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Kies hier welke les je het meest
aanspreekt
Kijk op www.yogastudio.nl voor meer informatie over de lessen of kom voor een
introductieles!
Algemene lessen:
• Introductielessen en beginnerslessen
• Algemeen niveau- en gevorderden lessen
• Lessen voor vrouwen
Aangepaste lessen:
• Medische lessen en lessen tegen R.S.I.-,
rug-, nek- & hoofdpijnklachten
• Lessen voor zwangere vrouwen
• Lessen voor senioren
• Lessen voor kinderen
• Privé lessen

In Company,
uitgebreide informatiemap verkrijgbaar

•
•
•
•

Yoga Event
Fit en Optimaal functioneren
Individueel Trainings Traject Programma
Health Management

In samenwerking met het
Iyengar Yoga Institute Amsterdam:
Brochure verkrijgbaar

• Iyengar Yoga Lerarenopleiding,
Introductory 1 & 2, duur: drie jaar
• Iyengar Yoga Lerarenopleiding,
Junior Intermediate 1, 2, 3,
duur: één jaar

Yogastudio Charles Hond
hét Iyengar Yoga Institute van Rotterdam
Vasteland 27
3011 BJ Rotterdam
Telefoon: 010 – 404 79 62
Fax:
010 – 411 61 76
Website: www.yogastudio.nl
Mail:
info@yogastudio.nl
Locatie
De Yogastudio ligt in het centrum van Rotterdam tegenover de noordkant van de Erasmusbrug. Circa 10 minuten lopen van de Lijnbaan en 50 meter van metrostation Leuvehaven.

Introductie lessen:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

van 19:30 uur tot 21:00 uur
van 10:00 uur tot 11:30 uur en van 20:00 uur tot 21:30 uur
van 10:00 uur tot 11:30 uur en van 19:30 uur tot 21:00 uur
van 14:00 uur tot 15:30 uur en van 20:00 uur tot 21:30 uur
van 10:00 uur tot 11:30 uur en van 17:30 uur tot 19:00 uur
van 10:30 uur tot 12:00 uur
van 10:30 uur tot 12:00 uur

Kledingadvies:
• Neem sportkleding mee, waarin je gemakkelijk in kunt bewegen. Het liefst
een korte broek en
T-shirt. Een legging kan eventueel ook. We werken op blote voeten.
• Neem een handdoek mee zodat je voor de les je voeten kunt wassen.
We hebben daar een accommodatie voor.

Hoe yoga je fit maakt!
De effecten van yoga asana’s uitgelegd.
Staande houdingen
Als je regelmatig staande houdingen
oefent worden je rug, je nek en je
schouders sterker en soepeler. Dit
draagt bij aan een betere lichaamshouding. Vanuit de staande houdingen leer
je de yoga basisbewegingen te maken
en je bewegingsmogelijkheden te vergroten. Het steeds verder strekken van
de wervelkolom geeft een vitaal gevoel.
Het beoefenen van de staande houdingen versterkt de sensatie van “Hier sta
ik, hier ben ik”. De mentale uitwerking
daarvan is dan ook meer zelfvertrouwen en meer wilskracht, waardoor
angstgevoelens verdwijnen. Ook als beginner in de yoga kun je dit ervaren!
Omgedraaide houdingen
De omgedraaide houdingen zoals Kopstand en Schouderstand (Sirsasana en
Sarvangasana) werken vitaliserend. Ze
zijn een verkwikking voor vermoeide
benen en heffen spanningen op. Ze
voeren zuurstofrijk bloed naar de hersenen, bevorderen de concentratie en
alertheid en zijn een uitstekend middel
tegen slapeloosheid. Kopstand (Sirsasana) activeert voornamelijk de hypofyse en Schouderstand (Sarvangasana )
versterkt het zenuwstelsel en ondersteunt de schild- en bijschildklier. Voor
lichaam en geest is het een verademing
om tegen de zwaartekracht in te moeten werken! Na je werk even een paar
minuten op je hoofd staan en je bent
weer fit voor de gehele avond!
Vooroverbuigingen en extensions
De vooroverbuigingen geven vooral
een gevoel van rust en zijn goed voor
het zenuwgestel. In serie uitgevoerd
maken ze je achterbeenspieren langer
en de heupen en het bekken soepeler.
Doordat het hart in horizontale positie
is in plaats van verticaal, geven deze
houdingen ontspanning aan het hart
en de spieren rondom het hart. Dit
helpt je te herstellen van grote vermoeidheid. Daarbij masseren ze alle
buikorganen en zijn daarom bij uitstek
geschikt voor vrouwen met menstruatieklachten. Terwijl de staande houdingen je spier- en botstructuur
verstevigen, kalmeren en versterken
vooroverbuigingen je neuromusculaire
systeem.

Gedraaide houdingen
Bij iedereen vinden er regelmatig
kleine verschuivingen plaats van de
rugwervels. Draaihoudingen brengen
die wervels terug op hun plek. Het
draaien geeft daarbij een inwendige
massage aan maag, lever, milt en darmen. De borstkas wordt verruimd en
de tussenribspieren worden verlengd.
Daarom een probaat middel tegen
kortademigheid en astma.
Achteroverbuigingen
Achteroverbuigingen vergroten je conditie en bevorderen de bloedcirculatie.
De wervelkolom wordt volledig gestrekt en krijgt hierdoor zijn oorspronkelijke soepelheid en kracht terug.
Mentaal hebben de achteroverbuigingen de grootste impact: ze geven mentale stevigheid, aanpassingsvermogen
en emotionele stabiliteit. De achteroverbuigingen leiden tot grote vitaliteit,
een toevoer van energie en een gevoel
van lichtheid. Het helpt tegen depressie, zwaarmoedigheid en piekeren!
Savasana, ontspannen
In de volle lengte op de rug op de
grond liggen wordt Savasana genoemd.
Door zo enige tijd bewegingloos te blijven liggen en de geest stil te houden,
terwijl je volledig bewust bent, leer je
te ontspannen.
Pranayama, ademhalingsoefeningen
Het denken is de meester van de zintuigen en de adem de meester van het
denken. Kalme, diepe en volledige inademing en rustige en volledige uitademing kalmeert je denken en geeft een
vredig gevoel.

• Stel voor het begin van de les de leraar op de hoogte van eventuele
(medische) problemen of klachten.

Yoga, 5000 jaar oud en nog steeds actueel !

Welkom bij Yogastudio Charles Hond
Al ruim 25 jaar hét Iyengar Yoga instituut van Rotterdam

I

n deze folder kun je alles lezen over yoga en de positieve effecten ervan.

Wij geven les in Iyengar Yoga. Dit is een kwaliteitswaarborg voor een
verantwoorde en heldere vorm van yogabeoefening. Ontdaan van

zweverigheid en vage mystiek. De yogalessen zijn er op gericht om je lichaam
te ontwikkelen, de stress van alledag te lijf te gaan en tot rust te komen. Wil je
meer weten of de voordelen van yoga ervaren? Dan nodigen wij je hierbij uit
om een keer mee te doen aan een introductieles.

Gecertificeerde leraren
Een staf van gecertificeerde Iyengar Yoga leraren verzorgt wekelijks 27 lessen. Zeven dagen per week, variërend van beginnerslessen tot lessen voor gevorderde
leerlingen. Ook zijn er in de studio speciale of aangepaste lessen te volgen. Zo hebben we iedere week twee
lessen voor zwangere vrouwen, twee lessen voor kinderen, lessen voor senioren en lessen tegen hoofd-, neken/of rugklachten en R.S.I.- behandeling. Voor bedrijven
hebben we verschillende trainingsprogramma’s samengesteld en we verzorgen een driejarige Iyengar
Yoga lerarenopleiding. Buiten het wekelijkse lesrooster
organiseert de studio workshops en intensives, ook in
het buitenland. De Yogastudio is hét Iyengar Yoga Institute van Rotterdam en maakt onderdeel uit van een internationaal netwerk van erkende Iyengar Yoga centra
en instituten.
De studio
De Yogastudio bestaat uit 2 grote lichte
yogazalen van 90 m² elk en een ruime
kleedruimte met gelegenheid om voeten te wassen. Er zijn luxe douches,
een koffiecorner en studiehoek
met audio/video voorzieningen. De gehele studio is
voorzien van klimaat beheersing.
De lessen
De lessen in de Yogastudio onderscheiden zich van de yogalessen die in sportscholen en op
andere plaatsen gegeven worden omdat:
• je in de Yogastudio zeer gedetailleerde aanwijzingen

krijgt over het uitvoeren van de yogahoudingen
• je persoonlijke begeleiding krijgt, vooral bij medische klachten zoals rug-, nek- en /of hoofdpijn
• wij gespecialiseerd zijn in IYENGAR YOGA.
Introductielessen en beginnerslessen
Tijdens de beginnerslessen doet de leraar de yogahoudingen voor. Ook hoor je alle “ins and outs” van de yogahoudingen. Je doet meteen mee! De lessen zijn
inspirerend. Al snel voel je je fit, ontspannen en opgewekt. Dit zijn dé voordelen van het volgen van yogalessen!
Staande houdingen
Regelmatig doe je staande houdingen tijdens de lessen.
De positieve effecten daarvan zijn:
• Je algehele conditie wordt beter
• Je beenspieren worden krachtiger; stijfheid
in benen en heupen vermindert
• verlichting van pijn in je rug, schouders &
nek.
De les wordt afgesloten met ontspannen. Dit is
een soort “cooling down” waarbij je zowel fysiek als mentaal volledig uitrust om
daarna weer volop aan de slag te
kunnen.
De lessen worden het gehele jaar
gegeven, we hebben geen vakantiestop. Je kunt op ieder gewenst moment beginnen.
Kijk op www.yogastudio.nl voor
het volledige lesrooster en meer informatie. Je ben welkom om een les te
proberen.
Tot ziens in de Yogastudio!

Wie is B.K.S. Iyengar?
B.K.S. Iyengar (1918), door de BBC geroemd als ‘de Michelangelo van yoga’, is ‘s werelds meest vooraanstaand yogaleraar en de schrijver van het
gerenommeerde yogaboek Light on Yoga (Nederlandse vertaling Yoga Dipika – uitgever Karnak.) Verder
horen tot zijn klassieke bestsellers Light on Pranayama,
Light on the Yoga Sutra’s van Patanjali, Yoga: The Path
to
Holistic Health en Light on Life (Nederlandse vertaling
Yoga als levenskunst - uitgever Altemira-Becht).
Hij heeft filmsterren, musici en wereldleiders onderwezen en duizenden yogaleraren. Iyengar behoort tot een
van de eerste leraren die yoga in het Westen introduceerden. De violist
Yehudi Menuhin noemde Iyengar “mijn beste vioolleraar” en Time Magazine noemde in 2004 Iyengar een
van de honderd meest invloedrijke mensen ter wereld.
(Bovengenoemde boeken zijn verkrijgbaar in de Yogastudio)

Wat is Iyengar Yoga ©
Al meer dan 70 jaar wijdt B.K.S. Iyengar zijn leven aan
Yoga. Hij ontwikkelde een opzienbarende en voor velen
inspirerende vernieuwing in wat hij zelf noemt de
klassieke yoga volgens het achtvoudige pad (Astanga
Yoga), beschreven in de Yoga Sutra’s van Patanjali.
Zijn benadering van yoga benadrukt het ontwikkelen
van innerlijke kracht en stamina, soepelheid, evenwicht
en concentratie, voortkomend uit regelmatig,
gedisciplineerd en aandachtig beoefenen van yoga.
Opvallend voor zijn manier van werken is de
persoonlijke benadering en aandacht voor de
individuele leerling.
Hulpmiddelen
Totaal nieuw in yoga is het gebruik van hulpmiddelen.
Hierbij moet je o.a. denken aan bogen om over heen te
liggen (backbenders, voor achteroverbuigingen),
touwen aan de muur om uit te hangen en daardoor
zeer diepe ontspanning te verkrijgen en andere
hulpmiddelen gericht op het maximale openen,
strekken en doorbloeden van de verschillende delen en
organen van het lichaam. Ook worden er hulpmiddelen
gebruikt als ondersteuning waar men nog
moeilijkheden heeft met de yogahouding (asana) of
meer algemeen om inzicht te krijgen in de
yogabeoefening. Nog steeds ontwikkelt en verfijnt
Iyengar nieuwe hulpmiddelen en het gebruik ervan.

Alignment
Het ‘richten’ of ‘in lijn brengen’ (Alignment) is in
Iyengar’s concept een essentieel gegeven. ‘The median
line is God’ is een bekende uitspraak van hem. Vanuit
het midden, de perfecte balans, wordt het lichaam
verlengd en gestrekt. Als er ergens in het lichaam wordt
‘overstrekt’ brengt dit automatisch met zich mee dat er
op een andere plaats te weinig bewustzijn is en wordt
‘onderstrekt’. Dit is wat Iyengar de Kunst van de Precisie
noemt, het volmaakte evenwicht. Deze steeds dieper
gaande verfijning ontwikkelt het bewustzijn en de eigen
intelligentie van het lichaam.
Inzicht
De volgorde waarin de asana’s (yogahoudingen)
worden gedaan is ook belangrijk. Meestal worden de
houdingen van eenzelfde groep uitgevoerd.
Bijvoorbeeld een hele serie staande houdingen of een
hele serie achteroverbuigingen of draaihoudingen.
Hierdoor komt men verder en dieper. De
yogahoudingen lijken statisch omdat de asana’s dikwijls
lang worden aangehouden. Om de lengte van de
asana’s vol te houden is het nodig om vanuit inzicht,
gevoel en bewustzijn te werken en niet overwegend op
een oppervlakkig musculair en gymnastisch niveau.
Alles wat het lichaam en de geest ontwijkt, verstopt en
beschermt moet aan het licht komen. Dan pas kun je
het bewustzijn van het oppervlakkige “ik” tot het
diepste “Zelf” ontwikkelen. Eén van de grote
verdiensten van B.K.S. Iyengar is dat zijn vitale en
sprankelende benadering van yoga niet is blijven
hangen in de kennis uit lang vervlogen tijden. Maar een
krachtige, verfrissende en springlevende methode is,
beoefend door meer dan een miljoen mensen over de
gehele wereld.
© IYENGAR YOGA is een geregistreerde en beschermde
naam.
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Yogalessen voor zwangere vrouwen

Yogalessen voor kinderen

Iyengar Yogabehandeling
bij R.S.I.- gerelateerde
klachten

Tamara Keasberry in gesprek met Yogaleraar Charles Hond
over de meest gestelde vragen van beginners.

Lees hier hoe Kees Verburg door yoga zijn

Alweer ruim 25 jaar heeft hij zijn eigen yogastudio in
het centrum van Rotterdam. Regelmatig wordt de
studio aangepast met de modernste voorzieningen. Zo
kunnen leerlingen nu na een les espresso of thee
drinken in de gezellige lounge en ondertussen op een
flat-screen yogalessen bekijken van Yogameester
B.K.S. Iyengar.

R.S.I. probleem aanpakt met yoga

Op een ongedwongen manier kunnen
kinderen in de leeftijd van 5 t/m 14 jaar
kennis maken met Iyengar Yoga. De docent verstaat de kunst om de les en de
wijze van uitvoeren van de yogahoudingen aan te passen aan de belevingswereld en mogelijkheden van het kind.
De lessen zijn speels, uitdagend, grensverleggend, sportief en ontspannend!

De lessen ‘ yoga voor zwangere vrouwen’
die gegeven worden in de yogastudio
dragen bij aan een gezonde zwangerschap, zodat je de bevalling ontspannen
en met vertrouwen tegemoet kunt zien.
Yoga is ook een beproefde remedie tegen
rugklachten, vermoeidheid, misselijkheid en bekkeninstabiliteit.

“Dat die zwangerschap zo’n invloed op me heeft! Het
ene moment voel ik me fit en opgewekt , dan weer loop
ik te huilen om niets en voel ik me moe. Wat ik prettig
vind van Iyengar Yoga, is dat ik op een fysieke manier
vertrouwd raak met mijn zwangerschap. Ik heb geleerd
me beter te ontspannen, ik kijk nu uit naar de bevalling; ik vertrouw erop dat ik de weeën kan opvangen.”

Iyengar Yoga voor zwangere vrouwen:
revitaliseren

Wanneer beginnen?

Je kunt de lessen volgen vanaf de derde maand van je
zwangerschap tot de uitgerekende datum. Je leert yogahoudingen die je buik ontzien en je buik ‘ruimte’
geven. We werken aan het verstevigen en verlengen van
je been-, bil- en rugspieren. Verder leer je oefeningen
om verkrampingen los te laten, wat van pas zal komen
tijdens de bevalling; je leert omgaan met pijn, met
weeën en met wisselende stemmingen. Natuurlijk besteden we ook aandacht aan ontspannings- en ademhalingsoefeningen, daar eindigen we de lessen mee. Uit
revitaliserende yogahoudingen put je nieuwe energie.
Dat helpt tegen de vermoeidheid waar veel vrouwen
mee kampen tijdens de zwangerschap. Zo bereid je je
voor op een bewuste en actieve bevalling.

In de Yogastudio werken we met het principe van doorlopende lessen. Je kunt dus op elk moment van het jaar
beginnen. Voor zwangere vrouwen geldt: hoe eerder je
na de derde maand begint, hoe meer profijt je van de
oefeningen zult hebben. Wil je een keer meedoen,
bel dan even voor het volgen van een introductieles. Op de maandagavond worden er twee lessen gegeven: de eerste les van 17:30 uur tot 19:00 uur en de
tweede les van 19:30 uur tot 21:00 uur.

De lerares
Barbara Queirolo is gecertificeerd Iyengar Yogalerares.
Regelmatig volgt Barbara trainingen in binnen- en buitenland om zich steeds verder te specialiseren in zwangerschapsbegeleiding op basis van yoga. Zij is moeder
van een zoontje.

Waarom yoga voor kinderen?
Op een speelse manier ontwikkelen kinderen eigenschappen als stevigheid, kracht, uithoudingsvermogen, souplesse en balans. Dit zijn niet alleen
“lichamelijke condities”, maar ook fundamentele
eigenschappen die een evenwichtige vorming van de
persoonlijkheid en het karakter van het kind ondersteunen. Het beoefenen van de Iyengar Yogahoudingen verbetert de grove en fijne motoriek van het kind,
versterkt het spierstelsel, verbetert de lichaamshouding en vergroot het zelfvertrouwen. Een belangrijk
aspect is dat de yogabeoefening het concentratievermogen sterk bevordert waardoor vaak de leerprestaties verbeteren. Maar het allerbelangrijkste: kinderen
vinden yogaoefeningen uitdagend en leuk om te
doen!
Hoe ziet een kinderles er uit?
Tijdens de yogalessen voor kinderen worden de verschillende yogahoudingen snel achter elkaar gedaan,
zodat de aandacht van de kinderen geboeid blijft. De

Barbara Queirolo

“De energieke aanpak tijdens de lessen bevalt mij erg
goed. Je voelt je kracht en dat vergroot mijn zelfvertrouwen. Ook de zorgvuldigheid en precisie waarmee
de oefeningen worden gedaan voelt erg goed aan.”

Wanneer beginnen?
De kinderen kunnen op ieder moment van het schooljaar beginnen. De eerste les is een “kennismakingsles”. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen.
Op de website staan de data en de prijzen van de lessen vermeld.
De lestijden
Zaterdagmorgen van 10:30 uur tot 11:30 uur is er een
les voor kinderen van 5 t/m 7 jaar en van 12:30 tot
13:30 uur is er een les voor kinderen van 8 t/m 14
jaar.
Yoga voor de ouder(s)
Na de kinderlessen is er nog opvang zodat de ouders
in de gelegenheid gesteld worden om deel te nemen
aan de les voor volwassenen die tegelijkertijd (in een
andere yogazaal) met de kinderles plaats vindt.
Aanmelden
Bel naar de Yogastudio om een plaats te reserveren
voor een kennismakingsles.

“Na de les voel ik mij veel groter”.

“Yoga geeft mij een middel om terug te vechten.”
Zo’n 3 jaar geleden werd mij door een neuroloog verteld
dat ik “een typisch geval van R.S.I.” had. R.S.I., ook wel bekend als “muisarm” is een chronische aandoening die zich
manifesteert in polsen, onderarmen, nek en schouders. Mijn
klachten waren zo ernstig dat ik mijn werk niet meer kon
doen, mijn hobby’s problematisch werden en ik de toekomst vaak somber inzag. Bezoeken aan verschillende therapeuten en medici leverden weinig op. Soms waren er
hoopgevende signalen, maar helaas van korte duur. De laatste tijd gaat het echter een stuk beter, dank zij de yogalessen die ik volg bij Yogastudio Charles Hond.
Wat is R.S.I.:
R.S.I. staat voor Repetive Strain Injury, wat zoveel betekent
als blessure door (veelvuldig) repeterende bewegingen.
R.S.I. is een diffuus probleem. De pijn is in een verder gevorderd stadium vaak niet meer direct gerelateerd aan de belasting, reageert sterk op stress en verplaatst zich door het
lichaam (ter compensatie naar het schijnt). Dit maakt het
voor therapeuten en medici bijzonder lastig te behandelen
en een eenduidige behandelmethode is er dan ook niet.
Mijn eerste yoga ervaring:
In de eerste les werd mij (pijnlijk) duidelijk waar de problemen in mijn lichaam zaten. Met name bij een aantal oefeningen voor de schouders merkte ik dat mijn spieren ernstig
verkort waren, ongetwijfeld door een jarenlange verkeerde
houding achter het beeldscherm. Na drie maanden de lessen gevolgd te hebben, merk ik duidelijk vooruitgang. Mijn
houding is verbeterd, de spieren in mijn schouders zijn soepeler, lijken het gewicht van mijn armen beter te dragen en
de pijn bij het werken achter het toetsenbord is bijna weg.
Sommige van de oefeningen zijn behoorlijk zwaar. Zeker in
het begin waren een aantal asana’s (yogahoudingen) voor
mij niet mogelijk. Charles voorzag echter altijd in een alternatieve houding en weet goed wat wel en niet kan. Ook heb
ik speciale therapeutische lessen gevolgd, waarbij specifiek
op mijn problemen werd ingegaan.

Waarom yoga een goede aanpak is:
Yoga is naar mijn mening (en ervaring ) om diverse redenen
een goede aanpak voor R.S.I.:

Storm Souren, 6 jaar

• Je lichaamshouding verbetert. Een slechte houding achter
het beeldscherm wordt gezien als de belangrijkste oorzaak van R.S.I.. Ingezakte schouders, kromme rug en onderuitgezakt, zo zitten de meeste mensen achter de
computer.

Find out more about Iyengar Yoga

• Yoga bevordert een rechte, gestrekte wervelkolom, naar
achter gerichte schouders en sterkere spieren. Een goede
houding zorgt voor goede doorbloeding van de armen
waardoor de spieren beter hun werk kunnen doen.

Interessante yogasite’s

Partnerlessen
Naast de wekelijkse yogalessen is er één keer per
maand een “partnerles”.
Hierbij wordt je partner o.a. geleerd hoe hij je kan bijstaan tijdens de bevalling en hoe hij kan helpen bij het
opvangen van de weeën.

yogahoudingen worden in verschillende werkvormen
aangeboden, ondersteund met spel- en speelmateriaal. De yogahoudingen lenen zich er uitstekend voor
om beeldend uitgevoerd te worden. Zoals bv. staan als
een “krijger” (Virabhadrasana), staan als een “hond
met het hoofd omlaag”(Adho Mukha Svanasana) of
“onbewegelijk staan als een boom” (Vrksasana) etc.

www.bksiyengar.com
Dit is de officiële website van Yogameester B.K.S.
Iyengar. Hier vind je o.a. prachtige foto’s van Iyengar
in yogahoudingen, achtergrondinformatie en een
adressenlijst van yogaleraren, wereldwijd.
www.iyengaryogaamsterdam.com
Dit is de website met o.a. alle informatie over de driejarige Iyengar Yoga Lerarenopleiding in Amsterdam.
www.iyengaryoga.nl
Website van de Nederlandse Iyengar Yoga Vereniging.
Met adressen van alle Nederlandse Iyengar Yogaleraren, een overzicht van workshops die door de aangesloten leraren gegeven worden en een internetwinkel
voor yogahulpmiddelen.
www.iyengar-yoga.com
Iyengar Yoga Resources. Dit is een zeer behulpzame
site met artikelen over yoga, nieuwsbrieven en workshops. De toegang tot Iyengar Yoga wereldwijd!

De top drie van Iyengar Yoga boeken,
te verkrijgen in de Yogastudio
Yoga Dipika, Nederlandse vertaling van Light on Yoga
van B.K.S. Iyengar. Deze gids in yoga is het “magnum
opus of yoga”. Voor het eerst uitgegeven in 1965 in
Engeland. Het is het meest praktische, volledige en
best geïllustreerde yogaboek met meer dan 600 foto’s
en beschrijvingen van 200 yoga asana’s. Met een voorwoord van Yehudi Menuhin.
Yoga: The Path to Holistic Health Een holistische benadering om je door yoga optimaal te voelen. Makkelijk
te volgen, met een stap voor stap beschrijving van de
oefeningen. Met meer dan 1900 kleurenfoto’s, inclusief innovatieve 360 graden foto’s van de yogahoudingen.
Yoga in Action: A Preliminary Course
Een handleiding voor leerlingen die beginnen met
yoga, geschreven door de dochter van B.K.S. Iyengar,
Geetaji. Het boek is gebonden met een spiraal, zodat
het tijdens het oefenen makkelijk geraadpleegd kan
worden. Voorzien van duidelijke tekeningen en voorbereidende yogahoudingen.

• Je bent je meer bewust van je lichaam. Door het doen
van yogahoudingen ben je in het dagelijks leven beter in
staat te voelen wanneer je je lichaam verkeerd belast en
kun je op tijd ingrijpen.
• Lengte in spieren, pezen en zenuwbanen. R.S.I. uit zich
fysiek in verkorte en verkrampte spieren, beklemde zenuwen (door gezwollen pezen) en ontstekingen. De yogahoudingen zijn er op gericht lengte te krijgen in de
spieren (lenigheid) en de gewrichten te ‘openen’. Yoga
verandert je lichaam. Volgens mij een vereiste om niet
terug te vallen als je weer volop aan het werk gaat.
• Yoga geeft je een middel om terug te vechten. In plaats
van volledig afhankelijk te zijn van een therapeut kun je
de geleerde yogahoudingen zelf doen wanneer en waar
je wilt.
• Yoga geeft je meer inzicht in het probleem en wat nog
belangrijker is, inzicht in een mogelijke oplossing!
“De yogalessen in de Yogastudio zijn voor mij een uitkomst.
Hoeveel vooruitgang je kunt bereiken hangt er natuurlijk
helemaal van af of je bereid bent om regelmatig te oefenen. Maar ik ben er van overtuigd dat het je hoe dan ook
goed zal doen!“
Kees Verburg, I.T. Consultant

Naast het verzorgen van zijn eigen lessen in
Rotterdam is Charles als vaste leraar verbonden aan
de Iyengar Yoga Lerarenopleiding in Amsterdam.
Iedere 2 à 3 jaar gaat Charles naar India om contact
met zijn leraar Iyengar te onderhouden en bij hem te
studeren. Zoals hij het zelf zegt ‘Ik blijf investeren,
zowel in hardware als in software’. En dat is te
merken in zijn lessen. Als leraar is hij zeer
nauwkeurig en zijn toewijding werkt inspirerend op
de leerlingen. Kenmerkend voor hem zijn ook de
markante ‘down to earth’ uitspraken, die nogal eens
tot gegniffel in de zaal leiden. ‘Leerlingen aanspreken
op het niveau waar ze zijn, dat is de kunst; je
leerlingen intellectueel bombarderen is niet moeilijk!’
Je eerste yoga-ervaring
Wanneer je voor de allereerste keer Iyengar Yoga
beoefent ben je vaak aangenaam, maar ook onaangenaam verrast. Je wist niet dat yoga zó intensief zou zijn! Je kwam toch om te ontspannen?
Volgens Charles bereik je werkelijke ontspanning
pas wanneer lichaam en geest optimaal functioneren. Niet door op een mat te gaan liggen en je
ogen te sluiten. Naar zijn mening is de zogenaamde “ontspanningsyoga” – op een ontspannen en/of losse manier yoga doen – niet effectief.
Het is het paard achter de wagen spannen. Het
werkt een bepaalde euforische stemming in de
hand of zoals Charles dit noemt: ‘mood making’.
‘Ontspannen zijn, heeft o.a. te maken met de conditie van je musculaire lichaam, de balans van je
hormoonhuishouding en de sterkte van je zenuwstelsel’ . Er is best wat voor nodig om hierin verbetering te brengen en zo tot ontspanning te komen!
Ik wist niet dat ik zó stijf was, terwijl ik
toch regelmatig sport!
Deze opmerking brengt Charles op het thema van
de ontwikkeling van spieren bij het beoefenen
van yoga.
Bij sporten ontwikkelen de spieren zich zelfstandig
van de botten af, dat is te zien aan de bolling van
de spieren. Denk maar aan de geweldige dijen
van een voetballer of de korte achterbeenspieren
van een marathonloper. Bij yoga echter strekken
verschillende spiergroepen samen én naar het bot
toe, waardoor er meer ‘samenwerking en coördinatie’ in het lichaam plaatsvindt. Hierdoor worden
de spieren effectiever gebruikt. Vergelijk het met
voetballen; een club is sterk als de individuele spelers goed kunnen samenwerken en samenspelen.
Dan vormt zich een sterk team. Hetzelfde met
yoga; je ontwikkelt kracht en uithoudingsvermogen, vanuit samenwerking en coördinatie, niet

door je spieren geïsoleerd te gebruiken. ‘Leerlingen zijn verrast als ze voelen dat ze bijvoorbeeld
door met de voeten stevig op de grond te staan
en de benen krachtig te strekken, beter met hun
armen omhoog kunnen reiken “.
Yoga in een nieuw jasje:
verschillende yogavormen
Yoga heeft een nieuw jasje gekregen. Afgezworen
zijn de stoffige buurthuiszaaltjes, geitenwollen
sokken en kruidenthee; de actuele yoga is actief,
uitdagend en afwisselend en spreekt de hardwerkende tweeverdieners aan. Yoga is nu zo ingeburgerd dat bijna iedere sportschool yoga in het
programma heeft. Meestal wordt er Power Yoga
gegeven door sportinstructeurs die een korte yoga
opleiding gevolgd hebben. De benadering is dan
ook eenzijdig en alleen op de spieren gericht. Een
andere methode is de Vinyasa-Asthanga Yoga; een
vorm die meer gericht is op de dynamiek van de
asana’s, waarbij er snel van de ene lichaamshouding in de andere gesprongen moet worden. Bij
Bikram Yoga wordt de zaal tot 35 graden Celsius
opgestookt zodat de spieren soepeler aanvoelen
en er tijdens het oefenen hevig getranspireerd
wordt. De overeenkomst van deze yogavormen
met Iyengar Yoga is dat ze allemaal afgeleid zijn
van de oude Hatha Yoga praktijk. Iyengar wist als
geen ander bijzaken en hoofdzaken te onderscheiden en yoga begrijpelijk en toegankelijk te maken
voor iedereen. De kracht van Iyengar Yoga is dat
het zo tastbaar is. ‘Je gaat van het vertrouwde
musculaire naar het onbekende mentale of geestelijke niveau, door het lichaam heen werk je naar
de kern toe, het innerlijke Zelf. Het is als een ui die
je langzaam afpelt.’.
Soms wordt Iyengar Yoga te fysiek en te weinig
spiritueel gevonden. Mensen menen te moeten
mediteren om het denken rustig te maken. Vol-

‘Iyengar’ in OXFORD
Dictionary
Iyengar a type of Hatha Yoga focusing
on the correct alignment of the body,
making use of straps, wooden blocks,
and other objects as aids to achieving
the correct postures.
- Origin named after B.K.S. Iyengar
(born 1918) the Indian yoga teacher who
devised this method.

gens Charles is dat een misvatting. Naar zijn mening is yoga ‘meditatie in beweging’.
1 keer per week yoga les volgen
Is één keer per week een les volgen wel genoeg
om vooruitgang te boeken? Om te beginnen wel,
vindt Charles. Als je consequent iedere week een
les volgt, wil je, is zijn ervaring, op een gegeven
moment ook thuis yogaoefeningen doen. Zelf
oefent hij iedere dag. ‘Vroeger stond ik vroeg op
om mijn dag te beginnen met Pranayama (ademoefeningen), maar nu heb ik een gezin en zorg ik
‘s morgens voor mijn dochtertje en breng ik haar
naar school. Ik oefen dus wat minder. Je moet
het vooral praktisch houden is mijn advies!

Tamara Keasberry

‘Yoga is precision in action’ B.K.S. Iyengar

‘Health is a state of complete harmony of
the body, mind and spirit. When one is
free from physical disabilities and mental
distractions, the gates of the soul open‘
B.K.S. Iyengar

Ervaar de kracht van
lichaam en geest
CNN’s Anjali Rao interviews B.K.S. Iyengar on his history of yoga
Maak kennis met de Yogameester zelf en bekijk het interview op
www.yogastudio.nl
Story Highlights
“I took yoga in order to improve my health, because I suffer from
tuberculosis”
“The body has to be balanced to the level of the mind”
“I turned them, and ... they respect, not only yoga, but even Indians now”

