
 

 

Een dagje wellness op 5 oktober 2019 
 
Voor Moederdag hebben we bij Primera een voucher gekregen voor een dagje Wellness. Door alle 
drukte voor de vakantie en de vakantie zelf, was er nog geen datum geprikt. De agenda’s 
opengeslagen en een datum geprikt. Het werd vijf oktober. 
 
Vrijdags pak ik mijn rugtas in. In de rugtas gingen badslippers, twee handdoeken en een badjas. De 
badjas en handdoeken zijn Decathlon spullen, die nemen niet zoveel plaats in. Er ging ook een flesje 
water in de rugtas en de e-tickets gaan in het voorvak. 
Op vijf oktober met elkaar ontbijten en nog even op de bank naar een filmpje kijken. Tegen tien uur 
jas aan (voor het eerst sinds de vorige winter) en naar de auto. De reis gaat lekker vlot, het is immers 
zaterdag en er zijn geen files. In Bleiswijk aangekomen op zoek naar Wellnessresort Elysium en een 
plekje zoeken op de parkeerplaats. Dat was snel gevonden. Uit de auto en tas mee. 
 

 
 
Bij de receptie is het al aardig druk. De volgende keer dus maar wat vroeger weg. Een aardige dame 
wijst de weg naar de eerst volgende kassa. De e-tickets houd ik klaar, dan gaat het vast sneller. Het 
was nog even wachten, want de dame en heer voor mij wisten niet helemaal welke treatment ze 
wilde gaan volgen. Eindelijk aan de beurt. Ik laat de e-ticket zien en krijg wat uitleg over het resort. Ik 
kan kiezen kleedkamer 1 op de begane grond of de anderen op de verdieping. Ik krijg een 
plattegrondje mee om de weg te kunnen vinden, een kluissleutel en kies kleedkamer 1. 
 
Ook in de kleedkamer is het al wat drukker en zoek een kluisje. Nummer 83 werd gekozen. Waarom 
die? Geen idee, maar in die hoek was nog wat rust. Ik doe het kluisje open en doe mijn schoenen en 
sokken uit en zet deze erin. Daarna T-shirt uit en die ook in het kluisje. Tot slot mijn broek en boxer 
uit en ook die in het kluisje. Ik pak mijn rugtas uit en doe die als laatste in het kluisje. Bedacht me dat 
de telefoon nog aan stond, dus kluisje weer open, doe mijn telefoon uit en stop alles weer in het 
kluisje. Pak nogmaals mijn rugtas en haal het flesje water eruit. De rugtas weer terug in het kluisje. 
Het kluisje gaat dicht en ik sluit deze af met de sleutel. Even puzzelen hoe dat moet, maar dat was al 
snel gevonden. De kluissleutel moest tegen de knop van de kluis gehouden worden en dan de knop 
indrukken. Even controleren, de kluis is inderdaad dicht. De sleutel doe ik om mijn pols, trek de 
badjas aan en neem de handdoeken mee. Op naar de douche. Daar hing ik de handdoeken op en 
weer de badjas uit om te douchen. Bij het afdrogen blijkt het niet echt handig om allebei de 
handdoeken mee te nemen. In andere resorts is vaak een plek om je handdoek achter te laten, maar 
hier is het al aardig vol. Trek de badjas weer aan en loop ik weer terug de kleedkamer in. Kluisje 
open, handdoek erin en kluisje weer dicht. Het relaxen kan gaan beginnen. 
 
Terug naar de hal. Hier hangt een plattegrond en daar bekijk ik de volgende stappen. Ik besluit de 
buitensauna’s te proberen. Ik stap naar buiten, waar het toch nog wel wat fris blijkt te zijn. Maar 
goed, dat gaat zo in de sauna wel over. Ik loop naar de “Dennensauna”. Stap binnen en in het halletje 
gaan de slippers en badjas uit. De sauna is leeg. Leg mijn badlaken op de bovenste bank neer, draai 
de zandloper en het eerste relaxmoment is daar. Mijn gedachten dwalen langzaam wat af. De laatste 
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twee minuten ga ik zitten en wacht totdat de zandloper na 15 minuten leeg is. Ik neem mijn badlaken 
en loop de sauna uit. In het halletje kijk ik op de plattegrond om te zien waar ik kan afkoelen. Met 
handdoek en badjas in de hand loop ik naakt naar de dichtstbijzijnde douches. Het zijn 
buitendouches. Ik hang de badjas en handdoek op en zet de douche aan en spoel me koud af. Ik pak 
mijn spullen weer en loop door naar het zoutbad. Hier hang ik alles weer op en zet mijn slippers neer. 
Even afspoelen met warm water en daarna drijven in het zoutbad. 
 

  
 
Na het drijven weer afspoelen en is het weer tijd voor een sauna. Ik doe mijn slippers aan en pak 
badjas en handdoek. Naakt ga ik weer op zoek naar de volgende beleving. Dit keer kies ik voor de 
“Berkensauna”. Ook hier is een halletje, waar ik wederom mijn badjas en slippers kan achterlaten. 
Badlaken op de bank, zandloper draaien en lekker liggen. Het volgende relaxmoment. Blijkbaar zijn 
de kleine sauna’s niet zo populair, het is er telkens erg rustig. Tegen het eind van de saunaronde pak 
ik even het kaartje om te zien waar een dompelbad is. Bij de “Kelosauna” vond ik een dompelbad. Na 
de saunaronde de sauna uit, de slippers weer aan en de badjas en handdoek in mijn handen mee, op 
weg naar het dompelbad. Waarom de badjas meegenomen werd? Daar zat het flesje water in en het 
plattegrondje, verder heb ik hem weinig aan gehad. De spullen werden opgehangen even afgespoeld 
onder het koude water en het dompelbad in. Het was een dompelbad om doorheen te lopen. De ene 
kant erin en dan aan de andere zijde er weer uit. Dat is lekker afkoelen. 
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Weer even verder. Ik ging naar binnen en liep naar het zwembad “Duizend-en-een-nacht”. Spullen 
opgehangen, slippers neergezet en even wat zwemmen en er weer uit. Spullen weer gepakt en weer 
naar buiten toe en een tijdje in het Whirlpool. Lekker bubbelen. 
 

  
 
Ik pakte weer mijn spullen en liep naar de “Bamboesauna”. Geen halletje, dus badjas buiten op een 
haakje en naar binnen. Handdoek op de bank, slippers uit en liggen maar weer. Wederom de enige in 
deze sauna. Na een tijdje kwamen er een man en vrouw bij. Toen ik in het Whirlpool zat, zag ik een 
dompelbad. Na de “Bamboesauna” mijn spullen weer gepakt en die kant op. Alles weer ophangen, 
slippers uit en dompelen maar. 
 

  
 
Ik koos nu de “Finse sauna”. Hier waren een dame en heer binnen. De man ging al snel eruit, de 
dame bleef achter. Ze zat te puffen alsof ze al een uur binnen zat. Door de hogere temperatuur bleef 
ik ook niet de volledige tijd zitten. Om af te koelen ging ik even op het “strand” op een ligbed liggen. 
De badjas deed nu wel dienst, want het was nog wel wat fris om naakt daar te gaan liggen. Jammer 
genoeg was er geen zonnentje. Ik liep naar binnen op weg naar een nieuw relaxmomentje. Bij 
binnenkomst bleek ik mijn handdoek te hebben laten liggen, dus even terug en de handdoek pakken. 
Die lag er gelukkig nog. 
 

  
 
Binnen de spullen opgehangen en de slipper neergezet en ging ik naar het “Stoombad”. In het 
stoombad zijn geen handdoeken nodig, sterker nog die worden kletsnat. Bij binnenkomst geen hand 
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voor ogen te zien en ging daarom maar gelijk op een bankje vlakbij de deur zitten. Het waren 
allemaal stenen banken en muren. Toen de stoom wat optrok verlieten de andere gasten de ruimte. 
Ik koos een andere plek. Wederom kwam de stoom en was er geen hand voor ogen te zien. Heerlijk 
al die stoom om je heen. Ik verliet het stoombad en ging het dompelbad in. Lekker om de hoek, net 
naast de deur. Ik liet mijn handdoek en badjas hangen en liep naar de “Laguna”. Een bad met diverse 
watervallen. Ik ging onder een waterval zitten en kreeg het kletterende water op me. Een heerlijk 
gevoel. 
 

 
 
Na de “Laguna” naar de “Lichtsauna”. Deze sauna was wat warmer en had diverse kleuren licht. 
Heerlijk kunnen liggen op de bank, wederom als enige in de sauna. Na een minuut of tien eventjes 
zitten en daarna er weer uit. Een duik in het dompelbad vlakbij het stoombad. 
 

 
 
Buiten ging ik nog even in het zoutbad. Dit keer was het erg vol, dus een klein plekje gezocht om 
even te relaxen. Het was merkbaar drukker geworden, want veel haakjes waren vol. Het ophangen 
van handdoek en badjas was som even lastig. 
 

 
  



 

 

Ik ging nar de Alpenkruidensauna”. In het halletje echter beviel de geur me niet zo, dus besloot ik 
door te lopen naar de “Sandelhoutsauna”. Deze sauna was wat drukker, dus legde ik mijn handdoek 
neer en ging rustig zitten. Deze sauna was warmer dan de andere in dit gedeelte en bleef daarom dit 
keer ook niet de volle 15 minuten zitten. Weer naar het dompelbad toe en lekker afkoelen. 
 

 
 
Naar buiten toe, ditmaal naar de “Marrakech sauna”. Hier was het wel druk. Een plekje op de bank 
zoekende en lekker voor de laatste keer relaxen. Na een minuut of tien de sauna weer uit. Er was een 
nevel douche met koud water. Heerlijk even afspoelen en daarna bij de “Kelo sauna” dompelen. 
 

 
 
Het einde van het dagje Wellness was aangebroken. Ik nam mijn spullen mee naar de kleedruimte. 
Bij “mijn” kluisje zaten twee dames op de banken, dus legde ik mijn spullen elders neer. Na nogmaals 
afdrogen, begon ik met aankleden. Boxer weer aan, shirt aan, broek aan en sokken en schoenen aan. 
Alle spullen gingen weer de tas in en op naar huis toe. 
 
Leer voor de volgende keer, zorg ervoor dat je om 10 uur op de stoep staat en niet te lang hoeft te 
wachten. 
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