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Isha is een enthousiaste 
wereldburger met een 
hardnekkige schrijfmicrobe. 
Ze houdt van ontdekkingen 
en uitdagingen, blijft immer 
kritisch en verwonderd.

DREAM, DON'T SLEEP
isha van alsenoy

column isha werpt op

“De openlijk lesbische langeafstandszwemster Diana 
Nyad (64) heeft afgelopen weekend de 170 km van 
Cuba tot Florida in open zee gezwommen zonder be-
schermende kooi tegen haaien. Een première. Ze deed er 
52 uur, 54 minuten en 18,6 seconden over. Het was haar 
vijfde poging.” (Zizo Online, 3 september 2013)
Zo lang zwemmen, ik wist niet eens dat het voor een 
mens fysiek mogelijk was. Wat mij, naast die fysieke 
topprestatie, al even glashelder in het oog sprong, is 
de passie die ze heeft voor haar sport. In een TEDx-
lezing vertelt Nyad1, die op haar 30ste haar zwempak 
aan de wilgen hing, over haar drive om weer fit te 
worden. Toen ze 60 werd, sloeg de realiteit haar op 
het voorhoofd: “Ik stelde vast dat ik niet het leven 
vol passie had geleid dat ik mezelf op m’n 30ste had 
beloofd. Het was een wake up 
call om opnieuw met toewij-
ding in het leven te staan.” Ze 
nam de draad op waar ze hem 
dertig jaar eerder had losgela-
ten: zwemmen van Cuba naar 
Florida. 
Dichter bij huis vind ik ook 
boeiende verhalen. Vrien-
den die me tussen pot en 
pint (pun intended) vertellen 
over bergen die ze willen 
beklimmen, zoals Sam, na het 
verslaan van borstkanker.2 Reizen van meer dan een 
half jaar op een motor zoals Trui en Gaea3 in moslim-
landen, omdat daar antwoorden te vinden zijn die je 
niet vindt aan de ontbijttafel-met-croissant. Of al die 
vriendinnen die uren op een fiets of mountainbike 
doorbrengen, al dan niet in het buitenland, en zo hun 
grenzen verleggen. Elk verhaal getuigt van passie en 
wanderlust. Ik kan er uren naar luisteren. 
Waarom doen we wat we doen? Bepaalt onze geaard-
heid onze hobby? Misschien zit je in een voetbalploeg 
omdat je merkte dat ‘lesbisch zijn’ daar oké is. Of werd 
je verliefd op de lesgeefster in kalligrafie en werd 
die eerste cursus het begin van een passie voor inkt, 
pen en papier? Ik geef toe, ik heb zowel wat (zaal)
voetbal als een cursus kalligrafie op mijn conto staan. 
Deemoedig geef ik toe dat beide not my ultimate cup 
of tea zijn, hoogstens leuk als afwisseling tussendoor.
Nee, mijn sport is kendo. Een vrij onbekende Japanse 

krijgskunst. Kendo bouwt aan je snel-
heid, je reacties, je reflexen en je inten-
ties. Aarzeling wordt afgestraft, risico’s 
resulteren meestal in een punt voor de 
tegenstander. Net wanneer je denkt “nu kan ik echt 
niet meer”, blijkt die laatste aanval cruciaal om wel te 
winnen. Soms win ik. Mijn moeilijkste tegenstander 
ben ik zelf. Ook al is het een hobby, als ik op blote voe-
ten op die houten vloer sta, probeer ik er wel ‘vollen 
bak’ voor te gaan. Stress of zorgen? Gone. 
De top bereiken is al lang niet meer mijn bedoeling. 
Om echt ‘bij de besten’ te horen, zoals Nyad, zijn er 
simpelweg niet genoeg uren in een dag. Ik neem uit 
haar boodschap wel mee dat we alles wat we doen, 
binnen de tijd en de energie die we er veil voor heb-

ben, zo goed mogelijk kunnen 
doen. Zo ‘intens’ mogelijk, zo 
‘echt’ mogelijk. Om onszelf te 
overstijgen, te groeien en beter 
te worden. 
Hoe je bij je hobby, je passie 
of je sport bent gekomen, is 
niet belangrijk. Onze geaard-
heid heeft ons hoogstens een 
duw in de rug gegeven om 
onze vrije tijd op te leuken. 
Belangrijker is het antwoord 
op de vraag waar je naar toe 

wil. “Puur voor de ontspanning”, is ook een valabel 
antwoord, zolang je jezelf er van bewust bent. 
Want opeens zal die zin daar staan. ‘Dream, don’t 
sleep’, kalligrafisch tot in de perfectie uitgeschreven. 
Of speel je die match met jouw team zo perfect op 
elkaar afgestemd dat jullie zelfs de Rode Duivelinnen 
hadden overwonnen. Of rij je een perfect moun-
tainbikeparcours, zonder schuivers of vertragingen 
bergop. Je moet wel proberen. En blijven proberen. 
Wie hoge ogen wil gooien, moet spelen. Zo simpel is 
het. 
Het leuke is dat je helemaal zelf verantwoordelijk bent 
voor het realiseren van je dromen. 
Diana Nyad sloot haar TEDx af met de woorden van 
Mary Oliver, een Amerikaanse dichteres. Beter zou ik 
het zelf niet kunnen zeggen: “Tell me, what is it you 
plan to do, with your one wild and precious life?” 

1 www.diananyad.com/press 
2 www.monteperdido.be 
3 www.gaeaschoeters.be/mmm

Wie hoge ogen 
wil gooien, 
moet spelen. Zo 
simpel is het.
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