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Wie stopt met spelen wordt stram in zijn hoofd! 

Ik ben Yogadocent geworden om zoveel mogelijk mensen te helpen om in een gezond 
lichaam en met een gezonde energieke geest in het leven te kunnen staan.  

Door mijn eigen ervaringen hoe yoga helpt in lastige periodes ben ik enthousiast 
geworden over yoga. 

Yoga heb ik op diverse manieren geleerd zo kregen we yoga en dans op de 
Theateropleiding. En ik heb Yoga leren waarderen tijdens mijn herstel periode. Zo 
leerde ik als veteraan om te gaan met PTSS (post traumatisch stress syndroom).  

Virgil geeft deskundig les 

Mijn lessen zijn meer dan de moeite waard ik voel aan wat nodig is. En geef die energie 
die nodig is voor de deelnemers om zich zeker na de gevolgde lessen goed te voelen door 
yoga.  In sommige gevallen kan dit zelfs nog dagen na een les doorwerken in hun privé of 
werkzame leven. 

Daarover geef ik tips: Mensen kunnen mijn tips via e-mail en social media zoals facebook 
en instagram ontvangen. 

 

 



Your expertise 

What makes you an expert in your field? Why should someone read and trust the 
content in this book? 

Have you gained this knowledge by working in the industry for a long time? Perhaps you 
achieved outstanding results based on the knowledge contained in this book. 

Remember, the purpose of this page is to give readers an insight into who you are. You 
can share details of a non-work hobby or passion so people get to know you on another 
level. 
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Waarom dit Ebook met 15 
yogarekoefeningen? Gewoon  om te kunnen 
onstpannen! 

 

Gefeliciteerd! sLeuk dat je dit ebook hebt gedownload. We wensen je 
veel plezier met het uitvoeren van de oefeningen. Het is een les van 
ongeveer 45 minuten! 

 

Virgil van Dijk 
Virgil van Dijk (eigenaar coaching en training van nu) 

 

 

Je Kunt allerlei ingewikkelde en dure boeken lezen over hoe je een houding 
uitvoert. In dit ebook is de houding kort en krachtig beschreven met het 
verwachte resultaat van een houding. 

 

15 yoga rekoefeningen speciaal voor jou! 

Hieronder staan de hoofdpunten benoemd waarvoor je het ebook kunt 
gebruiken: 

• Je kunt deze oefeningen thuis doen! 
• Met dit ebook krijg je inzicht in de houdingen hoe je ze 

moet doen 
• En je weet waar de houdingen voor zijn! 
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Veel leesplezier  

 

De 15 yogarekoefeningen 

Yoga is iets wat je kunt beleven door te doen! 
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Het doel met yoga is niet om 
zo lenig mogelijk te zijn, Het 
doel is om flexibel van geest 
te zijn! 

Virgil van Dijk 
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Schrijf je in voor bedrijfsyoga! 

Wil jij kennis maken met Yoga schrijf je dan nu in voor een  kennismakingsles 

Klik hier en schrijf je in!  
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https://coachingvan.nu/bedrijfsyoga-en-de-bedrijfsyoga-tarieven/


1. Samasthiti Yoga oefening 
Stabiliteitsoefening 

Eerbiedige houding waar veel yogabewegingen mee starten. 

 

1. Samasthiti Yoga oefening Stabiliteitsoefening 

Om deze Asana uit te voeren doe je het volgende: 

• Ga staan met beide voeten naast elkaar hielen iets van elkaar af 
• Zet je handen bij je hart tegen elkaar in een bid houding 
• spreid je tenen en verdeel je gewicht gelijk over beide voeten 
• Kijk naar 1 punt richting je handen 
• Sluit daarna je ogen 
• Blijf rustig en in een vast ritme ademhalen 
• Strek je op en breng je kruintje richting plafond, maak je zo lang 

mogelijk 
• Zet jezelf een intentie wat je in deze serie oefeningen wilt 

bereiken 
• Tip start hier met een korte meditatie! 

Duur asana is ongeveer 3 minuten 

Effect Yoga rekoefening: Versterken been en rugspieren. stabiliteit van het core (buik 
en rug) en van de geest! 
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2. Tadasana Yoga berghouding 

 

 

2. Tadasana Yoga berghouding 

Om deze Asana uit te voeren doe je het volgende: 

• Ga staan met beide voeten naast elkaar hielen iop heupbreedte 
van elkaar 

• spreid je tenen en verdeel je gewicht gelijk over beide voeten 
• span je bovenbeenspieren aan 
• trek je knieschijven iets op 
• Laat je armen Hangen en dus je handen richting de vloer 
• Je handpalmen zijn richting je eigen lijf gericht 
• Kijk rechtvooruit en maak je lang verleng je wervelkolom 
• probeer hierbij de banda's zoveel mogelijk aan te spannen dus 

voor nu trek je navel naar binnen en span je 
bekkenbodemspieren aan. 

Duur asana is ongeveer 3 minuten 

Effect Yoga rekoefening: Versterken been en rugspieren. 

Meridianen effect: Activatie van de wervelkolom en dus activatie van je bewustwording 

 
  

• Share on Facebook 

• Share on LinkedIn 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fbeacon.by%2Fcoachingvannu%2F15-yogarekoefeningen-om-thuis-te-kunnen-relaxen
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true%20&url=https%3A%2F%2Fbeacon.by%2Fcoachingvannu%2F15-yogarekoefeningen-om-thuis-te-kunnen-relaxen&title=15%20Yogarekoefeningen%20om%20thuis%20te%20kunnen%20relaxen
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3. Utkatasana Yoga stoelhouding 

 

 

3. Utkatasana Yoga stoelhouding 

Om deze Asana uit te voeren doe je het volgende: 

• Utkata betekent zwaar in het sankriet dit is dus een pittige 
oefening om mee te starten. 

• vanuit tadasana vorige houding start je met uitademen 
• Op je uitademing zak je door je knieen 
• Tik met je vingertoppen de grond aan 
• Buig je benen 
• Strek je armen omhoog uit en kom met je oren tussen je armen 

door je armen zover mogelijk naar achter en omhoog te 
brengen 

• Houdt je benen gebogen 
• breng je handen in bid houding richting je hart 
• en breng je rechter elle boog voorbij je linker knie 
• blijf staan voor 5 yoga ademhalingen 
• ga terug naar de basis Utkatasana 
• Wissel van Kant breng je linker elle boog voorbij je rechter knie 
• Kom weer terug naar het midden en kom naar een 

tadasana(vorige houding) 

Duur asana is ongeveer 3 minuten 

Effect Yoga rekoefening: Versterken hamstrings, quadriceps, gluteus maximus(grote 
bilspier), grote rugspier en je scheenbeen en kuitspieren. 

Meridianen effect: Activatie van maag, lever, nieren en darmen! 
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4. Dangling HathaYoga bungelen 

 

4. Dangling HathaYoga bungelen 

Om deze Asana uit te voeren doe je het volgende: 

• Zet je voeten op heupbreedte. 
• zorg dat je jouw voeten voelt geaard en met volle druk voelt op 

de ondergrond waarop je staat 
• Adem diep in door je neus 
• hou je adem in en buig door je knieën. houdt je knieën gebogen 

gedurende de asana. 
• Buig met je bovenlichaam voorover en laat je armen hangen 

adem daarbij diep uit 
• Ontspan je hoofd laat ook deze hangen 
• adem ontspannen door in en uit in een rustig tempo (lees ook 

blog over ujjayi Breath). 
• Na 3 minuten rol je rustig omhoog, wervel voor wervel en kom 

weer naar tadasana 

Duur asana is ongeveer 3 minuten 

Effect Yoga rekoefening: Rek voor nek en wervelkolom en ontspant de onderrug. Ook 
voel je de hamstring aan de achterkant van je benen een klein beetje mee rekken. 

Meridianen effect: effect op de urineblaas deze wordt gestimuleerd en geactiveerd. 

 

Klik hier voor yoga bij jouw bedrijf!! 

https://hotyoga4u.nl/wat-is-ujjayi-ademhaling/
https://hotyoga4u.nl/bedrijfsyoga-of-yoga-4-uw-business/
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5. Shalabhasana Hatha Yoga rekoefening de 
sprinkhaan 

 

5. Shalabhasana Hatha Yoga rekoefening de sprinkhaan 

Om deze Asana uit te voeren doe je het volgende: 

• Ga liggen op je buik 
• Strek je armen uit naar achter plaats de rug van je handen op je 

yoga mat 
• Adem in en verleng je benen vanuit je heupen en til je knieën en 

voeten van de mat 
• Houdt je voeten bij elkaar 
• en lift je borst van de yoga mat af 
• Adem gecontroleerd uit naar 30 seconden laat je jezelf slap in 

de mat zakken 
• Herhaal dit 4 maal in het totaal dus succes met de volgende 3! 

Duur asana is ongeveer 30 seconden herhaal 4 maal met een rust van 5 ademhaling 
tussen iedere asana. 

Effect Yoga rekoefening: Versterken lage rugspieren, bilspieren en hamstrings 

Meridianen effect: Activatie van de nieren en longen 
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6. Dhanurasana Hatha Hatha Yoga Boog 
oefening 

 

 

6. Dhanurasana Hatha Hatha Yoga Boog oefening 

Om deze Asana uit te voeren doe je het volgende: 

• Vanuit een op je buik liggende positie adem je in 
• Je brengt tegelijkertijd je linker hiel naar je linkerbil en je 

rechterhiel naar je rechterbil 
• breng je armen naar achter en pak met je handen je voeten vast 

aan de buitenzijde van je voeten 



• Duw met je voeten in je handen en duw je voeten eerst omhoog 
in een later stadium kun j e ze richting je kruintje duwen. 

• Blijf rustig en gecontroleerd ademhalen 
• Tip: Bij teveel spanning in je nek breng je kin naar je borst!! 

Duur aasana is ongeveer 30 seconden herhaal 4 maal met een rust van 5 ademhaling 
tussen iedere asana. 

Effect Yoga rekoefening: Versterken van rugspieren, en bilspieren. Rek voor de 
heupbuigers bovenbeen en borst en buikspieren. 

Meridianen effect: Activatie van het hart en de longen. 
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7. Urdhva Mukha Svanasana opwaartse 
hond houding 



 

7. Urdhva Mukha Svanasana opwaartse hond houding 

Om deze Asana uit te voeren doe je het volgende: 

• vanuit een lage plank houding met je handen naast je 
schouders( chaturanga Dandasana) zak je met je heupen tot 
vlak boven de mat. Je raakt de mat niet! 

• adem in 
• rol over je wreven en duw je wreven in de mat 
• Je knieën en heupen blijven van de mat 
• Kom omhoog met je bovenlichaam 
• Let op spreid je vingers van je handen en duw het deel tussen 

duim en wijsvinger in de mat 
• Duw je borstbeen omhoog en kijk omhoog in de hoek van je 

bovenlichaam 
• Duw je schouderbladen naar elkaar toe en duw ze naar beneden 
• spreid eventueel je tenen 
• Als je de houding goed uitvoert merk je dat je handen recht 

onder je schouder uit komen 
• ga direct door naar een hatha yoga neerwaartse hond houding 

Duur asana is ongeveer 30 seconden of 5 ademhalingen herhaal deze asana na houding 
8 nog eens ! 

Effect Yoga rekoefening: Versterken van rugspieren, en bilspieren. Rek voor de 
heupbuigers bovenbeen en borst en buikspieren. 

Meridianen effect: Activatie van het hart en de longen en wervelkolom in zijn geheel..  
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8. Adho Mukha svanasa Yoga neerwaartse 
hond 

 

8. Adho Mukha svanasa Yoga neerwaartse hond 

Om deze Asana uit te voeren doe je het volgende: 

• Vanuit een opwaartse hond de Urdha mukha Svanasana adem je 
uit 

• Je brengt je zet je tenen in de mat en duw je heupen zover als je 
kunt omhoog 

• tevens duw je jouw heupen zover mogelijk weg van je handen 
zodat je goed de rek op je rug en schouders ervaart. 

• je handen, armen en rug worden zoveel mogelijk een rechte lijn 



• terwijl je deze lijn van je armen rug en handen vasthoudt ga je 
langzaam je benen strekken zodat je rek krijgt op de achterkant 
van je benen 

• als je benen gestrekt zijn kun je jouw hielen richting de mat 
duwen om zo ook rek op je kuiten te krijgen 

• Aandachtspunten: houdt je oren tussen je armen dus laat je 
hoofd niet hangen 

Duur asana is ongeveer 30 seconden of 5 ademhalingen herhaal deze asana na houding 
7 nog eens ! 

Effect Yoga rekoefening: rekoefening van rugspieren, armspieren, schouderspieren en 
quadriceps. Rek voor de achterkant bovenbenen en achterkant kuiten. 

Meridianen effect: Activatie van de longen. 
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9.Parsvottanasana B zijwaartse 
strekhouding 

 

9.Parsvottanasana B zijwaartse strekhouding 

Om deze Asana uit te voeren doe je het volgende: 

• Stap met rechterbeen naar achter op je mat(Vanuit een Helden 
Houding 1) 

• je verkleint je stap door iets met je achterste been naar voren te 
stappen 

• adem in en strek je armen zijwaarts parallel aan de mat 
• breng je armen over elkaar heen op je rug 
• adem uit en buig met een rechte rug voorwaarts met je neus 

richting je voorste knie 
• en adem weer in verleng je wervelkolom maak je rug recht duw 

je borstbeen omhoog 
• adem weer uit en buig weer verder naar voren 
• Je borstbeen wijst richting je tenen 
• Let op: houdt je rug zo recht mogelijk 

Duur asana is ongeveer 30 seconden herhaal 4 maal(2x links en 2x rechts makkelijkste 
is om op je hielen te draaien en van richting te wisselen)met een rust van 5 ademhaling 
tussen iedere asana. 

Effect Yoga rekoefening: Versterken van rugspieren, en bilspieren. Rek voor de 
heupbuigers, achterkant boven en onder been. 

Meridianen effect: Activatie van de bijnieren. 
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10. Utthan Prishtanasana Yoga Hagedis 

 

10. Utthan Prishtanasana Yoga Hagedis 

Om deze Asana uit te voeren doe je het volgende: 

• Stap eerst naar een neerwaartse hond 
• Adem in 
• zwaai je rechterbeen omhoog 
• strek je rechterbeen zoveel mogelijk uit 
• Stap met je rechtervoet aan de buitenkant van je rechter hand 

en maak daarbij je rug bol tijdens het stappen en recht als je 
jouw voet plaatst aan de buitenkant van je rechterhand 

• breng je onderarmen op de mat indien mogelijk ook hier houdt 
je rug recht! 

• stap terug naar neerwaartse hond en herhaal aan de linkerzijde 

Duur Houdt de asana ongeveer 2 minuten vast herhaal 2 maal aan beide zijde. Houdt 
een rust van 5 ademhaling tussen iedere asana. 

Effect Yoga rekoefening: Versterken been en bilspieren. verlengen van heupbuigers 
achterste been en verlengen bilspier voorste been. 

Meridianen effect: Activatie van de darmen en het energie centrum(zonnevlecht). 
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11. Vrksasana Yoga boomhouding 

 

11. Vrksasana Yoga boomhouding 

Om deze Asana uit te voeren doe je het volgende: 

• Vanuit padasana (zie houding 2) 
• Je brengt je linker hiel zo hoog mogelijk naar je enkel, kuit of 

bovenbeen 
• Let op zet je voet niet op je kniegewricht! 
• adem uit en plaats je handen in een bidhouding voor je borst 
• Houdt je yoga blik (dristhi) op 1 punt gefocussed 
• Blijf rechtop staan met je kruintje omhoog 
• Adem gecontroleerd in en uit 
• Wil je een stap verder probeer dan je ogen te sluiten 

Duur asana is ongeveer 1 minuut herhaal 2 maal aan beide zijdes met een rust van 5 
ademhaling tussen iedere asana. 

Effect Yoga rekoefening: Versterken van rugspieren, en buikspieren. Dit is een zeer 
goede oefening om je basis ook wel "core" in balans te brengen en je core te trainen. 
Naast je core trainen heeft het ook een positief effect op je evenwichtsorgaan en wordt je 
balans steeds iets beter. Deze hatha yoga oefening is iedere dag te doen tijdens het 
tandenpoetsen!! Krijgen we nu ook tandenpoetsyoga? 

Meridianen effect: Activatie van het evenwichtsorgaan. Lichaam en geest zijn een 
synergetische eenheid! 
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12. Paschimottanasana Yoga Buiging naar 
het westen 

 

12. Paschimottanasana Yoga Buiging naar het westen 

Om deze Asana uit te voeren doe je het volgende: 

• Je start vanuit een zittende houding (dandasana) met je benen 
uitgestrekt en zitbotten gelijkmatig in de mat, en rug recht 

• adem in breng je armen gestrekt boven je hoofd 
• duw je schouders zoveel mogelijk naar beneden en zorg dat 

deze zoveel mogelijk ontspannen zijn 
• Adem uit kantel je bekken, houdt je rug recht en buig 

voorwaarts 
• een goede yoga regel is eerst buik dan borst dan pas je hoofd!! 
• Pak je grote teen vast met je wijs en middelvinger 
• Adem in verleng je borstbeen en strek je rug(wervelkolom) 
• adem uit en reik verder naar voren blijf naar je tenen kijken!! 
• laat je elle bogen naar buiten wijzen 
• Houdt lengte in je nek 

Duur asana is ongeveer 2 minuten herhaal 2 maal met een rust van 5 ademhaling tussen 
iedere asana. 

Effect Yoga rekoefening: rekken en strekken van hamstrings, achterkant benen, 
kuitspieren en grote rugspier. 

Meridianen effect: Activatie van lever en milt. 
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13. Marichyasana Yoga marichi houding 

 

13. Marichyasana Yoga marichi houding 

Om deze Asana uit te voeren doe je het volgende: 

• Je start vanuit een zittende houding (dandasana) met je benen 
uitgestrekt en zitbotten gelijkmatig in de mat, en rug recht 

• breng je rechterknie naar je borst en zet je hiel zover mogelijk 
tegen je bil aan 

• strek je rechterbeen en trek je tenen naar je toe (flexen 
genoemd) 

• plaats je linkerhand voor even naast je linker heup 
• adem in en steek je op breng je rechterhand boven je hoofd 
• Reik met gestrekte rug en arm naar je rechter voet 
• buig je rechter elleboog en draai deze om je onderbeen heen 
• Pak met linkerhand nu je rechterhand op je rug beet 
• Adem in verleng je borstbeen en strek je rug(wervelkolom) 
• adem uit en reik verder naar voren blijf naar je teen kijken!! 
• laat je elle boog naar buiten wijzen 
• Houdt lengte in je nek 
• en wissel van zijde! 

Duur asana is ongeveer 2 minuten herhaal 2 maal met een rust van 5 ademhaling tussen 
iedere asana. 

Effect Yoga rekoefening: verlengen van hamstrings en grote rugspier. 

Meridianen effect: Activatie van de maag en lever. 
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14. Setu Bandha Sarvangasana yoga 
brughouding 

 

14. Setu Bandha Sarvangasana yoga brughouding 

Om deze Asana uit te voeren doe je het volgende: 

• Vanuit een op je rug liggende positie adem je in 
• Je plaats je voeten op heupbreedte recht onder je knieën 
• Je brengt je heupen omhoog 
• Verstrengel je vingers in elkaar (vouw je handen samen) 
• en loop je schouder onder je schouderbladen naar elkaar toe 
• Adem rustig in en uit 
• Tip: breng je kin naar je borst!! 

Duur asana is ongeveer 2 minuten herhaal 2 maal met een rust van 5 ademhaling tussen 
iedere asana. 

Effect Yoga rekoefening: Versterken van hamstrings,rugspieren, en bilspieren. Rek 
voor de heupbuigers en quadriceps. 

Meridianen effect: Activatie van nieren en hart. 
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15. Savasana Yoga Lijkhouding eindoefening 

 

15. Savasana Yoga Lijkhouding eindoefening 

Om deze Asana uit te voeren doe je het volgende: 

• Ga Liggen op je rug 
• breng je armen naast je lichaam en duw ze iets van je af 
• Richt je handpalmen omhoog zodat de schouders en rug 

optimaal tot ontspanning kunnen komen 
• en laat je voeten 45 graden naar buiten vallen 
• Laat je gecontroleerde ademhaling los 
• voel je buik rustig omhoog komen bij het inademen en je navel 

weer zakken als je uitademt. Wist je dat een mens gemiddeld 
zo'n 5,8 keer per minuut ademt in rust! 



Duur asana is ongeveer 5 minuten blijf wel wakker savasana is meer een meditatie! 

Effect Yoga rekoefening: Ontspanning van alle spieren en facie in je lijf. voor vele is dit 
het ervaren van rust zeker na een pittige Yang Yoga les. 

Meridianen effect: effect herstel geheel zenuwstelsel!!! 

 



 

 


