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zagen, maar uiteindelijk hebben we ze
gierend van de lach aangetrokken.
Visagiste Maartje Geurts gaf ons een
professionele behandeling met poeders
en kwasten. Uitgebreid tutten, krullen
zetten en kappen, het leek wel een
beautysalon bij Van Breemen. Uniek,
want zoiets zie je ons niet gauw doen
op het veld. De planning liep er wel
wat door uit de hand. Daarnaast viel
het Frans niet mee om de dames in één
keer goed op de foto te krijgen. We
waren natuurlijk erg kritisch en onder-
braken hem regelmatig met een: ‘Wacht
even, mijn haar zit niet goed!’. Of:

Een zondag in april bij Glider Equip-
ment in Bergen op Zoom. Tussen de

schappen vol zweefvliegbenodigdheden
lopen Kerstvrouwen. Op de achtergrond
een kerstboom met lichtjes. Wat gebeurt
hier? Als je niet compleet doordraait
vanwege de pikante setjes, doe je een
ontdekking. De Kerstvrouwen lijken
sprekend op bekende zweefvliegdames:
Henriette de Boer (Haamstede), Josje
Peters (WBAC), Vonne van der Meer
(WBAC), Maaike Kuijpers (NijAC), Frouwke
Kuijpers (NijAC), Kim Hozemans (NijAC),
Sjeel Schnitker (EACzc), Natasja van
der Neut (EACzc) en Oedske Osinga
(ACS). Ze zijn het echt! Ze zijn op de
eerste fotoshoot voor de Glider Equip-
ment Zweefvliegkalender 2009, onder
leiding van fotograaf Frans Guise. 
Een initiatief van Frans en Marc van
Breemen van Gliding Equipment, dat
als sponsor optreedt. December, de
laatste maand, wordt als eerste op de
plaat gezet. De andere maanden komen
in volgende fotoshoots aan bod.

Mijn haar zit niet goed!

Calendar Girl Natasja: ‘We trokken echt
wel even de wenkbrauwen op toen we
die speciaal in Amerika bestelde setjes

In 2009 kun je een Neder-

landse zweefvliegkalender

met Nederlandse zweefvlieg-

sters aan de muur hangen. 

De fotoshoots hiervoor zijn 

al begonnen.

Gliding Calendar Girls

“Dat moet over, ik sta er niet mooi
op!” Maar na een lange dag zwoegen,
duimen draaien, stil zitten en lachen
was december voor elkaar.’

Marc en Frans: ‘Wat de kalender uniek
maakt in vergelijking met andere
zweefvliegkalenders, is dat de dames
geen ingehuurde modellen zijn, maar
échte zweefvliegsters van verschillende
clubs in Nederland. Het zweefvliegen
zit ze in het bloed en dat stralen ze
ook uit op de foto’s. We hopen dat
iedereen straks de kalender bestelt.’
Glider Equipment moet nog vaststellen
wat de prijs wordt, maar die zal zeker
concurrerend zijn met die van andere
zweefvliegkalenders. Wie de kalender
bij voorintekening koopt, kan in elk
geval op 20% korting rekenen. Let op
de informatie die hierover straks ver-
schijnt op www.glider-equipment.nl �
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