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‘Wiehethierleert,

D
rie Duitsers wringen

zich op het strand

met moeite in hun

natte wetsuits. Het

neopreen zuigt zich

vast rond hun licha-

men en een van de

mannen bolt lachend zijn biceps,

alsof hij zich net in een superhel-

denkostuum heeft gehesen. Zijn

vriend pulkt ongemakkelijk aan

de strakke stof rond zijn bier-

buikje. Met zelfspot: ,,Als ik nu

een cape zou hebben, was ik Sau-

sage Man.’’

Het zijn al lang niet meer alleen

de afgetrainde beachbabes en ge-

bronsde kleerkasten die zich op

stranden van Adelaide tot Zihua-

tenejo en terug in een wetsuit

wurmen met het doel op een

plank de golven te bedwingen.

Het idee achter surfen is zo stoer

dat de sport zelfs de meest apathi-

sche bankplakker tot de verbeel-

ding spreekt. De wind in je haren,

het schuim onder je voeten en wie

weet zelfs een strakke sixpack als

kers op de taart. Maar wie het

moet doen met het treurniswek-

kende gekabbel aan de Neder-

landse kust zal zich nooit kunnen

Wat nou belabberde Nederlandse golven?Eenweekje
surfles en zelfs groentjesworden een baas in de branding.

Tekst:Matthijs Meeuwsen Foto’s: Cor de Kock

ZOMER-
SERIE (1)
Waarom je
hersencellen
op de nulstand
zetten? Een
vakantie leent
zich prima om
kennis te ver-
garen of om
jezelf nieuwe
vaardigheden
aan te leren.

Voor de eerste
aflevering van
de serie
Een leerzame
zomer ging
Reiswereld
een dag op
surfkamp.

ontwikkelen van shark biscuit tot

surfkampioen. Hoewel…

,,Kennen jullie die prachtige ho-

rizonbrede golven die je in de

films altijd ziet?’’ Instructrice – en

kersverse Nederlandse surfkam-

pioen – Merel van der Linden

trekt met haar vinger vier perfect

regelmatige lijnen in het Zand-

voortse zand. ,,Ja? Nou, die heb-

ben we hier dus niet. In Neder-

land is het meer dit…’’ Ze tekent

een wirwar van kleine, op elkaar

gepakte streepjes. ,,De golven zijn

hier zo smal en onregelmatig, dat

je vaak niet eens tijd hebt om na

te denken over techniek. Maar het

voordeel is: wie hier leert surfen,

kan het echt overal.’’

Even verderop spreken surf-

vrienden en eigenaren van Surf-

school Zandvoort Maarten Zwet-

sloot – zongebruind, driedagen-

stoppels, strandslippers – en Lars

van der Veen – zonnegebruind,

blonde krullen, strandslippers –

aan de barbecue gelijke woorden.

Maarten: ,,Mensen denken vaak

dat er in Nederland helemaal niet

valt te golfsurfen, maar dat is een

misverstand. Je kunt hier prima

de basisbeginselen leren, zoals het

inschatten van een goede golf,

timen, peddelen en rechtdoorzee

– staand – een golf pakken. Als je

dat eenmaal onder controle hebt,

kun je altijd nog naar het buiten-

land.’’

Lars: ,,We merken steeds vaker

dat mensen tijdens hun vakantie

niet alleen met hun kont in het

zand willen liggen, maar ook iets

willen leren. Er bestonden al wel

surfkampen voor kinderen, maar

er was in Nederland nog nergens

een plek waar ook volwassenen

tijdens hun vakantie kunnen

leren surfen en tegelijkertijd een

fijne uitvalsbasis hebben. Een

plek waar je wakker wordt in de

duinen en altijd dat relaxte sur-

ferssfeertje hangt. Dat was het

idee.’’

En dat idee is sinds dit seizoen

realiteit, nu de twee de hele

zomer hun kamp hebben opgesla-

gen op duincamping De Lakens

bij Bloemendaal, vanaf de school

amper twintig minuten slipperen

door de Kennermerduinen. Het

regent, maar op het verscholen

vrijstaatje op een uithoek van het

kampeerterrein is de sfeer zo tro-

pisch dat bezoekers vanzelf naar

de zonnebrand grijpen. In de al-

gemene hangout (lees: grote le-

gertent) pingelt een gast beach-

popdeuntjes op zijn gitaar. Zijn

medecursisten draaien in hun

boardshorts (lees: zwembroeken)

nog eens aan de sissende saucij-

zen op de grill of staren met ogen

vol ontzag naar surffoto’s op de

koelkast. Naast de luifel oefent

een jongen vastberaden zijn even-

wicht op het geïmproviseerde in-

doboard (lees: een rol waarop je

staand op een skateboarddeck

moet balanceren).

Wie zijn haringen in de grond

ragt op het beschutte kampeer-

Toch liever
naarhet
buitenland?
TENNIS
Videoanalyse
en dan een duik
De een smasht feilloos het

dopje van zijn bidon, de ander

is al tevreden als zijn service

überhaupt de andere kant van

het net haalt. De niveauver-

schillen kunnen zelfs binnen

de meest fana-

tieke tennisfa-

milies groot zijn

en bevorderlijk

voor de vakan-

tiesfeer is het

natuurlijk aller-

minst dat vader

steevast door

zoonlief wordt

ingemaakt. Gelukkig worden

er tennisreizen georganiseerd

waarbij ieder gezinslid precies

de training krijgt die op zijn

niveau is afgestemd. Aan het

Gardameer bijvoorbeeld. Na de

ochtendlessen worden de vor-

deringen geanalyseerd met een

professioneel videosysteem en

vervolgens is de middag vrij

voor eigen invulling. De kinde-

ren nemen een duik in het

meer en papa werkt zich on-

dertussen nog een paar uurtjes

in het zweet op de baan. Vol-

gend jaar gaat ’ie eraan, die

jongen! tennisreis.nl

HARDLOPEN

Kilometers
vreten
Wie op vakantie graag de hard-

loopschoenen aansnoert voor

een rondje over het strand,

weet dat het joggen in de prak-

tijk vooral plaatsmaakt voor

het springen over handdoeken-

eilandjes en het ontwijken van

levensgevaarlijke frisbees. Hoe

anders is het als je in het vlieg-

tuig stapt met Aart Stigter

(drie keer de snelste Nederlan-

der op de Rotterdam Mara-

thon) voor een hardloopvakan-

tie op het Canarische kroonju-

weel Lanzarote. Al vijftien jaar

zien de eilandbewoners señor

Stigter arriveren met een

kluitje hopeloze hardlooptoe-

risten, om ze een week later

weer uit te zwaaien als afge-

trainde jogginggoden. Elke dag

zijn er twee trainingsmogelijk-

heden in de ochtend, en inter-

val- plus duurlooptrainingen in

de middaguren. Wie klaar is

met kilometers vreten gaat

langs bij de sportmasseur, be-

zoekt een hardlooplezing of ge-

niet gewoon van zijn vrije tijd

of een georganiseerde excursie.

hardlopenisleuk.nl

SurfinstructriceMerel

‘Ja, deze golf is voor
jou!... Nee, niet
omkijken... Peddelen!’
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In balans: De aanko-
mende ‘surfdudes’
krijgen les vanMerel
van der Linden, de
eerste winnares van
het NKOpenWomen
2011.

kanhetoveral’
veld, leert dagelijks twee uur lang

de fijne kneepjes van de sport en

kan de tijd verder naar eigen

wens invullen. ’s Ochtends wak-

ker worden met een yoga- of pila-

teslesje op het strand, ’s middags

in je wetsuit de golven trotseren

en ’s avonds de zoute smaak weg-

spoelen met een cocktail en een

smakelijk bordje surf & turf bij

een van de strandtenten. Of ge-

woon genieten van de gemoede-

lijke gastvrijheid op het kamp na-

tuurlijk, waar om de haverklap

weer een andere surfer in de

hangmat neerploft zonder dat ook

maar een seconde het beklem-

mende ons-kent-ons-sfeertje ont-

staat waar het wereldje door bui-

tenstaanders wel eens van wordt

beschuldigd.

,,Hé, hoe bevalt de Holger?’’

komt leraar Robert binnenvallen,

wijzend naar de flesjes Belgisch

supermarktbier. ,,Sorry man, dit

was het goedkoopste wat we kon-

den vinden. Surfers zijn armoed-

zaaiers, wij hebben niet zoveel

geld als die verwende kitesurfers.’’

Een van de worsten op de bar-

becue rolt in het zand. Maarten:

,,Joh, gewoon afspoelen en weer

terugleggen.’’

Terug naar het strand,waar in-
structrice Merel net met weidse

armgebaren de belangrijkste surf-

lessen heeft voorgeschoteld (les 1:

altijd genieten; les 8: surf altijd

met een maatje; les 9: plas nooit

in je wetsuit;). Nadat ook de war-

ming-up is afgerond en op het

droge is geoefend met de techniek

achter het peddelen en opstaan, is

het tijd om het water in te gaan.

De deelnemers kletteren twee uur

lang ondersteboven van hun

board af, rollen proestend door

het wassende water of blijven te-

leurgesteld achter als de zoveelste

golf ze weigert mee te voeren rich-

ting land. Maar Merel blijft haar

kroost als een beschermende

moeder gans met aanstekelijk en-

thousiasme instructies toejui-

chen, en een enkele keer slaagt ie-

mand er – tot zijn eigen verbazing

– in om staand de kust te berei-

ken. ,,Ja, deze golf is voor jou!...

Nee, niet omkijken!... Peddelen!...

Peddelen! Ja... Ja… Woe-

hoooooe!!!’’ In de verte klinkt een

plons. !

! SURFVAKANTIE

Surfschool Zandvoort heeft tus-
sen half mei en half september
z’n kamp opgeslagen op duin-
camping De Lakens, aan de kust
bij Bloemendaal. Bezoekers kun-
nen kiezen tussen een weekend
(twee overnachtingen, twee surf-
lessen,!95), midweek (vier over-
nachtingen, vier lessen,!200) of
week (zes nachten, vijf lessen,
!255). surfcampbloemendaal.nl

GOLF

Altijd een
sunny swing
Nu de golfsport definitief haar

elitaire jasje heeft afgeschud en

ook mensen met een minder ge-

spekte bankrekening op de tee

te vinden zijn, tiert er op inter-

net logischerwijs een wildgroei

aan golfvakanties. Helaas halen

de groentjes op de green hierbij

maar al te vaak bakzeil, omdat

je op de meeste banen in het

buitenland slechts voet mag zet-

ten met een keurig behaald

GVB (golfvaardigheidsbewijs) in

je achterzak. Zo niet bij de rei-

zen van Costa Golf. Of je nou al

jaren niet van de baan bent te

slaan of voor het eerst de club

ter hand neemt, golfliefhebbers

van elk niveau kunnen hier te-

recht om hun vakantie te com-

bineren met clinics als: kennis-

makingsgolf, je GVB halen in

een week of baan- en wedstrijd-

inzicht. Elke cursus staat onder

leiding van een ervaren PGA-

professional en op de mooiste

banen aan de Zuid-Spaanse cos-

ta’s sla je altijd een sunny

swing. costa-golfvakantie.nl

MOUNTAINBIKEN

Knallen door
Karinthië
Waarom jezelf tijdens je spor-

tieve vakantie beperken tot les-

sen in slechts één discipline,

als je ook meerdere sporten

onder de knie kunt krijgen?

Neem nou de iron man onder

de zomerkampen: de vijf-

daagse cursus van fietsvakan-

tiespecialist Bike Travel in het

Oostenrijkse outdoor-mekka

Karinthië. Wie tijdens een

doorsnee slippervakantie al

klaagt over blaren op zijn voe-

ten doet er goed aan dit kamp

aan zijn neus voorbij te laten

gaan. Maar ontbijt je met an-

derhalve kilo spinazie en zwem

je ’s weekends voor je lol het

Kanaal over, dan is deze reis

wellicht de ideale vakantie.

Mountainbiken, hiken, rots-

klimmen, kajakken, zeilen,

windsurfen: het komt allemaal

aan bod. Overnachtingen vin-

den plaats in een trekkershut,

kampeertent, sportpension en

boerderij en aan het eind van

de dag kun je bijkomen met

een ontspannend modderbad

en het tongstrelende kracht-

voer van verse streekgerechten.

biketravel.nl


