Werken aan je relatie?
Je werkt al de hele week,
niemand heeft zin in de
zoveelste to do

Een cadeau voor je relatie. Zo noemt Evelien van den

romantiek. De beleving wordt afgesloten met een spannend

Bergh de door haar bedachte Vonkx-experience: een

spel waarmee de avond – hopelijk – overgaat in een zwoele
nacht samen. Het leuke aan deze manier van aan je relatie wer-

stellen weer oplaait.

ken is dat het heel ongedwongen gaat. In mijn voorbereidende
research ben ik verschillende leuke relatietests en opdrachten

Evelien (38): ‘Dat stellen elkaar na verloop van tijd vaak kwijtra-

tegengekomen, maar als ik mijn man zou vragen om zo’n lief-

ken, is algemeen bekend. Net zoals we weten dat je moet wer-

destest met mij te doen, is hij meestal niet zo happig. Tijdens

ken aan je relatie. Maar ja, je werkt al de hele week, wordt dit

zo’n weekend stap je er samen in en gaat het vanzelf. Onge-

dan de zoveelste to do? Daar heeft niemand zin in. Ik heb altijd

dwongen. Je bepaalt namelijk zelf helemaal wat je wel en niet

al een fascinatie voor liefde en intimiteit gehad en dacht: wat

doet en hoezeer je de diepte in gaat

als je dat ‘aan je relatie werken’ juist zó tof maakt dat je zin

met elkaar. Of dat nou betekent

krijgt om dit samen te beleven? Met een fijnere relatie als

dat je eindelijk die ene

bonus. Zo ontstond het idee voor Vonkx, een plek om verbin-

vraag durft te stellen of

ding en intimiteit weer aan te wakkeren en de liefde op te

dat het eindigt in een

laden. Een pretpark voor volwassenen, waar je op een speelse

nieuw seksueel experi-

manier zowel wordt verleid tot goede gesprekken als tot goede

ment, is aan jou. Maar het

seks. Zonder telefoons en weg van de dagelijkse sleur word je

werkt sowieso verbindend en inti-

meegenomen in ons verhaal. Dat begint al een week van tevo-

miteitverhogend. Ik ben pas sinds juni 2020

ren, dan krijg je een kistje thuisgestuurd. Pas op de ochtend

bezig, maar inmiddels hebben al meer dan honderd stellen

van de boeking gaat het kistje open en ontdek je stukje bij

zo’n weekend gedaan. De reacties zijn heel uiteenlopend,

beetje wat je de komende 24 uur te wachten staat. De deelne-

maar allemaal te gek. Stellen die het eindelijk weer eens over

mers worden de hele tijd onzichtbaar begeleid door een ge-

iets anders dan hun werk en kinderen hebben gehad. Stellen

heim genootschap dat steeds opnieuw verrast met instructies.

die nog wekenlang met een verliefd gevoel rondliepen. En

Zo hangt er ineens ergens een envelop, staat er weer een

stellen die – ondanks hun leuke leven samen – al drie jaar in

spannend kistje voor de deur of gaat er spontaan ergens een

een seksuele impasse zaten en door Vonkx een sleutel kregen

telefoon rinkelen. Omdat je niet precies weet wie of wat erbij

aangereikt, waardoor ze hun mooiste vrijpartij ooit beleefden

hoort of wanneer er weer een aanwijzing komt, ontstaat er een

en elkaar sindsdien weer vinden tussen de lakens. Dat vind ik

heel tof spanningsveld tussen de geliefden. En laat spanning

zo tof: dat zo’n ervaring een nieuwe start aan een bestaande

nou net de ideale voedingsbodem zijn voor een heel fijn potje

relatie kan geven.’
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weekend vol spanning en spel, dat zorgt dat het vuur tussen

