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Maarten van Ochten (27) is professioneel windsurfer. Hij krijgt
yogales van Bellatrix van Wingerden.

is goed

voor al je
spieren,'
zegt eeÍt
jongen van
halverwege de 20 tegen zijn
twee fitnessbuddy's. Ze staan in
de sportschool voor de spiegel,
hun armen gestrekt bovèn hun
hoofd en buigen dan simultaan
naar voren. Ze doen de zonnegroet, een klassieke yogaserie
die je - waarom ook niet -

a'Er zijn meer professionele surfers die aan yoga doen en ik zag
dat zij vorderingen maakten op
het water. Ze hadden minder blessures en konden ook radicaler in
hun rnoves gaan. lk kwam Van Wingerden tegen bij de worldcup op
Lanzarote en ze bood aan me les
te geven. lk krijg oefeningen die ik
ook op reis kan doen. Het is pittig,
tijdens yoga push je jezelf maximaal. Het is niet zo dat het makkelijker wordt als je het vaker doet.
Het maakt me bèwuster van mijn
lichaam en dat geeft zekerheid op
het water. Dubbele salto's of hoge
jumps maken is best riskant: je
kunt hard crashen. Op zo'n moment kun je verkrampen en dan
gaat het mis. Maar door op je
ademhaling te letten, wat je leert
tijdens yoga, kun je kalm blijven.'

prima kunt doen als warmingup voor een potje ijzerpompen.
Na een zonnegroet ofvijfbegeven de drie zich enigszins bezweet naar het krachthonk.

Mannen en yoga is geen alledaagse combinatie. Hoewel de
Indiase bewegingsleer van
oudsher voornamelijk door
mannen werd beoefend en een
paar stijlen naar heren zijrver-

noemd

- denk aan Bikram

en

-

zíjnze tijdens een gemiddelde yogales op een hand
Iyengar

te tellen. De redactie van het

Amerikaanse tijdschrift Yoga
lournalvroegzich op de cover
dan ook al eens vertwijfeld af:
'Waar zijn al die mannen?'
Tja, waar zíjn ze? Vraag egn
aantal mannen naar hun rnening over yoga en je hoort.het

geijkte:'te zweverig','te rustig',
daar moet je lenig voor zijnl In

hun ogen is het vöoral een
vrouwending dat gepaard gaat
met wierook, kruidenthee en
boeddhabeeldjes. Kprtom,
echte mannen doen geen yoga.
Daarin lijkt echter verandering
te komen. Op blogs is yoga uitgeroepen tot een van dé sport-

Broga.
dé sporttrefid
^van 2OL4

trends van 2014: broga, oftewel
'brother yoga'. Mannen die zich
aan yoga wagen omdat ze

in de

gaten krijgen dat het toch iets

meer is dan in lotushouding
sereen voor je uit kijken.

In de

VS en Croot-Brittannië zijn
brogalessen voor'mannen die

Sido Wijga (58) is grafisch ontwerper en docent bij Delight Yoga in

Amsterdam.

I'Het

zweverige

is er

vanaí

daarom trekt het meer mannen
aan. Zlj zien er vaker de voordelen
van in voor hun lichaam, maar ook
voor hun geest. ln eerste instantie
;ag ik dat ze vl,+r";! naar cle actievere lessen kwamen, zoals
Ashtanga en Vinyasa. De laatste
tijd komen ze ook vaker naar Yin
yoga, wat een meer meditatievere
vorm is. En nee, dat zijn zeker niet
alleen munttheemannen.'
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beter zijn in oefeningen waarvoor je je armen moet gebruiken, zoals een handstand en
push-ups. Vrouwen hebben

door hun bredere bekken meer
mobiliteit in de heupen en zijn
een stuk flexibeler. Met als
gevolg dat wanneer je als een
van de weinige mannen in een
gewone les staat, je je waar-

schijnlijk geïntimideerd voelt
door alle vrouwen om ie heen
hun tenen niet kunnen aanra-

ken al een begrip.
In Nederland geeft Mo Stipsen
sinds een half jaar'Bro-Yoga

workshops. 'Ik richt me op
mannen die het misverstand
koesteren dat ontspannen hetzelfde is als een uurtje slapen

Vrouwen
hebbe4 yogq
geKaapt

die superlenig lijkeni
op een matjel aldus Stipsen-.
Het grootste Yerschil met zíjn

Vrouwen hebben yoga gekaapt
omdat ze er aanleg voor heb-

unisekslessen is dat hij reke-

ben, zegt Stipsen. 'Terwijl het
volgens mij juist voor mannen
heel goed is. Mannen hebben
een hoger testosterongehalte

ning houdt met de mannelijke

lichaamsbouw'Mannó hebben vaak wat kortere hamstrings en hun zwaartepunt ligt

bij de schouders, waardoor ze

en bouwen daardoor makkelu-

ker spieren op. Daardoor wor-
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den ze echter ook makkelijker
stijf. Yoga houdt de boel in ba-

hot yoga en stond versteld van

lansl
Bellatrix van Wingerden is .
eigenaar van Yogastudio Ouddorp en geeft daar al acht jaar

AIs je dat een paar weken achter elkaar intensief doet, verandert je lichaami Hij besloot het

elke donderdag'Yoga for surfers' aan dertien mannen en
een enkele vröuw, 'behalve als

naar Amsterdam te halen en
begin 2013 gingen de deuren
open van zijn studio aan de
Overtoom. Meditatie, mantra's;
de meer spirituele aspecten ven
yoga komen nauwelijks aan
bod. Hoeft ook niet, vindt de
Rooij. 'Ik vind die spirituele
kant fantastisch, maar ik denk
niet dat we yoga daarmee toegankelijker makenl
AI kom je er vanzelf mee in

de transformerende werking.

Thaise Absolute Yoga concept

het waait, dan zijn de meesten
op het waterl Inmiddels is er
een wachtlijst, maar in het
begin was het lastig om de lessen vol te krijgen. 'Die mannen

dachten: yoga, het zalwel.
Zodraze het hadden geprobeerd, was de weerstand weg.
Ze merkten meteen datze een

aanraking, als je regelmatig in

stuk soepeler warenl De houdingen helpen de surfers om
blessures te voorkomen. Als zij
hun tricks en moves ophet
water doen met stijve en
stramme spieren, kunnen ze
makkelijker iets forceren. Yoga
zorgt voor een betere door-

houdingen als de'krijger'of de
'kraanvogel' staat.

Mitchell Mulder (51) is personal trainer. Hij begon een jaar
geleden met hot yoga vanwege
blessures.

bloedir-rg en snellere afuoer van

afualstoffen waardoor dat minder snel gebeurti
De valkuil van mannen is dat
ze de

Sido Wijga

Yoga gaat

veroer oan
hard en snel

houdingen vanuit kracht

willen doen, maar dat werkt
dus niet, zegtYan Wingerden.
'Bij andere sporten worden
vaak oppervlakkerige spieren
getraind ofwordt de nadruk
gelegd op bepaalde spiergroe-

pen, maar bij yoga gaat het om
de coördinatie tussen alle spieren en gewrichten. Een houding die ze wel even dachten te
doen, valt dan tegen.'
Vrouwen, zegt Yan Wingerden,
zijn dan flexibeler van lichaam,
er zijn wel meer verschillen
tussen mannen en vrouwen

sen shirt en een joggingbroek
waarin ze ook thuis op de bank
zitten. Maar ook de beweegredenen om met yoga te beginnen, zijn vaak anders.'Vrouwen doen het toch vooral om
te ontspannen, om bij te tanken. Mannen zijn meer resultaatgericht. Zodra ze merken
dat ze er soepel en sterk van

worden, zijn ze oml

dens de yogales. Hun uiterlijk
bijvoorbeeld. Vrouwen komen
in een Lululemonsetje, mannen dragen rustig een verwas-

hot yoga (39 graden Celsius).
'Voor mannen is stilzitten las-

tig. Die vragen zich al snel af:
wat doe ik hier. Maar nu er
steeds meer studio's zijn die
yoga meer als work-out brengen, wordt het ook voor mannen aantrekkelijker. Zelf doet
De Rooij alvanaf zíjn L2de aan
yoga. Ook tijdens zijn carrière
als keeper

bij het Nederlands

hockeyelftal bleef hij yoga

tij'Mannen willen afzienl zegt
Erik-|an de Rooij, eigenaar van
Absolute Yoga in Amsterdam,
een studio met voornamelijk

Hij traint drie à vier

keer in de week en dat bezorgt
hem niet alleen een flinke
spierbundels, maar ook een
rustiger hoofd. Als je bokst,

tröuw wat hem indertijd de
bijnaam'Guru |osh opleverde.
Op het Thaise eiland Koh
Samui deed hij voor het eerst

ben je bezig met snelheid en
hardheid. Bij fitness gaat het
orn kracht. Yoga gaat verder. |e
bent zo bezig met je spieren en

gewrichten, houdingen, het
verdiepen van je ademhaling.
Dat zorgt voor focus en het resultaat is dat je je van binnen
een stuk rustiger voelt.'Meer
mannen staan er voor open,
merkt hij, juist omdat het zon
complete work-out is.

'Ikkom

uit de kickbokswereld en dat is
behoorlijk macho. Ik geef die
jongens weleens wat yogaoefeningen en dan is hun reactie:
dat voelt toch wel lekker hoor.
Steeds meer vrienden zeggefi
dan ook hé Mitch, zal ik een
keertje met je meegaan, een
lesje

doen?'
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