
H
et is niet de eerste
keer dat ik de brok
in mijn keel niet
krijg doorgeslikt.
Helm op, tas om zijn
schouder en weg

is-ie. Wanneer hij terugkomt? „Ik
kijk nog wel even”, zegt mijn zoon
tijdens een vluchtige kus.

In zijn tas kleren, maar ook zijn
paspoort. Niet dat je die nodig hebt
voor een staycation met vrienden 
in het Gooi, maar wel voor het
theorie-examen dat hij de volgende
dag moet doen. Ook zijn laptop gaat
mee vanwege het toelatingsexamen
voor de vervolgstudie. 

Dus dan ben je voorlopig nog niet
terug, concludeer ik. „Mammaaa, ik
weet het nog niet. Die online-toets
kan ik overal doen en voor mijn
theorie-examen rij ik gewoon even
op en neer.” 

Ik knik. „Maar ik vlieg woensdag
al naar Spanje, dus dan zie ik je pas
weer in Alicante.” Dat duurt nog
een week! „O ja, nou fijne vlucht,

hè.”
Mijn zoon heeft het niet van
een vreemde. Op mijn 18e

was mijn behoefte aan
vrijheid minstens zo

groot. Ik moest hier-
aan denken toen ik

deze week in de
schoolaula mijn

handen stuk
klapte en die

brok in mijn
keel ook in de

weg zat. 
Daar stond-ie op het

podium, klaar om zijn
diploma in ontvangst te

nemen. Maar eerst werd hij
toegesproken door een leraar

die het motto van mijn kind open-
baarde: ’Leef je leven zoals jij dat
wilt’. 

Destijds, na mijn diploma-uitrei-
king, volgde er een onvergetelijke
zomer in Zuid-Frankrijk. Mijn zoon
en zijn vrienden zouden eigenlijk
naar Mallorca gaan, direct na het
examen. 

Corona gooide roet in het eten.
Geen examen, geen verlossend
telefoontje, geen examenstunt, 
geen feest. In plaats daarvan een
ingetogen bijeenkomst en een scha-
mel coronadiplomaatje. 

Ik geloof dat ze daar niet eens zo
mee zitten, die jongens en meiden
van 2020. Maar die zomer... Het
zouden een paar zwoele maanden
worden. Met feesten, drank, clubs,
zon en zee. En daar gaat-ie dus nu.

Het wordt loslaten met wind
tegen. In de stromende regen op
zijn scooter naar het Gooi.

Chef VRIJ Babette Wieringa belicht
elke week de wereld van lifestyle.
Volg haar op Instagram:
babettewieringa
Mail: b.wieringa@telegraaf.nl

Een bootje geeft een gevoel van vrij-
heid en is dikwijls een en al gezellig-
heid. Maar let wel op de minder leuke
kanten van een boot, zoals het kostba-
re onderhoud en de schaarse ligplek-
ken. Dat zijn volgens u de afwegingen
die meespelen bij het al dan niet aan-
schaffen van een boot.

Raymond Houtenbos uit Almere
kocht een tweedehands bootje met
het oog op corona. „Mijn vrouw wilde
iets met een kajuit zodat we kunnen
blijven slapen. Ik wilde een snelle
boot, dus als compromis hebben we
een speedbootje met kajuit aange-
schaft; onze eigen drijvende tuin/
veilige bubbel.” 

Omdat een bootje best duur kan
zijn, wijst Joris van Kappen ons op
het delen van bootjes via platform
Barqo. „Je kunt gemakkelijk, veilig en
verzekerd je boot delen en vaarlief-
hebbers kunnen er snel een huren.”
Overigens kun je hiervoor ook bij
Boatsters en GoBoat terecht.

Natuurlijk hoef je niet per se een
gemotoriseerde boot aan te schaffen.
E. Jorissen is na een roeiboot van
plan een kano te kopen om van de
natuur te genieten in de Noord-
Hollandse Eilandspolder. „Omdat 
we dan vooruit varen en niet achter-
uit, zoals in een roeiboot.” 

Reza Bakhtali

Volop vaarplezier 

Wekelijks peilen we via telegraaf.nl/
lifestyle de mening van onze lezers.
Deze keer: is een bootje iets voor u?

Check-in

Volgende week: de hop on, hop off-bus: is het een vloek of zegen? 
Mail naar check-in@telegraaf.nl
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Leef je leven 
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FOTO PAUL TOLENAAR

E
n nog een keer! Personal trainer Wouter
van Ommen (40) kijkt keurend toe hoe
klant Paul Haarhuis (nee, niet de tennis-
ser) de gewichten licht kreunend omhoog

duwt. En laat ten overvloede nog even zien wat
de beste manier is om de stang vast te houden.
Nog maar eens tien keer, dat lukt best. Pauls
aderen zwellen op, maar hij zwoegt dapper door. 

Na maanden van coronastilte en online lessen
is Wouter dolblij weer lekker aan de slag te kun-
nen in zijn Amsterdamse bedrijf. In het weekein-
de of doordeweeks, dat maakt niet uit als je werk
je passie is; de meeste klanten vinden het natuur-
lijk fijn om op zaterdag of zondag terecht te kun-
nen. 

Iedere klant zoekt iets anders, weet de perso-
nal trainer. Wil de een een beetje afvallen, de
ander wil worden afgebeuld om met een volle
bak zweet in de nek de ruimte te verlaten. Niets
fijner dan iemand mét overgewicht en zónder
conditie na een paar weken enorme resultaten te
zien boeken. Dan komt er ook meer ruimte om
tussendoor een beetje te kletsen, want gaande-
weg ontstaat natuurlijk een band. Eh, nog vijf
keer de gewichten omhoog, zou dat erin zitten?

Het mag weer!

6 X
meer vliegtickets werden er in juni
verkocht vergeleken met mei. Daarvan
was 74 procent voor juli en augustus.
Top drie bestemmingen: Malaga, Bar-
celona en Ibiza. bron: vliegtickets.nl

7,8 MLD
mensen telt de wereld vandaag, 
op de 33e Wereldbevolkingsdag.
De dag, elk jaar op 11 juli, werd in
1987 in het leven geroepen om
aandacht te vestigen op de snel
groeiende wereldpopulatie. 

10 CM
mat de ieniemienie voorouder van de
grootste vliegende dinosauriër die
ooit leefde. Het beestje met extreem
scherp tanden leefde tussen 250 en
200 miljoen jaar geleden en werd al
in 1998 in Madagascar gevonden. 

Brok 
in m’n 
keel niet
weg te
slikken

De wereld in cijfers

Na ruim 40 jaar met veel plezier een

boot te hebben gevaren, hebben we

onze boot verkocht en zijn we overge-

stapt naar een caravan. We denken

met veel plezier terug aan de boottijd

en zijn overal in Nederland geweest.

Helmi Sielhorst 

Heerlijke tijd 

Wij genieten enorm van onze sloep. Het is
wel een luxe waarvoor je een ligplaats in
de zomer en opslag in de winter moet
regelen. Beide zaken zijn erg schaars.
Daarnaast is onderhoud erg belangrijk. 
Er staat wel veel genot tegenover.

Bert Koekkoek

Regel je ligplaats

Booteigenaren kennen twee

momenten van vreugde. Eerst het

moment van aanschaf; het teak-

hout glanst, de motor is krachtig

en de kajuit prachtig. Het volgen-

de geluksmoment is de verkoop.

De motor zuipt meer dan je

schoonvader, op het water is het

ieder voor zich en het liggeld gaat

met flinke sprongen omhoog.

Gert Meijboom

Verkopen!

Ik heb overwogen een bootje
aan te schaffen, maar het niet
gedaan. De voornaamste
reden is de milieu-hetze die
zich steeds meer op diesel-
bootjes richt. Het ombouwen
van een diesel naar hybride
of elektrisch is peperduur.

Jan

Milieu-hetze

Sinds juni zijn wij de trotse
eigenaars van een uniek soort
koolvlet: een Langedijker
Rondkont, waar er maar een
handjevol van zijn gemaakt.
We varen namelijk geregeld
en deze schuit is wat stiller en
vaart sneller, maar bovendien
groter waardoor we nog meer
mensen kunnen meenemen.
Gezelligheid voor alles.

Jorien Plak-Schouten

Uniek schip

214 MLD
megabyte verbruikten Nederlan-
ders het eerste kwartaal van dit
jaar aan mobiele data. 200 miljard
ging over het 4G-netwerk, de rest
over het oudere 3G. bron: ACM

95
jaar geleden, op 11 juli 1925, werd de aller-
eerste editie van de Dutch TT gereden.
Er was nog geen sprake van een ’echt’
circuit. De 28,4 kilometerslange race
werd gereden op de openbare weg.
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