
Via een lange omweg kreeg acteur en presentator Sebastiaan Labrie een klik met yoga. De Zonnegroet voelt voor hem niet langer 
oncomfortabel, hij vindt het nu de ideale manier om te ontspannen.  Tekst: Michèle Hartog, beeld: Yvette Wolterinck 

‘Voor het eerst doe ik iets         puur voor mezelf’ 
Waarom is de Zonnegroet jouw favo-

riete serie?

‘Ik vind het een fijne manier om mijn 

lichaam wakker te maken. Mijn borst 

opent zich, mijn rug strekt zich uit, mijn 

lijf wordt soepel. De lol is dat ik me tij-

dens de Zonnegroet kan focussen op 

mijn lichaam en mijn ademhaling. Voor 

zo’n onrustig mens als ik is het fijn om 

zo bewust bezig te zijn.’

Ben je altijd enthousiast geweest 

over yoga?

‘Nee, totaal niet. Ik heb zelfs lange tijd 

iets tegen yoga gehad. Van nature ben 

ik nogal competitief ingesteld: ik wil 

scoren, direct resultaat zien. Yoga staat 

daar haaks op. Ik wist wel dat yoga goed 

voor me was, maar ik kon me er niet toe 

zetten. Frappant is dat. Maar eigenlijk 

doe ik nooit automatisch wat goed voor 

me is. Als mijn vriendin moe is, gaat ze 

bijslapen. Ik ga dan juist een biertje 

drinken met vrienden. Ik doe dingen 

vaak met een omweg.’    

Hoe heb je kennisgemaakt met 

yoga?

‘Na mijn studie ben ik meerdere keren met yoga begonnen; ik kon 

het alleen nooit volhouden. Het lukte me niet om te ontspannen. 

Die balans tussen lichaam en geest voelde ik niet. Vaak deed ik 

de oefeningen te enthousiast, ik kreeg last van mijn rug omdat ik 

mezelf wilde bewijzen. Yoga werkte voor mij niet, dus heb ik lange 

tijd niets gedaan.’

Lukt het je nu wel om vol te hou-

den?

‘Ik ben nogal een onrustige persoon. 

Ik laat me makkelijk afleiden, zoek vaak 

de drukte als ik eigenlijk wil ontspan-

nen. Om meer rust in mezelf te krijgen, 

heb ik een cursus gevolgd bij Johan 

Noorloos. Daar is het kwartje gevallen. 

Eindelijk voelde ik wat ik altijd al wist. 

Yoga is niet langer oncomfortabel. Ik 

begrijp nu dat ik door de spanning 

heen moet ademen om ontspanning 

te voelen. Dat is lekker. Het lukt me 

zelfs om het competitieve tijdens yoga 

los te laten. Het hoeft niet altijd beter, ik 

hoef de eindstreep niet te halen.’ 

Heb je er in het dagelijks leven iets 

aan?

‘Ja, yoga is voor mij meer dan een fy-

sieke bezigheid. Body, mind and soul 

houden me op het moment erg bezig. 

Ik ben bijna veertig, qua levensver-

wachting op de helft. Dat is een punt 

waarop je evalueert: waar wil ik naar-

toe, wat vind ik belangrijk? Het is tijd 

voor een gezonder leven. Samen met 

mijn vriendin heb ik laatst pas op de 

plaats gemaakt. Even alle drukte en gekte uitbannen. Een maand 

lang geen tv, vroeg naar bed, vroeg opstaan, geen drank, gezonde 

voeding en yoga. Ik ben en blijf een bourgondiër die veel praat en 

van gezelligheid houdt. Alleen houd ik me nu ook bezig met het 

totaalplaatje Labrie. Ik heb meer rust, ben in balans. Voor het eerst 

doe ik iets puur voor mezelf. Yoga is echt een cadeautje.’

Sebastiaan Labrie (39) studeerde af aan 

de Toneelschool in Amsterdam en vertrok 

naar New York om daar verschillende the-

aterworkshops te volgen. Hij speelde rollen 

in onder meer Goede Tijden, Slechte Tijden 

en Onderweg naar Morgen en presenteerde 

de programma’s BUYA , 3 op Reis, Holy Shit!, 

ConsuMinderMan en RTL Dakar 2011. Als 

kandidaat was hij te zien in Wie is de Mol? 

en Expeditie Robinson.
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