
AcroyogaVliegen op    Formentera
Elkaar dragen en steunen, samen in de houding komen: 
Acroyoga doe je niet in je eentje. Wie zich durft over te geven 
aan het onbekende, kan voelen hoe het is om te vliegen, 
ervaart Dagmar van der Neut tijdens haar yogavakantie op 
het eiland Formentera. Tekst: Dagmar van der Neut, beeld: Ester Gebuis
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M
Vóór ik het weet hang ik in de lucht: wat een vrijheid! 

is ze speels, natuurlijk en aards. Een beetje als een gelukkig kind. 
Meteen wordt me duidelijk dat lekker tot mezelf komen op mijn 
yogamat er deze week niet bij zal zijn. Acroyoga is iets wat je sámen 
doet. Uit mijn comfort zone dus. We  gaan in een kring zitten 
en moeten op onze 
billen naar het mid-
den waggelen tot 
we niet verder kun-
nen. ‘Kietel elkaars 
voeten!’ lacht Lucie 
terwijl haar tenen 
enthousiast met die van haar buren beginnen te spelen. We lachen 
wat onwennig als we voorzichtig ‘roeren’ in de ‘voetensoep’ die 
voor ons ligt. Even later vormen we koppels. Ik vorm een duo met 
Sally, een Britse directiesecretaresse die deze week 55 wordt. ‘Kies 
wie van jullie tweeën de mango is en wie de Madonna,’ zegt Lucie 
zonder blikken of blozen. Sally vindt dat ze met haar leeftijd een 
goede Madonna is, dus ben ik de mango. Sure.

Is dit yoga? Het is zeker een heel andere vorm van yoga dan 
ik gewend ben, denk ik terwijl ik me – als mango – met mijn 
ogen dicht door de ruimte laat leiden door mijn ‘taxichauffeur’ 
Madonna. Een les in vertrouwen, blijkt. Want bij Acroyoga is 
vertrouwen essentieel, legt Lucie uit. Vertrouwen in jezelf en 
vertrouwen op een ander. ‘Acroyoga doe je in het begin altijd met 
z’n drieën: de basis, de vlieger en de spotter,’ vertelt ze. ‘De basis 
is degene die het meeste contact met de vloer heeft. Vaak ligt de 
basis met zijn rug op de grond, dan heeft hij beide armen en benen 
vrij om de vlieger mee van de grond te tillen. De spotter let op de 
alignment, staat klaar om de vlieger te ondersteunen en regelt de 
communicatie tussen vlieger en basis.’

ijn fysiotherapeut begint te grinniken als ik 
hem vertel dat ik op yogavakantie ga. ‘Yoga 
met acrobatische elementen,’ zeg ik terwijl ik 
op mijn buik lig en door het gat in de mas-

sagetafel naar de grond kijk. Hij is een groot voorstander van 
yoga, in de praktijk wordt zelfs Iyengar gegeven – maar dit? 
Hij kan zich er niets bij voorstellen. Het grinniken gaat al snel 
over in schateren. Zeker als ik zo droog mogelijk toevoeg: ‘De 
yogadocente is ook clown.’ ‘Sorry hoor,’ proest hij, ‘maar ik 
hoor gewoon steeds zo’n circusmuziekje in mijn hoofd.’ Binnen 
de kortste keren bulderen we allebei van het lachen. Ik zie het 
opeens ook helemaal voor me: hoe ik op een eenwielertje, in 
zo’n glimmend paars Adriaan-pak en met een rode clownsneus 
op aanklop bij de yogastudio. En dan dat circusmuziekje erbij. 
‘Allez... hop! De Hond met het hoofd naar beneden!’
Gelukkig brengt mijn eenwieler me niet naar de yogastudio om de 
hoek, maar naar Formentera, het kleinste bewoonde eiland van de 
Balearen. Zeg maar het rustige zusje van Ibiza. Aan de zuidkant 
van het eiland, dat iets kleiner is dan Terschelling, ligt het Gecko 
Beach Resort, pal aan een zes kilometer lang zandstrand. In dit 
moderne hotel wordt yogales gegeven: van Anusara yoga, yoga 
en Pilates tot Acroyoga, waar ik me dus voor opgegeven heb. 
Het retreat is uitgeroepen tot een van de ‘Great yoga retreats of 
the world’, door de gerenommeerde Taschen Gids 2010, dus dat 
belooft wat.

Is dit yoga?

De eerste ochtendles, die plaatsvindt op een platform dat uitkijkt 
op zee, maken we kennis met de docente Lucie Beyer. Ze is uit 
Berlijn overgekomen om ons Acroyoga te geven. Gelukkig lijkt ze 
helemaal niet op een clown, en zo gedraagt ze zich ook niet. Wel 

Lekker tot mezelf komen 
op mijn matje is er niet bij: 
Acroyoga doe je sámen

Docente Lucie Beyer

Hm, kunnen wij dit straks ook?Yogaplatform pal aan zee
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Thai and Fly massage in de tuin Relaxen met een fruitcocktailtje

Ondersteboven

‘Who wants to fly?’ vraagt Lucie, en ze laat ons voor het eerst een 
echte Acroyoga houding zien. Liggend op haar rug tilt ze met 
haar benen iemand de lucht in, die daar balanceert alsof het niets 
is. Nog een pose: de basis staat als een tafel, op handen en voeten 

met de buik naar boven, en Lucie hangt 
met haar hoofd ondersteboven tussen de 
knieën van de basis en haar benen kaars-
recht omhoog. Een Hoofdstand, maar dan 
zonder op je hoofd te staan. We lachen. 
Haha, het ziet er spectaculair uit, hoor, 
maar dat kunnen wij dus écht niet!
‘We zijn vergeten hoe sterk we zijn,’ rea-
geert Lucie. ‘Veel mensen proberen het niet 
als ze iets nog nooit gedaan hebben. Wees 
open en zeg tegen jezelf: misschien kan ik 
dit leren. Vertrouw erop dat de ander sterk 
genoeg is om je te kunnen dragen, en eerlijk 
genoeg om te zeggen wanneer het te veel 
wordt.’ 
Vol goede moed duik ik met mijn hoofd 
tussen de harige benen van Luc, een advo-
caat uit Genève. Een hele – en aparte – 
ervaring. Daar hang ik dan, ondersteboven 

met mijn benen in de lucht. Plotseling denk ik aan mijn fysiothe-
rapeut. Allez... hop! Ik barst in lachen uit, en de anderen lachen 
mee. Ik heb zelden zo’n ongedwongen en gezellige yogales gehad 
als deze. 
Na de les is het tijd voor het ontbijtbuffet in het restaurant, dat 
uitkijkt over het strand. De yogi’s voegen zich bij de andere hotel-
gasten. Je kunt hier namelijk ook prima verblijven als je niet aan 

yoga doet. De sfeer is dan ook anders dan op echte yogaretraites, 
waar vaak een serene rust heerst. In plaats van de subtiele geluiden 
van klankschalen en mantra’s kun je hier tijdens de yogales ineens 
een hip loungemuziekje uit het aangrenzende restaurant horen 
schallen, en soms wandelen er nieuwsgierige badgasten en kinde-
ren langs het yogaplatform. De term yogavakantie is hier meer op 
zijn plaats dan retreat. En dat kan ideaal zijn als je bijvoorbeeld 
met partner en kind wilt komen.
Na het ontbijt twijfel ik: wordt het een boek lezen op het strand 
of zal ik het eiland gaan verkennen? Formentera heeft een prachtig 
natuurgebied waar zoutmeren en waanzinnig witte zandstranden 
raken aan azuurblauw zeewater. En voor wie zich helemaal vrij wil 
voelen: naakt zonnen en zwemmen is vrijwel overal toegestaan. 
Omdat het eiland vlak en klein is, is het ideaal om een fiets of 
brommer te huren. Vandaag kies ik voor het strand. Veel relaxter 
kan het niet: een paar passen en ik sta met het zand tussen mijn 
tenen een plekje voor mijn handdoek te zoeken. 

Eerlijke communicatie

‘Acroyoga combineert de wijsheid van yoga, het speelse van acro-
batiek en de helende kracht van Thaise massage,’ vertelt Lucie als 
ik haar later in de week tref op een van de bankjes voor het hotel. 
Uit Acroyoga ontstond Thai and Fly, een soort Thaise massage 
terwijl je in de lucht hangt. Ik besluit zo’n massage te ondergaan 
in de hoteltuin. Lucie ligt op haar rug en tilt mij de lucht in. 
Ik hoef deze keer niets te doen, alleen maar te ontspannen. De 
zwaartekracht en Lucies bekwame handen en voeten doen de rest. 
Het is een heel bijzondere ervaring, ik hang de helft van de tijd 
ondersteboven en dat geeft een heerlijk gevoel. ‘Dit geeft je al het 
goede van omgekeerde houdingen die je ook doet tijdens de yoga,’ 
legt Lucie later uit, ‘maar dan zonder dat je er inspanning voor 

Spaanse vissoep van het 
restaurant even verderop 
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‘We zijn vergeten hoe sterk we zijn. 
Stel je open bij een nieuwe uitdaging en zeg 
tegen jezelf: misschien kan ik dit leren’
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hoeft te leveren.’ Het lijkt ook wel alsof je meer spanningen kunt 
loslaten doordat je je helemaal moet overgeven aan de masseur. 
Met mijn ogen dicht laat ik me als een slappe pop hangen. Lucie 
draait me rond en op een gegeven moment weet ik niet meer wat 
boven en wat beneden is. Ik weet alleen dat ik in een staat van 
diepe ontspanning raak.
Al snel wordt duidelijk dat acrobatische yoga verder gaat dan 
alleen plezier maken. ‘Het gaat over communicatie, vertrouwen, 
verantwoordelijkheid nemen en uiteindelijk: lol hebben,’ zegt 
Lucie. ‘Yoga betekent eenheid, en Acroyoga is dat helemaal. Het 
gaat over samen spelen, verbinding met anderen maken en ervarin-
gen delen. Acroyoga laat je terugkomen bij jezelf via de connectie 
met anderen.’ Volgens Lucie kun je via Acroyoga veel leren over je 
relaties in het dagelijks leven. Je merkt namelijk in de samenwer-
king snel waar het niet helemaal goed gaat. Lucie: ‘Eerlijke com-
municatie is heel belangrijk bij deze yogavorm. Je moet je behoef-
ten en je grenzen aangeven. “Kan het iets langzamer?” “Wacht, ik 
ben nog niet klaar!”’ Ook Lucie leerde meer te vertrouwen door 
Acroyoga te beoefenen. ‘Vertrouwen in mensen en in het leven,’ 
zegt ze. ‘Ik voel nu dat ik gedragen word, op een heel diep niveau. 
Ik ben eerlijker geworden naar mezelf en anderen. Ik ben duidelij-
ker. Ik sta mezelf toe om sterk te zijn én kwetsbaar.’

Knappe Brit

Voor mensen met een grote behoefte aan persoonlijke ruimte, 

Ineens zie ik het helder: samen is er meer kans op 
aanvaringen. Maar er is ook meer plezier, groei en steun

zoals ik, is deze vorm van yoga wel even wennen. Je hebt voortdu-
rend fysiek contact met mensen die je nauwelijks kent. Je steekt 
je voeten in vreemde liezen, ligt op zweterige ruggen en grijpt 
naar onbekende voeten. Los van de vraag of je dat om hygiënische 
redenen wel prettig vindt, is het ook een beetje eng om zo intiem 
te zijn. Dat merk ik ook als we bij een avondsessie in een kring 
staan met onze ogen gesloten en we vervolgens door middel van 
oogcontact een partner moeten vinden. Als ik mijn ogen open, 
kijk ik in de olijke bruine kijkers van James, een niet onknappe Brit 
die er deze keer voor het eerst bij is. Slik. 
We doen samen de Hond, met onze handen tegen elkaar, en 
draaien rug aan rug in een twist. Ik voel zijn ademhaling, het tril-
len van zijn spieren en zijn klamme handen. Maar als ik eenmaal 
een beetje gewend ben en me eraan overgeef, merk ik dat we samen 
verder komen dan alleen. We tillen elkaar op in een backbend en 
dat geeft een heerlijke stretch. 
Maar dan gaat het mis. We gaan elkaar helpen bij een houding die 
tussen een Hoofd- en een Handstand in zit. James bereidt zich 
voor op de mat en ik zoek de juiste positie voor mijn voeten om 
hem goed te kunnen ondersteunen. Maar dan gooit James zijn 
benen al in de lucht en krijg ik een enorme klap tegen mijn kaak. 
Ik duik in elkaar en voel aan mijn gezicht. Zit alles nog wel op zijn 
plek? Hoorde ik niet iets kraken? Iemand rent weg om ijs te halen. 
Ik hoor James zeggen: ‘You’re so brave! You’re so brave!’
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Periode: in mei, juni, septem-
ber en oktober kun je verschil-
lende yogaretreats volgen, zoals 
Acroyoga, yoga & Pilates of dyna-
mische Anusara yoga. 
Prijs: vanaf € 770,- p.p., inclusief 
4 overnachtingen, twee dagelijk-
se yogalessen, dagelijkse brunch, 
water & kruidenthee, fruit en 
driemaal een driegangendiner. 
Lezers van Yoga Magazine krij-
gen een yoga-dvd met een ener-
gieke yogaserie cadeau. 
Zie www.yogaonline.nl

Ook te boeken op yogaonline:

Andalusië
In een van de mooiste kust-
streken van Zuid-Spanje, de 
Costa de la Luz, kun je terecht 
voor diverse yogaweken bij de 
Nederlandse Mireille. Ook zijn er 
speciale wandelweken en fami-
lieyogaweken. 
Prijs: vanaf € 795,- per week

Kreta
Op een verlaten rotsplateau in 
het zuiden van Kreta ligt een 
prachtig yogahotel, waar gere-
nommeerde docenten uit de 
hele wereld lesgeven. 
Prijs: vanaf € 750,- per week

Zie voor deze en andere aanbie-
dingen www.yogaonline.nl

Vijf dagen Formentera 
vanaf € 770,-
Plus gratis yoga-dvd

AanbiedingAanbiedingAanbiedingAanbieding
Raak

Even later zit ik met mijn rug tegen een palmboom, met een ijszak tegen 
mijn wang en tranen in mijn ogen van de schrik en de emotie. Maar ik ben 
ook heel blij. De klap heeft mijn ogen geopend. Opeens zie ik de metafoor 
heel helder, en het raakt me: dit kan er óók gebeuren als je dingen samen 
doet. De ander doet niet wat je verwacht, haalt je uit balans, doet je pijn. En 
dat is misschien ook het enge aan intimiteit. Alleen is een stuk veiliger. Maar 
ik zie ook hoe James’ olijke blik heeft plaatsgemaakt voor een zorgzaam ‘Are 

you okay?’ dat op zijn voorhoofd staat geschreven, en anderen komen aan-
zetten met middeltjes om de pijn te verzachten. Iedereen is zo lief !
Samen is er meer kans op aanvaringen, maar er is ook meer plezier, meer 
groei, meer hulp, meer steun. Dat is dus de ‘community power’ waar Lucie 
het over heeft. We steunen elkaar zodat we tot volle bloei kunnen komen. 
Iedereen doet aan het eind van deze week dingen waarvan hij dacht dat hij ze 
nooit zou kunnen. ‘Je hoeft niet alles alleen te doen,’ zei Lucie laatst als alge-
mene opmerking tijdens de les, maar nu pas komt het aan. Ik doe, mét dikke 
wang, gewoon weer mee met de rest van de les, en voel me gekoesterd.

Acroyoga leert je vertrouwen, 
op jezelf en in anderen

_ yoga 31 _


