
Yang weefsel:  Yin weefsel: 

- Spier, bloed, huid  - Bot, pees, gewrichtsband, fascia 

- Elastisch (Elastiek)  - Plastisch (Creditkaart)  

 

YANG    YIN 

Licht    Donker 

Warm    Koud 

Actief    Passief 

Buiten    Binnen 

Hol    Solide 

Snel    Langzaam 

Links    Rechts 

Omhoog   Omlaag 

Vuur    Water 

Energie   Materie 

Mannelijk   Vrouwelijk     

Zon     Maan 

Dag    Nacht 

Hemel    Aarde 

Oneven   Even 

 

Fascie is een vorm van bindweefsel in ons lichaam dat alle andere weefsels omgeeft: 

Organen, Botten, Spieren, Bloed- en Lymfevaten en Zenuwen. 

Fascie verbindt alles met elkaar en heeft het een uiterst belangrijke rol in de beweeglijkheid 

van ons lichaam. Fascie is voor te stellen als een groot net, of web, dat door het hele lichaam 

loopt. Als er ergens een verstoring is zal de fascie daar gaan samentrekken en verstrakken. 

Meestal herstelt het lichaam dit spontaan en ontspant de fascie weer, maar soms kan het stug, 

verstrakt, verkleefd of verlittekend raken door ongelukken, operaties en overbelasting. 

 

   
 

Yang yoga: 

Richt zich op de spieren (elastisch en vochtig) 

Ritmische en herhalend bewegingen (van korte duur) 

Spieren zijn aangespannen 

 

Yin Yoga: 

Richt zich op fascie (plastisch en droger) 

Langzaam en statisch: 

Bij het beoefenen van de asana’s wordt bij yin yoga uitgegaan van drie principes: 

- kom in de houding met respect voor je fysieke grenzen 

- beweeg vervolgens niet meer (of zo min mogelijk) en ontspan je spieren 

- blijf voor een langere tijd in de houding 



Gewrichtsband ------------

  Opgewarmde spier -------- 

  Koude spier ----------------

 

   

 

                 
 

   
 

 

 

We hebben een gezonde hoeveelheid ‘stress’ op onze weefsels nodig om gezond te blijven. 

Hier maken we bij yin yoga gebruik van. Belangrijk is dat je yin weefsels op een yin manier 

samendrukt of rekt. Langdurig, met precies de juiste hoeveelheid rek (stretch) of druk 

(compression). (voorbeeld: beugel)  

Voorbeeld: Een basketballer die veel op en neer springt en zo een behoorlijk gewicht op de 

gewrichtsbanden in zijn voet uitoefent, krijgt geen verzakte voetboog, omdat de extreme druk 

maar van korte duur is (yang beweging op een yin weefsel). 

Een serveerster die acht uur per dag op haar voeten staat zal daarentegen wel een grote kans 

hebben dat haar voetbogen verzakken (yin beweging op yin weefsel). 

 

Onze gewrichten kunnen gezien worden als ruimtes tussen de botten waar beweging mogelijk 

is. Een van de functies van de spieren is om de gewrichten te beschermen. Wanneer er teveel 

spanning op een gewricht staat zal eerst de spier scheuren, dan de gewrichtsband en tenslotte 

zal het gewricht zelf beschadigd raken. 

Bij Yang yoga wil je geen spanning op de gewrichten veroorzaken, daarom is er zoveel 

aandacht voor de goede uitlijning in een houding en span je de spieren goed aan. 

Bij Yin Yoga wil je wel iets van beweging in de gewrichtsbanden krijgen om de gewrichten te 

versterken. 

 

Wanneer bij Yin yoga compressie (druk) of stretch (rek) op gewrichten en bindweefsel wordt uitgeoefend 

stimuleert dit ons lichaam om meer levensenergie naar die delen van het lichaam toe te sturen waar de 

druk of rek op wordt uitgeoefend. Deze toename van energie stimuleert de cellen van het bindweefsel (de 

fibroblasten) om meer hyaluronzuur aan te maken. Hyaluronzuur trekt zo’n 1000 keer zijn eigen volume 

in water aan. Zo worden bindweefsel (fascie) en gewrichten letterlijk vochtiger, soepeler, flexibeler en 

dus sterker.  

 

 

 



Dr. Hiroschi Motoyama is een Japans wetenschapper die jarenlang onderzoek heeft gedaan naar het 

bestaan van meridianen (energiekanalen) in het lichaam. Hij ontdekte banen van aaneengeketende 

hyaluronzuur moleculen in het bindweefsel (fascie). Water geleidt energie. De moderne meridiaan theorie 

van Dr. Motoyama gaat er van uit dat Chi door deze waterbanen stroomt. De locatie en werking van de 

door hem ontdekte banen van hyaluronzuur/water vallen samen met de meridianen uit de oosterse 

geneeskunde. De voordelen van yin yoga zijn dus niet alleen fysiek (fascie), maar ook energetisch. 

 

Gewrichten trainen: 

- Verlicht contracture (if you don’t use it, you lose it – frozen shoulder) 

- Voorkomt degeneratie (osteoperose) 

- Voorkomt fixatie (bierglas/viltje – fusie van gewrichten) 

- Bevordert de energiestroom 

- Bevordert de aanmaak van Hyaluronic Acid 

 

Lever meridiaan Galblaas meridiaan        Nier meridiaan Blaas meridiaan 

Vanaf binnenkant grote teen Vanaf buitenkant oog       Vanaf buitenkant kleine teen  Vanaf  binnenkant 

naar kruin naar 4e teen  naar tong      oog naar kleine teen 

Woede/Irritatie – Compassie     Angst - Wijsheid  

Yin             Yang                      Yin        Yang 

 

                                 
 

 

Milt meridiaan       Maag meridiaan             

Vanaf binnenkant grote teen naar tong Vanaf neus naar 2e teen 

Ongerust zijn/piekeren – Gelijkmoedigheid 

Yin       Yang 

              


