‘Yogo yogo
was good?’
yoga-Zeilcruise langs de turkse kust
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yogacruise langs de Turkse kust

Overal ter wereld KUN JE YOGA
beoefenen. dus ook tijdens een
zeiltocht langs de Egeïsche kust
van turkije, de zonnegroet
brengend vanuit turkooizen
baaien en lieflijke havens.
Tekst: Astrid Post-Dhanai | Foto’s: Bronwyn May & Astrid Post-Dhanai

Foto’s boven:
- Wiebelend op het 
rechterbeen aan de rand
van de Egeïsche Zee.
- De GanGan, onze gulet.
- Lokale belangstelling,
spinnend van genot.
- Yoga op het bovendek.
Rechterpagina:
- Het eiland Symi.
Voor we hier aanleggen,
moeten we eerst de
Griekse vlag hijsen.

62 |

‘Ga rechtop staan, buig je rechterbeen, pak met je
linkerhand je rechterenkel vast en plaats je voet
op de zijkant van je linkerbeen, boven of onder je
knie’, zegt de Nederlandse yoga-docente Suus de
Jong. Verder is het stil in het schaduwrijke park in
Datça, op het gezoem van een wesp en klotsend
zeewater na. Tussen neerhangende bougainvilles
door zie ik de masten van een gulet, een traditioneel
Turks houten zeilschip. De Egeïsche zee ligt letterlijk aan mijn voeten en een zeebries verkoelt mijn
gezicht. Het is iets na zeven uur ‘s ochtends, ik ben
nog te slaperig om links en rechts uit elkaar te
halen. En dat komt volgens mij door de imam die
mij om vijf uur wekte met het ochtendgebed.
Mijn vier vrouwelijke reisgenoten en mede-yogi’s

wiebelen ook op hun linkerbeen. Wanneer ik een
focuspunt heb, wordt mijn blikveld verstoord door
een groep snelwandelaars. Ze dragen zweetbanden
en Adidasjes. Ik val om en zucht. We eindigen de
les waar we mee begonnen, de zonnegroet, het
ritueel waarmee we een groet brengen aan de
opkomende zon. De tuinman zet de grassproeiers
aan, tijd om de GanGan (onze gulet) op te zoeken.
We hebben de eerste les van de zevendaagse yogacruise achter de rug. Het streven is om twee keer
per dag aan yoga te doen, vóór het ontbijt en vóór
het diner, op het dek of op mooie plekjes in de
buitenlucht.

‘You should try it too’
Luikjes gaan open, de geur van versgebakken
brood hangt in de lucht en zwerfkatten warmen
zich op aan de ochtendzon. Datça ontwaakt. Het
vissersdorp ligt op Resadiye, het schiereiland dat
de scheiding vormt tussen de Egeïsche Zee en de
Middellandse Zee. Vanwege de jachthaven (en als
aanlegplaats voor de Blauwe Reis, zie kader) trekt
Datça de laatste jaren zeilers. En een handvol
toeristen, maar echt veel is het niet, zeker niet
in vergelijking met Marmaris, de badplaats
65 kilometer verderop.
‘Yogo yogo was good?, vraagt Caner, de Turkse
scheepskok. Ik knik instemmend en neem een

Blauwe Reis

Zeilen langs de kust van Zuidwest-Turkije, van
de ene baai naar de andere, zwemmen in kristalhelder water, zelf vis vangen en slapen op het
zonnedek onder een schitterende sterrenhemel,
dat allemaal is de Blauwe Reis. Een handvol
beroemde Turkse schrijvers verhaalde ooit
over hun tocht langs de Egeïsche kust. Vanwege
de kleur van het water – van diepdonker
blauw tot licht turkoois – gaven ze deze odyssee
de naam Mavi Yolculuk, ofwel Blauwe Reis. Nog
altijd wordt de Blauwe Reis gevaren met gulets,
traditionele Turkse tweemasters.

slok uit mijn waterflesje. ‘Yes, you should try it too’,
antwoord ik. Snel schiet Caner zijn kombuis binnen.
Om vervolgens terug te keren met schalen vers
fruit: zoete meloenen, aardbeien met Turkse yoghurt
en plakjes banaan overgoten met lokale honing en
walnoten. Na het ontbijt gaan de trossen los en
begint onze Blauwe Reis, we varen oostwaarts
richting Selimiye. Op open zee gaat de motor uit
en worden de zeilen gehesen.
‘Met een beetje geluk spotten we dolfijnen’, zegt

Gerard, die samen met zijn vriendin Germaine de
eigenaar is van de 22 meter lange gulet. ‘Maar er
gaan ook weken voorbij dat we geen dolfijn zien’,
tempert hij ons enthousiasme. Het Nederlandse stel
organiseert al meer dan acht jaar zeiltochten. Deze
yogazeilreis is nieuw. De toenemende vraag naar
wellness-vakanties en de wildgroei aan yogascholen in Nederland bracht hen op het idee.

Precisiewerk in de schemering
Zodra we een kalme wind in de zeilen hebben,
ga ik in de hangmat op het dek liggen. Onder mij
worden badlakens uitgespreid op het zonnedek, een
deelneemster hangt aan een touw achter de boot
en een ander pakt een gitaar. De kok zingt luidkeels
mee met Is this love van Bob Marley. Ik neem een
slok van een ijskoud Efes-biertje, dat goed smaakt
bij zo’n 27 graden. We gaan voor anker in een baai
met helderblauw water, waarin we de harders zien
zwemmen. ‘Pas wel op voor de zee-egels’, roept
Gerard, terwijl we het water in duiken. Het azuurblauwe water is kouder dan het leek, rond de vijftien graden gok ik. Wanneer ik de trap opklim, hoor
ik het gekletter van potten en pannen, het ruikt
naar tijm en rode peper. Caner serveert die avond
een gebakken cupra, zeebrasem, compleet met kop
en staart. Met als bijgerechten bulgur (gekookte
tarwekorrels) en auberginesalade. Het ontgraten

‘elke dag
beginnen
we met
een groet
aan de
opkomende
zon’
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Geschikt voor wie?
Voor de yogacruises uit het artikel is yoga-ervaring niet vereist
en zeilervaring evenmin. De cruises zijn daarom geschikt voor
zowel beginnende als gevorderde yogi’s, man en vrouw, jong
en oud. De cruise is goed te combineren met een verblijf aan
land, bijvoorbeeld in de badplaats Marmaris.

Hoe kom je er?
Corendon vliegt vijf dagen per
week van Amsterdam naar
Dalaman, prijs ticket vanaf
€ 250 retour. Transavia.com
vliegt op dinsdag, woensdag
en zaterdag van Amsterdam
naar Dalaman vanaf € 290
retour. Vanuit Dalaman is het
2,5 uur rijden naar Datça.
Zie www.corendon.com en
www.transavia.com.

Yoga werd
bijna 5000
jaar geleden
al beoefend
in de
indusvallei

Yogacruise: € 100 pp korting!
Een yogacruise beleef je vanaf € 1250 pp, dit bedrag is inclusief
de vlucht Amsterdam–Dalaman met Corendon Airlines, transfer
en twee yogalessen per dag door een ervaren Nederlandse yogadocente. Verblijf aan boord is in een gedeelde hut en op basis van
volpension: alle maaltijden en (alcoholische) dranken aan boord
zijn inbegrepen. Lezers van REIZEN Magazine kunnen echter een
speciale korting van € 100 per persoon op de totaalprijs krijgen.
Meer informatie: www.yogacruise.nl.

‘Als we de
downward
facing dog
doen, hoor
ik onze kok
‘Allah!’
zuchten’

Foto’s boven:
- In Paradise Bay leggen
we aan en doen we onze
yoga-oefeningen, net
als in de haven van het
vissersdorp Selimye.
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van de vis in de naderende schemering vergt
precisiewerk, maar de vis smaakt er niet minder om.
In de stille baai dient de nacht zich aan en komt de
volle maan tevoorschijn. We kijken naar de heldere
sterrenhemel. ‘Is dat het steelpannetje?’, klinkt er.
Wij weten het ook niet, maar mooi is het in ieder
geval. ‘Slapen op het dek is een aanrader’, tipt
Gerard. Verleidelijk, maar vanwege de snel dalende
temperatuur kies ik toch voor mijn knusse bed
benedendeks. De volgende ochtend arriveren we
in Selimiye, een vissersdorp met duizend inwoners.
In de haven liggen de vissersboten van de locals
gebroederlijk tussen de catamarans en luxe-jachten.
Duitse, Engelse en Amerikaanse vlaggen verraden
de herkomst van de eigenaren. Voor de ochtendyoga wandelen we richting een steiger in de haven.
Onder ons klotst het water kalm tegen de steigerpalen, voor ons rijst de moskee boven de horizon
uit, achter ons ligt het Turkse berglandschap. Ik
buig voor de zonnegroet, zie de rimpelige weerspiegeling van de moskee in het water, kom langzaam met mijn armen wijd open omhoog en kijk
recht tegen de minaret aan.

Kreunen en zuchten
We verlaten Selimiye en naderen – na twee dagen
varen via een serie verlaten baaien – het Griekse
eilandje Symi. Vanaf het dek hebben we een

panoramisch uitzicht op de steil uit zee oprijzende
bergen en op neoklassieke huizen in pasteltinten.
‘We moeten nu wel de Griekse vlag hijsen, anders
worden we Symi uitgegooid’, zegt Gerard. Al is de
afstand tussen Turkije en Griekenland nog zo klein,
de Grieks-Turkse spanningen hangen hier in de
lucht. Symi, populair onder dagtrippers uit Rhodos,
heeft veel terrasjes en souvenirwinkeltjes. Als ik
in een bar met Turkse lira’s wil betalen, foetert de
uitbater: ‘Me don’t accept Turkish lira!’ Snel haal
ik mijn euro’s tevoorschijn. De avond brengen we
door op het terras van restaurant Mythos, onder het
genot van mezze (de Griekse variant op tapas) en
uitzicht op het silhouet van de klokkentoren aan
de havenpoort van Symi. Voordat we het eiland de
volgende dag verlaten, doen we nog een yogales.
We leggen onze matjes in een kring rond een
parasol in de haven. Caner wil ervaren wat dat
yogo-yogo nou precies is en doet mee. Als we de
downward facing dog doen en op onze handen en
voeten staan en de kont zo hoog mogelijk omhoog
duwen, hoor ik onze kok naast me kreunen en een
paar keer ‘Allah!’ zuchten. Maar Caner geeft niet
op, hij doet zelfs een hoofdstand, waarbij hij met
hulp van docente Suus op zijn kop gaat staan en
beide benen omhoog gooit. Als we vragen hoe hij
de les vond, grijnst hij, zoals het een macho-man
betaamt: ‘Nice, but a bit boring.’ •

Beste reisperiode

Tips voor Datça

Info via internet

In 2013 vinden yogacruises plaats
van eind april tot half oktober, m.u.v.
de hete maanden juli en augustus.
Ter indicatie: in mei is het overdag
gemiddeld 25 graden in de regio,
en in september 30 graden.
In september is de zee warmer en
valt er minder regen dan in het
(groene & kleurrijke) voorjaar.

Het oude centrum van Datça (begin/eindpunt van de cruise) heet
Eski Datça, ligt vier kilometer landinwaarts en staat tegenwoordig
bekend als kunstenaarsdorp. Wandelend door de smalle steegjes,
geniet je van de oude Turkse architectuur die nog overal intact is
gebleven. Deze trip kun je goed combineren met een bezoek aan de
olijvengaard Olive Farm net buiten de stad. Op de zaterdagmarkt in
Datça vind je specerijen en streekproducten, waaronder olijfolie en
honing, kleding en souvenirs. In de badplaats Marmaris kun je een
bezoek brengen aan een Turks traditioneel badhuis, de hammam.

www.welkominturkije.nl,
Turks Verkeersbureau in
Nederland.
www.turkuaz-guide.net,
Engelstalige informatie
over de Turkse kust.
www.reizen.nl/bestemmingen/Turkije, meer
Turkije- & zeilinformatie.

Leesvoer

3x

Yogabitch (€ 12,50; 320 pag.) van Suzanne
Morrison. Serieuze poging van een vrouw om
scepsis, cynisme en sigaretten te boven te
komen op weg naar verlichting tijdens een yoga-opleiding op
Bali. Turkije van binnenuit (€ 23,50; 238 pag.) van Wim Janssen.
Zoektocht van een Nederlandse eigenaar van een tweede huis
aan de Turkse zuidkust naar het authentieke niet-toeristische
Turkije. Turkish Coast through writers’ eyes (€ 16; 300 pag.) is
een bloemlezing van klassieke en hedendaagse schrijvers, van
Homerus tot Louis de Bernières, over de Turkse wateren. De
onderwerpen variëren van archeologische vondsten tot de
opmars van Alexander, tot bezoek aan een hammam en
de Turkse keuken. Genoemde boeken te koop bij de betere
boekhandel of via bol.com.

Yoga-cruise

