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Zomerkriebels
Risicogids voor de bange toerist

V
oel je het al? Die heer-
lijke zonnestralen op
je huid?Merk je dat je
net wat langer wakker
bent, en net wat vroe-
ger opstaat? Drink je
genoeg en luister je
goed naar je lichaam?

Precies! Het is eindelijk zomer! De Be-
trouwbareMannetjes hebben er alvast
onwijs veel zin in. En speciaal voor deze
laatste Vonk voor de zomerstop een
fijne dubbeldikke bijdrage. Zodat jij
onder het genot van een lekker aperi-
tiefje nog wat te lezen hebt tijdens je
vakantie vol zon, zee en seks!

We kunnen niet wachten tot we onze
perfect gelakte teennagels in het

zand kunnen begraven ter-
wijl we aan een fijne, koele
Verdejo nippen. Nee hoor, he-
lemaal top. Zwoele avonden,
hete nachten, negentien ver-
schillende soorten gin-tonics
tot je beschikking. Even niet

meer die glurende blikken van die lul
van sales, maar groots enmeeslepend
flirtenmet zo’n prachtig gebruinde
hunk. En hoe leuk is dat? Maar je va-
kantie begint natuurlijkmet
een gedegen voorbereiding.
Daarom een kleine selectie uit
onze favoriete tips & tricks, do’s en
don’ts, ochi’s en nais.

Reizen

De tijd dat wemet z’n allen een wed-
strijdje ver-vliegen deden is nuwel echt
voorbij. En je hebt hetmisschien al ge-
merkt, de auto is weer helemaal hot
deze zomer. Het is heerlijk comforta-
bel, je kunt je schoenen gewoon uit
houden, je weet wie er achter het stuur
zit en (doorgaans) door welk gebied je
rijdt. De kans dat je door rebellen uit de
lucht wordt geschoten, is eigenlijk ni-

hil. Enmocht de bestuurder ineens de
kolder in zijn kop krijgen, dan kun je
gewoon ingrijpen.

Strand

Niks heerlijker danmet de nieuwe
Kluun of met een ouwe Kluun languit
van de zon te genieten. Zorg dat je,
naast je prosecco, genoeg water bij je
hebt – luister goed naar je lichaam – en
let op de vlaggen. De zee kan verrader-
lijk zijn. Heel belangrijk: bescherm je
huid. Dus lekker smeren ladies!
Schaam je niet voor factor 50, houd
eventueel gewoonwat kleding aan, bij
voorkeur kogelwerend.

Cultuur

Hou jemeer van een doeva-
kantie of wil je even aan de
zon ontsnappen en gewoon
lekker cultuur opsnuiven? Er
is in demeeste landen genoeg
te doen. Tip: kijk voor u een ge-

bouw inloopt even of er
een zogenaamdeMe-
zoeza bij de ingang
hangt. Waarschijnlijk heb je
dan temakenmet een ‘joodse’

gelegenheid, en die willen nog wel
eens wat ongenode gasten aantrekken.
Beter probeer je de schijn van een
‘band’ met Israël überhaupt te vermij-
den. Hoe fijn een cederwijntje op z’n
tijd ook is.

Frankrijk

Heerlijk ontbijtenmet een echte café
au lait en een pain au chocolat? Het
kan allemaal in Frankrijk. Toch, het
land van de lekkere wijntjes is niet

meer la douce France van Alain Delon
en Jean-Paul Belmondo. Voor je het
weet, kruipt er bij het tanken een ille-
gaal naast je koelbox en ook de jihadist
heeft het land van de Taal van de Liefde
in 2015 definitief ontdekt. Serieus. Een
hoofd er afzagen, hoe ongezellig is dat?

Griekenland

Avonden heerlijk grielexenmet een
Adonis en een fles Retsina. Het is al
even verleden tijd. Als
die labbekakken zon-
dag nee zeggen te-
gen de voorwaarden
van de trojka, en Tsipras, Va-
roufakis en de eurogroep de
geopolitieke gevolgen veron-
achtzamen en eenmonetaire
quarantaine veroorzaken zo-
dat ze in default blablablabla.
Poeh. Veel te ingewikkeld alle-
maal, toch dames? Nee hoor
toedeledokos, wij wachten
zondag niet af en sturen al-
vast een hele dikke ochi die kant op.

Italië

Ah, de laars. Land van Fellini. Van la
dolce vita en spaghetti. Daar waren
toch nog stijlvollemannen, lekker eten
en een fijn limoncellootje toe? Vergeet
hetmaar. Je lievelingsstrandje op Sici-
lië of Lampedusa wordt om de haver-
klap overspoeldmet Syriërs en Afrika-
nen. Zeg zelf, hoe idyllisch is dat?

Nederland

Natuurlijk. Waanzinnig gaaf land. Met
veel gezellige barretjes en terrasjes en
leuke lokale biertjes. En we hebben in-

Als geen
strand
veilig is

Waar te gaan in tijden van
al dan niet verwarde jihadisten
en lege pinautomaten?
De Betrouwbare Mannetjes
geven hun geheimtip prijs.
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middels nog een lekkere
kale Kluun als bondscoach
ook. Mocht je besluiten om
eens lekker de beest uit te
hangen bij een van de ontel-
bare hippe festivalletjes, blijf
een beetje uit de buurt van de
plaatselijke autoriteiten. In no
time eindigt je avond in een
nekklem danwel doofpot,
en het duurt niet lang voor
je nieuwe Fiat 500 (echt té leuk is die!)
in een dwergkalifaatje staat uit te bran-
den. Nee, we hebben bijna zoiets van:
blijf maar gewoon lekker binnen. Maar
dan zit je je dus weer de hele zomer af
te vragen wie al die Zomergasten zijn.
Afgezien van Simone natuurlijk.

Echt. Hoemoeilijk kan het zijn? Heer-
lijk pinnenwanneer je wil, een land dat
ook zonder prijsvechter gewoon be-
reikbaar is, en waar nauwelijks iemand
aanspoelt of met een kalasjnikov het
strand op loopt. Goed. We hebben nog
wel één geheimtip. Dan zeggenwe
maar gewoon dat hét drankje van deze
zomer er vandaan komt. Ja, nai. Duits-
land. Dat wordt ’m danmaar. 2015, de
zomer van Sonne, See und Sekt.

Voor de komende zomer adviseren
wij je de volgende fijnemening:

Goed naar je lichaam luisteren en, in
godsnaam, voldoende drinken.

Veel plezier van jullie nieuweme-
ning!

Betrouwbare Mannetjes
Melle Runderkamp en Simon Hendrik-
sen op Twitter: @Betmannetjes

Vonk zal op
22 augustus
weer ver-
schijnen.


