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Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrecht 
12.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door jou, als 
Klant, dat alle ontwerpen, producten, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, 

lessen en/of materialen, en overige inhoud op de website, gedeeld tijdens onze diensten en 
vermeld in onze producten (al dan niet betalend), eigendom zijn van de Dienstverlener en 

beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet 
beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en 

modelrechten. 
12.2. Wij, als Dienstverlener, verlenen aan jou, als Klant, een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, 

niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de producten en diensten 
te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene 

voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de overeenkomst. 

12.3. Het is jou, als Klant, uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, 
afbeeldingen, lessen en overige inhoud, opgesteld door ons, als 

Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of 
indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken.

12.4. Jij, als Klant, mag in geen geval onze gekochte e-books en downloads 
delen met derden. Daarnaast is het ook ten strengste verboden om de fysieke 

kaartensets te kopiëren.
12.5. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst. 
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de zoekfunctie rechts bovenaan. Zo kan je snel navigeren 
naar een gewenste yogahouding.



D E  K A A R T E N  V O O R  K I N D E R E N  

Fladder met je kind in de vlinderhouding van bloem naar bloem. 
Ga in de hondhouding op een denkbeeldige wandeling. Tover 

regenbogen met je adem. 
Na een tijdje kun je proberen een houding iets langer aan te 

houden. Zo kan je kind voelen hoe het lichaam is in rust. Het gaat 
niet om perfectie, yoga kan op elke leeftijd. 

Yoga is niet enkel stilzitten, 
yoga is bewegen, ontdekken 
en voelen. Kinderen moeten 
eerst goed leren bewegen, 
want stilzitten vraagt 
lichaamsbesef. Door yoga 
leert een kind zijn lichaam 
ontdekken. Begin met samen 
te bewegen.

“Play is the highest form of research.”
Albert Einstein

Combineer de kaarten met spel, verhalen, 
muziek, dans, rust of massage. Doe samen een 

flow uit de voorbeelden achteraan deze 
bundel, maak een verhaaltje met verschillende 

kaarten of neem dagelijks een kaartje uit de 
set. Helemaal op jullie eigen ritme.

A A N  D E  S L A G
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D E  K A A R T E N  V O O R  V O L W A S S E N E N  

Met deze kaartenset kan je eenvoudig jouw eigen practice 
opbouwen, helemaal op jouw maat en noden, aangepast aan jouw 

lichaam. 
Breng je aandacht naar binnen, voel je lichaam. Focus je op 1 

kaart uit de set of maak een eigen flow met de kaarten. Neem er 
enkele uit de stapel, en leg ze voor je uit. Of kies een sequence 

achteraan dit boekje. Pas de houding aan naar je eigen behoefte. 
Blijf bijvoorbeeld 5 ademhalingen in de houding of hou de pose 1 of 

meer minuten aan. Vergeet de houding ook niet aan de andere 
zijde uit te voeren, indien de houding dit toelaat. 

Het allerbelangrijkste is voelen, ervaren. Voel waar jouw lichaam
nood aan heeft, volg je intuïtie. Je kan helemaal niets fout doen.
Jij bent de stuurman van je eigen lichaam. Kies een persoonlijk
plekje in huis, een sacred space, een plaatsje waar je tot rust
komt, waar je terug in je center kan komen.

A A N  D E  S L A G

BERN IE  CLARCK

"We don't use our
body to get into
a pose, we use

the pose to get into
our body" 
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S T A P  V O O R  S T A P  I N  D E  H O U D I N G  

In dit ebook vind je naast de illustratie eerst de uitleg van de 
houding voor kinderen, daarna de uitleg voor volwassenen. 

Veel plezier!
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Easy pose- mijn hart is vol licht en liefde.
Ga zitten in kleermakerszit, plaats je handen
op je knieën of hou ze gevouwen voor je
borst. Hou je rug mooi rechtop. Sluit je ogen
en geniet.
Sukhasana - easy pose. Ga zitten in
kleermakerszit. Ervaar je spanning in het
bekken, dan is het aangeraden om op een
blokje te zitten. Zorg voor een rechte rug.
Plaats je handen op je knieën, of plaats ze
waar het voor jou goed voelt.

Easy pose1.

2. Ananda balasana
Kever. Ga op je rug liggen. Buig je knieën en neem
je voetzolen vast. Kan je je voeten naar het plafond
laten wijzen? Wiggel-waggel van links naar rechts
op je rug, zoals een kevertje.
Ananda Balasana - happy baby. Ga op je rug
liggen en breng je knieën naar je borst. Neem met
je handen de buitenzijde van je voeten vast. Is dit
moeilijk, dan kan je je handen op je knieën
plaatsen. Laat je knieën zakken richting de vloer en
duw zachtjes je voeten omhoog in je handen.
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Vlinder. Ga zitten met een mooie rechte rug. Breng
je voetzolen bij elkaar en neem ze vast met je
handen. Laat je knieën op en neer fladderen zoals
de vleugels van een vlinder. Welke mooie kleuren
hebben jouw vleugels?
Baddha Konasana - vlinderhouding: Ga zitten
met de benen gespreid, ga indien nodig zitten op
een blokje. Breng de voetzolen tegen elkaar en laat
je knieën zijwaarts vallen. Neem de voeten vast en
duw zachtjes beiden voetzolen tegen elkaar. Maak
lengte in de rug en duw telkens zacht de knieën iets
meer naar de grond.

3. Baddha Konasana

4.Tadasana met backbend 
Waterval. Sta rechtop op je matje, met je voeten een klein
beetje uit elkaar. Plaats je handen op je onderrug met je
vingertoppen naar boven gericht en leun zacht naar
achteren. Voel je het water stromen van je hoofd tot je
tenen?
Tadasana met backbend - staande houding met
achteroverbuiging. Plaats je voeten op heupbreedte.
Verdeel het gewicht gelijk over beide voeten. Maak een
stevige basis met de grond en breng kracht in de spieren in
de benen. Plaats beide handen op je onderrug,
vingertoppen naar boven gericht en leun zacht naar
achteren. Blijf je voeten stevig in de grond duwen.
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Brug. Ga op je rug liggen met je voeten plat op de grond.
Zo zijn je knieën naar boven gericht. Plaats je handen naast
je lichaam op de mat. Duw je handen en voeten in de mat
en breng je zitvlak omhoog. Hou je blik naar boven gericht. 
Setu Bandha Sarvangasana - brug. Ga op je rug op de
grond liggen. Plaats dan je voeten op heupbreedte op de
grond, zo dicht mogelijk tegen de zitbotten. Plaats je
handen naast je op de grond. Adem in en breng je bekken
omhoog. Zorg dat je knieën niet naar buiten vallen. Breng
beide handen naar elkaar toe onder je lichaam en
verstrengel de handen in elkaar. Je handen blijven de grond
raken. Optie --> plaats je handen onder je onderrug voor
extra steun. Werk actief met de buikspieren.

Kameel. Ga op je knieën zitten. Plaats je handen
op je onderrug en kijk omhoog. Richt je hart naar
boven. Misschien lukt het je wel om je handen op je
hielen te plaatsen?
  Ustrasana - kameel: Ga op je knieën zitten met je
knieën op heupbreedte. Kom vervolgens met je
zitvlak omhoog tot je bovenbenen recht boven je
knieën zijn. Plaats je handen op je onderrug en buig
langzaam je bovenlichaam naar achter. Indien
mogelijk kan je je handen nu op je voetzolen
plaatsen. Pijn in je onderrug? Dan laat je deze
houding beter even achterwege.

5. Ustrasana

6. Setu Bandha Sarvangasana
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De uil. Ga in hurkzit zitten, met je knieën naar buiten
gericht en je handen voor je op de grond. Plaats je
handpalmen nu tegen elkaar, ter hoogte van je borst. Kan jij
je hoofd naar links en rechts draaien zoals een prachtige
uil? Of kan jij super stil blijven zitten zoals een uil?
Malasana - hurkzit. Ga staan. Plaats je voeten iets breder
dan heupbreedte met je tenen licht naar buiten gedraaid.
Adem uit en kom naar de hurkhouding. Raken je hielen de
grond niet? Plaats een opgerold dekentje of blokje onder je
voeten. Breng je handen voor je borst met de handpalmen
op elkaar. Duw zacht met je bovenarm tegen de binnenkant
van je knieën, zodat je mooi lengte maakt in je rug.

Het blaadje. Ga rechtop zitten en laat dan
zachtjes je hoofd naar je benen zakken, tot waar
het voor jou goed voelt. Kan jij zo stil liggen als een
blaadje?
Paschimottanasana - zittende voorwaartse
buiging. Ga zitten met je benen voor je uitgestrekt
en je voeten op heupbreedte. Ga op een blokje
zitten indien je te veel spanning in je bekken ervaart.
Breng beide armen omhoog en maak zo lengte in de
rug. Buig nu naar voor met je romp. Hou je rug recht.
Leg je handen op je benen of grijp je voeten vast.
Buig indien nodig je knieën.

7. Paschimottanasana

8. Malasana
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De berg. Reik je armen helemaal naar boven. Kan jij super
stil staan als een stevige berg? Maak je berg nog groter
door je voeten uit elkaar te plaatsen. Voel hoe jij stevig en
sterk op de grond staat.
Hasta tadasana - berg met handen omhoog. Plaats je
voeten op heupbreedte. Verdeel het gewicht gelijk over
beide voeten. Maak een stevige basis met de grond en
breng zo kracht in de spieren van jouw benen. Richt je
staartbeen naar beneden. Breng beide armen gestrekt
omhoog, je handpalmen wijzen naar elkaar. Hou je
schouders laag, weg van je oren.

Kat -koe. Kom op handen en knieën zitten. Adem in
en kijk helemaal omhoog, maak zo je rug hol. Adem
uit en maak terwijl je rug bol, nu is je blik naar
beneden gericht. Miauw als een poes.
Marjaryasana-bitilasana - Kat-koe. Kom op
handen en knieën op je mat met je knieën op
heupbreedte. Adem in, breng je kin naar boven toe
en maak zo je rug hol. Bij het uitademen breng je je
kin naar je borst en maak je zo je rug bol. Schenk
aandacht aan de beweging die je wervels maken
van je rug tot je kruin.

9. Marjaryasana-bitilasana 

10. Hasta tadasana
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De zeehond. Ga op je buik liggen. Plaats je handen voor je
op de grond. Duw je handen in de mat en breng je borst en
voeten gelijktijdig omhoog. Waggel links en rechts zoals
een zeehondje.
Dhanurasana - boog. Ga op je buik liggen. Breng je
voeten omhoog en neem je enkels vast. Lukt dit niet, lees
verder de optie*. Adem in en breng je borst en hoofd
omhoog zodat je knieën van de grond komen. Adem rustig
door terwijl je de pose aanhoudt. Hou je knieën op
heupbreedte. *Optie: lig op je buik en plaats je handen
vlak naast je schouders op de grond. Duw je handen in de
grond en breng tegelijk je voeten en borst omhoog.

De kaars. Ga op je rug op de mat liggen. Breng je
voeten helemaal omhoog. Je voeten zijn de
vlammetjes die zachtjes heen en weer flikkeren. Kan
jij je kaarsje uitblazen?
Viparita Karani - gebroken kaars. Ga op je rug
op de mat liggen. Je handen plaats je naast je,
handpalmen naar boven gericht. Adem in en breng
beide benen gestrekt omhoog in een hoek van 90
graden. Je voetzolen zijn naar het plafond gericht.

11. Viparita Karani

12. Dhanurasana
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De glijbaan. Ga zitten met gestrekte benen. Plaats je
handen achter je zitvlak, je vingertoppen wijzen naar je
voeten. Laat je tenen naar voor wijzen. Duw je heupen
omhoog en maak een lange glijbaan van jezelf.
Purvottanasana - opwaartse plankhouding. Ga zitten
met gestrekte benen. Plaats je handen op schouderbreedte
achter je rug op de grond, je vingers wijzen naar je tenen
toe. Adem in en breng je bekken omhoog. Hou je armen en
benen gestrekt. Laat je hoofd niet naar achter hangen.

  De duif. Ga zitten op handen en knieën. Breng je
linker knie tussen je handen op de grond. Strek je
rechterbeen helemaal naar achteren. Steun met je
handen op de grond. Roekoekoe. Doe hetzelfde aan
de andere zijde.
Eka pada rajakapotasana - de duif. Ga zitten op
handen en knieën. Breng je rechterknie naar de
grond voor je, zodat je rechterhiel voor je linker lies
ligt. Breng je linkerbeen gestrekt naar achter, zorg
dat je heupen op één lijn blijven. Plaats je handen
voor je voorste been op de grond, eventueel op
blokjes. Optie: kom op een uitademhaling naar voor
tot je voorhoofd op de grond rust. Doe hetzelfde
aan de andere zijde.

13. Eka pada rajakapotasana

14. Purvottanasana
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De sprinkhaan. Ga liggen op je buik. Plaats je handen
naast je lichaam op de grond. Kom tegelijk met je armen en
benen omhoog. Kan je zachtjes links en rechts bewegen
zoals een sprinkhaan die zweeft door de lucht? Tip, let op
je ademhaling.
Salabhasana - sprinkhaan. Ga liggen op je buik. Plaats je
handen naast je lichaam met je handpalmen naar elkaar
toe gericht. Adem in en duw je bekken in de mat, breng je
borst en beide benen en beide armen omhoog. Breng je
schouders weg van je oren. Adem een paar keer rustig in en
uit en kom terug naar de grond.

De cobra. Ga op je buik liggen. Plaats je handen
onder je schouders en duw jezelf omhoog. Beweeg
links en rechts en sis als een slang. Ssssss…
Bhujangasana - de cobra. Ga liggen met je
voorhoofd op de grond. Plaats je handpalmen recht
onder je schouders, ter hoogte van je borst. Adem
in, duw je handen in de grond en kom met je borst
omhoog. Niet te hoog, kijk wat voor jou goed voelt.
Zorg dat de schouders ontspannen blijven, weg van
je oren. Hou je bekken op de grond. Adem rustig in
en uit en kom terug naar beneden.

15. Bhujangasana

16. Salabhasana
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De hond. Plaats je handen en voeten op de grond en duw
je zitvlak omhoog. Maak een denkbeeldige wandeling met
je hond door je hielen op en neer te bewegen. Oeps je
hondje moet plassen, breng je linkerbeen omhoog, en
daarna ook je rechterbeen. Pssssst....
Adho mukha svanasana - neerwaarts kijkende hond.
Ga op je handen en knieën zitten. Handen onder de
schouders, vingers gespreid. Krul je tenen in de mat en duw
je bekken omhoog. Strek je armen en benen. Je knieën
mogen licht gebogen zijn indien dit prettiger voelt. Duw je
hielen naar de grond toe, deze hoeven de grond niet te
raken indien dit niet lukt. Duw krachtig je handen in de mat.

De libelle. Ga zitten op handen en knieën. Strek je
ene been naar achteren, dan je andere. Kan jij
stevig blijven staan? Kan jij een mooie lijn vormen
van je hoofd tot je voeten, zoals een libelle?
Kumbhakasana - plankhouding. Ga zitten op
handen en knieën. Handen op schouderbreedte,
voeten op heupbreedte. Stap je voeten naar achter
zodat je benen gestrekt zijn. Duw je handen stevig
in de mat. Integreer je volledige lichaam, door
bewust je spieren in je benen, buik, rug en armen te
gebruiken. Ga niet hangen in de lage rug, zorg voor
een rechte lijn van je voeten tot je hoofd.

17. Kumbhakasana

18. Adho mukha svanasana
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De tafel. Ga op je matje staan. Breng je armen omhoog en
laat ze daarna helemaal naar de grond voor je zakken.
Plaats je handen boven of onder je knieën. Maak je rug
helemaal recht zoals een tafel.
Ardha Uttanasana - halve voorwaartse buiging. Ga
staan op je mat met je voeten op heupbreedte. Adem in en
breng beide armen omhoog. Adem uit en buig met
gestrekte rug voorwaarts. Plaats je handen net onder of
boven de knie. Buig je knieën indien dit prettiger aanvoelt.
Hou je nek in één lijn met je rug. Adem in en kom langzaam
terug omhoog.

De stoel. Ga staan met je voeten een klein beetje
uit elkaar. Buig door je knieën en breng je armen
omhoog. Sta jij stevig als een stoel op de grond?
Uttkatasana - stoelhouding. Ga staan met je
voeten op heupbreedte. Adem in en breng beide
armen omhoog, handpalmen zijn naar elkaar toe
gericht. Adem uit en buig door je knieën. Zorg voor
een rechte rug, geen holle rug, door je staartbeen
naar de grond toe te richten.

19. Uttkatasana

20. Ardha Uttanasana
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  De vogel. Ga rechtop staan. Neem een grote stap naar
voor en breng je achterste been omhoog. Breng je handen
opzij zoals de vleugels van de vogel. Ga je mee vliegen?
Misschien kan je wel je armen naar voren brengen? Vergeet
de andere zijde niet.
Virabhadrasana 3 - krijger 3. Vertrek vanuit halve
voorwaartse buiging. Breng je lichaamsgewicht op je
rechtervoet en strek je linkerbeen naar achter. Breng je rug
in lijn met je linkerbeen. Leg je armen op je heupen of strek
ze voor je uit.

Het hert. Ga staan op je matje. Zet een grote stap naar
achter, je voorste knie is geplooid, strek je achterste been.
Breng je armen omhoog zoals het gewei van een hert. Spreid je
vingers. Welk mooi gewei heb jij?
Virabhadrasana 1 - krijger 1. Ga staan op je mat. Stap je
rechterbeen een beenlengte naar achter. Draai vervolgens de
rechter voet licht in, ongeveer 45 graden. Lijn je voeten uit op
heupbreedte van elkaar voor meer stabiliteit. Buig je voorste
knie en breng beide armen omhoog. Je handpalmen zijn naar
elkaar toe gericht. Breng je heupen evenwijdig met de voorkant
van je mat. Strek je bovenlichaam opwaarts en duw je bekken
naar beneden. Doe hetzelfde aan de andere zijde.

21. Virabhadrasana 1

22. Virabhadrasana 3
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De muis. Ga op je knieën zitten en breng je voorhoofd naar
de grond. Kan jij super stil liggen zoals een muisje? Voel
hoe je terug helemaal rustig wordt.
Balasana - kindhouding. Ga op handen en knieën zitten
en zak met je billen naar je hielen. Spreid je knieën tot
heupbreedte, of breder indien dit comfortabeler voelt.
Strek je armen voor je uit of breng ze langs het lichaam
naar achteren. Breng je voorhoofd naar de grond, of op
een blokje. Maak lengte van je staartbeen tot je kruin, door
je zitvlak naar achteren te duwen.

De boot. Ga zitten met je voeten op de grond, je
knieën wijzen omhoog. Kan jij één voet omhoog
brengen? Misschien 2 voeten? Misschien je handen
ook? Vaar mee op de golven van de zee.
Navasana - de boot. Ga zitten met je voeten op de
grond, knieën gebogen. Neem met je handen de
knieholtes vast. Maak lengte in de rug. Breng je
voeten omhoog zodat je scheenbenen evenwijdig
met de mat zijn. Strek je armen voor je uit. Indien
het lukt kan je je benen strekken.

23. Navasana

24. Balasana
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De boom. Ga staan op je matje. Breng je tippen van je ene
voet op de grond, je andere voet blijft plat op de grond
staan. Breng je armen helemaal omhoog. Misschien kan je
je voet wel aan de binnenkant van je andere been
plaatsen? Je voeten zijn de wortels van je boom, stevig in
de grond. Je armen zijn mooie takken vol blaadjes en
bloesems.
Vrksasana - boomhouding. Ga stevig met beide voeten
staan op de mat en verplaats je lichaamsgewicht naar je
rechtervoet. Breng je linkerknie omhoog en plaats je
linkervoetzool aan de binnenzijde van je rechterbeen,
boven of onder je knie. Breng beide armen gestrekt
omhoog, met de handpalmen naar elkaar toe gericht. Doe
hetzelfde aan de andere kant.

De slak. Ga op je rug liggen. Buig je knieën. Duw je
handen in de mat en breng zo je zitvlak omhoog. Laat je
benen helemaal naar achter zakken je knieën bij je oren.
Is het ook zo stil in je huisje?
Halasana - ploeghouding. Vertrek vanuit de gebroken
kaars houding. Duw je handen in de mat en breng je
bekken omhoog. Ondersteun eventueel je onderrug met
je handen. Adem uit en laat beide benen gestrekt en
gelijktijdig naar achteren zakken. Plaats je tenen op de
grond. Laat je handen naast je op de mat liggen of
breng je handen samen en verstrengel je vingers in
elkaar. Blijf recht omhoog kijken in deze houding.

25. Halasana

26. Vrksasana

19



De danser. Sta stevig op je matje. Probeer dan op één
been te staan. Kan jij je evenwicht vinden? Neem je voet
vast en breng je arm naar voren. Kan jij je voet hoger
brengen? Focus je maar goed in deze houding. Vergeet de
andere zijde niet.
Natarajasana - de danser. Ga met beide voeten stevig
op de grond staan. Breng je gewicht naar je linkervoet. Til
je rechtervoet omhoog zodat je knieën in één lijn zijn. Neem
met je rechterhand je rechterenkel aan de binnenzijde vast.
Strek je linkerarm naar voor. Blijf recht voor je kijken en
breng nu je rechtervoet naar achter en omhoog. Hou je
focus op één punt. Herhaal aan de andere zijde.

De pijl. Ga staan op je matje. Buig naar voor en plaats je
handen naast je voeten op de grond. Neem een grote stap
naar achter met je rechtervoet, je voorste knie is nu gebogen.
Breng nu je rechterarm helemaal omhoog over je hoofd. Strek
je uit zoals een pijl. Vergeet je pijl niet aan de andere kant af
te vuren.
Utthita parsvakonasana - zijwaartse hoekhouding. Vertrek
vanuit de neerwaarts kijkende hond. Plaats je rechtervoet
tussen je handen en kom omhoog. Plaats je achterste voet
evenwijdig met de korte zijde van de mat. Buig je voorste knie.
Plaats je rechter elleboog op je rechterknie, of plaats indien
mogelijk je rechterhand op de grond aan de binnenkant van je
rechtervoet. Adem in en strek je linkerarm boven je oor naar de
muur voor je. Herhaal aan de andere zijde.

27. Utthita parsvakonasana

28. Natarajasana
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De ster. Ga staan met je benen en armen gespreid. Beeld
je in dat je een schitterende mooie ster bent. Waar zou jij je
lichtje graag op stralen? Deze houding kan je ook heel
goed liggend op de grond doen. 
Utthita tadasana - de ster. Ga staan in grote spreidstand.
Adem in en breng beide armen gestrekt naast je, zodat je
voeten ongeveer recht onder je polsen staan. Hou je
schouders laag, weg van je oren. Adem in en reik je lichaam
naar de 5 punten van de ster. Armen zijwaarts, voeten
stevig naar de grond en je kruin naar boven.

Het paard. Ga op je knieën zitten. Neem met je ene
voet een stap naar voor. Breng je armen helemaal
omhoog. Beweeg je voorste knie naar voor en
achter zoals een paard in galop, kan jij het geluid
van de hoeven nabootsen? En nu de andere zijde.
Anjaneyasana - lage lunge. Sta met beide voeten
stevig op de mat. Stap je rechterbeen een
beenlengte naar achter. Laat je achterste knie op
de mat zakken. Buig je voorste knie. Adem in en
strek beide armen omhoog, duw je staartbeen naar
de grond toe en reik je armen omhoog. Herhaal aan
de andere zijde.

29. Anjaneyasana

30. Utthita tadasana
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A D E M H A L I N G S O E F E N I N G E N  V O O R  
K I N D E R E N

Ademhalingsoefeningen zijn een schitterend hulpmiddel om kinderen rust, 
focus en daarnaast ook energie te geven. Weet dat iedere oefening op 
deze 3 gebieden inwerkt. Toch zal de ene oefening meer gericht zijn op 

bijvoorbeeld energie en de andere op rust. Je kan ze herkennen aan 
volgende symbolen op de kaarten:
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Energie FocusRust

Luister vooral naar je kind zelf, welke oefening wil hij graag op dit 
moment doen? Kinderen gaan vaak hun gevoel volgen...



Ga rustig zitten op de grond of op een
stoel.
Leg je handen op je buik.
Adem in door je neus en beeld je in dat
je buik een ballon is, maak je buik
helemaal bol.
Stel je even voor welke mooie kleuren
je ballon heeft.
Adem langzaam uit door je mond, laat
de denkbeeldige ballon langzaam
leeglopen.
Doe dit 3x na elkaar.

Ballon ademhaling1.

2. Konijn ademhaling
Ga rustig zitten op de grond of op een
stoel.
Leg je handen op je knieën.
Adem 3 maal kort in door je neus,
adem daarna langzaam en lang terug
uit door je neus.
Doe deze oefening maximum 3 keer
na elkaar.
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Ga rustig zitten op de grond of op een
stoel.
Leg beide handen op je gezicht zodat
je ogen bedekt zijn, maar je neus en
mond nog vrij zijn.
Adem diep in door je neus.
Wanneer je langzaam uitademt door je
mond, maak je een zoemend geluid
zoals een bij.
Doe dit 3x na elkaar.

3. Bij ademhaling

4. Draak ademhaling
Ga staan met beide voeten gespreid,
stevig op de grond.
Adem in en breng beide armen als de
vleugels van de draak naast je
omhoog.
Adem uit en roep krachtig HAAAAAA,
terwijl je je armen terug laat zakken.
Beeld je in dat je vuur kan spuwen als
een draak.
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Ga rustig zitten op de grond of op een
stoel.
Plaats beide handen naast je heupen.
Adem in door je neus en breng beide
handen naast je lichaam langzaam
omhoog met je vingers gespreid.
Beeld je in dat elke vinger een kleur
van de regenboog voorstelt. Welke
kleuren heeft jouw regenboog?
Adem langzaam uit en laat je handen
terug zakken.
Doe dit 3x na elkaar.

5. Regenboog ademhaling

6. Hand ademhaling
Ga rustig zitten op de grond of op een
stoel.
Ga met je wijsvinger van je ene hand,
telkens over elke vinger van je andere
hand.
Adem in terwijl je langs de vinger omhoog
wrijft, adem uit wanneer je bij diezelfde
vinger naar beneden wrijft.
Doe dit heel traag en bewust. Voel je
vinger glijden over je andere vingers.
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Ga rustig zitten op de grond of op een
stoel.
Plaats je hand voor je alsof je een
bellenblaas vasthoudt.
Neem een diepe ademhaling door je
neus.
Adem uit en beeld je in dat je grote
bellen blaast.
Doe dit 3x na elkaar.

7. Bellen blazen

8. Buik ademhaling
Ga rustig liggen.
Plaats een knuffel of zacht voorwerp
op je buik.
Heb je geen knuffel in de buurt dan
kan je beide handen op je buik leggen.
Adem in door je neus, tot diep in je
buik.
Kijk hoe je knuffel of je handen zacht
omhoog gaan.
Wanneer je uitademt, gaan je knuffel
of je handen terug mee omlaag. Kan
je voelen hoe je lichaam ontspant?
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Ga rustig zitten op de grond of op een
stoel.
Adem diep in door je neus.
Wanneer je uitademt, open je je mond
en zeg je zachtjes HAAAAA, net alsof
je op een raam een wolkje tevoorschijn
tovert bij een koude winterdag.
Wat zou jij graag op het raam
tekenen?

9. Raamtekening

10. De houthakker
Ga met beide voeten gespreid stevig op de
grond staan.
Vouw je handen voor je in elkaar.
Adem in door je neus en breng beide handen
gevouwen boven je hoofd alsof je een bijl
vastneemt.
Adem nu uit door je mond, gooi je handen naar
beneden en hak met je bijl een grote blok hout
in twee.
Roep terwijl je dit doet, kort en krachtig HA!
Doe dit 3x na elkaar.
Denk maar eens welke gevoelens jij graag zou
laten verdwijnen.
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Ga met beide voeten gespreid stevig
op de grond staan.
Vouw je handen voor je in elkaar.
Adem in door je neus en breng je
handen naar de grond voor je, alsof je
water uit een plas opsnuift met je
olifantensnuit.
Adem nu uit en breng je armen
gestrekt voor je borst, spuit met je
armen alsof ze de slurf van de olifant
zijn. Maak een sissend geluid.
Wat zou jij graag met je slurf uitdelen?
Hartjes, glitters, vuur, ... ?

11. De olifant

12. Het kampvuur
Ga rustig zitten op de grond of op een
stoel.
Adem in door je neus en wrijf beide
handen stevig over elkaar.
Voel hoe ze warmer worden.
Adem rustig uit door je mond en leg
beide handen zacht op je gezicht.
Beeld je in dat je aan het kampvuur zit,
beeld je de warmte van het vuur in.
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F L O W S  V O O R  K I N D E R E N

Hier vind je 5 unieke flows voor kinderen, voor allerlei momenten 
en gelegenheden.
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Tijd om op te staan! Maak je lichaam wakker. 

GOE IEMORGEN !

Easy pose - kat koe - muis - hond - hert - vogel - boom 
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Energie - kracht - rust

EVEN STOOM AFBLAZEN 

Berg - hert - danser - stoel - uil - vlinder - kaars

Herhaal aan de andere zijde
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Ik ben trots op mezelf

ZELFVERTROUWEN

Waterval - ster - pijl - paard - libelle - sprinkhaan - muis

Herhaal aan de andere zijde

Herhaal aan de andere zijde

32



Balans - Focus - Energie

HOCUS POCUS FOCUS

Berg - boom - danser - paard - pijl - boot - easy pose 

Herhaal aan de andere zijde

Herhaal aan de andere zijde
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Rust - relax 

VOOR HET  SLAPEN GAAN

Zeehond - vlinder - muis - brug - kever - kaars - easy pose

34



F L O W S  V O O R  V O L W A S S E N E N

Hier vind je 5 unieke flows voor volwassenen, voor allerlei 
momenten en gelegenheden.

35



Wakker worden - kracht in je benen - kracht in je lichaam 

GOE IEMORGEN !

Zelfde als stap 9 en 10, 
maar aan de 
andere zijde

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19
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RELAX

Zelfde als stap 7, 
maar aan de 
andere zijde

Tijd nemen voor jezelf - genieten - opladen

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14
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Gezonde heupen - soepel in je vel

HAPPY H IPS
H
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ha
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an
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1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15
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Surya Namaskar A

ZONNEGROET  A

De zonnegroet is een ideale reeks die gedaan kan worden in de  ochtend
of als een opwarming alvorens je met de andere houdingen start. Probeer
deze reeks niet te snel uit te voeren, maar zorg voor concentratie en
aandacht tijdens de houdingen.  Je kan de volledige reeks een aantaal
keren na elkaar beoefenen.  

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11
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Relax - weg stress 

RUST IN  JE  HOOFD

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11
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