Natuurlijke inspiraties
Over koud genieten en muien
Elke vrijdagochtend fietste ik deze
winter naar het strand in Vrouwenpolder. Daar ontmoette ik ‘mijn’
groepje om samen een zeebad te
nemen. De koude zee heeft ons
veel gegeven. Behalve vreugde,
verbinding en gezondheid ook
prachtige lessen. Lessen over onze
invloed op de mind en de waarde
van zachte kracht. Ik kijk er met
een grote glimlach op terug en
weet dat ik het na de zomer weer
opnieuw zal organiseren.
Ondertussen is het alweer voorjaar en de zee begint lekker op
temperatuur te komen. Maar zolang de temperatuur onder onze
kerntemperatuur (37o) is én we te
lang in het water zijn, kun je onderkoeld raken. In het water koel

je namelijk vier maal zo snel af
dan in de lucht. Als je de duur van
je zwempartij zelf kan bepalen is
er niets aan de hand. Maar als de
stroom vat op je krijgt, kan deze
controle je ontglippen. Dat kan
bijvoorbeeld gebeuren als je in een
mui terecht komt. Dus ja, behalve
genieten is het ook oppassen geblazen met die mooie zee van ons.
Een mui is het lager gelegen stuk
strand tussen twee ‘zandbanken’.
Terwijl de eb- en vloedstroom
doorgaans evenwijdig aan het
strand is, stroomt het water in een
mui recht de zee op. Bij hoogwater
zijn de zandbanken of verhoogde
stukken strand vaak niet te zien.
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Tip 1: Bestudeer het strand als het
laagwater is. Je kunt dan mooi
zien waar de zandbanken liggen
en waar de muien.
Tip 2: Als je tijdens het zwemmen
onverhoopt toch in zo’n stroom
terecht komt, zwem er dan niet
tegenin! Maar laat je mee stromen
en zwem er haaks op. Als je dan
uit de stroom bent, kun je weer via
de zandbanken naar het strand
terug zwemmen.
Volgende winter, als het water
weer kouder wordt, organiseert
Guido Krijger weer het ‘winterzeebad’. Het warmere water is meer
geschikt voor zijn onvergetelijke
zeekajaktochten. Kijk eens op zijn
website www.outdoorinspiration.nl
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