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Hel toppurrl \an ()nlspitnrrirrgS Ecrr lrrrc zeilcrrrise nlel ecn
vogadocenl aan hoord. Dat seldt ook rls ic órr rricr lerris érr sccn

groel)\nten\ berr l. orrÍdcki e.journal istc'l.rditr r irrr r ler: \\ ciiÍe.
Zij maaktc een rngaieis Ilnus de'furkse kust.
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Vnjdagmorgen. iets na halincgen.Ik Iig languil op een verlarcn srrandje.
Mijn qen geslotcn- De zon.la.g nog, ve àrnï mijn gezichr. Dc k rekets
tsjirpcnzo monoloon dar ik evc. dreigweg tc drijven.Danwekr docente
Slefine me uitmijÍ tÉnce door lc zeggen dal hcl tijd is voor her o.tbijt.
Enwàlheb ik een trck,na ruin ccn uuryoga.Ik ben alsindskwd voor
zeven op. Erg vÍocg voor mijn doen,maarhicr of de Turkse zec kri.jsje
dat ritncsnel te pakkcn.Ookhel rirmevan de zonDegroeten de andere

busjedebushin reden,lnng ik slaperig l.gen hetraam. rk verta gdcnaar
bcd.mijn eigeD bcd,metmijn ve,l,ouwdc,sfjnnende poczen. Een wcek
n1el lwaalf onbekcnden op ccn boot. zou ik daar niet íapeldol vaD
wordeD? ]k ben alnict 7.) n grocpsnrens... Tor we na een hatttrur in een
bruisendc slad belandden, vol muziek. nachtclLrbs en flaneÍerdc mensen.
enhetbusie mijenmiin reisgenorcn uirspuwdc bij de haven. Llnge steigerr
met 7-eilbolcn. i,r alle vomen en maten.Toen wc ons schip naderden
tintelde mijn liif van de adrcnaline, aaDscsroken door dc h ippe jel§ctsfeer.
De Tu*se bemanDins een kafitein Inel ccn Love Boàl u.itonn, ecn
kok en twee maiÍozcn verwclkomde ons met champa$c cD hapjes.
Toerikmc op de loungebanken instaueerde bijSasrvrouw Nàrha|e en
haar vriend Michael.die de reis bcgeleldden,.n ken,risnMkLc mei de
anderen,yisl ik meteen:met deze lit zou het liclcmaat goedlonren.
Na een korle nacht jn miir hut kleh maar mooi cn mel prlvéhtdkamer

voeren we uit. Die eeNtc dag deed ik weinig andc$ dan sapen op de
ligbcdde. aan dck.'s Avonds krEgen we drar onze eerÍc geteide mediLatie.
en prornpt viel ik wee. in slaap. De versriliingssessics. ik ben erlerlicfd
op gcworden.Net als op dezachte (dru) yoga. Docenre Slcfineweetccn
perfeclc mix 1e vinden voor srunteh zoals ik en de meer gcvordeÍdcn.
Elke ochlcnd doen wc op eenverlaren strandic veschilende poses! mel
na'nen als dc hond, de kat, de meeuw ofde plàDk.die soepel in erkaar
oveNloeien. Wc rckken en strekken en houden vaÍ, icdereen net zolang
als hij kan.Na staande oefenirSe. volgetlzitrende,daàma liggende.Her
ls hecrlijk o,n na aÍloot te voclcn hoe orrspànnenje lichaàm opheimaric
ligt, en hoe de ademhalingzich heeft veÍdicpt.

NIASI{ERS AF
voga-oeiennrgen heb ik na 7es dagcn al enigszns onder de kde. Elke Noggekkcrben ikop herzeiten Volverbazing kjik ik toehoe dcnatrozen
ochtend beginnen we emce en ik vind het heeriijkl Dal verbaast me;ik behendig dc gote doekcn hi.jsen.Dc íevigetapitcir mer pÍetogcn staar
hcblreteigen]lik niet 7(] op bcwegen.LeDig ben ik evennin.Een radslag zclfve'ekerd àan rret íuurNiel. Hei vaM over dc golv",.a. *;"a ai"
op hc1Írand vongjaar, me1lct te veel wiirl op.eindigde mer ccn flinke dc zeilen laat klàppercn en àllc srress uir mijn hoofd blàaíj het È genjcLcn.
bult oP miin hoold. Hoewel ik gaag bewecr dat ik haÍdloop, meld ik SchaDdalig genielcn. Net als het eten.Ik Àad me ingcÍcld op àagelijks
zeklen hoe vaak ik dat doe. Vicr keer paar jaàr is niet echt cool. leNijl kebab net sarade. maar de kok, die ons gÍaag plagend;er kss;n b;o;cft
sporten zo gezord i! Zcker vooÍ mii. met nijn zillcnde be,oep. Al jaren refllijt wc zwemmen, sc|otelt ons elke dag venassende lekkcmijen ;r.
proberen mcnsen me nàd yoga te pnten en ik heb het ook wel geprc Dan weer dnrercn we op her achlcr dek. m et ecn uitgeserveer.lc maaltiÍt
beerd.maaÍ§nrds ik een vi)et in een blkranÈyogazarl zette en elke dric waarbij ons glas lekens wordt bijgcvuld, dan wecr ia er fingerfood of e;n
mnruten hoopvol keek ol ik die dampendc hel at mochl vc aten,isheler harbecue op hci voordek, op zachre loungekusscDs
DicL meer van gekomer Dàaromreen zcilcruise,aljarcn cen droomvan Miji groepsvrees' bleek snetoverwonnen. Met z'r twaatven ziir re,
nq gecombinccrd met lichre yoSa en nediratie negen vÍouwc. en dÍie nmnncn. en het matcht
in de open luchq nr een prrchtig ,eegebicd in gocd. we zijn arlcmaar tusse, dc 35 en 50jaàr,
Turkije. Hct leek me dc ultieme combinatie.
Enhetís.,cu,temeconrbinatie,de,*ikvoo. Eq! wqe\ met :J,ïJlï::l;:f:'$JIl,':,ïJïi:ï","ff:
ï,ïï::ï::,flï:i't il;:ffi.i1,H:[ twaalf qnbckendqf ;i]:iï,'"trïlf#ïï],i:'"',ïJ",1ï,:Íiï
Al zcs daeen lccfik in her pa.adijs De rurkse OD ecn bOOt. ZOff ik voor evenrucct broeierig coDrad ?ij; er dcze
b.rlJr'1rn!..rur -/eebon;..n,,eehderJ.trt
gedckt.Naeenduikjndehelderezeeschuiven@r:",i:]]:l"Ïiïi::Ïi:::.1i.ï;:,):ï:,ï
]..1;ïill,::Lii"l1ïlïliï#ïlïïï: --*, *,il6?-- Hï:ff:ilï::i"ïiï,:iï;;*::,:*:;
baailjc uirvaren,ncenr ik plàars op mijn vasrc d,chLDetrdezoek(n.",,.,Í.p,!-p.ri.,
plek op dc boeg, nijn voeten buircnboor d. Ik iuur tu]]cn we !a. oppcNtakkig" g.up:", t,, go*-
naar de horizon, wà.tr hier en daar ccn ellandje oprijst. Muziek van Spnrvn verleggcnde gespijkken. Het builengesloten gevoei dit * i" g,à"p.o
op Í1iin iPod. Llil dcze laatsie d.q aan boord voor eeuwig durcD. kàn hcbben, overvalr me l1iel Juísr n ier. Zoals we bij d. -"a;uii" r.i.,

rvEN rwrrr.Els *'.*ïïtr"':,Jí:i:iï:iï.1ï.1',ï::i:$:ïlJl*ï:ï,:I ïlI:
En dat lctNijlik bii aaDkomsttoch pkÍseling evcr lwijtèls had.Tocn we beleven dragen bijàan onzÉ gÍocjcnde band. Zoats op avond drie,met
Taterdag runn na nl dernacht vmeen uitgeío cn vliegveld mct een volle mau.we maakrcn een stillcwandeling na.tr cen heuveltop,om >
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bij het adcrnhcDcnre.de uitzicht lc proosten.
De 7oi vernwccn als een gouden bal achrcr dc
horizon. Pal daana vcNcheer ex..t7o'n h.l nr
vaD zihcr.achterons.Hcl rvas z(tn venvanelde
ervarilg..lat het elen dunrdc loordat ik besetle
dal het dc vollc maai waren nn:r a. z.f.lie cen

on\'erklàarbaar Scintje mel o s Ltilhaaldc.

INTEr\.-SB YRUHDID
De atgelopen drsci zijr Seruisloos in elkaarovcr
gegleden.Wal blijfr ziin llarden Het slàpcn op
hct d.k.in de openlucht. tcr{iil de zeebÍies zacht
niin gczichr sreelde.De Inooic ba{i.D.waars€
laak àls crigc tunmeerden. Dc kluizcnaar die
§,e bezochtcn. gcwapend met een ncs wodka, e.
Tijn weeldedgc bloernentuin. Hel uitsrapjc Daar

BiJ volle maan
makcn \ve een
stilteuandcling-

naar een hcuvel-
top. lr'aar rve

proosten bii het
adembenemende

Nur dcze plek. Deze nenscn.Dit moment.
\Àral ccn waanTinniee Íeisslr!hel.Il bcn hele
Íraal lol usr gckonren e. thuisgaik echl.ccht.
éclrt een ,vogaschool zoeken diebij mijpàsr.
metTachte oeferilgcn cn Diet per se ingewik-
kcl.le. gekke siandjes om .]c Nst die ik hier
loDd te nrtegrcrcn in mijn drukkc lcven in
Ncdcrland. Daa,raast bcrikmitl har tvcrlore,r
arD het Teilen. Het leck mc allcuk. maar hel
blcck nog vele nralenleuker.IÍ plxarsvaD dat
er iels v.D rnijn lijst,ner dingen die il Dog wil
doen.rf is. is hli alleen nranr langer gewoldcnl
Want ikwllzekernogccn kcerzo'r Teilvakantie
.loen. en dan bijloorbccld dc sing Aloog
Cmise. \veer Ír ei eeÍ grocp.jawcl. I k blijk leel
mccr cen eroepsrrens drn ik dacht.

uitzicl-rt

een lokale maÍkl,mctzoveel sooÍenlhec cnkrui.lcn dat her me duizelde.
De English Harbour waar \!e aanmee er. nict slcch rs één reslaur.nr.
Hct sLraDdje bij hel ClcopaLra eilandizuik lurkoois warcr had ik nog
nooil gczien. De)oga in ecn Ronreins aÍrÍithealer.Dc dolllincn die een
liid mcL ons mee^1omncD. Flct buikdanser op hcl bo!cndck.dar door
dc dcnring van de zee en voor uit. een paaÍ wiinljes hcclwrtsocpcler
glrg dan ik vcrwacltte.
Naiveereen !cnrkkcliike d.g zeilen,zonncD en schate,lache. ishet tijd
voor hcl la.tste dincr.N{orqcnnriddagzullenNc lcrusk(rncn in dc halen
v,tD Bo.t unr.lk 7ie op Ègcn dc dNkte na een w.ck in zo D Lda.landere
*crckllchebben geleefd.Gclukkigllerernogeenlangcàvondvoor ons.

Na hcl clcD speeh Michael gitarr. N.lIalie zlngl.\ïe luiÍcrcn cn zirr8en
mcg voor zover we de lekstcn kennen En r.lk.Ís rv,1J n.r ,ls een
oneindicc manna. meeÍ cD mcer uit volle borsl. hcl rcirctu van het
nummcr vu tnbi Sitrre:SomeÍhi[B itltide so stro B. I knot thdt I ca

ndi. ;r./ Dan, tegen middernaclrL, sLoh N,li.hael baldadig !o.,r om Lc

gaan naakuscmmen. Enkelen aarzclcn, ik ook. Mafflret is zo donkcr
dat ik mijll géDc lan me atichud. $/annccr krijg ik deTe kars opnlen$:r
Zonder!,erderna lc.lenkei l,ekik nii!lu k oler nrijn hooid en stap op
de rchrg. Spíngcn I I tet frisse water laàl mc naar adenr happen maar al
srel l,oelt he1naaktzwcmnren lreeÍlLjk Zo vit. Zo i ens !rij. Het kippe -

\el.\er mrirI l( li,l,Jr,.,{rr).e I,Llr\ {.r,,., \J.,In--,q
Van pDur. simpcl gcluk. Heinrwee ol,eÍ!.rlt nrc. Nícr Daar mijn katren
hoe heten die bccson eigernijk ookalwccr? maxr nad deze reis. nu al.
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Maar u cvcn Diet.Meters ver vu dc 
^nderen 

laatikme sril op Íiiin rug
díilen en slàr naar de sterÍen. En dc Mclkiveg,de mlsrige boog dic in
Nededand maai zozeide. re zien is.Ik wil .lrt vrijegeluksgeloelopzuigcn.
net alnriJr porian.cn hetvooreeu$igopsl&n. Dan 7ie ik Michael,wccr
aangekleed. Hij slaat of de ondeÍsle lrcdc van hetÍatpetje nairhel dck
en houdt een hinddo.k voor nij onhoog. -Konr ie. Lydial" roefi hij.
_Nee." aniwoo, d ik recalcirr enr. ik blljf voorl illijd hicr l" r

OOK OP YOGAREIS?
t). tlird.r rfdSe re:o !è. !èt e !!r's 5i n9lanNèrhèi(]
DA.5snrLro verzorlr !r.r zo .ru ses r. TL rkt-. 5\./: 5a t.!r h.eft
..r ! .rot vnn 3 !er ..h.p.. nret e qen benr.nni.g -.. .rar;r is.rert
! ree. np.r.l. ithemr)uè É 7cn, lls.lr ki,,oor iederÈè. :t-. -..
.ig-a: g./nrfer met ki.d-.rer vr.r engroepen of!óortum .s
.le Èè. earcf sch p met bemè...! èlhlren vocr eer b ! oftl
.r ee of Èt. è.ders feeSte ilk: Meer info:wwwswssàilins.nl
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lYèer weten over spiritueÈ reizen? Kijk op vRoUw.nllmàsà2ine


