
Door Isolde Zandee Fotografie Herman Lankwarden

In deze oefeningenserie strekken we bindweefsel en spieren om meer  

ruimte in het lichaam te maken. Doe de strekkingen met mildheid. 

Ontvang ongemakken, fysieke- en mentale sensaties zoals je een  goede 

vriend zou ontvangen. Geef ze de ruimte! Adem ruimte naar plekken 

van strekking en weerstand. Vind de ontspanning en stilte in je houding. 

Maak
ruimte 
voor

1. Ga comfortabel zitten, sluit je ogen en doe je duim en middelvinger tegen elkaar: 

dit is de Mudra voor het  element ruimte (ether). Breng je aandacht naar binnen en 

word je bewust van je ademhaling. Neem ook de pauzes tussen een in- en uitademing 

waar. Na een tijdje richt je je alleen op de adempauzes zelf, de stilte in de pauze.

2. Ga door met de warming-up. Beweeg je rug van hol naar bol, buig en 

strek naar links en rechts en draai je borst van links naar rechts. Draai je 

 schouders, heupen, polsen en enkels los. Sta op en doe een paar zonne-

groeten naar keuze om goed op te warmen en je spieren te activeren. �
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3. Zijwaartse strekking. 
Grond je voeten en benen goed. Zorg dat de tenen van 

je gestrekte been naar voren staan voor de strekking 

van de binnenkant van je benen. Reik je arm omhoog en 

verleng je  wervelkolom. Buig op een uitademing naar 

je gestrekte been. Verleng je romp op een inademing 

verder naar opzij en voel hoe de inademing de  bovenste 

flank vult en uitzet en op je uitademing verzacht.
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6. Strekking spinale lijn en achterarm lijn 
Ga naar spreidstand met je tenen iets naar buiten. Buig met lange rug voor-

over. Buig dan één been diep, verplaats je gewicht naar dat been en strek 

je andere been. Reik voorlangs richting voet van je gestrekte been. Leg de 

rug van je hand ver weg op een blok. Voel strekking in je onderste flank, 

bovenrug, schouder, achterkant van je arm tot in je handrug. Reik met je 

bovenste arm eventueel omhoog voor meer draaiing. Haal goed adem.

4. Strekking achterzijde
Verplaats je gestrekte been naar voren en breng je tenen naar je toe. 

Kantel vanuit het bekken naar voren, steun op je vingertoppen. Voel 

de strekking in de achterzijde van je been. Hou je buikspieren ‘aan’ 

om je rug te dragen. Haal goed adem. Je kunt je handen op blokken 

laten steunen of je knie buigen als je moeilijk bij de grond komt.

7. Verruimen borst en keel
Ga op je rug liggen met de armen gestrekt en deels onder je billen en benen. Je ellebogen 

wijzen naar elkaar en je handpalmen wijzen omlaag. Duw je ellebogen op een inademing stevig 

in de grond, breng je borst flink omhoog en je schouders weg van je oren. Laat je hoofd en 

nek ontspannen. Til eerst voorzichtig je kin naar je borst als je eruit komt. Blijf even liggen 

en voel aandachtig na. Doe deze houding niet bij hoofdpijnklachten of een  geblesseerde 

nek. Draai je hoofd rustig een paar keer naar links en rechts om je nek te  ontspannen. 

Breng vervolgens knieën naar je borst en laat ze aan één kant naar de grond zakken voor 

draaiing van de wervelkolom, strekking van je spinale lijnen en ontspanning van je rug.

5. Strekking voorzijde 
Til je armen op in een Alanasana (Hoge hardlopers houding) en doe je hand-

palmen tegen elkaar voor je hart. Maak je lang, draai naar links en plaats je 

rechter elleboog op of aan de buitenkant van je linkerknie. Houd je borst breed, 

spreid je ellebogen, duw de bal van je achterste voet stevig in de vloer en draai 

met zachtheid je hart omhoog terwijl je over je linkerschouder kijkt. Je kunt ook 

naar je voorste voet kijken als dat beter voelt. Herhaal aan de andere kant.

Isolde Zandee is yoga- en meditatieleraar en oprichter van YogaToday yogatoday.nl.
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8. Ontspanning
Leg je vingers of duimen op je kleine ‘oorflapjes’ en sluit je oren. Maak 

iedere uitademing een zachte mmmm-klank. Voel hoofd, keel, borst-

kas zacht vibreren. De inademing laat je vanzelf komen.  Minimaal 

één minuut. Voel na! Ga dan over in Savasana (Lijkhouding) en stel je 

voor dat je hele lichaam groter wordt als je uitademt. De  uitademing 

stroomt door iedere porie van je huid in de ruimte om je heen. Een 

transparante, eindeloze, tijdloze ruimte… Minimaal vijf minuten.  
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