
og nooit eerder had ik yoga gezien die zo krach-
tig, gracieus en vloeiend was. Elke houding werd 
door beweging verbonden aan de volgende. Het 
geheel stroomde door als een dans.’ Zo vertelt 

de Amerikaanse yogadocente Beryl Bender Birch over de zater-
dagochtend in 1981 waarop ze een yogaworkshop van Norman 
Allen binnenwandelde, een ‘bebaarde man met donker haar die 
net terug was uit India.’ Norman Allen demonstreerde een totaal 
ander soort yoga dan de statische, rustige Hatha yoga waar zij 
vertrouwd mee was. 
Op het strand van Goya had Allen een keer een jongeman een 
waanzinnige, gymnastische yogaserie zien uitvoeren. Hij keek 
urenlang naar de jongen en waagde het vervolgens hem te vragen 
van wie hij yoga had geleerd. ‘Van mijn vader,’ luidde het ant-
woord. ‘Maar die zou jou nooit lesgeven, want jij bent niet Indiaas 
en je bent geen brahmaan.’
Allen liet zich door deze woorden niet ontmoedigen. Hij vertrok 
naar Mysore, de geboorteplaats van de jongen, en werd na weken 
wachten door diens vader als leerling geaccepteerd. Dit was Sri K. 
Pattabhi Jois (1915-2009), een Sanskriet-geleerde uit een gegoede 
familie. Jois was al op weg om priester te worden toen hij op zijn 

De term Poweryoga werd in de jaren tachtig 
bedacht door de Amerikaanse yogadocente Beryl 
Bender. Hiermee introduceerde ze een nieuwe 
stijl: weg van het softe imago, met meer nadruk 
op spierkracht en dynamiek. Tekst: Marlies Kieft
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twaalfde yoga ontdekte. Hij begon als demonstratiemodel en 
startte in 1948 zijn eigen school: het Ashtanga Yoga Research 
Institute. Vanaf 1974 kwam Jois een aantal keer naar de VS; hij 
werd vaandeldrager en rolmodel voor een nieuwe generatie yogi’s.
Na zijn lessen bij Jois was Norman Allen de eerste westerling 
die Ashtanga Vinyasa yoga kon onderwijzen. De Sanskriet-term 
Ashtanga verwijst naar de acht (arhta) ledematen (anga) zoals 
ze in de Yoga sutra’s van Patanjali beschreven staan. Vinyasa staat 
voor de beweging waarmee de houdingen aan elkaar verbonden 
worden en waardoor het zo’n dynamisch geheel wordt: prach-
tig om te zien en uitdagend om te doen. Kenmerkend voor de 
Ashtanga series zijn het tempo en de volgorde van Zonnegroeten, 
staande houdingen en zittende houdingen. De methode is in 
eerste instantie puur fysiek: de nadruk ligt op het opwekken van 
lichaamswarmte en spierkracht.

Hard en zacht

Beryl Bender gaf al sinds 1974 yogalessen aan skiërs: atletische, 
competitieve types, die ze leerde om te stretchen en te ontspannen. 
Althans, dat probeerde ze; soms sloeg ze de plank mis en werden 
ze nog stijver dan ze al waren. Lange rustpauzes tussen de houdin-
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Beryl Bender en echtgenoot 

Thom Birch op de covers van 

Benders eerste yogaboeken 
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gen waren geen optie – de leerlingen waren sterk en gewend aan 
voortdurende actie. Bender zocht naar een balans tussen hard en 
zacht, tussen kracht en flexibiliteit. The Hard & The Soft, noemde 
ze haar lessen. 
Na die eerste workshop van Norman Allen stortte ze zich op 
Ashtanga. Twee jaar lang oefende ze elke dag, om zes uur ’s och-
tends. Ze verlegde haar werkterrein en begon yogales te geven 
aan hardlopers. Een van hen, Thom Birch, was een succesvolle 
langeafstandsloper en ‘de stijfste leerling’ die ze ooit voor zich had 
gehad. Birch werd haar echtgenoot en zakenpartner; samen waren 
ze geloofwaardig genoeg om duizenden atleten van de voorde-
len van yoga te overtuigen. Eind jaren tachtig viel Beryl Bender 
Birch ‘tijdens een droom’ de term Poweryoga in. Het woord 

‘power’ moest associaties met kracht, 
zweet en fysieke inspanning oproepen 
bij de beoogde doelgroep van hardwer-
kende Amerikanen. De term moest de 
vooroordelen over ‘krakelinghoudingen 
en vreemd klinkende woorden’ die aan 
yoga kleefden, doen vergeten.

Niets zweverigs aan

Dat is gelukt, weten we nu. Poweryoga 
is een rage geworden. Ook in Nederland 
is inmiddels een keur aan lessen in deze 
stijl voorhanden, zowel in yogastudio’s 

als op gewone sportscholen. Maar de kwaliteit van de lessen 
varieert sterk, waarschuwt docente Anne Roffel. ‘De “power” in 
Poweryoga staat voor energie, warmte. Niet elke docent werkt 
strikt volgens de Ashtanga series, en dat hoeft ook niet: Poweryoga 
is een moderne, vrijere versie. Maar als er alleen maar in hoog 
tempo een aantal houdingen wordt afgewerkt, er niet op de adem-
haling gelet wordt of er dingen worden geroepen als “Houd je plas 
op” en “Knijp je billen samen”, kun je maar beter verder zoeken.’ 
Zelf thuis Poweryoga oefenen kan, maar wees ook hier voorzichtig 
mee: de serie is te intensief en te gecompliceerd om alleen met 
behulp van foto’s of YouTube-filmpjes te kunnen doorgronden. 
Een goede docent vinden is dus essentieel.
Zelf maakte Anne Roffel in 2001 op een sportschool kennis met 
Poweryoga. ‘Ik hou van bewegen,’ zegt ze, ‘ik ben van nature actief. 
Al van jongs af aan sport ik, ik had ervaring met yoga en T’ai chi. 
Ik werkte als salesmanager in de bladenwereld. Mijn leven was zo 
snel en flitsend dat ik een krachtig tegenwicht nodig had. Na mijn 
eerste les Poweryoga wist ik: nu heb ik iets gevonden. Ik voelde 

De houdingen 
gaan vloeiend 
in elkaar over: 
prachtig om te 
zien en uitdagend 
om te doen

Sri K. Pattabhi Jois

Benders meest recente boek

Baron Baptiste

me tien centimeter langer, ik stond stabieler met mijn voeten op 
de grond en ik was diep ontspannen. En er was niets zweverigs 
aan: de docenten hadden op elke vraag een concreet, fysiek gericht 
antwoord.’

Lesgeven op Lowlands

Pioniers voor de Poweryoga in Nederland waren Tonnie Goes in 
Montfoort en de Amerikaanse Hilary Menting Brown, die samen 
met de Chileense Katiza Satya Ivulic vanuit de Yoga Moves studio 
in Utrecht een deeltijdopleiding tot docent Poweryoga aanbood. 
Anne Roffel schreef zich in. ‘Als Hilary “Smell the roses!” riep, 
kon ik dat wel hebben,’ zegt ze. ‘Maar als Nederlandse docenten 
dat soort dingen letterlijk nazeggen, is het mij alweer te soft. Ik 
wilde yoga uit dat heilige studiootje krijgen. Toen ik als onderdeel 
van mijn opleiding zelf les moest gaan geven, begon ik op het 
strand, op houseparty’s, op Lowlands. Ik kwam voor ambtenaren 
van het ministerie van Economische Zaken te staan: stijve heren 
die nul ervaring hadden met yoga en die wel uitkeken om met iets 
softs geassocieerd te worden. Ik wist ze over de streep te trekken 
door Poweryoga als sport te introduceren. Het líjkt ook op sport. 
Toen ik zag hoeveel beter die mannen eruit gingen zien van één 
les per week – minder stijf, meer ontspannen – raakte ik zelf pas 
echt enthousiast.’

Eigen draai

Roffels praktijkverhalen doen denken aan die van Baron Baptiste, 
die onder meer dankzij zijn Hollywood-clientèle en zijn vaste 
accessoire (een om het hoofd geknoopte zakdoek) de beroemdste 
Poweryoga docent van nu is. Baptiste noemt zijn methode voluit 
Baptiste Power Vinyasa Yoga, maar kort het in zijn boek af tot 
Poweryoga. Hij geeft er zijn eigen draai aan; voor Baptiste zijn 
individuele verschillen belangrijk. En hoewel hij een gedegen 
achtergrond heeft, legt hij in zijn boek veel nadruk op de uiter-
lijke merites: een brede torso en een stralende huid liggen in het 
verschiet voor wie Poweryoga in zijn leven integreert. Een ontslak-
kingskuur en het verbannen van de ‘witte dood’ (suiker, bloem) uit 
je dieet maken de wedergeboorte compleet.
Anne Roffel is in haar eigen lessen inmiddels ook afgestapt van het 
vaste stramien van de Ashtanga series. Dat heeft deels met haar 
persoonlijke ontwikkeling te maken: ‘Ik krijg enorme energie van 
Poweryoga, maar als ik niet oppas, brand ik mezelf op. Ik ben van 
mezelf al zo luchtig dat ik ook aan rust en stabiliteit moet werken. 
Ik besteed nu meer aandacht aan ademhaling en afzonderlijke 
houdingen, in plaats van per se alles voorbij te laten komen. Een 

bekende uitspraak is dat Poweryoga “99 procent oefening en één 
procent theorie” is. Dat klopt wel, maar die ene procent moet je 
niet vergeten. Poweryoga heeft me mijn basiskracht gegeven, en nu 
wil ik verder.’
Eenzelfde ervaring beschrijft Beryl 
Bender Birch in haar tweede boek, 
Beyond Power Yoga. Ook zij gebruikt 
de kracht en discipline die ze dankzij 
Ashtanga heeft opgebouwd nu als basis 
voor ‘mentale training’. Een betere 
ademhaling, concentratie en meditatie 
zijn voor een Poweryogi net zo essen-
tieel als spieren en fysiek uithoudings-
vermogen, aldus Bender Birch.

De Hond als rustpunt

Maar vergis je niet: Poweryoga blijft 
inspannend. De les die ik elke zater-
dagochtend volg is een aaneenschakeling van pittige oefeningen, 
met de Neerwaartse Hond als relatief rustpunt. Gaandeweg voel ik 
hoe ik als het ware mijn eigen kacheltje opstook, ik puf en zweet en 
na afloop voel ik me voldaan als na een rondje hardlopen. Of nee, 
beter eigenlijk. Mijn hele lijf heeft mogen meedoen en daar is het 
me dankbaar voor. Wakker en monter stap ik het weekend in.

Scan de QR-code en krijg direct een gratis les Poweryoga van Baron 
Baptiste op je mobiel! (je vindt de QR reader in de app store van je 

smartphone)

P o w e r y o g a  i n 
N e d e r l a n d
Tien goede studio’s:

Montfoort: www.poweryoga.nl 

Utrecht: www.yogamoves.nl

Amsterdam: www.yogateacher.nl, www.yogagarden.nl

Eindhoven: www.deyogastudio.nl

Den Bosch: www.yogastudio-denbosch.nl

Den Haag: www.imoves.nl, www.yogashala.nl, 

www.kusumayoga.nl, www.yogaworks.nl 

‘Na mijn eerste 
les Poweryoga 
voelde ik me tien 
centimeter langer, 
ik stond stabieler 
en was diep 
ontspannen’
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