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Autopech, hond Panne en
de wraak van een roofvis
Mijn rampzalige vakantie: autopech, hond Panne en
de wraak van een roofvis
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Honden en
vissen die je
tegenkomt op
vakantie altijd
thuis laten
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Rustzoekers tussen de naturisten
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Ander publiek
op naaktstrand
in Zandvoort

De Ardèche.

Al heel wat decennia geleden ging ons gezin (toen ik
de jongste was van twee
broertjes) op vakantie naar
Frankrijk, met de gloednieuwe auto van mijn vader. Erachter hing een klapwagen,
met daarbovenop een polyester boot.
Apetrots was hij op deze ’auto
van de zaak’, een lichtgroene
Ford Taunus die in deze vakantie flink wat kilometers zou
maken. Op de achterbank
gezeten, probeerde ik op de
Franse snelwegen alle automerken en -modellen te raden.
In het Frankrijk van die jaren
reden bijna alleen Peugeots,
Renaults, Citroëns en Simca’s
rond. En ja, zo’n Citroën DS,
was ook op bergwegen een
prachtige voiture. Het Fordje
van mijn vader was een grote
uitzondering.
Wat er precies aan de hand
was, weet ik niet meer. Maar
het gloednieuwe Ford-karretje
hield er in Frankrijk mee op,
halverwege een steile berghelling. De auto kwam niet meer
vooruit en maakte een hels
kabaal. De klapwagen werd op
de berg neergezet en daar
gingen we slapen. Wel moest
een garage worden gevonden,
die in staat was buitenlandse
auto’s te repareren. Dat ging
enkele dagen duren.
Op de berghelling vermaakten
we ons prima, vooral doordat
we een hond kregen. Een
vrolijk aanlopertje die Panne
werd gedoopt. Het plan was:
wij zouden dat lieve en eenzame beestje mee naar huis
nemen. Helaas ging dat niet
door, omdat op een gegeven
moment de eigenaar van de
berg (en de hond) tevoorschijn
kwam. Hij was reuze charmant
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Het Zandvoortse naaktstrand is al meer dan veertig jaar geliefd onder naaktrecreanten vanwege de uitgestrektheid, goede horecafaciliteiten en ongedwongen sfeer. Sinds blootpaviljoen Adam en Eva er vorig jaar mee stopte en werd
overgenomen door een andere strandtent, verandert de ambiance tussen paal
68 en 71 volgens sommige vaste gasten. Hoe geschikt is het naaktstrand nog
voor naaktrecreatie?

Marthe Menses

m.menses@mediahuis.nl

mijn rampzalige
vakantie
Heeft u ook een
rampzalige vakantie
meegemaakt. Mail uw
belevenissen naar
stadsredactie@haarlemsdagblad.nl
en nodigde ons uit, om dichter
bij zijn huis, de klapwagen
neer te zetten. Mijn ouders
deden dat toch liever niet, ze
vertrouwden deze manke
ex-legionnair van het Franse
vreemdelingenlegioen niet
helemaal.
De auto werd gerepareerd en
wij reden door naar het zuiden, waar we bij de Ardèche
op een vrije kampeerplaats
gingen staan, pal aan de rivier.
In een idyllische omgeving,
met een pomp voor drinkwater en een toiletgebouw.
Mijn oom en tante uit Amsterdam en mijn neefje kwamen
ook naar die camping, zij
zouden langer blijven en de
klapwagen naar huis rijden.
Plonzend met het bootje in
het water van de Ardèche was
er voor ons een vast punt om
naar toe zwemmen. Halverwege de rivier zwom steeds dezelfde vis rond, met prachtige
blauw-groen kleuren. Hij had
daar zijn territorium.
Thuis gekomen hoorden we
het verhaal van mijn oom en
tante. Zij hadden thuis een
mooi aquarium voor tropische
vissen, waar die prachtige vis
vast wel in zou passen. De vis
uit de Ardèche was in een
emmer in de auto gewoon
mee naar huis genomen.
De vis nam echter wraak. Alle
andere vissen uit het tropische
aquarium van mijn oom vratie op. Het was een zonnekarper en deze roofvis deed zijn
naam eer aan. Onze les was:
honden en vissen die je tegenkomt op vakantie dus altijd
thuis laten.

Zandvoort # „Wij komen hier al
zo lang als het naaktstrand er is”,
zegt Marjan van der Meer. Ze zit
naakt naast haar man Paul op een
handdoekje in het zand ter hoogte
van strandtent Bodhi Beach. Tot
vorig jaar was Bodhi nog Adam en
Eva. „Het was hier altijd zo leuk.
Hele gezinnen kwamen hier. En we
kenden zo langzamerhand gezichten.”, zegt Van der Meer. „Nu worden we gek van de schreeuwende
kinderen die bij dat surfkamp
naast Bodhi horen. Wij hebben na
dertig jaar besloten dat we de volgende keer naar Bergen of Noordwijk gaan.”

Geen herrie, geen muziek
Zo’n 500 meter zuidelijker, ter
hoogte van strandtent Fosfor, klinken hele andere geluiden. Christel,
die liever niet met haar achternaam
in de krant wil, ligt naakt op een
strandbedje. Terwijl ze vragen
beantwoordt, legt ze een doekje
over zich heen. „Ik ben hier vooral
omdat het zo lekker rustig is”, zegt
ze. „Meer richting het station ziet
het strand er een beetje uit als een
kermisattractie, maar hier is het
fijn. Geen herrie, geen muziek. En
wat is er nou lekkerder dan naakt
de zee ingaan?”
Hoewel de badgasten deze warme dinsdagmiddag op flinke afstand van elkaar liggen, lijken hun
verschillende belevingen van het
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Naaktrecreatie en nudisme

De termen nudisme, naturisme en naaktrecreatie worden vaak door
elkaar gebruikt. Voor nudisten is naakt zijn vooral functioneel. Ze houden bijvoorbeeld van naakt zonnen en zwemmen omdat ze dan geen
knellende badkleding hoeven te dragen. Voor naturisten is naakt zijn
meer dan een functionele recreatievorm. Voor hen hoort het bij een
bredere levensstijl of overtuiging om dichtbij de natuur te leven. Naaktrecreatie is een overkoepelende term voor alle mensen, zowel nudisten als naturisten, die aan naaktrecreatie doen.

naaktstrand meer dan een kwestie
van locatie.
Adam en Eva was het laatste
strandpaviljoen in Zandvoort waar
binnen naakt gerecreëerd mocht
worden. Bodhi vaart een nieuwe
koers die minder is gericht op
naaktrecreatie en meer op het
restaurant, watersport en evenementen. „Op het strand en op onze
strandbedjes mag iedereen doen
wat die zelf wil, maar op moment
dat iemand het talud oploopt,
vragen we om een doekje of een
broekje”, zegt bedrijfsleider Elies
van Willenswaard.
Dat Van der Meer niet meer
bloot een strandtent in mag, vindt
ze niet zo erg. „Als we iets gingen
eten, deden we toch altijd al even
iets aan”, zegt ze. „Maar er komen
steeds meer evenementen bij die
strandtenten en die trekken heel
ander publiek. Het principe van
naturisme is dat je in rust en ont-

spanning van de zee kan genieten.
Dat is er nu niet meer bij hier.”
Christine Kouman, directeur van
belangenorganisatie voor naaktrecreatie NFN Open & Bloot, herkent
de klachten van Van der Meer. De
veranderingen van dit seizoen
passen volgens haar in een trend
waarbij naaktrecreatie op het
Zandvoortse naaktstrand, dat tegenwoordig ’South Beach’ heet,
steeds meer bijzaak in plaats van
hoofdzaak wordt. „Die trend was al
een tijdje ingezet bij alle strandtenten, maar Adam en Eva was
altijd een soort buffer tussen het
textielstrand en het naaktstrand en
die is nu weg.”

Sommige naaktrecreanten komen nog graag op het Zandvoortse naaktstrand.

De strandtenten zien daar geen
probleem in. „Ons concept is gewoon anders”, zegt Van Willenswaard van Bodhi Beach. „We focussen meer op het restaurant. De

vorige eigenaar heeft de tent ook
bewust aan ons verkocht, wetende
dat het bloot-element hier verloren
ging.”
„Het publiek verandert, dat is
zeker waar”, zegt ook Robert Hartog, eigenaar van Fosfor. Vroeger zat
hier veel meer alleen de naaktrecreant en nu is het strand ook ontdekt
door andere mensen die de drukte
willen ontvluchten. Dat vind ik
meer een unique selling point dan
een nadeel van het naaktstrand.”
Volgens Hartog is er slechts ’een
kleine groepje rasnaturisten’ dat
moeite heeft met de ontwikkelingen.
Daar is ’Naakte Vlogger’ Jelle het
mee eens. Hij plaatst op YouTube

Een rustig strand.

Een paviljoen.

Verschillende naaktrecreanten
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Ik ken
naturisten die
zich een beetje
weggepest
voelen
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vlogs van zijn bezoekjes aan naaktstranden langs de Nederlandse
Noordzeekust en ziet in heel Nederland een tweedeling. „Er zijn
mensen die bijna altijd naakt zijn
en iets intimiderends over zich
hebben van: ’jij moet ook naakt
zijn’. En er zijn mensen die meer
sociaal bloot zijn, zoals je bijvoorbeeld ook in de sauna hebt. Die
vinden het niet erg dat er ook geklede mensen zijn.”
Naaktrecreant Frans Visser, die al
sinds 1976 op het Zandvoortse
naaktstrand komt en altijd vaste
klant van Adam en Eva was, herkent dat beeld uit Zandvoort. „Ik
moet erkennen dat de sfeer anders
is. Er komen meer goedgeklede

Arthur de Mijttenaere
Het bordje in vier talen.
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jonge mensen die veel te besteden
hebben en graag op het terras zitten. Ik ken wel naturisten die zich
daardoor een beetje weggepest
voelen en dat is jammer, maar ik
neem het zoals het is. Ik zie ook dat
die strandtenten allemaal heel erg
hun best doen om het iedereen
naar de zin te maken.”

Weggestuurd door boa’s
Volgens Van der Meer verandert
niet alleen het publiek op South
Beach, maar ook de houding van de
gemeente tegenover naaktrecreatie
aldaar. „Mijn man is slecht ter
been, dus we kunnen niet te ver het
strand op lopen. Een paar weken
geleden zaten we tien meter voor
het bord waar het naaktstrand
begint, toen er ineens boa’s kwamen die naakte mensen daar wegstuurden. Het was te gênant voor
woorden.”
Volgens Kouman van NFN is
naaktrecreatie in het openbaar bij
wet toegestaan in Nederland, mits
een plek daar geschikt voor is. In
het overgangsgebied tussen het
textiel- en het naaktstrand, ziet ze
geen bezwaren voor naaktrecreatie.
Van der Meer vindt de acties van
de gemeente dan ook kwalijk. „Ik
denk dat naaktrecreatie hier gewoon stapje voor stapje wordt
afgeschaft. Nu is het dit, maar
misschien mogen we volgend jaar
wel helemaal niet meer.”
Volgens een woordvoerder van de
gemeente is daar geen sprake van.
Dat er sinds dit jaar controles zijn,
heeft er volgens hem slechts mee te
maken dat boa’s pas sinds kort een
terreinwagen beschikbaar hebben.

Er zou bovendien alleen gecontroleerd worden op drukke dagen.
NFN stuurde een brief aan Bodhi, Fosfor en de twee andere
strandtenten op het naaktstrand
(Manii Beach en Paal 69), waarin
de organisatie zorgen uit over de
ontwikkelingen op het naaktstrand.
De strandtenten zegden toe na
dit strandseizoen met NFN in
gesprek te gaan over de belangen
van zowel de naaktrecreanten als
de strandtenten. Ook wil NFN met
de gemeente in gesprek over het
overgangsgebied tussen textiel- en
naaktstrand.

Paradijselijk
Wie in de tussentijd het ’gedoe’
aan de noordkant van het naaktstrand wil ontwijken, kan aan de
zuidkant terecht. Naakte vlogger
Jelle heeft die plek net als Fosforgast Christine helemaal ontdekt.
„Nederland heeft zulke paradijselijke stranden”, zegt hij. „En dat
zijn vaak naaktstranden, zoals in
Zandvoort. Het eerste stuk is heel
druk en heeft een divers publiek,
maar tussen Fosfor en de laatste
paal van het naaktstrand is het zo
rustig.”
Voor naaktrecreanten als Paul
van der Meer, voor wie de zuidkant te ver is, heeft Visser nog wel
een tip over hoe ze zich staande
kunnen houden in het gemengde
publiek. „Als echte naturist doe ik
geen zwembroek aan als ik een
strandtent in ga, maar een omslagdoek om. Dat is echt iets van naaktrecreanten. Dan zien ze toch nog
een beetje dat ik dat ben.”

