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Zet nu met een been een flinke stap naar voren,
met de voet ‘ge p u nt ’, oftewel gestrekt met de
tenen naar beneden. Voor wie rechts is, is het
rechterbeen het handigst. Zet vervolgens de
handen in het verlengde van het been op de
grond, met de handen weer enigszins naar bin-
nen gevouwen, terwijl je bovenlichaam mee-
draait naar rechts. Blijf het lichaam aangespan-
nen houden tot je weer met de twee voeten aan
de grond staat. Begin voorzichtig en laag, zodat
je went aan de bewegingen, die als het goed is
steeds meer één beweging worden. Een zachte
ondergrond zorgt voor een veilig gevoel.

Probeer uiteindelijk de benen zo ver om-
hoog te krijgen dat ze verticaal boven de rest
van het lichaam komen. Hoe langer je met het
tweede been wacht, hoe verder de benen in de
lucht uit elkaar kunnen, hoe mooier de rad-
slag eruit ziet.

Milou�van�Rossum

A�d�ve�r�t�e�n�t�i�e

HET �KU �N �STJ �E GROENE �V I NG ERSMENU �GRAND �H�OT�E�L

Een handstand ging nog wel, maar een fatsoen-
lijke radslag maken is mij als kind nooit gelukt.
Niet zo erg als het niet halen van een rijbewijs,
maar evengoed een gemisje in de ontwikke-
ling. Terwijl het iedereen zou moeten kunnen
l u k ke n , aldus Elvira Becks. Becks (43) is oud-
topturnster – ze deed mee aan de Olympische
Spelen van 1992 – dus voor haar is de radslag
nooit een probleem geweest. Maar als docent
acrobatiek aan het Lucia Marthas Institute for
Performing Arts in Amsterdam is ze gewend de
techniek uit te leggen aan mensen die de rad-
slag nog niet beheersen – ja, dat komt ook voor
bij soepele types als aankomende professione-
le dansers. En ja, ook die vinden het soms eng
om eraan te beginnen.

De kracht die je nodig hebt in schouders, ar-
men en rug train je door je armen recht onder
je schouders op de grond te zetten, met de
handen enigszins naar binnen gevouwen – als
je de lijn van je vingers zou doortrekken, moet
er een grote driehoek ontstaat. Strek nu de be-
nen uit en krul de tenen naar voren, zodat je
alleen op handen en tenen staat. Het maakt
niet uit of de benen heel dicht bij elkaar staan
of niet, wel moet bij deze oefening de boven-
rug bol zijn, waardoor de buikspieren aange-
spannen worden. ‘Kruiwagen lopen’ is vol-
gens Becks ook een goede oefening.

Als dit makkelijk gaat, ga dan rechtop staan
en strek de armen en schouders helemaal om-
hoog, zo dat de bovenarmen tegen de oren
staan. Zorg daarbij dat er spanning staat op
het hele lichaam – die heb je nodig om een
strakke radslag te maken.

S proeien, mag dat nog wel in deze droge
tijden? Het is wachten tot de term
‘s p ro e i s c h a a mte’ gemeengoed wordt,

maar een geroosterde tuin is ook niet duur-
zaam. Als het droog is valt er in de natuur
steeds minder te halen voor insecten en vo-
gels. Onze tuinen kunnen een welkome oase
zijn. Door slim te sproeien haal je het optimale
uit het water en verliest het leven in de tuin
geen eten, drinken of huisvesting.

Haal niet meteen zodra de planten er zielig
uit gaan zien de tuinslang te voorschijn, maar
maak eerst even een planning. Als je vaak een
beetje water geeft, gaan planten ondiep wor-
telen. Ze hoeven dan immers niet ver te zoe-
ken naar wat ze nodig hebben.

Geef daarom niet vaak een beetje, maar
eens per week een flinke plons. Zo worden
planten gedwongen diep in de grond op zoek
te gaan naar water, wat ze stukken sterker
maakt. Bij droogte is het eerste laagje grond in
de tuin namelijk direct de pineut. Er is geen
druppeltje water te vinden en de wortels die
te veel aan de oppervlakte liggen, drogen vol-
ledig uit. Dieper in de grond houden ze het
veel langer vol, aangezien daar zelfs bij ex-
treem weer nog water en voedingsstoffen te
vinden zijn.

Maar al te vaak staan mensen in de bran-
dende zon te sproeien. Dit doet meer kwaad
dan goed. De helft van het water is al ver-
dampt voor de dorstige plant er een slok van
kan nemen en de kans is groot dat ze verbran-
den.

Geef daarom ’s avonds water, als het afge-
koeld is, of ’s ochtends ruim voor de zon op de
tuin komt te staan. Mik op de grond, en ver-
mijd natte bladeren. Dit voorkomt het ont-
staan van schimmels en ziektes en je verspilt
minder water.

Een tweede truc om de tuin bestand te hou-
den tegen droogte, en ook heel handig als de
vakantie eraan komt en degene die ‘de plant-
jes water zal geven’ dit nog wel eens vergeet,
is het aanbrengen van een flinke laag orga-
nisch materiaal. Mulche n, noemen we dat.
Geef eerst de wekelijkse plons water. Wacht
even tot dit goed de bodem in is getrokken en
ga dan aan de slag met het aanbrengen van
compost. Een laag van vijf à tien centimeter
zorgt ervoor dat de grond veel minder snel
uitdroogt en voedt de bodem en planten.

Anne�Wieggers

In 9 stappen naar een
duurzame tuin. Vandaag:
sproei verstandig.

G iethoorn stond niet bepaald op Ilja’s ver-
langlijstje. Veel liever was hij naar Bora Bo-
ra, Las Vegas, de Maladiven, Tianducheng,

Maputo, Belize, Aitutaki, Hawaï, Fiji, de Bahama’s,
Bali of Bangkok gevlogen. Maar hij heeft zich nu
eenmaal gecommitteerd om een documentaire te
maken over toerisme, en dit is waar de filmploeg
hem hebben wil. In het Venetië van het Noorden.

Toegegeven, zelf had ik Giethoorn ook niet
bovenaan m’n bucketlist prijken. Maar we zijn er
nu, en als ik Ilja zover kan krijgen dat hij stopt met
mokken kunnen we er best een leuke dag van ma-
ken. ‘We ’ zijn trouwens niet de eerste filmploeg in
het dorp. In 1958 nam Bert Haanstra er Fa nfa re o p,
een film die zou uitgroeien tot een bioscoophit
van ongekende proporties en die Giethoorn voor-
goed zou veranderen in een trekpleister voor toe-
r i s te n .

Tienduizenden per dag zijn het er inmiddels, en
je hoeft hier maar heel even om je heen te kijken
om te constateren dat een opvallend groot deel
van hen Chinees is. Restaurants bieden menukaar-
ten aan in het Chinees, hotels zijn uitgerust met
noedelkokers, veel horecapersoneel spreekt een
mondje Mandarijn. Chinezen zijn blijkbaar dol op
Giethoorn en Giethoorn is dol op Chinezen.

„In Shanghai hebben ze Giethoorn op ware
grootte nagebouwd”, weet Ilja. Zijn humeur is
godzijdank weer een beetje opgeklaard, niet in de
laatste plaats omdat dit pittoreske doch platgetre-
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U�kunt�dit�gerecht
uiteraard�met�karper
(of�een�andere�zoet-
watervis)�maken.
Maar�het�gaat�ook
heel�goed�met�zee-
vis,�bijvoorbeeld
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Voor�2�personen:
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4�el�arachideolie;
verder�nodig:�een
grote�stoommand
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het�bord�met�de
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met�sojasaus�en
sesamolie�en�be-
strooi�hem�met�len-
te-ui.�Verhit�de�ara-
chideolie�in�een
pannetje�tot�ko-
kendheet�en
schenk�over�de�vis.
Serveer�direct.

GESTOOMDE�VIS�MET�GEMBER�EN�SOJASAUS

den dorp hem een uitgelezen kans biedt niet één
maar wel twee van zijn stokpaardjes te berijden:
toerisme en authenticiteit. Hij verwaardigt zich
zelfs een jonge Chinese vrouw aan te spreken en
haar te vragen naar de aantrekkingskracht van
Giethoorn.

„‘Het is hier zo groen en gezond’, antwoordt ze
door haar mondkapje heen. ‘In China bestaat dit
niet meer door de industriële en technologische
vooruitgang. Maar Europa is zo ouderwets en ach-
tergebleven dat ik mij hier kan voorstellen hoe on-
ze voorouders leefden.’ En wanneer Ilja haar vrien-
delijk bedankt, zegt ze: ‘Mag ik jullie ook iets vra-
gen? Weten jullie toevallig hoe laat het hier sluit?’”

O jee, dit is typisch zo’n moment waarop mijn
reisgenoot nog weleens los wil barsten in een van
zijn tirades over de verwoestende kracht van mas-
satoerisme. Net op tijd weet ik hem af te leiden
door me hardop af te vragen of er in dit pretpark
nog wat eten valt. Iemand zin in Chinees? Er wordt
gretig geknikt en even later zitten we met het com-
plete documentaireteam aan de gestoomde kar-
per. Lokale vis, Chinese bereiding. Authentiek kun
je het met geen mogelijkheid noemen, maar wel
het perfecte gerecht op deze plek.

Janneke�Vreugdenhil�volgt�deze�zomer�de�persona-
ges�Ilja�en�Clio�uit�de�roman�Grand�Hotel�Europa va�n
Ilja�Leonard�Pfeijffer.
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Leer een kunstje. Niet nuttig, maar het maakt wel indruk.
Zoals de radslag.

ILLUSTRATIE�Bart�Nijstad
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