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Groepslessen met veel variatie, waarin je op een rustige en
verantwoorde manierje lichaam leert beheersen:

. Pilates (o.a. Zwangerschapspilates)

. Hatha Yoga

. Combi-les Yin Yoga/Pilates
(sterk makende Pilatesoefeningen gecombineerd met
ontspannende, versoepelende Yin Yogaoefeningen)

Kleine groepjes (óax. 7 personen)

Professionele, eigen studioruimte
Gediplomeerd en ervaren docente

a

Filqtes en yogo: bqlons tussen
lichqom en geest

Saskia van Gelder (47)
uit Leidschendam geeft
in haar studio aan huis
pilates- en yogalessen.
Sinds kort ziin er ook
€ombinatielessen te
volgen: pilaies en yoga in
één les. Saskia heeft de
combinatie van pilates en
yin yoga zelf bedacht. "lk
heb van mijn hobby miln
werk.gemaakt."

"Pllates en yoga onderíreu-
nen elkaar vullen eikaar aan

en zijn daarom goed met elkaar te combine
reni' vertelt Saskla. "Veel mensen d e pi ates
beoeíènen, volgen daarnaaí yogalessen, en
andersom. Het veóaasde me dat er nergens

combinatie essen werden aangeboden. Het
zorgt voor de perfecte balans tussen ichaam
en gee* pl ates maakt je sterke6 yoga maakt je
soepelen"

Yin en yang
"Mijn combinatieles valt terug op het princlpe
van y n en yang, waaóij yin staat voor stabilltelt
en onbeweeg jkheid.Y n yoga b edt ontspan
nende en heríellende oeíeningen. Wanneer
,e ojroo be"lc eer zinend oeroep heo of
veel spoit, kan dit zorgen voor oveóelaíring
van je bekken en onderrug.Yin yoga helpt de
spieren los te maken. Piiates, waaóij er veel
verschil ende bewegingen worden gemaakt,

vertegenwoordigt yang, oftewe :

veranderl jkheid. Het maakt

de spieren in je buik, bekken,

rug en romp írerker en leert
je een betere houding aan te
nemen,"

Bidalasana
De naam van de íudio komt
uit de yoga en íaat voor'hou
ding van de (vo edig geírekte)
vrouvr,tjeskat'.'Bidala' betekent
'vrou\\4leskat' en 'asana' íaat
voor'houding'. Saskia: "lk ben

altijd.a en g geweest, maar het
[1kt we oÍ mijn lichaam voor yoga en pi ates

gemaakt s.Toen ik een aantal jaren geleden

nog ze f lessen volgde, werd vaak tegen me
gezegd dat ik de bewegingen mooi ultvoerde.
Het bracht me op het idee om zelf es te gaan

geven."
" k werl.te als rijkambtenaar; maar was drie
jaar geleden toe aan een nleuwe uitdag ng,"

verklaart Saskia haar carr èreswitch. "Yoga en
pi ates hebben mil atild al aangetrokken en ik
ben versch llende cursussen gaan volgen. Het
heeft me veranderd. lk ben me meer bewust
van mijn grenzen en de dingen d e k doe. lk
b.^ o.e ge-s loldd n e- z^e\,êrig. . r. r

Íud o vind 1e geen w erook,of ooíerse sfee[
maar chte t nten en b'loemversieringen. En at-
tributen als matjes, dekens, kussens en p lates
balen."

www.bidalasana.nlti


