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Nazomer 
 

Voordat je het weet is het al eind augustus, nazomer. We hebben warm weer 

gehad, nu eindelijk wat koelere lucht. Binnen Do-In Yoga staat de 

nazomertijd voor het oogsten. De vruchten plukken wan hetgeen wat je 

gezaaid hebt. Het element is aarde en de aarde geeft je stabiliteit, houvast. 

Ook het moment van kunnen genieten. De bewegingen die we doen zijn vaak 

ook stabiliteitsoefeningen. In de lessen komen deze iets vaker terug in de 

komende weken.  

 

Aangepaste lestijden blijven 

In de periode voor de zomervakantie zijn de lesdagen aangepast. Dit kwam zo 

beter uit voor mij, vanwege mijn andere baan. De nieuwe lestijden blijven; 

dinsdag ochtend 8 uur en donderdag ochtend 10.30 uur. Mocht hier vragen 

over zijn, neem even contact op.  

 

Online lessen volgen?  

Voorlopig kunnen we gewoon binnen in de sportschool lessen verzorgen, 

gelukkig. Voor sommigen blijft het spannend om in een groep de lessen te 

volgen. Het alternatief was om de lessen online aan te bieden. Dit wil ik nog 

voorlopig blijven doen. Het kost mij wel veel tijd, het is namelijk niet alleen een 

les opnemen. Er zit veel werk in het editen en uploaden van opnames. Ik kan 

een opname alleen overdag doen en op een moment dat er geen lessen 

worden gegeven. Wil je graag online lessen (blijven) doen, geef het bij mij aan.  

 

Als een les uitvalt 

Soms zal ik vanwege het geven van de opleiding afwezig zijn. Of, dat ik op 

vakantie ga, buiten de reguliere vakanties om. Voorheen regelde we het door 

de les te verplaatsen. Dit seizoen wil ik dit graag anders doen. In de maand 

september geef ik de Practitioner opleiding Do-In Yoga. Donderdag 10 

september gaat de Do-In Yogales niet door, deze wordt online aangeboden.  

Lessen Do-In 

Yoga 

 
Dinsdag 08.00 – 09.00 
Dinsdag 20.30 - 21.30 

Donderdag 10.30 – 11.30 

 
 

Zomervakantie 

Sportschool is dicht tussen 

16 en 30 augustus 

Alle lessen hervatten we 

vanaf maandag 31 

augustus. 

Afwijkende les 

Donderdag 10 september 

gaat de les niet door, dit 

wordt een online les!  

Herfstvakantie 

19 – 25 oktober 

Combirooster, geen Do-In 

Yogalessen 

Prijzen  
Lidmaatschap 70,- per 

kwartaal per automatische 

incasso, anders 72,50. 

Doorlopende betaling, 

opzegtermijn per 

kwartaal, met 

mogelijkheid tot 

gezinskorting en tweede 

les korting. 

Strippenkaart voor losse 

lessen, te volgen wanneer 

het je uitkomt. 10 keer = 

80,- 

Contact  

Sportschool Kaizen  

Herenstraat 126B, 2215KL 

Voorhout 

06 45008360 

www.sportschoolkaizen.nl  



Do-In Stap cursus volgen kan, met een certificaat 

De eerste Do-In Stap cursus bij Sportschool Kaizen is met groot succes 

afgerond. Ontzettend blij en ook heel trots op de deelnemers!   

Wat is Do-In Stap cursus 

De Do-In-Stap Cursus is bedoeld voor iedereen die op een dieper niveau kennis 

wil maken met deze leer door het zelf te ervaren. Het is een soort retraite en 

de lessen gaan verder dan een gewone les. Het is een mooie cursus voor wie al 

wekelijkse lessen volgt en behoefte heeft aan verdieping. Hierbij nemen we 

uitgangspunt in het Do-In-Stap Boekje, waarbij de magie van Do-In Yoga helder 

wordt uitgelegd.  

Planning volgende Do-In Stap cursus 

Komend najaar starten we weer. De Do-In Stap cursus geeft inzicht in de leer 

achter Do-In Yoga en is een prachtige aanvulling op de wekelijkse lessen. De 

cursus zorgt voor verankering en verdieping. Data: 31 oktober, 7, 14, 21 en 28 

november 2020, elke zaterdag middag tussen 13.30 en 16 uur. Op de website is 

meer informatie te vinden 

Do-In Kids gaat weer 
starten  
 
Vanaf het najaar start ik een 

aantal lessen voor de 

kinderen; Do-In Kids. Dit zijn 

Yogalessen bedoeld voor de 

kinderen in de leeftijd 6 – 12 jaar oud. Met genoeg deelnemers gaan we 

starten op maandag 14 september. Ken je iemand die het leuk lijkt? Dan hoor 

ik het graag. Op de website is alle informatie te vinden.  
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Practitioner opleiding Do-In Yoga, iets voor jou? 
 
Vanaf 2020 geef ik samen met een collega de landelijke practitioneropleiding  

voor Do-In Yoga, in Hoofddorp. Met deze HBO-erkende opleiding studeer je af  

als basic teacher Do-In Yoga. Naast een diploma biedt de opleiding een diepere  

kennis over Do-In Yoga en de achterliggende filosofie, die je ook in het dagelijks 

 leven toe te passen is.  Meer informatie vind je op de website:  

www.do-In-yoga.nl 

Tijdens de opleidingsdagen worden de reguliere lessen online gegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tao Flow community 

Vanuit de Do-In School is het Tao Flow community opgericht. www.taoflow.net  

Dit is een digitale platvorm waar je kennis kan delen. Scholingen, wijsheden,  

vragen en antwoorden zijn hier allemaal te vinden. Iedereen die  zich verbonden  

voelt met Do-In Yoga kan zich aanmelden.  Het is een soort Facebook maar  

specifiek voor docenten, coaches, Do-In Yoga beoefenaars.  

Neem een kijkje en voel je vrij om mee te doen!  

 
Oefeningen 
 
Handige oefeningen uit het Vitaal & Gezond Doe-Boek van Noelle Mertens; 

Oefening 3, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 46, 66 en 70  

 

Lieve groet, Dina 

 
 

http://www.do-in-yoga.nl/
http://www.taoflow.net/

