De favoriete houding van Hans
Krijger I (Virabhadrasana I).
‘Omdat die net makkelijk genoeg
is om te doen, en net lastig genoeg
is om uitdagend te blijven.’

‘Luxe zit
in jezelf’
In 2015 stopte Hans Ubbink met zijn
modelabel, en aansluitend besloten zijn
levenspartner en hij uit elkaar te gaan.
Met vrienden startte Hans een platform
met veel aandacht voor yoga en meditatie.

TEKST Louël de Jong
BEELD Iris Planting

Het is 11 uur. Hoe zag je
ochtend er tot dusver uit?
‘Ik leg net de gewichten neer. Samen
met mijn zoon Tim, hij is 24, ben ik in
de sportschool. Nu een cappuccino.
Twee à drie keer in de week trainen
we samen. Als ik druk ben, heb ik de
neiging alles snel-snel te doen. Dat
werkt averechts, natuurlijk, dus rem
ik mezelf af. Daarom probeer ik ook
elke ochtend te mediteren.’

Voel je je daardoor anders?
‘Oh, zeker. Zuiverder, bewuster.
Ik mediteer meestal zo’n tien minuten,
dan ben ik de hele dag al meer
gefocust. Er lijkt minder ruis. Tim
en ik volgen tegenwoordig ook
yogalessen op deze sportschool.
Vertragen is belangrijk.’

Je reist voor het platform Wellness Deluxe de
wereld over. Wat leerde je in India over yoga?
‘Ten eerste vond ik het fysiek zwaarder dan ik dacht.
Ik kreeg les van een yogi aan de oever van de Ganges.
Hij benadrukte dat het niet om de perfecte houding
gaat, maar om je geest, lichaam en ademhaling op
hetzelfde niveau, in lijn, te krijgen. Om zo innerlijke rust
te vinden. Best vreemd eigenlijk, dat ik pas zo laat aan
yoga begonnen ben. Toen ik achttien was, zeiden
mensen al tegen me dat het echt iets voor mij was.’

Waarom vonden ze dat?
‘Ik ben altijd op zoek geweest naar verdieping en probeer
balans te vinden tussen mijn eigen verlangens en wat
“de maatschappij” van mij verwacht. Antwoorden vind
ik eerder door geregeld stil te staan en te reflecteren
dan door altijd bezig te zijn.’

Toch zal die lange periode in de modewereld
niet bepaald kalm geweest zijn?
‘Zeker niet. Ik heb extreem hard gewerkt. Maar ook toen
ging ik ’s morgens vroeg naar de sportschool en was ik
‘s avonds met mijn gezin. Je geest en lichaam moeten
gezond zijn om dat allemaal vol te houden.’
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BEKEND OP DE MAT

van “Neem een moment voor jezelf, je bent het waard”
worden ze kriegel. Zo kwam ik met een paar vrienden op
WellnessDeluxe.com – gericht op mannen, maar hopelijk
haken vrouwen ook aan. Het is een platform, waaronder
een veelomvattende website, met informatie over ontspannen, bewust en gezond leven. Met aandacht voor
yoga, meditatie, sport, plezier, reizen en voeding.’

Met als centrale vraag…?
‘Wat doen mensen, op allerlei plekken in de wereld, om
gelukkig te blijven of te worden? Hoe beleven ze plezier en
vermijden ze stress? Dat zoeken we uit. We willen een palet
aan inspirerende mogelijkheden laten zien, zodat je je
eigen leefstijl en/of aanpak kunt samenstellen. In onze
westerse wereld hebben we zo veel, en tóch zijn we op
zoek naar geluk. We worden nog steeds individualistischer,
terwijl we voor een werkelijk gevoel van geluk verbinding
nodig hebben. Dat is een biologische behoefte. Door aan
yoga te doen, voorzie je ook in die behoefte.’

Met water en een kokosnoot kun jij gelukkig
zijn, las ik.
In 2015 zette je een punt achter het modemerk
Hans Ubbink, vlak daarna gingen jij en je vrouw
Ans na 35 jaar uit elkaar. Ineens was er vrije tijd
en moest je afscheid nemen...
‘Dat was enorm, ja. Maar Ans en ik zijn niet met een knal
uit elkaar gegaan. Dat ging in overleg. Wat wilden we de
komende 35 jaar nog doen? Toen bleek dat we er een
andere invulling aan wilden geven, vroegen we ons af:
hoe gaan we daarmee om? We wilden feeling en contact
blijven houden met elkaar, en dat is gebeurd. Klinkt
misschien rationeel, maar het is juist geworteld in een
diep gevoel. Wat betreft onze zakelijke activiteiten
(het merk Hans Ubbink runden ze samen, red.): daar
had gevoel een tijd de overhand gehad. Daarmee zijn
we langer doorgegaan dan zakelijk verstandig was.
Maar uiteindelijk besloten we samen toch verstandig
te zijn en te staken. Ik vond het moeilijk om niks te doen.
Maar omdat de afhandeling van een bedrijfsvoering veel
tijd in beslag neemt, kon ik er langzaam aan wennen.’

En het idee voor Wellness Deluxe groeide?
‘Ja. Om maar even bij dat rennen te blijven: mannen
nemen minder de tijd om te onderzoeken wat hen echt
gelukkig maakt. Ze bespreken ook minder met elkaar en

‘Daarmee doelde ik op mijn deelname aan het tv-programma
Expeditie Robinson. Ik heb altijd gezegd dat ik gelukkig
kan zijn met heel weinig, en dat bleek toen ook. Ik had een
prachtige tijd. Ik kwam mezelf niet tegen, zoals andere
kandidaten. Levensvragen ben ik nooit uit de weg gegaan.
Ik hoef geen luxe. Luxe zit in jezelf. Een Tibetaanse monnik
vertelde het mij zo: “Geluk is perceptie. Als jij dénkt dat je
alleen gelukkig kunt zijn met een Porsche, dan voorkomt
de jacht op die Porsche dat je gelukkig bént.”’

Ben je definitief gestopt met mode, of zijn er
misschien plannen voor een yogakledinglijn?
‘Ik heb ook geleerd dat je nooit iets kunt uitsluiten, omdat
je geen idee hebt waarmee het leven je zal verrassen.’

Hans Ubbink (55)
Jarenlang ontwierp hij voor diverse modemerken en in 2000 startte hij een label onder
zijn eigen naam. Na vijftien jaar stopte hij
met zijn bedrijf en in 2016 werd het platform
Wellness Deluxe opgericht. Het biedt informatie, diensten en producten op het gebied
van ontspannen en bewust en gezond leven.
Hans heeft twee kinderen en woont in
Amsterdam. wellnessdeluxe.com
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