Bloot op het verkeerde strand
Ja wat is nou de eerste keer bloot wanneer telt dat en wat bedoelen jullie. Ik ben al vaker naar de sauna
geweest en hoewel die stap voelde als een hele grote, ben ik echt al jaren fan van een dag sauna.
Waar ik eerst pas rond een uur of vijf ging en alleen in de herfst en winter, anders was het nog te licht, ga ik
nu liever zo vroeg mogelijk en pas laat in de avond naar huis. Dus bloot is niet meer vreemd. En was mijn
Flevo-Natuur avontuur dan “mijn eerste keer bloot”? Ik vind van wel zo voelde het namelijk wel. Ik neem
jullie graag mee in mijn verhaal hoe ik hier terecht kwam. Dit jaar zouden we naar Italië gaan, maar door de
Corona besloten dit niet te doen. Wij gaan redelijk vaak naar Zeeland om te duiken en zo gingen we daar
maar naartoe op vakantie. Vrienden van ons stonden daar ook en die gaan regelmatig naar naaktstranden
en soms ook naar naturistencampings. Respect voor een iedereen die dat doet, maar nee dat is niets voor
ons. “Ik ga toch geen haringen de grond in slaan in mijn blote kont” is dan het eerst wat mijn man zegt. Hoe
zijn we dan toch op Flevo-Natuur beland? Het begon dit jaar met het naaktstrand dat toch wel aantrekkelijk
klonk zo rustig en lekker overal bruin worden. Nou gek jaar, dus laten we gek doen we gaan ook. Daar
aangekomen lagen alle mensen nog gewoon met kleren aan, dus ik voelde mij alles behalve comfortabel om
alles uit te doen. Toen zijn we maar veilig de duinen ingeklommen en daar op onze vrienden gewacht die
later arriveerden en heel hard moesten lachen. Door de verkeerde aanduiding aan het begin van het strand
waren we net niet ver genoeg gelopen en waren we dus nog niet echt bij het FKK gedeelte. Enfin we hebben
een heerlijke dag gehad en het beviel ons uitstekend. Door de perfecte zomer waardoor we Italië in elk geval
niet misten, hebben we dat een aantal keer gedaan. Zelfs onze oudste zoon van 16 ging mee. Voor hem was
het zeker een 1e keer bloot verhaal. Aangestoken door dit heerlijke gevoel van vrijheid vonden wij dat we
toch een keer zo’n camping moesten proberen. En eenmaal thuis en nog steeds een heeeele hete week
hebben wij de camping geboekt na de eerste werkweek nog even in de vakantie stemming blijven leek ons
een goed plan.
Helaas lukte het niet voor een weekend, maar ach om te proberen dan maar 1 nacht. Maar poeh dat voelt
toch echt als een eerste keer bloot hoor. Aankomen op de receptie en daar iemand binnen zien staan bloot.
Ok uhm ja zo gaat dat dus hier echt alles bloot. Wij waren te vroeg en konden nog niet gelijk naar onze plek.
U kunt wel alvast de camping verkennen werd gezegd. Zittend op het bankje alle papieren bekijkend leek
ons dat geen goed idee, want doe je dat dan bloot? Ondertussen zagen we de blote mensen met
vuilniszakken voorbij komen. Lopend, op de fiets, met de step, met een wikkelsjaal om en zo observeerde
we alles van wat kan en mag of wat moet nu wel of niet we hadden geen idee.
Het voelde allemaal nog wel erg vreemd. Op gegeven moment raken we aan de praat met mensen in de rij
voor de receptie ook een man in kleren en zo bleek de man van ons plekje dus we konden naar onze plaats.
Mijn man roept nog in de auto ik ga niet de luifel opzetten hoor in mijn blote kont. We rijden voorzichtig
naar onze plek en zetten alles rustig neer. Ik moet naar de wc en loop daarheen en dacht nou kom op. En zo
ging ik gekleed naar het toilet en kwam ik naakt ervan af. Waarom voelt dat nou zo anders als in de sauna?
Dat weet ik eigenlijk niet, maar het voelt absoluut als een eerste keer bloot. Alles is nieuw en spannend naar
het zwembad lopen hoe gaan we dat doen iets om of naakt?
Iets drinken op het terras zelfde dilemma. Al met al deden we alles toch maar gelijk bloot. Het was er immers
ook het weer voor. Alleen in de ochtend bij het broodjes halen besluit ik toch maar een jurkje aan te trekken.
In de winkel in mijn blootje vond ik niet zo’n prettig idee. De mensen die dit wel doen en daar rond lopen
vind ik tegelijkertijd niet vreemd, maar voor mezelf een stap te ver, maar zo blijft er nog een “eerste keer
bloot” over voor mijn lijstje haha. Uiteindelijk kan ik concluderen dat dit zeker niet de laatste keer bloot was,
want ook al was het maar 1 nacht en dus erg kort en viel die ook nog eens in duigen door een enorme
plensbui in de avond, waardoor het restaurant in de problemen kwam en ons eten niet gemaakt kon worden
en we dus met stroopwafels en chips hebben gedineerd (er is blijkbaar een eerste keer voor alles;) hebben
we besloten dat we dit zeker voor herhaling vatbaar vinden.
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