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Manon Weijn (29) van de Hilver-
sumse dansschool Dance On Point
was net een half jaartje bezig toen
het coronavirus toesloeg. „Toen
die berichten kwamen over China
dacht ik nog, dat zal niet zo’n vaart
hebben met betrekking tot Neder-
land. Dat was misschien een beetje
naïef. Ik heb altijd wel vertrouwen
in mezelf gehad, geloofd in mijn
eigen kracht. Maar als de boel dan
toch echt op slot gaat dan schrik je
je helemaal rot, dan denk je, help!
Wat gaat er nu gebeuren?”

Twee, drie, vier weken werden
twee maanden. „Je komt in een
soort bubbel terecht, ik zat vol met
spanning en stress. Lag nachten
wakker, had wilde dromen en werd
’s ochtends moe wakker. Wat het
ook lastig maakte is dat je als
dansschool in een grijs gebied zit.
Je valt onder onderwijs, sport óf
cultuur. Werd ik uitgenodigd om
op scholen workshops te geven,
maar mijn eigen dansschool
moest dichtblijven.”

Weijn ging filmpjes online zet-
ten zodat kinderen thuis hun cho-
reografie konden blijven oefenen.
De verlenging van de lockdown
vergde veel van haar geduld. „Ik
ben natuurlijk een eenpitter en
vond het op een gegeven moment
wel heel erg veel allemaal.” Een
leerzaam proces, zegt ze nu. „Ik
heb geleerd om grenzen te stellen,

best moeilijk voor een pleaser als
ik. En ik heb geleerd om een com-
pliment te accepteren en te waar-
deren.”

Toen de sportscholen naar bui-
ten mochten, bleef Dance On Point
binnen, op slot. „Ik heb geen bui-
tenruimte, zit hier ook midden in
een woonwijk (op de hoek van de
Vaartweg en de Schuttersweg,

red.). Dat valt niet te realiseren.”
De onderneemster benaderde

alle voetbalclubs van Hilversum.
Olympia aan het Kininelaantje -
met een dempende vloer onder
het kunstgrasveld - hapte. Weijn
lacht: „Ballet op sneakers, op
woensdag en vrijdag. Met aange-
paste lessen, anders kun je je knie
of enkel verdraaien op dat kunst-
gras. Het was fantastisch, zo fijn
om iedereen bij elkaar te zien, kin-
deren kwamen met tekeningen
voor de juf aanhollen.”

Hoe moeilijk soms ook, de lasti-
ge maanden leverden ook veel
moois op. „Het heeft sport onder
de mensen gebracht, het heeft hen
laten beseffen hoe goed het is om
te werken aan je gezondheid.” Dat
ziet Weijn ook terug in haar dans-
school. „De balletlessen voor peu-
ters en kleuters zijn verdubbeld,
net als kidsdance.”

De ervaring van dit jaar, sterkt
haar voor de toekomst. „Het heeft
me zoveel geleerd. Over mezelf,
over de ander, over de maatschap-
pij. 2020 is één grote leerschool ge-
weest. Ik weet nu beter wat het is,
zodat ik er ook beter mee kan dea-
len. Ook al voel ik heus wel even
een zenuwtje als er weer een pers-
conferentie is, maar dan zeg ik te-
gen mezelf: je weet het, je kunt
het, je bent nu bijna een jaar ver-
der en moet je zien wat je in je een-
tje voor elkaar hebt gekregen. Dan
denk ik: je doet het toch maar
weer, wees maar gewoon trots,
Manon. Daar kan ik ook heel erg
van genieten, ook al vind ik dat
soms moeilijk, perfectionistisch
als ik ben.”

Weijn heeft veel te danken aan
haar leden, vindt ze. „Ik ben heel
erg dankbaar voor hun loyaliteit.
Als zij er niet waren geweest en
gebleven dan had ik mijn passie
niet kunnen voortzetten. Ik zou ie-
dereen het liefst een dikke knuffel
willen geven.” 

Ze besluit: „Dans is helemaal
mijn ding, mijn wereld, dat is voor
mij gewoon heel erg groot. Voor
mij betekent het zoveel meer dan
een uurtje dansen in de week. Dus:
ondanks de tweede lockdown van
nu, laten we van 2021 een spranke-
lend dansjaar maken!”

Hilversum ■ Er was een moment
dat ze dacht: moet ik nou de spie-
gels van de muur gaan halen of
niet? Dat hoefde gelukkig niet. En
nu, zo’n driekwart jaar verder weet
ze: „Ik heb geleerd om erin te blij-
ven geloven. Ik ben ervan over-
tuigd dat mijn dansschool een
mooie toekomst heeft.” 

Het roer ging om bij Dance On Point: Ballet op sneakers 
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Manon Weijn van Dance On Point: „Maar als de boel dan toch echt op
slot gaat dan schrik je je helemaal rot, dan denk je, help!”

Primo was pas sinds 1 december
open, toen 15 maart de eerste lock-
down voor de horeca van kracht
werd. Voor de twee uit Napels af-
komstige jongemannen een enor-
me klap. Luca Zaccariello blikt te-
rug: „Ik was niet zozeer teleurge-
steld als wel een beetje terneerge-
slagen. Dat heeft vijf dagen
geduurd.”

Met een flauw lachje: „Toen we
een lening gingen afsluiten voor
ons restaurant hebben we het er
nog over gehad of we een kleine of
een grotere lening zouden afslui-
ten, dat laatste voor het geval we
een grote tegenslag zouden heb-
ben.” Alsof het zo had moeten zijn:
ze sloten een grotere lening af.

Nadat ze vijf dagen in een rede-
lijke mineurstemming hadden ver-
keerd, herpakten de twee zich ra-
zendsnel. „We móesten wat doen.
Dus afhalen en bezorgen van de
gerechten die op onze kaart staan.
In plaats van personeel voor in de

bediening moesten we nu op zoek
naar bezorgers. En we zijn pizza’s
gaan bezorgen, ook al leek dat
eerst geen goed idee. Pizza’s zijn
best een lastig product. In Italië
zijn we gewend de bodem niet zo
krokant te bakken als in Neder-
land. We hebben onze receptuur
dus wat aangepast. En dat sloeg
aan, de pizza’s lopen nu heel

goed.” 
De tegenwind die corona heet

heeft hen sterker gemaakt, zegt
Luca. „We hebben geleerd om
nieuwe producten in deze nieuwe
situatie te maken. Receptuur aan-
passen, nieuwe leveranciers zoe-
ken, een webshop beginnen. En als
we nu wat over hebben, zoals tira-
misu, dan geven we dat gratis bij

een grotere bestelling, in plaats
van dat we het weggooien. Of
bloemen, snoep of huisgemaakte
limoncello, gewoon als een klein
cadeautje. Onze klanten waarde-
ren dat enorm.”

En die waardering is wederzijds.
Luca zegt afgelopen jaar veel
steun en support te hebben onder-
vonden, dat hielp. „Ze willen ons
ook graag steunen, bestellen bij-
voorbeeld vijf maal tiramisu hoe-
wel ze er maar vier nodig hebben,
zijn wat genereuzer met fooien.
De klanten bleven ons trouw door
bij ons te blijven bestellen, vaak
zelfs wekelijks. En het was heel
leuk om nieuwe klanten van de zo-
mer hier op het terras te ontmoe-
ten, dat waren mensen die via de
bezorging bij ons terecht waren
gekomen en die nu ’the real expe-

rience’ bij ons hadden.” 
De Napolitaan heeft in korte tijd

veel geleerd, zegt hij, omgaan met
een moeilijke situatie, ook al was
dat noodgedwongen. „Er is altijd
een oplossing. En geef jezelf de
kans om er iets van te leren, in
plaats van je uit het veld te laten
slaan. Dat is een goede les voor de
toekomst.”

Die veerkracht zit dank zij hun
vader en oma Lilina in hun genen.
Luca glimlacht bij de herinnering.
„Zij bleven positief. Mijn oma zei
’Een ongeluk komt nooit alleen’.
Dan noemde ze de Tweede We-
reldoorlog als voorbeeld. Midden
in de oorlog, in 1944, was er ook
nog een uitbarsting van de Vesuvi-
us. Zo zie ik deze periode van lock-
downs ook. Hopelijk hebben we
het straks gehad en wordt alles in
maart weer een beetje normaal.
We moeten gewoon geduld heb-
ben.” 

Voor 2021 hebben ze veganisti-
sche gerechten op de rol staan. Lu-
ca en Ennio - de man in de keuken -
zijn druk met de voorbereidingen.
„Een mooie aanvulling bij onze ve-
getarische en glutenvrije produc-
ten. Dat doen we omdat we vinden
dat iedereen ons heerlijke eten
moet kunnen proeven.” En er is
nog meer moois op komst: Luca
wordt in februari vader.

Hilversum ■ Een enorme stapel
pizzadozen. Het ’to go’ barretje
dat ze op zaterdag voor de zaak
neerzetten. In folie verpakte ca-
deausetjes met Italiaanse lekker-
nijen. Voor de broers Luca (36) en
Ennio (29) Zaccariello van restau-
rant Primo aan de Hilversumse
Groest is afgelopen jaar veel ver-
anderd.

De Italiaanse broers van Primo herpakten zich snel 

Hilversum ■ De 44-jarige sport-
man uit Almere had al een Bonjas-
ky Academy in zijn woonplaats
toen hij op 6 januari de deuren
opende in Hilversum. Op 15 maart
kreeg hij te horen dat hij dicht
moest. „Dat was wel even een dom-
per, ja, dat had ik me anders voorge-
steld. Mijn eerste reactie? Ik dacht:
klote. Want in januari ging het heel
goed, in februari nóg beter en in
maart leek het helemaal geweldig
te worden. Het was echt heel zuur
dat we dicht moesten.”

Bonjasky vervolgt: „Onderne-
men is risico’s nemen, kansen zien
en kansen grijpen. Je bedenkt van
tevoren allerlei scenario’s waarom
het mis zou kunnen gaan, je
spreekt je buffer aan om er geld in

te kunnen investeren. Maar hier
ben je helemaal niet op bedacht. Je
hebt natuurlijk niet in je bedrijfs-
plan opgenomen dat Covid om de
hoek zou kunnen komen. Dat kun-
nen we ons zelf niet aanrekenen,
maar het is wel zonde.”

Het steeds schakelen wanneer er
nieuwe of andere maatregelen kwa-
men vergde veel van de flexibiliteit
van Bonjasky Academy. „Dat vond
ik lastig, ja, elke keer bijschaven en
roosters in korte tijd aanpassen. Je
moest zoveel dingen tegelijkertijd
regelen. En dat vervolgens ook
weer communiceren naar de men-
sen toe. Als je een winkel hebt is het
simpel: je laat minder klanten bin-
nen, of gaat iets later open en iets
eerder dicht. Bovendien kreeg je in

het begin nog een aantal dagen
voordat nieuwe maatregelen ingin-
gen. Nu hoorde je om zeven uur dat
ze om twaalf uur ingingen. Dan
heb je echt maar heel kort de tijd
om na te denken, hoor.”

Bonjasky Academy ging zoom-
lessen geven en lanceerde Fight Bo-
dy, een online work out waarmee de
beginnende sporter of topsporter
zijn of haar conditie kan verbeteren
of op peil kan houden. „En we heb-
ben buiten getraind, hier op de par-
keerplaats, daar zijn we direct mee
gestart. We hebben stellingen laten
bouwen en daar bokszakken aan
gehangen.”

Zowel volwassenen als kinderen
trainen nu, sinds de recente lock-
down, ook weer buiten.

Bonjasky heeft als ondernemer
veel te danken aan zijn sportcarriè-
re, die zich heeft afgespeeld op het
hoogste, mondiale niveau. „Als je

met iets nieuws begint, doe ik wat ik
als kickbokser ook altijd deed. Goed
voorbereiden. Je conditie supergoed
op peil houden. Scherp blijven. Je te-

genstander in de gaten houden. Die
eigenschappen zet ik ook in bij het
ondernemen. Zo heb ik het afgelo-
pen jaar ook zaken gedaan. Er gaat

wel eens wat mis, oké, dan moet je
doorpakken. Links, rechts, van bo-
ven of van onder. Ik zie de toekomst
honderd procent zonnig tegemoet.

Ondernemer Bonjasky heeft veel aan zijn kickbokscarrière

Weer opstaan en
het stof van je
kleren kloppen

Nog geen jaar geleden opende Remy Bonjasky zijn
tweede sportschool, aan de Oude Amersfoortseweg
in Hilversum. „Al met al gaat het goed”, zegt de voor-
malige wereldkampioen kickboksen terugblikkend.
„Al was de onderliggende prognose natuurlijk heel
anders. Maar we zijn nog steeds heel blij dat we in
Hilversum zitten.”

•i
Gezond leven
„De overheid zou - in zijn
algemeenheid, dus ook voordat
zo’n coronacrisis uitbreekt -
meer moeten vertellen over het
belang van sport, van gezond
leven, zodat mensen hun
gedrag veranderen”, vindt Remy
Bonjasky. „Nu doet zo’n Hugo
de Jonge (de coronaminister,
red.) dat af met drie, vier
zinnen, zegt ’Ga een stukje
lopen’. Dat vind ik jammer. Veel
mensen gaan juist nu op de
bank zitten snoepen, of steken
weer een sigaret op en of
gooien elke dag een kroket in
de frituurpan. De overheid zou
moeten helpen bij die
gedragsverandering. Als je
gezond op de IC terechtkomt
dan start je niet met een
achterstand. Je ligt dan
waarschijnlijk ook minder lang
op de IC waardoor de druk op
de zorg ook minder wordt.”

Remy Bonjasky: „Je hebt natuurlijk niet in je bedrijfsplan opgenomen dat Covid om de hoek zou kunnen komen.” FOTO STUDIO KASTERMANS/DANIËLLE VAN COEVORDEN

❜❜Ik heb altijd
wel vertrouwen

in mezelf
gehad

❜❜We moesten
nu ineens op

zoek naar
bezorgers

•i
Bijzonder jaar
Voor de journalisten van deze
krant was 2020 een bijzonder
jaar. Door corona was het niet
altijd makkelijk om ons werk te
doen. Voor ondernemers was
het een buitengewoon zwaar
jaar. We blikken terug met drie
van hen, die nét waren gestart
toen de coronacrisis uitbrak.

❜❜Er gaat wel
eens wat mis,

oké, dan
moet je

doorpakken

Je krijgt wel eens klappen. Maar blijf
je dan zitten of liggen? Of sta je op,
klop je het stof van je kleren en ga je
door?”

Simone Stevens
s.stevens@mediahuis.nl
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