
We stuurden fotograaf Mark en verslaggever Renée op  
een mooie dag naar het strand waar ze strandliefhebbers 
spraken en fotografeerden. ‘Wat wij hier langs de kustlijn 
hebben, is best bijzonder, zulke lange, brede stranden zijn 
niet overal in Europa.’

zonnige
dag

Op een
naar

ROBER T BEL K E (29) IS PA R T NER E X ECU T I V E EN HEEF T EEN 
REL AT IE ME T HE Y D M A S (33, PRO JEC T M A N AGER ). S A MEN 
WONEN Z E ME T HUN ZOON TJE L I A M (3 M A A NDEN) IN HIL L EGOM.  
ROBERT: ‘Voor ons is deze strandwandeling heel bijzonder, 
want het is de eerste keer dat Liam de zee ziet. Of nou ja, ik 
weet niet of hij het echt ziet, volgens mij slaapt hij de hele 
tijd, maar het gaat om het idee.’ HEYD: ‘Wij zijn dol op het 
strand. Nadat Robert en ik elkaar tijdens onze studies in 
2015 in Groningen ontmoetten, woonden we twee jaar in 
Portugal. Daar gingen we ook vaak naar het strand. Het 
was er geweldig, maar toch woon ik liever in Nederland.’ 
ROBERT: ‘Ik ook. Heyd komt uit Brazilië en ik uit Duitsland, 
maar hier voelen we ons allebei meer thuis dan in ons 
geboorteland. Dat komt vooral doordat mensen in Neder-
land veel vrijer en flexibeler zijn.’ HEYD: ‘De stranden in 
Nederland vind ik allemaal even prachtig.’ Robert: ‘Ik kan 
niet wachten tot ik samen met Liam zandkastelen kan 
maken.’

  ROBERT, HEYD EN LIAM
‘ Ik kan niet 
wachten tot Liam 
groot genoeg is 
om een 
zandkasteel met 
hem te bouwen’

T E K S T R E NÉ E B ROU W E R  F O T OGR A F IE  M A R K U Y L
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Langevelderslag

 PORTRE T TEN



  CATHARINA EN PETER 
‘ Hoe noordelijker je 
gaat, hoe rustiger het 
strand, heerlijk!’

CATHARINA DE LEUR (52) WERK T VOOR DE KUS T WACHT OP CUR AÇAO. 
HA AR E X-GELIEFDE PE TER VAN TREUREN WOONT IN HILLEGOM EN 
WERK T ALS PRODUCT SPECIALIS T. ALS CATHARINA EN PE TER ELK A AR 
OPZOEKEN, WANDELEN ZE GR A AG OVER HE T S TR AND.  
PETER: ‘Langevelderslag is vijftien minuten rijden vanaf mijn huis, 
zodra het mooi weer is, ga ik er naartoe.’ CATHARINA: ‘Ik woon sinds 
twee jaar op Curaçao waar ik voor de kustwacht werk en daar 
zijn de stranden helemaal prachtig. Toch kom ik hier ook graag. 
Gemiddeld twee keer per jaar ga ik naar Nederland om familie 
en vrienden te bezoeken, zoals nu. Met Peter spreek ik dan ook 

K AML A KIENNO ( 75) EN SONJA JIMIDAR ( 75) KOMEN UIT DEN HA AG. ZE ZIJN AL VIJF TIEN JA AR 
VRIENDINNEN EN GENIE TEN VAN EEN MOOIE DAG IN SCHE VENINGEN. 
KAMLA (LINKS OP DE FOTO): “Sonja en ik kennen elkaar al vijftien jaar. Vroeger gingen we 
vaak bij Simonis lekker een visje eten.” SONJA: “Of struinen op de boulevard van 
Scheveningen.” KAMLA: “In Kijkduin kwamen we ook regelmatig, maar helaas is het 
daar door nieuwbouw en herstructurering zodanig veranderd dat wij er niet meer 
naartoe gaan.” SONJA: “Erg jammer, want we liepen daar graag over het strand. 
Helaas merken we dat we zelf ook wat minder mobiel zijn geworden. Door ouder-
dom is het voor ons tegenwoordig wat moeilijker om lange strandwandelingen te 
maken, maar dat weerhoudt ons er niet van om eens in de zoveel tijd alsnog met de 
taxibus naar Scheveningen te gaan.” KAMLA: “Zeker niet. Van de zoute, zilte zeelucht 
worden wij erg blij.”SONJA: “Dan halen we herinneringen op aan vroeger en genieten 
we van een prachtige dag aan zee.”  K AML A EN SONJA 

‘ Van de zoute, 
zilte zeelucht 
worden wij erg 
blij’

altijd af. We hebben 21 jaar een relatie met elkaar 
gehad, kinderen hebben we niet. Nadat we als goede 
vrienden uit elkaar gingen, kreeg ik van mijn werkgever 
de mogelijkheid om op Curaçao te gaan werken. Een 
kans uit duizenden!’ PETER: ‘Eigenlijk is het strand van 
Egmond aan Zee mijn favoriet. Mijn opa en oma woonden 
daar toen ik kind was, dus ik heb er veel mooie herinnerin-
gen aan.’ CATHARINA: ‘En ik vind het strand bij Julianadorp 
heel fijn. Het is daar heel groot en stil. Hoe noordelijker je 
gaat, hoe rustiger het strand. Heerlijk!’
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  ESMÉE EN FLEUR
‘ Hier ben ik vrij, 
met de zon in 
mijn gezicht en 
de wind door 
mijn haar’

  KEVIN EN JIMMY-DEAN 
‘ Als we hier zijn,  
voelt het net als  
vakantie’ 

K E V IN RE A D (35) WOON T IN HOOF DDORP EN IS MERCH A NDISE PL A NNER. ME T ZI JN ZOON 
JIMM Y-DE A N (9) T R A P T HI J GR A AG EEN B A L L E TJE OP HE T S T R A ND. 
KEVIN: ‘Zwemmen in de Noordzee… Het is niet iets voor mij. Het water is me net wat te 
donker en ik ben ook niet zo fan van kwallen, maar het strand vind ik leuk. Samen 
met mijn zoon Jimmy-Dean kan ik uren overschieten en hooghouden. Er is hier ook 
genoeg ruimte voor. En als we dan klaar zijn, pakken we lekker een terrasje. 
Scheveningen is mijn favoriete strand. De boulevard is heel gezellig en het er net als 
vakantie. Deze zomer zijn we met de rest van ons gezin, mijn vrouw en mijn twee 
andere kinderen, twee weken te vinden in Blanes. Een heerlijk vooruitzicht!’ 

MEL A NIE S TA L L EN (65) IS OPER AT IONEEL M A N AGER. H A A R 
PA R T NER RON A L D DE V RIE S (6 4) IS JURIDISCH A DV ISEUR. Z E 
WONEN IN VOGEL EN Z A NG EN HEBBEN S A MEN HOND DOOK (1,5).  
MELANIE: ‘Of het nou regent, waait of snikheet is: elk week-
end zijn wij op dit strand te vinden. Samen met onze hond 
Dook. Alleen in de zomer moet hij vast, de rest van het jaar 
mag hij vrij rondlopen. Gezellig lopen met Dook vinden we 
heel belangrijk. Het is onze uitlaadklep, omdat we allebei 
best een drukke baan hebben. Helaas is vorig jaar onze 
andere hond, Noushka, een schapendoes/terriër, overle-
den. Ze werd 15,5 jaar. Op zich een prima leeftijd voor een 
hond, maar het was wel verdrietig.’ RONALD: ‘Dook vindt het 
geweldig in de zee en op het strand. Als het warm is, gaan 
we vaak met hem ergens op het strand liggen. Vindt hij ook 
leuk.’ MELANIE: ‘We houden ervan om nieuwe landen en 
plaatsen te ontdekken. Naar dit strand komen we elke 
week, maar op vakantie laten we ons graag verrassen.  
Des te leuker wat we dan allemaal meemaken.’

E SMÉE VA N KOOY (33) KOM T UI T B A A RN EN IS  
BOEK HOUDER. Z E HEEF T EEN REL AT IE ME T ROBER T EN IS 
MOEDER VA N F L EUR (5).  
ESMÉE: ‘Minstens één keer per maand ga ik met mijn gezin 
naar Langevelderslag. Toevallig is mijn vriend Robert net 
even naar het restaurantje bovenop de heuvel, anders 
had hij vast graag verteld waarom we zo fan zijn van dit 
strand. We wonen in Baarn, dus is het ongeveer een uur 
rijden, maar we hebben het er graag voor over. Ook in 
de winter wandelen we hier vaak. Hier hebben we alle 
ruimte. We wandelen vlakbij de golven, spelen in het 
zand of gaan gewoon even op een kleedje zonnen. En 
op warme zomerdagen is de hoogte van de zee hier 
ideaal. Doordat de bodem schuin afloopt, is het veilig 
voor kinderen om in het water te spelen. Als ik op het 
strand ben, voel ik me vrij. Lekker de zon in mijn gezicht 
en de wind door mijn haar, ik houd ervan.’
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  MELANIE EN RONALD
‘ Of het regent,  
waait of heet is,  
wij wandelen hier  
elk weekend’



  GIUSY EN DYLAN
‘ Voor de hond  
nemen we altijd  
een eigen  
parasolletje mee’

GIUSY (4 2, E IGEN A A R MODEL L ENBURE AU) EN DY L A N (32, BUSINE SS E X EPER T ) DEUZ EM A N 
WONEN IN A MS T ERDA M. Z E Z I JN DE T RO T SE B A A S JE S VA N BUL L T ERRIËR ZOE Y ( 7 ).
GIUSY: ‘Het liefst liggen we op een zonnige dag dicht tegen de duinrand aan. In de lente 
is het daar, eventueel achter een windscherm, al goed te doen. Op het strand heeft 
onze hond Zoey altijd haar eigen parasolletje voor voldoende schaduw en een bak 
koud, vers water. Verder vindt het ze leuk om lekker te wandelen en in het water te 
spelen.’ DYLAN: ‘Zwemmen in de Noordzee doen Giusy en ik ook.’ GIUSY: ‘Nou, ik vooral in 
de zomer, hoor …’ DYLAN: ‘Ik duik net zo goed hartje winter in de zee. Bijvoorbeeld met 
de nieuwjaarsduik. Het geeft zo’n kick als je in dat ijskoude water rent.’ GIUSY: ‘Mijn 
leukste vakantiebestemming is Bologna in Italië. Daar heb je prachtige stranden. Maar 
onderschat de schoonheid van de Nederlandse stranden niet. Wat wij hier langs de 
kustlijn hebben, is best bijzonder, want veel stranden zijn groot en breed. En dat zie je 
niet overal in Europa.’

 PORTRE T TEN
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#1  BERNIE’S BEACHCLUB IN ZANDVOORT
Een strandtent met een fantastisch zwembad en heerlijke lig-
bedden. Bij Bernie’s Beachclub in Zandvoort weten ze hoe je 
jezelf op een onvergetelijke en relaxte dag kunt trakteren. Door 
de mooie aankleding, lekkere muziek en fijne menukaart lijkt 
het net alsof je op Ibiza bent. Tip: reserveer vooraf, want vol is 
vol. BERNIESBEACHCLUB.COM 

#2  BEACHCLUB ROYAL IN HOEK VAN HOLLAND
Voor echte zonaanbidders is Beachclub Royal in Hoek van Hol-
land dankzij zijn stijlvolle terras en ligbedden ‘the place to be’. 
Echte palmen, zand, loungestoelen en vriendelijk personeel zor-
gen voor het ultieme tropische relax gevoel! BEACHCLUBROYAL.NL

#3  SOLBEACH IN SCHEVENINGEN
Barbecueën op het strand? Dat kan bij strandtent Solbeach 
in Scheveningen. Met een speciale tafelbarbecue kun je zelf 
vlees, vis en vegetarische hapjes bakken. Tip: Solbeach heeft 
een leuke speelgelegenheid voor kinderen. Voor de ouders is er 
rondom genoeg plek (lees: lekkere loungebanken) om te zitten, 
zodat je en je kroost in de gaten kunt houden én gezellig kunt 
eten. SOLBEACH.NL

#4  WOODSTOCK BLOEMENDAAL
Strandtent Woodstock in Bloemendaal doet zijn naam eer aan. 
Net als bij het gelijknamige muziekfestival in de jaren zeventig 
hangt er een hippiesfeer waarbij alles kan en niks hoeft. De 
muziekfeestjes ’s avonds zijn altijd geslaagd, en overdag kom je 
hier zeker tot rust. WOODSTOCK69.NL

#5  BEACHCLUB PERRY’S IN SCHARENDIJKE (ZEELAND)
Al meer dan 27 jaar is Beachclub Perry’s in Scharendijke een 
begrip. Het interieur staat geheel in het teken van Noord-Afri-
kaanse sferen en de menukaart biedt overheerlijke gerechten. 

#6  BEACHCLUB INDIGO IN SCHEVENINGEN
Hier word je meteen vrolijk. Dankzij de vrolijke kleuren die 
beachclub Indigo in Scheveningen tekenen, geniet je extra van 
een dag op het strand. De strandtent organiseert ook veel 
zomerse strandfeesten! BEACHCLUBINDIGO.NL 

#7  CLUB ZAND IN CASTRICUM AAN ZEE
Een ongedwongen strandpaviljoen in Castricum aan Zee. Dat 
is Club Zand. Bestel je favoriete cocktail, chill in een grote 
hangmat of aan de picknicktafel en droom weg op de zonnige 
loungemuziek op de achtergrond. Leuk om te weten: Club Zand 
is het hele jaar open, ook in de winter is het hier fijn. CLUBZAND.N

FIJNE STRANDTENTEN LANGS DE NEDERLANDSE KUST
Op minivakantie in eigen land? Bij deze bijzondere strandtenten waan je je op een 
zomerse dag voor even in een warm, exotisch land.

JOSÉ ROZ ENBROEK IS BL A DENM A K ER EN JOURN A L IS T. 
‘Negen jaar geleden ben ik verhuisd van Haarlem naar 
Amsterdam. Ik vind het heerlijk wonen in de grote stad, 
maar wat ik mis is het gemak waarmee je naar de 
duinen en het strand fietst. Ik ben gek op de zee en het 
strand. Ik houd niet van zonnebaden, wel van lopen en 
zwemmen, van het gevoel van vrijheid en oneindigheid. 
Aan zee waait mijn hoofd als vanzelf leeg en schoon. Ik 
heb altijd erg veel bewondering voor mensen die het 
hele jaar door zwemmen in zee, zelf probeer ik ook het 
zwemseizoen op te rekken. Vorig jaar heb ik tot novem-
ber doorgezwommen. Dit jaar heb ik me in mei voor het 
eerst weer even in de golven gewaagd. IJskoud, maar zo 
zalig. Daarna voel je je zo ontzettend alive & kicking.’

  JOSÉ
‘ Aan zee waait  
mijn hoofd altijd  
vanzelf leeg’


