
 

Zaterdag: Dirk, 
scheepshond 
vernoemd naar 
de voorma-
lige spits van FC 
Utrecht. Is qua 
afwerking helaas 
minder doeltref-
fend en geeft 
hier een slechte 
imitatie van een 
waakhond weg.

29

Wij

Zaterdag: eerst de gasten maar eens laten herstellen 
van de vliegreis.

Dinsdag: 
de gasten 
mogen de 
vangst ook 
zelf van het 
haakje ha-
len, in dit 
geval is dat 
zelfs een 
verplich-
ting.

Germaine van Ballegooijen, 30 jaar oud, en 
Gerard van Genderen vier jaar ouder, woon-
den in Utrecht, vonden het ook wel erg mooi, 
maar hadden het vaak zo koud. Daarom maar 
het bedrijfje zonnigzeilen.nl opgericht om 
tochten te maken langs de – doorgaans iets 
warmere- Turkse kust. Bootje erbij gekocht, 
laat de Utrechters maar langskomen. Alleen 
omdat het uitzicht hier zo mooi is missen we de 
Dom nog niet, maar dat kan nog komen. In dat 
geval wordt de winter gewoon weer in Utrecht 
doorgebracht.

Vrijdag: Germaine geeft schoonheidsbehan-
delingen, klassieke en hotstone massages. 
Dit is die met hete stenen. In geval van 
hittegolf kan een coldstone massage ook.

Typisch Utrechts is de 
ons-kent-ons-cultuur. Wat dat 
betreft is de stad soms net een 

dorp. Een goede reden voor 
NL30 om ‘gewone’ Utrechters 

op pad te sturen met een 
camera. Ze geven een intiem 

beeld van hun bestaan. 
Deze week:Germaine van Balle-
gooijen en Gerard van Genderen

Zondag: ons 
hartvormige 
rode luchtbed 
werkt als een 
magneet op 
vrouwen, man-
nen zijn iets 
voorzichtiger. 
Daarom toch 
ook maar een 
stoere kano 
aangeschaft. 

Donderdag: dobberen op de zeilen. Op de motor va-
ren is voor landrotten en mensen met een voorkeur 
voor stinkende diesellucht.

Maandag: 
Atilla, onze 
klusjesman, 
spreekt vloei-
end Engels. 
Vier zinnen en 
die herhaalt 
hij de hele dag. 
Dit was voor 
dit seizoen 
zijn laatste 
werkdag. 

Woensdag: het 
is niet altijd 
even hectisch 
aan boord. 
Soms is er voor 
onze gasten 
zelfs even tijd 
om van de zon 
te genieten, 
zo’n 12 uur per 
dag.

Zondag: ons nieuwe kantoor, ons nieuwe uitzicht. 
Natuurlijk gaan we het uitzicht op de Dom missen, 
maar nu nog even niet.
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