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Anatomie

Tutorials

Alignment

Sanskriet

Vragen

Leer de Sanskriet namen van 
de spreidstand en de spreidzit. 

De tutorials: Hoe bouw je de 
houdingen op? En wat zijn de 
juiste acties in de houdingen?

Leer enkele van de belangrijkste 
punten van alignment voor de 
vooroverbuiging.

Leer de belangrijkste spiergroep 
kennen voor de houdingen, de 
binnenbeenspieren.
+ COMPLETE YOGALES

Oefen de stof met behulp van 
deze opdrachten. 
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Over LienekeOver Lieneke
Voordat je direct in de stof duikt, is het 
misschien fijn om iets meer te weten over de 
persoon die dit e-book geschreven heeft.

Ik ben Lieneke, een online yogadocent, 
blogger & schrijfster. Ik help zowel studenten 
als (toekomstige) docenten zich verder 
ontwikkelen op het gebied van yoga. Door 
sterke lessen neer te zetten, maar ook door 
middel van werkboeken en cursussen.

Maar hoe ben ik hier gekomen? Ik zal je iets 
meer vertellen over mijn yoga-weg. Laten we 
beginnen bij het begin. 

Direct na mijn allereerste yogales, wist ik dat 
ik iets heel bijzonders had gevonden. Ik stond 
letterlijk te springen bij de bushalte 
onderweg terug naar mijn studentenkamer. 
Na een aantal maanden lessen te hebben 
gevolgd, begon ik ook de mentale voordelen 
van yoga te voelen. Ik was minder angstig, 
zat lekkerder in mijn vel en kon me beter 
concentreren. Toen er onverwachts een 
wekelijkse les uitviel, voelde ik dat gemis heel 
erg. Ik voelde me net iets meer gestressed dan 
de weken daarvoor, en dat was echt niet fijn.

Ik hakte voor mezelf direct de knoop door; ik 
wilde leren hoe ik zelf yoga kon doen, zodat 
ik net zoveel kon oefenen als ik wilde, en er 
nooit meer afhankelijk van hoefde te zijn of 
een les doorging of niet. Ik besloot om een 
opleiding te gaan volgen.
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Yogaopleiding
Tijdens het intakegesprek van mijn yoga-
opleiding viel er een heel belangrijk kwartje 
voor mij. Ik hoefde geen yoga ‘te leren’ om 
elke dag te kunnen oefenen, het enige wat 
ik hoefde te doen - was gewoon beginnen! 
Dus dat heb ik toen gedaan. Naast de 3-jarige 
opleiding van Ron van der Post was ik uren 
en uren per dag aan het oefenen, zowel yoga 
als meditatie. En de transformatie, van mijn 
lichaam én hoe ik me voelde, was 
ongelofelijk.
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Yoga verandert alles
Al heel snel draaide mijn hele leven om mijn 
yogabeoefening. Ik heb ook gewisseld van 
studierichting en ben uiteindelijk afgestudeerd in 
Religiewetenschappen met een Master 
Interreligieuze Spiritualiteitsstudies. Mijn scripties 
gingen, uiteraard, over yoga.

Na het afronden van de yoga-opleiding werd ik 
gevraagd om les te gaan geven. Dit begon als een 
bijbaan om mijn studie te kunnen betalen, maar 
liep al snel ‘uit de hand.’ Toen ik een jaar na mijn 
afstuderen de mogelijkheid zag om een studio te 
starten, heb ik dat natuurlijk met beide handen 
aangegrepen.
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Van fysiek naar online
De studio opstarten en runnen was niet altijd makkelijk, maar ik vond het wel enorm leuk 
om te doen. Uiteindelijk heb ik de studio 4 jaar lang met succes gedraaid, totdat het voor 
mijn gevoel echt op was. Ik had inmiddels 10 jaar yogalessen gegeven en het vormde geen 
uitdaging meer. Ook miste ik het studeren, lezen en schrijven; ik wilde meer doen dan 
alleen maar lesgeven!

Het is niet makkelijk om iets op te geven waar je goed in bent, maar achteraf gezien heb ik 
de juiste keuze gemaakt. Naast mijn online yoga programma heb ik al een aantal 
werkboeken en lesseries boeken gemaakt, en ben ik bezig met het schrijven van mijn 
eerste echte boek.

Het E-Book
In dit boek geef ik je een voorproefje van wat de Academy zoal te bieden heeft. Het boek 
focust op een specifiek gebied in het lichaam en twee bijbehorende houdingen, de 
spreidstand en spreidzit. Ik behandel alle aspecten van deze houdingen: de relevante 
anatomie, essentiële alignment principes, en je leert de originele namen van de houdingen 
in het Sanskriet. 

Het e-book sluit af met een aantal opdrachten. Want alleen lezen, daardoor onthoud je 
de stof vaak maar voor 10 procent. Door de stof te gaan toepassen, gaat deze leven! 

http://lienekesyogaacademy.nl
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Sanskriet lerenSanskriet leren
Om efficiënt te kunnen communiceren over de yogahoudingen, is het 
handig om de Sanskriet namen te leren. ‘Parsvottanasana’ bijvoorbeeld is 
een lastige naam, maar nog steeds eenvoudiger dan ‘die houding waarin 
één voet voor staat en je vooroverbuigt met beide handen tegen elkaar 
op de rug.’ 

De spreidstand en de spreidzit zijn wat dit betreft een van de weinige 
uitzonderingen. Het zijn twee houdingen waarvoor ik in de praktijk 
meestal de Nederlandse naam gebruik, gewoon omdat ze kort, duidelijk, 
en dus het meest praktisch zijn. Maar toch is het nog steeds waardevol 
om de Sanskriet namen van deze houdingen te kennen. 

Waarom? Ten eerste, omdat het leuk is natuurlijk. Maar een veel 
belangrijkere reden is dat de Sanskriet namen ons iets vertellen over 
de eigenschappen van de houding. 

De spreidstandDe spreidstand
De Sanskriet naam voor de spreidstand is Prasarita Padottanasana.
 
Prasarita = Gespreid 
Padottanasana = Pada + Ut-tana + Asana
     Pada = Voet of been
     Ut-tana = Intensief - strekken
     Asana = Houding

Dit maakt Prasarita Padottanasana de intensieve strekking met 
gespreide benen houding.

De spreidzitDe spreidzit
De Sanskriet naam voor de spreidzit is Upavistha Konasana.

Upavistha = Zittend
Konasana = Kona + Asana 
     Kona = Hoek
     Asana = Houding

Upavistha Konasana is dus de zittende hoekhouding.
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Hoe doe je de spreidstand? Veel mensen denken dat je bij een voorover-
buiging vooral de beenspieren op wilt rekken, maar de rug is net zo, of 
misschien wel nog belangrijker. Stap 1 van de spreidstand is daarom ook 
niet vooroverbuigen, maar lengte maken in de rug naar voren.

Stap 1Stap 1 Stap 5Stap 5Stap 4Stap 4Stap 3Stap 3Stap 2Stap 2

Stap 1Stap 1 Met de benen gespreid en de tenen recht naar voren of iets naar binnen, 
zet je de handen onder de schouders op de vingers. Maak de bovenrug hol 
en kijk naar voren/boven. De onderbuik blijft goed naar binnen.

Stap 2Stap 2 Zet de handen onder de schouders plat op de grond, terwijl je de actie 
van de bovenrug hol maken goed vasthoudt. Blijf naar voren kijken, maar 
voorkom zoveel mogelijk spanning in de nek.

Stap 3Stap 3 Loop dan de handen naar achteren en zet ze in lijn met de voeten. De 
polsen duw je stevig op de grond en je zet af vanuit de handen. Blijf lengte 
maken in de rug en de borst tillen.

Stap 5Stap 5

Stap 4Stap 4 Met de onderbuik goed naar binnen, buig je de ellebogen naar achteren. 
Door af te zetten vanuit de handen kun je de lengte in de rug vasthouden 
en jezelf tussen de benen ‘trekken’ terwijl je voorover buigt. Blijf naar 
voren / beneden kijken, alsof je je kin op de grond wilt zetten.

Loop dan de handen naar achteren en zet ze in lijn met de voeten. De 
polsen duw je stevig op de grond en je zet af vanuit de handen. Blijf lengte 
maken in de rug en de borst tillen.

6
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Voorbereiding & variatiesVoorbereiding & variaties

Buig je rechter knie en 
zet je rechter hand aan 
de binnenkant van je 
rechter voet. Je voelt 
een goede strekking in 
het linker been. 

Buig zo diep mogelijk voorover, 
pak je rechter enkel vast, en trek 
jezelf naar je rechter been. 
Herhaal met het linker been. 

Hierboven zie je 4 bekende variaties van de spreidstand, zoals ze gedaan worden binnen 
de Ashtanga Yoga. Prasarita Padottanasana A is ‘de spreidstand’ en de stappen in deze 
houding hebben we hierboven al besproken. 

In de B variatie, test je de lengte in de rug. Kun je het hoofd ook op de grond zetten 
zonder de kracht van de armen? 
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Een van de beste manieren om een houding onder de knie 
te krijgen, is door deze op te breken in stappen. In het geval 
van de spreidstand betekent dat eerst het ene been, dan het 
andere been strekken. Dit kan zowel met de benen gestrekt,  
als met één been gebogen. Hier een aantal opties.

12

3
Dit is een meer gevorderde optie. Draai 
je linker voet helemaal op de hak en 
breng de heupen zo dicht mogelijk bij de 
grond. Buig voorover terwijl je de rechter 
voet volledig op de grond houdt. Hou je 
balans!

a b c d



Prasarita Padottanasana C combineert de spreidstand met schouderflexibiliteit en test in 
zekere mate ook je balans. 

Prasarita Padottanasana D is vergelijkbaar met de A variatie, maar door de positie van 
de armen gebruik je meer de spieren van de rug dan van de buik om de vooroverbuiging 
te verdiepen. 

De laatste variatie die we bespreken is een twisting 
in de spreidstand. Dit is een hele goede houding 
voor de bovenrug, wanneer je deze goed uitvoert 
tenminste!

Een aantal punten van alignment om op te letten:
- Zet je hand onder de schouder, dat wil dus zeggen
  op een bovenlichaam afstand van de benen (dit
  gaat 9 van de 10 keer mis).
- Breng de schouderbladen maximaal in de rug 
  om de twisting uit te laten komen in de bovenrug 
  (wanneer je hier niet op let mis je de helft van het
  effect van de twisting). 
- Houd de heupen op één lijn (dus niet mee-
  draaien!)

NB: Al deze spreidstand variaties hebben zelf geen originele Sanskriet namen. Je kunt 
deze houdingen zelf namen geven, bijvoorbeeld de spreidstand twist kan ook Parivrtta 
Prasarita Padottanasana zijn (Parivrtta betekent gedraaid), de halve spreidstand wordt 
Ardha Prasarita Padottanasana (Ardha betekent half) en de spreidstand naar één been 
wordt Eka Pada Prasarita Padottanasana (Eka Pada betekent één been). 
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Spreidzit TutorialSpreidzit Tutorial
Net zoals in de spreidstand wil je in de spreidzit 
zoveel mogelijk lengte maken in de rug. Verder is 
het belangrijk om de tenen recht omhoog te hou-
den. Waarom? Dat leg ik je zo uit! 

De eerste tip die ik voor je heb over de 
spreidzit, is om deze houding vaak te 
oefenen én lang te oefenen. Dit wil je 
uiteraard langzaam opbouwen, van misschien 
12 ademhalingen naar 5 of 10 minuten. 

In de spreidzit wil je de benen namelijk altijd licht aangespannen houden, voor de beste strek-
king, maar ook om de knieën te beschermen. Blijf dus de benen goed strekken en houd je tenen 
recht omhoog. Het is niet erg als je de voeten iets naar voren laat vallen, maar laat de tenen 
absoluut niet naar achteren wijzen. Dit veroorzaakt namelijk een nare pijn in de binnenknie, die 
je natuurlijk wilt voorkomen. Dit kan echt gaan om een beweging van een paar millimeter, dus 
wanneer je pijn voelt in je knie, weet dat je je voet moet corrigeren! 
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Een andere manier om je binnenbenen 
passief op te rekken is door met de rug op 
de grond te liggen. Je kunt dit doen met de 
billen tegen de muur, maar ook gewoon los 
in de ruimte. Met de muur is het uiteraard 
net iets meer ontspannend. Ook hier geldt, 
houd de benen actief, de knieën gestrekt, 
en let op de positie van de voet, vooral 
wanneer je een pijnpunt voelt in de knie. 

Het is heel fijn om een bolster onder de buik 
te leggen, zodat je de houding met gemak 
langer kunt aanhouden en de benen 
helemaal kunt ontspannen. Let op: 
Ontspannen betekent niet alles loslaten! 

1 2

3



Voorbereiding & variatiesVoorbereiding & variaties
Net zoals de spreidstand kun je de 
strekking van de binnenbenen in de 
spreidzit opdelen, door de benen één 
voor één op te rekken. 

1

2a

3 De spreidstand is ook heel geschikt om de 
zij op te rekken. Dit kun je doen met één 
been gebogen, maar ook met beide benen 
gestrekt. Laat de gebogen knie niet mee 
omhoog komen!

Zet je hand aan de binnenzijde van de 
enkel, en zet af met deze hand. Draai de 
schouders open en strek je andere arm 
langs het oor schuin omhoog. Beide 
zitbotten blijven op de grond!

Wanneer je je elleboog op de grond kunt 
zetten, kun je proberen om deze arm te 
draaien en de binnenzijde van de voet vast 
te pakken. Met je bovenste hand pak je de 
bovenzijde van de voet vast. Blijf de 
schouders draaien en de borst openen. 
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Dit kun je doen door één knie te buigen 
en vervolgens voorover te buigen. Houd 
hierbij de zitbotten goed op de grond. 

Maar de houding opdelen kun je ook doen 
door te draaien naar één kant. Wanneer je 
net begint is de twisting alleen al voldoende. 
Daarna kun je de handen naar voren lopen, 
terwijl je de rug uiteraard goed recht houdt. 

Om de houding helemaal af te maken pak 
je met je linker hand de buitenzijde van je 
rechter voet vast. Trek aan de voet, maak 
lengte in de rug, en buig dan volledig 
voorover. Leg je voorhoofd of de kin op je 
scheen.

2b

4a

4b



AlignmentAlignment
De positie van de heupen in de vooroverbuiging.

In dit deel gaan we kijken naar de positie van de heupen in de spreidstand en de spreidzit. Er 
zijn hierin 3 mogelijkheden. De heupen zijn naar achteren gekanteld, de heupen staan recht 
of de heupen zijn naar voren gekanteld. 

De heupen zijn naar achteren gekanteldDe heupen zijn naar achteren gekanteld

We beginnen in een positie waar de heupen 
naar achteren gekanteld zijn, omdat dat de 
positie is waar veel mensen starten 
wanneer ze voor het eerst een spreidstand 
of een spreidzit doen. 

Misschien herken je dit? Je probeert voorover 
te buigen, maar voelt eigenlijk nauwelijks 
strekking in de houding. Dit komt doordat je je 
bekken nog niet genoeg naar voren kunt kan-
telen. Zo blijven zitten en de rug bol maken 
is niet goed voor de ruggengraat, dus wat je 
het beste kunt doen is a. de handen achter je 
zetten (of met de rug tegen de muur) zo goed 
mogelijk rechtop proberen te zitten. Of b. terug 
naar de spreidstand, blokken onder de handen 
plaatsen, en werken aan lengte in de rug. 

a b
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De heupen zijn naar voren gekanteldDe heupen zijn naar voren gekanteld
Wanneer je van nature flexibel bent in de heupen of al een hele tijd aan yoga doet, kun je het 
tegenovergestelde probleem tegenkomen. Je heupen zijn juist te veel naar voren gekanteld, 
wat pijn kan veroorzaken in de liezen en bij de hamstring aanhechting aan het zitbot. 

Je kunt dit in de spreidstanden hierboven 
goed zien. In spreidstand a is mijn rug te hol, 
in spreidstand b corrigeer ik dit door mijn 
onderbuik goed in te trekken en als het ware 
mijn zitbotten terug naar de grond te laten 
wijzen.

Ook in deze spreidzit zijn mijn heupen te 
ver naar voren gekanteld. Dit is duidelijk te 
zien aan mijn benen, die mee naar binnen 
draaien. Alleen de benen corrigeren is hier 
niet voldoende. Ik wil zowel de buik-, bil- en 
beenspieren sterker maken om de overmatige 
kanteling tegen te gaan. 

Probeer de houding op kracht te oefenen, door 
alleen de vingers op de grond te zetten, of de 
handen boven de voeten te laten zweven zoals 
hieronder:

12
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AnatomieAnatomie
De belangrijkste spiergroepen voor de spreidstand en spreidzit.

Zoals je hebt kunnen zien zijn er verschillende spiergroepen van belang voor de 
spreidstand en de spreidzit, daarbij gebruik je natuurlijk altijd het hele lichaam in elke 
houding. Dat is teveel om allemaal te behandelen. In dit e-book bespreek ik alleen de 
belangrijkste spiergroep die je oprekt in de spreidstand en spreidzit, namelijk de 
binnenbeenspieren. 

De binnenbeenspieren worden ook wel 
adductoren genoemd (Ad is Latijn voor 
‘naar’, ducere betekent ‘trekken’). De 
adductoren bewegen de benen naar de 
middenlijn van het lichaam, en houden 
de benen bij elkaar. Hoe verder je de 
benen spreidt, hoe meer je deze 
spiergroep dus oprekt. 

Zoals je op het plaatje kunt zien zijn er 
5 binnenbeenspieren die tot deze groep 
gerekend worden. Ze hechten allemaal 
aan bij het schaambeen (Adductor 
Magnus ook bij het zitbot) en eindigen 
bij het bovenbeen, met uitzondering van 
de Gracilis, deze eindigt bij het onder-
been.
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De adductoren zijn ongeveer net zo groot als de 
hamstrings aan het achterzijde van het boven-
been, en de Quadriceps spieren aan de voorzijde 
van het bovenbeen. De Adductor Magnus wordt 
ook wel eens de vierde hamstring genoemd, om-
dat deze ook aanhecht bij het zitbot. 

De dikke (en lange) spieren in deze groep zijn 
erg sterk en dat maakt het niet makkelijk om de 
binnenbenen op te rekken. Daarnaast zit er bij 
veel mensen erg veel weerstand in de binnenbe-
nen. Dit intieme gebied openen staat gelijk aan 
jezelf kwetsbaar en open op kunnen stellen, en 
dat kan soms nog wel eens een opgave zijn. 

Maar wanneer dit lukt, is het effect de 
inspanning meer dan waard. Uit eigen ervaring 
kan ik zeggen dat de binnenbenen leren 
ontspannen een diepe rust geeft die je niet 
ervaart bij bijvoorbeeld het ontspannen van de 
hamstrings of bovenbenen.  

Je bent nu aan het einde gekomen van de theorie in dit boek. Het is tijd om te gaan 
ervaren en om te gaan doen! 

YOGALES voor de binnenbenen 
Om je te laten voelen dat je op heel veel verschillende manieren de binnenbeenspieren 
op kunt rekken, heb ik op de volgende pagina een complete 
yogales voor deze spiergroep toegevoegd. De binnenbeenspieren zul je goed voelen in 
deze les, maar lukt het je ook om je heupen goed te kantelen? Kun je de techniek die je 
hierboven hebt geleerd direct toepassen? 

Het boek sluit af met een aantal opdrachten, zodat je de stof nogmaals kunt oefenen en 
echt helemaal eigen kunt maken.
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Van theorie naar praktijk!Van theorie naar praktijk!



Yogales voor de binnenbenenYogales voor de binnenbenen
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De opdrachtenDe opdrachten
Maak de stof eigen door de vragen te beantwoorden.

1

5

2

3

4

Herken de variaties van de spreidstand en oefen tegelijkertijd met het tekenen van 
stick-figures van yogahoudingen. Teken deze 4 stick-figures bij de juiste letter. 

b

a c

d

Wat betekent Upavistha Konasana?
A. De gespreide hoekhouding.
B. De zittende houding met de benen gespreid.
C. De zittende hoekhouding.
D. De hoekhouding met het hoofd omhoog.

Vul de lege velden in.
Pada betekent _________ , Ut-tana betekent ____________ ______________ , en Prasarita 
betekent ________________. Dit maakt Prasarita Padottanasana de __________________

____________________________________________________________________________________ . 

Teken de stick-figure van de spreidzit: 

Maak je eigen yogaserie. Wat denk jij dat een goede opbouw is voor deze 8 
yogahoudingen? Zet ze in een logische volgorde (teken ze uit als stick-figure).
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6 Waarom is het beter om voorover te buigen met een holle of een rechte rug, 
dan met een bolle rug?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

7

A. De hamstrings, de spieren in de onderrug en de bovenbeenspieren.
B. De hamstrings en de bilspieren.
C. De hamstrings, de bilspieren en de buikspieren.
D. De hamstrings, de bovenbenen en de buikspieren.

Een yoga student heeft moeite met vooroverbuigen in de spreidzit. Welke spier-
groepen wil deze persoon extra aandacht geven en daar de flexibiliteit vergroten?

Wanneer is het juist niet goed om voorover te buigen met een te holle onderrug?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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8 Streep de onjuiste antwoorden door: 
De heupen kantelen hier naar voren / 
naar achteren. Dit betekent dat de top-
pen van de heupen naar voren / naar 
achteren bewegen en de zitbotten naar 
voren / naar achteren bewegen.

Vul de spieren of spiergroepen in.

a

b

a

b



9 Een student heeft na het doen van de spreidzit pijn bij haar zitbot. Na twee 
weken is de pijn nog steeds niet weg. Wat adviseer jij deze student?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

10 Waarom is het belangrijk dat de tenen/voeten recht naar voren of iets naar 
binnen staan wanneer je voorover buigt in de spreidstand? Meerdere antwoorden 
zijn mogelijk.

A. Met de voeten naar buiten gedraaid, zak je sneller in bij de enkel en voetboog.
B. Door de voeten naar buiten te draaien strek je de kuitspieren beter op.
C. Met de voeten naar buiten gedraaid voel je meer strekking in de binnenbenen.
D. Wanneer de voeten naar buiten gedraaid zijn kan dit soms pijn veroorzaken 
in de binnenknie.

11 Vul de spieren van de adductor groep aan bij deze afbeelding. Kies uit Adductor 
Magnus, Pectineus, Adductor Brevis, Gracilis en Adductor Longis.
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12 Teken of geef de naam van 3 houdingen die de zij oprekken.

13 Teken of geef de naam van 3 houdingen die de hamstrings versterken.

14 De Adductor Magnus hecht niet alleen aan 
bij het schaambeen aan de voorzijde van 
de heupen, maar ook bij het zitbot. 
Gezien wat je weet over het kantelen van 
het bekken, waarom is deze informatie 
belangrijk? Geef 2 redenen. 

1. _________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

2. _________________________________________

___________________________________________

___________________________________________
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De antwoordenDe antwoorden
Kijk de vragen na en studeer verder met de werkboeken!

1 a

20

b c d

2 C. De zittende hoekhouding.

3 Pada betekent been, Ut-tana betekent intensief strekken, en Prasarita betekent 
gespreid. Dit maakt Prasarita Padottanasana de intensieve strekking met 
gespreide benen houding.

4 Je kunt de spreidzit tekenen terwijl je rechtop zit, met de armen voor of achter je, 
of voorover gebogen. De benen teken ik hier naar rechts zodat er een duidelijk 
verschil is tussen de spreidzit en de spreidstand. 

Verder studeren?
Leer de namen van 
de asana’s en oefen 
met het tekenen van 
de stick-figures in het 
Namen van de Asana’s 
werkboek. 

https://lienekesyogaacademy.nl/namen-asanas-werkboek
https://lienekesyogaacademy.nl/namen-asanas-werkboek


5 Er zijn veel verschillende manieren om een goede yogaserie op te bouwen. Hier 
3 mogelijke volgordes:

6 Er zijn verschillende redenen om voorover te buigen met een rechte of licht 
holle rug:
- De voorzijde van het lichaam blijft open en lang, waardoor je ook beter kunt
  doorademen.
- Door de rug actief te uit te strekken wanneer je voorover buigt, verleng je ook 
  de zij, de tussenribspieren en de rug zelf.
- Wanneer je rug te bol is kan dit een negatieve druk geven op de ruggen-
  wervels (met name in de middenrug).
- Door de rug recht te maken en te verlengen bevorder je een goede lichaams-
  houding, door de rug bol te maken komen de schouders naar voren en de  
  borst naar binnen. Dit is juist niet goed voor de lichaamshouding.

b

a

De studenten die flexibel zijn die doen er verstandig aan voorzichtig te zijn en 
hun rug niet te hol trekken. Stabiliteit, niet flexibiliteit is hier het sleutelwoord. 
Door de rug te hol te trekken kantelen de heupen ook mee naar voren; dit kan 
spanning veroorzaken in de liezen en pijn bij de hamstring aanhechting bij het 
zitbot. 

7 B. De hamstrings en de bilspieren.

8 a De heupen kantelen hier naar voren. 
Dit betekent dat de toppen van de 
heupen naar voren bewegen en de 
zitbotten naar achteren bewegen.

b
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9 Wanneer je tijdens het doen van vooroverbuigingen (en later ook zelfs 
tijdens het lopen of zitten), pijn hebt bij het zitbot, is de kans groot dat je 
een lichte hamstring-aanhechting blessure hebt opgelopen. Je wilt direct 
stoppen met het gebied verder strekken, omdat dit de blessure alleen maar 
verergert. Probeer de hamstrings en de bilspieren juist te versterken, en let 
er goed op dat je de heupen niet overmatig naar voren kantelt. 

Verder studeren?

Leer de belangrijkste 
alignment principes en het 
maken van je eigen 
yogaseries in het Alignment 
& Sequencing werkboek. 

Heb je last van een 
hamstring aanhechting 
blessure? Zie dan het 
e-book speciaal over dit 
onderwerp. 

10 A. Met de voeten naar buiten gedraaid, zak je sneller in bij de enkel en voetboog.
D. Wanneer de voeten naar buiten gedraaid zijn kan dit soms pijn veroorzaken 
in de binnenknie.

11
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https://lienekesyogaacademy.nl/werkboek-yoga-alignment-en-sequencing/
https://lienekesyogaacademy.nl/werkboek-yoga-alignment-en-sequencing/
https://lienekesyogaacademy.nl/hamstring-aanhechting-blessure/


12

Parighasana Trikonasana Spreidzit variatie

13

Virabhadrasana III 
(achterste been)

Salabhasana Purvottanasana

14 1. Dit maakt de Adductor Magnus ‘een vierde hamstring.’  Dit betekent dat 
je deze spier ook wilt verlengen om de heupen goed naar voren te kunnen 
kantelen.
2. Dit betekent dat pijn bij het zitbot, niet alleen door de hamstring pezen 
wordt veroorzaakt, maar mogelijk ook door de pees van de Adductor 
Magnus. Dit is de reden waarom de spreidzit een van de gevaarlijkste en 
pijnlijkste houdingen is bij een hamstring aanhechting blessure.

Verder studeren?

In het Alignment & Se-
quencing werkboek leer 
je de belangrijkste botten 
en spiergroepen kennen 
die je nodig hebt voor je 
yogabeoefening. Het Yoga 
Anatomie werkboek is veel 
gedetaileerder en volledig 
gericht op de anatomie. 

https://lienekesyogaacademy.nl/werkboek-yoga-alignment-en-sequencing/
https://lienekesyogaacademy.nl/werkboek-yoga-alignment-en-sequencing/
https://lienekesyogaacademy.nl/werkboek-yoga-anatomie/
https://lienekesyogaacademy.nl/werkboek-yoga-anatomie/


Dankjewel voor het lezen van dit e-book! Ik hoop dat je er 
veel van geleerd hebt en nog enthousiaster bent geworden over 
yoga. Wil je verder studeren? 

* Zie mijn website voor meer tutorials van houdingen en 
uiteraard voor de werkboeken.  
* Ontdek de gehele academy: hiermee draag ik bij aan jouw 
ontwikkeling als yoga student of docent!
* Meer yogalessen? Abonneer je op mijn YouTube kanaal, 
probeer de gratis proefles van het Asana Program of oefen een 
van de vele series uit mijn Hatha Yoga Lesseries boek. 
* Op de hoogte blijven van alle nieuwe blogs en het laatste 
nieuws? Volg me op facebook of instagram. 

Contact? 
* Stuur een mail naar info@lienekesyogaacademy.nl of via het 
contactformulier op de website.
* Je kunt me ook altijd een DM sturen via instagram. 

Vragen, feedback of verzoeken zijn altijd welkom!

Liefs! Lieneke

https://lienekesyogaacademy.nl/yoga-tutorials/
https://lienekesyogaacademy.nl/cursussen/
https://lienekesyogaacademy.nl/
https://www.youtube.com/c/LienekesYogaCompany
https://lienekesyogaacademy.nl/asana-program/
https://lienekesyogaacademy.nl/hatha-yoga-lesseries-boek/
https://www.facebook.com/YogaMetLieneke
https://www.instagram.com/lienekesyogacompany/
https://lienekesyogaacademy.nl/contact/
https://instagram.com/lienekesyogacompany

