
TariefkaarT / adverTenTieTarieven 2017
(Full colour, excl. btw en eventuele opmaakkosten en eventuele herstelkosten aangeleverde digitale 

bestanden)

formaat B x H (mm)   full colour prijs

1/1 260 x 385 mm     t 975,-  (1/1 pagina achterkant 20% toeslag)

1/2 260 x 190 mm     t 575,- 

1/4 126 x 190 mm     t 390,-

1/8 126 x 94 mm      t 215,- (aanbieding: 4 edities 1/8 adv: t 770,00)

1/16 126 x 47 mm      t 105,-

*Bij adverteren vanaf t210,00 ontvangt u gratis 70 yogakranten ter verspreiding!

* Alle prijzen zijn exclusief 21% btw. Toeslag cover 30%. Kosten extra voor het gebruik van onze opmaakservice 

(eigen aanlevering moet voldoen aan de aanleverspecificaties). Opmaak advertentie: vanaf t 35,00 excl. 21% btw.

SHOPPinG
Uw bijzondere product of dienst op onze shoppingpagina. Wij adviseren u gratis over keuze / strategie.

Plaatsingskosten: 30 woorden + full colour foto t 200,- excl. 21% btw

Bij plaatsing vanaf 1/4 pagina advertentie in dezelfde editie ontvangt u 50% korting. 

Materiaal mailen naar: info@yogakrant.nl

MaiL & Win
Speciale aandacht met mail&win! Wij adviseren u gratis over keuze/strategie.

Voor 30 woorden + full colour foto t 200,- excl. 21% btw. 

aGenda 
Vermelding in de agenda: max. 30 woorden t 35,- excl. 21% btw. 

verschijningsdata 2017    

nummer Sluitingsdatum* verschijnt  Thema 

1-2017 7 maart 23 maart  Lente 

2-2017 3 juni 23 juni  Zomer

3-2017 3 september 23 september  Herst

4-2017 23 november 10 december  Winter

de yOGaKrAnT
de KrAnT VOOr fLexiBeLe WereLdBurGerS

yoga lifestyle • mindfulness • meditatie • gezondheid • bewustzijn • yogafood • ayurveda • simple life 

•  Lifestyle yogi & columns

•  Yoga food, recepten en eetdagboekje

•  Persoonlijke interviews

•  Yoga Sutra’s, Vedanta, filosofie

•  Rubriek shopping & agenda

•  Yoganieuws uit binnen- en buitenland

•  Ayurveda levensstijl

•  Mindfulness, omgaan met stress

• Jeugd, yoga en het dagelijkse leven

•  Oefeningen en meditaties

Terugkerende rubrieken in de yOGakranT:

* indien gereserveerd mogen kant en klare 
advertenties later aangeleverd worden

Mail 
&win!



Gedrukte oplage is 22.000. Verspreiding bij meer dan 250 yogascholen in nederland, 

landelijk en in de randstad. Te koop bij geselecteerde retail. Verkrijgbaar bij alle estafette 

biologische winkels in nederland. Met de Yogakrant bereikt u: circa 35.000 lezers die 

geïnteresseerd zijn in yoga opleidingen (en retraites, workshops, vakanties, lessen), aan 

yoga gerelateerde en andere duurzame producten, persoonlijke ontwikkeling, voeding en 

spiritualiteit. de yogakrant is onderdeel van de Bewuste leesmap.

Alle rechten en prijswijzigingen voorbehouden.

Verschijningsfrequentie: 4 x per jaar Prijs t 4,75

De Yogakrant is een uitgave van: Onck Publicaties / de YOGAKRANT

advertenties: 
Saskia Onck: 06 229 297 10 /  www.yogakrant.nl  /  info@yogakrant.nl

Technische gegevens: Formaat 289 x 415 mm. Zetspiegel 260 x 385 mm. Geheel full colour. 

Papier 52 gr. / 20 pagina’s

reproduktiemateriaal:
(Certified) PDF 300-360 dpi, met alle fonts/beelden ingesloten. Let op: CMYK kleuren, géén 

rGB. Alle PMS-kleuren uit document verwijderen! Altijd incl. snijtekens en incl. afloop 

indien van toepassing. niet beveiligd! Voor elke andere vorm van aanleveren (incl. onjuiste 

digitale aanlevering) worden helaas extra kosten in rekening gebracht.

Mailen naar info@yogakrant.nl

advertentievoorwaarden
• De YOGAKRANT behoudt zich het recht de advertentiemogelijkheden en –tarieven tussentijds te wijzigen.
• Alle tarieven zijn exclusief BTW.
• Wanneer de opdrachtgever de afspraak betreffende de gereserveerde advertentie niet nakomt, of het benodigde 
materiaal te laat aanlevert waardoor het plaatsen van de advertentie niet mogelijk is, brengt de YOGAKRANT de 
gereserveerde advertentieruimte alsnog in rekening.
• De YOGAKRANT kan niet altijd garanderen dat er nog advertentieruimte is op een bepaalde pagina of een bepaalde 
plaats van de krant.
• De YOGAKRANT behoudt zich het recht advertenties te weigeren. Over het algemeen gebeurt dit alleen in 
de volgende gevallen: er is geen advertentieruimte beschikbaar, de inhoud van de advertentie past niet bij het 
gedachtegoed van de YOGAKRANT of de opdrachtgever heeft bij eerder geplaatste advertenties niet aan de 
betalingsverplichting voldaan.
• Voor de inhoud van de advertenties is de YOGAKRANT niet verantwoordelijk.
• De YOGAKRANT rectificeert alleen zet-, druk- en plaatsingsfouten wanneer de fout afbreuk doet aan de inhoud van 
de advertentie. 
• De YOGAKRANT is nooit aansprakelijk voor een hoger bedrag dan dat de opdrachtgevers voor de advertentie heeft 
betaald.
• De betalingstermijn voor zowel het plaatsen van de advertentie als voor eventuele andere werkzaamheden, is binnen 
14 dagen na de factuurdatum. Alle kosten die het niet op tijd betalen van de factuur met zich meebrengt, zijn voor 

rekening van de opdrachtgever.

AdVerTenTieTArieVen 
de yOGakranT 2017

de yOGaKrAnT
de KrAnT VOOr fLexiBeLe WereLdBurGerS

yoga lifestyle • mindfulness • meditatie • gezondheid • bewustzijn • yogafood • ayurveda • simple life 

Loslaten, overgave, en tegelijkertijd focus en concentratie. Yoga beloofd veel. Maar een 
eerste yogales kan heel confrontererend zijn. Je wordt je bewust van het feit dat je niet 

zo fl exibel bent of je gedachten schieten alle kanten op. Of je voelt onrust en je hart gaat 
tekeer. Je gaat ervaren hoe het met je gesteld is omdat je tot rust komt. Het regelmatig 
beoefenen van yoga kan maken dat je je meer bewust wordt van je lichaam. Daardoor 

voel je beter wat je nodig hebt. Dat kan als resultaat hebben dat je op een andere manier 
gaat eten, of anders met jezelf en anderen omgaat.

SOEPELE DARMEN

Spanning heeft invloed op 
je darmen. Ontspan en je 
darmwerking zal verbe-
teren. Bepaalde asana’s 
(zoals torsies) maken dat 
je darmen in feite van 
binnenuit gemasseerd 
worden. Dat leidt tot een 
betere spijsvertering.

WWW.YOGAKRANT.NL

OPEN UP!

& GEZONDHEID 

ONDERSTEBOVEN

Ongekeerde houdingen 
werken verjongend. Je 
geest verfrist: je zet je 
leven letterlijk ‘op zijn 
kop’, wat helpt het vanuit 
een ander perspectief te 
zien. Je hersenen, oren, 
ogen worden voorzien van 
extra bloed en zuurstof. 
je hart komt tot rust. De 
handstand, de kopstand, 
of de kaars: oefen het 
altijd eerst onder begelei-
ding van een yogadocent. 
*Niet uitvoeren indien je een hoge 
bloeddruk hebt.

Liefde en 
mededogen zijn 
geen luxe maar 
noodzaak. 
Zonder beide kan 
de mensheid niet 
overleven 
Dalai Lama

BEELDSCHERM TIJDPERKSTRESS FEITJES
Veel mensen ervaren stress. Oorzaken hiervoor 
zijn het ervaren van (tijds)druk, confl icten, verant-
woordelijkheden, niet los kunnen laten, prestatie-
druk. Daarnaast is de informatie die we ontvangen 
enorm toegenomen. Mensen raken burn-out (CBS: 
13%). Eèn op de tien Nederlanders kampt met 
depressieve gevoelens (CBS). 

Een ontspannen, bewuste leefstijl bijdraagt aan 
betere (geestelijke) gezondheid. De positieve invloed 
van yoga en meditatie op stress, burnout, depressie, 
ADHD, slaapproblemen en overgewicht is weten-
schappelijk bewezen. 

Ook kun je meer mededeogen, (zelf)compassie, 
concentratie, geduld en tolerantie ontwikkelen met 
behulp van inzichten uit de yogafi losofi e.

EMOTIES OPRUIMEN
GEEFT VRIJHEID IN JE HOOFD

Als je emoties de ruimte geeft in plaats van ze weg te 
duwen, lossen ze eerder op. Door stil te zijn tijdensyoga 
en meditatie komt gemakkelijker bovendrijven wat 
je dwars zit. Als je goed doorademt kun je de emotie 
doorleven. Er bestaat een directe relatie tussen 
negatieve gedachten en weerstandsvermogen.

De gezonde 
eigenschappen die 
aan yoga worden 
toegeschreven zijn 
eindeloos. Yoga zou 
goed zijn voor je 
oren, vruchtbaarheid, 
concentratie, 
darmwerking, en het zou 
verjongend werken. 
Je bent zo jong als 
de fl exibiliteit van je 
ruggengraat. vanuit je 
wervelkolom wordt alle 
energie verspreidt door 
het lichaam. Spanningen 
zetten zich vast in je 
lichaam en worden 
blokades.

Als we ouder worden 
geeft het ons vrijheid om 
fl exibel te blijven. Stijfheid fl exibel te blijven. Stijfheid 
beperkt, fl exibiliteit geeft 
ruimte. 
Wanneer je wervelkolom 
soepel is, raakt hij beter 
doorbloed. De energie 
wordt beter door het 
lichaam verdeeld. 

Als ons 
lichaam 
verkrampt 
is, is de 
ademhaling 

oppervlakkiger. Als dit 
chronisch wordt, kan het 
klachten veroorzaken 
zoals vermoeidheid. 
Denk aan de moeiteloze 
stroom van de golven. Op 
een inademing vul je je 

je met nieuwe energie.  
Uitademen is loslaten. 
Een langzame vloeiende 
ademhaling geeft energie.
Tijdens yoga neem je de 
ruimte die je nodig hebt 
in via je ademhaling en 
vul je zo elke holtes in 
je lijf. Elke vezel wordt 
gevitaliseerd. Brengt 
meer bloedcirculatie in de 
organen..

Yoga verbeterd de verbeterd de ver
bloedcirculatiebloedcirculatiebloed    circulatie   circulatie

BLIJF JONG
WERVELENDE ENERGIE

80% van je gedachten 
zijn negatief

HERSTEL TIJDENS DIEPE ONTSPANNING

Het zelfgenezend vermogen van het lichaam is 
groot, als het op de juiste manier word ondersteunt.
“Je moet ontspannen’ is een veelgebruikt advies. 
Maar ‘moeten’ en ‘ontspannen’ gaan eigenlijk niet 
samen. Ont-spannen is loslaten, overgave. Hoe die-
per de ontspanning, hoe beter je lichaam kan helen. 
Een geleide eindontspanning, waarbij je alle delen 
van je lichaam afgaat, zorgt voor een diepe rust. Je 
alle spanning loslaat. 

DE LEUKSTE KRANT VAN NEDERLAND

WORD DISTRIBUTEUR!
Ontvang de YOGAKRANT 

4 x per jaar in je studio 

ter verspreiding! Tevens 

vermelding van je website en 

logo in de krant & op www.

yogakrant.nl als partner. (4x 

per jaar 70 kranten voor 87,00 

euro (excl. 6% btw).

INTERVIEWS / AGENDA / AGENDA / / YOGAFOOD/ YOGAFOOD/  / AYURVEDA  / AYURVEDA  / / MAIL&WIN / MAIL&WIN / / MINDFULNESS/ MINDFULNESS/
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STRESS & VERZURING
Langdurig ervaren van 
stress is schadelijk voor 
je lichaam. Het kan je 
geheugen, motoriek 
en zichtvermogen 
beinvloeden. Wanneer 
je lange tijd onder 
stress staat, heeft dit 
nadelige gevolgen voor 
je immuunsysteem; 
je wordt sneller ziek. 
Je kunt mentale 
klachten door krijgen, 
zoals angstklachten 
slaapproblemen en 

depressiviteit. Stress 
leidt tot zure afvalstoffen. 
In een stresssituatie 
breekt het lichaam cellen 
af waarbij urinezuren 
vrijkomen. Bij personen 
die vanuit hun werk- of 
privésituatie regelmatig 
of veel stress ervaren, 
zullen de lichamelijke 
ongemakken die hieruit 
kunnen voortvloeien 
zeker herkennen. Door 
verzuring van je lichaam 
kunnen allerlei klachten 

ontstaan. Nierstenen, 
artritis, reuma, 
verharde weefsels, 
slaapstoornissen, 
obsipatie, spierkrampen, 
depressie, beslagen tong 
en ontstekingen zijn 
bekende gevolgen van 
verzuring van het lichaam.
www.alka.nl

Yoga helpt je beter 
voor jezelf te zorgen

POSITIEVER 
DOOR 
MEDITATIE
Als gezonde mensen 
gaan mediteren, 
ervaren ze minder 
angst en andere 
negatieve emoties 
en hun relaties 
worden beter. Niet 
louter doordat ze 
zich ontspannen, 
maar echt door het 
mediteren. De effecten 
zijn ‘middelgroot’, 
vergelijkbaar met 
het effect van 
psychotherapie bij 
psychische problemen. 
nrc.nl

www.yogakrant.nl/yogavoorjou

‘Je hebt gedachten, 
je bent ze niet.’We 
denken en piekeren 
veel teveel. Het kost 
enorm veel energie. 
Daarbij zijn 80% van je 
gedachten negaties, en 
75% hetzelfde als de 
dag daarvoor. Je kunt 
niet voelen en denken 
tegelijk. Voelen geeft 
ontspanning en ruimte. 
Denken sluit af. 
Het observeren van sen-
saties in je lichaam, tin-
telingen, de luchtstroom 

langs je neusgaten, je 
hartslag, of zelfs het 
stromen van je bloed, 
probeer het te ervaren, 
al is het gevoel zo sub-
tiel. Door het beoefenen 
van meditatie komen 
je gedachten tot rust. 
Je laat ze als wolkjes 
voorbijdrijven. Op te oe-
fenen afstand te nemen 
van je gedachten, sta je 
stabieler in het leven, en 
wordt je minder snel uit 
balans gebracht.

VOELEN 
VERSUS 
DENKEN

UTTASANA
VOOROVERBUIGING
Deze staande 
vooroverbuiging sterkt 
de rugen de benen.

Reguleert de darmen, 
helpt overtollige 
kilo’s kwijt te raken. 
Verfrist de geest door 
betere doorbloeding 
van de hersenen. Je 
ogen gaan stralen. 
kan maagklachten 
verminderen en versterkt 
de organen. 

ADEMHALEN ALS DE ZEE

probeer het te ervaren, probeer het te ervaren, 
stromen van je bloed, stromen van je bloed, 

langs je neusgaten, je 
hartslag, of zelfs het 
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stromen van je bloed, 
probeer het te ervaren, 

hartslag, of zelfs het 
stromen van je bloed, 
probeer het te ervaren, 

hartslag, of zelfs het hartslag, of zelfs het 
stromen van je bloed, 
hartslag, of zelfs het 
stromen van je bloed, 

langs je neusgaten, je 
hartslag, of zelfs het 
stromen van je bloed, 

langs je neusgaten, je 
hartslag, of zelfs het hartslag, of zelfs het hartslag, of zelfs het hartslag, of zelfs het 
langs je neusgaten, je langs je neusgaten, je 

stromen van je bloed, stromen van je bloed, stromen van je bloed, 
hartslag, of zelfs het 
langs je neusgaten, je 
hartslag, of zelfs het 
langs je neusgaten, je 
hartslag, of zelfs het 
langs je neusgaten, je langs je neusgaten, je langs je neusgaten, je langs je neusgaten, je 

stromen van je bloed, stromen van je bloed, stromen van je bloed, stromen van je bloed, stromen van je bloed, stromen van je bloed, stromen van je bloed, stromen van je bloed, stromen van je bloed, stromen van je bloed, 
hartslag, of zelfs het hartslag, of zelfs het 
stromen van je bloed, stromen van je bloed, 
hartslag, of zelfs het 
stromen van je bloed, 
hartslag, of zelfs het 
stromen van je bloed, 
hartslag, of zelfs het 
stromen van je bloed, 

langs je neusgaten, je 
hartslag, of zelfs het 
stromen van je bloed, 
hartslag, of zelfs het hartslag, of zelfs het hartslag, of zelfs het 
langs je neusgaten, je 
hartslag, of zelfs het 
langs je neusgaten, je 
hartslag, of zelfs het 
langs je neusgaten, je langs je neusgaten, je langs je neusgaten, je 
hartslag, of zelfs het 
langs je neusgaten, je 
hartslag, of zelfs het hartslag, of zelfs het 
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hartslag, of zelfs het hartslag, of zelfs het hartslag, of zelfs het 
langs je neusgaten, je 
hartslag, of zelfs het hartslag, of zelfs het 

Achter een computer wer-
ken, steeds op je mobieltje 
kijken, verkrampt fi lmpjes 
op een ipad kijken, we doen 
het veel te veel, en hier-
door gaan onze bovenrug, 
nek en schouders vastzit-
ten. Er ontstaan blokka-
des waardoor de energie 
niet meer zo goed kan 

doorstromen. Er ontstaat 
een afscheiding tussen je 
hoofd en je lijf. Yoga kan 
je bewust maken van deze 
vastzittende spanningen en 
verkramping. Verkrampte 
schouders sluiten het hart 
af. Door yoga open je je 
hart.

ONLINE CURSUS: YOGAVOORJOU

Wil jij echt meer 
ontspannen in het leven 
staan en daar dagelijks 
aan werken? Meer in 
harmone leven met de 
mensen om je heen en je 

leven zoals het is? Schrijf 
je dan nu vrijblijvend in 
voor de online cursus 
‘yogavoorjou’!‘yogavoorjou’!

TRIKONASANA
DRIEHOEKSHOUDING
Het hele lichaam doet 
mee in deze houding. 
Opent het hart. Deze 
houding drukt een actieve 
bevrijding van het bewustijn 
uit. Een zinnebeeld 
tussen hemel en aarde.
Masseert de ingewanden. 
De doorbloeding van de 
zenuwen in de ruggengraat 
verbeterd. Versoepelt de 
schouders, het bekken, de 
hele rug en wervelkolom. 
versterkt de benen en rug.  
Zet je ruimer in het leven.

YOGA GEEFT BALANS
Balansoefeningen brengen 
de twee hersenhelften in 
balans en verbetert de 
samenwerking. Versterken 
de armen en de benen, het 
bekken en de billen. ECHT VERDRIETIG IS 

ALLEEN VERDRIET WAT 

ER NIET MAG ZIJN

WWW.STOELYOGA-NEDERLAND.NL

RUIMTE IN HOOFD EN LIJF

EENVOUD
Veel mensenvoelen 
zich overprikkeld. 
Onze zintuigen worden 
overbelast. Tijdens 
yoga trekken we de 
zintuigen terug, dat 
noemen we Pratya-
hara: het terugtrekken 
van de zintuigen. We 
keren naar binnen, als 
een schildpad, naar je 
eigen basis. Hierdoor 
onstaat controle over 
de zintuigen.
Yoga streeft eenvoud 
na: we cultiveren: geen 
begeerte, geweldloos-
heid (ook naar jezelf 
toe!), zuiverheid, zelf-
studie, zelfdiscipline 
en tevredenheid.

BEKIJK ALLE EDITIES OP: WWW.YOGAKRANT.NL

MELD JE AAN OP: INFO@YOGAKRANT.NL


