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Fijn in je blootje met de zon op je huid voor je 

tentje, op een strand of gewoon in je achtertuin.  

Uit onderzoek blijkt dat je van naaktrecreatie 

 gelukkiger wordt en dat je zelfbeeld een boost 

krijgt. Wat houdt je tegen om je vakantie eens  

op een blootcamping door te brengen? 

TEKST: GUIDO HOGENBIRK
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Zijn we preutser?

Een schrikbeeld voor de twijfelende 

naaktrecreant is dat je op je bloot

camping alleen maar ouwe lullen ziet.  

Want hoewel belangenclub NFN stelt dat 

steeds meer jonge gezinnen kiezen voor 

een blootvakantie, lijkt naturisme toch 

iets van vroeger. Is dat ook zo? ‘Ja, 

absoluut!’, beaamt schrijver en sociale 

wetenschapper Linda Duits. ‘Ik ken veel 

mensen die vroeger met hun ouders op 

blootvakantie gingen, maar dat zelf niet 

meer doen.’ Zijn we preutser dan toen? 

Duits: ‘Jongeren beginnen later met seks 

dan hun ouders. En uit onderzoek blijkt 

dat ouders het minder toelaatbaar vinden 

als hun kinderen doktertje spelen dan in 

de jaren negentig, toen seks veel vrijer 

was.’ Maar van verpreutsing is volgens 

Duits geen sprake. ‘Volgens mij blijft het 

aantal preutse mensen gelijk, maar is het 

meer het beeld in de media dat dominant 

is.’ En op dit moment is dat dus vooral dat 

je voorzichtig moet zijn en heel bewust 

met je lichaam moet omgaan. 
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J
e gaat even douchen. Eindelijk een hokje  

vrij. De vloer is een harige modderpoel. Je 

probeert al je kleding aan het ene haakje  

te hangen en ja hoor: je onderbroek valt op 

de grond. Nog half nat trek je je kleren weer 

aan. Wat een kampeergeluk! Stel je eens voor dat  

je de hele factor kleding weg kunt laten. Voor veel 

mensen is ergens naakt recreëren een tweede 

natuur. Geef ze eens ongelijk: geen plakkerige bad 

kleding, veel minder bagage, geen zweetplekken in 

je shirt. Volgens onderzoek uit 2017 van de Univer

sity of London zitten naturisten bovendien lekkerder 

in hun vel en zijn ze tevredener met hun lichaam. 

Overwin dus je angsten en ga bloot. 
 

AANGAPEN IS ONGEWENST

Je ziet jezelf al staan, met je bierbuik, theezakjes of 

hangkont. Iedereen op de naturistencamping ziet  

er een heel stuk beter uit dan jij, denk je. Dat gaat  

je volgens Christine Kouman nog reuze meevallen.  

Zij is directeur van NFN Open & Bloot, de Nederlandse 

belangenbehartiger voor naaktrecreatie. ‘De meeste 

mensen ervaren het juist positief. Want tussen al die 

blote mensen met ieder hun eigen tekortkomingen 

zie je er eigenlijk heel oké uit. Naakt zijn mensen 

kwetsbaar, maar daardoor ook opener tegen elkaar. 

Bloot zijn we eigenlijk allemaal gelijk.’ Het is overigens 

niet de bedoeling dat je je blootgenoten uitgebreid 

gaat zitten uitchecken. Er zijn bij naaktrecreatie een 
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paar ongeschreven spelregels. Een ervan is: staar 

niet naar elkaars lichaam. 

HANDDOEKJE MOET MEE

Je hebt een kast vol leuke polo’s of zomerjurkjes. 

Neem je dan helemaal geen kleren mee op vakantie? 

Natuurlijk wel. Kouman: ‘Gekleed kun je je onder

scheiden. Je ziet dan ook dat veel mensen ’s avonds 

wat leuks aantrekken. Ook is het soms onpraktisch 

om bloot te zijn: als je staat te koken wil je geen 

spetters op je lichaam. En kruimels van stokbrood  

in je liezen zijn ook niet prettig.’ En is het niet een 

beetje vies dat op het stoeltje waar jij nu zit net 

andermans blote onderkant heeft zitten zweten? 

Een tweede gouden regel bij het naturisme is dat  

je altijd op een meegebrachte handdoek gaat zitten. 

Kouman: ‘Het is op blootcampings juist een stuk 

schoner dan op kledingcampings, omdat mensen 

zich veel meer samen verantwoordelijk voelen dat  

de boel een beetje netjes blijft. Daarnaast stap je 

gemakkelijk in en uit de douche als je hebt gezweet.’ 

TEPEL IS TEPEL

En dan de prangende vraag: hoe zit het met seks en 

naaktrecreatie? Is het er sodom en gomorra, of is 

seksualiteit juist taboe? ‘Naturisme heeft niks met 

Blootrecords

Je kunt bloot op vakantie gaan, maar je kunt 

je naturistische avontuur ook spannender 

maken en proberen een record te verbeteren. 

Misschien een van deze?

Blootjebaden
Verzamel 2505 naakte vriendinnen en duik  

de sloot in. Daarmee verbreek je het record 

naaktzwemmen dat gevestigd werd op het 

Ierse strand in juni 2018. 2505 blootzwemsters 

zamelden er destijds geld mee in voor kinderen 

met kanker. 

Zonder jurk
Zoek allereerst iemand om mee te trouwen. En 

organiseer daarna met nog 29 andere stellen 

een bruiloft zonder trouwjurk of pak. Daarmee 

vestig je een nieuw record grootste blote trouw

partij. Dat staat al sinds Valentijnsdag 2003 op 

29 stelletjes, die elkaar tegelijk in Jamaica het 

jawoord gaven. 

Gillen in je blote billen
Vind 195 vrienden of ooms en tantes om samen 

met jou een spannend ritje te maken in een 

achtbaan. Als je dit zonder kleren doet, verbeter 

je het record meeste blote mensen in een acht 

baan. 195 bloteriken vestigden het record in 

maart 2019 in een Engels pretpark.  

››
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blootkompas.nl: zoek je eerste of volgende 

blootvakantiebestemming. 

M EER IN FO RMATIE

seks te maken’, zegt de aan de Universiteit Utrecht 

verbonden sociale wetenschapper Linda Duits. 

‘Maar ik begrijp de verwarring wel. Want in het 

huidige beeldtijdperk is veel wat met het lichaam  

te maken heeft gericht op de suggestie van seksua

liteit, kijk maar naar muziekvideo’s.’ Ook het verbod 

op blootfoto’s op sociale media als Instagram en 

Facebook past volgens Duits bij deze beeldvorming: 

‘Deze leidende media vertellen hiermee eigenlijk dat 

bloot verkeerd en aanstootgevend is, omdat het per 

definitie seksueel zou zijn. Maar in het naturisme is 

een tepel een tepel, niet iets om opgewonden van  

te raken.’ Maar stel nu dat dit toch gebeurt? Hoe gaat 

een man om met zichtbare opwinding? Kouman: 

‘Volgens mij gebeurt het niet veel, maar je kunt dan 

gewoon op je buik gaan liggen, toch? Er trots mee 

over de camping paraderen, lijkt me niet wenselijk.’ 

KINDEREN NIET OP FOTO

Toch zul je nooit helemaal kunnen uitsluiten dat  

er mensen zijn die naaktrecreatie verwarren met 

seksualiteit en met verkeerde intenties naar een 

naaktstrand of blootcamping gaan. Zijn er veel 

ongewenste intimiteiten? Kouman: ‘Iedereen die 

weleens op een blootlocatie is geweest zal beamen 

dat de sfeer er juist heel gemoedelijk is. Maar mensen 

zijn er ook alert, vooral als het om kinderen gaat. 

Daarom denk ik dat kinderen op een blootcamping 

juist minder risico lopen dan op een kledingcamping. 

Mocht er zich een verdachte situatie voordoen, dan 

moet dat natuurlijk direct gemeld worden en zal de 

eigenaar van het terrein optreden.’ Sowieso is het 

onder naaktrecreanten not done zomaar in het wilde 

weg foto’s te maken. Vraag altijd even toestemming 

aan mensen die in het bereik van je camera zitten. 

De meeste naturisten zullen geen probleem hebben 

met een figurantenrol in jouw vakantiealbum, maar 

vooral foto’s waar iemands blote kind op kan staan, 

worden niet gewaardeerd. 
 

WAAR MOET JE HEEN?

Oké, jij zou het Quest Zomerboek volgend jaar  

best in je blootje willen lezen. Maar tot nu toe ben  

je hooguit een paar keer naar de sauna geweest. 

Hoe weet je of twee weken bloot recreëren iets voor 

jou is? ‘Begin eens met een dagje naaktstrand’, tipt 

Kouman. En wat je natuurlijk ook kunt doen, is je 

eerste blote vakantie zonder publiek te doen. Huur 

gewoon ergens een afgelegen vakantiehuisje. Dan 

kun je ongezien lekker bloot vakantie vieren.

››


