
STAD EN STREEK8 vrijdag 26 februari 2021

BH

John Bas
Roosendaal

S
oms heeft de liefde een
pittig pepertje nodig.
Maar niet iedereen heeft
het in de gaten of durft
het te bekennen. Evelien

van den Bergh weet er alles van.
Energiek type. Durfal. Vlot van snit.
38 jaar, leuke vent, prachtkinderen
van 3 en 5. Maar bij tijd en wijle kakt
de boel zelfs bij haar danig in. 
Van den Bergh sprak er wel eens

over met vriendinnen. Ja, ze herken-
den allemaal dat uitgezakte gevoel
wel. Maar wat doe je eraan? Als je al-

lebei te druk bent om nog maar aan
een amoureuze verrassing te denken?
Ongemerkt op weg naar een relatio-
nele burn-out.
,,Om mij heen hoorde ik hoe moei-

lijk mensen het vinden om het leuk
te houden tussen elkaar. Hoeveel im-
pact werk en kinderen hebben op
jouw relatie en jezelf. En welke ge-
volgen een eventuele scheiding heeft
op het gezin, vooral de kinderen. Dat
raakt mij, daar wilde ik wat aan
doen.”
Ze lag er nachten wakker van. Een

beetje dan. Want de geboren en geto-
gen Roosendaalse onderneemt graag,
begint gewoon ergens aan als het

Met avontuurlijke uitstapjes frist Evelien van den Bergh het liefdesleven van stellen
eens lustig op. De Roosendaalse scoort met haar relatieproject VONKX punten bij de
deelnemers. ,,Na dit spannende weekend wist ik weer waarom ik dol op hem ben.”

PRETPARK VOOR VOLWASSENEN

▼ In hun hotelkamer
opent het paar hun
kistje met opdrachten.

haar zint. Is zangeres, onder meer be-
kend van de band Kaas. Maakt thea-
ter. Speelde in reclamespotjes voor
KPN. Had een kortstondige cabaret-
carrière. Geeft presentatietrainingen.
Helpt  aanstaande moeders met haar
cursus ‘Supermom’.
Van den Bergh ging op zoek, ver-

diepte zich drie jaar lang in relatie-
wetenschap. ,,De liefde, seks, rela-
ties... Dat boeit mij al mijn hele leven.
Ik geloof in de liefde, die is nooit ver
weg. Voor iedereen. En ik denk dat ik
daar prima bij kan helpen.”
Met haar tomeloze energie en thea-

terachtergrond zocht Van den Bergh
naar een mooie manier om het vuur

liefde & lust 
Evelien laat 

weer bloeien
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weer op te laten laaien in verhoudin-
gen. ,,Je kunt met z’n tweeën roman-
tisch gaan dineren in de Eiffeltoren,
maar als er verder niks gebeurt, als er
geen gesprek of verdieping is...’’
,,Ik had aanvankelijk een theater-

bordeel voor ogen, ergens op locatie.
Een hotel. Een plek waar bezoekers
door meisjes van plezier naar kamers
worden gebracht. Waar je tijdens
kleine voorstellingen de liefde kunt
laden. Noem het een pretpark voor
volwassenen, waar de zinnen wor-
den geprikkeld en je trek krijgt in
seks, in elkaar.”
De Brabantse kwam uiteindelijk

met het concept VONKX op de prop-

pen. ,,Het is een coronaproof arrange-
ment waarbij ze op een avontuurlijke
reis gaan. Een beleving waarin gasten
op een speelse wijze in verbinding
komen met elkaar. Ik breng stelletjes
naar hun hemel. In zeven stappen via
een eeuwenoud verhaal. Hoofdrol-
spelers in hun eigen spannende ver-
haal. Even helemaal weg, overal tus-
senuit. Ze weten van tevoren niet
waar en hoe, of wat ze moeten doen.”
,,Geen mobieltjes, geen sociale me-

dia; alleen maar tijd voor elkaar. Ie-
dereen weet dat je moet werken aan
een relatie, alleen leren we vaak niet
hoe. VONKX helpt ze op weg, Je
moet er natuurlijk wel allebei voor

openstaan, iets aan die verhouding
willen doen, aan de slag. Dat doen we
met vragen, opdrachten, spellen, een
gameroom, echt een compleet con-
cept.”
Inmiddels hebben al zo’n dertig

stellen gebruikgemaakt van haar lief-
destoer langs originele locaties. ,,Ou-
dere echtparen, jonge stellen, setjes
met veel te weinig tijd voor elkaar,
avontuurlijke types, soms saaie men-
sen die een duwtje nodig hebben,
een koppel dat al acht jaar aan relatie-
therapie deed... Echt een grote ver-
scheidenheid aan mensen. En ze wa-
ren na afloop allemaal super-enthou-
siast.’’

Ik breng
stelletjes naar
hun hemel. In
zeven stappen.
Via een
eeuwenoud
verhaal
—Evelien van den
Bergh

▲ Evelien van den Bergh (links) regelt avontuurlijke arrangementen voor stellen die de liefde willen herontdekken. In het kistje zitten de opdrachten.  
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Haar nieuwe project loopt inmid-
dels zó goed dat Van den Bergh bezig
is met meerdere adressen en gevari-
eerde plekken voor haar pretpark
voor volwassen. 
,,Dit is zó leuk om te doen. Een

feest én een beloning. Vraag het maar
aan Merel en Freek (zie kader hieron-
der, JB). Die waren de intimiteit al ja-
ren kwijt. Waren echt gespannen
vóór hun VONKX-beleving. Maar ze
vonden samen de sleutel waardoor ze
hun mooiste vrijpartij ooit hebben
beleefd en elkaar sindsdien weer tus-
sen de lakens vinden. Dat is toch
goud!”

Ze gloeien nog na, Merel* en Freek*,
eenmaal terug van hun VONKX-bele-
venis. Ze hadden geen idee wat hen dat
weekendje-uit te wachten stond, maar
het West-Brabantse stel weet nu wel
wat het heeft gebracht. 
,,Het waren dagen vol spanning, emo-

tie en bewustwording’’, vertelt Merel
die niet al te veel over de inhoud wil
verklappen. ,,Laat anderen dat maar zelf
ontdekken. Maar het heeft onze relatie
veel gebracht. Het was intiem, gezellig,
luxe en relaxed.’’
Merel en Freek zijn tien jaar samen,

hebben twee kinderen, werken allebei
en dan schiet het liefdesleven er onbe-
wust bij in. Eigenlijk al een paar jaar.
,,Drukke banen, de opvoeding van de
kinderen. ’s Avonds bekaf in de bank,
dan komt er van seks niet veel terecht.
De bekende valkuil. Terwijl we een fijne
relatie hebben. We vonden dat die tien
jaar wel met een weekendje bekroond
mocht worden.”
De kinderen bleven thuis en het

tweetal gaf zich over aan VONKX.
,,Normaal gesproken ben ik nogal een
regeltante, nu durfde ik een keer alles

los te laten. Best eng, als je niet weet
waar je naartoe gaat en wat je gaat doen.
Maar het pakte fantastisch uit.”
Freek en Merel ontdekten aan de

hand van het door Evelien van den
Bergh bedachte mysterieuze avontuur
dat ze sommige dingen te lang niet
meer hadden gedaan. 
,,Elkaar vragen stellen, intieme din-

gen delen. De details. Waar kom je van-
daan, waar wil je naartoe? Waar ben je
trots op, wat wil je anders? Daar hadden
we het te weinig over en nu kwam dat
weer voluit aan bod. Omdat we alleen

maar aandacht voor elkaar hadden.”
Ze vinden beiden dat de raadselach-

tige trip voor elkaar kreeg wat henzelf
waarschijnlijk niet was gelukt. Of zoals
Merel het zegt: ,,We kwamen tot een ul-
tieme verbinding. Liefde en seks kwa-
men die nacht samen en het was enorm
intiem. Een volledige overgave en elkaar
op deze manier vinden, hebben wij niet
eerder ervaren.” 

* Op hun verzoek zijn de namen Merel
en Freek gefingeerd. Hun echte namen
zijn bekend bij de redactie.

Volledige overgave aan elkaar... en seks


