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Strandgeluk
Je kunt er bruinbakken, uitwaaien, het leven
overdenken of knalverliefd worden. Drie vrouwen
over de aantrekkingskracht van het strand.
Door Elsbeth Grievink

uinen
Diet in de d

In de hoofdrol:
het strand van Wijk aan Zee
Diet Roseboom (32, Personal Assistant
bij een modeproductiebedrijf) werd
in de zomer van 2009 smoorverliefd.
Op het strand.
‘In de zomer van 2009 ging het niet zo goed
met me. Ik was al twee jaar aan het revalideren van een ongeluk, waaraan ik hersenletsel had overgehouden. Ik was somber, moe
en had last van paniekaanvallen. Er was één
plek waar ik tot rust kwam: het strand. Vaak
ging ik op de racefiets naar Wijk aan Zee. Of
het nou mooi weer was of niet, na een paar
uur over de zee staren, voelde ik me altijd
een stukje beter. In die tijd werd strandtent
Timboektoe opgebouwd. Een van de bouwers
kende ik min of meer, we hadden elkaar twee
keer eerder gezien in de stad. Hij heette Eddy,
wist ik. Het kwam niet in me op om met hem
te gaan kletsen. Ik zat in de fase: ‘Wie valt er
nou op míj?’ Maar op een dag vroeg hij mijn
nummer. En hij belde ook nog! Of ik met hem
uit eten wilde. Ik wilde zingen van geluk en
vond het tegelijkertijd doodeng.
De dag van onze afspraak vielen de mussen van het dak en zat ik ’s middags met een
vriendin op een terrasje, toen Eddy stomtoevallig kwam langsgereden. Hij parkeerde zijn
auto op de stoep, stapte uit – op slippers en in
zwembroek – gaf me een zoen op mijn wang
en vroeg: ‘Zullen we anders nu al wat gaan
doen?’ Ik was overdonderd, maar voor ik het
wist, zat ik bij hem in de auto.
Eerst moest er nog even een voetbaltafel worden langsgebracht bij een kennis, daarna bedachten we een plannetje. We gingen naar een
supermarkt, sloegen lekkere dingen en een
wegwerp-barbecue in, haalden bij strandtent
Timboektoe een kleedje op, namen de hond

‘In de branding
spatten de vonken
ervan af ’

van de eigenaar mee en gingen de duinen in.
We waren meteen een team. Ik stortte me op
het schillen van de avocado’s en het snijden
van de tomaten, terwijl Eddy zich ontpopte
als een ware MacGyver. Van takken bouwde
hij een windscherm en met zijn Leatherman
sneed hij een Spa-fles doormidden, zodat we
een emmertje hadden voor de dressing.
Ik vond het heerlijk dat hij zo het heft in handen nam en geen ingewikkelde vragen stelde
over mijn gezondheid. Het was spannend en
relaxed tegelijk en we gingen totaal in elkaar
op, al durfden we elkaar absoluut niet aan te
raken. Waar we helaas geen oog voor hadden,
was hond Iggy. Ineens was-ie weg. Eddy stoof
het strand op, ik zocht in de duinen. Toen het
beestje weer terecht was, vonden Eddy en ik
elkaar alsnog in de branding. De vonken spatten ervan af.
Het werd het begin van een superromantische
zomer. Het was erg warm, Eddy werkte elke
dag op het strand, ik was zo veel mogelijk bij
hem. We kochten een camper die we aan zee
zetten, zodat we er het hele weekend konden
blijven. Vanaf dat moment ging het beter met
me. We hebben elkaar op het ideale moment
ontmoet, denk ik, ook Eddy had een turbulente tijd achter de rug. Samen maakten we een
nieuwe start, zo voelde het.
We zijn nu vier jaar samen. Eddy werkt niet
meer op het strand, en ik heb een parttime
baan, maar nog steeds proberen we minstens één keer per week naar zee te gaan. We
hebben het gewoon nodig, het buitenzijn, de
frisse lucht. Zeker nu we Max hebben, onze
Franse buldog. We bedenken weleens dat we
naar het Rijksmuseum gaan, maar uiteindelijk
rijden we toch altijd naar zee.’
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Myrna’s strandjeugd

Yo ga-Anne

‘Alle zintuigen
gaan open op het
strand. Je hoort, ziet,
ruikt en proeft de zee’

In de hoofdrol:
het Zuiderstrand in Scheveningen
Anne Roffel (40) is moeder van twee
dochters (12 en 6) en yogadocent. Ze
geeft al meer dan tien jaar yogalessen op
het strand.
‘Toen ik een jaar of twintig was, verhuisde ik
van Utrecht naar Den Haag. Het was net uit
met een vriendje, ik belde mijn moeder op: ‘Ik
kom weer bij jou wonen, mam!’ Eerst vond ik
er geen bal aan, aan dat hele Den Haag. Tot ik
de lol van het strand begon in te zien. De zeelucht en het zand: het doet wat met je. Ik krijg
altijd meteen zin om te bewegen en te spelen,
als een kind.
Het strand heeft altijd een rol in gespeeld in
mijn leven, ik ben zelfs hoofdredacteur van
een het tijdschrift Summer Time geweest, een
strandblad. Daardoor kwam ik nog vaker op
het strand dan gewoonlijk. Op een avond zat
ik bij een strandtent te genieten van de zon
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die in de zee zakte. Toen hij op de helft was,
dacht ik: hoe zou die zonsondergang eruit
zien als je op je hoofd staat? Twee tellen later
stond ik ondersteboven: het bleek heel gaaf
om de zon op zijn kop te zien.
Achteraf denk ik dat toen het zaadje is geplant
voor het idee van yoga op het strand. Naast
mijn werk in de tijdschriftenbranche ging ik
een opleiding doen tot yogadocente. Toen ik
daarmee klaar was, heb ik mijn baan opgezegd
en ben ik mijn eigen yogaschool begonnen.
Als eerste in Nederland gaf ik yogaworkshops
aan zee, in Scheveningen.
Mijn lievelingsplek is het Zuiderstrand, waar
je rond tien uur ’s ochtends het strand bijna
voor jezelf hebt. We beginnen altijd met rekken en strekken, dan volgt een serie zonnegroeten. Heerlijk met het ruisen van de zee
op de achtergrond en de wolken die overdrijven. Yoga op het strand heeft voordelen: bij
bepaalde houdingen kun je een voet ingraven,
waardoor je lekker stevig staat. En als je valt,
val je minder hard. Daardoor durven mensen
vaak meer op het strand dan in een studio.
Er is geen plafond, en dat is een voordeel en
een nadeel tegelijk: het is moeilijker om te
focussen op één punt, maar daardoor ga je de
balans ín je lijf zoeken, in plaats van daarbuiten. Dat zorgt voor verdieping.
Maar het mooiste is toch wel dat je zintuigen opengaan aan zee. Je hoort, ziet, ruikt
en proeft de zee, de wind, de meeuwen, de
wolken en het zand. Dat maakt het makkelijk
om rust te vinden en je verbonden te voelen
met de aarde. Het kan ook heel leuk zijn om
juist op een drukker plekje te staan, zoals bij
de Boulevard in Scheveningen. Daar heb je
altijd publiek, veel mensen doen spontaan
mee. Kinderen proberen op hun eigen handdoekjes onze trucs na te doen. Blijkbaar werkt
het aanstekelijk. Mijn eigen dochters pakken
ook weleens een lesje mee. Mijn oudste vroeg
laatst: ‘Mam, mag ik voor mijn verjaardagsfeestje een yogales van jou voor al mijn vriendinnen?’ Dat vond ik een groot compliment.’

‘Toen we uit zee
kwamen, gaven we
licht. Onze hele
lijven zaten onder
de glimmertjes’

In de hoofdrol:
het strand van Yerseke
Myrna van de Water (31, Manager
Externe Betrekkingen op een hogeschool) groeide op in een vissersdorpje in
Zeeland. Het strand werd een vriend voor
het leven.
‘Als je vanuit mijn ouderlijk huis de straat
oversteekt, sta je op het strand. Als kind ging
er geen dag voorbij dat ik níet even naar zee
liep. In de zomer werd er elke dag wel eventjes gezwommen. Behalve als het eb was, dan
baalde je en ging je maar een beetje door de
drek banjeren en kwam je met kapotte voeten
thuis. Het Damse Strandje, zoals ons stukje
strand werd genoemd, was hét dorpsmeetingpoint. In de zomer kwam je er jan en alleman
tegen. Als tiener ontdekte ik dat onze huistelefoon er gewoon bereik had, handig was dat.
Toen ik een jaar of veertien was, wilde ik
graag wat meer privacy, en gingen mijn vriendinnen en ik op de Breedsedijk liggen, waar
geen gezinnen met kinderen kwamen. Af en
toe hingen we rond bij het Kaaigat, het haventje waar jongens levensgevaarlijke sprongen
van de brug maakten om indruk te maken op
de meisjes. Het strand was nooit hetzelfde.
Ik herinner me een warme zomeravond – het
was die dag Mosseldag geweest in Yerseke

en het schemerde al – waarop ik met een
vriendinnetje nog even een duik nam in zee.
Toen we boven kwamen, gaven we licht. Onze
hele lijven zaten onder de glimmertjes. Het
was een magisch gezicht, we dachten dat we
droomden! Uiteindelijk bleek het zeevonk,
een alg, te zijn, dat in zeldzame gevallen op
warme zomeravonden voor een bijzonder
effect in het water kan zorgen. Ik zal het nooit
vergeten. Wat ook bijzonder was: in de winter
kwamen er weleens hoge ijsschotsen vanuit
de Oosterschelde ons strandje opgedreven
en dan speelden mijn zusje en ik dat we op
Antarctica waren.
Eigenlijk vallen al mijn herinneringen aan
Yerseke samen met het strand. Mijn moeder
woont nog steeds in het huis waar ik ben
geboren, waardoor ik er nog steeds met
regelmaat kom. Mijn vader is elf jaar geleden
overleden. Zijn dood kwam zeer onverwachts,
afscheid hebben we niet kunnen nemen. Zijn
as is uitgestrooid in zee, dat vonden mijn
moeder, mijn zusje en ik een mooi idee. In de
verdrietige periode daarna heb ik eindeloos
langs het water gelopen. Het liefst alleen.
Sinds een paar jaar ga ik op zijn sterfdag terug
naar die plek en gooi ik bloemen in het water.
De zee geeft troost: daar kan ik mijn vader
herdenken en voelt het alsof ik even bij hem
ben. Doordat die plek onlosmakelijk is gekoppeld aan mijn jeugd en ons gezin, kan ik het
leven daar soms veel beter overzien dan in het
drukke Rotterdam waar ik woon. Alsof ik dan
weer even precies weet wie ik ben en waar ik
sta. Ik heb net een nieuwe relatie en heb ontzettend veel zin om hem Yerseke te laten zien.
Want die plek blijft voor mij altijd speciaal.’
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