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Wat

Trapeze-acrobaat worden? Of liever clown of jongleur?
Het kan sinds kort in de Dominicaanse Republiek.

Club Med werkt er samenmet Cirque du Soleil.

NL

Veel vlieguren
De 78-jarige Carol
uit Pittsburgh is

gek op de trapeze.

cirus
Tekst en foto’s: Anne Bonthuis

➜



44

E
en kreet vanuit de hoogte. ,,Jongens,

kijk eens, oma vliegt!” Oliver (9) en

Jude (11) laten hun jongleerballen

vallen en zien met grote ogen hoe

hun oma in een tuigje tussen de

palmbomen hangt. De 78-jarige Carol trekt

zich op aan elastische koorden en veert op en

neer. Gierend laat ze zich achterover vallen in

een achterwaartse salto. En als de instructeur

‘doe de superman’ roept, duikt ze soepel voor-

over, om daarna drie keer over de kop te gaan.

Oma Carol – kleine vrouw, wilde bos krul-

len, aanstekelijke lach – vloog samen met

haar kleinzoons in zes uur vanuit Pittsburgh

naar het tropische kustplaatsje Punta Cana

in de Dominicaanse Republiek. Sinds deze

zomer trakteren circusartiesten, getraind door

het beroemde circustheater Cirque du Soleil,

de gasten van all-inclusiveresort Club Med

aldaar op circuslessen en -shows. Dat wilde

de sportieve Amerikaanse meemaken. ,,Ik

vind luieren in luxe resorts heerlijk, maar ik

houd ook van een beetje actie en avontuur.

Net als de jongens. Hun ouders hebben geen

vakantie. Daarom neem ik ze mee. We probe-

ren alle kunsten uit. Ik had niet verwacht dat

ik het zo leuk zou vinden.”

Elke keer als oma Carol in de hoge bungee

of in de trapeze hangt, wordt ze in verschil-

lende talen aangemoedigd door een schare

fans. ,,Een bejaarde in de lucht trekt veel be-

kijks,” zegt ze gekscherend. Maar door veel

spierpijn ‘op de raarste plekken’ kiest ze

toch vooral voor rustige activiteiten.

Ze trommelt op bongo’s, jongleert,

schminkt haar kleinzoons en

maakt foto’s voor het thuisfront

als de jongens als aapjes in een

doek klimmen of zich lenig om

een hoepel vouwen.

Het nieuwe, kleurrijke speelveld vol
circusactiviteiten in de Dominicaanse

club draagt de naam Creactive. Het terrein

ligt in het midden van het resort en is omge-

ven door palmbomen, een uitgestrekt strand,

een fonkelend zwembad en gezellige barretjes

waar tropische cocktails worden geschonken.

Je verwacht het niet: de hoge metalen stella-

ges en attracties met schreeuwerige kleuren

op deze dromerige locatie aan de diepblauwe

Caribische Zee. Net zomin als de geschminkte

circusartiesten die zich bij tropische tempera-

turen in het zweet werken.

Toch sluit Creactive goed aan bij het doel

van Club Med. De Franse reisorganisatie wil

gasten een originele vakantie bezorgen die

hen lang bijblijft. Met hulp van de vijftien

Gentil Circassiens (Club Med-taal voor circus-

instructeurs) maken gasten die bij de eerste

aanblik nog gilden dat nóóit te durven,

duizelingwekkende sprongen. Tot hun eigen

verbazing halen ze hoog in de lucht ook nog

acrobatische toeren uit.

Zo’n ervaring vergeet je waarschijnlijk

inderdaad niet snel, denkt circusartiest en

docent Fabien (26) uit Frankrijk. ,,Je kunt

in verschillende clubs al jaren circusles

krijgen, maar niet op dit niveau. Alle Gentil

Circassiens hebben veel showervaring, bij

Cirque du Soleil of bij andere gezelschappen.

We geven les in ongeveer twintig activiteiten

aan volwassenen en aan kinderen vanaf 4

jaar. Het is te gek om het zelfvertrouwen van

gasten te zien groeien. Ze ontdekken dat ze

meer kunnen dan ze dachten.”

Circus gaat vooral om timing, legt hij uit.

,,Zelfs een dikke man die we extra moesten

insnoeren deed na wat oefenen een dubbele

trapeze. Dat betekent dat hij in de lucht naar

Pootjebaden
Als je kunstjes
hebt geleerd, laat
je die natuurlijk
graag zien.

‘De kledingvoorschriften versterken
het groepsgevoel. Een witte menigte
geeft meteen een bijzondere sfeer’
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pilates op het strand en genieten van de

immense buffetten. Vader Abed is in geen

velden of wegen te bekennen. ,,Die staat de

hele dag op het volleybalveld. We zien elkaar

bij het diner. Dan delen we onze ervaringen.

,,Zo heb je elkaar nog wat te vertellen tijdens

de vakantie.’’

Alle dagen in het Caribische resort verlopen
nagenoeg hetzelfde.Overdag verspreiden de

gasten zich over Creactive, de sportvelden,

de spa, het zwembad en het strand. Water-

sportliefhebbers volgen een lesje windsurfen,

kitesurfen of wakeboarden. Baby’s worden

afgegeven bij de Baby Club en kinderen tot

10 jaar bij de Mini Club, waar fanatiek wordt

geoefend op de musical Frozen. Terwijl de

kleintjes met bijbehorende dramatische geba-

ren Let it go inzetten, laten de ouders zich een

eindje verderop op een strandbed zakken.

Zoals in alle Club Meds zijn de maaltijden

een belangrijk onderdeel van het leven. Glim-

mend van de zonnebrand en geurend naar

muggenspray schuifelen hordes gasten drie

keer per dag met hun bordje langs de koks,

die ter plekke heerlijke internationale gerech-

ten bereiden. Kreeften, hamburgers en crêpes

worden vrolijk op elkaar gestapeld, want al

het eten is in de prijs begrepen.

’s Avonds is het tijd voor

mij toe sprong en we onder elkaar hingen.

Hij was supertrots, ik ook.”

Het leukst vindt Fabien de dans-, acteer- en

clowneriesessies met pubers. ,,Pubers willen

eigenlijk alleen stoere dingen doen. Ze willen

niet voor gek staan bij hun vrienden. Ik vind

het een uitdaging om ze die grens over te

helpen en ze een clown te laten spelen. Uit-

eindelijk hebben we enorm veel lol samen.”

Met zijn paardenstaart, sik en gespierde lijf

ziet Fabien er zelf ook niet bepaald uit als een

softie. ,,Dat helpt wel. Ik bewijs dat gek doen

en stoer zijn best samengaan.”

Niet iedereen blijkt in Creactive opeens

een volleerd acrobaat. Soms wil de ‘superman’

maar niet lukken en soms hangt er door hoog-

tevrees een bibberend hoopje ellende in de

lucht. De 24-jarige Camila uit Washington

schreeuwt al slingerend in de trapeze de lon-

gen uit haar lijf en laat zich zo snel mogelijk

in het vangnet vallen. ,,Bij de aanblik van de

hoge trap dacht ik al: no way. Maar toen mijn

broertje en tante Alby zo stoer waren, liet

ik me ook insnoeren. Bij hen zag het er heel

sierlijk uit. Ik hing erbij als een trappelend

hert. Misschien ben ik beter in kunstjes op

de grond.”

De moeder van Camila, Maggie, verstopt

onder een strooien zonnehoed, staat met twee

camera’s en drie telefoons in de aanslag om

de inspanningen van haar kinderen op foto

en video vast te leggen. ,,Het moet natuurlijk

meteen op Facebook en Instagram. Anders

worden ze thuis niet geloofd.”

Zelf hoeft moeder niet zo nodig te worden

ingewijd in de wonderlijke wereld van het

circus. ,,Veel te eng.” Zij vult haar dagen liever

met zeilen, zonnen, zo nu en dan een lesje

‘Bij hen zag het er heel sierlijk uit.
Ik hing erbij als een trappelend
hert. Misschien ben ik beter in
kunstjes op de grond’

Zonnebank
Gasten hóeven
niet actief te
zijn. De hele
dag luieren
mag ook.

De reis
Vanaf Schiphol vliegt
TUI opmaandag en
vrijdag in ongeveer
tien uur naar Punta
Cana (vanaf circa
€700). KLM en Bri-
tish Airways bieden
ook op andere dagen
vluchten aan, met
een overstap in Parijs
of Londen. Wie een
verblijf in Punta Cana
wil combinerenmet
een bezoek aan een
ander deel van de
Dominicaanse Repu-
bliek, kan Club
Med vragen om een
tussenlanding.

Het verblijf
Club Med Punta Cana
biedt standaard-
kamers vanaf circa
€700 in stille perio-
den. Er zijn ook luxe
kamers en ruime fa-
miliesuites (per week
circa€1669 p.p.) en
de Zen Oasis, de kind-
vrije zone die deze
winter opengaat (per
week circa€1792
p.p.). Prijzen zijn
exclusief vlucht en
inclusief maaltijden
en drankjes. ››
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de befaamde Club Med-feestjes. Ondanks de

hitte schudden gasten en Gentil Organisa-

teurs (GO’s), de altijd lachende medewerkers

die aangesteld zijn om gasten te vermaken,

de hele nacht hun heupen los op zwoele Cari-

bische klanken. Giechelend vlijen dames van

middelbare leeftijd zich tegen de gespierde

lijven van jonge, flirtende GO’s. Elke avond

in een ander cocktailjurkje, afgestemd op de

dresscodes van die dag.

,,De kledingvoorschriften versterken het

groepsgevoel. Een witte menigte geeft meteen

een bijzondere sfeer,” legt chef de village Abdel

Osmani op de White Party uit. In een witte

pantalon en blouse gestoken, zweept de

charmante Fransman de gasten op tijdens

de eerste crazy signs van de avond. Crazy

signs zijn de groepsdansjes die gasten bij

alle Club Meds in de wereld kunnen doen.

Op onverwachte momenten gaat de muziek

bij het zwembad, op het strand of in de bar

aan en geven de GO’s het goede voorbeeld.

Die tradities en activiteiten maken Club

Med leuk, vindt oma Carol. ,,Losjes, maar wel

beschaafd. Ik wil graag nog een keer naar

deze club terugkomen met mijn andere kinde-

ren en kleinkinderen. Anders geloven ze niet

dat ik al die enge circusdingen heb gedaan.” ■

Beste reistijd
Jaarlijks reizen rond
de 17.000 Nederlan-
ders naar de Domini-
caanse Republiek.
Door het tropische
klimaat is het vooral
van december tot
maart een populaire
vakantiebestemming.

Ook leuk
In het plaatsje Punta
Cana zelf is naast de
vele resorts weinig
te beleven, maar
door excursies naar
onder andere Santo
Domingo, Altos de
Chavon (de stad van
de kunstenaars),
mooie snorkelgebie-
den, verschillende
plantages en lokale
ondernemingen als
een sigaar-, rum-
en chocoladefabriek
leer je het land
beter kennen.

‘Het is te
gek om het

zelfvertrouwen
van gasten te
zien groeien.
Ze ontdekken
dat ze meer
kunnen dan
ze dachten’

Handjes in
de lucht

Crazy signs
zijn gekke
dansjes.
Het is een
populaire
activiteit in

het clubdorp.
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