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Alles van rubber te water in Utrecht

’Iedereen heeft roze
flamingo, wij willen
opvallen met een
palmboom!’
Door RICHARD VAN DE CROMMERT
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UTRECHT - Het maakte niet uit waarmee je zaterdag naar de Utrechtse Veilinghaven kwam,
als het maar opblaasbaar was en bleef drijven, dan mocht je meedoen met het evenement
Utrecht Drijft.

Een kleine tweeduizend mensen kwamen naar de Veilinghaven met vooral
rubberen bootjes, maar ook met metersgrote plateaus die op een of andere manier
bleven drijven. „Mensen schaffen speciaal voor dit jaarlijkse festival van alles aan”,
zegt Thibaud van der Steen van de organisatie. „Maanden tevoren krijgen we via
social media al vragen binnen van deelnemers die een drijvend object op het oog
hebben en ons vragen of het toegestaan is om deze mee naar Utrecht mee te nemen.
Meestal wel.”

Haaienbek
Twee van die deelnemers zijn Jeffrey Horsting en Kirstie Zoutenbier. Zij hebben
speciaal voor het Utrechtse evenement online een drijvende haaienbek gevonden,
net groot genoeg voor twee personen. „Maar ik ga er in mijn eentje in”, zegt
Zoutenbier. En zo geschiedt ook. „Iedereen heeft hetzelfde zwembadje van de
Action. Wij wilden iets anders. Daarom deze haaienbek. Ik hoop eigenlijk wel dat
het bootje van Jeffrey lek gaat, want dan komt-ie er bij mij in”, zegt Kirstie.
"We hebben drie drijvende zwembaden bij ons en een plateau. Daar mag jij
op Anne"
De Amersfoortse Anne van Steenbergen wist in de ochtend alleen nog dat zaterdag
haar vrijgezellenfeest gepland stond. Dertien vriendinnen ’ontvoerden’ haar naar
Utrecht, waar ze de hele middag in drie badjes zouden vertoeven. Op 7 september
stapt ze in het huwelijksbootje. Vroeg in de middag kreeg ze al een glaasje bubbels
in haar handen geduwd. „Ik ben heel erg verrast dat we hier zijn”, zegt ze. Haar
vriendinnen Nienke Ostrowksi en Lindsey Bloemen hadden het min of meer op hun
geweten dat de groep meiden in Utrecht terechtkwam en trommelden de hele groep
op. „We hebben drie drijvende zwembaden bij ons en een plateau. Daar mag jij op

Anne”, zeggen de twee. „Als enige. We hebben er heel veel zin. Dit is gewoon iets
geks. Perfect voor vandaag.”
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’Lekker warm’
Het weer was zaterdag uitstekend in Utrecht. Het was behoorlijk zonnig en zo’n
twintig graden. Al vroeg in de middag doken deelnemers ook het water in. „Geen
probleem”, vonden ze bij de organisatie. „Het water is lekker warm. Door de hitte
van de afgelopen weken is de temperatuur circa 24 graden. Het komt niet zo vaak
voor dat de watertemperatuur hoger is dan de buitentemperatuur.”
Uit Oudewater kwam een groep van zeven vriendinnen en vrienden. Ze hadden een
enorm drijvend gevaarte gekocht bij de Makro toen ze besloten om mee te doen aan
het drijffestival. „Het duurt een uur om het op te pompen”, zegt Anne van Dam die
samen met Chantal van Leeuwen naar Utrecht is afgereisd. Ze zijn goed
voorbereid. Chips en zoutjes gaan mee aan boord. Drankjes mogen niet mee. Die
moeten op het terrein gekocht worden.
"Iedereen heeft roze flamingo’s en eenhoorns, een palmboom zag ik nog
bij niemand"
De Utrechtse vrienden Jord van Es en Danny Gorgosz hebben hun drijvende badje
twee dagen geleden alvast getest op de Oudegracht. „We willen graag blijven
drijven”, zeggen ze. „Op de Oudegracht ging het goed. Midden in het badje staat
een opblaaspalmboom. „We willen gewoon een beetje opvallen”, zeggen de twee.
Ze doen voor de allereerste keer mee aan het evenement. „Iedereen heeft roze
flamingo’s en eenhoorns. Een palmboom zag ik nog bij niemand.”
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Eigenlijk zou Utrecht Drijft plaatsvinden op de Catharijnesingel. Maar toen de
organisatie er anderhalve week geleden een kijkje ging nemen, schrok het zich rot.
Van de laaghangende bomen vielen takken in het water en dat maakte het
onmogelijk. „De Veilinghaven was al een van de opties. Maar het was een
monsterklus om het hier binnen anderhalve week helemaal voor elkaar te krijgen.”

