
 

 

 

 

 

 

Do In Stap cursus 
   

Do-In is een Japanse bewegingsvorm die lijkt op yoga. Do-In Yoga is een combinatie van deze 

twee bewegingsvormen en is een ontspannen manier om met je gezondheid bezig te zijn. Een 

les bestaat uit bewegen, verlengen, ademoefeningen en ontspanning. Do-In Yoga is geschikt 

voor iedereen die graag wil bewegen, meer energie wil hebben, haar of zijn lichaamshouding 

wil verbeteren of wil herstellen van een blessure. Do-In Yoga kan pijn en stijfheid verlichten, 

biedt rust en lichamelijke ruimte. Je komt echt lekkerder in je vel te zitten.  

 

5 lessen verdieping, met een certificaat 

Do-In Yoga is de kunst om te kunnen bewegen van binnenuit. Do-In Yoga kent vijf seizoenen; 

lente, zomer, nazomer, herfst en winter, die in relatie staan met de vijf elementen hout, vuur, 

aarde, metaal en water. Elk element heeft op zijn beurt een meridianenpaar, energiebanen van 

het lichaam. De bewegingen die we in Do-In Yoga maken zijn gerelateerd aan de Meridianen 

van het lichaam.  

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.  



 

 

Hoe en wat 

Wat:   Vijf lessen Do-In Yoga en werken met het Do-In-Stap Boekje van Claudia Heijdel 

Wanneer:  Zaterdag 31 oktober 2020  13.30 – 16.00 uur, inloop 13 uur 

Zaterdag 7 november 2020   15.15 – 17.45 uur, inloop 15 uur 

  Zaterdag 14 november 2020  13.30 – 16.00 uur, inloop 13 uur 

  Zaterdag 21 november 2020  13.30 – 16.00 uur, inloop 13 uur 

  Zaterdag 28 november 2020  13.30 – 16.00 uur, inloop 13 uur 

Waar:   Sportschool Kaizen, Herenstraat 165B te Voorhout 

Kosten:  Voor alle vijf bijeenkomsten, inclusief het Do-In-Stap boekje, extra 

cursusmateriaal, koffie en thee 160,-  

Aanmelden:  Aanmelden kan per mail; sportschoolkaizen@gmail.com Mocht je onverhoopt 

toch niet kunnen is het afmelden noodzakelijk, uiterlijk twee weken van tevoren, 

dus voor 17 oktober 2020. Een dag missen? Betalen graag vooraf, voor de gehele 

reeks, overmaken kan naar rekeningnummer NL94RABO0170775593 t.n.v. J 

Zagers Sportschool Kaizen. Benoem hierbij Do-In Stap cursus. Mocht je een 

bijeenkomst missen, volgend seizoen wordt de reeks nogmaals aangeboden en 

kan je aanhaken. Mocht er hier vragen over zijn, neem contact op! Met genoeg 

aanmeldingen gaan we vijf heerlijke lessen in.    

Dina 
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