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Yoga voor dummy's
Wil je zweten of juist helemaal zen worden?
Hier een overzichtvan de zes belangrijkste stijlen,
studio's en d.ocenten die Amsterdamrijkis.

{ Hatha
I

Bij hatha worden veelal statische lichaams-
houdingen aangenomen. Naast een fysieke
en mentale kant heeft deze yogavorm een
sterk spiritueel element. Docent Martyn Hoog-
stra: "Veel stijlen laten het spirituele gedeelte
achterwege, maar bij hatha hechten we daar
juist veel waarde aan." Hij begint zijn lessen
steevast met een halfuur zitmeditatie. Van-
daar ook dat zijn lessen twee uur duren.
"De oefeningen die we na de meditatie doen,
bestaan uit staande, zittende en liggende
houdingen die elkaar in een rustig tempo op-
volgen. Hoe hoger het niveau, hoe sneller de
verschillende houdingen worden uitgevoerd.
Bii hathayoga is de gewoonte dat de leraar de
asana's voordoet en voorziet van toelichting,
waarna de leerlingen volgen. Uit de ruim dui-
zend poses wordt elke les een andere selectie
gemaakt. Elke houding wordt zo'n drie tot
vijfin- en uitademingen aangehouden. Ener-
giemanipulaties ziin voor mii heel belang-
rilk: oefeningen waarbij lichaamshouding en
ademhaling op zo'n manier samenwerken
dat de energie vrij kan gaan stromen."

Martyn Hoogstra, op verschillende locaties, o.a.
Centrum De Roos, PC. Hooftstraat 1 38 en Studio
Delight, Weteringschans 53 (www.yogadlite.com)

Alternatief : YogaYoga, Amaliastraat 5
(www.yogayoga.nl)

{) VinyasaL
De lessen bestaan uit series van krachtige, in
elkaar overlopende houdingen die elkaar
snel opvolgen. Vinyasa staat dan ookbekend
als flowyoga. Andere stijlen die hieronder
vallen zijn ashtanga- en poweryoga. In de
praktijk worden deze stijlen nogal eens ge-
mixt.
Door Yoga magazine uitgeroepen tot 66n van
de beste yogi's van zor3, Gdsta van Dam (51),
voigde zijn opleiding in zowel Nederland als
India en geeft sinds ry99les. Hij is mede-ei-
genaar van Svaha Yoga in de Jordaan, een
studio die anders dan gebruikeliik niet wit
geschilderd is, maar een kakofonie aan kieu-
ren iaat zien. Van Dam begint ziin les met een
korte meditatie en chantsessie waarbii woor-
den en teksten worden gereciteerd. Daarna
volgen de series met houdingen die uitge-
voerd worden op het tempo van Indiase mu-
ziek met een zachte beat. In elke cyclus werk
je naar een piek toe, waarna de vaart iets af-
neemt en een moment van rust vo1gt. De be-
kendste vloeiende serie is de zonnegroet.
Hierbii ziin de houdingen zo geordend dat je
in 66n vloeiende beweging van staande naar
liggende beweging gaat met afwisselend
voor- en achterwaartse buigingen. Er is veel
aandacht voor de ademhallng, die als onder-
steuning werkt bij het wisselen van houdin-
gen.

Svaha Yoga, Willemstraat I33 en
Nieuwdammerkade 248 (www.svahayoga.com)

Alternatief: Skadi van Paaschen, op meerdere
locaties (www.skadiyoga.com)
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heid, het lage tempo en l= :--::,r:delen
waarmee de houdingen \rc:tr.,-, .'-:..-,-oerd.
Delilah King (53) is docent en:::::::r '" an het
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