
Heerlijk en spannend, zo’n fling tijdens de zomer. Maar eenmaal  
thuis, is het vuur snel gedoofd. Niet bij deze 6 vrouwen. Hun  
vakantie was voorbij, maar de vlinders bleven.  

‘Vakantieliefde? 
Ware liefde!’
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Ryanne & Glenn
Het liefdesverhaal van Ryanne (30) en Glenn (31) begon in 
Egypte, november vorig jaar. Voor Glenn was het liefde op 
het eerste gezicht, bij Ryanne kwamen later pas de vlinders.

Ryanne: “Om eerlijk te zijn, vond ik Glenn tijdens onze eerste 
ontmoeting niet meteen heel leuk. Oké, hij had een knap  
gezicht, maar ik was niet meteen hoteldebotel. Ik ontmoette 
Glenn voor de incheckbalie van ons resort in Egypte, vorig 
jaar november. Hij was met zijn vriend Eimad en ik met mijn 
vriendin Lisette. We bleken in hetzelfde vliegtuig te hebben 
gezeten, maar hadden elkaar nog niet gezien. In de rij voor het 
inchecken raakten we aan de praat. Eimad vroeg of we wat 
wilden drinken en Glenn wilde direct van alles van me weten. 
Hij was echt heel vrolijk, maar net iets te enthousiast voor mij. 
Daarom besloot ik een beetje afstand te houden. Stiekem vond 
ik hem wel leuk, maar ik wist niet zo goed hoe ik op Glenn 
moest reageren. Hij zocht me de hele vakantie op en op de een 
of andere manier bedacht ik allerlei redenen waarom ik niet 
op zijn avances moest ingaan. Hij was te lief, we woonden in 
Nederland te ver van elkaar vandaan, normaal gesproken viel 
ik op heel andere jongens… Tja, ik maakte het mezelf niet echt 
makkelijk. Wellicht omdat ik voor Glenn wat minder leuke  
relaties had gehad en daardoor dacht dat geluk in de liefde niet 
voor mij was weggelegd.   
Toch zoenden Glenn en ik tijdens een gezamenlijk avondje 
stappen met elkaar. Het voelde goed en verwarrend tegelijk. 
Doordat ik snel overprikkeld raak, merkte ik dat het voor mij 
iets te snel ging allemaal. Daardoor ging ik Glenn na die zoen 
een beetje uit de weg en gebeurde er tijdens de vakantie verder 
niks meer.  
Totdat we allebei weer in Nederland waren en ik veel aan 
Glenn moest denken. Ik vroeg me af waarom ik hem steeds 
wegduwde. Hij was eigenlijk heel leuk, dus wat deed hij nou 
verkeerd? Daarom appte ik hem of hij een keer bij mij thuis 
wilde afspreken. Na een goed gesprek waarbij ik aangaf dat  
ik gewoon wat meer ruimte nodig had – wat Glenn helemaal 
begreep – ging er bij mij een knop om. Anderhalve maand  
later vroeg hij mij officieel verkering en nu zijn we nog steeds 
ontzettend gelukkig met elkaar. Hartstikke leuk, vooral omdat 
ik totaal onverwachts in Egypte tegen de ware aanliep!” 

‘Opeens dacht ik: hij 
is toch best wel leuk’

“Onze eerste vakantie samen in Kaapverdië, in februari 2022. 
Dit was op Valentijnsdag tijdens een etentje op het strand.”

“Tijdens mijn dertigste verjaardag op 12 april 2022.” 

Ontmoetten elkaar:

IN EGYPTE

VRIENDIN•NL  13

PORTRETTEN



Audrey & Daniel
Audrey (32) ontmoette Daniel tijdens een reis 
in Senegal. Ze wilden graag bij elkaar zijn, 
maar dat had nog best wat voeten in de aarde. 

Audrey: “In augustus 2013 ging ik op ‘inleefreis’ 
in Senegal (een Belgisch fenomeen: je ervaart 
dan de cultuur en de dagelijkse realiteit van het 
desbetre� ende land, red.). Eigenlijk was zo’n reis 
niks voor mij. Ik haat bijvoorbeeld insecten, 
maar in Senegal zijn de vliegen bijna niet van je 
af te slaan. Toch was het mooie reis. Helemaal 
omdat ik Daniel ontmoette. Hij is Senegalees en 
hielp onze groepsleider bij de activiteiten. Tijdens 
ons eerste gesprek – we spraken Frans met elkaar –
was er direct een klik. We lachten veel samen en 
vonden elkaar duidelijk leuk. Onder een heldere 
sterrenhemel zoenden we, op een van mijn laatste 
avonden daar. 
Hoewel het goed voelde, was ik ervan overtuigd 
dat het bij een vakantieliefde bleef. We spraken 
wel af om thuis te gaan skypen, maar ik ging ervan 
uit dat ons contact zou verwateren. Alleen, dat 
gebeurde niet. Via Skype praatten we elke dag. 
Zo leerden we elkaar nog beter kennen en ik 
merkte dat we steeds verliefder werden. In de 
zomer daarop ging ik opnieuw naar Senegal, 
nu voor twee maanden. Het was heerlijk om bij 
Daniel te zijn, we hadden een geweldige tijd. 
Ik miste hem enorm toen ik weer thuis was. 
Omdat Daniel mij ook wilde opzoeken, vroegen 
we tot drie keer toe een toeristenvisum voor hem 
aan. Helaas werd dit steeds geweigerd en daarom 
besloten we in 2015, na slechts twee maanden 
echt samen te zijn geweest, met elkaar in Senegal 
te trouwen. Zo konden we voor Daniel een visum 
voor gezinshereniging aanvragen. Nu denk ik: 
dat we dat gewoon deden! Maar in mijn hart wist 
ik dat het goed zat. Gelukkig kon Daniel inderdaad 
daarna naar België komen, waar ik woon. Ik was 
toen al onverwachts zwanger van onze zoon 
Oskar, hij is nu vijf. Drie jaar later kregen we een 
dochter, Marilou, zij is twee. Onze grootste wens 
is om binnen nu en vijf jaar te emigreren naar 
Senegal. Het is een prachtig land en Daniel mist 
het ontzettend. Ook ik heb me er altijd thuis 
gevoeld, dus ik weet zeker dat we ons daar met 
z’n vieren prima kunnen settelen!” 

“Onze trouwdag op 8 augustus 2015 
in Senegal.”

Kerstmis 2020.

Herfst 2020.

“Eén van onze eerste foto’s 
samen, tijdens mijn reis in 2013.”

‘We trouwden na slechts 
twee maanden echt 
samen te zijn geweest’

Ontmoetten elkaar:

IN SENEGAL
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Esther & Vincent
Een man met krullen in de bus naar Slovenië. Dat is wat  
Esther (39) voor zich zag toen ze in haar hoofd een stem 
hoorde die zei dat ze binnenkort haar ware zou ontmoeten. 
Het bleek haar huidige man Vincent (38) te zijn. 

Esther: “Het gebeurde in de zomer van 2015. In die periode 
was ik nogal verdrietig omdat ik vaker teleurgesteld was in de 
liefde. Op een dag kreeg ik een ingeving. Het was alsof ik een 
stem hoorde die niet van mij was. Deze mannenstem vertelde 
mij dat ik nog maar tweeënhalve week hoefde te wachten 
voordat ik mijn ware liefde zou tegenkomen. Voordat ik het 
wist, zag ik heel kort een man met krullend haar voor me.  
Hij zat in de bus en ging net als ik op groepsreis voor alleen-
staanden naar Slovenië. De reis die ik in het echt ook bijna  
zou gaan maken.  
Natuurlijk was het best gek dat ik die man zo duidelijk voor 
me zag, maar ik schonk er niet veel aandacht aan. Ik kreeg wel 
vaker ingevingen die later uitkwamen, dus als het zo moest 
zijn, zag ik het vanzelf wel.  
Ruim twee weken later stapte ik in de bus naar Slovenië.  
Zoekend naar mijn stoelnummer keek ik recht in de ogen  

‘Na een ingeving 
ontmoette ik hem in 
de bus naar Slovenië’

van een kale, jonge man. Ze hadden meteen iets vertrouwds. 
En het mooie was: precies naast hem was mijn plek.  
De hele weg van Utrecht naar Slovenië praatten we met elkaar. 
Hij heette Vincent en we hadden zo’n goede klik dat we tijdens 
de vakantieweek altijd samen te vinden waren. Als iedereen  
’s avonds zijn tent opzocht, bleven wij bij het water zitten of 
maakten samen een mooie wandeling. We raakten echt niet 
uitgepraat. Het meest bijzondere vond ik dat Vincent vertelde 
dat hij van nature krullend haar had. Hij schoor het alleen al 
een tijdje...  
Onze eerste kus volgde op de derde avond van de vakantieweek. 
Het was ontzettend romantisch, midden in de stromende  
regen, onder een parasol, terwijl iedereen om ons heen  
heerlijk lag te slapen.  
Terug in Nederland zochten we elkaar snel weer op. Het voelde 
zo goed tussen ons dat we binnen zeven maanden gingen  
samenwonen. De beste beslissing ooit, want nu, zeven jaar  
later, zijn we nog steeds heel erg gelukkig samen. Op 21 april 
zijn we zelfs met elkaar getrouwd. En dat allemaal na mijn 
prachtige ingeving. Het moest gewoon zo zijn!”

Esthers verjaardag vieren op het strand van Egmond 
aan Zee in 2017. 

Tijdens een wandeling in het Nationaal 
Park Grand Paradiso in Italië in 2016.

Bij de Bridge over 
the firth of forth in 
Schotland, 2019.

“Op motorvakantie in Duitsland in 
2016, samen met mijn vader en zus.”

Ontmoetten elkaar:

IN SLOVENIË
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Uit eten in 2019.

Marjanka & Kelly
Marjanka (43) leerde haar man Kelly (47) 24 jaar  
geleden kennen op een Franse camping. Vlak  
nadat Marjanka telefonisch door haar vriendje  
in Nederland was gedumpt…

Marjanka: “Ik had hem al zien lopen. Een lange, knappe, 
Nederlandse jongen die samen met zijn vrienden in 
een tentje op de camping stond. Het was in de zomer-
vakantie van 1998. Samen met mijn ouders en zusje 
ging ik als negentienjarige op kampeervakantie, het 
was de laatste keer dat ik meeging. We gingen naar  
Lac d’Annecy in Frankrijk. Mijn vriendje met wie ik  
al drie maanden verkering had, bleef thuis. Helaas 
maakte hij het tijdens de vakantie via de telefoon uit. 
Snikkend en snotterend stond ik in de telefooncel. 
Mijn hart was gebroken en toen ik ophing, was Kelly 
daar opeens. Huilend liet ik me door hem op de ping-
pongtafel troosten. Voor de rest hield ik de boot af.  
Ik was veel te verdrietig voor een nieuwe liefde.  
Tenminste, dat dacht ik.  
Toen ik Kelly de volgende dag in de supermarché  
tegenkwam, leek het namelijk of ik werd getroffen 
door de bliksem. Ik vond hem woest aantrekkelijk. 
Ongemakkelijk zei ik hem gedag, waarna ik giechelend 
snel verder liep met mijn zusje. ’s Avonds haakten we 
aan bij de groep waar Kelly ook in zat. Bij een kamp-
vuur kletsten en lachten we tot de volgende ochtend, 
waarna Kelly en ik uiteindelijk met elkaar zoenden. 
Jammer genoeg was het de dagen daarna zo slecht 
weer dat Kelly met zijn vrienden eerder naar huis ging. 
We wisselden telefoonnummers uit en ik beloofde  
hem te bellen als ik ook thuis was, maar eenmaal in 
Nederland deed ik dat niet. Kelly woonde drie kwartier 
rijden van mij vandaan, dus wat had het voor zin om 
nog eens af te spreken? 
Ondertussen zat Kelly de hele tijd thuis tevergeefs op 
mijn telefoontje te wachten. ’s Avonds hield hij het niet 
meer en belde hij mij. Ik was blij verrast. Het weekend 
daarna spraken we af. Het klikte meteen weer en 
sindsdien waren we onafscheidelijk. 
Inmiddels zijn we twintig jaar getrouwd en hebben we 
drie zoons: Jannik (16), Joran (14) en Jurre (12). Na onze 
huwelijksreis in 2002 zijn Kelly en ik nog eens terug 
geweest op de Franse camping waar het allemaal begon. 
Dat was zo leuk. Voor mij blijft het heel bijzonder hoe 
Kelly en ik elkaar hebben ontmoet!” 

‘In Nederland zat hij 
tevergeefs op mijn 
telefoontje te wachten’

Op vakantie in Oostenrijk in 2021.

Kerstbal Wildschut 
Dancemasters, 1999.

“Onze trouwdag in 2002 
in Geertruidenberg.”

Ontmoetten elkaar:

IN FRANKRIJK
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Boottrip in Alanya, 2012.

Suikerfeest vieren met de familie, 2012.

Met jongste dochter Jasmin, 2020.Lekker op vakantie in Side, 2017.

Diana & Tahsin
Diana (49) kwam al jaren in Turkije voordat ze verliefd 
werd op haar Turkse man Tahsin (36). Omdat ze geen zin 
had in ‘gedoe’ hoopte ze dat haar vakantieliefde over zou 
gaan, maar hun liefde bleek sterker dan verwacht. 

Diana: “We kenden elkaar al van gezicht. Hij, een jonge,  
knappe Turkse man die werkte op het strand in Side en ik, een 
Nederlandse vrouw met twee dochters. Omdat ik een huisje in 
Side heb, kwam ik er regelmatig. Meestal met de kinderen in 
de schoolvakanties, maar soms ook alleen met een vriendin, 
zoals in de winter van 2011.  
Doordat ik veel in Turkije was, sprak ik een aardig woordje 
Turks. Ook kende ik veel Turken in Side, maar met Tahsin 
praatte ik nooit. Op mij kwam hij kil en arrogant over, dus ik 
was erg verbaasd toen hij mij tijdens die ene week mee uitvroeg. 
Hoewel ik niet zat te wachten op een nieuwe liefde, ging ik wat 
met hem drinken. En geheel tegen mijn verwachting in werd 
het een leuke date. Tahsin was lief, sociaal en erg geïnteresseerd 
in mij. Ik vond hem leuk, maar was wel op mijn hoede, omdat 
ik wist dat Turkse mannen op toeristische plekken nogal snel 
en veel vakantieliefdes hadden. En dat er ook mannen waren 

‘Een Turkse 
vakantieliefde? 
Dat was niks 
voor mij…’

die alleen maar met een Nederlandse vrouw een relatie  
wilden om naar Nederland te komen. Maar zo was Tahsin  
absoluut niet. 
Na mijn vakantie hielden we contact. In februari 2012 ging  
ik weer terug, maar eigenlijk hoopte ik dat onze liefde voor  
elkaar over was. Ik had helemaal geen zin in het gedoe, want 
een Turkse vakantieliefde was voor niks mij. Bovendien zag ik 
door onze verschillende culturen, grote woonafstand én een 
leeftijdsverschil van dertien jaar allerlei beren op de weg. Toch 
sloeg de vonk tijdens die week nog heviger over. We kregen 
serieus een relatie met elkaar en ik kwam zo veel mogelijk 
naar Turkije om Tahsin te zien, ook samen met mijn dochters 
Jessie en Sterre (nu 20 en 15). Ze konden het goed met  
Tahsin vinden. 
Nadat hij in augustus 2013 een Nederlands reisvisum kreeg, 
ging het snel. Tahsin en ik trouwden in hetzelfde jaar en in  
juli 2014 werd onze dochter Jasmin geboren. Vlak nadat  
Tahsin zijn verblijfsvergunning kreeg en bij ons in Nederland 
kwam wonen. Achteraf best bizar hoe snel het allemaal is  
gegaan. Maar we zijn nog steeds heel gelukkig samen en ik  
zou niet weten wat ik zonder hem moet!”

Ontmoetten elkaar:

IN TURKIJE
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Geke & Gerard
 
Géke (55) was achttien toen zij en Gerard (53) 
verliefd op elkaar werden tijdens een vakantie in 
Nederland. Inmiddels zijn ze 32 jaar getrouwd 
en hebben ze een zoon, Gerben (24). 

Géke: “17 juli 1985 is een datum die ik niet snel  
zal vergeten. Het was de dag waarop ik mijn man 
Gerard leerde kennen tijdens onze vakantie in  
Nederland. Op camping De Coebergh in Heerde 
welteverstaan. We waren achttien en zestien en 
zijn mooie, bruine haar en ogen vielen me meteen 
op. Ik zag hem voor het eerst bij de bingo in de 
campingkantine. Omdat er nogal wat mensen op 
af kwamen, was er niet veel plek meer. Gelukkig 
was er aan de tafel van Gerard nog wel plaats.  
Af en toe keek ik naar hem, maar helaas voor mij 
had hij vooral oog voor iemand anders. Dit tot mijn 
grote frustratie natuurlijk, want ik vond hem echt 
heel leuk. Het scheelde dat het meisje eerder weg 
moest die avond. Mijn moeder wilde ook al gaan, 
maar dat wilde ik absoluut niet: ik zag eindelijk 
mijn kans schoon bij Gerard. Blijkbaar had zijn 
zus dat door, want ze zei dat hij mij later wel naar 
mijn caravan kon brengen. 
Zo gezegd, zo gedaan. Aan het einde van de avond 
liep Gerard met me mee en voor mijn caravan  
verklaarde hij mij de liefde. Hij zei: ‘Ik weet niet hoe 
het komt, maar ik ben ineens zo verliefd op jou.’ 
Blozend hoorde ik het aan. Jammer genoeg moest 
Gerard de volgende dag naar huis. We wisselden 
telefoonnummers uit en beloofden elkaar te bellen. 
Wat ik niet wist, was dat Gerard de dag na zijn 
vertrek met de brommer weer helemaal terugreed 
naar de camping om bij mij te zijn. Een rit van  
zeker een uur. Zó romantisch, alleen jammer dat 
ik ook net naar huis was gegaan. Kon hij weer  
helemaal terug… 
Toch gaf Gerard niet op en hij belde me nog eens 
een dag later. De week daarop spraken we af en 
sindsdien was het dikke mik tussen ons. We waren 
zo gek op elkaar! In 1990 bezegelden we onze liefde 
met een huwelijk en in 1997 met de geboorte van 
onze zoon Gerben. En na al die tijd zijn we nog 
steeds heel erg blij met elkaar!” 

‘Voor de caravan 
verklaarde hij 
mij de liefde’

Tijdens een wandeling in 2021. “In onze tuin, eerder dit jaar.”

Onze trouwdag, 7 september 1990.

Ontmoetten elkaar:

IN NEDERLAND
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