
De kunst van het beheersen en loslaten 

Eén van de vele activiteiten van de KBO Zoetermeer is het organiseren van yoga-bijeenkomsten 

voor onze doelgroep senioren. Die vinden plaats op verschillende dagen, tijdstippen en plaatsen. In 

het kader van kennismaken met de verschillende KBOZ-activiteiten, brachten secretaris Thea 

Veelenturf en voorzitter Paul Wouters een bezoek aan een les op maandagochtend, onder leiding 

van Annie Winterkamp. 

Het is een oude wijsheid: lichaam en geest moeten met elkaar in evenwicht zijn. Het is belangrijk af 

en toe niet ‘met je hoofd’ bezig te zijn en goed te ontspannen. Concentratie op ademhaling, houding 

en gerichte bewegingen helpen je daarbij. Dat is goed voor iedere leeftijdsgroep, ook voor senioren.  

Als we op maandagochtend om kwart voor tien binnenkomen, liggen de yogamatten al klaar in een 

mooie cirkel. Het licht is gedempt. In het midden van de zaal staan elektrische sfeerkaarsjes. Op de 

achtergrond klinkt rustgevende muziek. Voor de drukte van het gewone leven is hier even geen 

plaats. Een voor een komen de deelnemers van de les binnen. De groep van dertien is door ziekte 

vandaag iets minder groot. Annie Winterkamp verwelkomt iedereen hartelijk. Al tientallen jaren is ze 

geschoold yoga-docente, een activiteit die ze altijd naast haar werk heeft gedaan. Inmiddels ligt de 

pensioengerechtigde leeftijd al ‘eventjes’ achter haar. Dat is duidelijk geen reden om een stil 

teruggetrokken leven te leiden.   

Ademhaling 

Iedere yogales start rustig met aandacht voor de ademhaling om zo je hoofd leeg te maken en tot 

jezelf te komen. De deelnemers kunnen naar 

keuze gaan liggen of blijven zitten. Daarna volgen 

oefeningen waarbij de aandacht uitgaat naar de 

beweging en het gevoel. De wereld buiten, een 

paar meter verderop voorbij de buitenmuur, lijkt 

ver weg. Geconcentreerd volgt iedereen de 

instructies van Annie, die met zachte stem de 

oefeningen aankondigt en alle bewegingen soepel 

uitvoert. Het is overduidelijk niet de eerste keer 

dat de deelnemende dames dit doen. Aan een 

half woord hebben ze bij wijze van spreken al 

genoeg. Soepel gaat de ene oefening in de andere 

over.  

 

Speciaal voor de twee gasten van vandaag 

beelden de deelnemers twee aan twee een 

boom uit.   

                                                                                     

  



Vlinderen 

Annie nodigt iedereen uit te gaan zitten om te vlinderen. De voetzolen gaan tegen elkaar. De benen 

gaan op en neer in het ritme van een 

vlinder die van bloem tot bloem 

fladdert.  

Ze vraagt iedereen ook een vlinder in 

gedachte te nemen en de reis door 

de stralende zon als het ware mee te 

beleven. Inspanning en ontspanning 

worden zo één geheel. Lichaam en 

geest zijn met elkaar verbonden.  

Bij een volgende oefening gaat 

iedereen op handen en knieën staan. 

Om de spieren los te maken, volgen 

een holle en bolle rug elkaar enkele 

keren achter elkaar op.  

    

Dan komt de uitdaging: vanuit een 

stabiele positie de linkerarm recht 

vooruit en tegelijkertijd het rechter 

been achteruit.  

En daarna omgekeerd. Beheersing is 

voorwaarde voor succes. Voor de 

deelnemers van deze ochtend lijkt het 

routine, zo gemakkelijk gaat het de 

meeste van hen af.   

 

 

 

Hoofdwerk 

De yogalessen van de KBOZ zijn populair. Behalve Annie Winterkamp verzorgt ook Linda Burggraaf er 

een aantal. Verreweg de meeste deelnemers zijn dames. Eigenlijk is dat raar, want bij deze 

oefeningen zouden ook – oudere – mannen baat kunnen hebben. Een uurtje bezig zijn met je 

lichaam, even loskomen van het ‘hoofdwerk’ dat ons de rest van de dag bezighoudt, is niet 

voorbehouden aan dames.  

Tot slot nog dit. Mensen die bij het horen van het woord ‘yoga’ bij voorbaat denken ‘dat is me te 

zweverig en niets voor mij’ zouden eens een keertje moeten gaan kijken. De kans is groot dat ze snel 

op andere gedachten komen. In elk geval zullen ze met waardering kijken naar wat de deelnemers 

presteren, hoewel dat woord niet goed bij de activiteit past. Daar gaat het immers niet om. Yoga is 

gericht op het beheersen en loslaten. En dat is nog een hele kunst. 

Kijk voor de mogelijkheden op de website onder activiteiten / yoga.  

 


