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Strandtenten geven deze zomer massaal feestjes.
Van liveoptredens tot complete danceparty’s. Maar
waar kun je het beste dansen? In welke tent draaien
de top-dj’s? En niet te vergeten: waar komen de
mooiste vrouwen? Revu’s top 10 strandtenten 2009.

En de
winnaar
is...
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Woodstock
Bloemendaal aan Zee
woodstock69.nl

Al zestien jaar een begrip op het
Bloemendaalse strand en nog altijd
een groot succes. Denk: ultiem strandgevoel, goede feesten en relaxed publiek.
Woodstock is daarom met recht de winnaar
van Revu’s Strandtententest 2009!
Feesten De hippieachtige sfeer in
combinatie met de ondergaande zon
en goede muziek zorgt voor het ultieme
dansen in het zand-gevoel. Mede-eigenaar
Michel Verhoeven (41): ‘Dit jaar hebben
we weer wat meer livemuziek. We merken
dat ons publiek dat waardeert.’ Maar niet
alleen bandjes staan op de agenda, óók de
beste dj’s draaien hier: Static on the Beach
met dj Bart Skils, ‘Van Strauss tot house’,
De Beat Boutique met dj Tino en Click
on the beach met dj Michel de Hey. Het
16-jarig bestaan van Woodstock wordt
deze zomer uitgebreid gevierd, maar liefst
twee keer: op 19 juli en 23 augustus. En
terecht!
Eten De nieuwe tafels en stoelen uit
Bali geven Foodstock een heel andere
uitstraling. Lekker is de Asian Delights
(€17) en de Crispy Duck (€16,50). En
natuurlijk mag de chocolade hazelnoottaart ook dit jaar niet ontbreken (€5,50).
Wij bestelden de Thaise kipspiesjes (€14)

woodstock.
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en dat was lekker, maar wél wat weinig:
de noedels waren op één hand te tellen.
Heeft de crisis hier ook toegeslagen?
Daten This is sex, drugs and rock ‘n’ roll,
baby. Of je nu overdag in één van de
relaxte banken hangt of ’s avonds uit je dak
gaat op een feest: date gegarandeerd. Ook
Jeroen (35) en Pieter (33) komen voor de
vrouwen, alhoewel ze er nog niet over uit
zijn of de dames bij Bloomingdale mooier
zijn. ‘Vrouwen moeten toch minstens tien
jaar jonger zijn dan ik ben,’ vindt Jeroen.
‘Die zijn hier wel, maar soms moet je goed
zoeken.’ Volgens de jongere Roy (23) is
vrijdagavond dé avond. ‘Lekkere wijven,
goede vibe én je mag hier blowen.’ Tip:
trek je terug met je date in het ‘pishok van
Bloemendaal’ (oftewel de plee alias het
gemeentehuis van Bloemendaal).
+ Deze tent blijft al jaren zichzelf
ondanks dat de sfeer in Bloemendaal
verandert. En dat is knap, héél knap.
- Wij moesten wel érg lang op die
tortillachips wachten, zeg. Zo moeilijk
is dat toch niet?
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Timboektoe
Velsen-Noord
timboektoe.org

Feesten Het spande er dit jaar om: qua
sfeer en feesten is Timboektoe net zo
relaxed als Woodstock en daarom was
een gedeelde eerste plaats misschien
beter geweest. Een eervolle vermelding
op nummer 2 is in ieder geval volkomen
terecht!
De surfcultuur zorgt hier voor de ultieme
relaxte strandsfeer en dat is waar wij
bij Revu naar op zoek zijn. Feesten

timboektoe.

 rganiseren is immers niet zo moeilijk,
o
de strandsfeer behouden wél. Een greep
uit de vele verschillende feestjes deze
zomer: het Visbakfestival (samen met
strandtent Aloha), het Midzomernachtfeest met onder andere The Phantom
Four & Flamboyance dj-team (rock),
Struttin’ (rauwe funk & rauwe soul +
hiphop) en Down Under (het ultieme
surffeestje). Kijk op de site voor data
en tickets.
Eten Gevarieerde kaart, van spareribs
(€14) tot ravioli (€16) tot gemarineerde
dorade (€17,50). Onze favoriet? De rode
Thaise curry (€15): om je vingers bij af te
likken! Jammer dat The man with the pan
– zoals de kok vorig jaar werd genoemd –
weg is bij Timboektoe. Hij heeft zijn
eigen tent geopend in Amsterdam. ‘Maar
met de nieuwe kok ben ik ook héél blij,’

zegt mede-eigenaar Pieter de Kroon
(33). En dát kunnen wij beamen.
Daten Jong, trendy & beautiful people:
als daar niet wat lekkers tussen zit. Fijn:
Timboektoe blijft dit jaar voor het eerst
het hele jaar open. Succes verzekerd dus
qua daten. Is het niet nu dan wel straks
bij een stevig bord erwtensoep. De knusse
hoekjes op het nieuwe terras zorgen
bovendien voor veel privacy.
+ Die lange rijen voor de bar zijn – als
het goed is – binnenkort verleden tijd.
Hier gaan ze voor bediening op het terras
en daar zijn wij helemaal voor!
- Eh...
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Whoosah
Scheveningen
whoosah.nl

Feesten Als je geluk hebt, ben je hier

(zie foto p. 12) nét op het juiste moment:
vooral de spontane feesten zijn namelijk
helemaal top. Zo worden de feestjes langzaam opgebouwd (vóór 18.00 uur geen
house) en staan de deephousebands in
combinatie met dj’s en/of saxofonisten garant voor een wereldavond. ‘Een goed feest
aan zee moet swingend zijn, vrolijk en niet
opgefokt,’ zegt bedrijfsleider Patrick van
Allez (26). ‘Bij ons staan de dj’s niet op de
voorgrond.’ En ook de geplande feesten
liegen er deze zomer niet om. Zo zijn de
Rekorderfeesten terug van weggeweest
(12 juli en 8 augustus) en ook Dekmantel
is weer van de partij (house, techno, disco
& funk). Secret Cinema is er op 21 juni
en 26 juli. Onze favoriet? Bang natuurlijk!
Met dj Remy & friends.
Eten Ook dit jaar wordt het eten verzorgd
door het Haagse restaurant Mochi en

Sebastiaan
Labrie (39)
acteur en
presentator
‘Ik ga niet zo vaak
naar het strand,
zeker niet als het er megadruk is. Ik hou
niet van roze stranden, if you know what
I mean. Hip zegt mij geen reet. Het is niet
mijn ding om met z’n allen de nieuwste
zonnebril aan elkaar te showen en fijn
zelfbewust rond te stappen. Geef mij
maar de surfcultuur, stukken relaxter.
Ik hou van open, speelse mensen. Het
moet dan wel heel gek lopen wil je niet
iets meemaken. Mijn ideale dagje strand?
Vrienden, surfen, muziek en ondergaande
zon. Nu ik er zo over nadenk heb ik echt
zin om ergens mijn kont in het zand te
parkeren.’
anp
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Top 4 buitenlandse
strandtenten:

strandclub wij.

Renske de
Greef (25)
schrijfster
anp

‘Ik hou erg van
het strand ondanks
mijn kwallenfobie.
Vooral Zeeland vind ik leuk door het
ouderwetse vakantiegevoel van vuur
torens en picknicken in de duinen. Toen
ik 16 was, ben ik weleens gaan kamperen
in Zandvoort. Dat lijkt me nu de hel op
aarde, maar toen vond ik dat leuk. De
hippe strandcultuur zegt mij niets, ik
vind het zelfs lichtelijk intimiderend. Een
beetje het help-ik-moet-langs-een-volterras-lopen gevoel in het kwadraat. Ben
altijd bang dat je er niet bijhoort zonder
gezichtsbedekkende zonnebril en een
pitcher rosé of prosecco. Geef mij maar
zandkastelen bouwen in het zand!’

dat betekent smullen. Kok Patrick Buyze:
‘De samenwerking verliep vorig jaar zo
goed en we hebben zoveel complimenten
gekregen dat we blij zijn dit jaar weer op
het strand te mogen werken.’ Het mooiste
compliment? ‘Dat mensen het hier het
lekkerste eten van Scheveningen vinden,’
zegt Buyze glunderend. En daar zijn wij
het mee eens. Probeer de Bonita waved
tiger prawns eens (oftewel de grote
garnalen met geschaafde bonito €12,50) of
de Seared Sir Loin (Hollandse entrecote
€17,50). Lekker zijn ook de salades (van
af €6,50).
Daten In de relaxte banken met enorme
kussens kun je prima de zon in de zee
zien zakken. Romantiek gegarandeerd
dus. Maar ook de mix tussen alternatief
en kak biedt volop mogelijkheden. En
niet te vergeten de leeftijd: die varieert

van 20 tot 40 jaar. Succes verzekerd dus.
+ Gelukkig geen Steamfeesten meer dit
jaar. Die werden iets te massaal.
- De catwalk van het Zwarte Pad begint
verdomd veel op die van Bloemendaal
te lijken.
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Strandclub WIJ
Scheveningen
zamen.nl

Feesten De inmiddels legendarische
Factor 10-feesten zijn nog altijd een
daverend succes. Elke laatste zondag
van de maand draaien er nationale en
internationale dj’s en het publiek komt
er massaal op af. Denk: lange rijen voor
de deur. Bedrijfsleider Robin Tesink (28):
‘Mensen komen van heinde en verre en
zijn over het algemeen 25-plus. Het zijn
vooral yuppen die veel geld spenderen.

Er worden regelmatig flessen champagne
besteld onder het mom van: kijk mij eens.’
Ook Marylse (33), op stap met haar
toyboys Stephen (22) en Erik (25), spreekt
van een zien en gezien worden-sfeertje.
‘Maar dat neemt niet weg dat de feesten
helemaal te gek zijn. De muziek is goed
en de mensen trendy.’ Kijk op de site voor
data en tickets.
Eten Top en de service ook. Wij bestelden
een tomatensoep (€5,95), carpaccio (€12)
en sushi (€14,95) en dat smaakte érg goed.
Alleen dat kleffe broodje ín de soep vonden
we wat minder. Leuk: er wordt aandacht
besteed aan de presentatie. Salades vanaf
€9,95, hoofdgerechten v.a. €14,95.
Daten Date gegarandeerd, zeker als
je van blonde vrouwen in korte rokjes
houdt. Mensen zijn jong, single en op
zoek. Wordt het je op het feest binnen

1 Blue Marlin, Ibiza
bluemarlinibiza.com
Dé hotspot op het jetsetstrand van Cala
Jondal. Hier bevind je je tussen de top
modellen, filmsterren en andere rijken
der aarde. Denk: luxueuze jachten,
champagne en beautiful people. De
sfeer is echter allesbehalve ordinair
(geen nouveau riche). Blue Marlin is hip
en trendy, met extravagante feesten en
goede dj’s.
2 Zanzibar, Curaçao
zanzibar-curacao.com
Relaxte hangout voor de yuppen van
Curaçao. In deze tent met Marokkaanse
sfeer is het niet alleen prima chillen, ook
kun je hier lekker eten (de buitenbar
serveert goede pizza’s), zeilen, kajakken
én ze hebben fijne masseuses. Tel daar
de diverse dj’s bij op die hier regelmatig
draaien en je wilt er nooit meer weg.
3 The Rock, Koh Phangan,
Thailand
fullmoonparty-thailand.com
Koh Phangan staat bekend om zijn legen
darische Full Moon Party’s. Ben je van
plan om dit jaar op 9 juli of 6 augustus te
gaan? Drink dan zeker eens een cocktail
bij strandtent The Rock. Gegarandeerd
fenomenaal uitzicht over het feest!
4 Shoko, Barcelona
shoko.biz
Hipper dan hip én de meest toonaan
gevende dansgelegenheid van de stad.
In deze feng shui ingerichte tent kun
je overdag prima loungen en ’s avonds
lekker dansen.

elements beach.

iets te heet onder de voeten? Buiten
in de zwarte kuipstoeltjes is het heerlijk chillen. Het kampvuurtje doet de
rest. Tip: neem je date mee voor een
romantische strandwandeling. Of meer.
Privacy gegarandeerd op dit rustige stukje
strand van S
 cheveningen.
+ Deze tent was tot twee keer toe winnaar
van de Strandtententest en niet voor niets!
Zowel de feesten als het eten én de sfeer
zijn top.
- Yuppen? Het is maar hoe je het
omschrijft. Als je te koop loopt met je
hoeveelheid geld dan val je bij ons in de
categorie nouveau riche, patsers dus. En
die gore plee is ook een minpuntje.
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Elements Beach
’s Gravenzande
elementsbeach.com

Feesten Easy and laid back, zo is de sfeer
het beste te omschrijven. Niet alleen overdag, maar ook tijdens één van de (vele)
feesten. Vooral bij mooi weer is het hier
iedere donderdag en zondag raak: zo is
er op donderdag T.E.D. oftewel Thursday
Evening Dance. Met dj’s en vrolijke housemuziek. Elke laatste zondag van de maand
hangt er een wat meer hippieachtige sfeer
met Chakra, oftewel tarotkaarten lezen
& dansen. Of zoals ze het zelf zeggen:
‘Een trip langs alle chakra’s van de
house...’ Maar ook Elements Beats mag
natuurlijk niet ontbreken (14 augustus
en 25 september) en Dansen aan Zee
(14 juni). Wij zetten echter de 70’s /80’s
Party on the beach in onze agenda
(18 juli)! Kijk voor meer info op de site
of schrijf je in voor de nieuwsbrief.

strandtenten
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Eten De Thaise kokkin had helaas
heimwee en is huiswaarts gekeerd. Dat
betekent dus minder Thaise gerechten en
ook helaas minder keuze. Tosti’s, pisto
letjes, tapasgerechten en salades. Qua
hoofdgerecht kun je kiezen uit kipsaté en
biefstuk. En dat vinden wij wat mager.
Daten Met de mooie vrouwen zit het hier
wel goed, vooral op de feestjes. Publiek is
25 plus en op zoek. Dus sla je slag!
+ Hier waan je je in het buitenland.
- Tja, het gemis van het Thaise eten.
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Jamm Beach
Ter Heijde
jamm-beach.nl

Feesten Latin Lovers mag ook dit jaar
niet ontbreken. Denk: zomerse house,
populair, uplifting plus jong publiek. Maar
ook aan de dertigers onder ons is gedacht:
wordt er bij veel strandtenten commerciële
house gedraaid, bij deze tent gaan ze voor
een wat meer v olwassen geluid, oftewel
(deep)house en de betere latin. Een
absolute aanrader is Know Your Classics,
met house uit begin jaren negentig. Een
feest der herkenning waarbij ook vooral
de oude Roxy-tijden herleven. Medeeigenaar Dylan Otto (37): ‘Gemiddeld
zijn de bezoekers van onze feesten 25
jaar. Ze vinden Scheveningen te druk en
komen hierheen.’ Als fervent Ibiza-ganger
droomt Otto van een tweede strandtent,
maar dan op het Spaanse eiland: ‘Ik zou
graag een Jamm-Ibiza openen, dat lijkt
me te gek.’
Eten Bij een relaxte laid back-sfeer hoort
ook een relaxte kaart. Hier geen moeilijke
en ingewikkelde gerechten, maar een

Top 3 stadsstranden
1 Blijburg aan Zee, Amsterdam
blijburg.nl
Voor het zevende jaar geopend en nog
altijd een topper. In het weekend zijn
er dj’s, vj’s, bands, festivals en bbq’s.
Leuk: op zondagochtend is er het
‘über-relaxte ontbijt’ (zoals ze het zelf
noemen). Pluspuntje: Blijburg is ook in
de winter geopend.
2 Beachclub Sunrise Aquabest
beachclubsunrise.nl
Op zoek naar het ultieme strandgevoel in
Eindhoven en omstreken? Dan is Sunrise
the place to be: zand, palmbomen en
heerlijke strandstoelen aan het water.
Feestjes zijn top (Lakedance, Sneakerz
Festival) en het eten lekker (probeer de
gamba’s eens met woknoedels).
3 De Oerkap, Haarlem
oerkap.nl
Ook Haarlem heeft sinds vorig jaar zijn
eigen stadsstrand. De Oerkap ligt aan het
Spaarne, vlak achter de Lichtfabriek en is
dé plek voor lange zomeravonden met
vrienden. De nadruk ligt hier op muziek,
cultuur en jong creatief talent.

kleine menukaart met prima keuze:
Fish and Chips (€14) en Portobello met
geitenkaas (€11,50). Lekker is de JAMMburger (€11,50) en de Oosterse salade
met biefstukreepjes (voorgerecht, €8,50).
Bij minder mooi weer is het goed toeven
in het paviljoen met retro-sfeer.
Daten Hier komt voor ieder wat wils:
surfers, alto’s en kak. Als dát geen lekkere
date oplevert. Alhoewel liefdes komen en
gaan, zit er ook af en toe ‘the real thing’

blm9.

tussen. Dylan Otto: ‘Huwelijksaanzoeken
worden hier op het strand gedaan.’
+ Hier geen massale toestanden. Het
strand is lekker rustig en de feesten hip.
Wat wil je nog meer?
- Dat Latin Lovers om kwart voor
1 stopt, natuurlijk.
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Mango’s Beachbar
Zandvoort
mangosbeachbar.com

Feesten In deze top 10 mag Mango’s
zeker niet ontbreken! Al jaren een topper
met verschillende leuke feestjes. Vooral
Bubbles on the Beach is een aanrader
(dit jaar op een zondag i.p.v. zaterdag:
30 augustus). Dit nazomerfeest wordt voor
de derde keer georganiseerd, samen met
tenten als Buena Vista en de Vissershut.
Tropische dansmuziek, wijnen met

b ubbels en verschillende gerechten voeren
de boventoon. Maar wat dacht je van
het salsafeestje LatinTaste? Of Zandvoort
A-live? Mango’s mag je zeker niet missen
deze zomer!
Eten (Zuid-)Amerikaanse menukaart
met gerechten als Filete de solla frito
(gebakken scholfilet €14,50) en Pincho
de lomo (varkenshaassaté €12,50). Maar
ook de Hamburguesa Mango staat weer
op het menu (€11). Zin in een lekkere
cocktail? Probeer dan de Caiproska of de
Margarita Mexicana (beide €7). Chillen
kun je in één van de zithoekjes of buiten
op het terras onder de palmbomen.
Daten Hier doen ze niet zo moeilijk.
De meisjes op de salsafeestjes zijn open
minded, oftewel: overal voor in. Houd
je van exotische schonen? Dan weet je
waar je moet zijn.

+ De Zuid-Amerikaanse ‘saloon’-achtige
sfeer.
- Het hoge blingblinggehalte.
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BLM9
Bloemendaal aan Zee
blm9.nl

Feesten Tja, wat zullen we ervan zeggen.
Deze tent mag niet ontbreken, omdat
ze goede dj’s en feesten hebben, maar...
wij lopen liever een deurtje verder naar
Woodstock. Voor de volledigheid toch een
greep uit de vele feestjes: top is natuurlijk
Sneakerz en Housequake. Maar vergeet
ook Addicted en Bateria niet. Daarnaast
organiseert BLM eigen feesten (onder
andere 12 juli en 9 augustus) én is er op
5 juli Pacha Ibiza. De feestjes trekken
massa’s bezoekers, dus wees er op tijd
bij voor je tickets (zie website).

Bart Skils
(34) dj
‘Op het strand is
het op de eerste
plaats belangrijk
dat je de sfeer
goed neerzet qua muziek en vibe.
Niet te hard van stapel lopen en
opbouwen. De feestjes bij Woodstock
zijn altijd goed, weer of geen weer.
Ook dit jaar draai ik weer bij Static
on the Beach en de mix tussen de
vaste Woodstock-bezoekers en ons
eigen publiek vult elkaar heel mooi
aan. Er ontstaat elke keer weer een
mooi feest met een uitzinnige sfeer.
Woodstock is dan ook één van mijn
favoriete strandtenten, samen met
Timboektoe. Lekker ongedwongen,
daar houd ik van.’

21

Eten Menukaart is prima, maar niet heel
verrassend. Ravioli (€15,50) en kipsaté
(€16,20). Lekker is de Beef Teriyaki
(€19,50). Gerechten zijn wel wat aan
de prijzige kant.
Daten Het is hier zien en gezien worden.
Naomi (29, hoogblond, veel make-up)
geeft toe dat ze voor de mannen komt:
‘Ze zijn lekker, maar wel wat jong.’ Haar
vriendin Joyce (30) vindt de feesten soms
wat intimiderend. ‘Wat een uiterlijk
vertoon, het is duidelijk dat iedereen
is wezen shoppen en naar de kapper is
geweest. Daar houd ik niet zo van,’ zegt
ze. Volgens Jhonatan (24) komen hier
absoluut lekkere wijven en kijkt hij zijn
ogen uit. ‘Hier ga ik los.’
+ Pacha Ibiza natuurlijk. Altijd goed.
- Deze tent is het net niét. De reden?
Het publiek.

column

Best ellendig
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Beachclub Naturel
Schevingen
naturel.info

Feesten Twee uur vliegen om te feesten
op Ibiza? Niet nodig. Hier hebben ze
Hed Kandi en This is Sander Kleinenberg. Maar vergeet ook Zeeruis niet. Dit
minimal/techno-concept met dj’s als Bart
Skils, Marcus Meinhardt en Michel de
Hey was vorig jaar een enorm succes
en staat daarom ook dit jaar weer op de
agenda. Bedrijfsleider Remco Schaap
(40): ‘Met feesten als This is… en Zeeruis
willen we een Ibiza-achtige uitstraling
geven aan onze feesten. Zeeruis begint
overdag met rustige lounge/housemuziek
en gaat vervolgens de hele avond door.’
Kijk op de site voor data en tickets.
Eten Dit jaar is er gekozen voor een
fusionkeuken, oftewel een mengeling
van culturen, wereldsmaken en kook
technieken. En dat past ook prima bij
de trendy en Balinese sfeer die de tent
een relaxte uitstraling geeft. De gerechten
zijn vers en homemade. Denk: Pasta alla
vongele (€10), tonijnsteak (€16) en vis van
de dag (vanaf €16). Leuk zijn de themaavonden: Oester-, Lobster- en Gambaavond. Het concept? All you can eat!
Daten De cultstatus die Naturel de
afgelopen jaren verworven heeft vanwege
zijn unieke ligging (allerlaatste strandtent op het einde van het Noorderstrand)
zorgt voor een leuk en trendy publiek.
De massa zul je hier niet snel vinden.
Dansen en sjansen dus, totdat je erbij
neervalt.
+ Het Ibiza-sfeertje natuurlijk.
- Iets te commercieel. Wij missen het
strandgevoel.

Paul Levitton

strandtenten
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bloomingdale.

beachclub naturel.
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Bloomingdale
Bloemendaal
aan Zee

bloomingdaleaanzee.com

Feesten Oké, we zijn er heel eerlijk in:
Bloomingdale is niet onze favoriet. Er
hangt hier veel te veel een ‘club’-sfeer in
plaats van het relaxte strandgevoel. Dat
neemt niet weg dat ze wél weten wat
feesten zijn. Elke zondagmiddag kun je
hier vanaf 16.00 uur – weer of geen weer –
volledig uit je dak gaan met feesten als
Ex Porn Star, Taste It, Bloomingdale

XX en de Pacha Album Release Party.
Mede-eigenaar Maarten de Wit (34):
‘Het publiek is jong en trendy, tussen de
25 en 30 jaar. Ze hebben de clubavonden
op zaterdagavond wel een beetje gezien.’
Jammer zijn de enorme kleerkasten voor
de deur. ‘Dat vinden wij ook, maar helaas is
het wel nodig. Bij calamiteiten spring ik er
zelf liever niet tussen,’ aldus Maarten.
Eten Gevarieerde kaart, van kipsaté
(€15,50) tot spicy gamba’s (€23,50). Wij
bestelden de tonijnsashimi (€9,50) en die
kwam glansrijk door de test. Maarten:

‘Vooral de salades zijn populair bij onze
klanten, je merkt dat mensen steeds
gezonder gaan eten.’ Salade geitenkaas:
€14,50, salade Thai scampi: €15,50.
Aanrader: de fishmarket op woensdagavond. Loop langs het buffet en kies een
vers gevangen visje dat vervolgens in de
outdoor kitchen wordt klaargemaakt. Wel
even van tevoren reserveren.
Daten Als je hier geen date scoort dan
weten we het niet meer. Zowel bij de
feesten als overdag is het zien en gezien
worden. Date gescoord? De nieuwe
vip-bedden op het terras lenen zich
uitstekend voor een rendez-vous (ook
overdag relaxed trouwens en leuk is het
welkomstgeschenk). Extra r omantisch
wordt het door de aankleding van het
terras met nieuwe spullen uit Bali. De
kille sfeer van vorig jaar is gelukkig
weg.
+ De meisjes in de bediening. Hebben
ze een blik modellen opengetrokken
of zo?
- Het publiek vindt zichzelf heel
hip.
GIDS
Reageren? reactie@revu.nl
2009
Alle 115 strandtenten op je
iPhone? Ga dan snel naar
de iTunes- of de App Store!

Het is zomer en dat vindt iedereen goed nieuws. Merk je ook aan een
nummer als dit: veel vrolijker dan normaal. Ellende hoort immers niet bij
het ‘zomergevoel’.
Opvallend eigenlijk, want er is best ’t een en ander ellendig aan de zomer.
In de zomer worden bijvoorbeeld veel meer simpele liedjes hits dan in
de drie andere seizoenen samen. Of denk je dat U Can’t Touch this van
MC Hammer ooit een succes zou zijn geworden in de sneeuw? Vamos a la
Playa van Righeira? The Ketchup Song? Sex on the Beach? Que Si, Que No?
We’re Going to Ibiza!?
In de zomer draaien nog meer flauwe comedy’s in de bioscoop dan met
Kerst.
De beste tv-programma’s stoppen voor de zomer, en gaan pas weer verder
wanneer de herfst al nadert.
In de zomer dragen veel meer mensen Crocs dan in de winter.
En veel meer mannen korte broeken.
In politiek opzicht is de zomer een ramp: we hebben feitelijk geen parlement,
geen regering en geen parlementaire pers.
In de zomer halen onnozele berichten ook de serieuze media. Omdat
we daar een term voor hebben (komkommernieuws) is het algemeen
geaccepteerd.
In de zomer hebben we weliswaar festivals, maar de clubs zijn dicht.
In de zomer hebben we weliswaar nauwelijks files omdat iedereen vakantie
heeft, maar daardoor is het overal waar het leuk is ook veel drukker. Of juist
niet omdat ze er ‘zomerpauze’ houden.
In de zomer heeft iedereen vrij, maar tegelijk is er een enorme druk iets
te doen. Meest gestelde vragen immers: ‘Wat ga jij doen deze zomer?’ en
‘Waar ga jij heen deze zomer?’
Voor wie daar op eigen kracht niet uitkomt, zijn er stapels boeken beschikbaar,
en vele sites. Daar staan tips op die de indruk wekken dat de zomer het
seizoen van de wanhoop is.
(Go outside and find 10 different kinds of flowers! Have a winter theme
party! Have a paper airplane contest!)
In sommige songteksten is dat ook zo, juist vanwege die lange dagen, lege
snelwegen en de aanname van vrolijkheid, want zonneschijn.
Violent Femmes zongen ooit: ‘How will I stand the summer / When spring
was such a bummer.’
En Fountains of Wayne: ‘It must be summer / Cause the days are long / And I
dial your number / But you’re gone, gone, gone (…) And it must be summer
/ Cause I’m falling apart.’
Gelukkig bestaan er ook veel nummers over de zomer die juist de oplossing
aandragen, die ons vertellen wat te doen in de zomer.
Die van The Avalanches bijvoorbeeld: ‘Flight 22 is off to Honolulu.’
Leon Verdonschot

