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Als je dit leest dan ben jij bijzonder. 
Want het feit dat je dit leest betekent 
dat iemand de moeite heeft genomen 
jou dit boekje te geven of naar je toe 
te sturen. Er is iemand die nagedacht 
heeft of dit boekje bij jou zou passen. 
En dat maakt het dus een bijzonder en 
persoonlijk boekje. 

Dit boekje heet ‘We make it 
personal’, genoemd naar een van 
de DNA-waarden van Mind Work 
Productions. Het afgelopen jaar heeft 
in het teken gestaan van deze waarde, 
tijdens onze interne trainingen, tijdens 
onze weekends en ontmoetingen met 
klanten. 

Dat betekent dat mijn collega’s, onze 
klanten en ik het afgelopen jaar samen 
hebben mogen onderzoeken wat 
deze DNA-waarde voor ons betekent. 
Als we dat niet doen, blijven het 
betrekkelijk lege containerbegrippen 
die onze mensen, als ware het de tafel 
van 7, uit hun hoofd zouden moeten 
leren. Ik heb juist het proces van 
het afgelopen jaar, om met elkaar te 
onderzoeken welke betekenis deze 
waarde voor ieder van ons heeft, als 
heel waardevol ervaren. 

Ik ben erachter gekomen dat voor mij 
‘We make it personal’ betekent dat 
ik op de eerste plaats als mens mijn 
werk doe, op mijn persoonlijke manier. 
Ik neem mezelf, met al mijn ervaringen 
en verhalen mee aan tafel. Ik toon 
interesse in jou en probeer jou vooral te 
zien voor wie jij bent, als mens. Voorbij 

de functie, hiërarchie en status. Ik heb 
in de afgelopen jaren gemerkt dat 
veel verander- en ontwikkelprocessen 
niet effectief zijn omdat mensen niet 
gezien, gehoord of serieus genomen 
zijn. Dat een verandering niet van hen 
is of wordt. Achter iedere professional, 
leider of expert die we tegenkomen 
zit altijd een mens met gevoel en 
behoeftes. Als we die weten te raken 
of ontdekken, kunnen we samen pas 
echt bijzondere dingen doen. Ik geloof 
ook echt, en dat hebben Kas en ik 
ook in ons manifest beschreven, dat 
iedere grote beweging of verandering 
begint bij één persoon die iets 
anders aan zijn/haar oude patroon 
verandert. Personen en mensen 
maken het verschil, niet de systemen 
of organisaties waarin ze werken en 
functioneren. 

‘We make it personal’ betekent ook 
voor mij dat iedere persoon, iedere 
situatie persoonlijke aandacht verdient. 
De effectiviteit van wat ik doe wordt 
daarmee ook vooral bepaald door 
de kwaliteit van de relatie die ik heb 
met jou heb of aanga en gaat niet in 
de eerste plaats over mijn kwaliteiten 
als professional. En betekent dat 
we per situatie en persoon zoveel 
mogelijk maatwerk proberen te leveren. 
Persoonlijke aandacht en echt luisteren 
zijn daarin voor mij de sleutel. 

Om deze DNA-waarde voor ons 
jaarlijkse boekje vorm en inhoud te 
geven zijn Eva van den Heuvel, Doret 
van de Kerkhof en ik dit najaar op 

beste lezer,
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zoek gegaan naar de weekendrituelen 
van onze collega’s. Dat was een zeer 
bijzonder avontuur dat andere facetten 
van hen belicht. We hebben allemaal 
verschillende rollen te spelen in het 
leven en die vullen we op verschillende 
momenten en plekken in. Die rollen 
en facetten geven een completer 
beeld van eenieder van hen en zorgen 
ervoor dat ik mijn collega’s nog beter 
kan begrijpen en waarderen. Het was 
bijzonder om te zien hoe zij, omringt 
door de mensen waarvan ze houden, 
vormgeven aan hun eigen rituelen. 

Rituelen verschillen voor mij van 
gewoontes omdat rituelen bewust 
waarde of betekenis toevoegen aan 
iemands leven. Het was heel mooi 
om te ontdekken hoe elk mens dat 
wij spraken kon vertellen waarom 
hun rituelen waardevol zijn voor 
hen en wat het hen brengt. Wat me 
opviel was dat er veel verschillen 
zaten tussen de rituelen. Maar we 
ontdekten ook veel overeenkomsten. 
Zo spelen croissants een hoofdrol bij 
menig ontbijt en was het ontbijt voor 
veel mensen een belangrijk rust- of 
startpunt in het weekend. Ook zijn we 
gestuit op veel koffierituelen en bleek 
eten een centrale rol te vervullen in 
het weekend van de meeste mensen. 
Niet alleen om (samen) te eten, maar 
ook om te koken, voor te bereiden 
en overal ingrediënten vandaan te 
halen. De belangrijkste ‘common 
denominator’ bleek de verbinding 
met andere mensen. Onze collega’s 
verschillen daarmee niet zo heel erg 
van de rest van de mensheid. Wij als 
mensen hebben de behoefte om ons 
te verbinden aan andere mensen. 
Deze verbinding wordt ook in veel 

onderzoeken aangehaald als een 
belangrijk ingrediënt voor geluk. In dat 
kader was ik blij, gelukkig en vereerd 
om, samen met Eva en Doret, al was 
het maar even onderdeel uit te mogen 
maken van de microkosmosjes van 
ieder van onze collega’s.    

Warren Buffett, een van de rijkste 
mensen ter wereld, zei niet zo 
lang geleden dat hij bijna alles kon 
kopen, behalve tijd. Zijn boodschap 
was daarmee dat tijd een van de 
kostbaarste dingen is die je als mens 
hebt. Die tijd wil je op je werk besteden 
aan betekenisvolle projecten, klanten 
en mensen. En dat geldt ook zeker 
voor de weekends, de tijd die je voor 
het grootste gedeelte zelf mag invullen, 
zonder al te veel restricties. Ik wil 
daarom ook alle collega’s die hebben 
meegewerkt, maar ook hun partners, 
vrienden, familieleden en kinderen, 
ontzettend bedanken dat zij hun 
kostbare tijd hebben gebruikt om met 
ons in gesprek te gaan en ons in hun 
huis of ergens anders te ontvangen. 
Jullie gastvrijheid en aandacht worden 
zeer gewaardeerd! 

Beste lezer, ik wens je veel kijk- en 
leesplezier en ik hoop dat dit boekje 
jou inspireert, je op een of andere 
manier raakt en tevens dat het jou 
nog iets meer inzicht geeft in wie wij 
zijn, als persoon, als partner, vriend(in) 
en/of ouder. Ik ben trouwens ook erg 
benieuwd en nieuwsgierig naar jouw 
(weekend)rituelen. 

grote groet,
Johan Veneman
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ons dna
• Wij zien jou en tonen interesse in jou.
• Wij nemen jou als persoon als uitgangspunt voor ontwikkeling: eerst jij, dan       
   jouw context, jouw rollen, jouw relaties met anderen en jouw organisatie.
• Wij leveren maatwerk, in coproductie, vanuit jouw wens en vraag.
• Wij nemen altijd onszelf, onze verhalen en ervaringen mee aan tafel.
• Wij hebben een persoonlijke benadering en vinden een duurzame 
   relatie met jou erg belangrijk.
• Wij verbinden mensen aan ons op basis van hun persoonlijkheid, 
   ervaring én deskundigheid.
• Wij zien deze persoonlijkheden als trigger voor ontwikkeling en verandering.
   Persoonlijkheden maken het verschil!

• Wij zien ontwikkel- en leertrajecten als producties: 
   het moet altijd tot resultaat leiden.
• Wij committeren ons aan dat resultaat en gaan out of our way om 
   onze doelstellingen te bereiken.
• Wij passen de vormen en thema’s van een traject aan als dat nodig 
   is om jouw doelstellingen te bereiken
• Wij kijken altijd naar de vraag voorbij de vraag: 
   wat heeft iemand nu echt nodig?
• Wij pakken jouw vraag vanuit een breed perspectief op: het complex van    
   persoonlijkheid, overtuigingen, vaardigheden, houdingen, interactie en     
   cultuur. Maar ook van fysiek, mentaal en spiritueel. Wat is nodig om jouw  
   doelstellingen te bereiken?

• Wij dagen je uit jezelf te zijn en dat te laten zien, met alle ‘normale’ dingen,  
   maar ook in al jouw gekkigheid en rare dingen. Die maken jou een 
   completer mens.
• Wij nodigen je uit om het anders te doen dan altijd om je zo te laten  
   kennismaken met nieuwe, bijzondere, niet alledaagse dingen die een   
   wezenlijke bijdrage gaan leveren aan jouw persoonlijke ontwikkeling.
• Dat doen wij met bijzondere werkvormen en bijzondere professionals. Op die 
   manier kunnen wij de trigger zijn voor jouw verandering en ontwikkeling

We make it personal

We score!

We praise the weirdness



5

• Wij geloven dat middelmatigheid niet leidt tot jouw gewenste 
  ontwikkeling of verandering.
• Wij doen waar we in geloven en waar we voor jou, in jouw proces, 
   een toegevoegde waarde kunnen hebben.
• Wij zoeken samen met jou naar waar die toegevoegde waarde zit en waar 
   wij het meeste effect voor jou kunnen hebben.
• We doen het goed, of we doen het niet, liever een 9 of een 1 dan een 6.
• We houden het scherp, elke training, elke coachingsessie of bijeenkomst   
   geven wij 100%, vanuit onze passie voor jouw vraag en ons vak.

• Wij geloven dat jij vooral kan leren als je de mogelijkheid hebt om te spelen, 
   te proberen en te ontdekken. Buiten jouw comfort zone, in de adventure     
   zone, nog net voor de danger zone.
• Wij creëren die adventure zone, een omgeving waarin resultaten halen,
   leren en ontwikkelen hand in hand gaan.
• Daarin maken we het soms licht, maar gaan we het ook met jou aan.
• Leren en ontwikkelen doet soms pijn. We gaan die pijn aan met jou als dat 
   nodig is, wij geloven dat schurende ervaringen waardevolle leermomenten 
   opleveren.

• De thema’s of dilemma’s waar we in ontwikkeling tegen aanlopen zijn redelijk 
   tijdloos. De vorm en aanpak is wel altijd vernieuwend.
• Wij blijven onszelf uitdagen en jou verrassen om die vormen en aanpak te 
   ontwikkelen en vernieuwen waarbij we ook bereid zijn om oude patronen 
   overboord te gooien.

• We zijn eerlijk, echt en onszelf, zonder dat we het al te ingewikkeld maken.
• We creëren een omgeving waarin wij samen met jou ons succes, 
   ons falen en onze kwetsbaarheden kunnen delen.
• Daarin geven wij het goede voorbeeld, nemen we verantwoordelijkheid 
   voor ons handelen, delen we persoonlijke ervaringen en stellen we onszelf 
   kwetsbaar op.

We accept No Compromise

We float like a butterfly, sting like a bee

We innovate like there’s no tomorrow

We are for real
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Dit manifest is een samenvatting van de 
uitgangspunten waar je ons als Mind Work 
Productions aan mag houden. Een manier voor 
ons om in woorden uit te drukken wat voor 
ons belangrijk is. Je weet hierdoor waar we 
voor staan en of je jezelf aan ons wil verbinden. 
Of je nu ambassadeur, klant, medewerker, 
leverancier, close friend of vage kennis bent. 

ALLES WAT WIJ DOEN MOET EEN 
BIJDRAGE LEVEREN AAN VOLGENDE 
UITGANGSPUNTEN:

• We zijn continu in verandering
• Verandering begint altijd bij één persoon 
  die geraakt wordt
• Wij zijn altijd een trigger voor verandering 
• Jij kan jouw omgeving veranderen
• Wij leveren samen met jou een bijdrage aan   
   het creëren van een gemeenschap van 
   zinnige mensen, dit leidt tot een betere 
   wereld

1 december 1955 stapte de zwarte Rosa 
Parks op de bus in Alabama. Ze besluit in de 
bus haar plaats niet af te staan aan een blanke 
medereiziger, ondanks het feit dat dit volgens 
de regels moest. 

“PEOPLE ALWAYS SAY THAT 
I DIDN’T GIVE UP MY SEAT 
BECAUSE I WAS TIRED, THE ONLY 
TIRED I WAS, WAS TIRED OF 
GIVING IN.” 

Rosa Parks werd gearresteerd en dit leidde 
uiteindelijk tot een volledige boycot van het 
busvervoer. Dit ging gepaard met geweld, ruzie 
en twijfel. Uiteindelijk leidden al deze protesten, 
geleid door dominee Martin Luther King, tot 
de afschaffing van de rassensegregatie in 
Alabama. Het begon allemaal met één actie van 
een oma die vond dat het anders kon.

WE ZIJN CONTINU IN VERANDERING.

Wij kunnen, net als Rosa Parks, de wereld 
veranderen, maar de wereld verandert ons 
ook. Wij geloven dat veranderen en leren 
anders kan. Organisaties moeten veranderen 
en zichzelf opnieuw uitvinden. Als jij het 
niet doet, doet iemand anders het voor je. 
Degenen die dat het beste blijven doen en 
daar regie over nemen, overleven en groeien. 
Degenen die blijven doen wat ze altijd al deden, 
verdwijnen en worden vervangen. 

Onze wereld verandert zo snel, dus moeten wij 
ook scherp blijven op onze aanpak om mensen 
te helpen met leren, ontwikkelen en veranderen. 
Dit vraagt om tegen middelmaat te vechten 
en te breken met de status quo. Dit vraagt 
om lef en dit vraagt om zaken te doorbreken. 
We moeten niet meer uit gewoonte in een 
hokje met een systeemplafond proberen 
mensen te coachen. We willen aansluiten bij 
de belevingswereld van onze klanten, samen 
met hen op avontuur gaan, ze prikkelen, 
verleiden. Waarbij we het allemaal ook niet 
helemaal precies weten, maar juist door die 
kwetsbaarheid een sfeer willen creëren dat 
we echt samen leren. Op een bankje in de zon, 
in de boksring, in een paardenkraal of in een 
reddingsboot. 

Wij willen doen wat nodig is en wat past 
en prikkelt. Niet dingen doen omdat het 
zo hoort of omdat we het altijd al zo gedaan 
hebben. Dit betekent dat we niet alle bestaande 
methodes overboord hoeven te gooien, maar 
dat we ze niet zomaar als vanzelfsprekend 
aannemen. 

VERANDERING BEGINT ALTIJD BIJ ÉÉN 
PERSOON DIE GERAAKT WORDT.

Leiders proberen hun organisaties aan te 
passen aan alle ontwikkelingen en daar regie 
over te krijgen. In meer dan tachtig procent van 
de gevallen slagen deze veranderingen niet. Uit 
onderzoek blijkt dat de belangrijkste faal- 
of slaagfactor bij veranderingen 

Manifest
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de mens is. De mens met al zijn (on)
bewuste patronen, overtuigingen, belangen 
en gevoelens. Onze ervaring is dat mensen 
pas veranderen als ze voelen dat het anders 
moet of kan en vervolgens op een goede 
manier worden ondersteund. Het gaat 
ons vooral om aandacht voor gedrag, 
houding, overtuigingen en het gevoel van 
individuele mensen. 

Wij willen mensen raken met bijzondere 
interventies. Deze interventies zijn meer dan 
een middel om een bepaalde connotatie 
oproepen of dienst te doen als een metafoor. 
Het zijn interventies waarmee we mensen 
wezenlijk raken en in beweging brengen. We 
creëren beklijving en helpen mee aan echte, 
betekenisvolle verandering.  

WIJ ZIJN ALTIJD EEN TRIGGER VOOR 
VERANDERING.

Wij zijn goed in het succesvol veranderen 
van mensen door middel van persoonlijke 
aandacht. Het succes in verandering zit 
voor ons juist in die persoonlijke aandacht, 
niet alleen in de veranderingen in structuur en 
processen. Iemand persoonlijk benaderen door 
te inspireren, te raken (op allerlei manieren, 
bijvoorbeeld: kunst, muziek en sport), een 
spiegel voor te houden, de dialoog of soms de 
discussie aan te gaan. Alles wat nodig is om de 
trigger tot verandering te zijn. En daarin laten 
we je niet snel los. We creëren altijd een sfeer 
waarin je kunt oefenen, proberen, op je bek 
gaat en nog een keer probeert. 

Wij geloven dat meest betekenisvolle 
leermomenten in je leven ook vooral de 
momenten zijn die schuren en waar je het nog 
een keer mag proberen. Hierbij garanderen 
wij dat het niet de makkelijkste weg is om te 
veranderen en de mensen om je heen te willen 
triggeren tot verandering. Dit vergt moed en 
deze weg kent struggles met anderen, maar 
vooral ook een strijd met jezelf. De weg zal dus 
bezaaid zijn met obstakels, maar weet dat we 
deze weg samen lopen in al zijn schurende, 

pijnlijke en ook glorieuze ervaringen en 
momenten. 

JIJ KAN JOUW OMGEVING VERANDEREN.

We willen mensen kracht geven. Ze laten 
dromen, omdat we geloven dat iedereen in 
zijn leven persoonlijk leiderschap kan nemen. 
Of je nu een formele leider bent of niet. Door 
jou bewust te maken van je kracht, kan je jouw 
omgeving beïnvloeden. Je ontwikkelt niet alleen 
jezelf, maar brengt daarmee ook beweging bij 
de omgeving teweeg. Wij willen mensen laten 
zien dat er veel meer mogelijk is dan ze 
denken. Wij zijn opgevoed met zoveel realisme, 
dat we soms vergeten te spelen, onze geest uit 
te dagen. Ons realisme leidt er toe dat we van 
te voren al vooral kijken naar beperkingen in 
plaats van mogelijkheden.  

WIJ LEVEREN SAMEN MET JOU EEN 
BIJDRAGE AAN HET CREËREN VAN EEN 
GEMEENSCHAP VAN ZINNIGE MENSEN, 
DIT LEIDT TOT EEN BETERE WERELD.

Wij willen samen met organisaties, teams en 
individuen weer mogelijkheden ontdekken, 
hun mindset veranderen. Juist omdat die 
mindset in de huidige tijd zo nodig is. We 
noemen dat ook wel perspectief bieden. 
Perspectief bieden alleen is niet genoeg, wij 
gaan hen helpen die mindset handen en voeten 
te geven. Wij zijn, als geen ander, in staat 
om creatief vermogen te koppelen aan 
executieve kracht. We creëren verandering, 
bij onszelf en bij de ander. Onze kracht zit in 
persoonlijke ontwikkeling: als je een persoon 
laat groeien, groeit een team, als het team 
groeit, groeit de organisatie. Als de organisatie 
groeit, groeit de omgeving. Als de omgeving 
groeit, groeit ten slotte ook de wereld. We 
geloven in het sociale domino effect om een 
gemeenschap van zinnige mensen 
te creëren.
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Alles in de buurt
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Alles in de buurt

Zaterdagochtend 
Amsterdam-

Watergraafsmeer  
 

In huize Menko is het 
een drukte van belang, 
zoals elke zaterdag 
tijdens het voetbal- en 
hockeyseizoen. Vader 
Arthur Menko zoekt 
de sleutels van de 
elektrische bakfiets. 
Jongste zoon Jip doet 
zijn zilveren kicksen aan 
(van Neymar) en oudste 
zoon Teyler pakt zijn 
scheenbeschermers. 
Moeder Sanne heeft 
haar hockeykleren al aan 
en beziet de dynamiek 
van de drie mannen van 
enige afstand. Boven ligt 
dochter Lola, de jongste 
telg van de Menko-familie 
nog lekker te slapen…
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In de deuropening maakt Arthur nog 
even de veters vast van de blauw-witte 
voetbalschoenen van Teyler. Arthur: 
‘Die dingen gaan altijd los.’ Jip en 
Teyler worden in de bakfiets geladen 
en gaan richting de voetbalclub met 
de langste naam ooit: WV-HEDW 
(Wilhelmina Vooruit Hortus Eendracht 
Doet Winnen). Een ambitieuze 
Watergraafmeerse vereniging met 
innige banden met Ajax. Arthur: ‘Een 
mooie club met een rijke historie, wel 
ambitieus, maar ook gemoedelijk. 
De mensen bij WV-HEDW zijn leuk, ik 
sta graag langs de kant een bakkie te 
drinken met andere ouders en zo ben 
ik nog meer ingeburgerd in de buurt.’ 
Teyler, wijzend op zijn blauw-witte 
outfit: ‘En het tenue is heel mooi! 
Dat wordt alleen verkocht in de 
Jordaan bij Smit-Cruyff.’   
 
Moeder Sanne zwaait op de stoep 
het drietal uit: ‘We hebben nu wel 
echt van die familiesportweekenden, 
met bijbehorende logistiek. Ik ben 
net weer begonnen met hockeyen, 
Arthur speelde al en ik was eerst 
bang dat zijn wedstrijden en mijn 
wedstrijden wel erg met elkaar zouden 
overlappen.’ Dan, glimlachend: 
‘Ik was vergeten dat Arthur op de club                  

‘de man van glas’ wordt genoemd, 
omdat hij meestal toch geblesseerd is, 
dus ik denk dat die overlap wel gaat 
vallen.’ 

De voetbalactiviteiten vinden 
vooralsnog redelijk in de buurt plaats. 
Teyler speelt voor het tweede jaar, is 
bloedfanatiek en is heel enthousiast. 
Jip is dit jaar begonnen bij de 
allerkleinsten, is de allerkleinste van 
de allerkleinsten maar voor niemand 
bang. Arthur: ‘Ik had gedacht dat de 
voetbalomgeving wat taaier zou zijn, 
ook uit eigen ervaring, maar tot nu toe 
vermaken we ons prima.’ 
 
Ook na het voetbal hebben de drie 
zo hun vaste patronen. Vanaf het veld 
rijden ze eerst direct naar bakkerij Le 
Perron, hoek Middenweg-Hogeweg. 
Daar ontspannen de heren na de 
wedstrijden en drinkt Arthur een 
kop koffie. De twee zonen worden 
niet over het hoofd gezien en krijgen 
traditiegetrouw een speculaasje. Bij 
het afrekenen worden het brood en 
de croissants voor de volgende dag 
gehaald. Met brood in de bakfiets is de 
volgende stop slagerij in ’t Veld op de 
Hogeweg, Jip een plakje worst, Teyler 
niet, dat weet de slager. 

Zaterdagochtend, Amsterdam-Watergraafsmeer. 
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Als de slager de drie ziet, vraagt hij 
niets, hij kent hun wekelijkse bestelling. 
Arthur: ‘Het voelt wellicht wat 
kneuterig, maar het is fijn en knus om 
zo iedere week door het buurtje te 
gaan met onze vaste stappen. Mensen 
kennen ons, wij kennen hen en het 
voelt als een gemeenschap in de stad.’ 

Na het vaste rondje langs de velden 
wordt er vaak thuis geluncht met alle 
vijf familieleden en maakt de familie 
verdere plannen. Arthur: ‘Vandaag 
drinken we nog een borrel met 
vrienden op de Keizersgracht en komt 
mijn zus die vlakbij woont oppassen. 

En toevallig hebben we morgen een 
straatbarbecue, dat wordt sinds vorig 
jaar georganiseerd.’ Arthur en Sanne 
zijn verantwoordelijk voor de frisdrank 
en zo draagt iedere buur wat bij. 
Daarna wordt het waarschijnlijk Ajax 
kijken met al die voetbalvaders. Al met 
al een bijna dorps tafereel, midden in 
een grote stad, alles in de buurt.  

‘Als de slager 
de drie ziet, vraagt 

hij niets, hij kent 
hun wekelijkse 

bestelling.’ 



14

Zondagochtend 
Amsterdam-West

 
Buiten een drukte van 
dubbelgeparkeerde 
busjes die kleding komen 
ophalen, binnen een blije 
familie. De zon schijnt 
door de huiskamer, 
de geur van gebak en 
chocolade vermengt zich 
met de lucht van verse 
koffie. Joanna Reichart-
Schouten van de Velden 
haalt een chocoladetaart 
uit haar oven…
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Keuken als centre 
of the universe 
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Achter Joanna draait de blije snoet van 
spelende zoon Louie richting moeder 
en vooral taart. Ook het gezicht van 
man Dylan straalt bij het zien van 
zoveel bakgeluk. Bijna Pavlov en vast 
vaker gebeurd. Het is zoals Dylan zegt: 
‘Het is altijd gezellig als er een taart in 
de oven zit.’  
 
Terwijl Joanna de taart met routineus 
gemak op het aanrecht van de open 
keuken zet, gaan haar handelingen 
in een soepele beweging door om 
de laatste hand te leggen aan een 
tweede baksel. Het is zondagochtend 
en het lijkt business as usual. Joanna: 
‘Zondag is echt familiedag en dan 
hebben we vaak bezoek.’ Dylan: ‘En 
natuurlijk een extra goede reden om 
taart te bakken.’  
 
Joanna, met een blik op de 
chocoladetaart: ‘Dit is een recept van 
de moeder van een Amerikaanse 
vriendin van mij, nogal een 
familiegeheim. Via via heb ik het 
stiekem gekregen en ik weet niet of het 
‘burn after reading’ was. Het is heel 
grappig beschreven, met details als 
in welk hoekje van welke supermarkt 
je dit en dat ingrediënt het beste kan 
vinden.’ 

 Op zoek naar de wortels van deze 
zondagse baktraditie komen we uit 
bij twee sterke vrouwen: de Maltese 
moeder van Joanna en Nigella 
Lawson, de beroemde Britse tv-kok 
en personality. Joanna: ‘Mijn moeder 
heeft mij heel erg de liefde voor koken 
meegegeven. Koken en samen eten 
met de familie waren bij haar thuis in 
Malta erg belangrijk. Dat heb ik sterk 
meegekregen in mijn opvoeding. Ik 
vind het ook belangrijk om dat gevoel 
van gezelligheid met mijn gezin te 
creëren. Veel van de rituelen in dit huis 
draaien om eten.’ 
 
Nigella Lawson heeft Joanna’s liefde 
voor het bakken gevoed. Joanna: 
‘Dat is begonnen toen ik het boek 
‘Hoe word ik een goddelijke 
huisvrouw?’ kreeg. Ik vind haar zo’n 
bijzondere vrouw en ik bewonder 
haar ook omdat ze niet alleen een 
persoonlijkheid, maar ook een heel 
goede zakenvrouw is. Wat erg 
voor Nigella spreekt is dat ze zich 
behoorlijk heeft opgewonden over de 
Nederlandse titel. In het Engels was 
de titel ‘How to become a domestic 
goddess’ en ‘huisvrouw’ was voor 
haar geen goede vertaling.’ 
 

Zondagochtend, Amsterdam-West. 
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Alhoewel Joanna als directeur van 
Mind Work Broadcasting zeker 
geen huisvrouw is, zijn sommige van 
haar ‘later als ik groot ben’-ideeën 
wel erg domestic, om in Nigella 
Lawson-termen te blijven. ‘Een van 
mijn dromen was het bezitten van 
een KitchenAid, een professionele 
keukenmachine. Die heb ik een aantal 
jaren geleden gekregen. Toen was mijn 
eerste reactie: ‘Mijn leven is compleet!’’ 
De andere taart gaat de oven in en 
Joanna brengt roze icing aan op de 
afgekoelde chocoladetaart. Dylan en 
Louie kijken mee. De familie is bijna 
klaar voor het zondagbezoek. 
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The old men’s 
work out

Zondagmiddag 
Oostergym 
Amsterdam

 
Het is niet druk vandaag, 
de fitgirls en -boys 
hebben al in de ochtend 
getraind en nu wordt 
de gym gevuld met 
buurtvaders en -moeders 
die tussen kinderfeestjes 
en avondeten nog even 
aan hun conditie willen 
werken…
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De deuren van de sportschool 
openen zich, enter Kas Stuyf en Pablo 
Bakarbessy. Ze groeten de in statig 
zwart geklede instructeurs. Bewapend 
met handdoeken en waterflessen zijn 
de mannen klaar voor hun zondagse 
sportsessie. Ze noemen het zelf 
liefkozend ‘the old men’s work out’, 
een geuzennaam die zelfs onder hun 
collega’s gemeengoed is geworden. 

Pablo en Kas kennen elkaar al 
meer dan 35 jaar en lopen een 
redelijk vergelijkbaar pad. Zelfde 
middelbare school, samen psychologie 
gestudeerd aan de UvA. Maar ook: 
zelfde bijbaantjes, al eerder collega’s 
geweest en nu partners bij Mind Work 
Productions. En daar stoppen de 
lijntjes niet. Kas: ‘Pablo was zelfs de 
fitnesstrainer voor het basketballteam 
dat ik lang coachte.’ 

Intussen lopen de mannen zwijgend 
naar een station, om daar ‘de moeder 
van alle fitnessoefeningen’ te doen: 
het bankdrukken. De mannen weten 
wat ieder van hen aan gewicht kan 
hebben en er worden grote, gekleurde 
schijven aan een stang gehangen. 
Pablo drapeert een handdoek over 
het bankje, Kas doet sluitingen op de 
stang: ‘Begin jij, gozer?’ Pablo gaat 

op zijn rug op het bankje liggen, Kas 
erachter om te ‘spotten’, de stang te 
pakken als Pablo niet meer kan en om 
te helpen. Ze hebben dit overduidelijk 
eerder gedaan. 

Het samen sporten zit er dan ook, af 
en aan, al 25 jaar in, de laatste 2,5 jaar 
wat structureler. Pablo: ‘Kas ging door 
een moeilijke periode en ik vroeg of ik 
hem ergens mee kon helpen. Kas gaf 
aan dat-ie het fijn zou vinden om vaker 
samen te sporten, omdat dat hem erg 
goed doet.’ 

Sinds die tijd sporten de mannen 
twee à drie keer in de week, twee 
keer doordeweeks en altijd vast op de 
zondagmiddag. Pablo: ‘Die sessies 
doordeweeks worden nog weleens 
door Kas afgezegd, omdat hij (met 
nadruk op de volgende woorden) 
het zo druk heeft.’ Kas, geroutineerd 
zuchtend: ‘Dat verwijt krijg ik altijd, 
terwijl het regelrechte framing is van 
Bakarbessy. Hij zegt, zeker de laatste 
tijd, minstens zo vaak af. En hij is 
overigens ook bijna altijd te laat.’ 
Pablo grinnikt, terwijl hij de stang met 
de kleurige gewichten in de lucht 
houdt. Soms voelt de sessie een 
beetje als een scène uit ‘Who’s afraid 
of Virginia Woolf?’. 

Zondagmiddag, Oostergym, Amsterdam
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Kleine en wat grotere verbale 
plaagstootjes worden uitgedeeld. 
Je voelt dat de mannen elkaar al lang 
kennen, ze weten wat er komt, het 
verwachtingspatroon is duidelijk.  

Om de commitment voor de 
zondagsessie nog verder te 
benadrukken hebben de heren sinds 
enige tijd een personal trainer. 
Pablo: ‘Je gaat toch net wat dieper 
als er iemand van buiten je pusht, 
vreemde ogen dwingen.’ Kas: ‘Bij de 
work-out van hem zijn we inderdaad 
wat minder spraakzaam.’ Pablo: ‘Als 
je nog kan praten zit je nog niet in het 
reservegebied.’ 

Pablo zet regelmatig aan het einde van 
de zondagse sessie een foto op zijn 
Instagram-account, met de hashtag    
   oldmensworkout. 

Het is met een knipoog, maar ze doen 
het toch maar mooi en hij is er trots op 
dat ze dit samen al weer tweeënhalf 
jaar volhouden. 

Op naar de volgende oefening. 
Vandaag kon de personal trainer er 
niet bij zijn, dus moeten ze zijn rol zelf 
invullen. Ze pakken grote dumbbells 
voor elkaar, claimen een nieuwe 
plek en de handdoekjes worden 
neergelegd. Kas: ‘We doen biceps!’ 
Als de een traint, rust de ander. 
En die geeft ook gelijk aanwijzingen, 
pusht de ander wat verder te gaan. 
Tevens worden er hier en daar nog 
wat sneren uitgedeeld. Er wordt 
pittig getraind, er is duidelijk een 
‘open aanspreekcultuur’ en er wordt 
gelachen. Wat wil een ‘old man’ nog 
meer?

 ‘Soms voelt de 
sessie een beetje 
als een scène uit 
‘Who’s afraid of 

Virginia Woolf?’.’

#
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Zondagmiddag 
Amsterdam- 

IJburg
Het is een warme dag 
voor eind september. 
Op Rieteiland-Oost is 
het stil op straat. Via 
het tussenpad van 
twee fraaie, vrijstaande 
huizen komen we in de 
achtertuin. Voorbij de tuin 
een gemeenschappelijke 
groenstrook, dan richting 
riet en steiger. Daar zijn 
Niels Dengel en zijn 
buurvrouw Carolien 
Reijntjes. De twee maken 
zich klaar voor een korte 
tour op hun sup-plank…
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Gemeenschappelijk 
terrein 
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Een gevaarte van ongeveer drie 
meter, waarop de hippe medemens 
zich tegenwoordig rechtopstaand 
met peddel door gracht, meer of 
zee beweegt. Hence SUP (stand up 
paddling): het is een soort mengeling 
van surfen en kanoën, erg goed voor 
de ontwikkeling van allerlei spieren en 
ook nog eens heel gezellig. Carolien: 
‘Niels gaat vaker met mijn man Emile 
suppen sinds hij van zijn vrouw Esther 
een plank heeft gekregen. Wij zijn 
samen nog niet zo heel vaak het water 
op geweest.’ 

Ze laten hun planken in het water 
glijden, Niels legt nog iets uit over 
verschillende kwaliteiten peddels, 
Carolien lijkt meer geconcentreerd 
op het zonder schade op haar plank 
stappen. Niels zet zich ook af van de 
steiger. They are off! Soepel glijden 
ze langs het wuivend riet, intussen 
druk converserend, wie zegt dat 
multitasken niet kan? Vanuit het water 
achter hun huizen kan je richting 
het IJmeer en langs ongeveer alle 
eilanden van IJburg. Ze ontwijken wat 
voorbijgaande boten en zwaaien naar 
wat buren. Niels: ‘Suppen is echt fijn, 
het is een work-out, maar brengt ook 
wat vertraging, een versnelling lager in 

onze vaak snelle levens.’
Het suppen is nieuw in de onderlinge 
connectie, naast allerlei andere 
verbindingen. Ze zijn collega’s bij Mind 
Work Productions, sinds drie jaar 
buren en gaan samen op vakantie.  
 

Het begon bij een kopje koffie bij de 
Espressofabriek op IJburg , via de 
appgroep van (nieuwe) buren. Hun 
huizen werden nog gebouwd. Het 
klikte, ze bleken gemeenschappelijke 
vrienden te hebben. Toen ze beiden 
drie jaar geleden naar hun nieuwe 
woning verhuisden was het winter. 
Niels: ‘Toen hadden we nog weinig 
verbinding met elkaar. Alle buren 
waren, ook vanwege alle verhuis- en 
verbouwactiviteiten, nog meer naar 
binnen gericht.’ 

Toen het voorjaar 2017 werd, 
veranderde dat. Carolien: ‘Onze 
deuren gingen, letterlijk en figuurlijk, 
voor elkaar open.’ Zo groeide ook 
de verbinding. Niels wijst op een 
vuurschaal op het gemeenschappelijk 

Niels: ‘Ik had niet gedacht     
dat het zo gezellig en fijn zou zijn 
om zulke buren te hebben.’ 

Zondagmiddag, Amsterdam-IJburg
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gras tussen beide huizen: ‘Een van 
de eerste avonden samen was 
rond die schaal. En daar gingen we 
gelijk al zoveel verder dan chitchat. 
We vertelden onze levensverhalen, 
vroegen door.’ Carolien: ’Ja, dat is 
zo bijzonder, echt een level dieper, dat 
heb ik zeker niet met iedereen.’ 
Niels: ‘Het is grappig dat wij vieren 
met elkaar echt ander soorten van 
verbinding hebben. Esther en Emile 
hebben veel gemeenschappelijk op 
zakelijk vlak, zijn nuchter. Carolien 
en ik delen een passie voor leren en 
ontwikkelen van mensen.’ Carolien: 
‘Ik raak met Esther op een bijzonder 
gevoelsniveau en Emile en Niels delen 
een passie voor sport en kunnen 
ontzettend met elkaar lachen.’ 

Toch is het niet zo dat de families een 
soort commune op IJburg hebben 
gevormd. Niels: ‘We hebben onze 
eigen levens, zoeken elkaar op als we 
dat willen. En we voelen het ook heel 
goed ook aan als we elkaar even met 
rust moeten laten.’ Zo heeft iedere 
buur zijn eigen route en kruisen ze 
elkaars wegen regelmatig, op een 
tamelijk ongedwongen manier.

Na een rondje varen worden de 
gigantische planken weer uit het 

water getrokken. Ze worden op 
het grasveldje voor de twee huizen 
te drogen gelegd. Carolien neemt 
afscheid, Emile komt al aangelopen 
vanuit hun huis. Ze gaan samen naar 
een borrel. Mads, de zoon van Esther 
en Niels, probeert een raket uit die hij 
van een petfles heeft gemaakt. Hij vist 
de raket twintig meter verder uit het 
riet. Esther en Niels kijken toe, allemaal 
op gemeenschappelijk terrein.   

 ‘Onze deuren 
gingen, letterlijk 
en figuurlijk, 
voor elkaar 
open’
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ThuishonkZaterdagochtend 
Amsterdam-

Watergraafsmeer
 

De geur van vers brood 
en gebakken eitjes 
verspreidt zich door het 
huis. Het geluid van de 
koffiemaler voorspelt 
een goede espresso. 
Doret van de Kerkhof, 
fitnessbroek en T-shirt, 
zet het brood op tafel. 
Johan Veneman, 
zaterdagkrant op schoot, 
bedient de muziek. 
Jazzklanken vullen de 
huiskamer…
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Thuishonk
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De kinderen komen de trap af en 
hebben hun sportkleren al aan. 
Dochter Juul voetbalt om de hoek bij 
TOS-Actief, zoon Seger speelt honkbal 
bij de Amsterdam Pirates in Osdorp. 
Ze hebben er zin in, Juul zingt ’90 
minuten lang’, een Ajax-yell. Seger 
oefent fanatiek zijn honkbalswing 
in de huiskamer. Johan, gekleed in 
bijpassende Pirates-outfit, maant de 
kinderen naar het ontbijt. 

Johan: ‘Ontbijten voor de wedstrijd 
op zaterdag is een van onze 
weekendrituelen als gezin.’ Broodjes 
en eieren gaan rond. Intussen barsten 
de gesprekken los. Over hondjes. 
Juul: ‘Ik wil heel graag een puppy.’ 
Over Ajax-speler Onana, volgens 
Seger verreweg de beste keeper van 
de huidige Eredivisie. En over het 
kapsel van Seger, dat maakt dat hij 
volgens Juul erg op Donald Trump lijkt. 

Na het ontbijt begint het grote 
verzamelen van bidons, schoenen en 
sporttassen. Dan scheiden de wegen. 
Doret met Juul naar voetbal. Ze is een 
van de coaches van het team van 
Juul. 

Doret: ’Mensen die me al wat 
langer kennen moeten daar erg om 
lachen, omdat ik niet echt veel met 
voetbal had. Johan is ook coach 
bij de teams van Seger. Voor hem 
was het logischer, hij heeft vroeger 
altijd gehonkbald.’ Johan: ‘Je wordt 
wat eerder gevraagd om te helpen 
als je zelf hebt gespeeld.’ Seger en 
al zijn spullen worden in de auto 
geladen. Intussen zijn Doret en Juul 
met de bakfiets richting voetbalveld 
vertrokken.

Hoe komt het dat twee mensen 
die zich doordeweeks ook al 
bezighouden met training en coaching 
in het weekend een vergelijkbare rol 
oppakken? Doret: ‘Coachen vind ik 
leuker dan kantinedienst, dat is een 
heel praktische reden. Ik vind het 
daarnaast prachtig om de kans te 
krijgen vanaf dichtbij de groei van mijn 
dochter en haar teamgenoten mee 
te maken. Dat samen spelen gaat 
over zoveel meer dan alleen voetbal. 
En superleuk om het spelletje verder 
te leren, ik word daarin ook goed 
begeleid door de club.’ Johan: ‘Ik 
herken dat wel, ik ben er toch bij, ik 
houd van honkbal, dan kan ik maar 
beter op het veld staan. 

Zaterdagochtend, Amsterdam-Watergraafsmeer. 
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Daarnaast vind ik het uitdagend om 
van een groep kids tussen de acht 
en de twaalf jaar een hecht team te 
maken en ze ook individueel beter 
te laten worden. Naarmate ze meer 
spelen, begint het ook steeds meer op 
honkbal te lijken. Ik zit vaak te genieten 
als die gasten spelen.’  

Meestal komen de duo’s elkaar in 
de middag weer tegen. Dan halen 
Seger en Johan op de terugweg nog 
wat lekkers voor bij de borrel. Doret 
en Juul gaan na de voetbalwedstrijd 
met de bakfiets de buurt in om koffie 
te drinken en doen meestal nog wat 
boodschapjes voor de avondmaaltijd.
Doret: ‘Bij mooi weer zitten we in de 
voortuin te borrelen en komen vaak 
onze buren of vrienden langs. Het 
wordt in de buurt steeds gezelliger. 
Voordat we kinderen kregen waren 
we bijna nooit thuis, nu is ons huis 

echt een thuishonk geworden. 
We kunnen nog zo druk zijn met 
alle sportactiviteiten, er zijn altijd 
momenten in het weekend dat we 
samen thuis landen. Ik heb vroeger 
ook altijd zo’n thuis gehad en dat wil 
ik heel graag ook aan mijn kinderen 
doorgeven.’   

‘Je wordt wat 
eerder gevraagd 

om te helpen als je 
zelf hebt gespeeld’
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Over de kleine dingen 
van het leven

Zondagochtend 
Park Frankendael 

Amsterdam 
 

Een voorzichtig 
herfstzonnetje schijnt haar 
licht over het grote grasveld 
en het speeltuintje. Eva van 
den Heuvel zet haar fiets 
op slot en loopt met haar 
koffietjes en croissantjes 
door het natte gras naar 
de speeltuin. Ze balanceert 
over een zanderige bult 
die haar natte sneakers in 
kroketjes veranderen. In de 
speeltuin haar ‘mannen’: 
vriend Luuk en hun zoon 
Benjamin van anderhalf 
jaar…
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Over de kleine dingen 
van het leven
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Eva: ‘Sinds Benjamin geboren is 
komen we in deze speeltuin, vaak in 
de ochtend. Luuk neemt zijn krantje 
mee, we eten ons ontbijtje.’ Luuk: 
‘Het is wel grappig dat we sinds de 
komst van Benjamin echt andere 
dingen zijn gaan doen.’ Eva: ‘Ook 
onze scope en mindset is veranderd. 
Tegenwoordig zoeken we het 
dichter bij huis, ook als het gaat om 
vrienden en familie. Onze cirkel is wat 
compacter en hechter geworden.’ 
Luuk: ‘Ons leven is door Benjamin 
vertraagd en ik zie opeens allemaal 
winkels in de buurt die me hiervoor 
nooit zijn opgevallen.’ De verandering 
lijkt goed te bevallen, sterker nog: de 
twee moeten echt goed nadenken 
wat ze in het pre-Benjamin-tijdperk in 
de weekenden deden. 

Eén ding blijft wel hetzelfde: Luuk 
voetbalt op zaterdagochtend 
Alhoewel, daarin is ook iets veranderd. 
Luuk: ‘Ze zeggen weleens dat 
vaders minder agressief zijn op het 
voetbalveld, iets minder bewijsdrang 
hebben. Die voel ik wel, ik houd me 
meer afzijdig bij opstootjes. Het gaat 
me tegenwoordig ook meer om het 
samenzijn met mijn teamgenoten 
dan om de wedstrijd.’

Naast voetbal en de speeltuin staat 
het weekend ook vooral in het 
teken van samen koken en eten. 
Eva: ‘Ontbijt is bij ons wel echt een 
dingetje, dan halen we eitjes, broodjes 
en andere lekkernijen uit de buurt, er 
zijn zoveel goede winkels hier.’ In de 
middag wordt vaak de avondmaaltijd 
voorbereid. Eva: ‘Vaak is het Luuk 
die in het weekend een recept uit 
een kookboek haalt, ook steeds 
vaker vegetarisch. Dat is ook wel een 
beetje mijn invloed, Luuk komt toch 
meer uit een groente-aardappelen-
vlees-omgeving.’ Luuk: ‘Je hebt 
ook mooie vegetarische kookboeken 
tegenwoordig, veel fijner dan de saaie 
boeken zonder plaatjes waar Eva 
het vroeger mee moest doen.’ Eva: 
‘Eigenlijk wel grappig dat een heleboel 
van onze patronen wel echt om jou 
draaien, Luuk.’

Intussen is Benjamin de speeltuin aan 
het onderzoeken, zijn ouders nemen 
nog een hapje van het croissantje, 
lachen om zijn kreetjes, praten samen 
en springen af en toe even in als-ie op 
zijn billen valt. Van die kleine dingen 
van het leven.  

Zondagochtend, Park Frankendael in Amsterdam. 
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‘Dat is ook 
wel een beetje 
mijn invloed, 
Luuk komt toch 
meer uit een 
groente-
aardappelen-
vlees -omgeving.’ 
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Zondag einde 
ochtend 

Amsterdam-West 
(binnen de ring)

Jan van Aalderen en zijn 
vriendin Lisa komen net 
terug van gezamenlijk 
sporten. De deuren naar 
het terras gaan open, 
de zon schijnt op de 
eettafel, het koffieapparaat 
wordt aangezet. Jan pakt 
de blender en zoekt alle 
ingrediënten voor een 
eiwitshake in de open 
keuken. Intussen laat Lisa 
geroutineerd bruistabletten 
met vitamines in glazen 
water oplossen. Het grote 
herstellen kan beginnen…
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In beweging, 
zonder verplichting



36

Jan: ‘Sporten is een vast patroon in 
het weekend. Vaak kickboksen we, 
soms gaan we naar de sportschool 
en af en toe lopen we hard.’ Dat 
sporten gebeurt wel in verschillende 
samenstellingen. Mees, de 4-jarige 
zoon van Jan, is er om het weekend. 
Lisa: ‘Als we het weekend met Mees 
zijn, dan sporten we beiden in ons 
eentje, vaak met Mo, onze personal 
trainer. Als Mees er niet is, gaan we 
vaak samen.’
 
De weekends lijken hoe dan ook op 
te delen in met- en zonder-Mees-
weekenden. De patronen zijn ongeveer 
hetzelfde, maar toch ook wel een 
klein beetje anders. De bruistabletten 
zijn er bijvoorbeeld ook als Mees 
er is. Jan, lachend: ‘Hij noemt ze 
‘pilliedrank’.’ Lisa, wijzend op de 
bubbelende glazen: ‘Laten we ze nu 
wel even opdrinken, anders is de prik 
eruit.’ Ook worden er in het weekend 
altijd pannenkoeken gegeten, de 
ultragezonde havermoutvariant op 
de zonder- Mees-weekends, de 
ouderwetse naturelpannenkoek op de 
met- Mees-weekenden. 

In de met-Mees-weekenden wordt 
er gevarieerd ingestoken: van buiten 
spelen, zwemmen tot museumbezoek. 
Ook er is vaak, bijna altijd, ruimte 
gereserveerd voor een bezoek aan 
de beroemde ijssalon Monte Pelmo in 
de Jordaan. Jan: ‘Mees is echt een 
ijsmonster.’
 
Intussen heeft Jan fruit, melk en 
eiwitpoeder (Jan: ‘Van doperwten, 
veel beter voor je’) in de blender 
gestopt. Als hij de blender aanzet, 
springt kat Lady, de witte huisdiva, 
verschrikt van Lisa’s schoot. 
Jan: ‘Ik heb nogal een haat-
liefderelatie met haar,’ knikkend naar 
Lady. Een niet erg aantrekkelijke 
ogende bruine substantie wordt in 

‘Ik heb nogal 
een haat-
liefderelatie 
met haar,’ 
knikkend 
naar Lady.

Zondag einde ochtend, Amsterdam-West (binnen de ring)
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glazen gegoten. Jan: ‘Het is echt heel 
lekker, hoor!’

Naast het sporten zijn er weinig echt 
duidelijke weekendrituelen. Lisa: ‘We 
vinden het lekker om zo min mogelijk 
te plannen. We zijn in het weekend 
eigenlijk altijd buiten, rain or shine. Ik 
kan echt genieten van alle seizoenen.’ 
Jan: ‘Gisteren hebben we heerlijk 
geslenterd door de stad. Het is zo fijn 
om te verdwalen in je eigen stad en je 
te laten verrassen.’ Lekker ergens een 
croissant halen of een wijntje drinken 
met oesters. Ze wonen nog niet al 
te lang in hun nieuwe huis en hun 
nieuwe buurtje, dus er is nog veel te 
ontdekken. 

Jan woonde hiervoor in het Oostelijk 
Havengebied, Lisa in de Jordaan. 
Lisa: ‘Het is fijn om hier weer onze 
eigen winkeltjes en tentjes te vinden. 
Deze buurt is zo in ontwikkeling.’
 
Thuis is een fijne plek om na sporten 
of slenteren terug te komen, samen 
te eten, maar dan ook weer te gaan. 
Jan: ‘Als we zo de shake hebben 
gedronken, gaan we douchen, 
omkleden en even bij vrienden langs.’ 

In beweging, maar zonder strakke 
tijdsschema’s en verplichtingen.  

Gaat dat veranderen als Mees 
binnenkort ook gaat sporten en 
bijvoorbeeld om negen uur ergens 
in een sporthal in Amsterdam-Noord 
moet sporten? Jan: ‘Integendeel, ik 
zou het leuk vinden, juist ook omdat 
sport altijd zo een belangrijk deel van 
mijn leven heeft uitgemaakt. Sporten 
om negen uur is leuker dan naar de 
supermarkt gaan om09:00.'



38



39

Filosoferen op 
de golven

Zondagochtend 
Amsterdam-West

 
We komen via een 
klassieke Amsterdamse 
portiek en een steile 
trap uit in de woning van 
Nina Jongen en haar 
man Daan. Aan de muur 
foto’s van hun reizen, 
een grote foto van Nina 
en Daan op Burning Man 
springt er gelijk uit. Nina: 
‘Deze foto is gemaakt 
net nadat Daan mij ten 
huwelijk had gevraagd…
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Dat was twee jaar geleden, het stel 
is vorig jaar getrouwd. Daan is op 
reis, met vrienden en het kwam 
Nina eigenlijk niet goed uit dat we 
net vandaag hadden afgesproken. 
De ‘swell’ is goed vandaag en dat 
betekent dat er gesurft moet worden. 
Zeker als het nog eens lekker weer is. 
Dus: de wetsuit ligt klaar en de surfplank 
staat in de gang. 

Al snel in het gesprek wordt duidelijk 
dat Nina’s weekendrituelen zich voor 
een groot deel buiten Amsterdam 
plaatsvinden. Nina: ‘Mijn moeder 
heeft een vakantiehuisje op Texel 
en het is heerlijk om daar op 
vrijdagavond na werk gelijk heen te 
gaan.’ Op Texel wordt er gechilld, 
lekker gegeten en gesurft. Ook 
maken Daan en Nina regelmatig 
een rondje ‘familie’ langs Hilversum, 
Amersfoort en Harderwijk. En als ze 
niet op Texel zit en het is surfwaardig 
weer, dan gaat Nina vaak naar het 
strand in Bloemendaal. Ze is bijna 
het gehele jaar door in zee te vinden, 
alhoewel het soms in februari of 
maart wel erg taai is om lang in de 
koude zee te zijn. 

Ze heeft er een speciale wetsuit voor, 
met een hoodie. Nina: ‘Daan surft 
ook, we doen het soms samen, maar 
hij is meer een mooiweersurfer.’

Surfen is de laatste vijf jaar een 
belangrijk onderdeel van Nina’s 
leven geworden. Ze was vroeger al 
weleens op surfkamp geweest, Nina 
was toen 15 jaar en meteen ‘stoked’, 
zoals ze dat in de surfscene zeggen. 
Maar als je als puber in Amersfoort 
woont is de zee best ver weg. Toch 
had ze surfen nooit helemaal uit 
haar hoofd gezet. Toen ze met haar 
moeder op vakantie was in Tenerife, 
heeft ze het weer gevonden, of 
surfen eigenlijk haar. Nina: ’Die 
vakantie zat ik slecht in mijn vel en 
ik was vastbesloten om mij de hele 
week permanent te vestigen op een 
bedje langs het zwembad. Totdat ik 
ineens een surfer voorbij zag lopen 
en tot de ontdekking kwam dat het 
hotel was omringd door surfspots. 
Nog diezelfde middag heb ik surfles 
genomen en sindsdien zijn de zee 
en ik onafscheidelijk. Surfen heeft 
echt mijn kijk op mijzelf en het leven 
veranderd.’ 
 

Zondagochtend, Amsterdam-West.
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Tegenwoordig surft Nina elke 
woensdag met haar surfclub. 
Alleen als het onweert gaat het niet 
door. Nina: ‘Als ik in het water lig, kan 
ik alleen maar met de golven, mijn 
plank en mijn houding bezig zijn. Het 
is voor mij de perfecte manier om mijn 
hoofd leeg te maken.’ Het surfen heeft 
haar gevoel en beeld over zichzelf 
veranderd. Nina: ‘In het dagelijks 
leven kan ik nog weleens streng voor 
mezelf zijn. Tijdens het surfen merkte 
ik dat precies het omgekeerde het 
geval was. Met één goede golf was ik 
alle minder succesvolle pogingen van 
daarvoor vergeten en vooral intens aan 
het genieten van de dingen die wel 
goed gingen. Ik heb toen in dat water 
op mijn plank gerealiseerd dat ik dat 
ook vaker in mijn gewone leven kan 
doen. Dat maakt mij vrijer en maakt 
het surfen ook een wekelijkse reminder 
om milder voor mezelf te zijn.’ 
 
Tijd om te gaan. Ze verzamelt al 
haar spullen en manoeuvreert haar 
surfplank soepel langs het trappenhuis 
naar beneden. Nina haalt een tent uit 
haar autootje en past vakkundig de 
plank en de spullen via de achterklep 
tussen de banken. 

Dit heeft ze duidelijker vaker 
gedaan. De reis gaat vandaag naar 
Bloemendaal. De klep gaat dicht, de 
auto wordt gestart en Nina vertrekt 
richting zee, op weg naar een nog 
mildere versie van zichzelf. 
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Vlekkeloos 
borrelen 

Zaterdagmiddag 
Amsterdam-
Westerpark

 
Na een flinke klim in het 
trappenhuis komen 
we uit in het keurig 
opgeruimde appartement 
van Stan Verstraelen en 
zijn vriendin Laura. 
Klassieke muziek vult de 
huiskamer. Kunst aan 
de muur, de fotoboeken 
quasinonchalant op de 
designtafel. Het stel zit 
midden in een spelletje 
Rummikub…
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Kat Jaap vlucht voor het bezoek 
richting het terras. Intussen haalt 
Stan wat wijnglazen en opent een 
fles rood uit zijn verzameling. Het is 
zaterdagmiddag en ruim tijd voor een 
borrel, geheel volgens traditie.
 
Stan verontschuldigt zich, het is een 
beetje karige borrel vandaag. Intussen 
heeft hij drie verschillende soorten 
kaas, crackertjes, nootjes en twee 
verschillende soorten brood op tafel 
gezet. Voor zijn zwangere Laura heeft 
Stan speciaal een alcoholvrij biertje 
gehaald. Laura: ‘Op zich best te 
drinken, maar ja.’ Stan: ‘Als je kijkt 
naar de foto’s op de gang, dan zie 
je dat we bijna op elke foto wel een 
drankje doen, dat borrelen is wel iets 
wat Laura en ik gemeen hebben.’
 
De zaterdag begint eigenlijk altijd met 
sporten. In de zomer is Stan druk met 
tennis, toernooien, competitie, in de 
winter wordt er gefitnest. Stan: ‘Ik 
heb vroeger altijd getennist en vind het 
heerlijk om weer wedstrijden te spelen 
met vrienden, alhoewel ik best slecht 
tegen mijn verlies kan.’ Laura lacht: 
‘Hij wil ook altijd winnen met 
Rummikub en schaken. Het voordeel 
van dat ik nu nuchter ben is wel dat 

ik al een paar keer in de afgelopen tijd 
van hem heb kunnen winnen.’
 
Op zaterdagmiddag gaan ze meestal 
naar de Noordermarkt. Er wordt wijn 
gekocht, het oesterkraampje wordt 
aangedaan, en een oestertje kan 
natuurlijk niet zonder een glaasje 
prosecco. Laura: ‘Ik vind het echt 
een stuk minder gezellig dat ik al die 
dingen mis nu ik zwanger ben.’
Op de Noordermarkt halen de twee 
ook nog wat lekkere dingetjes voor 
thuis, vaak komen er nog vrienden 
langs om samen met hen de ingezette 
lijn van de vroege middag door te 
zetten. Het werkt toch verbindend, die 
borrels.
 
Op zoek naar de wortels van deze 
‘borreldrang’ komen we al snel uit 
bij hun opvoeding. Stan: ‘Ik ben 
opgevoed in Limburg, bij mijn ouders 
hadden we vroeger bijna dagelijks 
een spontane borrel. Onze achterdeur 
stond altijd open voor vrienden. 
Mijn ouders zorgden ervoor dat er altijd 
een hapje en een drankje waren, echte 
Bourgondiërs.’ Laura: ‘Dat herken 
ik, bij ons waren de borrels vooral in 
het weekend. Ik heb daar heel goede 
herinneringen aan.’

Zaterdagmiddag, Amsterdam-Westerpark.
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Niet alleen deze rituelen van vroeger 
worden gekopieerd: als we een glas 
wijn op de tafel willen zetten snelt 
Stan naar voren om er een viltje 
onder te schuiven. Bijna voordat het 
schuim van Laura’s biertje op tafel 
komt heeft hij al een doekje in zijn 
hand om de tafel schoon te houden. 
Laura: ‘Stan is extreem netjes en 
zuinig op zijn spullen.’ Stan: ‘Heb ik 
van mijn moeder, die is ook zo. Ja, 
weet je wat het is? We hebben net 
deze tafel gekocht en de verkoper 
zei al dat je vooral moet oppassen bij 
rodewijnvlekken.’
 
Hoe gaat het dan binnenkort met een 
klein kind en vlekken maken? 
Laura moet een beetje lachen. 

Stan, glimlachend: ‘Ja, die ga ik 
gewoon drillen, ik heb vroeger van mijn 
moeder geleerd dat je van bepaalde 
spullen moet afblijven, dat werkte 
prima, zoals je kunt zien.’  

Na een hapje en een drankje nemen 
we afscheid. Stan geeft ons nog een 
fles rood mee, een van zijn favorietjes. 
Stan en Laura gaan weer terug naar 
het spelletje Rummikub. Laura neemt 
een slok van haar 0.0%, Stan schenkt 
zichzelf nog een goed glas wijn in. 

‘Stan 
verontschuldigt 
zich, het is een 

beetje karige
 borrel vandaag ’  
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Harry Potter 
op de Overtoom

Zondagmiddag
Bar Kosta

 Amsterdam 
Oud-West

 
Te midden van hippe, 
druk converserende 
twintigers zitten Aletta 
Visee en haar Jordy 
in hun eigen wereld. 
Een fantasy-wereld om 
precies te zijn. Je zou 
het op het eerste gezicht 
niet zeggen, ze kunnen 
allebei gewoon praten, 
zijn geen larpers en 
hebben een druk sociaal 
leven, maar beiden 
houden heel erg van 
fantasyboeken…
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Jordy leest een boek uit de lange 
serie van Robin Hobb, Aletta is weer 
eens ouderwets aan Harry Potter 
begonnen. En met die laatste is ook 
letterlijk en figuurlijk voor beiden hun 
(lees)avontuur met fantasyboeken 
begonnen. Jordy: ‘Ik las het eerste 
boek van Harry Potter toen ik een jaar 
of acht was.’ Aletta: ‘Voor mij was 
Harry Potter op die leeftijd ook een 
held, ik maakte mijn eerste werkstuk 
over heksen.’ Jordy: ‘En het leuke 
is dat wij, door alle Potter-boeken 
heen, met Harry ouder werden. Dat 
was denk ik voor ons beiden echt een 
belangrijk onderdeel van onze jeugd.’

Lezen is nog steeds een belangrijk 
onderdeel van hun levens en betekent 
op vakanties, maar ook vaak in het 
weekend, een rustpuntje in hun drukke 
bestaan. Hebben ze doordeweeks 
allebei een serieuze baan met 
verplichtingen, in het weekend 
hebben ze andere patronen. Aletta: 
‘We slapen in het weekend vaak 
uit, ontbijten samen, spreken af met 
vrienden. Daarnaast vinden we vaak 
nog wel een uurtje om te lezen. Dan 
gaan we lekker naar het Vondelpark,
of we gaan naar een koffietentje.’ 
Vroeger las Aletta vaker thuis, maar 

sinds Jordy gestopt is met voetbal zijn 
ze vaker samen thuis in het weekend. 
Dan lees je toch minder snel en het 
huis heeft een grote centrale ruimte, 
wat het lastiger maakt om daar iets 
voor jezelf te doen als je er beiden 
bent. De een lijkt zich ook beter te 
kunnen concentreren dan de ander. 

Aletta: ‘Jordy kan, als hij zich in een 
boek verdiept, helemaal ontsnappen 
aan de werkelijkheid. Die neemt zijn 
boek dan mee in een drukke tram, dan 
hoort-ie niets meer.’ Jordy: ‘Ja, als 
ik in zo’n fantasyboek zit, kan ik me 
helemaal afsluiten, dan slokt zo’n boek 
me helemaal op.’ Aletta: ‘Dat volledig 
in zo’n boek zitten heb ik echt minder.’ 
Jordy: ‘Nou, bij dat laatste boek van 
Harry Potter had jij het ook aardig te 
pakken, toen ging je boek ook mee 
naar het werk, zodat je onderweg en in 
de pauze nog verder kon.’Aletta: 
‘Dat was ook wel heel erg spannend!’ 

De supply van boeken wordt vaak 
aangevuld bij Waterstones in de 
Kalverstraat. Aletta: ze hebben daar 
een speciale fantasyafdeling met echte 
connaisseurs.’ 

Zondagmiddag, Bar Kosta in Amsterdam Oud-West
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Jordy: ‘Dat is geweldig, die gasten 
weten zoveel en hebben ook altijd 
zulke goede tips, ik ben eigenlijk nog 
nooit echt teleurgesteld. Het is een 
soort Concerto voor fantasyboeken.’

De drankjes komen en Aletta en Jordy 
drinken hun ice tea en koffietje. 
De twee kletsen nog wat storten zich 
dan weer op hun boeken. 

De conversaties aan de tafels naast 
hen veranderen in Charlie Brown-
achtige klanken. Het is nog even tijd 
om naar andere werelden te reizen op 
deze zonnige middag in Amsterdam. 

De wereld om hen heen, 
de drukke Overtoom op 
de achtergrond met trams 
en auto’s lijkt stil te staan.
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De band met 
een knipoog

Zaterdagochtend 
Q-Factory 

Amsterdam-Oost 
In een warme oefenruimte 
zonder daglicht oefent 
Fax Machine haar 
repertoire. De band 
bestaat normaliter uit 
Bruno Klekamp en zijn 
vrienden Max en Marco, 
maar vandaag wordt 
Marco professioneel 
vervangen door Joost…
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FAX MACHINE,

Ze kennen elkaar via vrienden 
en feestjes, maar de bindende 
factor is vooral de muziek Max: 
‘Bruno staat in mijn telefoon als 
Bruno Piano.’ Toch zijn vandaag 
de rollen anders verdeeld: Max 
bemenst de drums en zingt, Joost 
speelt gitaar en Bruno basgitaar. 
De muziek is redelijk eclectisch en 
laat zich door de heren enigszins 
vangen als ‘jaren ‘70 soul met een 
vleugje disco’.

 
de naam als een ironische 
verwijzing naar de jaren ’80, 
is een serieuze doch parttime 
aangelegenheid. De bandleden 
hebben professionele loopbanen 
bij consultancybureaus en 
advocatenkantoren, het spelen 
is een goede manier om daar af 
en toe aan te ontsnappen en, 
zeg maar, echt te kunnen spelen. 
Bruno: ‘Ik vind het heerlijk om 
muziek te maken, het creatieve 
proces is heel leuk. Als je iets 
bedenkt en het lukt om het om 
te toveren, dat is magisch. Het is 
voor mij ook belangrijk om wat te 
creëren, naast de momenten dat 

ik in het weekend voetbal, feest 
of op de bank lig. Het opgaan in 
muziek, samen met mijn vrienden, 
dat is heel fijn.’

Meestal oefent de band alleen 
op woensdagavond, maar als 
er een optreden aankomt, zoals 
binnenkort in Spanje, wordt er 
een tandje bijgezet. Vanwege de 
drukke schema’s van de heren 
spelen ze dan vaak ook op 
zaterdagochtend. Deze bewuste 
ochtend kwam Max niet zo goed 
uit, hij had een Georgische vriend 
op bezoek en gisteravond is er 
een hoop Tsjatsja, Georgische 
druivenwodka, geconsumeerd. 
Maar ja, iets met ’s avonds een 
man…
 
Het repertoire van Fax Machine 
bestaat uit zelfgeschreven 
nummers en gedurende het 
spelen wordt ook duidelijk dat de 
opzet van de nummers redelijk 
fluïde is. De ritmes veranderen 
in het nummer, Joost pakt nog 
een solo. De melodieën komen 
bekend voor, maar toch ook weer 
niet. Dat maakt dat de grooves 
bij de luisteraar blijven hangen 

Zaterdagochtend, Q-Factory in Amsterdam-Oost.
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'Giraffe'.

en dat de nummers toch ook echt 
‘eigen’ zijn. Het ontstaan van nieuwe 
nummers gebeurt meestal ook als de 
mannen aan het jammen zijn: Marco of 
Bruno zetten een groove in en tijdens 
het spelen komt Max met bijpassende 
tekst. Zo spelen ze het nummer

Max raakte geïnspireerd na het kijken 
naar een documentaire over het 
leven van giraffes. Vervolgens komt 
hij freeflowing op de tekst als Bruno 
en Marco jammen en na een paar 
keer passen en meten is er een nieuw 
nummer. Bruno: ‘Dat kan Max echt 
heel goed.’

De mannen spelen enkele nummers 
en nemen een korte pauze. Tussen de 
nummers speelt Joost Jeff Buckley-
achtige riffjes op zijn gitaar. De sfeer is 
ontspannen, het voelt niet alsof ze heel 
veel stress ervaren richting optreden. 
Max: ‘Meestal is het Marco die, kort 
voor een optreden, de spanning gaat 
voelen en dan meer scherpte en 
urgentie brengt.’ 

Bruno: ‘Marco is hoe dan ook meer 
de gangmaker, zeker ook tijdens 
een gig. Hij zorgt voor interactie met 

het publiek en regelt daarnaast dat 
de mensen loskomen. Hij is ook de 
grootste entertainer van ons drieën.’ 
Max: ‘We hebben daar ook een liedje 
over gemaakt: ‘Crowd participation 
station’, dat heeft ook als tekst alleen 
die woorden. Tijdens een optreden 
moeten we er dan ook wel voor 
zorgen dat het publiek dat ook doet. 
Meestal lukt dat wel.’ 
Bruno: ‘Hoe dan ook zijn we wel 
een bandje met knipoog, we nemen 
onszelf ook niet echt heel serieus.’
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Tennis tussen taart 
en bitterballen 

Zaterdagochtend 
Amsterdam-

Watergraafsmeer 
 

Drie frisse tennisbanen 
ingebouwd tussen Engels 
ogende huizen in een pittoresk 
hofje. De ochtendzon warmt 
de aanwezigen langzaam op, 
het geluid van jeugdspelers en 
hun ouders weerkaatst tussen 
de gebouwen. Julia Aidala 
installeert zich op een bankje 
met koffie en croissant en 
wacht op haar teamgenoten en 
de tegenstander…
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Tennis tussen taart 
en bitterballen 
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Ze is een beetje vroeg. Achter haar 
op het tennisveld vindt een pittige 
en hoogoplopende discussie plaats 
tussen een jonge speler en zijn 
vader. Met een blik op het tafereel 
achter haar: ‘Het is een ontzettend 
mentaal spelletje.’ Sinds enkele jaren 
is dat spelletje een vast onderdeel 
geworden van Julia’s leven. 
Doordeweeks is het in ieder geval 
één keer in de week oefenen of les. 
Het weekend zit vol met competitie, 
clubkampioenschappen en open 
toernooien. Julia speelt competitie in 
een team van zes dames, semi-zelf 
samengesteld en altijd in een ‘soort 
van’ gelegenheidsformatie. Serieuze 
competitie, maar ook weer niet al te 
serieus. 

Wel serieus zijn de vele geschreven 
en vooral ook ongeschreven regels 
die de beginnende speler zich eigen 
moet maken. De tenniscompetitie 
kent vele vaste rituelen, vooral 
gericht op wat er voor, tussen en na 
de wedstrijden gebeurt. Zo zorgt het 
ontvangende team voor iets lekkers 
voor aanvang van de wedstrijden, 
zodat het regelmatig gebeurt dat Julia 
en haar teammaten voor negen uur in 
de ochtend al aan de taart en koffie 

zitten. Julia: ‘Ik vond het in het begin 
een beetje raar om eerst taart te eten 
en dan te spelen, maar die gewoonte 
went snel.’ Nu bakt Julia ook 
regelmatig zelf iets om te delen met 
de tegenstander als ze thuis speelt. 
Het is eigenlijk ook wel gezellig. En 
het wordt nog gezelliger: de winnaar 
van de partij koopt altijd een drankje 
voor de verliezer na de wedstrijd. 
Julia: ‘En na de wedstrijd komt 
er ook altijd wel een biertje en een 
bittergarnituurtje voorbij.’ Zo wordt de 
tenniscompetitie een zaterdagvullend 
sociaal en sportief programma. 

Het lijkt allemaal heel gemoedelijk, 
zeker als je je bedenkt dat er geen 
scheidsrechters zijn en de spelers 
zelf de calls moeten maken. Maar 
onder die laag gezelligheid zit wel een 
pittige wedstrijdspirit. Julia: ‘Nou, 
ik wil toch ook wel graag winnen 
en aan mijn rating werken.’ Zo blijkt 
dat iedere speler een rating heeft 
volgens het ‘Dynamisch Speelsterkte 
Systeem’ van de tennisbond. Dit om 
alle spelers te rangschikken op een 
schaal van 9 tot 1. Julia: ‘Ik begon 
als een 9 en ben nu een 7,9.’ Door 
middel van een tennisapp kunnen 
de spelers realtime zien wat een 

Zaterdagochtend, Amsterdam-Watergraafsmeer. 
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overwinning of nederlaag doet met 
hun rating. En ook tijdens de wedstrijd 
kan het af en toe wel heel erg fanatiek 
worden. Julia: ‘Soms worden in het 
heetst van de strijd ballen uitgegeven 
die in zijn en dat leidt af en toe wel tot 
discussie, maar na de wedstrijd is het 
eigenlijk altijd weer amicaal.’ 

Op de tennisbaan achter Julia maken 
de spelertjes nog wat scherpe punten, 
de ruzie is weer bijgelegd en Julia 
neemt nog een slokje van haar koffie. 
Nog even mentaal voorbereiden op de 
wedstrijd. 



58

Het weekend van 
de lange adem

Zondagmiddag 
Amsterdam-

West
 

Op de stoep is 
het druk, mensen 
verplaatsen zich van 
A naar B, tussendoor 
bewegen kinderen zich 
spelend met een bal. 
Enigszins in gedachten 
verzonken loopt Bruun 
Beenker naar de 
supermarkt. Het weer 
is wat druilerig, het 
wordt wat kouder en 
hij zet de kraag van 
zijn jas naar boven. 
Hij heeft al behoorlijk 
wat kilometers in de 
benen…
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Op vrijdagavond trainde hij in Hoorn 
met zijn waterpoloteam, zaterdag- 
avond had hij een thuiswedstrijd met 
hetzelfde team, en na de wedstrijd 
werd er een klein biertje gedronken. 
Zondag in de loop van de ochtend 
kwam-ie met het treintje weer terug in 
Amsterdam.
 
De weekendpatronen van Bruun 
draaien veel rond sport. Waterpolo 
speelt daar een centrale rol in. Op zijn 
achtste is hij begonnen, daarnaast 
doet hij aan langeafstandszwemmen 
en voetbal. Dingen met een bal en een 
lange adem. Hij wilde eigenlijk dit jaar 
stoppen met waterpolo: Bruun is een 
van de oudsten en de rit naar Hoorn 
en omstreken voor de training en de 
wedstrijden begon langzamerhand wel 
zijn tol te eisen. Toch is hij doorgegaan. 
Het spelletje is te leuk en hij heeft nu 
een meer coachende rol in het team. 
Ook geeft het hem de mogelijkheid om 
regelmatig met zijn vader en moeder te 
zijn; zij wonen nog in Hoorn. 

Bruun komt uit een onderwijsgezin, 
zijn moeder is kleuterleidster. Zijn 
vader, net met pensioen, was decaan 
en leraar Nederlands, altijd handig met 
werkstukken en scripties. 

Zijn vader is nog steeds zwemcoach, 
daarmee is hij begonnen toen Bruun 
en zijn oudere broer gingen zwemmen. 
De familie is nog steeds close met 
elkaar.
 
Intussen loopt Bruun zijn buurtsuper in, 
pakt geroutineerd zijn mandje en loopt 
door het hekje naar binnen. 
Hij houdt van koken, vooral voor en 
met andere mensen. Zo kookt hij vaak 
voor zijn familie tijdens de feestdagen, 
maar ook graag als vrienden of zijn 
broer komen eten. Hij vindt het fijn om 
voor mensen te zorgen, zeker voor de 
mensen waarvan hij houdt. Zijn broer 
woont ook in Amsterdam, samen met 
zijn vriendin. Langzamerhand hebben 
de meeste jeugdvrienden uit Hoorn 
ook allemaal een stekkie in Amsterdam 
gevonden en dat maakt het voor 
Bruun steeds gezelliger.
 
Vaak kookt Bruun wat uitgebreider 
op zondag, dat is meestal echt een 
chilldag en dan heeft hij ook meer tijd 
om een leuk recept te uit te kiezen, 
boodschappen te doen en wat 
uitgebreider te koken. 

Zondagmiddag, Amsterdam-West.
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Doordeweeks gaat het allemaal 
wat sneller en besteedt hij minder 
aandacht en tijd aan zijn maaltijden. 
Vandaag heeft hij wat meer tijd om 
lekkere producten te kiezen en eens 
rustig te winkelen, een soort mindful 
shopping experience.
 
De zondag staat ook vaak in het teken 
van voetbal (kijken). Als Ajax of PSV 
spelen gebeurt dat vaak in een kroeg 
in de buurt. Gek genoeg is Bruun 
een grotere PSV- dan een Ajax-fan. 
Vroeger ging hij vaak met een vriend 
van zijn vader naar het PSV-stadion, 
best een eindje rijden vanuit Hoorn. 
Daar is het zaadje geplant. Hij kan ook 
erg genieten van het spel van Ajax, 
het wordt met name lastig als ze tegen 
elkaar spelen.

Daarnaast heeft hij met huisgenoot 
Daan het vaste ritueel om zondag na 
het eten samen Engels voetbal 

te kijken. Ze zitten dan met een 
koffietje op de bank, hebben 
Ziggo Sport aan en leveren samen 
commentaar.   
 
Het mandje puilt uit als Bruun zijn 
boodschapjes bij de kassa neerzet. 
Er stond een redelijk lange rij, maar 
dat kon hem niet deren. Na zijn 
boodschappen te hebben ingepakt, 
ritst Bruun zijn jas dicht en loopt hij in 
een rustige pas naar huis. Eerst eten 
koken en dan samen met wat vrienden 
en huisgenoot Daan dineren, om 
vervolgens nog even een wedstrijdje 
mee te pakken. Bruun kijkt tevreden, 
het is een mooi weekend.

‘Een soort 
mindful 

shopping 
experience’
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For the love of 
the game
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For the love of 
the game

Zomerse 
vrijdagavond 

Bilthoven
 

Op een zomerse 
vrijdagavond in Bilthoven 
brengt een bospad de 
bezoekers richting het 
kunstlicht. Voorbij blonde 
meisjes op Vespa’s, 
langs het paviljoen met 
bierdrinkende vijftigers, 
prijkt het hoofdveld van de 
‘Stichtse’. Hockeyballen 
tegen sticks, sproeiers 
op het kunstgras. De 
gastheren ontvangen 
vandaag heren 1 van 
Schaerweijde. Het wordt 
een oefenwedstrijd tussen 
twee ambitieuze clubs die 
beide weer verlangen naar 
de hoofdklasse…
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Zomerse vrijdagavond, Bilthoven. 

In de minuten voor de wedstrijd 
worden ballen en drinkbekers 
verzameld, geven de coaches hun 
laatste aanwijzingen. Ies Poissonnier 
en zijn collega Karen staan aan de 
zijlijn, beiden in gele polo, Karen een 
rok, Ies een nette, lange broek.
Een speciale stretchbroek legt Ies uit. 
Karen, met een glimlach: ‘De lange 
broek is het standaard voorgeschreven 
tenue voor de mannen.’ Ies 
concentreert zich intussen op zijn 
headphone waarmee hij tijdens de 
wedstrijd contact met Karen houdt. 
Zij kennen elkaar al langer en is het 
fijn samenwerken. Ies: ‘Je bent wat 
meer op elkaar ingespeeld als je al wat 
langer met elkaar samenwerkt.’ 
Karen knikt instemmend terwijl ze het 
veld in loopt. 

De wedstrijd begint en beide ploegen 
knallen er vanaf het begin op. Ies grijpt 
een paar keer corrigerend in en deelt 
een kaart uit. Heb je vaak te maken 
met weerstand tijdens je werk, ga je 
in het weekend het hele land door als 
arbiter met al het gemekker van dien. 
Ies: ‘Ik houd gewoon van het spelletje. 
Als zesjarige begon ik met invallen bij 
mijn oudere broer. Naast dertig jaar 
spelen heb ik ook jaren teams getraind 

en gecoacht. Fluiten was een nieuwe 
uitdaging, daarmee begin ik toen ik 
tweeëndertig was. Tien jaar verder 
vind ik het heerlijk om nog steeds op 
mijn manier een bijdrage te leveren aan 
tophockey.’ 

De twee ploegen zijn aan elkaar 
gewaagd: er wordt hard gewerkt en 
de aanwijzingen vliegen over het veld: 
‘Jongens, dit is een oefenwedstrijd, 
laten we dan ook oefenen!’ 
De thuisspelende partij komt op 
voorsprong via een strafbal en Ies 
geeft hem resoluut. Daarna komen de 
gasten gelijk, ook via een strafbal.
Het is rust, Ies en Karen drinken wat 
water en overleggen kort.

De voorbereiding op een wedstrijd 
verloopt altijd volgens vaste rituelen, 
de avond voor de wedstrijd spullen 
checken, Netflix kijken en op tijd 
naar bed. Ies: ‘Dat checken heb ik 
niet altijd gedaan, totdat ik een keer 
mijn schoenen was vergeten en op 
te kleine, geleende schoenen de 
wedstrijd moest doorkomen. Naast 
blaren kreeg ik ook steeds van de 
speler waarvan ik de schoenen had 
geleend opmerkingen als: 
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4-2

Meestal speelt Ies op zondag. In de 
ochtend met de kinderen sporten 
en dan reizen naar de wedstrijd. 
Ies: ik ben over het algemeen wel 
een uur van tevoren aanwezig. Je 
wordt meestal opgevangen door de 
teammanager van de thuisspelende 
club. Karen; dan neem je met jouw 
collega bijzonderheden door, maak je 
afspraken over de aanpak. Je hoort 
er als scheidsrechter bij, maar ook 
weer niet. Ies kent beide coaches, 
vriendinnen en teamgenoten van zijn 
vrouw, maar blijft op gepaste afstand.  

Ondanks de temperatuur blijft 
iedereen hard werken, maar de 
scherpte is er een beetje af. Het 
is duidelijk dat niet iedereen fit van 
vakantie is teruggekomen. Ies wel: 
hij blijft rennen, probeert het spel op 
gang te houden, roept regelmatig ‘ga 
door’ bij een struikel- of duwpartij. 
Uiteindelijk eindigt de wedstrijd in
             voor de gasten, intussen is 
het echt donker geworden. Karen en 
Ies schudden handen, de vijftigers 
op het paviljoen halen nog een biertje 
en richten zich weer op elkaar. Op 
de achtergrond de geluiden van een 
jeugdtraining. De avond zit er weer 
op voor Ies. 

'Hé scheids, 
wel een beetje 
voor ons fluiten, 
anders wil ik 
mijn schoenen 
terug.' 
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Net voor tienen 
bij het tunneltje

Zaterdagochtend 
Westerpark 
Amsterdam

 
Een pril oktoberzonnetje 
probeert door een 
verzameling donkere 
wolken door te komen, 
Michelle van de Kasteele 
zet haar fiets bij het 
tunneltje neer. Dit tunneltje 
is de plek waar zij en Mo, 
de kickbokstrainer, 
elke zaterdagochtend om 
tien uur afspreken. Ze is 
meestal een beetje eerder, 
dat geeft haar de tijd om 
haar windsels om haar 
handen te doen en zich 
mentaal klaar te maken 
voor een uur training…
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Michelle probeert drie keer in de week 
met Mo te trainen: op maandagavond 
met haar collega’s, gelijk na werk, 
vaak op woensdag één op één en 
op zaterdagochtend wisselt het. 
Op die dag nodigt Mo regelmatig 
sparringpartners uit die vaak net een 
beetje beter zijn dan zij. Daar leert ze 
van. Mo vindt haar talentvol en wil 
haar zelfs wedstrijden laten boksen. 
Daar moet Michelle nog even over 
nadenken. Dat doet ze nu al een jaar 
of twee, terwijl ze intussen lekker 
doortraint, zegt ze met een glimlach. 
Het kickboksen brengt haar veel, het 
is een uitlaatklep om na een lange 
werkweek lekker alles van haar af te 
slaan en uit haar hoofd te komen. Het 
houdt haar fit en het is heerlijk om 
buiten te zijn.
 
De training gaat altijd door, als het heel 
hard regent trainen Mo en Michelle in 
het tunneltje. Dat is fijn, de klappen 
op de pads van Mo klinken dan extra 
hard, zo voelt ze zich nog sterker. 
Ook als het op vrijdagavond laat is 
geworden staat Michelle net voor 
tienen bij het tunneltje. 

Als je afspreekt, dan ben je er. 
‘s Avonds een vrouw...
 
Mo komt aanlopen vanaf de 
andere kant van het tunneltje, 
boksbescherming in zijn handen. 
Na een joviale ontmoeting en wat 
small talk begint de training, er moet 
gewerkt worden! Boks-loop, op de 
plaats joggen terwijl je met handen 
boksstoten maakt, daarna de 
handschoenen aan en herhalingen 
maken. Er wordt hard gewerkt.  
 
Als de kickbokstraining is 
afgelopen, kan Michelle echt 
ontspannen. Spelletjes spelen en 
een terrasje pakken met de mensen 
die ze graag om zich heen heeft. Ze 
spreekt regelmatig met haar ouders 
af: ze hebben een ding dat ze bij alle 
Italiaanse restaurants in Amsterdam 
samen willen eten. Ze hebben er nog 
heel wat op hun lijstje staan. Als ze niet 
in Amsterdam afspreken, laat Michelle 
zich verwennen bij haar ouders in Den 
Haag. De moeder van Michelle maakt 
dan taarten en haar lievelingseten. Wat 
haar moeder maakt is eigenlijk niet zo 
belangrijk, het is allemaal lekker. 

Zaterdagochtend, Westerpark, Amsterdam.
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Ze vertelt het met liefde in haar ogen 
en met een grote glimlach op haar 
gezicht.
 
Muziek speelt een belangrijke rol 
in haar leven: van haar vader heeft 
ze de liefde voor soul en disco 
meegekregen. Thuis in Amsterdam en 
Den Haag staat er altijd muziek aan. 
Op dit moment wint ‘de beste zanger 
van Nederland’. Ook in de auto van 
en naar Den Haag speelt muziek een 
belangrijke rol. In haar autootje is, 
met de hulp van broer en vader, een 
semi-professionele muziekinstallatie 
ingebouwd die waarschijnlijk 
kostbaarder is dan de auto. De auto is 
haar mobiele podium, de plek waar 
ze ongegeneerd kan meegalmen met 
‘Halleluja’ of andere klassiekers. 

Michelle past de playlist regelmatig 
aan, maar ze heeft zo haar evergreens. 
Daarnaast is haar grote guilty pleasure 
het luisteren naar Nederlandstalige 
hiphop. Het is maar goed dat de 
mobiele installatie een goede bas 
heeft.    
 

Een laatste, maar zeker niet 
onbelangrijk, onderdeel van het 
weekend wordt ingenomen door 
een combinatie van een bank, chips 
en Netflix. Dat brengt de ultieme 
ontspanning, daar kunnen andere 
mensen bij zijn, maar dat kan Michelle 
ook heel goed in haar eentje. Op dit 
moment kijkt ze ‘The Bridge’, andere 
favorieten zijn ‘Luther’ en ‘How to Get 
Away With Murder’. In ieder geval iets 
met moorden.
 
De training is afgelopen, Michelle is 
behoorlijk kapot terwijl ze naar haar 
fiets bij het tunneltje loopt. Ze praat 
nog even na met Mo, ze zien elkaar 
maandag weer. De bandage gaat af, 
handschoenen gaan aan de fiets en de 
jas gaat aan. Michelle zwaait zich op 
haar fiets en rijdt richting haar huis. Het 
weekend kan nu echt beginnen.
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Zaterdagmiddag 
Amersfoort

 
Romy Schoordijk 
komt de zaal van sport-
centrum Amerena 
binnen, de competitie 
is in volle gang. De 
typerende geur van 
nieuwe sporthal, 
gemengd met het geluid 
van piepende schoenen 
en aanmoedigende 
supporters vult de 
ruimte…
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De drijvende 
kracht
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De aanvoerster van Dames I van AVV 
Keistad, nestelt zich op de tribune 
en maakt zich klaar voor alweer 
een middag en avond gevuld met 
volleybal. Romy: ‘Bij thuiswedstrijden 
is ons team er altijd zo’n anderhalf 
uur van tevoren. Dan kunnen we nog 
een wedstrijdje zien, de warming-up 
doen en ons goed voorbereiden op 
de wedstrijd.’ Langzaam druppelen 
ook de andere speelsters binnen. 
De sfeer voelt ontspannen doch 
gefocust. Romy maakt de gang naar 
het volleybalveld al zo’n achttien jaar, 
ze werd ooit door het virus besmet via 
haar moeder en intussen is volleybal 
een diepgeworteld onderdeel van 
Romy’s weekend geworden. AVV 
Keistad speelt op tweededivisieniveau, 
er wordt twee keer in de week 
getraind, al met al redelijk ambitieus. 
Romy: ‘Het is zo leuk om met een 
groep van dames zo goed mogelijk 
te spelen, ik ben ontzettend gedreven 
in volleybal en wil nog steeds beter 
worden. Spelen als team brengt me 
zoveel.’
 
Af en toe dwalen haar ogen vanaf 
de tribune even naar het veld en de 
spelers, intussen drinkt ze wat water.
Naast het volleyballen lijkt het weekend 

zich op dit moment vooral te vullen 
met studeren. Romy is enige tijd 
geleden begonnen met een deeltijd 
Master Leadership & Management aan 
de Amsterdam Business School. 
Als alles goed gaat is ze in het voorjaar 
van 2020 klaar met haar studie.
Romy: ‘Als ik klaar ben, ga ik een 
feestje geven. De afgelopen tijd ga 
ik vrijdag naar school en studeer 
ik zaterdagochtend en de gehele 
zondag. Ik studeer beter als ik langere 
tijd achter elkaar ga zitten, ik merk dat 
ik een dieseltje ben.’
 
Ze heeft een vaste plek in huis, aan 
de keukentafel, met haar koptelefoon 
op. Het huis wordt op zondag af en 
toe verlaten om nog een uurtje te gaan 
sporten in de gym, maar de focus ligt 
vooral op de studie. Romy: ‘Meestal is 
dat een beetje uitlopen na de wedstrijd 
op zaterdag.’ Al met al een druk bezet 
weekend met weinig tijd voor vriend 
Daniël en haar vriendengroep. Romy: 
‘Mijn vrienden en vriendinnen komen er 
de laatste tijd bekaaid vanaf. Daarom 
heb ik laatst voor mijn verjaardag een 
etentje gegeven voor mijn vrienden 
en heb ik op ieders bord een briefje 
gelegd waarop ik vertel dat ik van 
ze houd, ze mis en dat ze belangrijk 

Zaterdagmiddag, Amersfoort.
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voor me zijn.’ Ook haar familie ziet ze 
minder sinds ze weer aan het studeren 
is. Toch brengt de studie haar heel 
veel. Romy: ‘Ik heb heel bewust voor 
de master Leadership & Management 
gekozen: ik heb van nature een grote 
nieuwsgierigheid naar en een fascinatie 
voor hoe leiders groepen in beweging 
kunnen brengen, dat zie ik ook in mijn 
werk en zeker ook in de sport.’
 
Naast haar op de tribune hebben 
haar teamgenoten gesprekken over 
de laatste wedstrijd en wordt er 
vooruitgeblikt op de tegenstanders 
van vandaag. Hier en daar worden wat 
grappen gemaakt, de dames kennen 
elkaar duidelijk al wat langer.
 
Vriend Daniël, Dani voor intimi, zorgt 
goed voor Romy in het weekend. 
Zo kookt hij elke zondag, maakt hij 
rendang, eigengemaakte pasta of 
gevulde pompoen. Ook haalt hij de 
boodschappen en zorgt hij ervoor dat 
Romy in alle rust kan studeren.
Dani en Romy hebben in deze 
drukke tijden een ding met elkaar 
afgesproken. Zondagmiddag vijf 
uur stopt Romy met studeren, gaat 
de deur op slot, de mobieltjes in de 
kast. Dani kookt, ze eten samen, 

praten over hun week en daarna 
wordt er meestal een film of een serie 
samen gekeken. Romy: ‘Ik vind het 
zo waardevol om ook echt tijd voor 
elkaar te hebben. We zijn allebei druk 
met onze eigen dingen, voordat je 
het weet leef je echt langs elkaar 
heen. Ik kan echt uitkijken naar de 
zondagavonden.’
 
Romy staat op, de speelsters gaan 
richting kleedkamer om daarna te 
gaan inspelen en voor te bespreken. 
De wedstrijd wacht en de machine 
komt weer in beweging.

‘Ik merk 
dat ik een 

dieseltje 
ben.’
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