen volgen. Of dat elke week 1 les is of een 

aantal weken 2x, dat maakt niet uit, zolang er plek is in de les ben je welkom. Stel je 

eigen schema samen en mail ons deze. Mocht er toch een datum al volgeboekt zijn, dan 

laten we dat snel weten. Wil je meer dan 7 lessen volgen, neem dan contact op over de 

prijs.  

 

Betaal €45 vooruit  

en je kunt in de zomer 3 workshops of XL-lessen volgen. Welke dat zijn en wanneer, kies 

je helemaal zelf.  

 

CONTACTGEGEVENS 

Monique Schoorl 

yoga@mettamooi.nl 

06-24361980 

 

INFORMATIE 

 

Dynamische hatha yoga 

Deze lessen zijn dynamisch van aard, waarbij aandacht is voor lichaam en geest door 

middel van de bekende yoga asanas, pranayama (techniek voor adem en prana) en 

meditatie. We werken zowel aan flexibiliteit als aan kracht en door de oefeningen met 

aandacht te doen vergroot je lichaamsbewustzijn en komen je gedachten tot rust. De 

asanas werken in op het hele lichaam, van de spieren en gewrichten tot organen en 

klieren, ze zuiveren het lichaam en geven energie en ontspanning, juist door inspanning. 

Je voelt je energieker, krachtiger en minder gestrest. 
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Yin yoga 

Yin Yoga is een meer passieve yogastijl die je leert diep te ontspannen. Het bereidt 

lichaam en geest voor op meditatie en stimuleert de essentiële lichaamsenergie (Chi) in 

meridianen en organen. Yin Yoga legt de focus op het herstellen, mobieler en soepeler 

maken van je rug en bindweefsel waaronder fascie, gewrichten, gewrichtsbanden en 

pezen.  

 

In tegenstelling tot de meer dynamische vormen van yoga is het doel van Yin Yoga niet 

het versterken of activeren van de spieren, maar deze juist te ontspannen, zodat de 

aandacht meer naar het bindweefsel gaat. Omdat bindweefsel harder en stijver is, heeft 

het een andere aanpak nodig dan de meer elastische weefsels (spieren) van ons lichaam. 

Bindweefsel verlengt, versterkt en opent zich langzaam, effectief en op een veilige 

manier als er voor een langere periode een constante druk op staat. Daarom houd je in 

Yin Yoga een zittende of liggende pose voor ten minste 3 tot 5 minuten aan (of soms nog 

langer). De les bestaat tevens uit ademhalingsoefeningen (pranayama), ontspanning en 

meditatie.  

 

Dynamische yoga en Yin yoga vullen elkaar aan in het zuiveren, harmoniseren en in 

balans brengen van lichaam en geest. Een yogasessie is dé manier om tot jezelf te 

komen en de energie in en om je heen vrij te laten stromen.  

 

Yoga ondersteunt je in het bewust worden van je dagelijkse behoeften (mentaal, 

emotioneel en fysiek). Je kiest je eigen poses en past houdingen aan, aan jouw 

mogelijkheden en doelstellingen van dat moment. Vind je het moeilijk om te ontspannen 

en voel je je stijf? Dan zou je er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen meer Yin te beoefenen. 

Heb je behoefte aan een oppepper qua energie, dan kies je een dynamische vorm. 

 

Yin Yoga heeft een diepe stimulerende, kalmerende en bevrijdende werking. Het is 

geschikt voor iedereen die op zoek is naar ontspanning, introspectie en een lekkere 

lichaamsstretch van top tot teen. Yin Yoga is een verademing in het snelle hedendaagse 

leven met talloze prikkels. 

 

Don’t use your body to get into a pose, use the pose to get into your body” -  

 

 

Belly Fit 

Bereid je voor op een flinke workout! 

Met een spannende combinatie van flowyoga en oriëntaalse danstechnieken gaan we 

werken aan flexibele spieren, uithoudingsvermogen en kracht.   

Tijdens de les zal de nadruk steeds liggen op het bekkengebied, heupen en buik.  

De les zal worden afgesloten met ademhalingsoefeningen en meditatie. 

 

 

Yoga en voeding 

Yoga is meer dan alleen het uitvoeren van een reeks houdingen. Het omvat een hele 

levensstijl waarbij gezonde voeding een belangrijk aspect is. Door gezond te eten zal je 

eerder bespaart blijven van allerlei kwaaltjes en voel je je een stuk meer ontspannen en 

evenwichtiger. 

De workshop begint met een uur yogales waarin veel aandacht zal worden besteedt aan 

het spijsverteringkanaal.  

In het tweede deel van de workshop nuttigen we samen een biologisch maal en krijg je 

een aantal voedingsrichtlijnen aangereikt. Wordt je blij van en energiek van bepaalde 

voeding of juist moe en chagrijnig? Met een bewustzijnsoefening leer je die producten uit 

te zoeken die een goede uitwerking hebben op jouw lichaam. 

 



 

XL-les Yang & Yin  

Deze yogales bestaat uit twee delen. We beginnen met yang, een dynamische reeks van 

asanas waarmee we het lichaam opwarmen en de spieren flink aan het werk zetten. De 

houdingen worden verbonden door ademhaling en zonnegroeten. Verwacht te zweten! 

In het yin gedeelte beoefenen we vooral zittende en liggende asanas. We blijven voor 

langere tijd in de poses (3-5 minuten) en gebruiken onze ademhaling om als het ware in 

een houding te kunnen zakken. Door de spieren volledig te ontspannen werken de poses 

op de diepere lichaamsweefsels. Verwacht te stretchen! 

 

Don’t use your body to get into a pose, use the pose to get into your body” 

 

 

 

 

 

 

 


