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DigitalNomadsdewereldrond
DORDRECHT | Een woonboot aan het
Wantij is voorlopig het onderkomen van
Angela (35) en Tino (38) Kreijns. Vanaf
september willen ze hun droom realiseren en als ‘Dutch Nomad Couple’ de wereld over. Samen reizen, samen ondernemen en meer tijd voor elkaar hebben... De Dordtenaren kijken er reikhalzend naar uit.
ROWAN BOOIJ

Voorbij het Wantijpark, op het terrein van de Koninklijke Dordtse
Roei- en Zeilvereniging, ligt de boot
waar Angela en Tino het komend
halfjaar wonen. De Dordtenaren
raken al helemaal gewend aan het
botenleven. ,,Veel rust, weinig bezittingen en ’s ochtends wakker worden van ﬂuitende vogels,’’ zegt Angela. ,,Heel bevrijdend. Toch mogen
we niet te veel wennen aan deze
plek, over een halfjaar stappen we
in het vliegtuig naar Latijns-Amerika.’’

Vergaderen

Begin deze week hebben Angela en
Tino zich ofﬁcieel als Dutch Nomad
Couple bij de Kamer van Koophandel geregistreerd. ,,Doel is om vanaf
september reizend en ondernemend
de wereld over te gaan,’’ zegt Tino.
,,We starten in Mexico, daarna willen we naar Argentinië, Chili en Patagonië. Met onze blog Dutch
Nomad Couple laten we zien hoe
het is om op eigen voorwaarden
samen te werken en te leven, onafhankelijk van tijd en plaats. Daarnaast willen we vanuit het buitenland online trainingen verkopen,
concepten bedenken en mensen in
Nederland coachen. Onze levensstijl
zal dit concept versterken.’’
De Dordtenaren liepen al jaren
met het idee rond. ,,De maatschappij is zó gericht op hard werken van
negen tot vijf en vaak langer,’’ zegt
Tino, terwijl hij het haardvuur opstookt. ,,Op een gegeven moment
had ik bijna alleen nog vergaderingen en meetings. Ik was nauwelijks
nog creatief bezig. Wij kiezen er

R De komende
maanden
wonen Angela
en Tino Kreijns
uit Dordrecht
op deze woonboot op de wal,
aan het
Dordtse Wantij.
Vanaf september reizen ze
de wereld
rond. Met hun
bedrijfje Dutch
Nomad Couple
willen ze in
hun levensonderhoud voorzien.
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daarom bewust voor om te doen
waar we goed in zijn en waar we
energie van krijgen. Rustig opstaan,
roeien of zwemmen, een paar uur
werken, daarna relaxed lunchen,
weer wat werken en ’s avonds uitgebreid eten. Maar ook meer van de
wereld zien, op zoek naar avontuur.’’

’s Morgens wakker
worden van
ﬂuitende vogels is
heel bevrijdend
–Angela Kreijns (35)

Om deze droom te realiseren verblijven Angela en Tino 6 maanden
op de boot aan het Wantij. ,,Ons design-appartement in de binnenstad
hebben we aan een expat verhuurd,’’
zegt Angela. ,,Zo kunnen we een ﬁnanciële buffer opbouwen. Het staat
symbool voor onze nieuwe levensstijl als Digital Nomads.’’
In de woonboot staan vooral
tweedehands spullen. Vintage meubels van Bluebirds in the Backyard,
een Scandinavisch kastje van Angela's oma, een Delfts blauwe vaas van
haar overgrootoma en een Perzisch
kleed van haar moeder. Angela: ,,En
alles past goed bij elkaar.’’
Eind december ontdekte Tino dat
de vorige beheerder afscheid nam
van de boot. ,,Ik roei al 8 jaar bij de
vereniging en zag ineens een briefje

PRONKSTUK
Onverwacht
kampioen

Kindje

Angela en Tino leven enorm naar
september toe. ,,Er komt veel bij kijken,’’ zegt Angela. ,,Eigenlijk is onze
reis al begonnen. De komende
maanden zijn we druk met het opstarten van ons bedrijf, het regelen
van verzekeringen en belasting en

het aanvragen van een visum. Tussendoor willen we ook nog leuke
dingen doen.’’
Of Angela en Tino aan kinderen
denken? ,,We willen eerst samen van
deze nieuwe levensstijl genieten,’’
zegt Angela. ,,Mocht er daarna een
kindje komen, zou dat fantastisch
zijn. We denken allebei dat het op
reis gemakkelijker is om een kindje
te krijgen. Daar ben je al gewend, in
Nederland is de stap groter om met
een baby op reis te gaan. Wat we in
ieder geval zeker weten, is dat we
voor de lange termijn, minimaal een
jaar, willen reizen. Mochten we
terug willen, hebben we ons appartement in de binnenstad nog.’’
Angela en Tino zijn op internet te
volgen via facebook.com/dutchnomadcouple

Wilt u ook in deze rubriek? Stuur dan een mail naar rd.wonen@ad.nl

Elk woonhuis heeft zijn eigen
pronkstuk. In deze rubriek vertellen bewoners over hun trots. Vandaag: de kampioensbeker Luchtgitaarspelen van Rico Keijzer (25)
uit Vlaardingen.
ANKE WELTEN
Een beker, zilverkleurig en met duct
tape vastgeplakt op een zwart
blokje: Rico Keijers pronkstuk is
geen hoogstaand vakmanschap,
noch het resultaat van jarenlang
trainen of sparen. ‘Air guitar kampioenschap Groezrock 2011, eerste
prijs’ staat erop. ,,Als ik hem zie, dan

op de boot hangen,’’ zegt Tino. ,,Ik
mailde dat we interesse hadden, na
een paar dagen kregen we groen
licht. Begin januari konden we erin.
We hoefden alleen schoon te maken
en de muren opnieuw te behangen.’’
Echt in de wildernis leeft het koppel niet. ,,Binnen 10 minuten zijn we
in de stad,’’ lacht Tino. ,,Bovendien
hebben we centrale verwarming en
wiﬁ. Als Digital Nomads kunnen we
natuurlijk niet zonder.’’

Z Rico Keijzer met zijn award. FOTO ROEL DIJKSTRA

moet ik lachen en denk ik: ‘o ja, leuk
hè, dat heb ik ook nog gedaan’.” Rico
was op een metalfestival in Meerbeek in België, Groezrock. Ter
plekke ontdekte hij dat ze een poging deden om het wereldrecord

grootste groepssessie luchtgitaar
spelen te verbreken. Hij deed mee,
het record sneuvelde en vervolgens
maakte iemand hem erop attent dat
er ook een kampioenschap was die
dag. Even later stond hij óp en voor

het podium uit zijn dak te gaan op
Johnny B. Goode van Chuck Berry.
,,Tot mijn stomme verbazing werd ik
kampioen.”
En dat niet alleen: de kampioenstitel bleek een kwaliﬁcatie voor het
Belgisch nationaal kampioenschap
Luchtgitaarspelen op het festival
Dour. Rico maakte een mixtape, beginnend met een Rage Against The
Machine-versie van They call me
boombastic, overgaand in Led Zeppelins Communication Breakdown
en gevolgd door Peanut Butter Jelly
Time & Ay Bay Bay van Christopher
Morris.
Op een vroege morgen in juli 2011
hulde hij zich in een lakleren legging, all stars en een opengescheurde Gamma-polo en reed met
een vriend naar Dour, vlakbij de Belgisch-Franse grens, waar hij uren
later als artiest werd onthaald. ,,Dat

is het leukste dat je kunt krijgen:
gratis toegang, backstagekaarten,
lekker bandjes kijken en ’s middags
een brieﬁng met alle deelnemers. In
het Frans, maar wat maakt het uit.”

Geweldig

Tegen de tijd dat hij op mocht, wist
hij dat zes van zijn concurrenten
hun leven in dienst van het kampioenschap hadden gesteld. ,,Hele acts
voerden zij op, waarvan één in een
outﬁt waar hij het hoofd afrukte en
het bloed uitspoot. Echt geweldig
om te zien!”
Rico wist dat hij daar niet aan kon
tippen maar dacht fuck it, ik ga er
gewoon in. ,,Zo’n bijzonder moment,
daar moet ik toch van genieten?” De
eerste minuut beleefde hij in volle
extase, daarna stond hij lekker te
springen. Rico werd op Dour zevende.

