‘Die Porsche voor de deur went al snel en vult de leegte niet’
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DE GOOISCHE LIFESTYLE OP EEN YOGAMAT

Een beetje Gooische vrouw

DOET
AAN

yoga

MAAR DAN WEL
IN EEN CHIQUE
PAND GRAAG

Alleen Het Gooi al telt ruim dertig yoga- en mindfulnesscentra en
dat aantal groeit nog steeds. Madonna zweert al jaren bij yoga en
meditatie en ook onze eigen sterren als Wendy van Dijk en Anita
Witzier zijn fervent fan. Natuurlijk is yoga goed voor je lijf en brengt
het balans in ons drukke bestaan. Het is bovendien bijzonder hip om
nonchalant door het dorp te lopen met een yogamatje in je it-bag.
TEKST: JOYCE VAN DER MEIJDEN
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V

olgens Madonna is yoga niet alleen een
dagelijkse workout voor lichaam en geest,
maar een lifestyle. Een uitdaging jezelf niet
te veroordelen en continu uit te dagen. Met
yoga ben je nooit ‘klaar’. Daphne Bunskoek
merkte dat haar lichaam soepeler werd. Ze
schrijft over de belangrijke rol van yoga in haar leven in ‘Hoe
yoga je leven kan veranderen’, het boek van haar yogaleraar en
vriend Johan Noorloos. “Terwijl je je lichaam als het ware uitwringt, zweet je de stress en de lichamelijke spanningen uit je
lijf.” Ook Sylvana Simons, Anita Witzier, Jeroen Pauw en vele
andere bekende Nederlanders rollen een paar keer per week
hun yogamat uit. De tijd dat yoga als zweverig werd gezien, ligt
mijlenver achter ons. Het is uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van het (Gooische) leven. Een authentieke levenswijze die
wordt gerespecteerd. In Gooische kringen hebben we materieel
gezien alles wat ons hartje begeert. Wat we zoeken is inspiratie
en geluk. Juist om vol in het leven te staan, omarmen we yoga en
aanverwante oeroude methoden voor onderhoud aan de geest,
zoals meditatie en mindfulness.
“De behoefte aan innerlijke balans is groot”, vertelt Petra van
Hameren van Mind&More in Bussum. Ze spreekt uit ervaring,
Nu heeft ze haar eigen mindfulnesspraktijk waar ze mensen door
aandachtsoefeningen leert in het moment te leven zodat ze meer
rust en helderheid ervaren. Petra merkt dat door de groeiende
behoefte het aanbod en de diversiteit aan yoga-, meditatie- en
mindfulnesstrainingen toeneemt. “Niemand in deze omgeving
kijkt ervan op als je een week in stilteretraite gaat om tot jezelf
te komen. We kunnen een detox- of mindfulnessweekend boeken, meedoen aan yogagroove-avonden of op zen-retraite gaan.
Voor een retraite, waarbij we zonder externe prikkels tot onszelf
kunnen komen, hoeven we niet meer eenzaam op een bergtop
te gaan zitten. We kunnen kiezen uit een ruim aanbod van stiltevakanties op de mooiste plekken ter wereld.”
Denise Krul, oprichtster en ontwerpster van Fresh! Collection,
ging op yogavakantie naar Marokko. Enthousiast vertelt ze over
haar ervaringen. “Met mijn drukke leven heb ik weinig tijd om
stil te staan. Mijn bedrijf en gezin met twee tieners slokken al
mijn aandacht op. Het was heel relaxt om volledig te worden
verzorgd en me voor honderd procent op yoga te richten. We
begonnen de dag met yoga of Pilates en ’s avonds lagen we weer
op de yogamat, onder de sterrenhemel. Ik kwam helemaal los
van mijn dagelijkse verplichtingen. Al na vier dagen voelde ik
me herboren en gelaafd, alsof ik een maand was weggeweest.”

door de kwaliteit en diversiteit aan trainingen, maar ook door
de ambiance en luxe zoals een sauna of een massagesalon. Een
echt Gooisch yogacentrum zorgt ook letterlijk voor de innerlijke
mens. Met een breed assortiment aan superfoods, groenteshakes
en zuiverende kruidenthee. Yoga kun je in principe overal beoefenen, maar concentratie en het creëren van een goed gevoel
Gooische statuur hebben dat goed begrepen. Ze zitten in karakteristieke panden, soms zelfs voormalige godshuizen, die rust en
inspiratie uitademen.
De yogaschool van Johan Noorloos in Amsterdam is hier het
ultieme voorbeeld van. In zijn inspirerende huiskamer kan zijn
clientèle, onder wie Katja Schuurman en Daphne Bunskoek, na
een yogasessie groene thee, gezonde shakes en salades bestellen.
Maar ook appeltaart en cappuccino. Johan ziet zijn huiskamer
het liefst als ‘een community waar mensen ervaringen kunnen
uitwisselen’, yoga kan namelijk heftige emoties oproepen. “Yoga
is meditatie in beweging. Dat je lenig en strak wordt is mooi
meegenomen maar geen doel op zich. Het gaat om bewustwording. Veel mensen gaan op retraite, ze leven een periode extreem
gezond en wanneer ze thuis zijn vervallen ze weer in oude
patronen. Mijn intentie is om mensen te laten ervaren hoe ze
yoga in hun dagelijkse leven kunnen integreren. Tijdens de
retraites die ik begeleid, gaan we hier uitgebreid op in en vaak
leiden deze weken bij mensen tot grote inzichten en vervolgens
tot een ommekeer in hun leven.”
Dat geldt zeker voor Inge Lekkerkerker-van Aalsburg, als senior
manager bij een internationaal consulting en outsourcingbedrijf
reist ze de wereld over. Vol passie vertelt ze over de eyeopeners
tijdens haar yogaweek met Johan. “Een van de belangrijkste inzichten die ik kreeg is dat ik als persoon zoveel meer ben dan
mijn carrière alleen. Dat is slechts een van de vele rollen die ik
heb. Dat relativeert enorm.”

YOGA? EERST EVEN SHOPPEN
Yoga of meditatie kan natuurlijk overal, thuis bijvoorbeeld. Ook daar
helpt het om een speciale ruimte te creëren. Hiervoor zijn allemaal
inspirerende hulpmiddelen te koop. Meditatiebankjes en kussens, geurkaarsen, aromalampen en wierook. Maar ook biologische
olijfzeep en antieke klankschalen. Het belangrijkste is uiteraard een
yogamat waar je lekker op ligt (de meest exclusieve kost 85 euro) en
comfortabele yogakleding. Daarvoor kan de Gooische vrouw gerust
een dagje shoppen, want er is keuze te over. Bovendien is het ook
heel hip om buiten de yogaschool te vertoeven in deze kleding, het
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MINDFULNESS IN LUXE PANDEN

liefst met over je schouder een yogatas waar heel nonchalant een

Ook dichter bij huis worden we gefaciliteerd om tot rust te
komen. Het Gooi alleen al telt ruim dertig yogascholen en dat
aantal groeit gestaag. Bijna iedere maand wordt er een yoga- of
mindfulnesscentrum geopend. Ze onderscheiden zich niet alleen

yogamat aan bungelt. Zie ook pagina 45!

Tips Mooie spullen vind je in de webshop van yogaonline.nl
of op yogashop.nl. Bijzondere yoga vakanties (bijvoorbeeld die met
Johan Noorloos) worden aangeboden door happysoultravel.nl.
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ZANGERES KRYSTL

Juist om vol in het leven te staan,
omarmen we yoga

‘DANKZIJ
YOGA HIELD
IK VOL’
Krystl deed in 2014 mee
aan Expeditie Robinson
en haalde de finale. Ze is
ervan overtuigd dat ze
door yoga langer in de race
bleef.
“Yoga heeft me enorm
geholpen. Je kan jezelf op het
eiland helemaal gek maken
van verveling. Mijn mede
kandidaten hadden daar veel
last van, ik niet. Ik was juist
heel rustig en relaxed en kon
mijn gedachten observeren
en ook weer loslaten. Ik liep
een rondje over het strand,
deed wat yogaoefeningen en
was vooral heel erg één met
mezelf en de natuur.
Door yoga ben ik mentaal
sterker geworden. Het hielp
me bij het winnen van een
beslissende proef. Ik hield langer dan mijn tegenstanders
een machete-mes op mijn
uitgestrekte arm. Daarvoor
was niet alleen kracht nodig,
maar vooral focus en concentratie. Ondanks dat ik toen al
zeventien dagen bijna niet
had gegeten en nauwelijks
kracht meer had, ging het
me gemakkelijk af. Ik paste
een yoga ademhaling (ujjayi
breath) toe en raakte in een
soort meditatie vibe.”
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Van partyscene naar yogaschool

YOGA OM DE HECTIEK VOL
TE HOUDEN

AFKE REIJENGA:
‘YOGA IS EEN
HELE GOEDE PIL’
Afke Reijenga is een vrouw met een turbulent
verleden. Ze was model, actrice, presentatrice,
kunstenaar en muze. Met ex-vriend Micha Klein
leefde ze ‘de totale integratie van leven, events,

FOTOGRAFIE: HAROLD PEREIRA

Waar komt al die behoefte aan bewustwording
vandaan? Petra van Hameren van Mind&More
vertelt ons dat we tegenwoordig een bombardement aan prikkels binnenkrijgen. Per dag net
zoveel als in de middeleeuwen in een mensenleven. “Het is een versnelling die we nauwelijks
kunnen bijbenen. Niet verwonderlijk dat we
de behoefte voelen om te ontsnappen aan de
dagelijkse hectiek.” Daarnaast maken velen van
ons zich zorgen over het ongekend grote aantal
brandhaarden in de wereld. Deze onrust voedt de
angst, maar maakt ook bewust. Waar draait het
nu echt om in het leven? Volgens Rob Brandsma
van het Centrum voor Mindfulness waren er tot
twintig jaar geleden veel meer mensen die zich
thuisvoelden in een geloofsovertuiging. “Dat is nu
anders. Er zijn nog nooit zoveel mensen op zoek
naar richting als nu.”
Juist in Gooische kringen, waar het leven snel
wordt geleefd, de ambities groot zijn en perfectie
de norm is, hebben steeds meer mensen er genoeg van om zichzelf voorbij te hollen, ze willen
terug naar de kern en geestelijk en lichamelijk
een blijer mens worden. Mensen met een Gooische lifestyle hebben vaak een volle agenda. Ze
hebben naast een verantwoordelijke baan ook
een rijk sociaal leven. Zij lopen daardoor nogal
eens tegen hun grenzen aan. Dat zet hen aan het
denken over hun levensstijl. Ze vinden in yoga,
mindfulness en meditatie een goede manier om
tot rust te komen. De stap hiernaartoe is veel
minder groot dan vroeger. Iedereen kent tegenwoordig wel iemand die hier baat bij heeft en dat
werkt drempelverlagend.

kunst en party’s’. Tegenwoordig is ze yogainstructeur in Amsterdam. Aan GOOISCH vertelt
ze vol passie over haar nieuwe levensstijl.
“Onlangs was ik te gast op een hele chique
boot van een goede vriend. We werden
van alle gemakken voorzien en aten van
zilveren borden. Het was echt een droom. De eerste avond na onze reis mocht ik weer
lesgeven. Toen realiseerde ik me: al die luxe is overheerlijk maar uiteindelijk onbelangrijk.
Yoga delen met anderen, daar word ik ook heel gelukkig van. Ik heb veel wilde jaren
meegemaakt. Het was surfen op een golf. Af en toe deed ik yoga, dat hield me dichtbij
mijn eigen authenticiteit. Na de breuk met Micha had ik de behoefte om weg te rennen.
Ik ging op reis en leefde zonder materie, de essentie van yoga. Thuis in Amsterdam trok
ik in bij een tante, ik hielp haar bij de verzorging van haar dementerende partner. Het
leven dat ik leidde was totaal anders dan mijn voormalige glamourbestaan, met alleen
maar mooie mensen. Het voelde goed om iets terug te doen. Ondertussen werd yoga
een dagelijkse workout. In het begin deed ik yoga om lekker in mijn vel te zitten en om
er goed uit te zien. Maar al snel nam ik een diepe duik in het filosofische gedachtegoed.
Ik ontwikkelde mijn zintuigen en werd gevoeliger. Mijn tante zag wat yoga met me deed
en gaf me een opleiding tot yoga-instructeur cadeau. Ik liet oude patronen los, stopte
bijvoorbeeld met roken en ontwikkelde een vegetarisch voedingspatroon dat goed bij
me past.
Of ik veel ben veranderd? Ik voel me nog steeds dezelfde Afke. Wel merk ik dat ik me meer
dan voorheen aangetrokken voel door mensen die betrokken zijn bij de wereld. Wat ik
bijzonder vind is dat ik veel mensen uit de partyscene tegenkom op de mat. Ze hebben
de passie om ergens in te duiken. Wat ze eerst deden met drank en drugs doen ze nu met
yoga en bijvoorbeeld veganistisch eten. Yoga is een hele goede pil. Het helpt je uit je eigen
drama te stappen en het grotere geheel te zien. Maar zonder nare bijeffecten.”

Voor sommigen zijn yoga en/of meditatie een
manier om hun leven te veranderen. Anderen
ervaren hierdoor meer innerlijke balans. Ze
leven intenser en genieten meer van al het
goede in het leven. Maar de grootste groep
gebruikt het om hun batterij op te laden
zodat ze weer kunnen meedoen in de ratrace.
Het laden van je gemoed met kracht uit jezelf
is voor mensen die onder hoge druk moeten
presteren bovendien een goed alternatief voor
pillen, alcohol en andere verslavingen. Volgens Afke Reijenga, yogi en voormalig model,
actrice, presentatrice, kunstenaar en muze,
zorgen drugs ervoor dat je het moment
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YOGA ON HIGH HEELS
“Op vrijdagmiddag ga ik altijd met een groep vriendinnen de kroeg in. Deze vrouwen
hebben allemaal snelle banen, werken hard en zitten vele uren achter hun laptop. Yoga
is niet iets wat ze zelf snel zouden proberen. Terwijl het juist voor hen belangrijk is om
bewust te leven. Ik wilde yoga toegankelijker voor hen maken. Toen kwam ik op het idee
van ‘yoga on high heels’. Natuurlijk gaan de hakken na de eerste oefening uit, maar het
geeft toch een andere, meer naar buiten gerichte sfeer. High Heels Inc, gaat over samen
zijn, sisterhood, je goed voelen, je eigen kracht vinden, over expressie en zelfbewustzijn
en zelf bewuste keuzes en vooral om plezier te maken en het even niet allemaal zo
serieus te nemen!” Afke.org
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PAS OP VOOR BEUNHAZEN
De explosieve stijging in het yoga-aanbod is een trend waar velen een
graantje van mee willen pikken, vertelt Chris Bieze, secretaris van de
Vereniging Yogadocenten Nederland.“Yogadocent is een vrij beroep.
Er zijn mensen die daar misbruik van maken. Met allerlei blessures tot
gevolg. Wij raden daarom aan om les te nemen bij een docent die een
erkende opleiding heeft afgerond.” Volgens Chris zijn er ook internationaal yogacentra die het niet zo nauw nemen.“Er zijn voorbeelden
van yogascholen in de VS die een opleidingscentrum openen in India
met Amerikaanse docenten. De cursisten die daar een opleiding
volgen kunnen dan zeggen dat ze in India zijn opgeleid.”

versterkt. Maar met yoga en mindfulness zit je ook helemaal in
het moment. “Yoga is een hele goede pil. Het helpt je uit je eigen
drama te stappen en het grotere geheel te zien. Maar zonder
nare bijeffecten.”
Petra van Hameren sluit zich daar van harte bij aan. In haar
ervaring met cursisten moeten velen met de Gooische lifestyle
leren hun ego even aan de kant te zetten. Ego speelt een enorme
rol in het Gooi. “We willen graag succesvol zijn op alle gebieden
en het liefst zichtbaar voor de buitenwereld. Men realiseert zich
op een gegeven moment dat het nooit genoeg is. Erger nog, dat
grotere, vrijstaande huis of die Porsche voor de deur went al snel
en vult de leegte niet. Zeker diegenen die een tegenslag moeten
verwerken, verlies van hun baan of een relatiebreuk, lopen stuk
op de voortdurende stress en onrust die deze hedonistische tredmolen met zich meebrengt. Ik zie veel mensen die totaal uitgeput
zijn met als gevolg allerlei klachten zoals slecht slapen, angsten,
somberheid en concentratieproblemen.”

voorheen. Ze voeren veranderingen door en ontwikkelen veerkracht doordat ze minder blijven hangen in stressvolle patronen. Een politicus die hier een training volgde, had zich nog
nooit zo ontspannen gevoeld tijdens het begrotingsdebat.”
“Veel problemen die we hebben zijn letterlijk terug te voeren
op het feit dat we niet in staat zijn om te denken wat we willen denken”, vult Rients Rintskes aan. Hij is hoofdopleider van
zen.nl en verdiept zich al vijfentwintig jaar in hersengymnastiek,
zoals hij zenmeditatie gekscherend omschrijft. “Je kan het wel,
maar je doet het niet omdat je mentaal niet in dat moment kan
blijven. Meditatie is echt iets wat je in het leven integreert. Als
je dat iedere dag twee keer tien minuten oefent, lukt het steeds
beter. Het is bewezen dat door meditatie de brug tussen de linker
tot betere concentratie, meer creativiteit en mensen voelen zich
beter. Herman Wijffels, één van mijn eerste cursisten, schrijft
zijn managementstijl toe aan het resultaat van meditatie.” Ook
collectie als het resultaat van haar inspirerende yogareis.

STERREN OP
DE YOGAMAT
Wendy van Dijk (in haar eigen tijdschrift Wendy): ‘Bij Studio
Gooi in Naarden heb ik Hot yoga ontdekt. In een verwarmde
Wendy van Dijk

ruimte doe je daar een serie klassieke yogahoudingen. Goed
voor je hele lijf.’
Sting gaat het podium niet op voordat hij samen met zijn
band (Ashtanga) yoga heeft gedaan. Volgens hem vergroot
het de cohesie van de band. Met zijn 63 jaar is hij nu leniger
dan toen hij een atletische tiener was.

EFFICIËNTER EN GELUKKIGER
DOOR MEDITATIE
Vanuit de zolderetage van het Centrum voor Mindfulness in
hartje Amsterdam heeft directeur Rob Brandsma uitzicht op
de hectiek van de stad. Hij vertelt ons over zijn ervaringen met
de menselijke zoektocht naar geluk. “We hebben vaak de illusie
dat geluk maakbaar is, als we maar genoeg ons best doen. Sommigen ervaren het failliet van deze formule. Ze realiseren zich
ineens dat ze hun baan alleen voor uiterlijke waarden kozen. Of
merken dat ze ‘het perfecte leven’ leiden maar er zelf onvoldoende van genieten. Waar blijft het gevoel dat erbij beloofd was?
Met mindfulness leren we te schakelen van automatisch naar
bewust dingen doen. Daardoor krijgt het leven een andere glans.

Sting

Katja Schuurman vertelt in Avantgarde dat ze altijd depressief
werd van sportscholen: ‘Zelfs de allerchicste, allerduurste met
kaarsen en rustgevende muziek gevulde variant maakte me
bloednerveus. Hij stond nog steeds vol met martelwerktuigen.
Ik was bang dat ik nooit een sport zou vinden die bij me past.

Katja Schuurman

Tot mijn eerste yogales.’
Jennifer Aniston: ‘Mijn leven is compleet veranderd door yoga.’
Yoga zou haar ook over de breuk met Brad heen hebben
geholpen.
Gwyneth Paltrow: ‘Een dag niet geyogaat is een dag niet
geleefd.’

Jennifer Aniston

Willem Dafoe: ‘Ik geloof dat yoga me helpt beter te acteren. Op
de set ga ik volledig op in mijn rol maar tegelijkertijd ben ik
me geheel bewust van alle technische aspecten.’
Andere bekende yogi’s: Matthew McConaughey, Jenny
McCarthy, Reese Witherspoon, Jane Fonda, Helen Hunt, Julia
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Roberts, Renee Zellweger, Drew Barrymore, Nicole Kidman,
Gwyneth Paltrow

Halle Berry, Hilary Duff, Helen Hunt, Orlando Bloom
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