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Samenvatting 

In het kader van mijn afstuderen voor mijn Master opleiding Beleid, Communicatie en 

Organisatie (BCO, track: Communicatie&Identiteit ) aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, heb ik 

gedurende het tweede semester (april 2016 tot en met juni 2016) mijn Master thesis bij de afdeling 

Antropologie geschreven. Het centrale onderwerp van deze thesis is de wereld van de fitgirls.  

Uit dit onderzoek blijkt dat dat er verschillende soorten fitgirls te onderscheiden zijn op basis 

van hun online presentatie. Zo zijn er foodies (fitgirls gericht op de presentatie van gezonde voeding), 

fitfoodies (fitgirls gericht op de presentatie van zowel gezonde voeding als work-outs) en competitie 

fitgirls (fitgirls die deelnemen aan een bodybuild wedstrijdtraject en zich richten op het delen van hun 

voedings- en bewegingsweg naar hun wedstrijd toe). Daarnaast zijn er ook drie groepen te 

onderscheiden op basis van de motivatie van deze jonge vrouwen om hun account te beginnen. Er zijn 

fitgirls die gestart zijn vanuit een eetstoornis en/of een ideaalbeeld of vanuit een praktische reden.  

 Verder blijkt dat de online presentatie van fitgirls een veel positiever beeld schetst over het leven 

van de fitgirl dan dat dit in werkelijkheid het geval is. Overeenkomstig de gebruikte theorieën over 

online zelfpresentatie (Ellison et al., 2006 en Remmerswaal, 2015) en het ontstaan en de mogelijke 

gevolgen van ideaalbeelden (onder andere De Vries, 2014 en Blaak 2015) presenteerden zij een perfect 

plaatje, streefden er velen een ideaalbeeld na en kwamen sommigen hierdoor (weer) in een eetstoornis 

terecht. De fitgirls blijken zoekende naar een balans in hun leven, waarbij de grens tussen gezond en 

ongezond gedrag regelmatig vervaagd, wanneer zij doorslaan in hun gezonde gedrag. Tegelijkertijd 

zorgen deze fitgirls er ook voor dat er, in deze tijd waarin jonge vrouwen op internet dagelijks omgeven 

worden met allerlei schoonheidsidealen, (onbewust) kritiek wordt geuit op het huidige dunheidsideaal 

en dragen zij een nieuw ideaal (sterk en gezond) uit.      

 Zelf ben ik ook een fitgirl waardoor ik inzicht kon verschaffen vanuit een ‘insiders’ perspectief. 

Ik kon redelijk gemakkelijk toegang krijgen tot ‘events’ waarbij fitgirls aanwezig zouden zijn. Zo ben 

ik ook aanwezig geweest bij verschillende events waaronder het Kruidvat event. Daar werd een nieuwe 

voedingssupplementen lijn gepresenteerd tijdens een ontbijt voor genodigde lifestylebloggers en fitgirls. 

Ook was ik aanwezig bij een event van Lidl waarbij er bootcamps in het Sarphatipark werden gegeven 

aan fitgirls die de nieuwe sportkledinglijn van Lidl droegen.     

  Ik heb gebruik gemaakt van mijn eigen online netwerk om fitgirls online te observeren en ze te 

benaderen voor interviews. Uiteindelijk ben ik naar zeven events geweest, heb ik 43 online 

fitgirlaccounts geobserveerd en tien fitgirls geïnterviewd om zo kennis toe te kunnen voegen aan het 

debat rondom de effecten van sociale media en het veranderende ideaalbeeld rondom jonge (Westerse) 

vrouwen.            

 In dit onderzoek is er dus vooral gekeken naar de verschillen tussen de online presentatie van 

deze groep jonge fitte vrouwen en hun daadwerkelijke offline leven en hoe de fitgirls omgaan met deze 
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verschillen. Het is belangrijk om te weten hoe fitgirls omgaan met de discrepantie tussen hun online 

presentatie en de offline werkelijkheid, omdat zij in de offline wereld vaak een voorbeeld zijn voor vele 

andere jonge vrouwen. Daarbij uiten zij online (indirect) kritiek op het huidige schoonheidsideaal (dun 

zijn) en dragen zij een nieuw schoonheidsideaal (sterk en gezond zijn) uit. Door de grote aantallen 

volgers die deze fitgirls hebben gaat het niet enkel om een klein groepje meiden maar over het grotere 

schoonheidsideaal waar zij, wellicht onbewust, invloed op uitoefenen.  

 

Voorwoord 

Voor u ligt de thesis ‘Het échte verhaal achter fitgirls’. Deze masterthesis is geschreven in het kader 

van het afronden van mijn Master; Beleid, Communicatie & Organisatie aan de Vrije Universiteit van 

Amsterdam in de periode april tot en met juni 2016.  

Zelf ben ik als ex-topsporter iets meer dan een jaar geleden een blog met bijhorende sociale 

media begonnen. Al gauw belandde ik in de wereld van de fitgirls en langzamerhand leerde ik dit 

wereldje steeds beter kennen. Daarmee kwamen er ook een hoop vragen naar boven zoals waarom zijn 

deze vrouwen hun account begonnen? Wat doen zij naast het fitgirl zijn? En hoe perfect is hun leven 

nou eigenlijk in werkelijkheid? Ik merkte dat ik meer wilde weten van deze groep jonge vrouwen en 

hun leven. Het viel me op dat veel van deze vrouwen op speciale fitgirl events onzekerder waren dan 

dat zij online overkwamen. Ook zagen ze er in werkelijkheid soms veel minder gespierd en strak uit dan 

dat ik had gedacht op basis van hun online profiel. Dit intrigeerde me en daarom besloot ik onderzoek 

te willen doen naar het werkelijke verhaal van fitgirls.  

Mijn onderzoeksvoorstel werd goedgekeurd en in januari zou er gestart worden met het 

daadwerkelijke schrijven van de thesis. Echter kon er geen begeleiding geboden worden vanuit mijn 

eigen opleidingsafdeling. Omdat ik beslist niet van onderwerp wilde wisselen kon ik pas drie maanden 

later starten dan gepland. Blij verrast was ik toen ik eind maart te horen kreeg dat er met veel plezier 

begeleiding werd aangeboden vanuit de afdeling Antropologie. Nu kon ik eindelijk het onderzoek gaan 

uitvoeren wat ik in gedachten had. Van begin april tot en met eind juni heb ik alle zeilen bijgezet om in 

deze korte periode alsnog mijn onderzoek zo goed als mogelijk uit te voeren. 

Het uitvoeren van dit wetenschappelijke onderzoek waarbij ik voor het eerst observaties 

uitvoerde en kwalitatieve diepte-interviews afnam, was soms lastig, tijdrovend, vermoeiend en stiekem 

toch ook wel een beetje stressvol maar vooral ook heel erg leerzaam, interessant en leuk om te doen. 

Gelukkig stonden mijn begeleiders Lenie Brouwer en Roy Gigengack altijd klaar om mij van feedback 

te voorzien en te adviseren met betrekking tot het onderzoek wanneer ik daar om vroeg, dankjulliewel! 

Ik vond het fijn dat jullie mijn begeleiding hebben willen overnemen en ik waardeer jullie betrokkenheid 

en feedback gedurende het proces.  
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Ik had mijn thesis ook niet op deze manier kunnen schrijven zonder alle openheid en bereidheid 

van de fitgirls om in vertrouwen met mij te spreken over hun verleden, hun dagelijkse leven en hun 

ervaringen als fitgirl. Thanks a lot ladies!  

Verder wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om de organisatoren van de verschillende 

events waarbij ik aanwezig mocht zijn te bedanken. Jullie hebben het mogelijk gemaakt dat ik in alle 

rust kon observeren en kon deelnemen aan enkele voor het onderzoek zeer interessante events. Bedankt! 

Ik ben blij met en trots op het eindresultaat dat u voor u heeft. Ik hoop dan ook dat ik met mijn 

onderzoek een bescheiden (maatschappelijke en wetenschappelijk) bijdrage heb kunnen leveren aan het 

onderzoeksveld rondom sociale media en online influencers door vanuit een insiders positie te kijken 

naar de verschillen in de online presentatie en offline werkelijkheid van fitgirls en de manier waarop 

deze fitgirls hier mee om gaan.  
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1. Inleiding 

§ 1.1 Introductie  

Tegenwoordig is het hebben en promoten van je eigen gezonde levensstijl hip. Op sociale media, maar 

ook in de supermarkt, op de verjaardag van je beste vriendin of tijdens het personeelsfeest van je werk, 

een gezonde levensstijl lijkt overal terug te komen en iedereen lijkt bewuster bezig te zijn met zijn of 

haar voeding en beweging. Steeds meer mensen gaan naar de sportschool, lopen (halve)marathons of 

doen zelfs mee aan een bodybuild wedstrijd. Maar in hoeverre is dit eigenlijk nog wel gezond? Het is 

namelijk ook de tijd waarin steeds meer jongeren lijden aan een laag zelfbeeld ( De Vries, 2014) doordat 

zij op sociale media continue omgeven worden met ideaalbeelden (De Vries, 2014).  

 Wanneer je meegaat in de ‘health hype’ van vandaag de dag en gezonder wilt eten, vaker wilt 

sporten, en/of op zoek bent naar motivatie voor een gezonde levensstijl bestaat er tegenwoordig een heel 

gemakkelijke, supersnelle en goedkope oplossing. Je kunt hiervoor terecht bij fitgirls, althans je kunt 

terecht op hun sociale media accounts en/of website. Zogenoemde fitgirls zijn namelijk niet meer weg 

te denken op sociale media. Het is een goedkope manier om jezelf te voorzien van kennis over voeding 

en bewegen en het kan zorgen voor een motivatie boost.  Over het algemeen zijn fitgirls jonge vrouwen 

die dagelijks bewust bezig zijn met sporten en hun voedingspatroon en dit actief delen op online 

platformen. Dit doen ze vaak om ook andere jonge vrouwen te motiveren voor het leiden van een 

gezonde levensstijl (Manify, 2016). Er komen steeds meer van deze fitgirls bij en online fitgirlaccounts 

krijgen ook steeds meer volgers (Van Dijke, 2015).  

Veel organisaties (voornamelijk in de sport-, horeca- en fashionbranche) zien hun kans schoon 

om in te spelen op deze online ontwikkeling waarbij fitgirls, door een groot publiek van jonge vrouwen, 

als voorbeeld worden gezien. Organisaties met een groot bereik en budget zoals Nike, Adidas, Reebok, 

Hünkemoller, Men at Work maar ook kleinere organisaties met minder budget zoals de Yoghurt Barn, 

SLA, Jogha sportswear en de Body&Fitshop betrekken fitgirls in hun communicatie naar buiten toe. 

Sommige fitgirls/accounts zijn namelijk dusdanig invloedrijk (tien duizenden soms zelfs honderd 

duizenden volgers) dat ze een aantrekkelijk ‘marketingmiddel’ zijn geworden. Deze organisaties betalen 

en/of sponsoren de fitgirls dan om hun producten te dragen/gebruiken. Maar wat doet dit met het leven 

van deze jonge vrouwen, wanneer zij opeens geld kunnen verdienen met hun accounts of zelfs 

afhankelijk zijn geworden van dit soort bedrijven voor hun inkomen? 

Veel psychologen, gedragswetenschappers en deskundigen op het gebied van eetstoornissen en 

depressies maken zich zorgen over deze ontwikkelingen (De Vries, 2014). De grens tussen bewust en 

op een gezonde manier bezig zijn met sport en voeding en obsessief bezig zijn met deze twee is steeds 

vager geworden. Deskundigen zijn dan ook bang dat het obsessief bezig zijn met sporten en gezonde 

voeding van veel fitgirls problemen kan creëren zoals eetstoornissen of depressies (Noorderbos in 

Brandpunt, 2015). Niet alleen de fitgirls zelf zouden wel eens door kunnen slaan naar het ongezonde 
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door ‘te’ gezond te willen leven. Ook de volgers van deze account zouden misleid kunnen worden door 

het perfecte plaatje dat deze fitgirls vaak presenteren.  

Fitgirls lijken een perfect leventje te hebben op basis van het bekijken van hun online account 

maar is dat plaatje in werkelijkheid ook zo perfect? En hoe gaan fitgirls om met de discrepantie tussen 

hun online presentatie en de offline werkelijkheid? 

 

§ 1.3 Aanleiding  

Zelf heb ik jarenlang aan topsport gedaan. Van mijn zesde tot twintigste was ik actief in de zwemwereld. 

Vanaf mijn twaalfde trainde ik veertien uur per week wat op mijn achtiende was opgelopen tot 

vierentwintig uur per week aan training ( tweemaal daags twee uur op weekdagen en in het weekend 

eenmaal twee uur) Gedurende mijn zwemcarrière behaalde ik meerdere nationale en internationale titels. 

In het seizoen 2014/2015 werd ik voor de laatste keer Nederlands Kampioen in het open water 

zwemmen, waarnaar ik besloot te stoppen met sporten op dit niveau. Maar de kick om mezelf uit te 

dagen en te verbeteren en het gevoel van voldoening na een kei harde work-out bleven bestaan. Ook 

besloot ik de structuur van het gezonde eten, op tijd slapen en regelmatig sporten te behouden. Hierover 

kreeg ik wekelijks veel mailtjes. 

Voornamelijk jonge zwemmers maar ook andere sporters die aangaven mij als voorbeeld te zien 

mailde mij voor tips, adviezen en informatie om ook de top te kunnen bereiken in hun sport. Daarnaast 

ontving ik regelmatig mailtjes of privé berichtjes op sociale media van vrouwen die graag zouden willen 

beginnen met gezonder leven maar niet zo goed wisten hoe ze dit moesten aanpakken. Omdat het me 

veel tijd en energie kostte elke individuele mail uitgebreid te beantwoorden, besloot ik eind 2015 mijn 

eigen blog met bijbehorende Instagram pagina te beginnen. Hierop begon ik mijn levensstijl te delen. Ik 

vond de aandacht die ik als topsporter kreeg leuk maar wilde het voor mezelf wat pragmatischer 

aanpakken. Op deze manier kon ik snel en gemakkelijk aan anderen laten zien hoe ik leef(de) en waarom 

ik zo leef.            

 Niet iedereen begreep mijn levensstijl altijd, mijn missie was misschien ook wel om deze 

mensen te laten zien dat ik gelukkig word van de manier waarop ik leef. Met mijn blog hoop(te) ik 

anderen te kunnen stimuleren en motiveren ook gezonder te gaan leven maar vooral te kiezen voor 

zichzelf en een levensstijl waar zij gelukkig van worden.     

 Tot mijn grote verbazing kreeg ik hier zoveel volgers, likes en reacties mee dat ik ook werd 

benaderd door verschillende organisaties om samen te werken. Mijn profiel werd gedeeld op 

verschillende sociale media pagina’s van deze organisaties en kwam in het Nederlands Dagblad te staan.  

Door deze ‘features’ groeide mijn profiel enorm en dat stimuleerde mij om het allemaal wat 

professioneler aan te pakken. Ik investeerde onder andere in een goede spiegelreflexcamera en het 

bouwen van een nieuwe verbeterde website. Inmiddels heeft mijn account meer dan twintigduizend 

volgers en ben ik dagelijks bezig met mijn account dat ook mijn eigen bedrijfje is geworden. Het 

tevreden houden van mijn volgers door ze te blijven enthousiasmeren voor een gezonde levensstijl, en 
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het beantwoorden van talloze mails en reacties behoren nu tot mijn dagelijkse bezigheden. Maar ook het 

bezoeken van events, het maken, bewerken en vervolgens posten van foto’s, en het schrijven van blog 

artikelen en reviews over producten en events behoren tot mijn dagelijkse bezigheden. Zo heb ik een 

half jaar geleden ook mijn (bij)baan kunnen opzeggen en zie ik mijn vrienden en familie een stuk minder, 

omdat het niet te combineren valt met het vele werk dat ik heb van mijn blog naast mijn studie.  Nadat 

ik ongeveer een jaartje actief was binnen de wereld van de fitgirls en op events ook steeds meer fitgirls 

leerde kennen, besloot ik onderzoek te willen doen naar de werkelijke wereld van deze fitgirls. Ik vroeg 

me namelijk af waarom zij hun accounts waren begonnen? En of ze naast hun dagelijkse bezigheden 

voor hun account ook nog werken of studeren? Kortom, ik was erg benieuwd hoe hun leven er offline 

uit ziet.           

 Online lijkt het fitgirl bestaan alleen maar over rozengeur en maneschijn te gaan. Want dat is 

wat je je volgers vaak voorspiegelt (Cunningham, 2013). Op bijna alle foto’s lijkt het leven van een 

fitgirl geweldig te zijn, ze staat op elke foto perfect, ze lacht, is energiek en straalt. Maar hoe zit dat 

werkelijk? Uit eigen ervaring weet ik dat die ene perfecte foto is voortgekomen uit een reeks van 

misschien wel 50 foto’s waartussen ook een hele hoop mislukte, wazige/onscherpe en minder mooie 

foto’s zaten. Maar deze minder mooie en/of mislukte foto’s worden vaak niet gepost. Vaak schuilt er 

achter dit spontaan perfect lijkende profiel een hele strategie.      

 Als ex-topsporter ben ik gewend aan een bepaalde druk om mezelf te bewijzen, ik denk dat je 

deze druk als een soortgelijke kunt beschouwen als de druk die je als fitgirl ervaart. Je hebt soms het 

gevoel dat je foto’s MOET posten en je een gespierd en slank lichaam MOET laten zien om je volgers 

maar ook organisaties waarmee je werkt tevreden te houden. Deze online wereld is zo interessant omdat 

het balanceert op de grens van ongezond en gezond, terwijl het pretendeert en gebruikt wordt om super 

gezond te zijn.  

 

§ 1.2 Achtergrond Informatie  

Fitgirls blijken veel andere jonge vrouwen te inspireren. Zoveel zelfs dat er tal van fitgirlaccounts zijn 

(voornamelijk op Instagram) die zijn uitgegroeid tot ware fan pages met meer dan tienduizend soms 

zelfs honderdduizend volgers (zoals de profielen van Rens Kroes en Fajah Lourens). Hier delen de 

fitgirls dagelijks hun eigen (gezonde) levensstijl en daarbij geven ze vaak tips en adviezen. Uit eigen 

observaties en ervaring weet ik dat zij hier vaak ook duizenden likes en reacties op ontvangen. Omdat 

ik zelf al langer dan een jaar actief ben als fitgirl en ook op events ben geweest waar volgers van de 

fitgirls mochten komen, weet ik dat enkele van deze accounts uitgroeien tot gemeenschappen. Deze 

gemeenschappen kennen actieve, trouwe volgers die de fitgirl als voorbeeld zien en regelmatig een 

kijkje nemen op het account, een reactie achterlaten en ook overgaan tot het nadoen van deze persoon 

in de offline wereld. Zo heb ik afgelopen zomer (juni 2015) meegemaakt dat er duizenden volgers van 

verschillende fitgirls naar de Jaap Edenbaan in Amsterdam kwamen, om bij een fitgirl bootcamp event 
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aanwezig te zijn. Deze jonge vrouwen stonden soms langer dan een uur in de rij om op de foto te kunnen 

met hun voorbeeld. Zelf heb ik ook een vast groepje volgers die bijna elke dag reageren op mijn foto’s 

en mij vragen om advies of zelfs om een offline ontmoeting. Zij geven soms ook aan net zo te willen 

zijn als ik of net zo te willen leven als ik. Sommige volgers willen net zo zijn of worden als de fitgirls 

die zij volgen en proberen daarom hetzelfde te eten, evenveel te bewegen en andere gewoonten van de 

fitgirl over te nemen. In lijn hiermee kopen ze vaak ook dezelfde voedingssupplementen, doen dezelfde 

work-outs en/of kopen dezelfde sportkleding.  

Deze online wereld is op verschillende manieren verweven met het offline leven. Zo worden er 

regelmatig evenementen georganiseerd (door sponsoren van de fitgirls of andere organisaties die graag 

fitgirls betrekken in hun marketingstrategie). Fitgirls ontmoeten elkaar en/of hun volgers in real-life op 

dit soort events. Dit kan een meet&greet zijn waar volgers al hun vragen kunnen stellen en met hun 

favoriete fitgirl op de foto kunnen. Maar het kan ook gaan om een gezond ontbijtje samen met de fitgirl 

in een healthy hotspot/restaurant/caféetje, of om een bootcamp van de fitgirl. Er zijn nog talloze 

voorbeelden van de verwevenheid van deze online fitgirlwereld met de offline wereld.   

 Zoals eerder genoemd spelen ook organisaties (voornamelijk in de sport-, horeca- en 

fashionbranche) in op deze verwevenheid. Vaak worden de fitgirlaccounts dan (kleine) bedrijfjes op 

zich en halen de fitgirls (een deel van) hun inkomen uit hun account. Meestal posten fitgirls dagelijks 

foto’s en/of video’s met bijbehorende inspirerende/motiverende teksten over hun levensstijl. 

Organisaties betalen en/of sponsoren deze fitgirls, bijvoorbeeld omdat ze willen dat de fitgirl hun 

kleding of accessoires draagt. Deze wordt immers door duizenden volgers bekeken die vaak net zo 

zouden willen zijn als de fitgirl. De sponsoring kan gaan om een foto waarop ze een bepaalde sport outfit 

aan hebben, bepaalde voeding(ssupplementen) nuttigen en/of andere sportartikelen/accessoires 

gebruiken. Maar ook services van bijvoorbeeld een hotel of sportschool worden vaak 

gesponsord/betaald. Omdat organisaties direct een groot deel van de juiste doelgroep te pakken hebben 

met dit soort acties, verloopt de marketing van hedendaagse bedrijven ook steeds vaker via dit soort 

kanalen (Instagram, Facebook en blogs zijn hierbij het belangrijkste).  

De rol van deze commerciële bedrijven strekt zich wellicht verder uit. Want wat ook samenhangt 

met deze ontwikkeling is het ideaalbeeld rondom de jonge vrouw, dat in het Westen langzaam is 

verschoven van zacht en propperig naar dun/mager. Inmiddels is de heersende trend binnen de wereld 

van de fitgirls om gespierd en strak te zijn (Van Bavel, 2015). “Strong is the new beautiful”. De wijze 

waarop fitgirls hun lichaam tegenwoordig (online) (durven te) presenteren, doorbreekt veel vrouwelijke 

schoonheidsnormen en kent blijkbaar een enorme aantrekkingskracht op veel jonge vrouwen (Van 

Bavel, 2015).            

 Dit zou kunnen komen doordat de positie van de vrouw in het Westen door de jaren heen is 

veranderd. Zo ook in de sportwereld. Het is steeds meer geoorloofd voor vrouwen om op eenzelfde 

manier aan hun lichaam te werken en net zo gespierd te willen zijn als mannen (Wouters, 2015). Fitgirls 

lijken steeds vaker zelf te kiezen welke resultaten ze willen behalen en op welke manier zij zichzelf 
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willen laten zien. Vaak is dit zo strak en gespierd mogelijk. Maar of ze écht volledig zelf kiezen voor de 

presentatie van dit gespierde beeld is maar de vraag. Misschien is dit voor een deel ook commercieel 

opgedrongen door de bedrijven waar zij mee samen werken. Zij bieden bijvoorbeeld 

voedingssupplementen aan die de opbouw van spiermassa stimuleren en/of de afname van vetmassa 

bevorderen. Zo werk ik zelf bijvoorbeeld samen met de Body&Fitshop waarvan ik elke maand 

voedingssupplementen ontvang die mij helpen een gespierder lichaam te ontwikkelen. Regelmatig krijg 

ik ook mailtjes van andere bedrijven die mij voedingssuplementen willen aanbieden die bijdragen aan 

een gespierder en strakker lijf. 

 

§ 1.4 Relevantie  

Afgezien van mijn persoonlijke motivatie om de wereld van fitgirls te bestuderen, laat deze introductie 

ook al zien dat zij zich in een snel veranderende (online) wereld bevinden. Hierin is er tot nu toe maar 

weinig tot geen onderzoek gedaan naar expressie-effecten, ook wel ‘zelf genererende media-effecten’ 

genoemd (Valkenburg & Peter, 2013). Hiermee wordt bedoeld dat het creëren van online inhoud, zoals 

dit gebeurt door fitgirls op sociale media, niet alleen effecten heeft op de volgers van deze accounts 

maar ook op de persoon die de content post (de fitgirl zelf). Volgens de Britse filosoof Alain de Botton 

(2011) is iedereen op sociale media bezig zichzelf te verkopen. “Kijk eens hoe goed, blij, gelukkig, 

succesvol ik ben!” Hierbij gaat het volgens hem om zelfpresentatie met enkel de weergave van positieve 

eigenschappen die een authentieke indruk moeten wekken en onze slechte eigenschappen uit de offline 

wereld compenseren. Daarom is het relevant inzicht te verschaffen vanuit een insiders perspectief in de 

wereld van de fitgirls om deze kennis toe te kunnen voegen aan het debat rondom de effecten van sociale 

media en de veranderende positie van de vrouw. Het is van belang te onderzoeken of en hoe sociale 

media ideaalbeelden versterken en waar het willen voldoen aan deze ideaalbeelden door het perfect 

gepresenteerde plaatje op sociale media toe kan leiden.      

 Dit onderzoek zal zich dan ook focussen op zogenoemde ‘expressie-effecten’ (Valkenburg & 

Peter, 2013). Hierbij wordt er onder andere gekeken naar welke discrepantie er bestaat tussen het online 

presenteren van de fitgirls en hun offline werkelijkheid, en op wat voor manier de fitgirls hier mee om 

gaan. Uiteindelijk zal gepoogd worden een antwoord te formuleren op de volgende hoofdvraag:  

“Hoe gaan fitgirls om met de discrepantie tussen hun online presentatie en de offline werkelijkheid?”  

Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen opgesteld: 

- Wie of wat is een fitgirl? Binnen deze deelvraag introduceer ik de wereld van de fitgirls door 

met korte fragmenten uit mijn observatieverslagen te laten zien hoe het er aan toe ging op events 

waar ik ben geweest. Daarnaast introduceer ik de tien geïnterviewde fitgirls door een korte 

beschrijving te geven per fitgirl, inclusief een afbeelding/snapshot van hun fitgirlaccount en een 

uitspraak uit het interview met deze fitgirl. Zo schets ik een beeld van wie deze meiden zijn en 
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hoe hun leven eruit ziet. Ook zal ik ingaan op de diversiteit binnen de wereld van de fitgirls, hoe 

deze vrouwen zichzelf zien en wat hun ideaalbeeld is. Daarnaast ga ik ook in op de motivaties 

van de vrouwen om een fitgirlaccount te beginnen.  

- Hoe presenteren fitgirls zich online? Binnen deze deelvraag zal ik mij volledig focussen op de 

online presentatie van fitgirls. Waarbij ik onder andere door middel van het laten zien van enkele 

afbeeldingen van geobserveerde fitgirlaccounts zal proberen een beeld te schetsen van de 

verschillende manieren van online presentatie van fitgirls. Ook zal ik ingaan op de 

overeenkomsten bij de online presentatie van fitgirls.  

- Wat is de dagelijkse praktijk van fitgirls? In deze deelvraag bouw ik voort op de voorgaande 

twee deelvragen door in te gaan op de druk die de fitgirls ervaren door hun manier van leven en 

online presentatie. Ik zal onder andere ingaan op de druk die zij ervaren vanuit hun volgers en 

de organisaties waar zij mee werken. Daarnaast zal ik ingaan op de manieren die deze fitgirls 

gebruiken om, om te kunnen blijven gaan met de discrepantie tussen hun online presentatie en 

hun offline werkelijkheid, waarbij het zoeken van de fitgirls naar een balans ook aan bod zal 

komen. 

 

Ik zal door middel van kwalitatief interpretatief onderzoek proberen een beeld te schetsen van de wereld 

van fitgirls. Ondanks dat ik geen volledige autobiografieën wil ontrafelen/vertellen, ben ik wel 

geïnteresseerd in bepaalde stukjes uit het leven van de fitgirls. Specifiek ben ik bijvoorbeeld 

geïnteresseerd in de periode waarin er belangrijke ontwikkelingen hebben plaats gevonden zoals 

bijvoorbeeld (de motivaties voor) het starten van het fitgirlaccount. Ik veronderstel op basis van mijn 

eigen ervaring met sommige fitgirls en de theorieën over het streven naar een ideaalbeeld, dat het 

uitmaakt vanuit welke motivatie een fitgirl haar account is gestart voor het verloop van haar verdere 

dagelijkse praktijk als fitgirl.         

 Door middel van tien semi-gestructueerde interviews en zowel online als offline observaties zal 

gepoogd worden een helder beeld te kunnen schetsen van de wereld van fitgirls.   

 

§ 1.5 Leeswijzer 

Deze thesis is onderverdeeld in verschillende hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt het theoretisch kader 

uitgewerkt met 3 theoretische pijlers: Sociale media gebruik, online identiteiten en – zelfpresentatie en 

het vormen van en streven naar een ideaalbeeld. Als de theorieën zijn uitgewerkt komen we terecht bij 

hoofdstuk 3 waarin de methodologie/gebruikte onderzoeksmethode aan bod komen en ik nauwkeurig 

zal beschrijven hoe mijn onderzoek is verlopen. Daarna zullen de resultaten/analyse (hoofdstuk 4) aan 

de hand van de drie deelvragen worden toegelicht. Ten slotte zullen in de conclusie (hoofdstuk 5) een 

kort resumé, een conclusie, de beperkingen van dit onderzoek, enkele aanbevelingen voor 

vervolgonderzoek en het antwoord op de onderzoeksvraag volgen.  
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2.Theoretisch kader 

Zoals blijkt uit de inleiding staat de wereld van de fitgirls centraal in deze thesis. In dit theoretisch 

kader zal ik dieper ingaan op de vragen rondom de wereld van de fitgirls die ik eerder al stelde (in de 

inleiding) door mij te richten op 3 theoretische pijlers: Sociale media (waaronder de opkomst en het 

gebruik van sociale media als marketinginstrument), Online identiteit (waaronder online 

zelfpresentatie) en Ideaalbeelden (waaronder het vormen van een ideaalbeeld en de eventuele 

gevolgen van het streven naar dit ideaalbeeld).  

§ 2.1 Sociale media 

§ 2.1.1 De opkomst van sociale media 

Sociale media bestaan relatief gezien pas kort maar hebben nu al een enorme impact (gehad) op de 

persoonlijke en zakelijke communicatie. Het traditionele systeem waarin een persoon of organisatie een 

boodschap uitzendt naar passieve ontvangers is veranderd. Voorheen had je na het uitzenden van een 

boodschap de tijd om te monitoren wat er bij de ontvangers gebeurde, maar door de komst van sociale 

media heeft een ieder de mogelijkheid om snel en actief te interacteren gedurende het 

communicatieproces (college SO 13-11-2015, Kane et al. 2009). Volgens Kaplan en Haenlein (2010), 

gebruikte in 2008 al minimaal 75% van de Internetgebruikers sociale media. En sociale media zijn de 

afgelopen jaren steeds populairder geworden (Duggan & Smith, 2010). Zo zaten Nederlandse 

adolescenten in 2012 al gemiddeld drie kwartier per dag op sociale media (SPOT, 2012) en was dit 

volgens het media rapport uit 2015 al meer dan 99 minuten (SPOT, 2016), en dit neemt alleen maar toe. 

Van alle sociale netwerksite gebruikers bezoeken de meeste minimaal één keer per dag hun sociale 

media pagina’s, maar meestal vaker dan eens per dag. Dit heeft een grote impact gehad op de 

maatschappij als geheel en op de manier hoe we met elkaar communiceren. Niet alleen organisaties 

kunnen gemakkelijk een boodschap de wijde wereld in zenden en de informatiestroom controleren, 

iedereen kan dit nu doen door de komst van sociale media. Daarbij kunnen de ontvangers in de vorm 

van fans, geïnteresseerden, maar ook medewerkers, klanten en/of zakenrelaties nu ook iets terug doen 

zoals feedback geven of klachten uiten. Bovendien is het gemakkelijker nu ook zelf online content te 

creëren en distribueren (Lenhart, Horrigan, & Fallows, 2004).      

 Deze toename van zelf gegenereerde media-inhoud vormt een belangrijke nieuwe uitdaging 

voor onderzoek naar media-effecten. Diverse geleerden hebben eerder ook al benadrukt (Pingree, 2007; 

Valkenburg & Peter, 2013a) dat het van groot belang is dat onderzoek naar media-effecten zich niet 

langer uitsluitend focust op de effecten van de media-inhoud op de ontvangers, maar ook gericht 

onderzoek doet naar de invloed van het creëren van media-inhoud op de makers en distributeurs van 

deze inhoud. Het is hierbij belangrijk om te beseffen dat veel van deze zelf gegenereerde media-inhoud 

gaat om zelfpresentatie in haar puurste vorm (Boyd&Ellison, 2008; Ellison, Heino, & Gibbs, 2006).  
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§ 2.1.2 Sociale media als marketing instrument 

Doordat het sociale media gebruik toenam en het communiceren via sociale media steeds gemakkelijker, 

sneller en goedkoper werd, is deze manier van communiceren ook een handig marketinginstrument 

geworden van veel organisaties. Door sociale media te gebruiken kun je in een relatief korte tijd veel 

mensen (vaak zelfs specifiek uit een bepaalde doelgroep) bereiken (Veneklaas, 2013, Trusov et.al., 

2009). Vanaf het moment dat consumenten het internet gingen gebruiken om hun (on)tevredenheid 

over bepaalde producten/services uit te drukken, werden er steeds meer reviews geplaatst en gelezen op 

het internet. Blogs zijn een dergelijk sociaal medium waarop mensen hun mening met de rest van de 

wereld delen. Een blog is een speciaal type sociale media, het is vaak een website of onderdeel van een 

website waar organisaties maar vooral individuen een online conversatie kunnen starten over een 

bepaald onderwerp (Sedeke, 2012). Steeds vaker worden blogs door consumenten gebruikt bij het 

nemen van bepaalde beslissingen (Chen & Xie, 2008). De informatie was vaak ongedwongen en werd 

daarom als betrouwbaarder beschouwd dan andere vormen van marketing communicatie (Lau & Ng, 

2001; Granovetter, 1973). Blogs en consumenten netwerken op sociale media werden dan ook steeds 

belangrijker voor organisaties om op in te spelen. Deze online netwerken zijn van toenemend belang in 

het faciliteren van World-of-Mouth (WOM) communicatie, ook wel mond tot mond reclame genoemd. 

Dat online reviews één van de belangrijkste informatiebronnen voor de consument zijn geworden heeft 

onder andere grote gevolgen gehad voor de brand building, klantenwerving, klantenbinding en (andere) 

marketingactiviteiten van organisaties (Hu, Pavlou & Zhang, 2006). WOM heeft tot gevolg dat het de 

behoefte en houding van mensen ten aanzien van een product of service beïnvloed.   

 Een van de meest recente ontwikkelingen bestaat uit het bereiken van potentiële klanten via 

online influencers (personen die online een groot netwerk hebben en die met hun online account 

tienduizenden volgers beïnvloeden of stimuleren en/of motiveren). Fitgirls met een groot aantal volgers 

zijn ook een voorbeeld van online influencers, meestal gevonden op Instagram en/of blogs. Bedrijven 

e-mailen personen met een invloedrijk sociaal media account en/of blog regelmatig en vragen hen om 

bijvoorbeeld één van hun producten uit te proberen in de hoop dat deze persoon er een foto mee plaatst 

of een positieve review over schrijft. Vaker nog vragen zij ook expliciet naar een post in een bepaalde 

vorm, dan stelt het bedrijf bijvoorbeeld een blogpost van minimaal 250 woorden voor, welke dan moet 

gaan over de ervaring van de online influencer met het artikel of de service (voor een voorbeeld voorstel 

zie Bijlage V). Vaak geven zij hierbij aan dat de post positief moet zijn, dat er gelinkt moet worden naar 

specifieke pagina’s en binnen welke tijdsperiode er wat online moet komen. Dit wordt soms tot op het 

uur nauwkeurig voorgesteld en gepland. In die gevallen wordt de online influencer meestal ook betaald 

voor deze vorm van marketing. Hierdoor is de informatie niet meer ongedwongen en eigenlijk minder 

betrouwbaar voor de consument.         

 Toch heeft deze vorm van marketing een sterkere invloed op het aantrekken van nieuwe 

consumenten en zorgt het sneller voor een verkoop stimulans dan traditionele vormen van marketing. 

Dit komt omdat de volgers van deze social influencers hen vaak zien als een voorbeeld en/of zich 
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identificeren met deze persoon, waardoor ze eerder geneigd zijn een product te kopen dat deze persoon 

ook gebruikt dan bij het zien van een willekeurig model in een tv-spotje of magazine dat het product 

gebruikt en aanraadt (Trusov et.al., 2009; Godes & Mayzlin, 2004). Daarnaast is het bij de volgers vaak 

niet bekend dat de online influencer betaald krijgt voor de review en helemaal niet onafhankelijk schrijft 

of vertelt. Ook worden negatieve zaken vaak op basis van de overeenkomst tussen de online influencer 

en de organisatie verzwegen. Hierdoor beschouwen de fans/volgers van de online influencer hun reviews 

vaak nog als betrouwbaar en goed. 

§ 2.2 Online identiteit 

§ 2.2.1 Online identiteit 

Met de komst van het internet ontstonden er niet alleen nieuwe marketing mogelijkheden maar ook 

ontstond er een nieuwe context voor het exploreren van identiteit en het aangaan van online relaties. 

Deze online relaties, zoals het volgen van elkaars Instagram account, zijn vaak flexibel (Huffaker en 

Calvert, 2005).           

 Zowel Huffaker en Calvert (2005) als Gatson (2011) deden onderzoek naar online identiteit. 

Huffaker en Calvert deden een onderzoek naar de manier waarop Amerikaanse jongeren hun digitale 

identiteit vormen en presenteren. Communicatie via blogs bleek een belangrijk aspect bij het bouwen 

van een online identiteit. Omdat vorige posts op een blog blijven staan, bouw je als blogger beetje bij 

beetje aan een online identiteit. Elke nieuwe blogpost voegt als het ware een nieuwe impressie toe. Het 

bouwen van een online identiteit via blogs is dan ook een continue proces. Ook kan er op blogs verwezen 

worden naar andere bloggers en/of websites, en kan er feedback gegeven worden wat een gevoel van 

een soort groepsrelatie kan doen ontstaan.        

 Mijn onderzoek kijkt niet alleen naar blogs zoals Huffakr en Calvert dat wel deden, maar ook 

naar andere vormen van online communicatie zoals communicatie via Instagram. Omdat de meeste 

fitgirls ook een blog hebben en meestal ook hun Instagram pagina gebruiken als een soort blog waarop 

ze dagelijks hun levensstijl delen, kunnen de resultaten uit het onderzoek van Huffaker en Calvert, tot 

op zekere hoogte, ook worden toegepast op mijn case. Instagram is gemakkelijk en breed toegankelijk 

en de activiteiten die op Instagram plaats vinden zorgen ook voor zowel de creatie als de voortzetting 

van een online identiteit, alsmede de vorming van groepsrelaties / peer group relaties. Ondanks dat het 

online erg gemakkelijk is om te doen alsof je (iemand) anders bent en een ‘nep-identiteit’ te creëren, 

blijkt uit het onderzoek van Huffaker en Calvert dat dit toch niet gebruikelijk is. Uit hun onderzoek 

bleek dat bloggende jongeren niet handelden uit meerdere, fictieve identiteiten maar dat zij een 

consistent publiek gezicht probeerden te creëren door middel van bijvoorbeeld consistent taalgebruik. 

Ze bouwden aan het creëren van een stabiele en samenhangende reeks van online 

uitingen/voorstellingen om te laten zien wie ze zijn (Huffaker and Calvert, 2005).   

 Gatson (2011) deed onderzoek naar de praktijken van het online naamgeven door leden van 

online communities. Zij keek naar de betekenissen achter deze namen en analyseerde aspecten zoals 
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leeftijd, geslacht, ras, beroep en de offline locatie die gewoon gevonden konden worden in 

gebruikersnamen. Zodoende kunnen online namen volgens het onderzoek van Gatson nog meer 

informatie verschaffen over de werkelijke persoon achter het online account dan enkel hun offline 

(voor)naam (Gatson 2011: 230).         

  

§ 2.2.2 Online (zelf)presentatie 

Uit beginnende onderzoeken is gebleken dat het gebruik van bepaalde vormen van sociale media voor 

een groot deel geassocieerd worden met zelf-presentatie, waarbij er een sterke focus ligt op de eigen 

fysieke verschijning (Vandenbosch, & Eggermont, 2012), de lichaams (on)tevredenheid (Tiggerman & 

Miller, 2010; Tiggerman & Slater, 2013), en het gevoel van eigenwaarde (Gonzales & Hancock, 2011; 

Kim & Lee, 2011; Valkenburg, Peter & Schouten, 2006). Op veel sociale netwerksites zoals Facebook 

en Instagram delen gebruikers namelijk (persoonlijke) content via een persoonlijk online profiel. Alles 

wat gedeeld wordt door middel van dergelijke persoonlijke profielen vertegenwoordigen het profiel van 

de eigenaar expliciet, door middel van zelf-beschrijvingen en/of afbeeldingen/video’s van de persoon 

zelf, of meer impliciet via gedeelde muziek voorkeuren, artikelen en/of afbeeldingen (Krämer & 

Haferkamp, 2011; Zhao, Grasmuck & Martin, 2008). Omdat deze accounts vaak openbaar zijn kan 

iedereen die dit profiel bekijkt zich gemakkelijk een impressie/beeld vormen van deze individu op basis 

van de gedeelde content op zijn/haar profiel (Ellison et al. , 2006).     

 Omdat individuen graag een goede indruk achter willen laten en graag de controle houden over 

welke indruk zij middels hun sociale media profiel achterlaten bij anderen, houden zij zich bezig met 

impressie-management of anders gezegd zelfpresentatie (Ellison et al. , 2006). Als gevolg hiervan zijn 

populaire sociale media zoals Facebook en Instagram krachtige platformen geworden voor online zelf-

presentatie. Vrijwel alle beslissingen en gedragingen op deze platformen zijn gericht op het maken van 

een bepaalde indruk op andere mensen door middel van het (niet) plaatsen van bepaalde content (Ellision 

et al. , 2006; Krämer & Haferkamp, 2011; Pempek, Yermolayeva, & Calvert, 2009)  

 Een belangrijke motivatie om deel te nemen in deze wereld van zelf-presentatie is niet alleen 

om het beeld van anderen te beïnvloeden, maar ook om de eigen visie van ‘de zelf’ vorm te geven 

(Baumeister, 1982). Uit meerdere studies naar offline- zelfpresentatie (Baumeister, 1982; Leary & 

Kowalski, 1990; Schlenker, Dlugolecki, & Doherty, 1994; Tice, 1992; Yee& Bailenson, 2007) bleek 

namelijk dat zelf-presentatie niet alleen leidde tot de beïnvloeding van anderen maar ook tot 

beïnvloeding van de manier waarop iemand zichzelf zag. De controle die men op sociale media heeft 

over zijn/haar zelf-presentatie geeft mensen de mogelijkheid om flexibel om te gaan met deze zelf-

presentatie.  

 Zo beschrijft Goffman (in Papacharissi, 2002, 643-66) een persoon die doet aan zelfpresentatie 

als een acteur welke bepaald wat het publiek ziet. Wanneer deze acteur zich niet op het podium bevindt, 

doet het werkelijke leven zich voor. Online omgevingen zou je ook kunnen zien als zo’n podium waarbij 

je als sociale media gebruiker de kans krijgt online dát beeld neer te zeten en die persoonlijke aspecten 
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te openbaren, die jij aan het publiek wilt laten zien (Papacharissi, 2002, 643-660). Dit geeft duidelijk 

het onderscheid aan tussen enerzijds hoe mensen zichzelf presenteren in de dagelijkse interactie met 

anderen en anderzijds wie, wat en hoe mensen werkelijk zijn (Remmerswaal, 2015).  

    

§ 2.2.3 Het perfecte plaatje 

Het beeld dat mensen van zichzelf presenteren op sociale media is vaak niet hetzelfde als het beeld dat 

ze van zichzelf hebben. Veel mensen proberen een gunstiger plaatje neer te zetten op sociale media en 

houden zich hiermee een positiever zelfbeeld voor (Cunningham, 2013). Op sociale media vinden we 

dan ook vaak de ‘verbeterde versie’ van een persoon (Remmerswaal, 2015). Deze gepresenteerde versie 

van de ‘verbeterde zelf’ komt vaak dichter in de buurt van het ideaalbeeld van deze persoon, dan de 

werkelijkheid van deze persoon. Mensen kunnen dit doen om voor zichzelf een positief zelfbeeld te 

behouden en/of om eerder/sneller bewonderd te worden door anderen (Remmerswaal, 2015).  

  Vooral de profielfoto blijkt een belangrijk middel om een zo perfect mogelijk beeld te creëren, 

omdat deze foto het individu online vertegenwoordigt. Uit onderzoek van Siibak (2009) en Strano 

(2008) blijkt dat mensen een profielfoto kiezen waarop zij zichzelf het meest aantrekkelijk vinden. Ze 

kiezen vaak voor een perspectief van waaruit kleine gebreken zoals een puist of moedervlek niet 

zichtbaar zijn, of ze verfraaien de werkelijkheid door de foto te bewerken (vaak met een filter en/of 

andere licht technieken om deze mooier te laten lijken) (Buffardi en Campbell, 2008, Siibak, 2009 en 

Strano, 2008).  Dit verfraaien van de werkelijkheid gebeurt niet enkel bij (profiel)foto’s, maar vaak ook 

op de rest van het account. Zo worden negatieve ervaringen vaak niet gedeeld en worden positieve 

gebeurtenissen net iets positiever verteld dan ze misschien in werkelijkheid waren (Haferkamp et al., 

2012).       

 

§ 2.3 Ideaalbeelden 

§ 2.3.1 Het vormen van een ideaalbeeld 

Er bestaan bepaalde ideaalbeelden op het gebied van fashion, beauty en lifestyle die niet altijd realistisch 

en/of gezond zijn, maar die toch regelmatig worden gepresenteerd op televisie, in de krant, op billboards 

en ook op sociale media (Blaak, 2015, Hawkins, Richards, Granley & Stein, 2004). Omdat mensen 

geneigd zijn zichzelf te vergelijken met anderen, vergelijken zij zich dan ook regelmatig met deze 

ideaalbeelden. Vrouwen blijken daarbij extra gevoelig voor idealen van anderen (Dittmar en Howard, 

2004). Zo ook voor idealen die op sociale media worden gecommuniceerd. Na zo’n vergelijking of het 

zien van een ideaalbeeld, bestaat er de kans dat ze zich realiseren dat ze anders zijn dan de vrouw in die 

perfecte foto of video en hierdoor negatiever gaan denken over hun eigen lichaam (Dittmar en Howard, 

2004).  

Sinds de jaren 60 heeft er een verschuiving plaatsgevonden van het ideaalbeeld van het 

vrouwelijk lichaam. Modellen en bekende personen die veelal te zien waren in de media werden steeds 

slanker. Hierdoor werd het voor de gemiddelde vrouw steeds lastiger de kloof tussen het eigen lichaam 



18 
 

en het ideale lichaam te overbruggen. Tegelijkertijd namen de verleidingen en daarmee ook het 

gemiddelde gewicht van de bevolking toe (Bruna, Balke, & Reuver, 2013). Voedsel is vanaf de jaren 50 

steeds goedkoper en gemakkelijker beschikbaar geworden in de Westerse maatschappij. Daarbij nam de 

gemiddelde lichaamsbeweging af door onder andere de automatisering van veel processen. Mensen 

werken vaker achter een bureau dan 50 jaar geleden.       

 Het ideale schoonheidsbeeld anno 2016 verschuift langzaam van het dunheidsideaal dat 

ontstond in de jaren 60, naar sterk en gespierd zijn. ‘Strong is the new skinny’, is dan ook een veel 

gehoorde quote van de laatste tijd. Modellen en online influencers dragen onder andere bij aan dit fitte 

ideaalbeeld door dagelijks foto’s van hun strakke/gespierde lijven te delen op sociale media. Deze foto’s 

blijken steeds extremer te worden en vrouwen zonder sixpack zijn vaak al geen echte fitgirls meer. 

Omdat veel jonge vrouwen dagelijks worden geconfronteerd met idealen op onder andere sociale media 

bestaat de kans dat hun beeld over schoonheid beïnvloedt wordt. De vele slanke afgetrainde lichamen 

op sociale media kunnen er voor zorgen dat vrouwen dat beeld als ideaal zien.    

 Uit onderzoek blijkt ook dat het continue zien van ideaalbeelden de manier waarop vrouwen 

zichzelf zien beïnvloedt en dat zij sneller een negatief zelfbeeld zullen ontwikkelen door het vergelijken 

van zichzelf met deze ideaalbeelden (Dittmar & Howard, 2004, De Vries, 2014)   

     

§ 2.3.2 Mogelijke gevolgen van het streven naar een ideaalbeeld 

Uit onderzoek van Wetheimer, Paxton, Schutz & Muir (1997) en een recenter onderzoek van Dian de 

Vries (2014) blijkt dat onzekere vrouwen sneller geneigd zijn maatregelen te nemen om te voldoen aan 

het ideaalbeeld dat wordt gepresenteerd in de traditionele en online media. Vaak zijn deze maatregelen 

in de vorm van afvallen, het zich volledig onthouden van voedsel, extra sporten tot obsessief sporten en 

obsessief bezig zijn vetmassa kwijt te raken. Maar ook cosmetische ingrepen kunnen tot deze 

maatregelen behoren. Wanneer vrouwen deze maatregelen voor langere tijd blijven nemen, kan dit 

overgaan in een eetstoornis (Blaak, 2015). Vrouwen die een dieet volgen om te willen voldoen aan een 

ideaalbeeld, blijken vaker door te slaan en last te krijgen van een eetstoornis. Dat blijk uit onderzoek 

van Smink, Van Hoeven en Hoek (2012). Dit is mogelijk een gevolg van de toenemende druk die er 

ontstaat door de foto’s van ‘perfecte’ vrouwen op sociale media.    

 Ook het programma Brandpunt (KRO) besteedde aandacht aan de kwestie. In de uitzending van 

9 juni 2015 spraken zij hun zorgen uit over het huidige schoonheidsideaal dat volgens klinisch 

psycholoog Greta Noorderbos (gespecialiseerd in eetstoornissen), steeds verder van de werkelijkheid 

komt te staan. Volgens haar zijn we onder druk van sociale media gaan geloven in een onnatuurlijk, 

verknipt en onbereikbaar zelfbeeld. Gedragswetenschapper Dian de Vries voegt hieraan toe dat hoe 

vaker jongeren social media gebruiken, hoe onzekerder zij worden over hun uiterlijk en hoe belangrijker 

het uiterlijk voor ze wordt (2014). En op het moment dat je én je lichaam belangrijker gaat vinden en je 

bent ontevredener over hoe je eruit ziet, kan dat negatieve consequenties hebben in de vorm van 

depressies en/of eetstoornissen.  
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 Een eetstoornis is een psychiatrisch ziektebeeld welke in meer dan 15% van de gevallen tot de 

dood leidt (Bruna, Balke, & Reuver, 2013). Er bestaat geen eenduidige verklaring voor het ontstaan van 

eetstoornissen (Vandereycken & Noordenbos, 2002). Maar uit onderzoek blijkt dat zogenoemde sociaal-

culturele factoren een grote rol spelen. De rol en identiteit van de vrouw in de huidige Westerse 

maatschappij is hierbij een belangrijk sociaal-cultureel aspect. Door het veranderende ideaalbeeld kan 

een eetstoornis in dit verband gezien worden als een gevolg van een conflict tussen de verwachtingen 

die de moderne Westerse maatschappij aan de vrouw stelt en de verwachting die zij van huis uit heeft 

meegekregen (Bruna, Balke, & Reuver, 2013). Er bestaat dus een grote discrepantie tussen het zelfbeeld 

en het ideaalbeeld, waardoor er grote onzekerheid kan ontstaan en daarmee eet gestoord gedrag. 

Daarnaast speelt stress een belangrijke factor, dit kan stress zijn door drukte, maar ook stress door een 

kwetsende opmerking over het uiterlijk, een verbroken relatie of problemen in de familiaire sfeer 

(Garner & Garfinkel, 1997).         

 Ongeveer 85% van de patiënten met een eetstoornis herstelt na een behandeling of spontaan, 

maar het merendeel houdt restsymptomen in de vorm van het voortdurend bezig zijn met voeding en 

lichaamsgewicht. Ook komen periodes van terugval regelmatig voor (Bruna, Balke, & Reuver, 2013). 

Het dagelijks leven van een vrouw met een eetstoornis staat volledig in het teken van voeding en 

bewegen. Vrouwen met een eetstoornis (en daarmee een te laag vetpercentage) menstrueren ook niet 

meer wat door veel van hen als prettig wordt ervaren.   

 Verder blijkt dat vrouwen met een eetstoornis vaak heel perfectionistisch zijn (Bruna, Balke, & 

Reuver, 2013). Dit perfectionisme kan het streven naar een ideaalbeeld ook nog eens stimuleren (Bruch, 

1973; Fairburn, 1997) doordat het perfectionisme van deze vrouwen de rigiditeit van het vele bewegen 

en weinig eten kan versterken (Stice, 2002). Het zelfbeeld van deze vrouwen is vaak zeer negatief, ze 

voelen zich vaak minderwaardig en missen een soort controle die ze graag hebben. Ook neigen deze 

vrouwen zich aan te passen aan wat zij denken dat anderen van hun verwachten (Vandereycken & 

Noordenbos, 2002).           

 Op basis van bovenstaande theorieën zal ik de fitgirls onderzoeken. Ik bekijk ze voornamelijk 

vanuit de theorieën over ideaalbeelden van Dittmar & Howard (2004), De Vries (2014) en Blaak (2015), 

en de theorieën over het ontstaan van eetgestoord gedrag van Smink, Van Hoeven en Hoek (2012) en 

Garner & Garfinkel (1997). Hierbij veronderstel ik dat fitgirls bijdragen aan het creëren van een nieuw 

ideaalbeeld door het regelmatig presenteren van een (perfect) gespierd en strak lichaam. Daarbij 

verwacht ik op basis van bovenstaande theorieën dat er wel een grote discrepantie zal bestaan dus de 

online presentatie van de fitgirls en hun offline werkelijkheid. Ik ga er vanuit dat er een kans bestaat dat 

de fitgirls zelf ook willen voldoen aan zo’n ideaalbeeld en hier eventueel in door kunnen slaan. Dit zou 

een zorgwekkende situatie zijn omdat zij zoals eerder genoemd tienduizenden soms honderdduizenden 

volgers hebben waarvan er wellicht ook tientallen terecht kunnen komen in een eetstoornis.   
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3. Methodologie 

§ 3.1 Onderzoeksgroep  

Fitgirls (18-35 jaar) met een fitgirlaccount op Instagram met meer dan tienduizend volgers vormen mijn 

onderzoekspopulatie. Ik hanteerde een grens van dit aantal volgers, omdat ik het belangrijk vond dat ik 

invloedrijke fitgirls onderzocht. Zij zijn namelijk dagelijks bezig met hun account. Vanaf tienduizend 

volgers worden fitgirls regelmatig benaderd door bedrijven voor allerlei marketingdoeleinden en 

daarnaast kun je er met zo’n aantal volgers eigenlijk ook niet meer om heen dat je als fitgirl invloed 

hebt.            

 Om mezelf vertrouwd te maken met de wereld van de fitgirls ben ik deze wereld volledig 

ingestapt, zowel online als offline (meer nog dan ik er eigenlijk al in zat door het hebben van mijn eigen 

account). Zo bevond ik mij sinds de start van het onderzoek dagelijks op 43 Instagram profielen van 

verschillende fitgirls, en heb ik ook in de offline wereld verschillende fitgirls ontmoet en geïnterviewd. 

Daarnaast heb ik zeven events bijgewoond waar fitgirls aanwezig waren en heb ik ander (audio)-visueel 

materiaal betreffende dit onderwerp bekeken. Zo keek ik onder andere de uitzending ‘een verknipt 

zelfbeeld’ van Brandpunt en de uitzending van ‘Jan rijdt rond’(NPO): ‘de fitgirl hype lijkt op een 

hoogtepunt te zijn’. Ook bekeek ik wekelijks twee YouTube kanalen (‘Laura Brijde’ en 

‘Deargoodmorning’) en las ik artikelen die eventueel nuttig zouden zijn voor mijn onderzoek, zoals het 

artikel ‘Wasbord rage baart zorgen’ uit de Telegraaf. 

 

§ 3.2 Online observaties  

Vanaf de start van mijn onderzoek bevond ik mij dagelijks meerdere malen op Instagram om 43 fitgirl 

profielen (zie figuur 1) in de gaten te houden.  

 

Figuur 1. Overzicht geobserveerde online fitgirl profielen  

Naam: Instagramnaam: Aantal volgers: 

Lienke * Deargoodmorning 61,9 duizend 

Rens Kroes * Rens Kroes 292 duizend 

Laura Brijde * Runninglau 64,7 duizend 

Carolina van Dorenmalen * Foodie-ness 69,6 duizend 

Joy Bouwmeester * Jbbouwemeester 59,6 duizend 

Marit * Fitwithmarit 57,8 duizend 

Lotte Berntsen * Lifewithlot 21,1 duizend 

Anne Merel * Annemerelcom 28,5 duizend 

Yola * Yolaforthewin 76,8 duizend 

Daisy * Ilovehealth 38 duizend 

Anne Haakmeester * Fannetiek 44,3 duizend 

Esmee Trouw * Esmee Trouw 23,5 duizend 
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Larissa van Meerten * Larissa van Meerten 20,6 duizend 

Suzanne Luijckx * Suefit 27,2 duizend 

Roos * Fitgirlroos 25,1 duizend 

Jenny Alvares  Healthyfans 63,7 duizend 

Beau Beaufood 16,3 duizend 

Yvonne van Haastregt * Fitfoodhealthyvonne 31 duizend 

Christel * Fitgirlchris 44,1 duizend 

Elise Groenheijde * Elifood 27,8 duizend 

Jip Isabel  Isabellafit_ 16,7 duizend 

Iris * Fitmetiris 16,2 duizend 

Imre Cecen * Imrececen 29 duizend 

Gisèle * Gigigisele  45,6 duizend 

Sophie Krielaart * Sophiekfit 12,6 duizend 

Joy * Joybejaoui 49,5 duizend 

Marlinde Gras Marlindegras 47,5 duizend 

Mardy Mardyy_ 12 duizend 

Louise Langendoen Louiselangendoen 16,6 duizend  

Ninian Nijhuis Niniannijhuis 13,6 duizend 

Carmen Ketelaar * Carmen Ketelaar 39,9 duizend 

Rachida en Najima * Healthy Sisters 13,1 duizend 

Aranka van der Voorden * Aranka.world / jogha 18,5 duizend 

Michelle van Woensel Michellevanwoensel 10,8 duizend 

Francien * Girlslove2run 23,2 duizend  

Fajah Lourens * Mykillerbodymotivation 131 duizend 

Claartje Schröder Foodness 27,3 duizend 

Femke de Jong Femmevalerie 17 duizend 

Kyara Esteva Norecipeforlife 23,5 duizend 

Laura Healthyfoodbylau 21,2 duizend 

Denise Horsthuis Denisehorsthuis 11,4 duizend  

Debbie Healthylivinginheels 20,3 duizend 

Esther Essiehealthylife 21,2 duizend 

*: Deze fitgirls volgde ik al voordat ik het onderzoek startte.  

vetgedrukt: deze fitgirls heb ik ook geïnterviewd  

Voordat ik dit onderzoek startte volgde ik zelf al 28 van deze fitgirls (degene met een *). Ik volgde hen 

al om verschillende redenen. Zo gaven de profielen van Lienke (@deargoodmorning) en Anne 

(@fannetiek) mij motivatie om zelf ook extra vroeg op te staan om hard te trainen. Zij posten namelijk 

bijna elke ochtend een selfie vanuit de sportschool of vanuit hun huis voor, tijdens of na hun 

ochtendtraining met een strak lichaam en/of stimulerende tekst. Andere profielen zoals die van Carolina 

(@foodie-ness) en Elise (@elifood) volgde ik omdat ik er af en toe nieuwe ideeën uit haalde voor 

makkelijke gezonde recepten. En via via hoorde ik positieve verhalen over fitgirlprofielen die ik dan 

ook ben gaan volgen. Zo heb ik over het profiel van Anne-Merel (@annemerelcom) gehoord in de 

sportschool en hoorde ik van een vriendinnetje dat de profielen van Laura (@runninglau) en Joy 

(@jbbouwmeester) haar inspireerde. Maar ook via traditionele media kwam ik soms terecht bij online 

fitgirlaccounts. Zo ben ik Rens (@renskroes) en Fajah (@mykillerbodymotivation) gaan volgen naar 

aanleiding van een uitzending van RTL Late Night waar zij te gast waren en vertelde over hun fitgirl 

accounts. En Daisy (@ilovehealth) ben ik gaan volgen nadat ik in de Bruna een boek over haar levensstijl 
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zag liggen. Toen ik zelf wat meer bekend raakte binnen de fitgirl wereld en ik ook steeds vaker op events 

werd uitgenodigd, ontmoette ik daar ook fitgirls die ik daarna online ben gaan volgen. Zo ontmoette ik 

Imre (Imrececen) en Yvonne (fitfoodhealthyvonne) bijvoorbeeld op het Men at Workout event van the 

Men at Work. Vervolgens ben ik hen online gaan volgen.      

 Met deze 28 profielen was ik dus al aardig bekend, ik wist wie deze meiden waren, wat ze zoal 

deden en wat hun manier van foto’s/video’s plaatsen was. Toch ben ik tijdens het observeren veel 

gerichter gaan kijken naar deze profielen en ben ik hierdoor ook terecht gekomen op (voor mij) 

nieuwe/andere fitgirlaccounts. Deze nieuwe fitgirls kwam ik tegen doordat zij bijvoorbeeld op de foto 

stonden met één van de fitgirls die ik al volgde en hierin getagd waren. Zo kwam ik bijvoorbeeld terecht 

op het profiel van Louise (@louiselangedon) doordat ik Esmee (@esmeetrouw) volgde (zie eerste 

screenshot hieronder). Verder reageren fitgirls ook onder de foto’s van andere fitgirls waardoor ik ook 

op nieuwe profielen terecht kwam. Zo zag ik bijvoorbeeld dat Roos (@fitgirlroos) een reactie had 

geplaatst onder het profiel van Kyra (@norecipeforlife) en zodoende ben ik haar ook gaan volgen (zie 

tweede screenshot hieronder). Ook kwam ik op nieuwe profielen terecht door te kijken op de Instagram 

profielen van organisaties die met fitgirls werken. Zij reposten vaak de foto’s van de fitgirls waar ze 

mee werken. Zo kwam ik bijvoorbeeld een foto van Jenny (@healthyfans) tegen op het profiel van de 

Body&Fitshop. Een organisatie waar ik zelf ook door wordt gesponsord (zie derde screenshot 

hieronder).  

Uiteindelijk heb ik 43 Nederlandse fitgirlaccounts kunnen ontdekken met meer dan tienduizend 

volgers. Dagelijks heb ik deze profielen in de gaten gehouden tijdens mijn online observaties als 

complete waarnemer (Ritchie et al., 2014).          
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Tijdens deze observaties heb ik ten eerste gekeken naar de online identiteit. De accountnaam, 

de informatie in de bio (een stukje tekst onder de accountnaam), het soort foto’s en de stijl van spreken 

op dit account door de fitgirl. Daarnaast heb ik gelet op de teksten en commentaren van de fitgirls zelf, 

met als achterliggende gedachte te kijken of zij zelf al bepaalde ervaringen, gedachten en/of gevoelens 

deelden over hun fitgirl bestaan en hiermee dus aangeven dat er zogeheten expressie-effecten optreden. 

Dit zou in dit geval betekenen dat het creëren van online inhoud (in dit geval het plaatsen van een foto 

op haar eigen Instagram account) niet alleen effect heeft op de volgers van deze fitgirl, maar ook op de 

specifieke fitgirl zelf. Ten derde heb ik gelet op thema’s of bepaalde patronen (zoals voeding, sport en/of 

uitingen over het privé leven) die telkens terugkwamen op het account.  Ik heb toen een overzicht 

gemaakt van deze profielen waarin ik kort weergeef hoe de fitgirl werkelijk heet (indien 

bekend/aangegeven op het profiel), wat haar instagramnaam is en hoeveel volgers ze heeft. Gedurende 

deze online observaties kwam ik erachter dat er eigenlijk drie ‘soorten’ fitgirls bestaan op basis van hun 

online presentatie. Later heb ik in dit overzicht ook achter elke fitgirl gezet tot welke groep zij behoort 

(Zie voor een uitleg over deze groepen het Resultatenhoofdstuk).    

  Doordat ik middels deze online observaties al het één en ander te weten was gekomen over de 

fitgirls kon ik ook gerichter vragen stellen tijdens de interviews met tien van hen en ook tijdens events 

waar ik enkele van hen tegen kwam. Zo wist ik dat Carmen (@carmenketelaar) een eetstoornis had 

gehad. Hier kon ik dan naar vragen tijdens het interview. En zo schrok ik bijvoorbeeld van het uiterlijk 

van Lienke (@deargoodmorning) en Jip (@isabillafit_) toen ik hen voor het eerst in real-life zag op het 

Fitness Expo event. Hun werkelijke shape kwam niet overeen met het beeld, dat ik in mijn gedachten 

had, op basis van hun online profielen.  

 

 

§ 3.3 Interviews  

Nadat ik al een tijdje bezig was met het online observeren van de 43 fitgirl accounts besloot ik 11 april 

alle e-mail adressen van deze fitgirls op te zoeken. Bij de meeste stond dit e-mail adres vermeldt in de 

bio op hun Instagramprofiel. Bij enkele fitgirls was dit niet het geval en moest ik vanuit hun bio even 

doorklikken naar hun website, waar ik dan uiteindelijk wel een e-mailadres vond. Ik mailde alle 43 de 

fitgirls en besloot na twee weken een follow-up mail te versturen wanneer ik nog geen reactie zou hebben 

ontvangen. Al deze 43 fitgirls heb ik dus gevraagd om een interview middels een mail (zij bijlage IV 

voor de verzonden e-mail). Van 34 fitgirls kreeg ik helaas geen reactie dus besloot ik hen nogmaals te 

e-mailen. Op basis van deze follow-up mail reageerden er drie fitgirls. Ik kreeg twee afwijzingen, waarin 

beide vrouwen hun excuses aanboden dat ze niet hadden gereageerd op mijn eerste e-mail en vervolgens 

aangaven te druk te zijn voor een interview. Ook kreeg ik na de follow-up mailing één positieve reactie 

terug, Larissa (@larissavanmeerten) was na deze follow-up mail bereid tot een interview. Van 9 fitgirls 

kreeg ik na de eerste mail gelijk een reactie terug waarin zij aangaven graag mee te willen werken aan 

mijn onderzoek. Vervolgens heb ik hen gevraagd waar zij het liefste af zouden willen spreken en 
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wanneer, ook heb ik ze wat meer verteld over het onderzoek en ze gevraagd of het goed zou zijn wanneer 

ik het gesprek zou opnemen. Van deze negen meiden heb ik er uiteindelijk acht mogen interviewen. Één 

fitgirl had het helaas toch opeens te druk. Verder heb ik één interview mede te danken aan een 

gezamenlijk sponsor. Ik vertelde aan de sales manager van Body&Fit shop over mijn thesis en dat ik 

nog respondenten zocht, waarop hij antwoordde, “Heb je Anne Haakmeester al gevraagd?” Ik had haar 

twee dagen daarvoor een mail gestuurd, maar zij had nog niet geantwoord. Dit vertelde ik, waarop de 

man haar heeft gebeld en overgehaald mee te werken aan mijn onderzoek, want zo’n vijf minuten later 

mailde ze me terug dat ze hem gesproken had en graag mee zou willen werken.   

 Uiteindelijk heb ik dus tien van de 43 Nederlandse fitgirls mogen interviewen wat neerkomt op 

ruim 23% van de totale populatie. In totaal hebben deze 43 Nederlandse fitgirls 17.313.000 volgers, de 

tien fitgirls die ik heb geïnterviewd hebben bij elkaar 2.957.000 volgers wat neerkomt op 17,1 % van 

alle volgers. Dit percentage verschilt niet heel erg en wordt waarschijnlijk iets verlaagd ten opzichte van 

het totaal omdat de drie Nederlandse fitgirls met de grootste fitgirlaccounts (Rens Kroes, Yolaforthewin 

en Mykillerbodymotivation), niet hebben gereageerd. De fitgirl achter het vierde grootste account 

(Foodie-ness met 69,6 duizend volgers) heb ik wel mogen interviewen en verder zitten er nog een aantal 

grote accounts tussen. Het is dus niet zo geweest dat de fitgirls van de grotere accounts over het algemeen 

niet reageerden. Dit geldt enkel voor de drie grootste accounts. Er waren helaas ook een hoop kleinere 

accounts waarvan de fitgirls niet reageerden.        

 Het inplannen van een afspraak met de fitgirls die positief hadden gereageerd op mijn e-mail 

verliep soepel. Ik gaf aan dat ik elke dag beschikbaar was voor een interview en dat ik bereid was naar 

hun huis, sportschool of naar een event te reizen waar ze zouden zijn. Ook gaf ik ze mijn 

telefoonnummer zodat ze konden whatsappen, bellen of smsen wanneer ze onverwachts tijd hadden. 

Zeven van de tien gaven één of enkele data en tijdstippen door waarop ze konden afspreken voor het 

interview. Drie fitgirls kozen er voor geen vaste datum af te willen spreken maar te whatsappen wanneer 

zij tijd zouden hebben. Zo kreeg ik van Suzanne (@suefit) een whatsappje, toen ik zelf net in de 

sportschool was, dat zij aan het einde van die ochtend wel tijd had. Ze was toevallig in Amsterdam en 

dicht bij mijn huis. Ik ben toen direct naar huis gefietst om mij om te kleden, voor te bereiden en te 

vertrekken voor het interview dat in een café/restaurant vlakbij mijn huis zou plaats vinden, na afloop 

van haar event. Ook Larissa (@larissavanmeerten) besloot mij een whatsappje te sturen wanneer ze tijd 

had. Zo appte ze op een vrijdagmiddag dat ze op bezoek was bij haar Oma in Amsterdam en dat ze 

daarna wel even tijd had voor een interview.        

 Er is gebruik gemaakt van semigestructureerde interviews om een mogelijkheid te creëren voor 

de respondent uit te weiden over een bepaald onderwerp en zodoende de kans op nieuwe informatie te 

vergroten. Om de betrouwbaarheid van dit onderzoek te vergroten wordt gebruikt gemaakt van een half-

gestandaardiseerd interview. Hiervoor is een standaard lijst opgesteld met onderwerpen (gekoppeld aan 

de centrale vraagstelling) die besproken zouden worden. De belangrijkste onderwerpen die ik wilde 

bespreken gingen over de motivatie van de fitgirl om haar fitgirlaccount te starten, de manier waarop zij 
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zichzelf ziet, de manier waarop zij zichzelf het liefste online wil presenteren, hoe zij aankijkt tegen het 

begrip ‘fitgirl’ en wat ze daaronder verstaat. Als laatste wilde ik het graag hebben over hun dagelijkse 

leven. Bij aanvang van elk interview werd kort het doel van het onderzoek uitgelegd en aangegeven dat 

de interviews anoniem verwerkt kunnen worden. Dit is uiteindelijk niet gebeurt omdat geen enkele fitgirl 

er een probleem mee had wanneer ik haar naam zou noemen.    

 Uiteindelijk heb ik dus tien interviews afgenomen waarbij de lengte van de interviews varieerde 

van 60 minuten tot 120 minuten. Tijdens de interviews heb ik geprobeerd enerzijds distantie te houden 

en anderzijds te laten merken dat ik zelf ook al enige kennis heb van de wereld van fitgirls. Ik wilde niet 

enkel vragen stellen en antwoorden horen, maar vooral een gesprek voeren. Het moest niet voelen als 

interview, maar als een informeel gesprek. Op die manier hoopte ik informatie over het leven, de 

gevoelens en ervaringen van de fitgirls te verkrijgen. Ik vond het fijn om te merken dat alle meiden de 

neiging hadden om heel open alles te willen vertellen, waaronder heel persoonlijke zaken zoals 

eetstoornissen uit het verleden, vervelend ervaren thuissituaties en/of gevoelens van druk. Ondanks dat 

er af en toe zwaar beladen onderwerpen werden besproken, was er tegelijkertijd ook een aangename en 

relaxte sfeer gedurende de interviews. Er is geen enkel interview geweest waarin er een kille sfeer was 

en/of er onaangename dingen werden gezegd/gedaan. De gesprekken verliepen naar mijn beleving heel 

soepel, wellicht heeft dit er mee te maken dat ik ongeveer dezelfde leeftijd heb als de respondenten en 

dat ik zelf ook een fitgirlaccount heb.         

 Na het uitvoeren van de interviews ben ik ze eerst één voor één gaan transcriberen. Daarna ben 

ik de interviews nog eens goed gaan doorlezen (close-reading) (Ritchie et al, 2014). Vervolgens heb ik 

besloten hoofdthema’s eruit te halen op basis van open coderen. Hierbij zijn er voornamelijk fragmenten 

gecodeerd (Gilbert, 2008; Saunders et al., 2009). Allereerst ben ik topic driven te werk gegaan om een 

eerste (ruime) structuur in de data aan te kunnen brengen daarna heb ik gedaan aan ‘inductive coding’, 

hiermee ga je van ‘data’ naar ‘theorie’. Gedurende de close-reading heb ik gelet op hoe de respondent 

sprak over de hoofdonderwerpen van mijn onderzoek en wat er precies over werd gezegd (Charmaz, 

2003).             

 Het bleek dat deze hoofdthema’s waarover gesproken werd vrijwel precies overeenkwamen met 

mijn eerder opgestelde topics alleen waren er een paar toevoegingen en onderscheiden binnen deze 

hoofd topics. Op basis van deze close-reading heb ik dan ook hoofdcodes/thema’s opgesteld welke zijn 

gebaseerd op begrippen uit mijn onderzoeksvragen.       

 Het was toen nog wel een beetje een chaos dus heb ik gebruik gemaakt van axiaal coderen en 

verschillende verbanden gelegd, codes samengevoegd, codes opgesplitst en zodoende is er dus in de 

eerste plaats gebruik gemaakt van topic codes (fitgirl, expressie-effecten, perfect plaatje, manier van 

presenteren, dagelijkse werkelijkheid), maar zijn later ook descriptieve codes en thematische codes 

(‘verandering’ bijvoorbeeld met subcodes als druk, zelfbeeld en obsessief eetgedrag) aangemaakt 

(Ritchie et al, 2014).           

  Uiteindelijk ben ik hierna nogmaals door het gecodeerde stuk gegaan en heb ik geprobeerd 
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selectief te coderen en de stukken gecodeerde tekst die het belangrijkst zijn voor het beantwoorden van 

mijn hoofdvraag samen te voegen. Deze stukken hebben een kleurtje gekregen op basis van het thema. 

Rood: Het concept ‘fitgirl’ 

Groen: Veranderingen in het leven van de fitgirl (sinds zij haar account heeft) 

Blauw: Obsessief gedrag (eten/bewegen) 

Paars: Manier van (willen) presenteren 

Oranje: Dagelijkse praktijk van de fitgirl 

Roze: Ideaalbeeld 

 

 

§ 3.4 Offline Observaties 

Hieronder zal ik kort enkele stukken presenteren uit mijn observatieverslagen. Op 7 april was ik 

aanwezig bij het Kruidvat event in het Olympisch stadion waar deze drogisterijketen tot mijn verbazing 

(het is immers een drogisterij) een nieuwe voedingssuplementen lijn (voor de fanatieke sporters) 

presenteerde: 

“Op donderdagochtend 7 april stap ik om 8;55 uur de vooringang van het Olympisch stadion binnen. 

Hier vond de presentatie plaats van een nieuwe voedingssupplementenlijn van de Kruidvat. Na ongeveer 

tien minuten zijn alle genodigden gearriveerd, het is een groep van ongeveer twintig personen die 

bestaat uit vier mannen waarvan er twee een presentatie gaan geven. Voor de rest zijn het vrouwen. Het 

zijn niet allemaal fitgirls maar ook vrouwen van de pers (tijdschrift of krant) en/of lifestyle bloggers. 

Wel zitten er twee fitgirls bij die ik herken van een event waar we samen zijn geweest afgelopen februari. 

We mogen allemaal plaats nemen aan een lange gedekte tafel met van alles om te eten en drinken. 
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Gedurende de presentatie die we krijgen van personal trainer Guy van de Reijden wordt er niet gegeten 

terwijl er een tafel vol met eten voor ons staat en het inmiddels al bijna tien uur is. Als Guy een slokje 

water neemt tussen zijn presentatie door vraag ik of er mensen zijn die stiekem toch al thuis hebben 

ontbeten omdat er niemand iets pakt. Ik ben hier benieuwd naar omdat het iets kan zeggen over hoe 

streng deze mensen zijn met hun eten. De strakte van hun voedingsschema. Zelf had ik namelijk ook al 

thuis ontbeten omdat ik van tevoren niet wist wat het ontbijt zou inhouden en ik graag op tijd de juiste 

voedingsstoffen binnen krijg. Ik wist niet zeker of het ontbijt gezond, genoeg en op tijd zou zijn en dus 

besloot ik gewoon gezond te ontbijten thuis maar dan een beetje ruimte over te laten voor eventuele 

dingetjes op het event. Sommige knikte enkel, andere lachten een beetje toen ik vroeg, hebben jullie soms 

ook al ontbeten thuis? En sommige gaven inderdaad even kort aan inderdaad thuis al ontbeten te hebben 

ondanks deze uitnodiging voor een uitgebreid ontbijt vanwege hun dieet.” 

Ondanks dat er niet van het ontbijt wordt gegeten verschijnen er na het event wel foto’s van op 

Instagram, zoals deze: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Kruidvat event was niet het enige event waarbij het draaide om voeding en er een maaltijd met een 

presentatie georganiseerd werd. Dit was ook het geval op het Chef Ali event: 

“Om 11: 50 uur stap ik de bus uit in Osdorp en wandel ik met mijn google maps naar waar ik moet zijn. 

Ik hoef mijn route via google maps niet af te maken, wanneer ik om me heen kijk zie ik namelijk een 

door hek omheind moderne boerderij achtig gebouwtje in het midden van een moestuin staan. Dit 

gebeuren staat letterlijk tussen de flats, midden in een woonwijk. Dit moet dé stadsboerderij zijn, en 

terwijl ik dit denk en naar de ingang van het hek wil lopen zie ik dat de ‘Healthy Sisters’ (de twee 

Marokkaanse zusjes Rachida en Najima die ik eerder heb geïnterviewd en heb gezien tijdens het 

Kruidvat event) recht op mij af komen lopen. We groeten elkaar met 3 kussen en ik vraag hoe het met 

ze gaat. “Jaaa druk”, krijg ik als antwoord. “We zijn erg druk, en moeten deze week bijna elke dag in 
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Amsterdam zijn voor events.” … Voor jullie liggen belegde broodjes van de slager waar wij mee samen 

werken voor de foodboxen, 100% halal dus. Overigens zitten deze broodjes natuurlijk niet in de boxen 

maarja we konden jullie op dit tijdstip ook geen warme maaltijd aanbieden, en bovendien kun je zo 

verschillende stukjes vlees van deze slager proeven. Verder zijn er cupcakes, die heeft mijn vrouw 

gisteravond speciaal nog gemaakt. Niet helemaal healthy maar wel lekker. Ohja en dadels met walnoten 

en honing. Verder staan er gezonde salades, een bonen salade, een quinoasalade naja er is echt van 

alles. Ik zou zeggen probeer gewoon van alles en als je vragen hebt dan vraag het maar gewoon. 

Intussen loopt er een vrouw langs om te vragen of we nog koffie of thee willen. Ik bestel een thee en 

Nadia naast me ook. Wat me opvalt is dat iedereen gelijk begint met het pakken van eten en drinken en 

gezellig begint te kletsen. Er zitten ongeveer dertig mensen aan tafel waarvan ongeveer twintig vrouwen 

en tien mannen. Een paar vrouwen aan de overkant zie ik driftig foto’s maken van de tafel, ik constateer 

dat dit ook foodbloggers zullen zijn gezien de setting en het feit dat ze zo driftig fotos maken vanuit 

allerlei posities van hun bord en de tafel. Maar al vrij snel gaan zij ook zitten en eten. Ik neem zelf een 

beetje van de quinoa salade en iets met kip, snijbonen, paprika, ui en scherpe kruiden. Ook probeer ik 

zo’n broodje. Het is heerlijk allemaal. Ik kijk mijn ogen uit hoe iedereen lekker aan het eten is en 

ondertussen klets ik met andere meiden.” 

Niet op elk event draaide het voor 100% om voeding of de presentatie van een product dat met voeding 

te maken heeft. Tijdens een event van de multibrand fashionstore Men at Work op 9 maart ging het 

namelijk vooral om sport. Dat een kledingwinkelketen zoals de Men at Work nu ook met work-out 

programma’s komt vind ik opmerkelijk. Om er goed uit te zien heb je blijkbaar niet genoeg aan enkel 

leuke kleding, maar moet je ook sporten om een strak/fit lichaam te krijgen. Tijdens het Men at Workout 

event werd namelijk een lifestyle campagne gepromoot onder het motto: Start something, start looking 

good. Ook werd er vooraf gezamenlijk geluncht:  

Op 9 maart was ik aanwezig op het ‘MenatWorkout’ event dat werd georganiseerd in ‘de school’ in 

Amsterdam West. Winkelketen Men at Work organiseerde dit event met als doel hun nieuwe campagne 

te presenteren. Deze campagne is een lifestyle campagne en heet ‘menatworkout’. Met dit concept krijgt 

iedereen de mogelijkheid om van 14 maart tot 21 april drie keer per week gratis te sporten in/en rondom 

12 verschillende filialen van de Men at Work. Je kunt kiezen voor yogha, boxen en bootcamptrainingen 

allemaal onder begeleiding van professionele personal trainers.     

 Start something, start looking good. Dat is het uitgangspunt van de menatworkout, en zo kun je 

naast shoppen bij Men at Work dus ook sporten met Men at Work. Voor de presentatie van dit nieuwe 

concept waren 6 fitgirls uitgenodigd waaronder ikzelf. Ik ontmoette Imre (@imrececen), Yvonne 

(@fitfoodhealthyvonne), Roos (@fitgirlroos), Suzanne (@suefit) en Gisele (@gigisele) voor het eerst. 

Eerst werd er geluncht. Ik nam een schaaltje magere kwark met rode vruchten met een aardbeien 

smoothie, maar en waren ook verschillende salades van spinazie tot eikenbladsla en belegde broodjes. 

We lunchten in ‘de school’ in Amsterdam (Dit was echt een oude school geweest welke is omgetoverd 

tot een restaurantje waar je gezond kunt eten en drinken). Ik zat aan een tafel met de andere fitgirls en 

ik kletste vooral met Yvonne en Imre over hun eetpatronen. Beide doen ze aan ‘bulken’ en ‘cutten’. Dit 

zijn perioden waarin ze aankomen om spiermassa op te bouwen en afvallen om deze spiermasse 

zichtbaar te maken. Na de lunch moesten we ons omkleden, we kregen allemaal een setje sportkleding 

dat was gesponsord door nike. We gingen in het gymlokaal van deze oude school alle drie de work-outs 

uit proberen. Het was de bedoeling dat wij als fitgirls hier een stukje over zouden schrijven op onze 

website of een foto van plaatsen op Instagram waarbij we natuurlijk onze volgers zouden moeten 

overhalen mee te doen aan de menatworkout sessies. Zelf kreeg ik hiervoor betaald. Ik weet niet of de 

andere fitgirls hier ook voor betaald kregen en zo ja hoeveel. Als eerste kregen we een korte preview 
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van de bootcamp waarin ik vooral veel heb gelachen, overigens ook goed voor je buikspieren. Zo 

moesten we met alle deelnemers over een klein stukje grond bewegen als een soort losgeslagen apen en 

proberen niet tegen elkaar op te botsen. Daarna werd het serieuzer en gingen we boxen. Als laatste 

kregen we een korte yogha les. Ik heb mijn ogen uitgekeken (terwijl we ze eigenlijk dicht moesten 

doen…). Iedereen leek zo ontzettend lenig en alle andere meiden kon in posities komen die mij echt niet 

lukte. En ondanks dat ik zelf niet in staat was om alle houdingen zo soepeltjes aan te nemen vond ik het 

wel leuk om eens meegemaakt te hebben. Een fotograaf maakte foto’s tijdens de work-shops welke ik 

later ook heb gebruikt voor mijn blog. Ik schreef zelf ook een (betaald) artikel over dit event namelijk.  

 

Niet alleen het Men at Workout event draaide om sportiviteit, ook tijdens een event georganiseerd door 

het Amerikaanse bedrijf Skullcandy draaide het om sporten. Door een kickboks clinic te organiseren 

onder leiding van Remy Bonjasky (drievoudig wereldkampioen in de K1 vechtsport), hoopte zij hun 

draadloze oortjes te promoten: 

Op 17 maart was ik aanwezig op een event dat werd georganiseerd door Skullcandy (een Amerikaans 

bedrijf dat draadloze oortjes en koptelefoons verkoopt speciaal voor sporters). Het event vond plaats in 

de Vondelgym en er waren dit keer 5 fitgirls uitgenodigd waaronder ik zelf. Naast mij waren Laura 

(@runninglau), Gisele (@gigisele), Suzanne (@Suefit) en Yvonne (Fitfoodhealthyvonne) aanwezig. Bij 

binnenkomst werden we verwelkomt door een team van Skullcandy, we kregen allemaal een goodiebag 

mee waarin onder andere zo’n setje oordopjes zat, een sporthanddoek en een bidon. We moesten ons 

omkleden en zouden dan een kickboks clinic krijgen van Wereldkampioen Remy Bonjasky. Na een pittige 

warming-up werkten we onszelf onder leiding van Remy een uur lang in het zweet. Remy sprak door een 

soort microfoontje waardoor wij hem in onze Skullcandy oortjes konden horen. Er werden ook nu weer 

foto’s van ons gemaakt door een aanwezige fotograaf.  
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Tijdens dit event was Laura (@runninglau) mijn bokspartner waardoor ik tussen de oefeningen kort met 

haar kon spreken. Ze vertelde onder andere dat ze nog op school zat, ze studeerde aan de Hoge school 

van Amsterdam maar loopt iets vertraging op met haar studie door haar werk als online influencer. 

Daarnaast woont ze voor een groot deel van het jaar in Spanje omdat haar vriend daar woont. Vanuit 

Spanje blogt en post Laura gewoon door. Wel is het lastig dat ze daardoor niet bij alle events in 

Nederland kan zijn. Laura is een erg dunne meid en tijdens de work-out zie ik haar zwoegen. Ze vindt 

het duidelijk zwaar en met het laatste setje sit-ups moet ik haar helpen omhoog te komen. Na het event 

vraagt ze me of ik nog enkele foto’s van haar wil nemen. Dit moet gebeuren voor de witte muur van de 

Vondelgym omdat dit het beste tussen haar Instagramfeed zou passen. Ik maakte ongeveer 40 foto’s van 

haar waarna ze onderstaande foto uitkoos als beste. Ongeveer een uur na de work-out plaatste ze deze 

foto op haar Instagram. 

 

 

 Na het event kregen we allemaal een kokoswater drankje en een gezonde snack van dadels en kokos.  

Gedurende mijn onderzoek ben ik aanwezig geweest bij zeven events (zie figuur 2 voor een kort 

overzicht, zie bijlagen voor uitgebreidere verslagen) waarbij er telkens enkele fitgirls aanwezig waren. 

Bovenstaande stukjes geven een beeld van hoe het er aan toe kan gaan bij zo’n event. Wel is elk event 

anders. Toch zijn er ook overeenkomsten, zo heeft vrijwel elk event iets te maken met sporten of voeding 

en zijn er meestal tussen de vijftien en dertig mensen uitgenodigd. Binnen deze groep zijn er altijd één 

of twee journalisten aanwezig, één of twee personen die schrijven voor een online tijdschrift, een paar 

werknemers en/of bekende van het bedrijf die het event organiseert, een fotograaf, één of meerdere 

personen die hebben meegewerkt aan dit event en/of spullen hebben gesponsord. En als laatste zijn er 
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altijd enkele online influencers waaronder meestal twee tot tien fitgirls. Deze herken je vaak omdat ze 

gedurende het event relatief veel met hun telefoon/camera bezig zijn.  

“Een paar vrouwen aan de overkant zie ik driftig foto’s maken van de tafel, ik constateer dat dit ook 

foodbloggers zullen zijn gezien de setting en het feit dat ze zo driftig fotos maken vanuit allerlei posities 

van hun bord en de tafel.” (uit observatieverslag 4: Chef Ali event) 

 

Deze foto maakte ik op het Fitness EXPO event, hier zie je bikinifitness atlete Jip Isabel (@Isabellafit_, 

rechts) en een meisje (links) dat werkt voor Personal Body Plan tijdens een event voor de Fitness EXPO 

die aankomend november gehouden gaat worden in Amsterdam. 

 

 

 

 

Ik heb natuurlijk ook al diverse events meegemaakt voordat ik dit onderzoek begon (buiten de 

onderzoeksperiode) en weet inmiddels dat er op vrijwel elk event een maaltijd is geregeld. Deze 

maaltijden zijn meestal in een buffet vorm, waarbij er zowel gezonde gerechten als minder gezonde 

gerechten aanwezig zijn. Als er geen maaltijd is geregeld, zijn er altijd wel hapjes en/of drankjes 

geregeld. Ook krijg je als fitgirl bij elk event een goodiebag mee naar huis. Zo kregen we bij het event 

van Chef Ali allemaal een kookboek mee naar huis en een waardebon om een foodbox te bestellen. Bij 

het event van Skullcandy kregen we een pet, een t-shirt, een handdoek, een bidon en een set draadloze 
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oortjes voor tijdens het sporten. Bij het Kruidvat event kregen we de gehele voedingssupplementen lijn 

mee naar huis en bij het event van de Men at Workout kregen we een sportkledingsetje van Nike, een 

bidon en een waardebon voor een jaar lang gratis sporten bij het gymlokaal mee naar huis. Op het event 

van de Lidl kreeg elke fitgirl een sportsetje van de Lidl inclusief schoenen, een handdoek en een bidon. 

En op het event van de Fitness EXPO (zie plaatje hieronder) kregen we onder andere een bidon, een 

waardebon voor freezelab en een boek van één van de presentatoren. 

 

 

Bij elk event wordt er door de organisatie (meestal van tevoren via e-mail) aangegeven welke hashtag 

je als fitgirl kunt gebruiken bij het posten van een foto over het event. Ook geven ze vaak aan graag 

getagd te worden. Enkel bij het Kruidvat event was dit niet het geval en je merkte ook gelijk aan de 

meiden dat ze dit vreemd vonden doordat dit werd uitgesproken:  

“In de rij ving ik nog een gesprek op tussen twee andere meisjes die ik nog nooit eerder had gezien, beide 

ongeveer even groot als ik en donkerblond haar, die het erover hadden het moeilijk te vinden wat ze nou van 

vandaag moesten posten. Er was namelijk geen eens een hashtag voor dit evenement en Kruidvat zelf doet 

eigenlijk nog niets met Instagram. Ze besloten in de rij toch beide een foto op Instagram te plaatsen van de 

gedekte tafel waarbij ze het account van Kruidvat tagde en eigen gekozen hashtags gebruikten en waren vrij snel 

daarna aan de beurt om hun bakje te vullen.”(uit Observatieverslag 1: Het Kruidvat event) 

De offline events zijn een handige manier geweest om een goed beeld te krijgen van de fitgirls tijdens 

hun ‘werk’. Daarnaast ontmoette ik op deze events ook fitgirls die ik helaas niet kon interviewen. Zoals 

ik hierboven al noemde ontmoette ik Imre (@Imrececen), Roos (@fitgirlroos), Yvonne 

(@fitfoodhealthyvonne), Gisele (@gigisele), Laura (@runninglau) maar ook ontmoette ik Lienke 

(@deargoodmorning) en Jip (@Isabellafit_). Doordat ik hen wel kon observeren op een event, heb ik 

toch een beter beeld van ze gekregen dan wanneer ik ze enkel online zou hebben geobserveerd. Sommige 

fitgirls ontmoette ik binnen mijn onderzoeksperiode ook vaker. Zo sprak en zag ik Rachida en Najima 
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(@healthysisters) bij zowel het Kruidvat event als het Lidl event als het Chef Ali event en heb ik hen 

ook nog geinterviewd. Ook Suzanne (@suefit, Men at Workout- en Skullcandy event) en Carolina 

(@foodie-ness, Fitness EXPO, interview) zag ik meerdere keren. Voor uitgebreidere beschrijvingen van 

de overige events verwijs ik naar de bijlagen.  

Ter verduidelijking van mijn onderzoeksmethodologie heb ik in figuur 2 een schematisch overzicht 

weergegeven van alle gebruikte methoden binnen dit onderzoek. 

 

Figuur 2. Overzicht gebruikte onderzoeksmethoden 

Methode Details  Locatie 

Literatuurstudie  Het lezen en bestuderen van relevante literatuur. Zie 

hiervoor ook Hoofdstuk 2, Theoretisch Kader. 

nvt 

(Bestudering overig 

materiaal) 

Relevante artikelen uit tijdschriften, kranten maar ook 

online artikelen en reportages. Alles wat ik tegen 

kwam en relevant kon zijn werd bekeken, gelezen 

en/of beluisterd.  

 

Bekeken (audio) visueel materiaal: 

 

-Uitzending Brandpunt (9 juni 2015). ‘Een verknipt 

schoonheidsideaal’.  (terugkeken via uitzending 

gemist) 

-Uitzending Jan Rijdt rond (28 april 2016). ‘Bikini 

fitness’. Strong is the new skinny. De fitgirl-hype lijkt 

op een hoogtepunt te zijn en de 23 jarige Sophie doet 

er nog een schepje boven op. Zij hoopt een 

podiumplek te veroveren tijdens het NK bodybuilding 

in de categorie bikini fitness. 

-Wekelijks: YouTube kanalen van Laura Brijde en 

Deargoodmorning bekeken.  

-Krantenartikel ‘Wasbord rage baart zorgen’ (via 

online archief) Telegraaf ( 27 mei 2015) 

-De video’s van Foodie-ness bekeken in 

samenwerking met NSMBL op http://www.foodie-

ness.com/video 

-Online artikel van G. Droog (11 juni 2016). “What 

you see is not what you get”. Gelezen op: 

http://guydroog.com/bikinifitness-what-you-see-is-

not-what-you-get/  

-Online artikel van Lienke (@deargoodmorning) op 

het artikel van Guy Droog (12 juni 2016) “Bikini 

fitness: een reactie op Guy Droog”. Gelezen op: 

http://deargoodmorning.com/3806/bikini-fitness-

een-reactie-op-guy-droog/  

 

nvt 

http://www.foodie-ness.com/video
http://www.foodie-ness.com/video
http://guydroog.com/bikinifitness-what-you-see-is-not-what-you-get/
http://guydroog.com/bikinifitness-what-you-see-is-not-what-you-get/
http://deargoodmorning.com/3806/bikini-fitness-een-reactie-op-guy-droog/
http://deargoodmorning.com/3806/bikini-fitness-een-reactie-op-guy-droog/


34 
 

 

 

 

Observaties  Offline: Gedurende zeven verschillende events waar 

fitgirls aanwezig waren is er participerend 

geobserveerd, zijn er ‘field notes’ gemaakt en zijn er 

informele gesprekken gevoerd. Alvorens het 

onderzoek daadwerkelijk van start ging hadden er ook 

al observaties plaats gevonden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online: Dagelijks zijn 43 Instagram accounts van 

fitgirls geobserveerd (als waarnemer). Zie figuur 1 

Voor een overzicht van de 43 profielen. 

Wekelijks zijn de YouTube kanalen van Lienke 

(@deargoodmorning) en Laura (@runninglau) 

geobserveerd 

 

 

Het Gymlokaal 

(Presentatie nieuw 

concept: 

#menatworkout) 

De Vondelgym 

(Presentatie over en 

Work-out met de nieuwe 

oortjes van SkullCandy) 

Olympisch Stadion 

(lancering van de 

Kruidvat sportlijn) 

Mix&Fix Leiden 

(Fitgirl bijeenkomst 

healthyfood 

restaurantje/lancering 

healthy lifestyle 

platform) 

Sarphatipark 

(lancering Lidl 

Sportcollectie) 

Stadsboerderij Osdorp 

(lancering maaltijdboxen 

Chef Ali) 

Sporthallen Zuid 

Amsterdam (sneak 

preview Fitness EXPO) 

 

Instagram + YouTube 

(voor de online 

observaties) 

 

  

Interviews  Gedurende dit onderzoek zijn er tien semi-

gestructureerde diepte-interviews afgenomen. 

Deze interviews zijn opgenomen, getranscribeerd en 

geanalyseerd (Zie hiervoor hoofdstuk 4 

(resultaten/analyse), en de bijlagen (transcripten) 

 

Verschillend zie 

transcripties 
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§ 3.7 Reflectie en methodologische zwaktes                     

Omdat ik zelf als fitgirl tot de onderzoeksgroep behoor en al een tijdje actief was in de wereld van de 

fitgirls, verwachtte ik dat het gemakkelijk zou zijn toegang te verkrijgen tot deze scène. Dit is mij echter 

tegengevallen. Zoals ik hierboven al beschreef, kreeg ik op de 43 mails die ik verzonden heb uiteindelijk 

tien positieve reacties.           

 Gedurende de interviews heb ik geprobeerd een zo objectief mogelijke houding aan te nemen 

en empathie te tonen tegelijkertijd. Hierbij moest ik ook goed nadenken over mijn eigen positie als 

onderzoeker, ik ben immers zelf ook een onderzoeksobject. Omdat ik al enigszins vertrouwd was binnen 

deze groep was het wel gemakkelijk gesprekken met deze tien fitgirls aan te gaan en persoonlijke zaken 

te bespreken gedurende de interviews. Zo vertelde Carmen (@carmenketelaar) openlijk over haar 

borstvergroting terwijl ze dit online niet met met haar volgers heeft gedeeld. Door mijn insiders-rol kon 

ik dicht bij de respondenten komen en door de online observaties had ik al enige voorkennis. Hierdoor 

wist ik vaak waar ik vragen over kon stellen en hoe het er in het leven van een fitgirl ongeveer aan toe 

gaat. Tegelijkertijd zijn er ook enkele nadelen verbonden aan zo'n insiders rol. Mijn eigen ervaringen en 

gedachten binnen de wereld van de fitgirls zouden het onderzoek kunnen beïnvloeden. Zo bestaat er de 

kans op eventuele vooroordelen en het over het hoofd zien van belangrijke termen omdat ik ze al als 

'normaal' ervaar. Ik heb geprobeerd een balans te vinden tussen betrokkenheid en distantie maar ik vond 

dit wel lastig. Ik merkte dat ik al heel gauw uit enthousiasme dingen begon te vertellen over mijn eigen 

ervaringen en/of de fitgirls een té sturende vraag stelde. Ik had, voornamelijk gedurende de eerste paar 

interviews, nog wel eens de neiging iets te suggestieve vragen te stellen. Nadat ik deze interviews had 

geanalyseerd werd ik me hier meer bewust van waardoor het tijdens de laatste paar interviews niet 

meer/veel minder gebeurde. Gelukkig lieten de respondenten zich niet meeslepen door mijn uitingen en 

gaven zij een weerwoord of een genuanceerde eigen mening.      

 Toch probeerde ik af en toe ook vragen te stellen over termen waar ik al mijn eigen idee bij had 

maar waarvan ik het wilde horen van de fitgirl. Zo wist ik al veel over het bikini fitness traject door de 

online observaties en eigen research. Binnen deze sport doen sommige meiden aan depleten en ik had 

hier ook zo mijn eigen ideeën bij. Toch vroeg ik aan Anne (@fannetiek) wat dit precies was omdat ik 

graag haar uitleg en gedachten erover wilde horen.       

 Naast minder subjectieve vragen stellen had ik ook wat meer flexibel kunnen zijn en meer buiten 

de lijntjes kunnen vragen. Ik merkte dat ik af en toe probeerde vast te houden aan mijn vooraf opgestelde 

topics en vragen als het onderwerp wat afdwaalde, maar hier kan juist ook nieuwe interessante 

informatie uit voortkomen. Het loslaten van een bepaalde structuur en proberen op een natuurlijke wijze, 

binnen het gesprek, van het ene onderwerp naar het andere onderwerp te switchen, vond ik soms lastig, 

maar ging naarmate ik meer interviews afnam wel steeds beter.     

 Om de kwaliteit van het onderzoek te verhogen is gedaan aan triangulatie. Er zijn zoals 

hierboven uitgebreid beschreven meerdere onderzoeksmethoden toegepast (Gilbert, 2008; Saundrs, et 

al.2009). Daarnaast is er zowel online als offline onderzoek gedaan omdat deze twee werelden met 
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elkaar verweven zijn. Enkel online onderzoek zou waarschijnlijk een vertekend beeld hebben gegeven 

omdat er online vaak een perfect plaatje wordt gepresenteerd en er voornamelijk positieve uitingen door 

mensen worden gedeeld. Dat het een dagje even tegenzit, of de opgeblazen buik na het diner van een 

fitgirl wordt vrijwel nooit gedeeld. Daarom vond ik het heel belangrijk om ook offline te observeren en 

ze ook daadwerkelijk te spreken. De online wereld en offline wereld zijn in de fitgirlscene erg nauw met 

elkaar verbonden. Zonder online fitgirls accounts immers geen offline fitgirl events. Online is een 

continuering van offline en andersom. Daarom zijn ze beide meegenomen in dit onderzoek.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

4. Resultaten / Analyse   

§ 4.1 Wie of wat is een fitgirl?                

In deze paragraaf introduceer ik de wereld van de fitgirls door allereerst met korte fragmenten uit enkele 

van mijn observatieverslagen te laten zien hoe het er aan toe kan gaan op een fitgirlevent. Daarna 

introduceer ik de tien fitgirls die ik voor mijn onderzoek heb geïnterviewd door een korte beschrijving 

te geven per fitgirl, inclusief een screenshot van hun fitgirlaccount en een uitspraak uit het interview 

met deze fitgirl. Zo schets ik een beeld van wie deze vrouwen zijn en hoe hun leven eruit ziet. Vervolgens 

zal ik ingaan op de diversiteit binnen de wereld van de fitgirls, hoe deze vrouwen zichzelf zien en wat 

hun ideaalbeeld is waarbij ik ook in ga op de motivaties van de vrouwen om een fitgirlaccount te 

beginnen 

Korte fragmenten van de events: 

 

“Ze had tijdens haar studie een financiële buffer op gebouwd waar ze nu haar kamer van betaalt maar 

hoopt gauw te kunnen leven van het geld dat ze verdient met het bloggen en promoten van artikelen via 

haar sociale kanalen. Ik vraag haar of dat dan nu nog niet het geval is. ‘Helaas’, antwoordt ze. ‘Ik 

verdien wel een paar honderd euro per maand maar daar kan ik nog niet van leven. Gelukkig heb ik 

tijdens mijn studie een buffer opgebouwd.’ Ik ben benieuwd wanneer ze dan verwacht er wel van te 

kunnen leven. Ze antwoordt dat ze geen idee heeft hoe snel dat zal gaan maar dat haar buffer niet al te 

groot is. Ze wil het een paar maanden aankijken en als er dan niet genoeg groei in haar account zit ze 

over een paar maanden toch een vaste baan wil gaan zoeken. Ik ben erg benieuwd hoeveel ze voor een 

klus vraagt en wat ze zoals doet om te groeien. Ze antwoordt dat ze vlogs maakt, dit zijn korte video’s 

waarin ze over haar dag of week verteld en tegelijkertijd zich zelf filmt.” (Uit het Observatieverslag van 

het Kruidvat event) 

 

“Verder geeft ze aan altijd geld te vragen voor posts en te onderhandelen over het bedrag. Ze vertelt 

afhankelijk van het soort opdracht en de klant tussen de 100 en 800 euro te vragen voor een blogpost 

inclusief Instagram promotie. Ondertussen zoek ik haar Instagramaccount even op. Ik zie dat ze net 

geen tienduizend volgers heeft en verbaas me over de bedragen die ze vraagt. Ik vind het veel, maar het 

is me wel duidelijk dat ze een erg commercieel ingesteld type is. Ondertussen is de kamer langzaam 

voller geworden met meer jonge vrouwen. Ze zien er allemaal strak uit. Er zijn vandaag geen mensen 

met overgewicht aanwezig, dat is duidelijk.” (Uit het Observatieverslag van het Kruidvat event) 

 

“Met Romana (zij is niet opgenomen in mijn fitgirl lijst omdat ze minder dan 10.000 volgers heeft maar 

ze blogt wel fanatiek omdat ze als blogger wil groeien, ze noemt zichzelf op haar Instagram profiel wel 

een fitgirl) gaat het goed, zij is een jonge moeder van begin dertig en woont met haar gezinnetje (haar 

vrouw en twee jonge kindjes van 5 en 7 jaar) in Leiden. Ze werkt part-time op kantoor en in de overige 

tijd besteedt ze aandacht aan haar blog en functie als voedingsconsulente. Ze heeft hiertoe kortgeleden 

een opleiding afgerond en wil hier graag in verder. Maar omdat ze ook haar gezin moet onderhouden 

werkt ze er nog parttime bij. Ze geeft aan het erg druk te hebben en soms veel stress te ervaren. Vooral 

de combinatie van het bloggen, het werken en haar gezin ervaart ze als iets lastigs. Ze voelt zich veelal 

schuldig wanneer haar kinderen vragen: ‘Ga je nou eens met ons iets doen mama in plaats van op je 
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telefoon’? Ze geeft nog meer voorbeelden van situaties waarin ze zich tekort voelt schieten als moeder. 

Haar jongste kindje vroeg laatst tijdens het tv kijken: ‘ Kijk je ook eens met ons mee mama, of moet je 

nog op Facebook?’. En ook uitspraken als: ‘Mogen we eten of moeten we eerst een foto maken?’ en 

‘Mama wil je vandaag een keertje geen foto’s maken zodat we gelijk kunnen eten’ tijdens of voor de 

maaltijd ervaart ze als pijnlijk.” (Uit het observatieverslag van het Mix&Fix event)  

 

“Lienke kijkt me een beetje arrogant/verwaand aan en stelt zichzelf niet voor, (wat op zich ook niet 

nodig is want ik gaf al aan dat ik haar volgde maar toch vind ik het niet netjes) er volgt een “och ja ik 

krijg zoveel mailtjes, dat weet ik allemaal niet meer hoor, sorry als ik niet heb geantwoord”. Ik vertel 

haar dat ze wel netjes had geantwoord en ze zegt “nou dat valt me dan weer mee hahaha (ze lacht). 

Meestal antwoord ik niet op school mailtjes” (Uit het observatieverslag van het Fitness EXPO event) 

 

“Jip vertelt me dat ze het afgelopen jaar voor het eerst mee heeft gedaan aan verschillende wedstrijden 

als bikinifitness atleet en dat ze direct na haar laatste wedstrijd in maart ging verhuizen. Hierdoor is ze 

volledig doorgeschoten qua balans zegt ze zelf. Lienke valt er tussendoor en zegt dat zij denkt dat dat 

niet door die verhuizing komt. Dat was waarschijnlijk sowieso wel gebeurt hoor, zegt ze. Ik ben ook 

totaal doorgeslagen na mijn wedstrijd. Dat gebeurt eigenlijk na elke wedstrijd hoor. Dit is pas jou eerste 

wedstrijdseizoen en voor het eerst dat je zegmaar echt klaar bent qua wedstrijden voor een tijdje. En 

dan kom je off-season en dan slaan alle atleten door. Dan vreet je echt alles wat los en vast zit. Ik kom 

zo’n 10 kilo aan na mijn wedstrijd maargoed dat hoort erbij.” (Uit het observatieverslag van het Fitness 

EXPO event) 

 

“Dan begint ze opnieuw over de muffins, we zullen toch ook wel een fatsoenlijk ontbijt krijgen straks? 

Ik denk dat dit gewoon voor de tafelversiering voor nu is toch? Dat we dit nu gewoon kunnen pakken al 

en straks ontbijt krijgen…Ja zegt Jip…ik denk het wel want we hebben ook een soepkom en een bord 

voor ons staan toch. Die zijn vast niet voor de muffins bedoeld. Ik vraag me eerder af of het wel gezonde 

muffins zijn zegt ze. Nou ze ruiken in ieder geval heel lekker zegt Lienke, maar waar is het kaartje met 

voedingswaarden? Iemand? Hahaha ze lacht om zichzelf. Maar eigenlijk is ze wel serieus. Ze twijfelt 

namelijk al bijna 5 minuten of ze er nu eentje wil nemen of niet. Ze heeft honger na haar training en dat 

begrijp ik wel, het is inmiddels al bijna tien  uur namelijk. Jip maakt een serieuze schatting, ik denk wel 

dat het speciale muffins zijn hoor. Niet gezond natuurlijk maar wel met speciale ingrediënten gemaakt, 

misschien biologisch of van vruchten en amandeel ofzo. Ik denk zo’n 300 calorieën per muffin. Nou zegt 

Lienke, delen door drieën dan?” (Uit het observatieverslag van het Fitness EXPO event) 
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Een kort overzicht van de fitgirls die ik heb geïnterviewd: 

Suzanne Luijkx (@Suefit, 27.000 volgers op het moment van interviewen): 

Suzanne is 27 jaar oud en woont weer bij haar ouders in Groningen nadat ze een tijdje samen heeft 

gewoond. Nadat haar relatie stuk liep, kwam Suzanne terecht in een burn-out. Ze voelde zich energieloos 

en zat hele dagen thuis op de bank. Na een tijdje was zij dit zat en wilde ze net zo fit en gezond zijn als 

de Australische Kayla Itsenes, die ze volgde op Instagram. Suzanne besloot het programma van Kayla 

te kopen en dagelijks te gaan sporten en bewuster bezig te gaan met haar voeding op eenzelfde manier 

als Kayla. Haar traject naar een lichaam zoals Kayla dat heeft, besloot ze online te delen. Dagelijks 

postte Suzanne wel een foto van haar voeding of shape. 

Inmiddels heeft zij de Bikini Body Guide van Kayla al 

meerdere keren voltooid en houdt ze zich nog steeds aan het 

voedingspatroon. Wel traint ze nu met een ander doel en een 

andere motivatie. Suzanne is gaan wielrennen en gaat deze 

zomer (20-24 juli) van London naar Parijs fietsen voor een 

blogopdracht. Het strakke dunne lichaam geeft voor haar nu 

niet meer aan of iemand fit is. Het gaat volgens haar nu meer 

om hoe iemand zich voelt en wat je met je lichaam kan. Ze 

geeft aan er nu wat voller uit te zien dan toen ze nog enkel 

krachttraining deed, maar zich hierbij wel fitter te voelen. Ze 

vergelijkt dunne krachtsporters met de wielrenners die ze de 

afgelopen tijd heeft leren kennen. Ze geeft aan dat de 

wielrenmeiden er minder sportief en strak uitzien, maar 

volgens haar veel fitter zijn dan de dunne meisjes uit de 

sportschool. Inmiddels deelt ze haar fietsavonturen op haar 

Instagram en hoopt ze te laten zien dat je op veel verschillende 

manieren een gezond leven kan leiden en je hiervoor dus niet 

per se in de sportschool moet zijn. Suzanne volgt ook nog een 

studie (Sport, Gezondheid en Management) aan de 

Hogeschool Groningen en ze loopt stage bij een groot 

Wielerevent. In het bloggen ziet ze verder geen toekomst.  

 

 

“En als je fitgirl bent dan moet je maar een sixpack hebben en dan denk ik van ja weetje dat is dikke onzin want 

ehm, hè de meiden die ik nu leer kennen met wielrennen die zijn fitter dan dat ik ben hoor. Nou ze hebben lang 

niet allemaal een sixpack maar ze zien er prachtig uit en ze kunnen hard fietsen. En als zij daar gelukkig mee 

zijn, wie ben ik dan om te zeggen dat dat niet goed is of dat je dan geen fitgirl bent ofzo…En persoonlijk heb ik 

nu heel erg zoiets van waar ik met mijn Instagram en eigen website heen wil is laten zien dat je ook gelukkig kan 

zijn zonder fitness. Want in mijn ogen, meiden…en ik merk het ook heel erg om me heen bij vriendinnetjes enzo. 

Die wel willen gezond eten die hè, ze willen wel gezond eten en er goed uitzien in bikini maar ze denken 

allemaal, stuk voor stuk dat ze daarvoor per se naar de sportschool moeten. Maar dat is natuurlijk onzin.” 
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Ninian Nijhuis (@niniannijhuis, 13.500 volgers op het moment van interviewen): 

Ninian is een echte foodie en post op haar account enkel 

haar maaltijden. Desondanks is Ninian ook een sportieve 

meid. Ze kiest er bewust voor om op haar account enkel 

posts over haar veganistische voedingsstijl te delen omdat 

ze anderen wil laten zien hoe je op een gezonde en 

bewuste manier veganistisch kunt eten. Ninian heeft last 

gehad van een eetstoornis, waar ze naar eigen zeggen met 

eigen kracht weer bovenop is gekomen door op deze 

manier te gaan eten. Ook heeft ze haar hele leven al last 

van PDS (Prikkelbaar Darm Syndroom). Van deze 

aandoening krijg je al snel een opgeblazen buik en 

gevoel. Ook daarom deelt ze haar voeding op Instagram, 

omdat ze wil laten zien wat mensen met PDS wel kunnen 

eten zonder dat ze een bolle buik krijgen of buikpijn/last 

van hun stoelgang. Ninian studeert nog (Rechten) aan de 

Universiteit van Utrecht, maar is vastbesloten door te 

gaan met haar blog en wil uiteindelijk een boek 

uitbrengen over haar levensverhaal en eetgewoonten. Ze 

geeft aan inmiddels de balans in haar leven gevonden te 

hebben. Wel schommelt haar gewicht nog steeds. 

 

“je bent zooo erg met eten bezig zegmaar, met ehm afvallen en dan wilde ik ook het eerste halfjaar was ik 

namelijk aangekomen. Echt maar 1 kilo het slaat nergens op maar ik raakte er helemaal overstuur van en ik 

snapte het niet. Want ik ben altijd heel erg gesteld geweest op de dingen die er in mijn lichaam gebeuren” 
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Rachida en Najima (@healthysisters, 10.100 volgers op het moment van interviewen) 

Rachida en Najima zijn twee Nederlandse dames van Marokkaanse afkomst, die samen besloten af te 

gaan vallen. Ze besloten in eerste instantie gewoon voor de lol wat foto’s op hun Facebookpagina te 

posten van dit afvaltraject. Al snel kregen zij hierop veel vragen en reacties van andere vrouwen. Toen 

hebben ze vanwege deze aandacht en drukte besloten een apart Instagram profiel en blog te beginnen. 

Hierop delen zij van alles, hun sportieve activiteiten, hun maaltijden en soms ook overige (privé) 

activiteiten. Beide zijn ze moeder en werken ze zeven dagen per week aan hun account. Ze zijn er sinds 

een paar maanden ook bij gaan vloggen waardoor ze 

naast hun Instagram en Website nu ook druk zijn met 

het maken en bewerken van video’s voor hun YouTube 

kanaal. Zo maken ze kookvideo’s voor gezonde 

recepten uit de Marokkaanse keuken. Rachida werkt 

nog wel twaalf uurtjes als administratief medewerker 

bij een basisschool, maar ze gaat er vanuit dat ze dit 

baantje vanwege de drukte rondom het ‘healthysisters’ 

account binnenkort zal moeten opzeggen. De 

healthysisters willen met hun account een breed publiek 

laten zien dat sporten en gezond eten niet moeilijk is. 

Toch trekken ze voornamelijk veel Nederlandse 

Marokkaanse meiden aan doordat ze bijvoorbeeld laten 

zien dat ze met een hoofddoek op sporten en tijdens de 

Ramadan gezond blijven eten. Naast het bijhouden van 

hun account spreken deze twee zussen ook op scholen 

en in buurthuizen. Dit is een grote inkomstenbron die is 

voortgevloeid uit hun Instagramaccount. Zo staan ze 

bijvoorbeeld ook voor 3 jaar onder contract bij de 

Gemeente Helmond waar ze onder andere work-shops 

geven binnen het Project ‘Jong Helmond Lekker 

Gezond’.  

 

“we zijn samen 15 kilo lichter he, en dat is natuurlijk de reden geweest waarmee we ooit zijn gestart met onze 

blog en we zitten nu zoveel lekkerder in ons vel en voelen ons zoveel beter. En daar hebben wij inderdaad geen 

maatje 34 of een sicpack of wat dan ook maar dit is wel hoe het voelt…we zitten zo lekker in ons vel en we 

voelen ons zo gelukkig nu en dat is wat we willen meegeven aan andere” 
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Anne Haakmeester (@Fannetiek, 42.200 volgers op het moment van interviewen) 

Anne is 30 jaar en doet sinds haar vijftiende aan krachtsport. Sinds een aantal jaar doet zij aan 

vrouwelijke bodybuilding in de figure klasse. Er bestaan binnen de vrouwelijke bodybuilding 4 

verschillende klassen. De minst gespierde klasse is de bikini fitness en daarna komt de figure klasse 

waarbinnen de vrouwen zogenoemd ‘atletisch gespierd’ zijn. Daarna kom je terecht in de physique en 

de bodybuild klassen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: http://www.fitsociety.nl/krachttraining/het-stigma-van-bodybuilding-krachttraining-voor-vrouwen/  

Anne besloot op haar twintigste dat ze fitness model wilde 

worden doordat ze net zo wilde zijn als de sportieve dames in 

de blaadjes. Na het zien van de gespierde armen van 

Madonna was ze om, en besloot ze zich te gaan verdiepen in 

de krachtsport voor vrouwen. Al snel kwam ze terecht bij 

Jeanette Wolf, een vrouwelijke bodybuilder met haar eigen 

atleten team die online haar leven deelde. Anne was zo 

geïnspireerd door Jeanette dat ze net zo wilde zijn als zij. 

Omdat Anne een journalistieke achtergrond heeft en van 

schrijven hield, besloot ze haar traject online te gaan delen. 

In het begin was hier weinig aandacht voor maar inmiddels 

werkt Anne samen met verschillende organisaties en 

verdiend ze haar inkomen ermee. Ze traint al bijna tien jaar 

lang dagelijks in de sportschool om haar doel te bereiken en 

post hier dagelijks over. Anne traint twee maal daags (’s 

ochtends cardio en in de middag of avond krachttraining) en 

volgt een strikt dieet. Ze draagt daarom ook een horloge 

welke de gehele dag meet hoeveel calorieën ze verbrandt en 

hoe actief ze is. Ook weegt ze zichzelf elke dag. Ze ziet 

bodybuilding als topsport en geeft aan dat ze het af en toe erg 

zwaar heeft wanneer ze zichzelf vlak voor een wedstrijd moet 

uithongeren. Toch blijft ze het leuk vinden en geniet ze van 

alle aandacht die ze nu ook via haar fitgirlaccount krijgt. Al 

http://www.fitsociety.nl/krachttraining/het-stigma-van-bodybuilding-krachttraining-voor-vrouwen/
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ziet ze zichzelf liever als een atleet dan als een fitgirl. Ze is vastberaden de komende jaren op deze voet 

verder te willen gaan en ziet toekomstperspectief als online influencer.  

 

“Trainen kan iedereen maar het is het dieet wat natuurlijk killed. Je lichaam wil het niet, wil niet meer. En 5 kilo 

afvallen is wat anders dan jezelf uithongeren. Want je bent een lichaam aan het uithongeren en dat is, daar moet 

je je wel bewust van zijn. En ik denk niet dat veel mensen dat zijn. Want dat is wat je doet uiteindelijk.” 
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Lotte Berntsen (@lifewithlot, 18.000 volgers op het moment van interviewen) 

Lotte begon haar Instagramaccount als @all4abs met een missie: het krijgen van abs (buikspieren). Na 

een zomervakantie waarin ze volgens zichzelf teveel had gegeten, 

wilde ze afvallen en zichtbare buikspieren krijgen. Terwijl ze hierin 

doorsloeg en te maken kreeg met een eetstoornis, startte ze haar 

Instagramaccount all4abs als een stok achter de deur om écht af te 

vallen. Over deze ‘zwarte periode’ zoals ze het zelf noemt wil ze 

het liever niet meer hebben. Wel geeft ze aan dat ze door het starten 

van haar account en het ontmoeten van andere fitgirls uiteindelijk 

bewuster is gaan leven, haar eetstoornis overwonnen heeft en nu 

een balans heeft gecreëerd in haar leven. Tegelijkertijd vertelt ze 

ook dat ze veel druk ervaart van haar Instagramaccount, welke 

inmiddels van naam is gewijzigd naar @lifewithlot. Dagelijks is ze 

actief en heeft ze ook het idee actief te moeten zijn. Lotte post 

zowel haar maaltijden als haar sportroutines en af en toe iets uit 

haar privé leven zoals toen ze een nieuw hondje kreeg.  

 

 

 

“ik ben begonnen als meisje die in haar ogen net van haar eetstoornis af was, ik was genezen en had een balans 

gevonden. Maar in werkelijkheid stopte ik op dat moment gewoon alles onder mijn neus waar ik zin in had en 

baalde ik ontzettend van mijzelf. Ik was voorheen heel gedisciplineerd, je zou kunnen zeggen iets TE 

gedisciplineerd en dat was ik toen totaal kwijt. Ik pretendeerde dat ik eigenhandig over mijn eetstoornis heen 

gekomen was maar in werkelijkheid zat ik er nog volledig in want nu at ik dagen alles wat los en vast zat en 

vervolgens at ik dagen vrijwel niets om mijzelf daarvoor te ‘straffen’ en de vreetbui uit te balanceren. Op dat 

moment had ik helemaal niet door dat ik er nog vol in zat, dat kwam later pas. Dan pas zie je dus ook die 

ontwikkeling die je hebt doorgemaakt. Uiteindelijk kwam ik in een fase dat ik doordeweeks redelijk strak en 

clean at en in het weekend helemaal los ging: ik bleef een jaar op het zelfde gewicht hangen wat voor mijn 

motivatie funest was.” 
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Elise Groenheijde (@Elifood, 27.000 volgers op het moment van interviewen) 

Elise is een echte foodie, ze post dagelijks haar gezonde maaltijden en deze foto’s zijn vaak op eenzelfde 

manier bewerkt. Ze begon haar Instagramaccount als een stok achter de deur voor zichzelf. Ze wilde er 

fitter (slanker en gespierder) uit zien en elke dag iets anders gezonds eten. Om zichzelf te blijven 

motiveren startte ze het instagram account @elifood waarop ze haar gezonde maaltijden deelde met 

anderen. Elise sport ook elke dag, maar dit deelt ze niet online. 

Haar account groeide eerst binnen haar eigen netwerk maar dit 

breidde zich later steeds verder uit toen Elise gevraagd werd 

om ook voor @fitdutchies te gaan schrijven. Dit is een soort 

community van Nederlandse bloggers die schrijven over een 

gezonde levensstijl. In het begin wist Elise nog niet zoveel van 

het fitgirl wereldje, maar toen ze zich er meer in ging 

verdiepen en erachter kwam dat je er ook geld mee kon 

verdienen was Elise vastberaden een grote blogger te willen 

worden en ervan te willen gaan leven. Na een bewogen 

afgelopen jaar, waarin ze aangaf veel druk te ervaren door haar 

account, twijfelt ze hier aan. Inmiddels heeft ze een paar 

maanden gereisd door Azië en is haar schoonmoeder plots 

overleden waardoor die twijfels over haar account zijn 

versterkt. Ze geeft aan dat haar familie en vrienden op dit 

moment het belangrijkste voor haar zijn en dat ze de drang om 

te groeien met haar fitgirl account een beetje heeft losgelaten. 

Wel blijft ze nog regelmatig posten zodat ze later kan besluiten 

er wel of niet voor te gaan. Op dit moment weet ze niet zo goed 

of ze nog wil groeien met haar account omdat ze zich afvraagt 

of het leven als populaire online influencer wel zo rooskleurig 

zal zijn als het lijkt.  

 

“Ja naja de druk wordt gewoon nog groter, hoe groter je wordt hoe meer druk je ook krijgt en hoe beter je foto’s 

moeten worden en ik denk ook wel dat het heel erg leuk is maar als je Negin ziet met haar 3 miljoen volgers. 

Haar leven op Instagram ziet er fantastisch uit maar dan denk je, hoe leuk is dat, zal dat in het echt zou haar 

leven zijn.” 
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Carolina van Dorenmalen (@foodie-ness, 67.200 volgers op het moment van interviewen) 

Carolina is 27 jaar oud en heeft één van Nederlands grootste fitgirl accounts. Ze begon haar account pas 

anderhalf jaar geleden, maar is erg commercieel ingesteld en groeit daardoor hard. Carolina heeft 

Business Administration gestudeerd en is daarna als trainee aan de slag gegaan bij HP. Na twee jaar 

hard werken als trainee kreeg ze een vast contract aangeboden. Eigenlijk had ze alles voor elkaar, maar 

toch besloot ze haar baan op te zeggen en voor het bloggen te 

gaan, terwijl ze op het moment van deze beslissing nog maar een 

half jaar aan het bloggen en posten op Instagram was. Één van 

Carolina’s beste vriendinnen is Negin Mirsalehi. Negin is met 

haar 3,1 miljoen volgers Nederlands bekendste Fashion 

Blogger. Toen Carolina samen met Negin op vakantie in Ibiza 

was (ongeveer twee jaar geleden) heeft Negin haar overgehaald 

ook een account te beginnen. Carolina had hier eerst haar 

twijfels over, maar nadat Negin haar dagelijks vertelde over haar 

werk was Carolina overstag. Ze begon haar eigen fitgirlaccount 

omdat ze recentelijk veel was afgevallen en er nog niet zoveel 

accounts op dit gebied waren. Ze zag dit als een leuke kans in te 

spelen op een hype waarvan ze denkt dat die er over een aantal 

jaren niet meer zal zijn. Ze dacht vanaf het begin erg specifiek 

na over alles. Vanaf het begin af aan heeft Carolina zichzelf 

goed in de markt gezet, bedrijven actief gemaild en geïnvesteerd 

in professioneel materiaal. Ze maakte een duidelijke strategie 

voor haar account, bedacht een commerciële naam en inmiddels 

heeft ze zelfs twee werknemers in dienst waarmee ze haar 

bedrijfje full-time runt. Zes dagen per week is Carolina druk met 

foodie-ness, op zondag gunt zij zichzelf een dagje vrij. Wel geeft 

ze aan dat dit lastig is omdat het sociale media gebeuren 

eigenlijk dag en nacht doorgaat.  

 

“Ik vind het heel leuk dat je dit zegt hoor want zelf heb ik daar ook echt geen geduld voor om dingen om te 

kleden thuis en het moet allemaal zo efficiënt mogelijk weetjewel. En dan zeg ik wel eens tegen me zusje als ik 

weer in mijn ondergoed op straat sta om te kleden van ik ben echt benieuwd hoe andere bloggers dit doen want 

ik vind mezelf wel uber praktisch bezig altijd. Wat je zegt gewoon dingen onder elkaar aan doen al. Ik denk daar 

ook echt over na. Eerst een rokje dan een broek. Of een bepaald shirtje al onder een andere aandoen. Ja daar 

denk ik wel over na.” 
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Larissa van Meerten (@Larissavanmeerten, 18.800 volgers op het moment van interviewen) 

Larissa begon haar fitgirl account toen ze startte met haar traject op weg naar een eerste wedstrijd als 

bikini fitness atlete. Dagelijks deelde ze haar shape met een steeds groter groeiende groep volgers. 

Inmiddels is Larissa wereldkampioene in haar klasse (binnen haar bond) en is ze dagelijks bezig met 

haar voeding en sport. Larissa heeft een dansopleiding gedaan en besloot na haar opleiding een 

tussenjaar te nemen. In dit tussenjaar werd ze via bekende van haar vriend benaderd om deel te nemen 

aan een bikinifitness traject. Dit leek haar wel wat en 

zodoende is haar traject iets meer dan twee jaar geleden 

gestart. Voorheen was Larissa altijd al sportief maar ze lette 

nooit op haar voeding. Nu geeft ze aan dagelijks bezig te 

zijn met haar voedingspatroon. Zelfs wanneer ze buiten het 

seizoen gewoon kan en mag eten wat ze wil, is het lastig er 

niet mee bezig te zijn. Het vinden van een balans lukt ook 

nog niet helemaal. Larissa is na haar laatste wedstrijd in 

korte tijd meer dan 10 kilo aangekomen en schaamt zich 

hiervoor tegenover haar volgers. Ze is vastberaden weer 

een wedstrijd te willen gaan doen, maar ze wil zichzelf 

eerst herpakken en een balans gevonden hebben voor ze 

aan haar volgende traject begint. Ze geeft aan dat haar 

lichaam nog niet in balans is en merkt dit onder andere aan 

haar menstruatie, die inmiddels al meer dan anderhalf jaar 

uit is gebleven vanwege haar lage vetpercentage in haar 

wedstrijdshape. Naast het bijhouden van haar account 

werkt Larissa in the Changing Life Hub (een bekende 

sportschool in Amsterdam onder atleten en bodybuilders). 

Ze wil hier graag blijven werken en daarnaast haar 

activiteiten als online influencer gaan uitbreiden met 

video’s.  

 

“ik heb wel er heel erg aan over gehouden dat ik ALLES van tevoren MOET weten zodat ik mijn dingen kan 

gaan plannen. Zoals…en dat heb ik nu nog steeds. Stel ik heb vandaag gewoon normaal gegeten, vanochtend 

ontbeten met brood en weet ik het allemaal, en ik heb gewoon in mijn hoofd dat ik straks aardappels, groente 

vlees bij wijze van ga eten. En als we dan onverwachts uit eten gaan ofzo dan word ik al helemaal gek in me 

hoofd. En dan denk ooooh nee maar dan had ik dit vanmiddag moeten laten en dat vanmiddag moeten laten…” 
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Carmen Ketelaar (@carmenketelaar, 36.600 volgers op het moment van interviewen) 

Carmen is een 21 jarige fitgirl met een bewogen verleden. Zo is ze 5 

jaar lang depressief geweest en werd ze begin 2011 uit huis geplaatst. 

Nadat ze anderhalf jaar in therapie is geweest kwam ze in 2012 weer 

thuis te wonen. In deze periode kwam ze vrij snel aan waardoor ze niet 

veel later te maken kreeg met een eetstoornis. Hier kwam ze na een 

tijdje bovenop omdat ze besloot dun en gespierd te willen zijn in plaats 

van enkel dun. Om gespierd te zijn moet je ook eten en dit besloot ze 

weer meer te gaan doen. Wel werd het gespierd worden nu een nieuwe 

obsessie voor haar. Carmen geeft aan haar hele jeugd en nu nog steeds 

eigenlijk onzeker te zijn over haar uiterlijk. Daarom heeft ze afgelopen 

zomer ook een borstvergroting ondergaan. Ze voelde zich met haar 

eigen borsten niet vrouwelijk en durfde in de zomer niet over het strand 

te lopen in een bikini. Haar Instagram account startte ze in 2014, toen 

ze naar eigen zeggen haar eetstoornis overwonnen had. Ze wilde 

andere jonge meiden laten zien dat je door gezond te eten en veel te 

sporten uit een diep dal kunt komen en gelukkig kunt zijn, ondanks dat 

je misschien nare dingen hebt meegemaakt in het verleden. Carmen 

woont nog bij haar ouders en doet een opleiding om 

gewichtsconsulente te worden. Het liefste combineert ze later haar 

account met haar beroep.  

 

“van tevoren was ik zo aan het twijfelen van moet ik dat wel doen en moet ik het dan vertellen op mijn account of 

moet ik het niet vertellen. Ik struggelde hier heel erg mee omdat ik juist altijd zo was van, aaah je moet houden 

van jezelf zoals je bent. En dan ga ik ondertussen wel gewoon mijn eigen tieten opvullen. Dat voelde ook niet fair 

tegenover mijn volgers ofzo” 
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Aranka van der Voorden (@Arankaworld, 18.100 volgers op haar eigen account. 102.000 volgens 

op haar fitgirl platform #fitgirlcode & 59.900 volgers op haar sportkleding merk instagram) 

Aranka is naast een fitgirl een echte zakenvrouw. Ze is 28 jaar oud en heeft inmiddels twee eigen 

bedrijven en haar eigen fitgirlaccount welke je als een derde bedrijfje zou kunnen beschouwen. In 2013 

bedacht ze dat er eigenlijk heel weinig sportkleding bestond met leuke printjes, terwijl er toch steeds 

meer mensen fanatiek bezig waren met sporten. Ze besloot investeerders te zoeken om haar eigen 

sportkledinglijn op te gaan zetten terwijl ze ondertussen nog full-time werkte. Toen ze in 2014 eenmaal 

genoeg investeerders had gevonden, zei ze haar baan op en startte ze haar bedrijfje Jogha. Om Jogha te 

promoten zocht ze naar iets nieuws. Ze wilde in een korte tijd veel aandacht krijgen met haar nieuwe 

bedrijfje en ze besloot fitgirlcode op te richten. Fitgirlcode 

werd een online community (website met bijbehorende 

sociale media) waar ze zichzelf en andere online influencers 

wilde presenteren in Jogha kleding om heel veel mensen te 

bereiken. Ze gaf gratis Jogha kleding weg aan fitgirls zoals 

Anne (@Fannetiek) en Lienke (@deargoodmorning) en gaf 

hen presentatieruimte op de kanalen van fitgirlcode. Zo 

kreeg de fitgirl gratis sportkleding en exposure en zij hoopte 

hiermee dat haar kleding weer gepromoot werd op de 

pagina’s van de fitgirls. Uiteindelijk werkte dit en groeide 

ook fitgirlcode uit tot een bedrijfje waar inmiddels dagelijks 

verschillende mensen artikelen op schrijven over een 

gezonde levensstijl. Door alle drukte rondom haar twee 

bedrijfjes geeft Aranka aan helaas wel minder tijd te hebben 

voor het sporten. Wel let ze er dan bewust op dat ze wat 

minder eet omdat ze nu ook minder sport. Ze is nog steeds 

bewust bezig met haar voeding en beweging en probeert 

haar gezonde levensstijl te combineren met haar 

bedrijvigheid. Hier schrijft ze dan ook over op haar 

persoonlijke fitgirlaccount @Arankaworld.  

 

“60 tot 80 uur in de week. Naja ik werk altijd eigenlijk. Als ik onder de douche sta denk ik na van wat dit of dat. 

Maar ik vind het echt niet erg. En ik vind het echt niet erg om een keertje een mailtje te sturen en…het is niet… 

Naja Instagram vind ik af en toe wel een beetje vermoeiend worden want ik heb wel heel veel accounts…ik heb 

amper tijd om zelf te sporten. Vroeger vond ik het heerlijk om elke dag te sporten maar er komt een moment dat 

het gewoon niet meer gaat. Alhoewel ja soms sport ik nog wel vier keer per week maar soms ook gewoon niet.” 
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Zoals te lezen is in bovenstaande korte beschrijvingen bestaat er een enorme diversiteit tussen de fitgirls. 

Niet alleen presenteren zij zich op een andere manier (zie verder paragraaf 4.2) ook zien hun levens er 

verschillend uit. Sommige fitgirls (waaronder Anne, Carolina, Rachida en Najima, Lienke en Aranka) 

werken full-time als fitgirl en zien het fitgirl zijn ook écht als hun werk. Anderen doen nog een studie 

of werken part-time. Zij zien het fitgirl zijn als een soort bijbaan terwijl zij er nog een studie naast volgen 

(waaronder Suzanne, Carmen, Laura, Ninian) of er nog part-time naast werken ( waaronder Larissa en 

Suzanne). Ook verschillen de meiden qua leeftijd. Zo is Rachida met haar 35 jaar de oudste fitgirl die 

ik heb geïnterviewd en zijn Carmen en Elise de jongste met hun 21 jaar. Wat betreft hun studie 

achtergrond bestaan er weinig overeenkomsten. Van een journalistieke achtergrond (Anne, @fannetiek) 

tot een rechtenstudente (Ninian, @niniannijhuis) tot een Public Administration studie (Carolina, 

@foodie-ness). Wel hebben ze in het verleden of nog steeds allemaal een speciale band met voeding en 

bewegen. Zo vielen Carolina (@foodie-nes) en Rachina en Najima (@healthysisters) veel af door 

gezonder te gaan eten en meer te bewegen en deed Larissa (@larissavanmeerten) voordat ze begon aan 

bikinifitness al een dansopleiding. Carmen studeerde (@carmenketelaar) voor fitnessinstructeur en 

Suzanne (@suefit) doet een opleiding die te maken heeft met een gezonde leefstijl. Zij studeert: ‘Sport, 

Gezondheid en Management’aan de hogeschool in Groningen.  

 

Ook bestaan er verschillen op basis van de motivatie van waaruit deze vrouwen hun fitgirl account zijn 

begonnen. Ik onderscheidde de fitgirls die hun account ooit zijn begonnen om een bepaald ideaalbeeld 

te bereiken (hun account diende dan vaak als stok achter de deur), fitgirls die hun account zijn gestart 

vanuit een eetstoornis (zij willen vooral hun reis laten zien en het verhaal vertellen dat ze hebben 

meegemaakt, ze schetsen het beeld van een vrouw met een eetstoornis die is verandert in een gezonde 

gelukkige sterke vrouw) en fitgirls die hun account zijn gestart vanuit pragmatische redenen. Twee 

fitgirls (Lotte, @lifewithlot en Carmen, @carmenketelaar) vallen onder twee categorieën omdat zij én 

een eetstoornis hebben gehad waarbij ze dat verhaal wil vertellen, én tegelijkertijd streven naar een 

ideaalbeeld. De verdeling is alsvolgt: 

 

Gestart vanuit een eetstoornis: Ninian, Carmen en Lotte 

Gestart vanuit een ideaalbeeld: Anne, Suzanne, Larissa en Lotte, Carmen 

Gestart vanuit pragmatische reden: Rachida en Najima, Carolina en Aranka 

 

Opvallend is dat de vrouwen die gestart zijn vanuit pragmatische redenen er ook allemaal hun werk van 

hebben kunnen maken. En dit zijn ook de wat oudere fitgirls (Rachida 35 en Najima 30, Carolina 27, 

Anne 30, Aranka 28). De overige meiden die ik heb geinterviewd (met uitzondering van Suzanne, 27) 

zijn allemaal onder de 25 jaar oud en doen er nog een studie naast of werken part-time erbij. 
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 Tijdens de interviews heb ik alle meiden gevraagd naar hun definitie van de term fitgirl 

en of zij zichzelf ook zo zien. Opvallend is dat het merendeel zichzelf niet ziet of niet wil zien 

zoals zij denken dat de maatschappij een fitgirl ziet/bestempeld. Vervolgens geven enkele wel 

een beschrijving van wat volgens hen dan wel een fitgirl is en die beschrijving komt nauw 

overeen met hun eigen levensstijl: 

 

“…het liefst zou ik willen zien dat fitgirls gezien werden als de meisjes die gewoon bewust bezig zijn. Want hè, 

dat is het ook. Ik bedoel ehm…ik wil niet dat iemand per se alles gezond eet, nee ik wil alleen dat je gewoon 

bewust bezig bent met wat je doet. Dat doe ik zelf ook. Ik eet ook, ik ga ook uit eten, ik neem ook ijs, ik heb echt 

niet dat ik per se suikervrij eet ofzo. Ik probeer het wel, ik probeer zo gezond mogelijk te eten uiteraard. Maar ik 

heb liever dat iemand bewust is van wat ie doet en waar die mee bezig is dan dat ie per se ehm te gezond eet en 

en eigenlijk een beetje doorslaat. Dat ja, dat is het niet. En naja het fitgirl beeld mag, mag meer worden van het 

bewuste meisje dan het strakke meisje.” (Suzanne, @suefit) 

 

Suzanne (@suefit) geeft hier duidelijk aan geen fitgirl te zijn zoals de maatschappij fitgirls volgens haar 

ziet. Volgens haar ben je nu een fitgirl als je enkel dun en gespierd bent. Deze definitie klopt volgens 

haar niet en ze geeft haar eigen beschrijving van een fitgirl: Meisjes die bewust bezig zijn met een 

gezonde levensstijl. Daarna vertelt ze dat ze dit zelf ook doet en dus wel een fitgirl is in haar eigen 

definitie.  

 

Dit komt overeen met de theorie van Remmerswaal (2015) die stelt dat het beeld dat mensen van zichzelf 

presenteren (online) vaak niet hetzelfde is als het beeld dat ze van zichzelf hebben. Uit enkele interviews 

blijkt dit zelfs wel heel letterlijk: 

 

“Ik wil mezelf niet zo noemen, maar als ik kijk naar hoe ik een fitgirl zie dan zie ik wel mezelf, mijn leven, mijn 

eigen levensstijl” (Larissa, @larissavanmeerten) 

 

“In de maatschappij bestaat er een soort idee dat vrouwen, naja vrouwen die dus veel gezond eten, veel sporten 

EN dit delen op sociale media worden al heel gauw bestempeld als fitgirls terwijl zij zichzelf misschien helemaal 

niet zo zien of noemen… zelf heb ik dan echt zoiets van nou, dat ben ik toch helemaal niet, dat vind ik helemaal 

niet.”(Carmen, @carmenketelaar) 

 

Verder komt in bijna elk gegeven definitie het bewustzijn naar voren. Een fitgirl wordt volgens deze 

jonge vrouwen vaak geassocieerd met een jonge gespierde vrouw, het liefst met een sixpack die altijd 

gezond eet en veel sport. Er komt duidelijk naar voren dat deze meiden de term fitgirl liever gebruiken 

voor jonge vrouwen die bewust bezig zijn met hun levensstijl en daarbij regelmatig sporten en over het 

algemeen gezond eten, maar waarbij het belangrijk is te vermelden dat ook een fitgirl wel eens buiten 

de lijntjes eet of een keertje minder sport. Toch vermelden ze dit zelf zelden. Deze vrouwen zien zichzelf 

dus als sportieve jonge vrouwen die bewust bezig zijn met hun voeding en beweging. Tegelijkertijd 
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blijken sommigen nog wel erg onzeker te zijn over zichzelf omdat ze bang zijn niet te voldoen aan het 

idee dat er bestaat in de maatschappij over fitgirls. En dat is volgens hen dat een fitgirl het ideaalbeeld 

is. Een soort rolmodel dat er gespierd en slank uit ziet, altijd gezond eet, veel sport en gelukkig is. 

 Deze bevinding komt overeen met de eerder besproken theorie van Remmerswaal (2015) die 

stelt dat we op sociale media vaak de ‘verbeterde versie’ van een persoon te zien krijgen. Deze 

verbeterede versie zou vaak dichter in de buurt komen van het ideaalbeeld van deze persoon dan de 

werkelijkheid. Het bleek inderdaad dat de fitgirls zichzelf online presenteerden zoals ze graag gezien 

zouden willen worden (als gelukkige jonge vrouwen die bewust met hun voeding en beweging bezig 

zijn en af en toe ook buiten te lijntjes eten en/of minder sporten) maar waarbij hun offline werkelijkheid 

(onzekerheden, obsessies met eten en sporten en mindere gelukkige dagen) zelden gepresenteerd werd.  

 

“Een fitgirl is eigenlijk een beetje het rolmodel. Eigenlijk wat de modellen vroeger waren, hè de dunne meisjes 

en dat zijn nu de fitgirls. En als je mij vraagt wat nou echt een fitgirl is dan is het eigenlijk gewoon een 

voorbeeld meisje op de cover, met haar sixpack in dit geval”( Suzanne, @suefit) 

 

“…ik vind zegmaar de term fitgirl, ik heb gewoon een beetje het gevoel alsof mensen dan in hokjes geplaatst 

worden ofzo. Dat je, dat je aan bepaalde eisen moet voldoen… Ik ben echt een tijd lang depressief geworden 

omdat ik juist al die slanke meisjes enzo zie, en ja ik heb zelf de pech dat mijn vetopslag zit op mijn buik. En ja, 

als je dan al die slanke meisjes op Instagram ziet enzo en die zichtbare buikspieren dan denk je ook van ja Fack, 

en waarom lukt het mij dan niet?! En ja dat frustreert gewoon enorm… Wanneer ik dan een keer ongezond at 

dan moest ik dat altijd compenseren door meer te gaan sporten zegmaar omdat ik anders naar mijn idee mijn 

doel niet zou behalen. En dat eh, op een gegeven moment durf je gewoon bijna niet meer anders te eten dan je 

blaadje sla en je nah en dat soort dingen…”(Carmen, @carmenketelaar) 

 

Ook al stellen de fitgirls dat de term fitgirl niet enkel zou moeten draaien om een strak en gespierd 

lichaam. Toch doen zij zelf ook heel hard hun best om dit ideaalbeeld te bereiken. Van Bavel (2015) 

schreef ook al dat het ideaalbeeld rondom de vrouw tegenwoordig bestaat uit een strak en gespierd 

lichaam. De fitgirls zijn het allemaal overduidelijk eens met dit ideaalbeeld. Ze geven niet alleen aan 

dat dit het ideaal beeld is tegenwoordig maar streven er zelf vaak ook naar er zo uit te zien. En zoals in 

het Theoretisch Kader al besproken is, is dit streven naar een ideaalbeeld ook een risico. Uit eerder 

onderzoek (Smink, Van Hoeven en hoek, 2012) bleek namelijk dat vrouwen die streven naar zo’n 

ideaalbeeld eerder geneigd waren door te slaan in obsessief gedrag met betrekking tot voeding en 

bewegen om te kunnen voldoen aan het ideaalbeeld (Wetheimer, Paxton, Schutz en Muir, 1997) of zelfs 

een cosmetische ingreep ondergaan (De Vries, 2014).  

In meerdere interviews zag ik de onzekerheid van het niet kunnen voldoen aan het ideaalbeeld 

terug komen. In het interview met C. Ketelaar kwam deze theorie wel heel specifiek terug, zij kon niet 

blij zijn met haar zelf ondanks dat ze dit wel probeert over te dragen op haar kanalen aan anderen. Ze 

was zo onzeker over haar bovenlijf dat ze besloot een borstvergroting te nemen omdat dit voor haar 

gevoel zorgde voor meer vrouwelijkheid:  
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“Ik struggelde hier heel erg mee omdat ik juist altijd zo was van ,  aaah je moet houden van jezelf zoals 

je bent. En dan ga ik ondertussen wel gewoon mijn eigen tieten opvullen… het was gewoon voor mij dat ik me 

niet vrouwelijk voelde.” (Carmen, @carmenketelaar) 

 

  Vrouwen die een cosmetische ingreep (willen) ondergaan, diëten of willen afvallen om te 

voldoen aan zo’n ideaalbeeld blijken ook nog eens vaker last te krijgen van een eetstoornis (Smink, Van 

Hoeven en Hoek, 2012). De fitgirls die zijn geïnterviewd bleken ook dagelijks bezig te zijn met hun 

voeding, de meeste obsessief naar mijn idee. Ze tellen calorieën, staan regelmatig (soms zelfs elke dag 

op de weegschaal), volgen een bepaald dieet en letten erg op de voedingswaarden van wat ze eten.  

Het verbaasde me hoe open deze vrouwen waren en dat zes van de tien vrouwen zelf aangaven 

een eetstoornis gehad te hebben en/of nog steeds last van te hebben. Ook op het Kruidvat event en het 

Fitness EXPO event kwam duidelijk naar voren dat sommige fitgirls erg op hun voedingswaarden letten. 

Er werd amper van het ontbijt gegeten op het Kruidvat event en op het Fitness EXPO event wilde Lienke 

(@deargoodmorning) het liefste de voedingswaarden weten van elk product dat ze nuttigde: 

 

“Nou ze ruiken in ieder geval heeeel lekker zegt Lienke, maar waar is het kaartje met voedingswaarden? 

Iemand? Hahaha ze lacht om zichzelf. Maar eigenlijk is ze wel serieus. Ze twijfelt namelijk al bijna 5 minuten of 

ze er nu eentje wil nemen of niet.” (Lienke, @deargoodmorning op het Fitness EXPO event) 

“Op dat moment tikt Lienke op de schouder van de jongeman en vraagt hem waarom er geen label om het flesje 

zit. Oh zegt hij, omdat het prototypen zijn. Maar op de echte fles komt natuurlijk wel Savey te staan en de smaak 

van de shake. Nee zegt Lienke een tabel met voedingswaarden bedoel ik. Deze arme man, hij begrijpt het maar 

niet denk ik. Hij loopt met Lienke mee naar hun tafel om ook daar zijn praatje te gaan houden en te vertellen 

over zijn plan met deze drankjes.” (Lienke, @deargoodmorning op het Fitness EXPO event) 

 

Enkele citaten:  

 

“dat je dus sterk moet zijn, dat zal wel maar het is zoveel risico op eetstoornissen, eet gestoord gedrag daarna of 

daarvoor, tijdens je dieet noem maar op. Trainen kan iedereen maar het is het dieet wat natuurlijk killed. Je 

lichaam wil het niet, wil niet meer. En 5 kilo afvallen is wat anders dan jezelf uithongeren. Want je bent een 

lichaam aan het uithongeren en dat is, daar moet je je wel bewust van zijn. En ik denk niet dat veel mensen dat 

zijn. Want dat is wat je doet uiteindelijk” (Anne, @fannetiek) 

 

“…het tweede half jaar van dat ik daar was heb ik een eetstoornis ontwikkeld… ja je bent zooo erg met eten 

bezig zegmaar, met ehm afvallen” (Ninian, @niniannijhuis) 

 

“Ik ben echt een tijd lang depressief geworden omdat ik juist al die slanke meisjes enzo zie, en ja ik heb zelf de 

pech dat mijn vetopslag zit op mijn buik. En ja, als je dan al die slanke meisjes op Instagram ziet enzo en die 

zichtbare buikspieren dan denk je ook van ja Fack, en waarom lukt het mij dan niet?! En ja dat frustreert 

gewoon enorm” (Carmen, @carmenketelaar) 

 

“Want je wilt uiteindelijk als je bezig bent..wil je…door. Het is een eetstoornis dan en je wilt alleen maar meer 

afvallen en droger, droger, droger. Dus ja dat is wel heftig.” (Larissa, @larissavanmeerten) 
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“ik weet van mezelf dat ik…ja..eh gevoelig ben met voeding. En vanuit mijn burn-out, dat zie je wel vaker hoor 

bij mensen die dat hebben gehad dat die zich heel erg gaan focussen op iets. En dat heb ik ook. En dat weet ik, 

en dan let ik op mijn voeding” (Suzanne, @suefit) 

 

“Door deze bewustwording heb ik mijn eetstoornis kunnen verwerken en een plekje kunnen geven.” (Lotte, 

@lifewithlot) 

Verder blijken de vrouwen erg perfectionistisch te zijn wat overeenkomt met de theorie van Bruna, 

Balke & Reuver (2013) die stelt dat vrouwen met een eetstoornis vaak perfectionistisch zijn en succesvol 

in hun eetstoornis, omdat hun perfectionisme het ideaalbeeld kan stimuleren en de rigiditeit van het 

obsessieve sporten en vet verliezen (Stice, 2002). Ook missen vrouwen met een eetstoornis vaak een 

soort controle die ze wel graag willen hebben volgens Vandereycken & Noordenbos (2002). Ook dat 

heb ik terug gezien in de interviews.  

“Maar ik zit zooo in mijn hoofd van ik wil dat niet weer hebben, ik wil niet weer dat ik aan kom. En dat ik dan 

die stress heb en naja de irrationele zegmaar onzekerheden…en ook wel het feit ergens, de controle niet hebben 

over de situatie waarin je zit...het was gewoon een soort van controleren van de situatie waarin ik zat. Het zat op 

een gegeven moment wel helemaal in mijn hoofd. Het was OF ik kwam aan OF ik viel af.” (Ninian, 

@niniannijhuis) 

 

Uit dit citaat blijkt duidelijk het willen controleren van de situatie en de onzekerheid van de fitgirl.  

 

“…je wil het nog beter doen. Je wil nog mooiere foto’s ik wil nog beter dit, nog beter dat, dat kan enigszins druk 

geven. Ik ben ook wel heel perfectionistisch in die zin dus dat neemt alleen maar toe. En ik heb een heel erg, dat 

hele, Ik MOET dat zit ook heel erg in mijn hoofd, ik heb heel erg dat MOET, snapje ik MOET dit en ik moet één 

keer in de twee dagen bloggen en ik moet zus en zo.”(Anne, @fannetiek)   

“…mijn vriend is ook gewoon heeeeel stabiel, het is goed hoe het is. En als iets tegen zit zegt hij ook heel easy 

van ja schat het is niet anders. Nou en ik denk dan hallo als het niet anders is? Als het niet anders is…als het 

niet anders is ga ik er dus alles aan doen om te zorgen dat het wel anders is. Dan zorg ik dat het sowieso anders 

wordt. We hebben een hele andere mentaliteit”(Carolina, @foodie-ness) 

Het perfectionistische karakter van deze maar ook andere fitgirls kwam regelmatig naar voren in de 

gesprekken die ik met ze heb gevoerd en sommigen gaven zelfs letterlijk aan perfectionistisch te zijn 

zoals in het citaat hierboven ook het geval is.       

 Het dagelijkse leven van een vrouw met een eetstoornis staat volgens Vandereycken en 

Noordenbos (2012) volledig in het teken van voeding en sport. Bij veel van de geïnterviewde vrouwen 

is dit ook het geval. Zoals eerder genoemd zijn sommige fitgirls full-time met hun account en blog bezig 

en daarmee ook met hun voeding en trainingsschema’s, anderen hebben er nog een bijbaan of 

studie/cursus bij maar deze staat vaak ook in het teken van sporten en voeding. Zo werkt Larissa 

(@larissavanmeerten) in een grote sportschool in Amsterdam, studeert Suzanne (@suefit) ‘Sport 

Gezondheid en Managemet’ en volgt Carmen (@carmenketelaar) een cursus tot voedingsconsulente 

nadat ze eerst haar diploma’s voor fitnessinstructrice heeft behaald. Er is niemand die er een full-time 

baan naast heeft. Hierdoor kan het leven van deze meiden ook volledig in het teken staan van voeding 
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en bewegen. Overeenkomstig de theorie van Vandereycken en Noordenbos (2012) geven sommigen 

inderdaad ook aan niet meer te menstrueren en dit niet als een gevaar of probleem te zien. 

“Maar op een gegeven moment dan kom je op zo’n laag vetpercentage dat je menstruatie stopt, je bent constant 

moe, ehm ja weetje ik hoefde maar mijn teen te stoten of ik lag de hele dag te huilen of. Ik voelde me zoooo kut. 

Je voelt je ZO ellendig. En ja dan merk je gewoon dat het niet gezond is. En ook wat ik al zei dat je menstruatie 

stopt, het is nog steeds niet terug gekomen. Het is al anderhalf jaar nu uitgebleven… maar ik mis het niet hoor 

hahah” (Larissa, @larissavanmeerten) 

 

“… je menstrueert ook niet meer als je onder een bepaald vetpercentage komt. En dat is prima als het allemaal 

maar weer op gang komt” (Anne, @fannetiek) 

 

Vervolgens ben ik gaan kijken naar welke vrouwen nu het meest obsessief bezig waren met hun 

levensstijl en of hier bepaalde overeenkomsten in zaten. Wat bleek was dat de groepen die zijn gestart 

vanuit een ideaalbeeld of eetstoornis het meeste obsessief gedrag vertoonden. Theoretisch is dit goed te 

onderbouwen.           

 Eerder bleek al uit onderzoek van Dian de Vries (2014) dat jongeren die veel gebruik maken 

van sociale media uiterlijk belangrijker gaan vinden en dat ze vaker een negatiever zelfbeeld creëren. 

Deze combinatie leidt er volgens haar toe dat de kans op depressies en eetstoornissen toeneemt. Fitgirls 

zijn ook dagelijks bezig met hun uiterlijk en sociale media. Verder bleek uit de theorie van Bruna, Balke 

& Reuver (2013) dat het merendeel van de vrouwen die een eetstoornis hebben gehad in periodes van 

terugval terecht komen en nog altijd voortdurend bezig zijn met hun voeding en gewicht. Ook dit zien 

we terug bij de jonge vrouwen die hun account zijn gestart vanuit een eetstoornis. Voor de vrouwen die 

zijn gestart met het oog een bepaald ideaalbeeld te bereiken geldt dat zij dus ook vaker 

obsessief/eetgestoord gedrag vertonen en dit sluit aan bij de theorie van Smin, Van Hoeven en Hoek 

(2012) die al stelden dat vrouwen die een dieet volgen om te willen voldoen aan een ideaalbeeld vaker 

last krijgen van een eetstoornis.         

 Daarnaast vonden we in de theorie van Dittmar en Howard (2004) al dat vrouwen die zichzelf 

vergelijken met andere vrouwen op sociale media en zo’n andere vrouw zien als ideaalbeeld, negatiever 

gaan denken over hun eigen lichaam en daardoor terecht kunnen komen in depressies of eetstoornissen. 

Ook dit kwam met name terug in de groep die was gestart vanuit een ideaalbeeld.  

“ Ik ben echt een tijd lang depressief geworden omdat ik juist al die slanke meisjes enzo zie, en ja ik heb zelf de 

pech dat mijn vetopslag zit op mijn buik. En ja, als je dan al die slanke meisjes op Instagram ziet enzo en die 

zichtbare buikspieren dan denk je ook van ja Fack, en waarom lukt het mij dan niet?! En ja dat frustreert 

gewoon enorm” (Carmen, @carmenketelaar) 

“Ik had altijd een drang naar ehm ehm ehm de wat sportievere dames…het uiterlijk laat ik het zo zeggen. Dat 

wilde ik zijn. Ik wilde ooit wilde ik inderdaad maatje 34 zijn voor in de, voor in de blaadjes. Maar dat is een hele 

korte periode geweest. En toen later zag ik de armen van Madonna en dat soort dingetjes en toen dacht jaaa dat 

wil ik ook en ehm hoe moet je dat doen, en hoe moet je daar komen en wat kan ik er mee doen nou toen dacht ik 

dan moet ik fitness model worden.” (Anne, @fannetiek) 
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De fitgirls die hun account zijn gestart vanuit pragmatische redenen vertonen eigenlijk geen van allen 

obsessief gedrag en geven online ook het meest realistische beeld weer (ook al is dit beeld ook echt 

niet altijd 100% realistisch, het is meer realistisch dan bij de andere groepen).    

Wat erg opviel is dat alle fitgirls dus dagelijks bezig waren en/of nog steeds zijn met hun 

voedingspatroon. Echter bestond er wel een uitzondering. Zo was ik op een event van Kruidvat waar 

allerlei Nederlandse fitgirls waren uitgenodigd om te komen ontbijten en naar de presentatie te komen 

luisteren van hun nieuwe sportlijn voedingssupplementen (Zie bijlage III, observatieverslag 1). Tijdens 

dit event waren er voornamelijk Nederlandse fitgirls aanwezig en at geen van allen eigenlijk uit zichzelf 

van het ontbijt (broodjes, sandwiches, taart, smoothies, en meer). Wel namen ze allemaal magere kwark 

met fruit wat op een ander bijzet tafeltje naast de grote ontbijttafel stond. Totaal anders was dit op het 

Chef Ali event, waar vrijwel enkel Nederlandse fitgirls met Marrokaanse roots aanwezig waren voor 

een lunch en presentatie van een healthy foodbox die geschikt is voor iedereen (inclusief moslims: halal 

vlees). Deze fitgirls aten wel van de klaargemaakte lunch (broodjes, sandwiches, smoothies en salade). 

Ik merkte dat deze vrouwen ook bewust bezig waren met wat ze aten, zo deelden ze bijvoorbeeld met 

z’n tweeën één cupcake omdat eentje teveel calorieën zou zijn maar ze toch wilden proeven en genieten 

van het lekkers. En ook vertelde ze me dat ze altijd heel alert waren met het eten van vlees dat altijd 

halal moet zijn, maar dat was op dit event alles dus daar hoefden ze niet op te letten dit keer. Deze 

vrouwen aten niet heel veel van alles maar proefde toch overal een beetje van. Van deze lunch was 

uiteindelijk ook niet zoveel over, terwijl er bij het Kruidvat event heel veel broodjes en taart was 

overgebleven.  Eerder interviewde ik ook twee Marokkaanse fitgirls (@healthysisters) en wat opviel 

was dat zij zich minder bezig hielden met het strakke en gespierde ideaalbeeld en meer met het zich fit 

voelen. Beide dames hadden ook geen sixpack of maatje 32, ze waren niet extreem slank zoals alle 

Nederlandse fitgirls die ik heb geïnterviewd en dat maakte ze ook niet uit. Zij wilde vooral bewust bezig 

zijn met voeding en zich lekker voelen.  

 

§ 4.2 Hoe presenteren fitgirls zich online 

Gedurende het onderzoek kwam ik erachter dat er niet zoiets bestaat als één soort fitgirl als we naar de 

online presentatie kijken. Onder de term fitgirl vallen qua manier van online presentatie eigenlijk 3 

groepen jongen vrouwen te onderscheiden: 

 

1. Foodies 

2. Fit Foodies 

3. Competitie fitgirls 

 

De namen voor deze groepen heb ik zelf bedacht alhoewel de termen ‘foodie’ en ‘fit foodie’ wel bekende 

termen zijn binnen de wereld van fitgirls. Alle drie de groepen bestaan uit jonge vrouwen die het 

belangrijk vinden bewust bezig te zijn met hun manier van leven, en kennen overeenkomsten zoals 
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hierboven besproken. Alleen de focus van de online presentatie ligt anders.   

 Binnen de groep foodies vallen jonge vrouwen die voornamelijk bezig zijn met (het delen van) 

gezonde voeding en op hun online accounts vooral hun maaltijden, eetgewoonten en recepten delen.  

 De groep Fit Foodies houdt zich naast het delen van hun maaltijden, eetgewoonten en recepten 

ook bezig met het delen van hun sport-schema’s, bepaalde oefeningen/work-outs en de combinatie van 

wat bepaalde voedingsstoffen voor je kunnen betekenen tijdens, gedurende of na een bepaalde training. 

Kortom hier staat de combinatie van voeding en beweging centraal. De balans is meestal 50/50. 

Ongeveer de helft van hun posts gaan over sport en de andere helft over voeding.   

 De laatste groep bestaat uit jonge vrouwen die doen aan bodybuilding en/of de voorgaande 

klassen van bodybuilding (bikinifitness, figure of physique klasses, de minst zware klasse is bikinifitness 

waarbij het bij elke klasse oploopt in gespierdheid/breedheid en kracht) en dit traject online delen. 

Binnen dit traject laten zij vaak zien wat ze eten in welke periode, hoeveel ze trainen en hoe hun lichaam 

veranderd gedurende hun wedstrijdvoorbereiding.       

 Een overeenkomst tussen de drie groepen is dat zij allemaal het belang van een gezonde 

levensstijl benadrukken op hun accounts. Ze hebben het allemaal over sterk, gespierd en gezond zijn. 

Indirect veranderen zij hiermee het dunheidsideaal. Geen van de fitgirls spreekt op hun account over 

dun zijn of slank. Wel spreken ze allemaal over gezond en gespierd zijn. Toch laten de foodies dit niet 

fysiek zien. Zij presenteren enkel maaltijden waarmee je dit ideaalbeeld zou kunnen bereiken. Maar 

doordat ook zij het onder hun posts vaak hebben over aankomen (in spiermassa) en weinig over afvallen 

wordt het ideaalbeeld ook door hen langzaam verschoven van dun naar gespierd. De maaltijden die alle 

drie de groepen presenteren zijn vaak goed gevulde borden en geen kleine porties. De fit foodies en 

competitie fitgirls laten ook daadwerkelijk foto’s en video’s zien van hun gespierde lichamen. Ook 

benadrukken sommige fitgirls binnen deze twee groepen dat ze zich zekerder voelen door hun gezonde 

levensstijl en in hun gespierde lijf.  
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Bovenstaande Instagram posts van Suzanne (@suefit) illustreren dit. Maar zij is niet de enige die spreekt 

over haar “succesvolle transformatie”. Ook Carolina (@foodie-ness) doet dit. Echter heeft Carolina deze 

transformatie al ondergaan ruim voordat ze haar Instagram account startte. Toch vind zij het belangrijk 

te benoemen dat gewicht niet hetgene is waar het om draait. Zo laat ze onderstaande foto’s zien waarbij 

ze aangeeft op de rechterfoto zelfs 2 kilo zwaarder te zijn. Daarbij spreekt Carolina van een ‘journey to 

get fit’ en bijvoorbeeld niet van een ‘journey to lose weight’. Ook schrijft ze in de post waar ze over 

spreekt op de linker foto over de lessen die ze heeft geleerd over afvallen. Diëten en met name 

crashdiëten, zullen je niet helpen je beter te laten voelen. Maar juist gezond eten en genoeg bewegen 

zullen er uiteindelijk voor zorgen dat je er fitter uit komt te zien en je lekkerder gaat voelen.  
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Van de 43 Nederlandse fitgirls (met meer dan tienduizend volgers) vallen er acht in de categorie 

‘competitie fitgirl’ (18,6%),  elf in de categorie ‘foodie’ (25,6%) en vierentwintig in de categorie ‘Fit 

Foodie’ (55,8%). De interviews die ik afnam zijn op basis van het soort fitgirls dat ik interviewde een 

representatieve weergave van de totale groep fitgirls. Zo interviewde ik twee ‘foodies’ (20%), twee 

‘competitie fitgirl’(20%) en zes ‘fit foodies’ (60%).   

Figuur 3. Overzicht geobserveerde online fitgirl profielen (inclusief groepsindeling en reactie op mail)  

Naam: Instagramnaam: Soort fitgirl: Aantal volgers: Gevolg op mijn mail: 



60 
 

Lienke * Deargoodmorning Competitie fitgirl 61,9 duizend Afwijzing, te druk + 

Levert geen voordeel op 

Rens Kroes * Rens Kroes Foodie 292 duizend Geen reactie 

Laura Brijde * Runninglau Fit Foodie 64,7 duizend Een afwijzing na de 

tweede mail (follow-

up). Te druk 

Carolina van 

Dorenmalen * 

Foodie-ness Fit Foodie 69,6 duizend Enthousiast voor een 

interview 

Joy 

Bouwmeester * 

Jbbouwemeester Fit Foodie 59,6 duizend Geen reactie 

Marit * Fitwithmarit Fit Foodie 57,8 duizend Geen reactie 

Lotte Berntsen 

* 

Lifewithlot Fit Foodie 21,1 duizend Enthousiast voor een 

interview  

Anne Merel * Annemerelcom Fit Foodie 28,5 duizend Geen reactie 

Yola * Yolaforthewin Fit Foodie 76,8 duizend Geen reactie 

Daisy * Ilovehealth Fit Foodie 38 duizend Geen reactie 

Anne 

Haakmeester * 

Fannetiek Competitie fitgirl 44,3 duizend Enthousiast voor een 

interview na 

benadering 

wederzijdse sponsor 

(Body&Fitshop) 

Esmee Trouw * Esmee Trouw Fit Foodie 23,5 duizend Afwijzing na follow-up, 

te druk 

Larissa van 

Meerten * 

Larissa van Meerten Competitie fitgirl 20,6 duizend Enthousiast voor een 

interview bij tweede 

email (na follow-up) 

Suzanne 

Luijckx * 

Suefit Fit Foodie 27,2 duizend Enthousiast voor een 

interview 

Roos * Fitgirlroos Fit Foodie 25,1 duizend Afwijzing, te druk 

Jenny Alvares  Healthyfans Fit Foodie 63,7 duizend Geen reactie 

Beau Beaufood Foodie 16,3 duizend Geen reactie 

Yvonne van 

Haastregt * 

Fitfoodhealthyvonne Fit Foodie 31 duizend Geen reactie 

Christel * Fitgirlchris Fit foodie 44,1 duizend Geen reactie 

Elise 

Groenheijde * 

Elifood Foodie 27,8 duizend Enthousiast voor een 

interview 

Jip Isabel  Isabellafit_ Competitie fitgirl 16,7 duizend Geen reactie 

Iris * Fitmetiris Fit Foodie 16,2 duizend Geen reactie 

Imre Cecen * Imrececen Fit Foodie 29 duizend Enthousiast voor een 

interview, maar bij het 

maken van een afspraak 

opeens de hele maand 

geen tijd meer 

Gisèle * Gigigisele  Fit Foodie 45,6 duizend Geen reactie 

Sophie Krielaart 

* 

Sophiekfit Competitie fitgirl 12,6 duizend Geen reactie 

Joy * Joybejaoui Competitie fitgirl 49,5 duizend Geen reactie 

Marlinde Gras Marlindegras Competitie fitgirl 47,5 duizend Geen reactie 

Mardy Mardyy_ Foodie 12 duizend Geen reactie 

Louise 

Langendoen 

Louiselangendoen Fit Foodie 16,6 duizend  Geen reactie 

Ninian Nijhuis Niniannijhuis Foodie 13,6 duizend Enthousiast voor een 

interview 
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Carmen 

Ketelaar * 

Carmen Ketelaar Fit Foodie 39,9 duizend Enthousiast voor een 

interview 

Rachida en 

Najima * 

Healthy Sisters Fit Foodies 13,1 duizend Enthousiast voor een 

interview 

Aranka van der 

Voorden * 

Aranka.world / jogha Fit Foodie 18,5 duizend Enthousiast voor een 

interview 

Michelle van 

Woensel 

Michellevanwoensel Foodie 10,8 duizend Geen reactie 

Francien * Girlslove2run Fit Foodie 23,2 duizend  Geen reactie 

Fajah Lourens * Mykillerbodymotivation Fit Foodie 131 duizend Geen reactie 

Claartje 

Schröder 

Foodness Foodie 27,3 duizend Geen reactie 

Femke de Jong Femmevalerie Competitie fitgirl 17 duizend Geen reactie 

Kyara Esteva Norecipeforlife Foodie 23,5 duizend Geen reactie 

Laura Healthyfoodbylau Foodie 21,2 duizend Geen reactie 

Denise 

Horsthuis 

Denisehorsthuis Fit Foodie 11,4 duizend  Geen reactie 

Debbie Healthylivinginheels Foodie 20,3 duizend Geen reactie 

Esther Essiehealthylife Foodie 21,2 duizend Geen reactie 

 

Ter verduidelijking van de presentatie van de drie groepen heb ik enkele screenshots genomen van de 

verschillende profielen van enkele fitgirls die ik heb geïnterviewd. 
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Figuur 4. Overzicht soorten fitgirls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verschillen tussen deze drie groepen fitgirls zijn dus gebaseerd op basis van wat zij presenteren op 

hun Instagram accounts. Over hun manier van presenteren geven de meeste vrouwen aan een zo 

realistisch mogelijk beeld te willen schetsen.  
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“En ook dat ik gewoon in mijn blogs of wel een keer post op Instagram probeer ik dat juist inderdaad altijd heel 

realistisch te doen”(Carmen, @carmenketelaar) 

“Een realistisch beeld schetsen, en zeker nu is dat wel echt iets wat ik uit wil dragen”(Suzanne, @suefit) 

“Ik wil een realistisch beeld laten zien, het realistisch laten lijken en ik zet soms ook gewoon make-up loze foto’s 

erop.” (Elise, @elifood) 

Overeenkomstige de theorie van Hufaker en Calvert (2005) gebruiken de fitgirls geen nep-identiteit en 

presenteren zij wel zichzelf. Maar in werkelijkheid zie ik wel dat ze het liefste de mooiste versie van 

hunzelf presenteren. Het perfecte plaatje presenteren is wellicht geen nep-identiteit presenteren maar 

volledig realistisch is het ook niet. Zo verschijnen er prachtig bewerkte foto’s van de ontbijttafel van het 

Kruidvat event op Instagram waardoor het lijkt alsof er heerlijk van gegeten is door de fitgirl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook zie ik enkel blije gezichten en energieke foto’s voorbij komen. Het lijkt alsof de fitgirls altijd vrolijk 

en actief zijn en niet alleen gezond, maar ook van een mooi opgemaakt bord eten. De gezonde maaltijden 

die op Instagram verschijnen, zien er heerlijk uit en kunnen bij wijze van spreke zo een tijdschrift in. 

Maar dit is enkel voor de foto gedaan, de maaltijden zien er helemaal niet altijd zo mooi opgemaakt uit. 

“Suzanne (ik): Maar maak je iets om het posten of heb je iets gemaakt en ga je er dan een foto van 

maken?” 
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“Eh ik doe het beide, soms maak, soms ga ik wel echt al dingen maken en eigenlijk ook echt zo van tevoren 

zorgen voor de foto, en soms dan zoals gister ofzo had ik wat gemaakt gewoon lekker nah dan maak ik het 

gewoon wat leuker op en maak ik er een fotootje van en kwak ik het gelijk online. Maar als ik even door mijn 

dingen heen ben, dat zal jij vast ook wel hebben, want je hebt een voorraad natuurlijk en als je daar doorheen 

bent dan ga je natuurlijk wel bakken om de foto te kunnen maken want dan heb je nieuwe foto’s nodig.” (Elise, 

@elifood) 

 

Daarbij zijn de fitgirls in hun dagelijkse leven helemaal niet altijd aan het sporten en/of productief bezig 

maar hangen zij ook echt wel eens op de bank, of liggen moe en energieloos op bed.  

“Ik ben gewoon, ik merk gewoon sowieso ben ik savonds echt een wrak, dan lig ik het liefste gewoon op de bank 

met de tv aan”(Carmen, @carmenketelaar) 

Dit soort ‘wrakke’ momenten of minder mooie maaltijden zie ik echter nergens terug op hun accounts 

ondanks dat ze aangeven een realistisch beeld te willen schetsen. Dit geldt voor bijna alle fitgirls maar 

voor de twee Nederlands Marokkaanse fitgirls ietsje minder, hier zijn zij weer de uitzondering. Zij 

posten wel allemaal vrolijke en positieve foto’s, maar de foto’s zijn lang niet altijd bewerkt. Zeker op 

de afbeeldingen van hun voedsel zien de composities en kleuren er niet altijd zo perfect uit als bij de 

andere fitgirls zoals bij Elise (@elifood) bijvoorbeeld. Rachida en Najima (@healthysisters) posten hun 

maaltijden zoals ze zijn en je ziet dat ze geen extra moeite hebben genomen om alles goed te leggen 

voor de foto, of om het bord mooi op te maken. What you see is what you get, wat betreft hun 

voedselfoto’s. Verder laten zij ook meer privé aangelegenheden zien zoals een foto waarop ze op een 

bruiloft zijn, foto’s van en met hun kinderen en overige familieleden en foto’s van andere activiteiten 

dan sporten en eten. Op de andere accounts zie ik dat zelden. Daar lijkt het leven van de fitgirl enkel te 

bestaan uit bewegen en super mooie en gezonde maaltijden eten.  
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Bovenstaande afbeeldingen (links: @elifood, rechts: @healthysisters) zijn ter illustratie van het verschil 

tussen de presentatie van de meeste fitgirls (in dit geval nam ik het profiel van @Elifood als voorbeeld) 

die ik heb onderzocht, en de uitzondering (het profiel van @healhtysisters). Zoals je kunt zien is er links 

gebruik gemaakt van telkens dezelfde filter zodat de foto’s beter/mooier bij elkaar passen, ook zijn de 

foto’s op dezelfde manier bewerkt en lijkt alles te kloppen. Het eten is speciaal mooi gepresenteerd en 

er is nagedacht over het perspectief en de hoek van waaruit de foto’s zijn genomen. Dit is een typisch 

voorbeeld van het perfecte profiel. Aan de rechterkant zien we een snapshot uit het profiel van de healthy 

sisters. Zoals je kunt zien passen de foto’s niet bij elkaar, we zien rood, groen, blauw en roze, eigenlijk 

alle kleuren door elkaar. De foto’s zijn duidelijk niet op elkaar afgestemd qua bewerking/filters. Ook is 

het eten niet extra mooi opgemaakt of gepresenteerd. Deze foto’s zou bij wijze van spreke iedereen 

kunnen maken van zijn eten.         

 Verder wil ik even terugkomen op het stukje theorie over online identiteiten uit het theoretisch 

kader. Vrijwel alles uit dit stukje geldt ook voor mijn onderzoeksgroep en de Instagram accounts die ik 

heb geobserveerd voor dit onderzoek. Door gedurende het onderzoek regelmatig een blik te werpen op 

de verschillende Instagram accounts van de fitgirls die ik heb onderzocht, werd me duidelijk dat elke 

gebruiker/fitgirl al een duidelijke online identiteit had gecreëerd. Hier bouwen zij nog steeds elke dag 

een beetje aan. Hun identiteit is stabiel en consistent overeenkomstig de theorie van Huffaker en 

Calvert (2005). De manier van posten, het soort foto’s en de bewerking zijn vaak hetzelfde. De 

accounts en hun identiteiten zijn dan ook snel herkenbaar door eigenlijk enkel al het zien van hun 

gebruikersnaam, bio en of profielfoto.         
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 Het hoe en waarom van online naamgeving bleek, net zoals in Gatsons theorie (2011), ook 

belangrijk en iets wat ik dan ook heb mee heb genomen in dit onderzoek. Volgens Gatsons theorie 

(2011:230) kunnen online namen nog meer informatie geven over de persoon achter het online profiel. 

Verschillende fitgirls in mijn onderzoek gebruikten inderdaad online namen die verwijzen naar het 

offline-leven, het leven buiten Instagram. Zo sprak ik met Carolina over haar online identiteit als 

@foodie-ness. Zij besloot deze naam de kiezen door de woorden foodie en fitness als het ware aan elkaar 

te koppelen. Dit was volgens haar een goede afspiegeling van haar leven omdat ze veel bezig is met 

voeding en met fitness. Ook besloot Suzanne haar Instagraam ‘@fitgirlsuus’ te veranderen in ‘@suefit’, 

omdat ze vond dat de stempel fitgirl enkel op jonge vrouwen met een sixpack werd geplakt en zij zichzelf 

hier niet onder wilde scharen. (Overigens is ze het niet eens met die stempel en ziet zij liever dat de term 

fitgirl wordt gebruikt voor vrouwen die bewust bezig zijn met hun levensstijl). Daarnaast bevatten 

sommige namen ook woordspelingen en of (diepere) betekenissen, waar je ietsje langer over moet 

nadenken om te begrijpen wat ze ermee bedoelen. Zo heb je bijvoorbeeld het Instagramprofiel van 

Lienke genaamd: ‘deargoodmorning’. Deze naam zei mij in eerste instantie niet zoveel over de persoon 

achter het account, maar na het account wat beter te hebben bekeken kwam ik er al gauw achter dat dit 

een meisje is dat elke ochtend om zeven uur in de sportschool staat. Ze post dan ook elke ochtend om 

zeven uur een foto van haarzelf in de sportschool. Ze noemt zichzelf in de beschrijving onder haar foto’s 

vaak een echte morningfreak en vindt ochtendwork-outs een feestje.     

 In vrijwel elke online naam komt hun persoonlijkheid en gedrag tot uiting. Zo noemde Elise 

Groenheijde zichzelf bijvoorbeeld Elifood omdat ze Elises (haar eigen dus) food presenteert op haar 

account. Ook zijn er enkelen die gewoon hun eigen voor- en achternaam gebruiken. Toch moeten we 

voorzichtig zijn en blijven met het trekken van conclusies over iemands ware identiteit op basis van 

enkel zijn online identiteit. Suzanne die zichzelf suefit noemt gaf zelf al aan dat zij echt niet altijd fit is 

maar dit wel probeert zoveel mogelijk te zijn. Zo’n naam zou je kunnen doen vermoeden dat zij altijd 

bezig is met fit zijn en dat was niet het geval. 

§ 4.3 Wat is de dagelijkse praktijk van fitgirls?  

“Nu ik het jullie heb verteld kan ik niet meer terug” Dat zijn de woorden waarmee Laura Brijde 

(@runninglau) haar YouTube video van 17 januari 2016 begint. Ze vertelt in deze video dat ze voor het 

eerst in haar leven een marathon wil gaan lopen en ze stelt zichzelf een doel: De marathon van 

Amsterdam in oktober 2016. Dit citaat vond ik een mooi voorbeeld van de druk die de fitgirls zichzelf 

opleggen. Inmiddels weten we dat er tussen het online beeld dat de fitgirls presenteren en de offline 

werkelijkheid grote verschillen zitten.         

 Uit verschillende onderzoeken bleek al dat mensen online een zo perfect mogelijk beeld van 

zichzelf en hun leven willen weergeven  (Cunningham, 2013). Bij fitgirls ligt dit niet anders bleek uit 

de online observaties. Maar omdat ik tien van deze jonge vrouwen ook heb geïnterviewd en enkele 

daarnaast ook heb meegemaakt op events weet ik inmiddels dat de dagelijkse praktijk van fitgirls 
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helemaal niet zo perfect is als het lijkt.         

 Veel van de fitgirls hebben (nog steeds) te maken met een eetstoornis en/of ervaren regelmatig 

druk van hun account en zijn lang niet altijd zo actief en vrolijk als dat zij zich voordoen op sociale 

media. Het bleek dat vrijwel alle fitgirls voortdurend opzoek zijn naar een bepaalde balans. De 

verschillen tussen hun online presentatie en hun offline leven, leveren ook een soort strijd op voor deze 

fitgirls. Doordat ze online het perfecte plaatje presenteren voelen ze een bepaalde druk om dit plaatje 

zoveel mogelijk waar te maken.  

“Nah ik heb dan één wedstrijd gedaan en toen ben ik ongeveer twee en een halve maand in off-season ehm 

geweest zoals ze dat dan noemen. En ehm, maar toen in twee en een halve maand ben ik meer dan 10 kilo 

aangekomen. En toen dacht ik van oke er moet nu iets gebeuren, en dan gewoon voor mezelf. Omdat ik dan 

lekkerder in mijn vel zit. Maar ook wel weer van oh straks volgen mensen mij via social media en dan zien ze 

mij in het echt en dan denken ze Is dat Larissa? Weetje dat wil ik ook niet. Dus die druk voelde ik toen wel 

heel erg. En toen heb ik besloten weer voor een wedstrijd te gaan” (Larissa, @larissavanmeerten) 

In dit citaat van Larissa (@larissavanmeerten) zien we dat zij eigenlijk besluit weer een wedstrijd te 

gaan doen omdat ze wil blijven voldoen aan het ideaalplaatje dat ze haar volgers een tijdje terug heeft 

voorgeschoteld. Inmiddels is ze 10 kilo zwaarder en voelt ze zich niet lekker en voelt ze een bepaalde 

druk vanuit haar volgers om er nog steeds zo strak uit te zien als in haar wedstrijdtraject.  

Binnen alle groepen (Foodies, fit foodies en competitie fitgirls) komt het ervaren van een bepaalde druk 

naar boven. Bij de Competitie fitgirls merk ik deze druk het ergste, maar ook bij de andere fitgirls is er 

sprake van het ervaren van druk.  

Zoals Carmen (@carmenketelaar) bijvoorbeeld aangeeft tijdens het interview, voelde ze een enorme 

druk om elke dag het ideaalplaatje van sporten en gezonde voeding te presenteren aan haar volgers: 

SB: Voelde het dan als een verplichting? 

“Ja, heel erg, echt heel erg. En daar had ik ook echt dat ik elke dag eh, 3 dingen moest plaatsen ofzo en dat elke 

keer als ik dan ging sporten dat ik dat per se moest laten zien en eh…wat ik at op een dag moest ik ALTIJD 

laten zien. En nu post ik bijna geen eten meer. Omdat ik heel anders ook ben gaan eten ook…tja..op een gegeven 

moment dan voel je je zo onder druk gezet.” (Carmen, @carmenketelaar) 

 

Ook Suzanne (@suefit) voelde een soort gelijke druk: 

 

“ Nou ik heb heel veel druk ervaren van van ehm, eh alleen het gevoel al dat je ehm moest posten maar ook 

progressie moet maken in wat je zelf doet. Ik bedoel ik volg, zo’n zo’n programma van Kayla duurt twaalf weken 

en dan moet je er voor en erna een foto maken. En dan moest ik maar laten zien wat ik, hoe ik veranderd was. En 

dat heb ik wel heel erg ervaren dat ik dacht van ja, op een gegeven moment stond ik voor de spiegel en ik dacht 

ja maar ik maak geen progressie meer. En dan dacht ik echt van oh en nu dan?” (Suzanne, @suefit) 
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Bij de competitie fitgirls is de druk vaak iets meer omdat zij er niet alleen strak uit wilen zien voor hun 

volgers, maar moeten dit min of meer ook van zichzelf om zichzelf tijdens een wedstrijd voor een jury 

te bewijzen. Op het Instagram profiel van Lienke (@deargoodmorning) stond de volgende post de dag 

na haar wedstrijd: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je leest hier duidelijk dat ze zichzelf zo’n hoge druk heeft opgelegd ten opzichte van haar volgers dat ze 

niet eens durfde te vertellen dat ze tweede was geworden. En een tweede plek is in de wereld van de 

vrouwen bodybuilding (met meestal een line-up van wel twintig afgetrainde vrouwen!) erg goed. 

Daarmee kwalificeert zij zich als B-Atleet en mag ze voortaan een klasse hoger uitkomen. Toch schrijft 

ze dat ze zich gefaald voelt tegenover haar volgers en dat ze baalt terwijl ze zelf apetrots is op haar 

lichaam.            

 Ook geven Anne (@Fannetiek) en Larissa (@larissavanmeerten) in de interviews die ik met hen 

had aan druk te voelen vanuit commercieel oogpunt. Omdat het wedstrijdsporters zijn en ze gesponsord 

worden hebben ze ook het gevoel dat ze voor hun samenwerkingspartners altijd in shape moeten zijn. 

Zo blijft Anne (@Fannetiek) weinig eten tot aan een bepaalde fotoshoot terwijl haar wedstrijd al een 

tijdje geleden is geweest en wil Larissa (@larissavanmeerten) het liefste in shape blijven omdat ze bang 

is dat de verwachtingen van anderen anders niet overeenkomen in real-life met wat ze online presenteert. 

“oh straks volgen mensen mij via social media en dan zien ze mij in het echt en dan denken ze Is dat Larissa? 

Weetje dat wil ik ook niet. Dus die druk voelde ik toen wel heel erg” (Larissa, @larissavanmeerten) 
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“je doet het voor jezelf maar uiteindelijk, je hebt zoveel volgers en je zit met sponsors en je zit met…je moet nu 

wel…ik heb ook wel dertig keer bijna opgegeven maar door continue druk van iedereen om je heen, je moet op 

een gegeven moment wel.. Ik heb volgende week een shoot dus ik ben nog steeds wel redelijk op dieet” (Anne, 

@fannetiek) 

“Soms voel ik wel druk, zoals ik heb nu dan my protein en zij willen heel graag dat ik dingen post maar ik ja… ik 

voel ook wel de druk dat ik mijn shape een beetje ehm, in orde moet houden zal ik maar zeggen. Ik ben nu 

eigenlijk al voor mijn gevoel ben ik al iets te ver en heb ik het al iets te ver laten komen dan dat ik het zelf had 

gewild” (Larissa, @larissavanmeerten) 

Zoals eerder genoemd werken enkele fitgirls ook full-time als fitgirl, en anderen part-time. In ieder 

geval zijn ze allemaal voor een (groot) deel afhankelijk van de bedrijven die met hun willen 

samenwerken op basis van hun account voor hun financiële middelen waardoor er soms ook een druk 

kan ontstaan zo te moeten blijven eten om er strak uit te blijven zien.  

 

“voor mij is het bijna een moeten en waarom? Ik verdien er ook mijn geld mee. Het is meer dan persoonlijk 

geworden, het hele online gebeuren. Met al mijn sponsors en dat soort dingetjes.” (Anne, @fannetiek) 

 

“Soms voel ik wel druk, zoals ik heb nu dan my protein en zij willen heel graag dat ik dingen post maar ik ja, ik 

wil niet te commercieel overkomen. Zo van ja gebruik nu deze kortingscode en je krijgt zoveel procent korting. 

Weetje ik ben daar helemaal niet van. En soms voel ik, ik voel ook wel de druk dat ik mijn shape een beetje ehm, 

in orde moet houden zal ik maar zeggen. Ik ben nu eigenlijk al voor mijn gevoel ben ik al iets te ver en heb ik het 

al iets te ver laten komen dan dat ik het zelf had gewild. Ehm, en die druk voel ik wel maar niet vervelend 

ofzo.”(Larissa, @larissavanmeerten) 

 

“ik zie het echt als een trend hoor, ik denk over een tijdje is er weer een nieuw schoonheidsideaal. Dit gaat 

sowieso weer voorbij waaien echt waar ik bedoel vroeger moesten vrouwen juist heel rond zijn of heel wit en nu 

moet, naja weetje nu wil iedereen bruin zijn en lijnen hebben enzo. Ja ik moet ook zeggen soms vind ik dit ook 

wel een prettige gedachte dat ik me bedenk dat dit ook wel weer voorbij waait dan denk ik leuk als je straks 

gewoon weer vol mag zijn, om gewoon…aan de ene kant probeer ik echt voor mezelf te bepalen wat IK 

belangrijk vind en waar ik me gelukkig bij voel en wat voor mij healthy en fit is. Maar toch als iedereen in je 

omgeving en iedereen om je heen er zo mee bezig is ga je er ook automatisch in mee.” (Carolina, @foodie-ness) 

 

Uit dit laatste citaat blijkt niet alleen dat ze het zelf eigenlijk helemaal niet zo prettig vindt om 

alsmaar strak te moeten zijn voor haar account en opdrachtgevers, er blijkt ook duidelijk dat ze doet wat 

anderen van haar verwachten om er bij te horen in plaats van wat zij zelf belangrijk vindt. Ze was zelf 

misschien liever wat voller geweest maar ze zegt ‘als ik straks gewoon weer vol MAG zijn’ alsof er iets 

of iemand is die haar dat nu verbiedt. Wat natuurlijk niet zo is, maar toch voelt het blijkbaar zo.  Door 

de druk die deze fitgirls ervaren vanuit zowel hun volgers als de organisaaties waarmee zij werken, zijn 

ze voortdurend op zoek naar een balans in hun leven waarbij de grens tussen gezond en ongezond gedrag 

regelmatig vervaagd wanneer zij doorslaan in hun gezonde gedrag.  

Een gevolg van het ervaren van teveel druk en het zoeken naar zo’n balans kan weer een 

verhoogd risico op een eetstoornis zijn. Het ervaren van stress/druk speelt namelijk een grote rol bij het 

ontstaan van eetstoornissen (Garner & Garfinkel, 1997). Naast dit gevolg ervaren de fitgirls de druk van 
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hun account sowieso als iets negatiefs en hebben zij verschillende strategieën om met deze druk om te 

gaan. 

“op het moment dat als je dan door zo’n moeilijke periode gaat en je laat, ja je zet het gewoon in een post van 

jongens. Ik wil niet helemaal uitweiden over…ja ik wil niet mezelf helemaal uitlaten over wat er allemaal aan de 

hand is maar ik heb op dit moment gewoon een moeilijke persoonlijke situatie dus het kan zijn dat ik wat minder 

vaak post.” (Ninian, @niniannijhuis) 

“Ik heb om mijzelf hierin te beschermen ook een soort van limiet gesteld: één foto per dag. 

S: Oke, dat is wel een soort van heftig. Een limiet hoezo heb je dit precies? Om jezelf te beschermen maar hoe 

moet ik dit voor me zien dan? 

L: Nou, anders wordt ik gek haha. Nee maar dan heb ik minder druk om mensen op de hoogte te houden. 

Gewoon een limiet zodat ik minder stress voel ofzo. 

S: Wat ervaar je dan voor druk of stress als je geen limiet zou instellen? 

L: Nou dat ik MOET posten om mijn volgers tevreden te houden. En er zijn een hoop fitgirls die vaker dan één 

keer per dag posten. Soms voel je dan wel een gevoel van, moet ik dat ook doen dan? Zegmaar ondanks het feit 

dat ik mij bescherm door  het posten van maar één  foto per dag, voel ik soms nog de druk om mensen op de 

hoogte te houden…Ook al heb ik een limiet. Je voelt je wel een soort van verplicht naar je volgers om in ieder 

geval elke dag een foto te plaatsen. 

S: Ja precies, daar hadden we het inderdaad net ook over. Wat gebeurt er dan bijvoorbeeld met je als je een 

paar dagen niet zou kunnen/kan posten? 

L: Dan ervaar ik wel een beetje onrust. En het klinkt echt super vreemd ofzo om dit te zeggen. Maar zo zal ik me 

verontschuldigen op mijn instagram door te vertellen waarom ik een paar dagen niet kan posten. Omdat ik me 

dan echt schuldig erover voel” 

Uit bovenstaande stukjes blijkt dat Lotte (@lifewithlot) zichzelf een limiet heeft gesteld voor het posten 

van foto’s. Daarnaast zie ik dat zowel Lotte (@lifewithlot) als Ninian (@niniannijhuis) zich 

verontschuldigd naar haar volgers toe bij minder posts. Beide voelen zich blijkbaar rustiger wanneer zij 

hun volgers uitleggen waarom of waardoor zij minder posten dan gebruikelijk. 

 

Rachida en Najima maken het zichzelf praktisch en proberen op een andere manier de druk te verlagen: 

 
“We doen elke dag wel iets aan de website en voorheen was het dus elke dag een blog maar nu dus ook al op de 

dinsdag en vrijdag video’s maar dan wel in plaats van een blog he, zodat we de druk voor onszelf ook wel wat 

verlagen. Want ja een video is ook veel meer werk dan een blog schrijven omdat je het nog helemaal moet editen 

enz. Dus op die manier maak je het voor jezelf ook wel een beetje minder, die druk.” (Najima, @healthysisters) 

 
In het kader van druk verlagen door een anders soort posts te publiceren, valt ook de strategie van 

Suzanne (@suefit). Zij besloot minder foto’s van haar lichaam (met blote buik) te posten waardoor ze 

minder druk voelde om altijd in shape te zijn en aan haar ideaalbeeld (en dat van haar volgers) te 

voldoen.  

 
“Ehm, nou in het begin, in het begin was ik wel heel erg bezig, zeker toen het alleen maar opliep met het fitgirl 

zijn als het ware. Het liep maar door en het liep maar door dat ik me echt op een gegeven moment bijna verplicht 

voelde om wat te posten. En dat is ik me bijna verplicht voelde om mijn blote buik te laten zien. En als je nu ook 
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terugkijkt in mijn Instagram van de afgelopen dagen, misschien wel weken. Dan zie je heel af en toe een blote 

buik terug maar het zijn er niet veel. En …dat eh is eigenlijk omdat ik me besefte dat ik die stress en druk niet 

meer wou van dat online gebeuren. Dat ik dacht van hee ja jongens ik moet dit voor mezelf blijven doen en niet 

voor een ander.”(Suzanne, @suefit) 

 

Ook Carmen (@carmenketelaar) heeft zo haar eigen oplossing om de druk even te ontlopen: 

“Ik ben pas een paar dagen naar Texel geweest samen met mijn vriend en toen heb ik gewoon echt mijn telefoon 

weggelegd. Gewoon echt 4 dagen helemaal niets gedaan met dat ding. En ik merk dan als je thuis komt dan val 

je er zo in terug. Dan begin je gelijk weer te plaatsen, en elke dag enzo. Maar dat merk ik dus aan mezelf dat ik 

ook af en toe gewoon een dagje vrij moet nemen. Gewoon een dagje even helemaal niets ofzoiets” (Carmen, 

@carmenketelaar) 

Er wordt door de fitgirls druk ervaren vanuit verschillende kanten en zij gaan op verschillende manieren 

om met deze druk. Wel blijven ze allemaal online het perfecte plaatje presenteren terwijl ze offline 

struggelen met hun onzekerheden over hun uiterlijk. Toch zijn ze vrijwel allemaal vast besloten, in ieder 

geval de komende tijd, hun fitgirl account voort te willen zetten. Enkel Elise (@elifood) twijfelt over 

het voort zetten van haar account, gezien de discrepantie die er bestaat tussen de online presentatie en 

de offline werkelijkheid. Haar manier om daar nu mee om te gaan is simpel. Ze update haar account 

regelmatig terwijl ze nadenkt over het eventueel stoppen met haar account. Mocht zij beslissen door te 

willen gaan dan kan dit nog omdat ze altijd regelmatig is blijven door posten.  

Kortom, binnen de wereld van de fitgirls blijkt er enerzijds een grote diversiteit te bestaan en anderzijds 

gelden er veel overeenkomsten tussen de levens en ervaringen van deze jonge vrouwen. Allen zijn zij 

dagelijks, ieder op haar eigen manier, bezig met het promoten van een gezonde levensstijl op een zo 

mooi mogelijke manier, terwijl ze in het offline leven vaak te maken hebben met onzekerheden en/of 

eetgestoord gedrag. De manier waarop deze jonge vrouwen omgaan met de discrepantie tussen hun 

online presentatie en offline werkelijkheid verschilt. Wel is duidelijk dat sommigen het hier moeilijk 

mee hebben. Zij proberen hun offline werkelijkheid zoveel mogelijk te controleren en zo dicht mogelijk 

in de buurt te komen van het perfecte plaatje dat ze online presenteren waardoor ze een verhoogd risico 

lopen door te slaan in hun ‘extreem gezonde’ gedrag.  
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5. Conclusie  

§ 5.1 Algemene conclusie         

Uit mijn onderzoek blijkt dat er binnen de wereld van de fitgirls een enorme diversiteit bestaat. Zo zijn 

er drie verschillende soorten fitgirls op basis van de online presentatie en bestaan er weer drie groepen 

op basis van de motivatie van deze jonge vrouwen om hun account te beginnen. Ik onderscheidde 

foodies (fitgirls die voornamelijk hun (gezonde) maaltijden presenteren), fitfoodies (fitgirls die zowel 

hun work-outs als maaltijden presenteren) en competitie fitgirls (fitgirls die zowel hun work-outs als 

maaltijden presenteren binnen een wedstrijdtraject waarbij ze toewerken naar een bodybuild wedstrijd 

en hun voedings- en bewegingsweg daarheen delen). Hiermee creëren de fitgirls een stabiele en 

samenhangende reeks van online voorstellingen/uitingen zoals de theorie van Huffaker en Calvert 

(2005) voorspelde. Echter geven Huffaker en Calvert aan dat mensen dit doen om te laten zien wie ze 

zijn, in mijn geval doen de fitgirls het eerder om te laten zien wie ze wíllen (en/of denken te) zijn. Ze 

presenteren hun gezonde levensstijl namelijk op een zo mooi mogelijke manier maar hun offline leven 

is, zoals eerder genoemd, niet altijd zo perfect.       

 De groep fit foodies is verreweg de grootste groep. Alle drie de groepen dragen (indirect) een 

nieuw ideaalbeeld uit doordat zij dagelijks met hun posts een gespierd en strak lichaam promoten. Ik 

ben het hierbij eens met de theorie van Ellison et al. (2006) die stelt dat individuen middels hun 

sociale media profiel bezig zij met impressie-management, waardoor onder andere Instagram een 

krachtig platoform is geworden voor online zelf-presentatie. Ook volgens Krämer en Haferkamp 

(2011) en Pempek, Yermolayeva en Calvert (2009) zijn bijna alle online gedragingen gericht op het 

maken van een bepaalde indruk op anderen. Ik ben het hiermee eens omdat vrijwel alle posts op de 

fitgirlaccounts ook zijn bedoeld om een bepaalde indruk op de volgers te maken. De fitgirls willen hun 

gezonde levensstijl promoten en posten daarom bepaalde specifieke content (niet).   

 Dit doen de fit foodies en competitie fitfirls door foto’s van hun gespierde lichamen te laten 

zien en daarbij te vertellen hoe ze trainen, eten en leven. Dat eetpatroon wordt daarnaast ook vaak 

gedeeld met foto’s en bijbehorende recepten. De foodies doen dit echter niet door het laten zien van 

hun lichaam. Wel gaan hun teksten vaak over gespierd en sterk zijn/willen worden en zelden over 

afvallen. Hiermee uiten alle drie de groepen kritiek op het huidige dunheidsideaal en promoten zij een 

gespierd lichaam welke volgens hen gezond is.        

 Over het algemeen schetst de online presentatie van fitgirls een veel positiever beeld over het 

leven van de fitgirl dan dat dit in werkelijk het geval is. Ik denk dat Cunningham (2013) en 

Baumeister (1982) voor een deel gelijk hebben wanneer zij zeggen dat mensen doen aan zelf-
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presentatie om ook de eigen visie van ‘de zelf’ vorm te geven. De fitgirls zijn in werkelijkheid 

namelijk vaak nog zoekende naar een balans en hun account is hier een onderdeel van. Echter denk ik 

niet dat de fitgirls enkel om die reden doen aan zelf-presentatie. Zij delen hun gezonde levensstijl ook 

om anderen te motiveren en stimuleren ook een gezonde levensstijl te gaan leiden.   

 De online presentatie zou volgens de fitgirls zelf een realistisch beeld moeten schetsen maar 

dit is vaak niet het geval overeenkomstig de theoriëen van onder andere Cunningham (2013) en 

Remmerswaal (2015). De online presentatie is namelijk bijna altijd positief, vrolijk en laat behaalde 

doelen en prestaties zien en/of mooi opgemaakte, gezonde maaltijden. Hierdoor lijkt het de fitgirls 

heel gemakkelijk af te gaan om dagelijks gezond te eten en/of lekker te bewegen.   

 In de praktijk hebben deze jonge vrouwen echter te maken met gevoelens van druk zowel 

vanuit hun volgers als vanuit de organisaties waar zij mee samen werken. Ook zijn veel van deze 

fitgirls onzeker en kampen sommigen met een eetstoornis of eet gestoord gedrag. Het ervaren van een 

soort plicht om te voldoen aan de verwachtingen van hun volgers en de organisaties waarmee ze 

werken zorgt ervoor dat deze jonge vrouwen allemaal zoekende zijn naar een balans in hun leven en 

de grens tussen gezond en ongezond gedrag is dan ook vervaagd omdat ze regelmatig doorslaan in hun 

gezonde gedrag. Dat stress, veroorzaakt door drukte, kwetsende opmerkingen en/of problemen in de 

familiaire sfeer, kan zorgen voor een bepaalde disbalans en het ontstaan van eetstoornissen schreven 

Garner en Garfinkel al in 1997. Ik ben het hiermee eens en zou hieraan willen toevoegen dat ook stress 

en druk veroorzaakt door sociale media gebruik kunnen zorgen voor onzekerheden en een verhoogd 

risico op het (weer) ontstaan van een eetstoornis. Omdat deze jonge vrouwen soms zo obsessief bezig 

zijn met werken aan het perfecte (online) plaatje, lijdt hun offline leven er wel eens onder. De vraag is 

of dit wel zo gezond is.         

 Uiteindelijk bleek de groep Competitie fitgirls het meeste druk te ervaren van hun 

fitgirlaccount omdat zij zichzelf niet alleen willen bewijzen tegenover hun volgers en sponsors maar 

ook tegenover een jury. Enkel binnen deze groep waren sommigen vrouwen ook niet meer ongesteld. 

Dit geeft aan dat zij op het randje balanceren van wat nog gezond is en wat niet meer.   

 Ook is er in dit onderzoek gekeken naar de motivaties voor het starten van een fitgirlaccount. 

Zodoende onderscheidde ik fitgirls die gestart zijn vanuit een eetstoornis en/of een ideaalbeeld of een 

praktische reden. De groep fitgirls die hun account zijn gestart vanuit een eetstoornis of ideaalbeeld 

bleken daarbij het meeste risico te lopen op het verliezen van hun balans en/of een eetstoornis te 

ontwikkelen. Ik ben het dan ook eens met de theorie van van Smink, Van Hoeven en Hoek (2012) die 

er vanuit gaat dat vrouwen die een dieet volgen om te kunnen voldoen aan een bepaald ideaalbeeld 

eerder door zullen slaan en last zullen krijgen van eetgestoord gedrag.    

 Verder bleek dat de fitgirls die hun account zijn gestart vanuit een praktische reden er vaak 

hun (full-time) job van hebben kunnen maken, terwijl dat bij de andere twee groepen vaak niet het 

geval was. Hierbij moet wel genoemd worden dat de fitgirls uit de andere twee groepen ook jonger 

zijn en er vaak nog een studie en/of bijbaan naast volgen/hebben. Om de druk voor zichzelf wat te 
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verlagen gebruiken de fitgirls verschillende strategiëen zoals het even offline gaan door telefoon en 

laptop uit te zetten, het zich verontschuldigen naar de volgers toen en/of het aankondigen van een 

offline periode. Ook proberen sommigen de druk te verlagen door zichzelf een limiet te stellen voor 

het posten van een maximaal aantal foto’s per tijdseenheid en/of de content dusdanig aan te passen dat 

het minder werk oplevert.          

 Al met al blijkt het leven van een fitgirl een stuk minder rooskleurig te zijn dan dit op basis 

van hun online profielen lijkt en hebben de fitgirls er moeite mee hier mee om te gaan. Zij leggen 

zichzelf vaak een bepaalde druk op om ook offline te voldoen aan het perfecte plaatje welke zij zelf 

online presenteren. Tegelijkertijd dragen zij met deze presentatie een nieuw schoonheidsideaal uit 

welke door tienduizenden volgers per dag wordt bekeken. Maar enkel gezond eten en veel sporten 

zullen er niet voor zorgen dat iemand gelukkig is, echter dragen de fitgirls op sociale media wel bij aan 

deze gedachte door online enkel een gelukkige, blije, gezonde en gespierde vrouw te presenteren. 

 

§ 5.2 Beperkingen van dit onderzoek  

Het is van belang de beperkingen van dit onderzoek op te merken. Zo is er vanwege de beperkte 

beschikbare tijd en beschikbare middelen geen rekening gehouden met het tijdstip waarop en de 

omgeving waarin de fitgirls werden geïnterviewd. Eventueel vervolgonderzoek zou de fitgirls op 

verschillende tijdstippen kunnen interviewen (winter en zomer bijvoorbeeld) op vaste plekken. Ook de 

data verkregen door middel van observaties hadden voor sommige events directer, beter en 

systematischer genotuleerd en geordend moeten worden. Echter vonden veel van deze events plaats in 

januari en februari toen nog niet bekend was dat ik dit onderzoek daadwerkelijk zou mogen voortzetten. 

Ik ben wel naar deze events geweest maar heb hier helaas geen gebruik gemaakt van fieldnotes. Vervolg 

onderzoek zou zich kunnen focussen op meer online profielen en hier dieper op in kunnen gaan, door 

ook de volgers van deze fitgirls en eventueel internationale fitgirlaccounts mee te nemen in een 

onderzoek om zo een nog beter beeld te verkrijgen van de wereld waar deze fitgirls zich in begeven. 

Daarnaast ben ik het ook eens met Pingree (2007) en Valkenburg & Peter (2013) die al eerder benadrukte 

dat het van groot belang is meer onderzoek te doen naar expressie-effecten. Uit mijn onderzoek blijkt 

namelijk dat het creëren van online inhoud niet enkel effect heeft op de volgers van deze accounts maar 

ook invloed heeft op de makers (fitgirls) zelf. Vervolg onderzoek zou specifieker in kunnen gaan op 

deze expressie-effecten door bijvoorbeeld in te gaan op de psychologisch factoren die hierbij een rol 

spelen. 

 

 § 5.3 Aanbevelingen voor de praktijk 

Het is goed om ons te realiseren dat we op sociale media vaak enkel het perfecte plaatje uit iemands 

leven zien. Ook bij de fitgirls is dit het geval terwijl dit in werkelijkheid helemaal niet zo perfect bleek 
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te zijn. Daarbij moeten we ons realiseren dat wat we online zien van fitgirls niet het werkelijke leven 

van een fitgirl is maar enkel snapshots van activiteiten die zij met de wereld wil delen. 

Het is ook belangrijk je bewust te zijn van de gevolgen die sociale media gebruik en het streven naar 

een ideaalbeeld met zich mee kunnen brengen. Het is voor bedrijven die inspelen op de fitgirltrend van 

belang rekening te houden met het menselijke aspect achter deze accounts. Zij, máár ook de volgers van 

deze accounts en de fitgirls zelf die zich vergelijken met anderen moeten zich realiseren dat wat ze 

online zien van anderen niet het hele leven is maar slechts kleine gedeelten van positieve momenten uit 

het leven van die online persoon. Ook moeten jonge vrouwen zich niet constant willen vergelijken met 

andere vrouwen op sociale media. Niet alleen omdat dit online beeld een vertekend beeld is, maar ook 

omdat dit vergelijken kan leiden tot een negatief zelfbeeld en zelfs tot eetstoornissen en depressies.  
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Bijlagen 

Bijlage I Overzicht verschillende groepen fitgirls en de positionering van mijn respondenten 

  

                                                                                        

 Foodies Fit foodies Competitie Fitgirls 

Eetstoornis Ninian 

(@niniannijhuis) 

Carmen 

(@carmenketelaar) 

Lotte (@lifewithlot) 

 

Ideaalbeeld Elise (@elifood) Suzanne (@suefit) 

Lotte (@lifewithlot) 

Carmen 

(@carmenketelaar) 

Anne (@fannetiek) 

Larissa (@larissavan 

meerten) 

Pragmatisch  Rachida en Najima 

(@healthysisters) 

Carolina (@foodie-

ness) 

Aranka 

(@arankaworld) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soort fitgirl 

M
o
ti

v
at

ie
 



84 
 

 

 

 

 

 

 

Bijlage II Transcripten  

 

Transcript 1. 

Transcript Interview 18-05-2016, 15:30 uur-17:10 uur, Amsterdam (AmstelPlace) 

Respondente: Larissa van Meerten 

18.800 volgers op het moment van interviewen  

 

Larissa is net als Anne van Fannetiek een Bikini fitness atleet.  

S: Heeey Larissa! 

L: Hoiiii! 

S: Wat super fijn dat je me wilt helpen met mijn Scriptie onderzoek, dat om mee te beginnen. 

L: Ja tuurlijk joh, maar wat hield het onderzoek nou precies in ook alweer? Kan je me nog eens even 

uitleggen hoe en wat.  

S: Haha goeie, ja nee tuurlijk dat was ik ook van plan hoor ik zal mezelf nog even kort voorstellen en 

het onderzoek ook nog even kort toelichten alvorens we beginnen.  

L: Ja graag! 

S: Ga ik doen, mocht je tussendoor vragen hebben vuur ze dan maar af.  

L: hahaha zal ik doen. 

S: Nou zoals je weer mijn naam is dus Suzanne Brummel, ik ben 22 jaar oud en momenteel doe ik in 

het kader van mijn Masterscriptie aan de VU een onderzoek naar de wereld van de fitgirls en foodies. 

Het doel van de interviews die ik houd is onder andere om te kijken of en hoe er zogeheten expressie-

effecten optreden, dit zou betekenen dat het creëren van online inhoud zoals fitgirls en foodies creëren 

op hun blog en Instagram door bijv. het plaatsen van een selfie in de sportschool niet alleen effect 

heeft op de ontvangers , hun volgers dus,  maar ook op de persoon zelf. Hiervoor zullen onder andere 

interviews afgenomen worden met verschillende fitgirls en foodies 

L: Oh top, wat een superleuk onderzoek joh. Maar hee leuk, om elkaar ook een keertje in het echt te 

zien. 

S: Ja superleuk! Hee en zoals eerder afgesproken zal de verwerking van de interviews volledig 
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anoniem plaatsvinden maar als je het zelf leuk vindt om genoemd te worden dan doe ik dat. 

L: Oh het maakt mij niet uit.  

S: Oke, nou dat is goed om te weten, dan kan ik je naam dus gewoon gebruiken? 

L: Jahoor ja,  

S: Oke, fijn. Al je gegevens zullen natuurlijk sowieso netjes en vertrouwelijk worden behandeld en 

mocht je je niet prettig voelen bij het beantwoorden van sommige vragen dan kun je dat ook gewoon 

aangeven hoor. Het uiteindelijke onderzoek zal alleen voor intern gebruik van de Universiteit zijn en 

zal dan ook niet openbaar worden gemaakt. Ik gok dat het interview ongeveer een uur tot anderhalf 

uur zal duren en zoals eerder afgesproken zal het ook worden opgenomen. Everything clear so far?  

L: Ja, nee helemaal top. Maar zelf doe je ook wel veel via Instagram toch?  

S: Ja dat klopt, zo ben ik ook eigenlijk bij dit onderwerp gekomen hoor. Ik rolde zo in het wereldje en 

ik was heel geïnteresseerd in alles, en nog steeds. Dus zodoende.  

L: Ja, en..maar..heb…doe je dan ook vanuit jezelf ehm onderzoek zegmaar, dat je…ja..je hebt ook heel 

veel volgers…kijk je ook nog naar jezelf? 

S: Nee natuurlijk heb ik wel mijn eigen ervaringen en interpretaties maar voor het onderzoek interview 

ik echt anderen en observeer ik bij events en ik wil wellicht nog online profielen gaan observeren maar 

dat is even afhankelijk van hoeveel tijd ik nog heb.  

L: Ja precies, snap ik. Het moet wel wetenschappelijk blijven natuurlijk. Supertof man. 

S: Ja erg leuk dat vind ik zelf tenminste, hee het interview zal geen interview worden waarin ik alleen 

maar vragen op je afvuur. Laten we gewoon gezellig kletsen over jou ervaringen en je sport en je leven 

als fitgirl of althans vind jij jezelf een fitgirl? 

L: Eh, ehm ja ik weet niet. Aan de ene kant ehm, vind ik wel dat ik iemand ben die dat zou kunnen 

zijn. Maar ik zie mezelf echt totaal niet zo. Ik ehm, ik..het valt me wel op dat steeds meer mensen de 

term, of vooral meiden de term fitgirl noemen als ze twee keer in de week bodypump doen ofzo. Ja 

weetje dan ben je al een fitgirl, en als je een salade eet in plaats van een boterham. En dat merk ik wel 

dat dat heel erg, dat dat steeds meer wordt. En ehm,  

S: Maar wat is een fitgirl dan wel volgens jou? 

L: Ehm, ja dat is een goeie vraag….nee toevallig had ik het er laatst nog over met mijn vriend. Die 

ja…wat is een fitgirl? Ja ik denk toch…toch wel, ik vind het een heel lastige term, de term fitgirl..Ehm 

het moet gewoon een levensstijl zijn en niet een levensstijl dat je dat ehm, ja ik vind het heel moeilijk 

hoor wat een fitgirl is.  

S: Ja dat kan hoor misschien heb je er ook geen definitie voor 

L: Nee niet per se, weetje als iemand gewoon lekker veel sport. Ehm ehm een balans heeft tussen 

gewoon gezond eten en maar ook, ik vind fitgirls niet per se mensen die echt alleen maar met gezond 

eten bij zijn en die niet meer een keertje gaan stappen of weet ik het wat een wijntje drinken. Ik vind 

gewoon dat als je daar een balans tussen gevonden hebt, en gewoon sport maar ook gewoon niet kan 

gaan sporten als je daar geen zin in hebt vind ik je nog steeds een fitgirl. Niet dat…ik lees heel vaak 
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die instagram posts van ja als je geen zin hebt dan moet je alsnog gaan en weet ik het allemaal wat. En 

daar heb ik soms wel moeite mee. Daar ben ik het dan niet mee eens. Als je geen zin hebt moet je niet 

gaan. Maar, ik vind het lastig om echt een term of definitie voor fitgirl te vinden.  

S: Maar opzich noem je al best veel, maar je zegt net van lekker veel sporten…maar wat is dan in jou 

optiek veel? 

L: Ja ehm, ehm ja ik denk niet alleen maar met fit eruit zien. Als jij gewoon je voeding op orde hebt 

wat betreft je weet wat je eet en of dat nou gezond is of niet gezond, ik vind dat als je gewoon bewust 

bent van wat je eet en daar bewuste keuzes in maakt. En ehm, en naar de sportschool gaat, ja ongeveer 

3 of 4 keer in de week. Nee ik vind het een hele moeilijke vraag.  

S: Maar zou je jezelf dan zien als fitgirl onder wat je nu hebt gezegt van bewust bezig zijn en 3 a 4 

keer per week sporten? 

L: In dat opzicht wel ja, ja. Ik wil mezelf niet zo noemen, maar als ik kijk naar hoe ik een fitgirl zie 

dan zie ik wel mezelf, mijn leven, mijn eigen levensstijl. 

S: Oke, maar waarom wil je jezelf niet zo noemen dan? 

L: Ehm ja dat weet ik niet, ik vind het gewoon lastig een definitie eraan te geven en iedereen doet dat 

ook op zijn eigen manier en dan weet ik niet of ik in hun definitie pas zegmaar. Ik houd gewoon niet 

zo van die naampjes geven. 

S: Ah oke, maar als we kijken naar je eigen definitie dan vind je jezelf wel een fitgirl zei je net, maar 

is dat ook op het moment dat je in je bikinifitness traject zat? 

L: Of je dan ook een fitgirl bent? 

S: Ja precies, of je jezelf dan ook zo ziet of zag? 

L; Ja dat denk ik wel, ehm, alleen niet een gezonde fitgirl op een gegeven moment meer. 

S: Ik vind dat wel interessant wat je zegt, want je bent er ooit mee gestart hoezo eigenlijk? 

L: ehm ik heb twee dingen altijd heel mooi gevonden, dat zijn zwangere vrouwn (ze lacht) en 

afgetrainde vrouwen 

S: Awh. 

L: En zwanger naja ik was 19 dus dat moest ik nog maar even laten gaan maar ehm, en ik heb een 

dansopleiding gedaan alleen ik heb nooit echt het gevoel gehad dat ik ergens keihard voor ergens heb 

moeten werken. En ik heb dat gevoel dus nooit gehad en ik leerde mijn vriend kennen. EN via mijn 

vriend leerde ik mijn huidige coaches kennen. Wij waren op vakantie geweest in Thailand en zij 

hadden foto’s gezien van ons op het strand, hè bikini…en toen hadden ze tegen hem gezegd van hee 

Larissa die heeft wel potentie. Als ze het leuk lijkt mag ze wel een keertje op gesprek komen. 

S: Want jou vriend zit in de bikini fitness wereld? 

L: Nee, nee mijn vriend die werkt in de sportschool en ehm, mijn per…mijn coaches die hebben een 

personal training bedrijf aan de sportschool.  

S: Aha oke 

Met opmerkingen [S1]: Motivatie, eruit willen zien als 
een afgetrainde vrouw. Gevraagd, leuk want dan kan je er 
uitzien zoals zo’n afgetrainde vrouw.. 
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L: Dus niet zozeer alleen maar bikini atleten of bodybuilders maar van alles zegmaar. Ja en ehm en 

toen had ik zoiets van ja weetje ik was, ik had, ik was afgestudeerd. Mijn dansopleiding had ik 

afgerond en toen deed ik een fitness opleiding maar ik dacht van oke wat nu, ik had een beetje, ik had 

voor mezelf besloten ik neem een tussenjaar en toen dacht ik van ik heb ook niets te verliezen ook dus 

toen ben ik daar op gesprek gegaan en toen hebben zij een beetje verteld hoe het in elkaar zit. En toen 

dacht ik nou dat ga ik ff doen (ze lacht). FF….FF 12 weken op dieet en 5 maanden trainen en ik had 

nog nooit krachttraining gedaan.  

S: Nog nooit? Ook niet met je dansopleiding? 

L: Nee, niet echt krachttraining daar was het toen nog helemaal niet. Als ik nu terug kijk met de kennis 

die ik nu heb was het tuurlijk heel handig geweest, krachttraining maar ook meer op voeding letten. 

Maar dat was toen nog helemaal niet zo, het was echt dansen. 

S: Oh wat grappig, maar toen? Moest je gelijk betalen voor dat traject ook? Want dat is toch superduur 

en zomaar als sprong in het diepe misschien wel heel veel geld? Zeker als je nog nooit krachttraining 

hebt gedaan en dan gelijk bikinifitness atleet wilt worden… 

L: Ja…klopt…ja nee dat dacht ik dus ook. Ik dacht eerst van nah oke maar zij vragen mij toch…Maar 

later besefte ik me wel van ik kom gelijk in een atleten team van hen en ik moet mezelf natuurlijk eerst 

wel bewijzen. En voordat zij allemaal tijd en energie in mij gaan steken, ja misschien heb ik wel zoiets 

van ik vind dit niets en ik stop ermee en dan hebben zij er heel veel tijd en energie in gestoken. Dus ik 

heb ze wel moeten betalen in het begin. Voor mijn eerste traject, maar na dat traject hebben ze 

gevraagd of ik echt nu in hun atleten team wil komen en nu hoef ik niet meer te betalen. 

S: Want zij halen daar reclame uit? 

L: Ja klopt, zij halen daar reclame uit en ze doen het gewoon heel graag en ze weten dat ik me der wel 

kan voor inzetten voor de volle 100%. 

S: Je hebt je bewezen zegmaar 

L: Ja, ja precies… 

S: Maar heeft dat ook te maken met je Instagram account die dan zo is gegroeid. Stel je had je 

Instagram account niet gehad had je dan nog moeten betalen denk je? 

L: Als ik die niet had gehad…nee nee want ehm, eigenlijk de meiden die mij volgen is niet de 

doelgroep die zij trekken. Want ehm, dat…dat zijn bikini atleten en bodybuilders maar zij zijn best 

wel exclusief en best wel heel duur en ehm ja meiden die mij volgen die willen maximaal 30 euro per 

maand aan een sportschool uitgeven en niet het geld van een atleet. Dus het is niet zozeer van de 

Instagram nee. Het is meer de kranten en de wedstrijden, in het wereldje zelf zegmaar. 

S: Ah oke, maar wanneer ben jij je Instagram precies begonnen? Tegelijk met je traject? 

L: Naja ik had al wel een Instagram maar ik was er nooit zo, nooit zo mee bezig. Ik poste gewoon een 

selfie of gewoon niets boeiends, als ik een feestje had gehad, eigenlijk wat de normale mens doet op 

Instagram dat deed ik toen ook. Naja en toen begon ik steeds wat meer aan me lichaam te zien en toen 

ehm ja ik weet niet precies hoe het begonnen is. Ik vond het gewoon leuk om mijn verhaal te vertellen. 
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En dat deed ik eerst via Facebook en toen dacht ik…maar mijn vriend die vond het niets dat ik bijv 

een foto van mijn buik poste. Dus eerst vroeg ik het, dat weet ik nog heel goed. Dat ik hem appte en 

een foto stuurde en vroeg van ja marcel vind je dit goed als ik dit online zet. Achteraf denk ik, waarom 

vraag je dat maargoed hè. En toen zei die ja maarja het is wel een beetje bloot en ja…naja en 

uiteindelijk ben ik toch een stapje verder gegaan en uiteindelijk merkte ik dat mensen mij echt, echt 

gingen volgen en ik kreeg, nou toen ik nog geen 1000 volgers had kreeg ik al wel berichten van hoe ik 

het deed en dat mensen me echt op de voet volgde. En dat vond ik zo leuk, dus toen ben ik er wel echt 

wat van gaan maken op Instagram. En het was ook wel een stok achter de deur voor mij hoor. Dat 

mensen wisten waar ik mee bezig was, om niet zo makkelijk meer te stoppen. 

S: Je voelde een soort van druk van je volgers omdat je het met ze deelde? 

L: Ja, ja…zeker. En het was toen nog helemaal niet zoals het nu een hype is eigenlijk. Naja hype…ja 

is het eigenlijk wel. Als ik het nu zeg, hoor je wel eens ja dat doe ik ook. Dus het is helemaal niet zo 

bijzonder meer, maar toen was het nog helemaal niet zo bekend. En ehm, en ja mensen vonden het 

interessant wat het precies was. En ik heb echt wel vaak zeker in de begin periode aan gedacht om te 

stoppen maar ehm, je durft het ook niet. En ik ben heel blij dat ik die Instagram account ben begonnen 

omdat het uiteindelijk echt een stok achter de deur was voor mij. 

S: En heeft je Instagram account buiten dat nog meer voor je kunnen betekenen? 

L: Ehm, ja tuurlijk, ja het heeft wel invloed maar ik kan zo niet één, twee drie zeggen. Ja tuurlijk heeft 

het invloed, je bent meer…als je met je familie bent ofzo ben je meer met je telefoon bezig dat soort 

dingen, ehm, maar ik probeer het wel een beetje wat ik op mijn instagram account wil laten zien is dat 

ik wel gewoon ook een mens ben. Weetje sommigen, er zijn meiden die ik zelf volg die posten echt 

alleen maar of ehm selfies van hun shape of dat ze in de sportschool zijn maar niet als ze bij hun oma 

zijn of als ze boodschappen gaan doen of als ze weet ik het wat weetje en dat wil ik wel laten zien, of 

als ik een weekendje weg ben. Ik ben gewoon een mens en dat doe ik ook gewoon.  

S: Dus een realistisch beeld wil je neerzetten? 

L:Ja zeker, zeker. Ja dus het heeft zeker wel invloed gehad hoor maar ik kan niet precies zeggen hoe 

eigenlijk. 

S: Heb je misschien bepaalde gevoelens gehad? Meer stress bijvoorbeeld? 

L: Ja klopt, ehm soms wel. Soms voel ik wel druk, zoals ik heb nu dan my protein en zij willen heel 

graag dat ik dingen post maar ik ja, ik wil niet te commercieel overkomen. Zo van ja gebruik nu deze 

kortingscode en je krijgt zoveel procent korting. Weetje ik ben daar helemaal niet van. En soms voel 

ik, ik voel ook wel de druk dat ik mijn shape een beetje ehm, in orde moet houden zal ik maar zeggen. 

Ik ben nu eigenlijk al voor mijn gevoel ben ik al iets te ver en heb ik het al iets te ver laten komen dan 

dat ik het zelf had gewild. Ehm, en die druk voel ik wel maar niet vervelend ofzo.  

S: Maar wat bedoel je met iets te ver laten komen? Wat was je idee dan? 

L: Nah ik heb dan één wedstrijd gedaan en toen ben ik ongeveer twee en een halve maand in off-

season ehm geweest zoals ze dat dan noemen. En ehm, maar toen in twee en een halve maand ben ik 

Met opmerkingen [S2]: Onzekerheid, perfectionistisch 

Met opmerkingen [S3]: De stok achter de deur motivatie, 
ze wil een doel/ideaalbeeld behalen en haar instagram werkt 
als stok achter de deur 

Met opmerkingen [S4]: Wil een realistisch beeld laten 
zien… 

Met opmerkingen [S5]: Ervaren van Druk, verandering na 
het starten van de account en manier van presenteren (wil 
niet commercieel overkomen)  
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meer dan 10 kilo aangekomen. En toen dacht ik van oke er moet nu iets gebeuren, en dan gewoon voor 

mezelf. Omdat ik dan lekkerder in mijn vel zit. Maar ook wel weer van oh straks volgen mensen mij 

via social media en dan zien ze mij in het echt en dan denken ze Is dat Larissa? Weetje dat wil ik ook 

niet. Dus die druk voelde ik toen wel heel erg. En toen heb ik besloten weer voor een wedstrijd te 

gaan, en toen had ik weer een wedstrijdvoorbereiding en nu ben ik dan sinds november niet meer in 

voorbereiding. En ehm mijn coaches hebben altijd vanaf het begin af aan wel gezegd van hee Larissa 

na de wedstrijd, is het maximale gewicht wat je aan kan komen 5 kilo. Ja daar zit ik nu weer ruim 

overheen. En dat…dat blijft altijd wel in mijn hoofd. 

S: Oh oke, want dus na je eerste wedstrijd kwam je in korte tijd 10 kilo aan en dat is nu na je tweede 

wedstrijd weer gebeurd? 

L: Ja… 

S: Maar baal je daar dan zelf van of meer voor je volgers? 

L: Ja ehm aan de ene kant baal ik er wel van het is met vlagen, de ene dag kijk ik in de spiegel en denk 

ik ja weetje boeiend, ik vind het eigenlijk ook wel prima hoe ik eruit zie. Mijn trainingen gaan lekker 

en ik voel die druk van de wedstrijd niet meer en dat vind ik ook lekker. Maar het kan maar zo zijn dat 

ik de volgende dag wakker wordt en denk van Shiiiiit Laris je moet nou echt ff normaal gaan doen 

want dit ziet er niet uit, of dan voel ik met lesgeven voel ik een rolletje hier of een rolletje daar en dan 

denk ik SHIT dat is echt lang geleden dat ik dat gevoeld heb. Maar eh, ik denk dat die druk meer door 

me coaches komt dan via social media. Dat ik maag 5 kilo aan mag komen.  

S: Oke, maar je hebt nu toch na je tweede wedstrijd een beslissing gemaakt van nu even geen 

wedstrijden meer. Dus hoezo heb je die druk dan nog vanuit je coaches? 

L: Ja…Ja…het liefst zou ik echt daarna weer het podium opstappen maar ik merkte gewoon dat ik echt 

ff herstel nodig had. Ehm, afgelopen jaar heeft echt alleen maar in het teken van mij gestaan. In mijn 

omgeving, met mijn vriend en mijn familie…het ging ALTIJD om mij. Ehm weetje, je..ja ik weet 

niet…alles moest, al je eten moet voorbereid zijn. Je mag er gewoon niet van afwijken. 

S: Woon je nog thuis? 

L: Nee ik woon thuis… 

S: Ja dus je ouders moesten koken wat jij moest eten? 

L: Ja of naja uiteindelijk kookte ik het dan wel zelf, maar ze steunde me heel erg daarin en ze 

probeerden ook delen mee te doen. Alleen ehm, ik heb wel er heel erg aan over gehouden dat ik 

ALLES van tevoren MOET weten zodat ik mijn dingen kan gaan plannen. Zoals…en dat heb ik nu 

nog steeds. Stel ik heb vandaag gewoon normaal gegeten, vanochtend ontbeten met brood en weet ik 

het allemaal, en ik heb gewoon in mijn hoofd dat ik straks aardappels, groente vlees bij wijze van ga 

eten. En als we dan onverwachts uit eten gaan ofzo dan word ik al helemaal gek in me hoofd. En dan 

denk ooooh nee maar dan had ik dit vanmiddag moeten laten en dat vanmiddag moeten laten. 

S: En dat had je eerder niet? 

Met opmerkingen [S6]: Heftig…Onzeker over zichzelf, wil 
altijd het perfecte plaatje kunnen laten zien. Willen voldoen 
aan haar soort van eigen ideaalbeeld 

Met opmerkingen [S7]: Dagelijks praktijk, soms onzeker, 
vaak druk, struggels, moodswings  
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L: Voordat ik eraan begon? Nee helemaal niet, ik at echt alles wat los en vast zat. Als ik nu terug kijk 

dan denk ik wel dat ik dagelijks wel rond de 4000 calorieën zat ofzo. Ik was echt een vuilnisbak.  

S: Maar nu zit je off-season en toch let je er nog op dan?  

L: Ja ik let er zeker op, maar zoals afgelopen weekend dan ben ik een weekendje weg en dan kan ik 

het loslaten, maar dat heeft echt anderhalf jaar geduurd. Ik merk echt wel nu sinds de laatste paar 

weken dat ik daar een beetje me draai in vind.  

S: Maar je tweede wedstrijd was in november zei je? 

L: Ehm eind oktober 2015 was mijn tweede en derde wedstrijd. Ja. 

S: Maar daarna ben je gestopt of heb je een pauze ingelast…of heb je stiekem plannen om het podium 

weer op te gaan? Want je zegt dat je toch die druk voelt vanuit je coaches en een beetje vanuit sociale 

media hoe kan dat dan als je helemaal gestopt bent? 

L: Naja…stiekem in mijn achterhoofd ben ik wel bezig met een volgende wedstrijd maar ik weet nog 

niet wanneer. Ik ben vooral aan het trainen nu. Omdat ik heel erg wil als je foto’s van mijn eerste 

wedstrijd ziet en van mijn toekomstige wedstrijd. Als je die foto’s naast elkaar zet dat je dan echt 

zoiets hebt van WOW die meid die heeft gewoon echt een jaar kei-hard getraind, vind ik echt tof om te 

zien. Want dan heb ik pas het gevoel dat ik een voorbeeld voor iemand kan zijn. Net als dat mensen 

mij u een berichtje sturen van ja je bent echt een voorbeeld voor mij, nu snap ik nooit zo goed 

waarom, ik voel dat nu niet echt maar dan kan ik begrijpen dat ik een voorbeeld kan zijn omdat ik 

gewoon een jaar lang kei-hard getraind heb en dat mijn shape echt verbeterd is. Ehm, en ik merk nu 

dat dat dat een beetje begint te komen. Dus ALS ik een wedstrijd zou gaan doen. Ik zit ook nog te 

twijfelen bij welke bond ik zou gaan. Je hebt namelijk verschillende bonden. 

S: Ja…jaa.. 

L: maar ALS ik een wedstrijd zou doen dan zou het OF eind dit jaar zijn OF begin volgend jaar. Ik wil 

sowieso nog wel een keertje een wedstrijd doen hoor maarja je weet nooit hoe dingen lopen en als ik 

merk dat ik er niet klaar voor ben dan stel ik het nog eventjes uit. Maar ik wil sowieso nog een keer 

een wedstrijd doen. 

S: Maar je traint nu dus door maar je voeding let je dan minder op. Maakt dat dan niet uit?  

Als je maar doortraint en voor het traject 15 weken bijv. gaat cutten? 

L: Ehm zolang ik voldoende eiwitten neem is er niets aan de hand, dat is het belangrijkste. 

S: Dan kan je deze periode beschouwen als een soort hele lange bulk ofzo? 

L: Ja zoiets ja, ja…ja nee, nee ik doe officieel niet echt aan bulken. Tuurlijk kom ik veel aan en ehm. 

Maar zolang ik voldoende eiwitten neem. Ik let daar wel op. Ehm maar zoals ehm ik net naar mijn 

oma ging en die bied mij een chocolaatje aan dan eet ik dat gewoon en in wedstrijdvoorbereiding kan 

dat natuurlijk niet. Ehm, dus ik zorg wel dat mijn lichaam voldoende eiwitten heeft om te herstellen en 

om te gaan bouwen. Dat, daar zorg ik sowieso voor. 

S: EN waar haal jij je eiwitten uit? Eiwitshakes? 

Met opmerkingen [S8]: Pas als ze zichzelf dus nog een 
keer overtreft (deze vrouw is al wereldkampioen geworden 
in haar klasse!) dan pas heeft ze het idee een voorbeeld te 
mogen zijn. Ze is nog steeds super onzeker! En wil per se nog 
strakker worden.  
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L: Ehm nee ik gebruik geen shakes, ik haal alles uit mijn voeding. Mijn coaches zijn, natural body 

builders dus wij gebruiken niks. Het enige wat we gebruiken is eventueel in de voorbereiding, Visolie 

tabletten en multivitaminen. Maar geen, ja een eiwitshake kan maar ik vind dat zonde. Ik eet liever 

eiwitten dan dat ik ze drink.  

S: Oke… 

L: Ja ik drink..nee dat vind ik zonde altijd. Dus ik haal het liever uit mijn voeding. 

S: Heb je dan het gevoel dat je niet echt iets binnen hebt gekregen? 

L: Nee klopt 

S: En wat eet je dan voor je eiwitten? Kwark? Noten? Kip? Of nog speciale dingen? 

L: Nee klopt inderdaad, ik eet magere kwark met vruchten en ehm daar haal ik dan, en ik eet ehm heel 

veel vlees op een dag. Best wel heel erg veel.  

S: Wat is veel vlees voor jou? 

L: Veel vlees ehm ja soms wel 400 gram op een dag. En voor heel veel mensen is dat veel ik weet 

natuurlijk niet wat jij gewend bent. 

S: naja ik ben natuurlijk als zwemmer ook een echte vlees eter dus ik ben wel wat gewend maar ik 

weet inderdaad dat de meeste mensen 100 misschien 200 gram vlees op een dag eten. 

L: Ja nee precies. Toevallig had ik het er laatste over met een diëtiste of een voedingsdeskundige moet 

ik zeggen. En die zei ja ik heb nou wat vrouwen en die komen niet aan hun eiwitten maar ze eten wel 

125 gram vlees op een dag!! Alsof het superveel was..Dus ik zeg nou dan geef je ze toch gewoon 250 

gram vlees…En zij zo..waaat 250 gram vlees?! Ja toch, weetje als jij aan je eiwitten wilt komen dan 

moet dat gewoon en dat vinden heel veel mensen, zelfs voedingsdeskundigen dus vinden dat veel. 

S: Oh haha wat grappig, maar ik vind vlees superlekker dus ik vind het prima 

L: Jaaa ik ook, je kan me er echt voor wakker maken. En mensen zitten je aan te kijken van huh hoezo 

eet jij zoveel.  

S: hahaha ja precies. Ik heb het ook met brood en pasta. Dat vind ik superlekker en eet ik ook heel 

veel. Maar dat soort dingen kunnen natuurlijk niet in jou wedstrijdvoorbereiding? 

L: Heel veel niet, maar ik eet het wel gewoon. 

S: Echt? 

L: ja ik eet gewoon in wedstrijdvoorbereiding, twee sneetjes brood op een dag en ehm mijn coaches 

zijn eigenlijk net zo van ehm. Zolang jij een negatieve energiebalans creëert dan val je sowieso af. Al 

eet jij een reep chocolade op je dag en dat is het enige, dan val je, kijk goed is anders maar je valt wel 

af. En ik zorg gewoon dat ik voldoende, eiwitten, vetten en koolhydraten binnen krijg.  

S: Het klinkt een beetje als het if it fits macro principe 

L: Ehm neh eigenlijk niet, ik snap wel dat je het zegt hoor maar in wedstrijdvoorbereiding hebben 

sommigen die werken volgens dat principe bijvoorbeeld cheatdays maar ik mag dat echt absoluut niet. 

Beetje jammer maar ehm, maar ja ik eet gewoon brood en ik eet savonds gewoon pasta’s en 

aardappels. 

Met opmerkingen [S9]: Hier zegt ze zelf dat het niet 
gezond is 

Met opmerkingen [S10]: Vroeger gaf ze aan alles te eten 
wat lost en vast zat 

Met opmerkingen [S11]: Ze vind het jammer dat ze niet 
mag doen aan cheat days, het liefste eet ze dus gewoon wat 
ze lekker vindt. Toch doet ze dit niet om te kunnen voldoen 
aan een ideaalbeeld/  
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S: Maar minder dan? 

L: ja het gaat uiteindelijk om de porties die je eet, dus ehm, nee gewoon alles in principe. 

S: Oh jeetje interessant, want sommige eten dan enkel kip, rijst en broccoli…en die eten dan 4 keer per 

dag een bakje met dat. En shakes en kwark misschien maar nooit brood, geen vlees naast de kip, geen 

pasta.. 

L: Nee, weetje ik …die variatie in voeding is gewoon zo belangrijk om voldoende vitamines en 

mineralen binnen te krijgen En om je lichaam, om gewoon. Kijk tuurlijk kan je afvallen en aankomen 

met enkel rijst, kip en broccoli maar wat ik zeg uiteindelijk is die negatieve energie balans lijdend en 

net als cardio. Ik heb nog nooit cardio gedaan. 

S: Niet? 

L: Nou ik hoef dat maar te zeggen en mensen, of de hele bikini fitness wereld zit me aan te kijken van 

huh doe jij GEEN cardio. Hoe dan? Nee sorry ik eet liever een boterham minder dan dat ik een half 

uur cardio, dat ik een half uur op zo’n cardio apparaat moet gaan staan. 

S: Ja dat vond ik heel bijzonder om te lezen inderdaad, want ik heb je natuurlijk even gegoogeld voor 

dit interview. En daar las ik in een eerder interview dat je gaf inderdaad dat je geen cardio doet. En dat 

verbaasde mij ook echt. Maar ik ken het wereldje natuurlijk niet echt van binnen maar alle bikini 

fitness meiden die ik tot nu toe volgde en dingen over heb gelezen die doen elke dag cardio.  

L: Ja dat klopt, maar nee weetje, Het enige waarom ik cardio zou kunnen doen is om de calorieën in 

mijn lichaam geleidelijk af te laten nemen als het ware. Het is niet zozeer meer om sneller te 

verbranden ofzo. Veel meiden die cardio doen, die gaan overdag onbewust minder bewegen met hun 

handen of ze pakken de auto in plaats van de fiets en dat soort dingen. EN uiteindelijk blijkt dat 

wanneer je geen cardio doet je overdag meer calorieën verbrandt dan dat je sochtends wel cardio doet 

omdat je lichaam onbewust energie gaat opsparen. Dus het heeft eigenlijk helemaal geen nut. Als je 

moe bent dan heb je gewoon meer zin om te eten en dan ga je, ben je gewoon sneller in de verleiding 

om wat te snoepen dan wanneer je niet moe bent. Misschien herken je dat zelf ook wel? 

S: Ja dat is heel herkenbaar en een bekend gegeven inderdaad. Hoe moeier hoe meer trek in vooral 

ongezonde vettige snacks.  

L: Nou en daarom zeggen mijn coaches van cardio is niet nodig, als jou voeding gewoon op orde is 

dan is er niets aan de hand. En nou ik vind het niet erg hoor. 

S: Nee dat snap ik, daar bespaar je ook een hoop tijd mee.  

L: Ja want als je twee uur op een crosstrainer moet zitten of moet lopen ja ja…en energie. Dus ehm ja 

daarom eigenlijk. 

S: En hebben jou coaches ook nooit geopperd van om eens cardio te doen? 

L: nee ze zeggen eigenlijk van dat hoeft niet, alleen voor mijn uithoudingsvermogen zou het wel goed 

zijn. Dus als dat af zou nemen dan moet ik het wel doen. Ze zeggen ook wel dat het bij de mannelijke 

atleten nodig is om op het podium alle spieren aan te kunnen spannen. Die doen het wel, maar niet om 

af te vallen maar om conditie op te bouwen. 

Met opmerkingen [S12]: Verrassend voor een fitgirl… de 
meeste doen aan cardio. Het is ook voor het eerst dat ik dit 
hoor eigenlijk.  
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S: Ja precies maar die conditie heb jij natuurlijk al van het dansen en jij geeft ook les toch in de 

sportschool? 

L: Ja nou inderdaad dus het is niet zo dat ik beweging te kort kom ofzo. 

S: Nee dat dacht ik al, hoe ziet jou dagelijks leven er dan uit door de week? 

L: Ik geef ongeveer minimaal 6 uur in de week lessen. En lessen waarbij je zelf dus ook intensief 

bezig moet zijn.  

S: Wat zijn dat voor lessen dan? 

L: Ehm body pump bijvoorbeeld of een Burn, of dat soort dingen en ehm bootcamps. Dus dan ehm ja 

dan moet je toch een stuk hardlopen en daarbij doe ik ehm drie keer in de week mijn eigen 

krachttraining en één keer in de week nog een body pump extra bij mijn vriend, gewoon omdat ik dat 

leuk vindt. Nah en ik werk dan als trainer en ik zit dus in de fitness, dus je bent constant aan het lopen, 

je zet circuitjes uit, je moet dingen voordoen, je moet gewichten tillen. Dus mijn verbranding is best 

wel hoog eigenlijk. 

S: Maar dat is eigenlijk ook gewoon cardio wat jij doet qua werk. 

L: Ja ik heb eigenlijk geen stappenteller, zoiets zou ik eigenlijk eens om moeten doen. Of een horloge 

dat door middel van hartslag mijn calorieverbruik aangeeft.  

Ik moet echt een keer zo’n stappenteller om doen, maar inderdaad wat dat betreft je bent wel constant 

bezig en aan het lopen ja. 

S: En die groepslessen ? 

L: Ja ik vind dat heerlijk, het is gewoon een uur lang op leuke muziek sporten en een uur is echt zo 

voorbij en je hebt echt je hele lichaam gehad. En met Bodypump bijvoorbeeld heb je echt je hele 

lichaam gehad 

S: Ja dat snap ik wel, ik ben zelf niet zo van de groepslessen maar ik begrijp jou zeker. Je bent 

natuurlijk een danser dus lekker bewegen op muziek is dan altijd goed. 

L: Ja precies, jij bent een zwemmer natuurlijk, doe je dat nog steeds veel? 

S: Nee ik zwem nu misschien nog 3 keer per week 

L: oh dat is niet zoveel voor jou als ik dat zo hoor aan je reactie 

S: neee helemaal niet, ik heb natuurlijk altijd 12 keer per week gezwommen. Elke ochtend en avond. 

Dus ik wel heel veel cardio gewend hahaha. En vandaar dat ik ook altijd lekker veel kan eten. 

L: hahahaha ja inderdaad. Maar doe je ook kracht? 

S: Ja nu wel meer maar ik moet zeggen dat ik meer van de cardio ben hoor. Ik heb met kracht vaak het 

idee dat ik niets gedaan heb.  

L: ja dat snap ik wel, dat is zo’n andere verbranding natuurlijk. Hee en heb je niet zoiets dat je 

zwemmen weer mist en dan weer wilt beginnen? 

S: Ja tuurlijk heb ik mijn momenten dat ik er ff doorheenzit en het mis maar het is niet zo dat het nu 

nog zin heeft weer te beginnen, daarvoor ben ik te oud en te lang eruit gestapt zegmaar. Dat is denk ik 
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wel het mooi van jou sport, in de bikini fitness kun je gewoon off-season gaan zolang je wilt en weer 

beginnen toch? 

L: Ja klopt, je kunt gewoon op een laag pitje doortrainen en dan ja klopt. 

S: Ja precies, maar ik las ook ergens dat jij aangaf van ik heb eigenlijk altijd al een gespierde bouw 

gehad, is dat echt altijd zo geweest of kwam dat misschien ook omdat je gewoon altijd actief was al? 

L: Jaa ik heb altijd wel gesport natuurlijk, dus jaaa daar zal het ook wel aan liggen maar ergens is het 

ook wel bouw. Althans het verschilt. Ik heb best wel gespierde benen van mezelf maar ik heb totaal 

geen gespierde kuiten dus je kan wel een gespierde bouw hebben maar het moet natuurlijk wel een 

beetje in verhouding zijn. En ik heb wel een beetje geluk dat ik redelijk gemakkelijk blokjes op mijn 

buik heb of ik nou 10 kilo zwaarder ben of niet, ik houd die blokjes gewoon op mijn buik. En ik heb 

dan wel weer van die ja ik zeg altijd laffe schouders, ik heb echt, echt niet echt gespierde schouders 

dus daar moet ik dan wel weer heel veel moeite voor doen. Dus het…ik heb wel een gespierde bouw 

maar nog wel een beetje uit verhouding. Dus daar moet ik wel mijn best voor doen.  

S: Ben je blij dat bij jou juist je buik gemakkelijk gaat en er snel gespierd uit ziet? Want dat is volgens 

mij wat heel veel vrouwen in dat wereldje voor trainen, die blokjes… 

L: Ja ik ben er opzich blij mee maar dat is ook wel een valkuil hoor want de ene bond die wil wel 

gespierde buiken zien en de ander die houdt van wat meer zachte buiken.  

S: Zijn er nog meer van dat soort verschillen tussen de bonden ? 

L: Naja het is en blijft natuurlijk een jurysport, dus er gaan altijd wel dingen anders omdat mensen 

bepalen zegmaar.  

S: Maar jij twijfelt ook toch ? 

L: Ja klopt..ik zit te twijfelen of ik naar de IFBB zal gaan 

S: Waarom dan? 

L: Gewoon omdat daar het niveau wat hoger ligt. Ik heb het gevoel dat de concurrentie daar wat 

sterker is. Dus ALS ik dan een strijd zou winnen dan voelt dat meer…ehm…als een betere prestatie en 

als ik het niet win dan voelt het wat eerlijker. Ehm..ik heb bijvoorbeeld in Italië meegedaan met eh de 

INBA Dat is een natural body building. Dus daar wordt je, daar kan je getest worden op doping. En 

toen stond ik in een line-up van 9 meiden en ik werd zevende. En toen ik daar op het podium stond 

dacht ik van naja weetje ik vond het prima, ik was hartstikke blij, überhaupt dat ik dat had mee mogen 

maken. En toen later kreeg ik, keek ik de foto ’s terug en toen dacht ik ja maar die meiden die…ik had 

er echt nog wel een paar kunnen pakken. Ik wil niet zeggen dat ik perse eerste, tweede of derde had 

moeten worden maar ik had er wel nog een paar kunnen pakken. En toen later kwam ik er dus achter 

dat de top 3 die ehm die meiden zijn het gezicht van die bond. 

S: Ah…dus dat voelde als doorgestoken kaart? 

L: Ja sowieso en ook bijvoorbeeld mijn aller eerste wedstrijd. Hier gewoon in Nederland, ik werd 

tweede en het meisje dat eerste werd dat was een atleet van de hoofdjury…Ja weetje…en dan denk je 

Met opmerkingen [S13]: Het perfecte plaatje daar komt 
dus ook een beetje geluk bij kijken qua bouw zegt ze maar 
ondertussen werkt ze wel keihard voor een 
ideaalbeeld…terwijl iedereen zijn bouw ook verschilt.  



95 
 

alweer Oke dit is echt een jurysport. En uiteindelijk moet je het natuurlijk voor jezelf doen maar 

ergens dan toch ook weer niet.  

S: Oh jeetje dat lijkt me zo dubbel. Dat zou echt niets voor mij zijn zo’n jurysport, voelt dat niet super 

onrechtvaardig? Je traint zoooo hard voor iets en dan zulke uitslagen 

L: Ja…tis ehm..ja. Het is ja, ik zit dus niet voor niets te twijfelen of ik naar de IFBB zal gaan omdat ik 

daar wellicht wat meer concurrentie heb aan de andere kant als je bij de IFBB zit dan mag je niet naar 

andere bonden. En bij andere bonden mag je wel naar andere bonden zal ik maar zeggen. 

S: Waar zat je dan nu? 

L: ik heb nu een wedstrijd gedaan van de WBBF en de INBA 

S: Oke, maar wat er de laatste keer gebeurde bij de IFFB wat vind je daar van? 

L: Bedoel je de vreemde uitslagen? 

S: Ja en dan vooral dat de bond later een aantal meiden heeft gemaild met de mededeling dat ze toch 

wel goed genoeg zijn voor de NK 

L: Ja dat vind ik heel erg want dan neem je je eigen jury eigenlijk niet serieus. Maar aan de andere 

kant ook wel weer goed want ze hadden wel gelijk door het recht te zetten. Maar de sport wordt hier in 

Nederland sowieso niet heel serieus genomen. 

S: Twijfel je dan wel eens om naar het buitenland te gaan ervoor? 

L: Nou dat wordt wel een heel duur grapje. Dan moet je het in Nederland wel heel goed doen of 

gesponsord worden voor in het buitenland.  

S: Dan zou je inderdaad ook echt moeten verhuizen enz 

L: ja naja opzich, toen ik naar Italië ging. Ik werd toen niet gesponsord, ik heb dat allemaal zelf 

moeten betalen.  

S: Maar hoe ging dat dan? Heb je jezelf ingeschreven of had je je daarvoor geplaatste of hoe werkt 

zoiets? 

L: Ehm ik ben gevraagd, mijn coahes waren gevraagd om met een team uit Nederland te komen en 

toen ben ik dus gevraagd om voor het team daar heen te gaan. Maar ehm ja weetje, je zou best in 

Nederland kunnen zijn en in het buitenland wedstrijden kunnen doen. Maar ja dat zeg ik dan moet je 

wel een sponsor hebben want anders is het zo’n duur grapje.  

S: Ja precies. En wat betreft de gezondheid en bikinifitness hoe denk je daar over? 

L: Ehm ja naja die eerste periode van mijn wedstrijd voorbereiding, kon geen kwaad dat ik wat ging 

afvallen. Maar op een gegeven moment dan kom je op zo’n laag vetpercentage dat je menstruatie 

stopt, je bent constant moe, ehm ja weetje ik hoefde maar mijn teen te stoten of ik lag de hele dag te 

huilen of. Ik voelde me zoooo kut. Je voelt je ZO ellendig. En ja dan merk je gewoon dat het niet 

gezond is. En ook wat ik al zei dat je menstruatie stopt, het is nog steeds niet terug gekomen. Het is al 

anderhalf jaar nu uitgebleven.  

S: Oh jeetje dat is wel echt lang 

L: Ja dus dan merk je wel van wow mijn lichaam heeft toch wel een enorme klap gehad wat dat betreft 

Met opmerkingen [S14]: Is dat zo? Doet zij het wel voor 
der zelf…het lijkt alsof ze zich wil bewijzen tegenover 
anderen en een jury. Ze zegt hierboven nog dat ze in shape 
wil zijn voor anderen omdat die anders misschien denken ‘is 
DAT Larissa?’ 

Met opmerkingen [S15]: Op intsagram lijkt het allemaal 
heel fancy dat ze naar het buitenland MAG enzo maar ze 
heeft het dus gewoon zelf moeten betalen 

Met opmerkingen [S16]: ONGEZOND…toegegeven 
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S: Maar is dat niet moeilijk?  

L: Naja nee ik weet dat dat normaal is in deze wereld zal ik maar zeggen, en dat het ook weer terug 

komt. 

S: Maar anderhalf jaar is wel lang natuurlijk, maak je je dan af en toe geen zorgen of het nog wel terug 

komt? 

L: Nee nee nee ik heb, ik ben wel een keer naar de huisarts geweest en die zijn van ja weetje je 

lichaam is nu gewoon nog niet in staat om een kindje op te laten groeien in jou buik. Dus daarom 

menstrueer je niet. En op het moment dat je helemaal hersteld bent ehm, dan, eh ja dan zou je 

menstruatie ook weer terugkomen. Al denk ik wel dat het binnen nu en eh paar maanden wel weer 

terug komt hoor. 

S: Tenzij jij er natuurlijk voor kiest om toch einde van dit jaar nog een wedstrijd te willen pakken 

L: Ja…klopt. Dus ehm ja daar moet ik gewoon ff naar kijken maar ik mis het niet hoor hahah (ze 

lacht) 

S: hahahahha nee dat begrijp ik dat je dat niet mist. Maar heb je ook geen last in je gedachte ervan dat 

je denkt wanneer komt het nou terug? 

L: Ehm jawel een beetje want dan denk je toch wel oke ik ben weer gezond ofzo. Maarja je ziet het 

natuurlijk bij heel veel atleten.  

S: Ja in de danswereld denk ik ook wel? 

L: Ja in mijn wereld toen die tijd nog niet, maar als je echt in de eh, echte danswereld komt dan 

inderdaad wel ja. 

S: Ja precies de hogere niveaus ballet enzo. 

L: Ja en weetje het eerste wat ik bij mij wat bij mij nog in me hoofd op kwam was anorexia. Want ik 

wist alleen toen nog van meiden die anorexia hadden dat het daarbij stopte. En toen dacht ik oh shit dit 

is niet helemaal goed geloof ik, maargoed nu ik een beetje wat langer in deze wereld zit besef ik me 

wel dat bijna iedereen dat heeft. Dus ja.  

S: Maar op wat voor percentage zit je dan qua vet? 

L: Toen met mijn eerste wedstrijd stond ik op de weegschaal iets van 10% en met knijpers wel echt, ja 

maar mijn eerste wedstrijd was ik zoooo droog. Met knijpers zou dat wel echt iets van 6% zijn, 

eigenlijk iets wat mannen hebben.  

S: Echt heel laag. Ja ik heb die foto’s ook gezien inderdaad, je was heel droog inderdaad. 

L: Ja dat was wel echt iets te droog hoor,  

S: Je zegt iets TE maar vond je het dan niet meer mooi of? 

L: Ehm op dat moment niet, ik weet nog heel goed dat de dag van mijn eerste wedstrijd. Ik was 

helemaal in de spraytan en in de make-up en ik stond in mijn bikini en ik was helemaal klaar om het 

podium op te gaan en er stond een hele grote spiegel in de gang. En toen liep ik daar heen en ik stond 

daar met mijn coach en het eerste wat ik zei was JEZUS wat heb IK dikke benen zeg, je bent gewoon 

nooit meer tevreden en dat vond ik ook wel moeilijk hoor. Als ik daar nu later aan terugdenk dan denk 

Met opmerkingen [S17]: Omdat iedereen het heeft in die 
wereld is het normaal??? Iedereen in de anorexia scene 
heeft het ook…dat wil nog niet zeggen dat het oke is.  

Met opmerkingen [S18]: Dan heeft ze alles gedaan om te 
worden zoals haar ideaalbeeld, en dan staat ze SUPER droog 
op het podium maar is ze nog steeds onzeker, vind ze 
zichzelf dik, haar benen…en is ze niet tevreden 

Met opmerkingen [S19]: Heftige verandering door 
hieraan te beginnen 
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ik van wow. Het is maar goed dat dat… dat dat het einde was. Want je wilt uiteindelijk als je bezig 

bent..wil je…door. Het is een eetstoornis dan en je wilt alleen maar meer afvallen en droger, droger, 

droger. Dus ja dat is wel heftig. 

S: En hoe is het dan daarna in die periode daarna? Kan je het dan wel relativeren en kan je dan weer 

meer eten? 

L: Ja vooral de eerste week ga je alles eten wat los en vast zit. Maar dan ga je dus echt helemaal 

omslaan. Zo moeilijk om daar een balans in te vinden. Eerst een dag voor de wedstrijd wil je alles 

droger, droger, minder eten meer afvallen en dan heb je die wedstrijd gehad en dan wil je ALLES eten, 

echt ik heb gewoon kotsend boven de wc gehangen omdat ik zo misselijk was en naja ik stond op en ik 

ging weer eten.  

S: Jeetje zeg, je lichaam krijgt echt een enorme shock dan toch 

L: Ja precies, heel slecht ook maar ik wist ook geen stop meer ik had echt vreetbuien. Echt dat ik zin 

had in koekjes en dat we bewust niets in huis hadden maar dan vond ik ergens nog een pak koekjes dat 

allang over de datum was en dan at ik dat gewoon. Hoe vies ze ook waren ik stouwde ze gewoon naar 

binnen. 

S: Oh jemig echt heftig. Heb je deze moodswings en eetbuiten enzo ook gedeeld met je volgers? 

L: Jahoor, toen niet. Maar nu merk ik wel eh eh althans ja toen niet…jawel volgens mij heb ik dat wel 

gedaan. Vond ik wel heel eng, vooral de eerste keer omdat je toch altijd reacties krijgt van 

aandachtsvrager, en dit en dat en misschien ook wel, misschien is het ook  wel aandacht vragen ik 

bedoel anders doe je het….ik denk dat iedereen die veel volgers heeft en veel met instagram doet is 

een manier van aandacht vragen. Maar dat doet je dan toch wel wat als je dat dan deelt. Je stelt jezelf 

kwetsbaar op en je krijgt zulke reacties… 

S: Wat doe jij met negatieve reacties? 

L: Ik reageer er niet op maar ik verwijder het ook niet. Maar ik denk daar zeker over na. En dan denk 

ik ja, is het echt aandacht vragen? En was dit nou nodig? En had ik dit nou wel moeten delen of 

misschien toch niet? Je gaat toch wel aan jezelf twijfelen.. 

S: En de positieve reacties die je krijgt dan wat doet dat met je? 

L: Ja die zijn heel leuk om te krijgen maar ik merk dat de negatieve reacties mij meer doen dan de 

positieve reacties. 

S: Ja? Dat blijft toch hangen? Maar je krijgt toch vaak honderden positieve reacties en een paar 

negatieve? 

L: Ja maarja dan zit je toch in over die negatieve. Ja…En ik vind het heel moeilijk om ehm, ehm…als 

mensen vragen van ja wow ben je niet ontzettend trots op jezelf? Dan denk ik…nou ik weet niet. Ik 

weet niet echt, wat is trots op jezelf zijn? Ik heb het gewoon gedaan. Ik bedoel ik heb er voor gekozen 

om zo’n traject in te gaan en dan maak ik het ook af ook. Dat voelt voor mij als van zelfsprekend. En 

ook als mensen, wat ik al zei, als mensen zeggen van eh jij bent echt een voorbeeld voor me dan denk 

Met opmerkingen [S20]: De balans van gezond en 
ongezond is volledig weg. Doorgeslagen, risico op 
eetstoornissen.  

Met opmerkingen [S21]: Dit soort dingen zie je online 
niet terug, dit is realistisch en wat er werkelijk met je 
gebeurd. Online zie je wedstrijdfoto’s van het slanke 
gespierde meisje dat stralend op dat podium staat.  

Met opmerkingen [S22]: Dit zie je niet terug online.  

Met opmerkingen [S23]: Onzeker, ze reageert er niet op. 
Dus online lijkt het haar niets te doen. Een simpele ignore. 
Terwijl ze er offline echt wel over inzit en super onzeker is.  

Met opmerkingen [S24]: ONZEKERHEID 
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ik van ja maar waarom dan. Ik zit ook gewoon dagen op bed in mijn wollen trui en met mijn wasgoed 

op…weetje ik weet niet.  

S: Maar op een gegeven moment heb je wel gemerkt dat je echt heel veel volgers kreeg en je merkte 

vast ook wel waarom zij je gingen volgen, omdat ze je als een voorbeeld zagen. En of jij dat dan 

begrijpt of niet, heb je daar toen wel iets mee gedaan? Ben je je meer gaan gedragen in een soort 

voorbeeldfunctie zegmaar? 

L: Ehm, ja je denkt wel meer na van kan ik dat plaatsen? Maar ik ben verder niet heel bewust bezig 

met een voorbeeld zijn eigenlijk. Ik heb nog niet echt…ik heb nog niet iets gehad waarvan ik dacht dit 

kan negatief uitpakken ofzo. Ik weet niet. Als ik dat wel had gehad dan doe ik dat niet. Maarja wat ik 

zeg, ik wil wel gewoon, weetje mezelf blijven. Zoals ik ehm…zoals een paar dagen geleden heb ik een 

foto met een Rumag pet gemaakt 

S: jaaaa ik zag hem haha, vooral die tekst eronder vond ik hilarisch 

L: Ja weetje, dan denk ik ja maar het is wel gewoon zo. Mijn vriend zei het ook, ja met deze pet moet 

je even een foto maken Laris, Rumag taggen en dan krijg je veel volgers. En toen dacht ik oké dat ga 

ik wel doen. Niet omdat …kijk die pet heb ik nooit op. Die pet is van mijn vriend en weetje die ligt 

altijd in de kast we doen er nooit wat meer dus ja die heb ik ook echt voor de foto gewoon op gedaan 

en Rumag getagd. En het heeft wel geholpen want ik heb echt in 4 dagen tijd iets van meer dan 400 

volgers erbij. 

S: hahaha (ik lach) 

L: Maar weetje dat zet ik er dan ook gewoon bij, dan wil ik niet doen alsof het mijn pet is die ik altijd 

op heb en gewoon weetje, nee dat past totaal niet bij me. 

S: Ik vind het nog grappiger nu. Ik zag hem al voorbij komen en toen moest ik al lachen. 

L: hahah (ze lacht)  

S: Hee maar wat is je doel voor nu eigenlijk met je account? Wil je er uiteindelijk van kunnen leven? 

L: Weetje dat ik daar de laatste paar weken echt heel erg over na zit te denken. Dat ik het echt, dat ik 

het niet zo goed weet. Ehm. Ik wil er zeker wel wat mee maar ik wil het wel, ehm, ik wil het wel iets 

met een met een doel hebben ofzo. Ehm, ik zit eraan te denken om misschien te gaan vloggen. Maar 

aan de andere kant, ik vind mijn stem echt vreselijk 

S: neeeeee, iedereen vind zijn eigen stem vreselijk. Je hebt gewoon een normale stem hoor.. 

L: whahah nou alsnog ben ik echt een ei qua techniek. Ik weet niet eens hoe een computer echt werkt, 

laat staan hoe ik een filmpje in elkaar moet zetten. Maar dan wil ik bijvoorbeeld, ik heb wel, ja tuurlijk 

ik heb wel ideeën, en maar dan wil ik me vooral in gaan zetten voor..goede doelen zoals ehm, ik heb 

een vriendinnetje met heel veel humor. En ehm echt ontzettend VEEL humor en daar wil ik gewoon 

samen mee, we hadden samen een beetje bedacht om te gaan vloggen en dan willen we bijvoorbeeld 

een dag, niet elke dag van nou goeiemorgen we gaan weer lekker trainen, nee dat interesseert niemand 

op een gegeven moment meer, maar gewoon dat we een dag vrijwilligerswerk gaan doen bij, bij een 

bejaardentehuis bijvoorbeeld en dat we dat dan gaan vloggen. En dat soort dingen weetjewel, weetje 

Met opmerkingen [S25]: Onzeker 
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dingen met een doel. Laten zien hoe, dus niet specifiek gericht op sport en weet ik het wat allemaal. 

Tuurlijk dat zal er echt wel in voorkomen maar dat er veel meer in het leven is dan alleen maar sporten 

en eh gezond leven en dat soort dingen. 

S: JE wilt de maatschappelijke kant op.. 

L: Ja, jaa…maar ik bedoel wat weet ik nog niet precies. Daar had ik het toevallig laatst ook nog over 

met Remcoach…ik weet niet of je hem volgt? 

S: Nee… 

L: Hij is van Personal Body Plan en ehm, ik ben niet iemand die sochtends wakker wordt en één of 

andere spirituele post gaat posten over dat de dag zo geweldig is en dat je der wat van moet maken en 

ooooh ik houd daar helemaaal niet van. Maargoed ik wil mezelf toch een beetje onderscheiden van de 

rest maar ik heb nog geen idee hoe. Dus daar ga ik nog even over nadenken. 

S: Maar de conclusie is dus dat je er sowieso mee verder wilt? 

L: Ja ik wil er sowieso mee verder maaar ik hoef er niet per se mijn baan van te maken. Tuurlijk zou 

tof zijn maar…nee. En tuurlijk als ik een aanbieding krijg van één of ander leuk tv programma of iets 

dan eh, zeg ik geen nee als ik het leuk vindt. Maar ik ik weet het niet, ik moet, ik ga daar, het is, ik 

moet daar nog een beetje mijn weg in zien te vinden. Ja… 

S: Ja precies.  

L: wat veel geouwehoer eigenlijk, ik heb, ik weet, ik heb altijd dingen in mijn hoofd dat ik iets wil 

vertellen maar ik kan me nooit, onder woorden brengen ofzo. Ik vind het lastig om dingen expliciet te 

maken. En dat zeg ik, ik heb altijd van alles in me hoofd maar om het dan uit te voeren of uit te 

spreken vind ik zo moeilijk. 

S: Nou het is volgens mij best goed gelukt hoor om je uit te drukken.  

L: Nou gelukkig, ik hoop dat je er wat aan hebt. Maar jij volgde mij al een tijdje dan dat je mij zo 

benaderde voor dit interview? 

S: Ja klopt 

L: haha oke lache. 

S: Ja ik volg een paar bikini fitness atleten uit interesse, en jou ook al een tijdje.  

L: Zo grappig om te horen, ik had laatst ook twee meiden die kwamen trainen in de HUB en ehm die 

kwamen naar me toe naar hun training van hey Larissa mogen we misschien met jou op de foto. En dat 

vond ik zooo leuk. Echt gewoon meiden van mijn eigen leeftijd, nee ze waren denk ik wel ietsje ouder. 

En toen dacht ik echt, ja dat is zo gek om te horen eigenlijk.  

S: Awh ja, feeling famous hahah 

L: Ja het is echt heel leuk hoor, maar ook echt HEEL gek ja. 

S: Ja dat is inderdaad vreemd. 

L: maar dat zul jij vast ook hebben 

Met opmerkingen [S27]: trots 
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S: Ik heb het wel eens via Instagram maar voornamelijk uit de zwemwereld nog van heey dat is de 

Nederlands Kampioen open water. Jonge zwemmertjes die vragen welke shampoo ik gebruik alsof dat 

je kampioen maakt? Maar ze vragen ook wel hoe vaak ik trainde enzo. Van die ongein. 

L: ja maar dat is toch superleuk als er van die mensen naar je toe komen.  

S: ja heel leuk. 

L: hee maar jij wilt ook wel echt verder met je Instagram of niet? Al zie ik de laatste tijd wel minder.. 

S: Ja naja ik heb inderdaad nog heel veel ideeën en ik ga waarschijnlijk na mijn afstuderen er ook echt 

voor maar op dit moment heb ik het inderdaad even een soort van stil gezet omdat ik per se wil 

afstuderen. 

L: Ja precies daar ligt nu even je prioriteit zegmaar 

S: Ja enorm, ik wil echt zo snel en zo goed mogelijk mijn Scriptie afsluiten en dan me volledig richten 

op mijn blog en accounts. Die combinatie was gewoon even niet te handelen.  

L: Ja precies dat snap ik hoor, je afstuderen is gewoon ook heel belangrijk en daar kan je later van 

leven en van dit…ja misschien ook wel maar je zult toch je papiertje nodig hebben voor als je ooit nog 

iets anders wilt gaan doen. 

S: Ja op dit moment wil ik inderdaad dat papiertje hebben, dat is wel echt het belangrijkste 

L: jaaaa snap ik helemaal! En je komt uit Amsterdam toch? 

S: Nee ik woon eigenlijk pas net in Amsterdam maar ik kom oorspronkelijk uit Epe dat ligt tussen 

Apeldoorn en Zwolle haha.  

L: Ooooke.  

S: Maar dat was te ver weg van alles, mar jij dan? Want je had het net over je werk toch toen je het 

had over de Hub? Maar je woont in Bilthoven toch? Hoe zit dat dan? 

L: Ja ik werk in de Hub, dus ehm ja ik werk daar als trainer. 

S: dat is echt heel tof dat je daar werkt. Hoe ben je daar eigenlijk binnen gekomen want daar kom je 

ook niet zomaar binnen toch… 

L: Ehm nee inderdaad maar daar heeft mijn sociale media me ook wel bij geholpen hoor want ik had 

gesolliciteerd voor achter de balie, en toen ehm toen was ik op sollicitatiegesprek en toen zeiden ze 

van ja maar jij hebt gesolliciteerd voor achter de balie maar naar aanleiding van je CV en instagram 

enzo zouden we je ook wel als trainer willen hebben eigenlijk.. 

S: Maar had jij ook trainingsdiploma’s al dan? 

L: Ja maar ik had zoiets van ja, ik weet niet, misschien een beetje onzekerheid, ik denk van ik heb die 

kennis toch helemaal niet. En toen hadden we een keer een meeloopdag,. Anne van Fannetiek was 

daar ook bij trouwens. En toen zeiden ze eigenlijk van, ja tuurlijk zien we, kijk iedereen die moet nog 

een hoop leren maar we zien echt wel dat jij veel meer kennis hebt dan dat je zelf denkt. Dus we 

willen je eigenlijk wel graag als trainer hebben. Nou en ik had gesolliciteerd achter de balie met het 

idee van naja als ik eenmaal binnen ben hè dan, wie weet kan ik dan ooit nog als trainer aan de slag. 

Maar ik kon gelijk als trainer aan de slag. 

Met opmerkingen [S28]: binnen gekomen door 
instagram account 
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S: Oh ja dat is echt heel gaaf, maar reis je dan elke dag met het OV? 

L: Nee gewoon met de auto, dat is twintig minuutjes maaar de Hub die gaat om 7 uur open s’ochtends. 

En als ik een ochtenddienst draai dan eh zit ik wel om 6 uur in de auto vanwege de files en als ik een 

middagdienst draai dan moet ik om 15 uur beginnen dus dan rijd ik net voor de file ja dan rijd ik om 

11 uur s’avonds naar huis dus dan is het ook rustig.  

S: ja precies, dat heb je dan wel als je naar Amsterdam moet rijden 

L: Ja maarja het is echt superleuk werk, het is echt heel leuk. En iedereen is daar ook met Instagram 

bezig enzo. Zoals Tom Barten en Remcoach, 

S: beide van personal body plan toch? 

L: ja Tom heeft personal body plan bedacht ja, dus ja en Lienke die kende ik al wel een klein beetje 

via Social Media en die komt af en toe langs.  

S: Maar die traint niet bij jullie toch? 

L: nee nee dat niet, maar Joy wel 

S: Bouwmeester? 

L: Ja die soms, af en toe. Niet heel vaak maar soms. Maar bijvoorbeeld Tim Douwsma die traint ook 

bij ons. En wat bekende Nederlanders enzo maarja ik kende ze niet hoor, ja nu wel maar toen niet. En 

ik had echt geen idee hahah. Maargoed dat is misschien maar beter ook want anders wordt je volgens 

mij alleen maar zenuwachtig, maar nee het is echt superleuk werk. Het is echt heel leuk. Maar 

iedereen die gaat er wel, ja dan zie je Lienke weer met der vlog camera voorbij komen door de of 

Runninglau of weet ik veel wie. Die zie je dan, iedereen die is daar met Social Media bezig. 

S: Ja dat is daar echt een ding en in de Vondel he.. 

L: Ja die twee inderdaad,  

S: Voor de rest in Amsterdam heb je dat minder he…  

L: Ja dat denk ik wel. Maar bij ons gaat heel veel over Sociale Media en de kracht van Sociale Media.  

S: Ja ik vind het wel grappig dat vooral mannen er dan ook op inspelen. Dat zegmaar veel mannen nu 

helpen vrouwen in shape te krijgen. Als je kijkt naar personal body plan enzo. Het zijn mannen die dat 

hebben opgericht en die vrouwen begeleiden en willen helpen om ook gespierd te worden.  

L: Ja precies om die rondingen te houden en extra te benadrukken door krachttraining. 

S: Grappig dat je begint over rondingen, want vroeger werd dat anders gezien. Spieren waren toen 

geen rondingen… 

L: Nee vroeger was het vetjes, nee klopt maar bijvoorbeeld billen werden altijd al als mooi gezien en 

nu kan je billen kweken door ze te trainen en die rondingen te krijgen. En maar inderdaad. Die 

blokken of je schouders of armen dat dan weer niet, maar ehm ja…het beeld is wat dat betreft ook wel 

erg veranderd.  

S: Ja inderdaad, hee ik denk dat we moeten afronden. Helaas moet ik werken. Maar we hebben veel 

besproken in dit interview. We hebben het gehad over je bikinifitness traject, je sociale media 

Met opmerkingen [S31]: Bepaalde mensen hebben dus 
echt status ofzo. Ze zou zenuwachtig worden als iemand 
populair is… 

Met opmerkingen [S32]: Rondingen, vrouwelijk lichaam. 
Ideaalbeeld is veranderd.  

Met opmerkingen [S33]: Veranderd ideaalbeeld 



102 
 

accounts,  punten waarmee je het nog steeds moeilijk hebt en je verdere doelen en hoe je in het leven 

staat. Ik heb hier eigenlijk ook geen grote vragen meer over. 

Had je zelf nog vragen of dingen die niet aan bod zijn gekomen waarvan je denkt dat is toch handig, of 

dingen van Suus dat heb je niet gevraagd maar dat wil ik wel kwijt?  

L: Ehm, nee en anders gooi ik het wel op whatsapp 

S: hahah ja dat is goed, je mag me altijd appen. Nou dan wil je bij deze nogmaals onwijs bedanken! Ik 

ga alles uitwerken en mocht je het leuk vinden dan kan ik je de resultaten uiteindelijk ook toesturen.  

L: Ja doe maar, vind ik wel leuk! Hee en succes met werken, moet je nu hard fietsen? 

S: Ehm, hahahahha. Ik ben al te laat oops. 

L: owww ssooorrru. 

S: Nee joh geen sorry, daar kan jij toch niets aan doen. Ik vond het belangrijk je te interviewen en dat 

is gebeurd dus dat is super. Ik fiets gewoon keihard en dan bel ik ze ondertussen even op dat ik te laat 

ben dat is niet zo’n probleem. 

L: Ah nou gelukkig, succes en werkse.  

S: Dankjewel, jij heel erg bedankt en wie weet tot snel. Fijne avond nog. 

L: Thanks, doeeeg.  

 

 

Transcript 2.  

Transcript Interview 29-04-2016, 13:00 uur-15:00 uur, Amsterdam 

Respondente: Suzanne Luijckx beter bekend als de ‘Suefit’  

27.000 volgers op het moment van interviewen 

Locatie: Amstel Place (Amsterdam) 

SB: Hey Naamgenootje 

SL: Heeey hahaha! 

SB:Wat fijn dat je mee wilt werken aan mijn onderzoek. Heel lief. Ik zal mezelf nog even kort 

voorstellen om te beginnen en ik zal het onderzoek ook nog even kort toelichten. Mocht je vragen 

hebben stel ze gerust he. 

SL: Oh ja zeker zal ik doen hoor. 

SB: Mijn naam is dus Suzanne Brummel, we hebben elkaar al ontmoet dus van mijn account en 

sportachtergrond weet je al van alles maar ik ben 22 jaar dat wist je wellicht nog niet en momenteel 

doe ik in het kader van mijn Masterscriptie aan de VU een onderzoek naar de wereld van de fitgirls. 

Het belangrijkste voor nu. Het doel van dit interview is onder andere om te kijken of en hoe er 

zogeheten expressie-effecten optreden, dit zou betekenen dat het creëren van online inhoud zoals jij 

dat doet op je Instagram door bijv. het plaatsen van een selfie van je blote buik niet alleen effect heeft 

op de ontvangers , jou volgers zegmaar,  maar ook op jou zelf. Hiervoor zullen onder andere 

interviews afgenomen worden met verschillende fitgirls en foodies. 
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SL: Jaaaa wat een superleuk onderzoek hee!  

SB: Ja precies, het werkt heel fijn omdat het zo leuk is. eh zoals eerder afgesproken zal de verwerking 

van de interviews volledig anoniem plaatsvinden tenzij je het zelf leuk vindt om genoemd te worden.  

SL: Oh ja ik vind het wel leuk als je namen gewoon noemt hoor. No problemo.  

SB: Oke, dat is goed om te weten, thaaanks. Al je gegevens zullen natuurlijk sowieso vertrouwelijk 

worden behandeld en mocht je je niet prettig voelen bij het beantwoorden van sommige vragen dan 

kun je dat gewoon zeggen. Het uiteindelijke onderzoek zal enkel voor intern gebruik van de VU zijn 

en zal dus niet openbaar worden gepubliceerd. Naar verwachting zal dit interview iets langer dan een 

uur duren en zoals eerder afgesproken ook worden opgenomen.  

SL: Ja precies, duidelijk hoor. Is allemaal helemaal prima, ik heb de tijd hahah. Vind het ook gewoon 

gezellig jou weer eens te zien en te kunnen kletsen.  

SB: Awh goed om te horen. Hoe is het met jou dan? 

SL: Jaaa supergoed eigenlijk. Lekker in mijn vel. En met jou? 

SB: Ah goed om te horen. Ja ik zag het inderdaad!  Ja prima, ik kom dus net uit mijn werk en ik heb 

gewoon droog over kunnen fietsen tussen de buien door dus ik ben happy haha 

SL: haha goedzo, het regent echt niet normaal joh de laatste tijd. En het is bijna mei, das toch niet te 

geloven. 

SB: Neeee echt niet normaal.  

SL: Je zou denken dat het lente wordt maar ik heb thuis gewoon de verwarming aan hoor. 

SB: ja echt he! Haha. Wat is jou thuis eigenlijk? Woon je nog bij je ouders? Al samen? Studentenhuis? 

SL: Nee ik woon nu weer thuis, ik heb 5 jaar op mezelf gewoond, en ehm drie jaar geleden ben ik, 

ging mijn relatie over en ben ik terug gegaan naar huis.  

SB: woonde je toen samen? 

SL: Ja, ja, en daarna ben ik eh eh weer begonnen met mijn studie en naja eerst gewoon lekker thuis 

blijven wonen want naja al mijn spaargeld is toen daar in gaan zitten. En ehm ja ik, nu alles weer 

rustig is ben ik weer aan het sparen en opbouwen en ik heb inmiddels ook weer een nieuwe vriend.  

SB: Hoezo was je destijds gestopt met je studie? 

SL: Ja, ja ik had ehm, eh ik heb zegmaar in het tweede jaar ben ik gestopt en ben ik ongeveer 

anderhalf jaar ertussen uit geweest en daarna ben ik gewoon weer het tweede jaar ingestroomd. 

SB: Aha, maar waarom was je gestopt dan?   

SL: Ik heb een burn-out gehad. 

SB: oh jeetje 

SL: Ja… mede door mijn ex hoor, de situatie daarzo dus dat eh 

SB: Oke, oke. Maar dat kwam niet omdat je ook toen al veel bezig was met je blog en instagram 

account enzo? 

SL: Nee eigenlijk, nee want ik ben gaan bloggen juist omdat ik toen thuis kwam te zitten met toch een 

hoop klachten en eh eh in eerste instantie heb ik zelfs een verkeerde diagnose gekregen. Want ze 

zeiden in eerste instantie dat het een vorm van reuma was en eh eh achteraf blijkt dat ik gewoon in een 

flinke burn-out heb gezeten die al die lichamelijke klachten heeft veroorzaakt. Dus toen ik daar uit 

kwam naja kon ik wonderbaarlijk binnen een maand eigenlijk alles weer. Terwijl ik echt eh daarvoor 

gewoon ja, op de bank zat thuis en het huis niet uit kom. En toen is er, toen is een beetje naja ik leerde 

mijn vriend kennen en hij is topsporter geweest en toen is het bij ook een beetje gaan lopen met 

gezonde voeding en lekker sporten. En zo is het eigenlijk een beetje begonnen ook.  

SB: Wat een verhaal joh, maar wat heeft je vriend gedaan voor sport als ik dat vragen mag? 

SL: Hij is wielrenner geweest, 

SB: Aha wat grappig, want het is me ook opgevallen op jou Instagram account dat jij ook steeds meer 

bezig bent met wielrennen 

SL: Ja, ja, klopt. 

SB: Want dat deed je eerst niet toch? 

Met opmerkingen [S34]: Gestart vanuit problemen, 
burn-out, mental down break 
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SL: Nee, nee het was eerst echt. Ik ben begonnen zegmaar twee en een half jaar geleden met hardlopen 

want toen dacht ik van naja ik moet nu wat gaan doen laat ik maar beginnen met hardlopen. Dan ben 

ik in ieder geval de deur even uit, en toen werd ik meegenomen door een vriendinnetje naar crossfit 

alleen dat was eigenlijk veeel te zwaar nog voor me. Lichamelijk gezien dan hè, omdat ik natuurlijk 

helemaal niets meer had gedaan al die tijd. En ehm, vanuit daar ben ik toen gewoon gaan fitnessen en 

kwam ik terecht bij de Bikini Body Guide van Kayla. Dus zodoende ben ik dat toen gaan doen en dat 

paste toen gewoon op dat moment precies bij mij. He, lekker laagdrempelig en je had er niet heel veel 

kracht voor nodig. Want dat was echt, op dat moment had ik dat gewoon niet. 

SB: Maar het was wel zwaar denk ik in het begin? De BBG is best zwaar toch? 

SL: Ehm ja maar het gekke was nadat ik uit die burn-out kwam, had ik wel snel mijn 

uithoudingsvermogen weer terug. Ik miste alleen heel erg mijn kracht. Dus dat heb ik echt op moeten 

bouwen en dat heb ik echt door middel van het programma wel gedaan.  

SB: Heb je hem volledig gedaan? 

SL: Ja meerdere keren zelfs, je hebt zegmaar die eerste 12 weken. En die heb ik in totaal 3 keer gedaan 

denk ik. En deel 2 heb ik 2x gedaan. Dus ik ben in totaal 5 keer helemaal rond geweest. 

SB: Jeetje, dat is best vaak. Heb je daarbij ook dat voedingsplan gevolgd? 

SL: Ja, ja die voeding houd ik nog steeds aan. Dat doe ik nog steeds. Want dat is voor mij ehm, eh ik 

heb. Even zien, september ben ik begonnen met Personal Body Plan en daaar ben ik met 8 weken mee 

gestopt omdat ik daar volledig mezelf kwijtraakte. Ehm…Ik wou het ervaren…omdat ik natuurlijk zelf 

bezig ben om personal trainer te worden wou ik echt even kijken van, ervaren hoe het was om zelf 

coaching te krijgen. Maar ik had dat in die zin ook nog nooit gehad en ik dacht van nou dan is dit het 

moment en een mooie opstap maar ehm, eh, daar ben ik heeel snel van terug gekomen. Want ik vind 

het echt ehm, de begeleiding vind ik echt niet goed. 

SB: Wat was er dan niet goed? 

SL: De kennis, wat ja hoe jij je, je krijgt bij personal body plan een coach aangewezen en die coacht 

jou maar die heeft zelf niet die kennis. 

SB: Huh maar hoe zit dat dan? 

SL: Nou die maakt dus niet jou trainingen en die maakt niet je voedingsschema’s, het enige wat die 

doet is eigenlijk het zijn van een contactpersoon tussen jou en het schema. 

SB: Oh die persoon vraagt eigenlijk alleen hoe het gaat ofzo? 

SL: Ja en als ik dus een vraag had, en ik heb natuurlijk zelf vrij veel kennis dan ehm. Als ik dan een 

vraag had en ik vroeg het aan mijn coach dan moest hij het eerst aan iemand anders vragen omdat hij 

geen antwoord had. En qua voeding enzo, kijk ik weet van mezelf dat ik…ja..eh gevoelig ben met 

voeding. En vanuit mijn burn-out, dat zie je wel vaker hoor bij mensen die dat hebben gehad dat die 

zich heel erg gaan focussen op iets. En dat heb ik ook. En dat weet ik, en dan let ik op mijn voeding. 

Maar bij hun was het bijna obsessief, het was ehm je moet zo in je macro’s zitten enzo dat ehm eh naja 

het was september en ehm, eh ik ik, nah ik wilde eerste spieren opbouwen. En dan moest ik bulken. 

Nou ik moest echt belachelijk veel calorieën eten. Nou toen zei ik van nou misschien is dat bulken 

toch niets voor mij, laat me maar eh eh gaan minderen dan. Toen moest ik 1500 calorieën eten.  

SB: Oh dat is dan weer heel weinig.. 

SL: Ik…Naaaah dat houd je toch niet vol?! IK houd dat in ieder geval echt niet vol. Sowieso 

persoonlijk niet en vanaf dat moment had ik echt zo iets van jongens, dit is niets voor mij. Dit gaat niet 

werken en eh eh laat mij maar weer terug naar mijn ouwe. Dus he ik volg nu, niet zozeer het schema 

van eh eh Kayla echt. Maar die richtlijnen passen gewoon heel goed bij mij, wie ik ben en hoe ik leef 

eigenlijk.  

SB: Misschien een hele stomme vraag maar wat zijn die richtlijnen dan? Ik heb enkel die 

trainingsschema’s gezien. 

SL: Eigenlijk is het een beetje, ehm. De gezonde schijf van 5. Waaant eh je mag gewoon granen, en 

ehm, eh hè al dat eigenlijk. De basis is gewoon gezond eten, je mag gewoon zuivel je mag gewoon 

brood en het is gewoon bewust keuzes maken tussen gewoon ehm ja neem bijv volkoren producten ipv 

witte producten. En een beetje clean eten met de schijf van 5. Dus het is eigenlijk echt niet zo moeilijk.  

SB: Aha, het is dus niet zo dat er wordt gezegd, je moet ontbijten met dit en lunchen met dat en dan 

dineren met dat? 

SL: Nee helemaal niet, neeee. Het is gewoon eigenlijk ehm, nah net zoals wij de schijf van 5 kennen 

en zij zegt eigenlijk je moet per groep eh voedingsstoffengroep als het ware moet je sowieso dit 
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binnen krijgen. Zoveel porties of grammen zegmaar. Zij zegt ook gewoon van, even zien, ik heb het 

hier. Even spieken… (ze kijkt op haar telefoon). Ehm ff kijken hoor…. Ik kan hem je trouwens ook 

sturen hoor als je dat wilt? 

SB: Oh ja dat lijkt me wel interessant. Ik heb er wel eens naar gekeken om het aan te schaffen maar 

dat kostte 60 euro dus ik dacht laatmaar, want het was puur uit interesse.  

SL: Ja nee is het ook, ik vond het zelf ook heel interessant…ohja hier, zij heeft zegmaar granen en dan 

ehm bonen en groentes, fruit, melk en dan vis ehm mager vlees gezonde vetten en water. En dan moet 

je zegmaar van alles dagelijkse porties. Naja granen 6 porties, groentes 5, fruit 2 en dan heeft ze er ook 

bij gezet wat dan ongeveer 1 portie is.  

SB: Ja oke,  

SL: Ja maarja weetje als ik dit volg zoals zij dat schema heeft dan is dat te weinig voor mij. Want als 

je dit zo zou invullen op mijn fitness app dan denk ik dat je op 1500 misschien 1600 calorieën uitkomt 

ofzo. Soms misschien wat meer, het ligt er natuurlijk ook aan wat voor producten je gebruikt. Maar 

ehm, het is voor mij te weinig dus ik eet ehm, of ik eet wat meer of ik eet wat extra maar ik volg ook 

niet zegmaar het hele schema letterlijk. Het is meer dat ik gewoon inspiratieloos ben en dan hierin kijk 

van yo wat kan ik eten. En ze heeft ook een app, en die app ja het is heel dom. Ik heb dat toen getest, 

ik weet niet of je die app ooit hebt gezien?  

SB: Nee, nee nooit… 

SL: Ah oke, naja ik heb dat toen mogen testen voor, naja toen het nog niet uit was en ehm het is 

eigenlijk een abonnement maar ik heb het dus nog steeds. Terwijl je er eigenlijk voor moet betalen en 

zolang het nog op me telefoon staat is het gewoon leuk. Dus ja dat is wat eigenlijk tot dusver eigenlijk 

heb gedaan. En sinds een paar weken is naja eigenlijk mijn hele schema weer omgegooid want nou 

heb ik dus een nieuw doel met fietsen.  

SB: Oh ja ik ben benieuwd, kan je daar iets over vertellen? 

SL: Ja, ehm, nou ik ga ehm van 20 tot en met 24 juli fietsen van Londen naar Parijs. En ehm, naja 

eigenlijk is dat gaande weg een beetje op mijn pad gekomen door de studie die ik door doe en de stage 

die ik loop.  

SB: Wat voor studie doe je eigenlijk? 

SL: Ik doe Sport, Gezondheid en Management en ehm ik ben ehm eh ik loop stage bij een groot 

wielerevenement. Ik ben eigenlijk een beetje door mijn vriend in dat wereld terecht gekomen dus dat is 

gewoon superleuk en handig zo’n stageplek, ook heel leuk en uitdagend. En via via kom ik in 

aanmerking of eh in aanraking met één of andere vertegenwoordiger van Shimano, dat is een 

kledingmerk wat onder het wielrennen dan wel bekend is. 

SB: Ja ik ken het, ook onderdelen doen zij toch vooral? 

SL: Ja klopt, grappig dat je dat weet. Allleen die vrouw die ik sprak was enkel vertegenwoordiger van 

de kleding zegmaar. 

SB: Ah oke, op die fiets hahaha. 

SL: Haha ja en ehm zij liet mij weten dat er een platform was voor vrouwen in het wielrennen of hè 

die willen beginnen met wielrennen en dat dat nog een beetje upcoming was. En ehm naja ik vertelde 

over mijn Instagram en hoeveel volgers ik had en naja eigenlijk was het gesprek daarmee een beetje 

gaan lopen want toen zei ze van naja ik wil je eigenlijk voorstellen aan iemand en ik denk dat dat wel 

heel erg bij je past. Dus naja zij heeft mij voorgesteld aan Maris Huisman, dat is een oud wielerprof. 

En ehm   het is een beetje gaan lopen en we willen dus nu eigenlijk laten zien dmv mij eigenlijk een 

beetje wegwijs te maken in het wielrennen dat het wielrennen voor vrouwen ehm niet zo 

hoogdrempelig hoeft te zijn. Weetje heel veel mensen denken dat het heel moeilijk is. Maar als je een 

goede fiets heb en de juiste kleding dan kan je al fietsen en dat is eigenlijk ons doel nu, om dat een 

beetje op de markt te zetten. Door middel van mij eigenlijk een beetje als proefkonijn te nemen en te 

laten zien van hoe dat nou eigenlijk allemaal werkt en waar ik tegenaan loop. En dat gaan we dan laten 

zien en mijn, mijn fitjourney wordt dus een beetje anders. En persoonlijk heb ik nu heel erg zoiets van 

waar ik met mijn Instagram en eigen website heen wil is laten zien dat je ook gelukkig kan zijn zonder 

fitness. Want in mijn ogen, meiden…en ik merk het ook heel erg om me heen bij vriendinnetjes enzo. 

Die wel willen gezond eten die hè, ze willen wel gezond eten en er goed uitzien in bikini maar ze 

denken allemaal, stuk voor stuk dat ze daarvoor per se naar de sportschool moeten. Maar dat is 

natuurlijk onzin.  

SB: Ja precies dat is onzin maar hoezo denken ze dat dan denk je? 
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SL: naja ehm, dat beeld creëren wij natuurlijk met ze allen, inclusief ik zelf op Instagram bijna wel. Ik 

bedoel, ik laat heel erg zien wat voor mij gewerkt heeft, hè, die bikini body guide dat heeft voor mij 

super gewerkt maar dat wil niet zeggen dat het voor iedereen werkt en naja dat heb ik eigenlijk wel 

een beetje doen laten overkomen vind ik zelf. Dat ik denk van jaaaa ehm..ik heb het zoveel gepost dat 

mensen bijna moeten denken dat ze dit moeten doen weetjewel. Terwijl ik er nu eigenlijk een beetje 

van terugkrabbel van ja nee ik moet mensen eigenlijk gewoon laten zien dat ze gewoon moeten doen 

wat ze leuk vinden. 

SB: Ja precies, want het kan op allerlei verschillende manieren. 

SL: Ja dus dat is eigenlijk een beetje mijn nieuwe, naja doel. Ja gewoon laten zien dat je moet doen 

wat je leuk vindt. En zelfs dan kan je goed eruit blijven zien. Het is natuurlijk echt niet zo dat dat 

alleen maar met fitness moet.  

SB: Nee inderdaad, ik heb zelf zoals je weet altijd gezwommen en dat werkte voor mij bijv. maar een 

hoop anderen vinden het teveel gedoe om naar een zwembad te gaan, dat omkleden, douchen etc. 

Maar dat is prima. Als je maar kiest wat je leuk vindt om te doen qua sport. 

SL: Ja precies, en ik heb zelf natuurlijk in een burn-out gezeten waar ik gewoon superbelangrijke, en 

dat heb ik ook wel afgelopen jaren wel gemerkt van ja ik MOET gewoon iets doen wat ik leuk vindt. 

Want zodra ik iets ga doen met tegenzin dan blokkeer je juist. En ja weetje je kunt wel een sportschool 

in gaan maar als je gelukkiger bent op een fiets of in het water ga dat dan doen.  

SB: Ja precies.. 

SL: Een gezonde geest is echt hget allerbelangrijkste. Als je niet happy bent dan behaal je sowieso je 

doelen niet’ 

SB: Is dat ook iets wat je wilt laten zien? Dat het belangrijk is dat je je goed voelt en dat je niet in een 

bepaalde maat hoeft te passen misschien? 

SL: Ja wat ik eigenlijk wil is wel eigenlijk wel een beetje van de laatste paar weken hoor, dat ik dat 

inzicht heb gekregen van joh ja weetje we zijn zo bezig met hè we zijn natuurlijk van zulke 

modelletjes (Ze maakt met twee platte handen een smal/dun gebaar) gegaan naar de meiden met 

sixpack en hè wat natuurlijk heel leuk is dat ik daar ook in mee genomen ben. Ik ben toen bij 

fitgirlcode gekomen en toen zo erin gerold als het ware. 

SB: Ja hoe kwam je daar zo bij? 

SL: Nou via instagram ook, ik had contact met ehm christel op Instagram. En ehm eigenlijk weetje 

onder elkaars foto’s een beetje berichtjes sturen en ehm naja zodoende dat hadden we, toen kwam het 

ter sprake van joh zou je het leuk vinden vroeg ze, we zijn bezig om fitgirlcode te lanceren en op te 

bouwen en zij van hey zou je daar iets voor willen doen en ja zodoende ben ik er dus bij gekomen. 

SB: Aha, ja want zij is er nu uitgestapt toch? Christel zelf bedoel ik? 

SL: Jaaa al een jaar ook nu, en ik ben er zelf ook mee gestopt hoor. Ik ben eigenlijk gelijk toen met 

Christel er uit gestapt. 

SB: Waarom als ik vragen mag ? 

SL: Ja weetje, het werd voor mij ehm eh teveel moeten. En dat is ook iets wat ik niet wil. Ik MOET 

niets. Want als je iets moet van jezelf, kijk ik MOET mijn studie halen en dat soort dingen, ik MOET 

werken om geld binnen te krijgen, maar ehm je moet gewoon in je vrije tijd zoveel mogelijk dingen 

doen die je leuk vindt en dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als met werken. Ik bedoel als je iets doet 

wat je leuk vindt dan is werken ook niet erg. 

SB: Nee, ne… 

SL: Dus dat is ook een beetje ja…zo sta ik er op dit moment in het leven zegmaar. 

SB: Maar hoe zie jij je fitgirl account dan? Als werk of als iets anders? 

SL: Ehm, eh ik probeer het wel als hobby te zien hè, maar het is natuurlijk wel zo dat soms spreek je 

iets af met een bedrijf ofzo en dan dan is het werk om het zo maar te zeggen. Ik bedoel ik krijg wel 

eens wat toegestuurd ofzo maar ik probeer vooral ehm het als hobby te houden. Niets MOET, hè als ik 

niet wil posten dan post ik niet. Ik heb wel een tijdje gehad dat ik me heel erg focuste op oooow en ik 

wil meer volgers maar daar word ik zelf niet gelukkig van.  

SB: Waar kwam dat besef vandaan opeens dan? 

SL: Ja nou dat besef is echt van de laatste paar maanden, eigenlijk sinds dit jaar dat ik echt zoiets heb 

van ja hallo het is leuk die volgers en om me heen heb ik ook, veel mensen leren kennen via Instagram 

en via de meetings en evenementen en noem maar op. Ik heb ook supermooie dingen mogen 

meemaken. Ik bedoel ik heb in Stockholm gezeten op uitnodiging en dat is iets wat je niet snel 
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vergeet, supervet. Maar ja weetje het besef dat volgers niet alles zijn dat, dat is er nu wel. Dat ik denk 

van sommige meiden die heb ik echt om me heen en veel contact mee. Die die naja die sturen bij elke 

10.000 volgers van hè. Of naja bijna elke 100 volgers van moet je eens kijken wat ik heb behaald, dat 

ik denk van joh daar draait het toch helemaal niet om weetjewel. Dat ja…dat is zo..in sommige 

gevallen vind ik het ook wel jammer. Dan ik weetje, een beetje real-life of hè als mensen heel veel 

dingen toegestuurd krijgen en alleen maar moeten laten zien van kijk wat ik heb gekregen dan denk ik 

van ja, wat vind je zelf nou eigenlijk hè? Wat is jou mening en wie ben jij want ik heb natuurlijk heel 

veel mensen leren kennen en ik weet dus nu ook hoe het is, kijk heel veel mensen hebben een een 

instagram maar achter hun Instagram zijn ze TOTAAL anders. En dat is…het is maar net wat je wilt 

laten zien online. Er zijn meiden die heel goed laten zien wie ze zijn en hoe ze zich voelen en wat ze 

willen. Maar er zijn ook meiden die zijn gewoon zo superstrak en showen alleen maar kleding en 

noem maar op en niet wat er achter, achter de buik schuilt om het zo maar te zeggen. 

SB: En wat wil jij dan liever zien? 

SL: Een realistisch beeld schetsen, en zeker nu is dat wel echt iets wat ik uit wil dragen want ehm, 

krijg regelmatig ook mailtjes van meiden die zeggen van ja hoe doe je dat dan? En dan denk ik ja 

weetje, het is niet alleen maar, het zijn ook mijn genen die meewerken en dat ja…ik heb ook af en toe 

mailtjes van meiden gehad, jonge meiden ook vooral die je dan toch als een soort voorbeeld zien. 

Zeker met die BBG heb ik dat veel gehad. Dat ik echt dacht van ja…wat ook een beetje mijn omslag 

was was de meeting die ik heb georganiseerd voor alle meiden die in Nederland die eh, die eh BBG 

volgen. 

SB: Oh ja…daar weet ik verder niets van? Wat heb je precies georganiseerd? 

SL: Oh dat was ook al een tijdje geleden. Dat was in ehm maart. En dat was mijn besef. Er waren 

zoveel meiden daar die mij zagen als voorbeeld dat ik er naja. Misschien wel een beetje er van schrok 

ook, want ja je bent toch wel een soort van rol model voor velen en dat ik denk van ja is dit wel echt 

wat ik wil. 

SB: Maar wat was dat voor meet up dan? 

SL: Oh we hadden eigenlijk, omdat we natuurlijk allemaal die BBG volgden had ik een gymzaal 

geregeld, die had ik afgehuurd en allemaal meiden uitgenodigd. He gewoon iedereen kon komen. Je 

kon je opgeven en dan kon je komen. Eigenlijk was het gewoon zo, ik heb een work-out klaargezet en 

gezegd van tevoren van nou die en die tijd gaan we sporten. Kom maar binnen in de gymzaal, leg je 

matje maar neer en dan gaan we samen sporten. Een beetje het zelfde idee als die Glamour Health 

Challenge toen. 

SB: Ohja ja 

SL: en naja na die tijd is het tijd om om te kleden en dan gaan we met zijn allen naar de Yoghurt Barn, 

wie er mee wilt dan, en naja zo is het ook letterlijk gelopen. Mensen kwamen binnen, ze legden hun 

matje neer. Ja je zoekt elkaar een beetje op. Sommigen hadden ook al contact gehad met elkaar. We 

hebben toen gesport, afsluiten naar de yoghurt barn en dat was het ook eigenlijk. Dus dat was hè, er 

waren ook wel weer hele leuke meiden bij waar ik dan nu nog steeds heel veel contact mee heb dus het 

is wel heel leuk. Alleen ik besefte me wel op dat moment dat ik dacht van, je moet zo voorzichtig zijn 

wat je eigenlijk zegt of doet.  

SB: Ja precies, dat besef heb je wel echt gekregen daar? 

SL: Ja alleen ik denk wel dat ik ehm, soms denk ik dat ik wel één van de weinigen ben om het zo maar 

te zeggen. 

SB: Hoe bedoel je precies? 

SL: Nou af en toe heb ik wel dat ik meiden op Instagram zie en dat ik echt denk van of je weet niet 

waar je het over hebt OF misschien zelf wel niet de kennis of of of het inzicht want sommige meiden. 

Soms zie ik dingen op Instagram voorbijkomen of op Facebook ehm, uit eigen ervaring van mensen 

dat ik denk oeeeee wees hier nou voorzichtig mee want dat wil niet zeggen dat het voor iedereen zo 

werkt. En dat is wel heel erg hoor. Dat vind ik wel dat ik denk van ja probeer er zelf een beetje voor te 

waken.  

SB: Maar jij hebt natuurlijk ook je eigen ervaringen altijd gedeeld? 

SL: Ja maar ook de negatieve maar dat wil niet zeggen dat dat dan voor anderen ook negatief is want 

voor mij werkte Personal Body Plan dus niet en kijk ik heb nu een vriendinnetje die doet dan nu 

Personal Body plan en die zweert erbij, die is er heilig van en ze maakt Progress. Want dat is het, hè 

als je kijkt naar hoe ze was en naar wat ze bereikt heeft in 8 weken dan heeft ze echt een lichaam en 
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dan denk ik van ja jij bent goed bezig. Maar ik probeer haar dan ook weer te waken van hey meid je 

komt lang niet aan je voedingsstoffen. Want ze doet de macro’s maar invullen maar ze mist denk ik 

wel aan het einde van de rit wel haar voedingsstoffen en naja goed daar komt ze zelf wel achter maarja 

dat zijn van die dingen dat ik denk van ja voor de één werkt het wel en voor de ander werkt het niet. Je 

moet gewoon heel erg zoeken van wat bij jou past en wat jij leuk vindt. En dat is ook gewoon mijn 

reden geweest dat ik nu die switch heb gemaakt. Want dit vind ik leuk op dit moment en dit is mijn 

doel waar ik aan werk. En en ja dat dat dus dat is voor iedereen anders. 

SB: Dat doel waar je het over hebt is van Londen naar Parijs fietsen toch.. 

SL: Uhu ja 

SB: Hoe gaat dat dan precies, ga je dat in je eentje doen? 

SL: Nee, het is vanuit Strongher, dat is gewoon stronger alleen dan met een ‘h’ ertussen.  

SB: Ja 

SL: En dat is zegmaar het platform waar ik het over had, en er zijn in totaal 30 meiden. Of naja er zijn 

30 plekken moet ik zeggen. Ik weet niet of ze allemaal ingevuld worden. Maar er zijn 30 plekken om, 

om mee te kunnen rijden. Het is Strongher.cc trouwens als je de website wilt zoeken (ze ziet dat ik het 

opschrijf) 

SB: Ja haha ik dacht ik schrijf het even op, 

SL: Ja ik zie het hahah daarom. Ja maar dus eh, dus dat ehm, eh…eh vanuit London starten we dan 

met een groep en vanuit Rotterdam start ook een groep. 

SB: Die fietsen dan vanaf Rotterdam naar Parijs? 

SL: Ja want de 24 e in Parijs dan heb je, le tour, of le cours moet ik zeggen en dat is de vrouwen ehm 

rit van de tour de france en ook de zegmaar slotetappe van de tour de france is die dag. Dus we fietsen 

eigenlijk met zijn allen daarheen, omdat met zijn alleen te bekijken als afsluiting.  

SB: Dus je fietst ook met een groep dan?  

SL: nee met 30 meiden ongeveer en ehm, er is gewoon echt begeleiding bij. Dus je hebt geen tas op je 

rug ofzo. Dat wordt in een bus meegenomen.  

SB: En je fiets? Heb je die trouwens gekregen of had je die al? 

SL: Nee daar ben ik nu mee bezig. Nja ik ben nu ehm, ehm, eh ik ben natuurlijk gevraagd. Kijk die 

andere meiden betalen wel allemaal hun ik geloof dat het iets van 749 euro is en dan kan je gewoon 

mee. Dan zijn alle hotels en je eten en alles zit er dan bij in alleen je moet dan wel de hele reis, naar 

London regelen en van Parijs weer terug. En hem wat ik zelf heb gedaan is ik ben nu aan het kijken of 

ik bijv zelf nog een sponsor kan krijgen die mij wil sponsoren waardoor hè, want het komt uiteraard 

op mijn Instagram en noem maar op dus wellicht kan ik dan nog wat regelen om mijn kosten te 

dekken. Mijn kosten zijn niet zoveel als hun  

SB: Wat zijn jou kosten dan wel? Wat moet je zegmaar nog zelf betalen? 

SL: Ik heb alleen de hotels zegmaar qua kosten. Dus mijn reis heen en terug is geregeld en al het eten 

en de begeleiding en een fiets en materiaal en kleding enz. Dus ik moet echt alleen nog de 

overnachtingen regelen. 

SB: Oh maar hotels moeten te regelen zijn toch met je blog? 

SL: Ja alleen het nadeel is zegmaar dat de hotels al geregeld zijn 

SB: Ohja ja precies dan moeten precies die hotels ook wel willen samenwerken. 

SL: Ja maar ik denk dat ze dat niet doen ook naar de andere toe, dat wil ik zelf denk ik ook niet op die 

manier. Wat ik zelf dacht is van ik ben nu bezig met een bedrijf en ehm dat is een bookings bedrijf 

voor hotels. En ehm, die had zoiets van hè, die zit ook in London en Parijs dus dat is een mooie reden 

om, en ik ben ook bezig met een familiebedrijf dat eh die gewoon een passie hebben voor sport en hè 

wellicht komt daar nog wat uit.  

SB: En anders blijft het natuurlijk ook een hele mooie ervaring voor jezelf, zoals je ook al zei over 

Stockhol en de rest is al gesponsord en die overnachtingen zullen geen honderden euro’s kosten. Dat is 

het je dan wellicht ook wel waard? 

SL: Nee, nee ik zou dat ook niet erg vinden. Het is meer dat ik het probeer, dan is het mooi 

meegenomen en anders dan. Mee ga ik toch wel, het is niet zo dat als ik dat niet heb ik afhaak ofzo. 

SB: Nee precies, en hoeveel kilometers op een dag maken jullie dan? 

SL: Nou het is ongeveer tussen de 500 en 600 km in totaal, en we doen het in 4 dagen. 

SB: Oke…dus 135 ongeveer per dag? 

SL: Ja zoiets inderdaad 
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SB: Jeetje, en.. 

SL: Ja als je nagaat dat je…tussen de 25 en 30 km per uur gemiddeld rijd dan ben je echt wel even 

zoet.  

SB: Ja dat begrijp ik, maar dan willen jullie ook een bepaald tempo fietsen 

SL: Ja ik fiets dan gemiddeld nu, kijk op de racefiets is het natuurlijk anders dan op een crosstrainer, 

het is wat makkelijker fietsen en je hebt klikpedalen dus je moet ook, je duwt niet alleen je voeten mar 

je trekt ze ook en dat scheelt al een heleboel en naja als ik zelf rijd dan rijd ik ongeveer 27/28 km per 

uur gemiddeld dus ja dat is eh eh eh redelijk en en als je in een  groep rijd dan rijdt je al gauw sneller 

omdat de andere je meetrekken. 

SB: EN uit de wind natuurlijk 

SL: Ja dat ook en je stopt een keer en je eet een keer dus eh  

SB: Hoelang ben je hiervoor al aan het trainen eigenlijk? 

SL: Ik ben zelf dit jaar echt begonnen pas echt, kijk ik heb zelf wel eens vaker op de fiets gezeten. Ik 

heb altijd wel een fiets gehad maar ik deed er nooit wat mee eigenlijk. En eigenlijk sinds eh eh eh 

Kerst ben ik gaan fietsen met mijn vriend. En omdat het toch zulk mooi weer was, ik bedoel met Kerst 

was het 12 graden.  

SB: hahah ja met Kerst wel, nu niet..hahah 

SL: Whahah inderdaad maar naja toen he ben ik het een beetje op gaan pakken. En wij hebben dit jaar 

al een paar keer samen gefietst en toen kwam toevallig dit op mijn pad en nu ben ik echt de laatste vier 

weken fanatiek aan het fietsen.  

SB: wat is fanatiek dan? 

SL: Ehm dat is, ja ik probeer toch wel 3 a 4 keer in de week minimaal.  

SB: EN hoelang of hoe ver ga je dan?  

SL: Ehm verschillende, de ene keer maak je een uurtje en trap je gewoon een beetje los om het zo 

maar te zeggen. Dus dan doe je niet echt een bepaalde training maar doe je gewoon een ritje van een 

uurtje en de andere keer ehm dan zit je twee uur op de fiets waarbij je dan wel een soort van nja 

blokjes noemen ze het doen, naja 5 minuten sneller en dan 5 minuten weer wat langzamer en dan weer 

5 minuten sneller en dan zo… 

SB: Ja HIIT als het ware.. 

SL: Ja precies maar dan op de fiets. Half uurtje lang kan ook, en dan is dat je training. Inderdaad een 

soort interval training als het ware. 

SB: Word je dan vanuit Strongher begeleid daarin? 

SL: Ja ja, ja wat ik wat we eigenlijk laten zien of willen laten zien met strongher is eigenlijk van waar 

begin je ja van wat wat wat heb je nodig. Nou een goede fiets. Ik heb dan nu net een hele afmeting 

gehad van wat de beste fiets is en hoe je dan het beste een fiets uit zoekt. Want dat komt heel nauw en 

het moet helemaal afgesteld worden en dan dan gaan we laten zienj van nou hè hoe ziet een training er 

dan uit, en wat zou je kunnen doen. Want ja dat verschilt natuurlijk ook gewoon heel erg. En hem 

want he de één heeft 3 dagen vrij en de andere heeft de hele week tijd om te trainen. Dat verschilt ook 

nog eens heel erg. 

SB: Hoe zit dat bij jou? 

SL: Nou door de week heb ik wel even de tijd om te trainen maar ik heb niet uuuurenlang. Ik bedoel 

als ik een uurtje of anderhalf op de fiets kan zitten door de weeks dan is het prima. En in het weekend 

kan ik wel een keertje een ritje maken van 3 uurtjes. Maar ik heb ook niet alle tijd. Dus dat moet ik 

toch echt wel, een mooie uitdaging zo. 

SB: Ja want hoe zit dat verder met je dagindeling? Want je doet nog een opleiding dus hoe ziet jou 

dagelijks leven er dan uit? 

SL: Nou op dit moment loop ik maandag tot en met woensdag stage en daar ben ik vrij zelfstandig in, 

dat wil zeggen dat ik werk vanaf huis. Dus als ik dan sochtends een keer wil trainen of smiddags een 

keer wil trainen dan kan dat gewoon. Want ik werk namelijk ook best wel veel in de avonduren. En 

verder in het weekend. Ja de enige keer ben ik nog op school omdat ik nog een cursus doe en de 

andere keer ben ik gewoon vrij. In het weekend heb ik savonds nog ehm ehm mijn baantje bij de 

pizzeria waar ik nog werk. 

Dus het is gewoon elke week plannen en bekijken van moet ik werken, hoe zit ik met school of ja. 

SB: Wat grappig een fitgirl in een pizzeria 

Met opmerkingen [S51]: Beetje commercieel 

Met opmerkingen [S52]: Besef dat een levensstijl voor 
iedereen anders is. Niet iedereen kan op hetzelfde schema 
leven zegmaar.  
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SL: Ja dat is echt ja mensen denken want dat is het ook, mensen denken als je fitgirl bent dat je nooit 

wat lekkers eet ofzo. Maar dat is natuurlijk dikke onzin. Ik kan je zeggen als je in een pizzeria werkt 

heb je genoeg verleiding die je niet altijd kunt weerstaan.  

SB: Hahah dat begrijp ik. Maar heb je dan wel een gedachte over wat een fitgirl dan wel precies is en 

wat ze wel of niet doen? 

SL: Ja in het begin vond ik het leuk weetjewel, toen het nog een beetje nieuw was om het zo maar te 

zeggen. Alleen nu, nu is aan fitgirl zegmaar zo’n kaartje gehangen door naja wat ik al zei, vroeger had 

je de dunne modellen en nu heb je de fitgirls. En als je fitgirl bent dan moet je maar een sixpack 

hebben en dan denk ik van ja weetje dat is dikke onzin want ehm, hè de meiden die ik nu leer kennen 

met wielrennen die zijn fitter dan dat ik ben hoor. Nou ze hebben lang niet allemaal een sixpack maar 

ze zien er prachtig uit en ze kunnen hard fietsen. En als zij daar gelukkig mee zijn, wie ben ik dan om 

te zeggen dat dat niet goed is of dat je dan geen fitgirl bent ofzo. Ik bedoel hè nu met dat Strongher, ik 

ben nu natuurlijk, ik ben onder haar organisatie nu aan het trainen en kijk zij zijn op zo’n andere 

manier afgetraind dan de meiden uit de sportschool. Ik bedoel mijn vriend is zelf een wielrenner 

geweest en die heeft een hele ander lichaamsbouw dan iemand die zich helemaal oppompt in de 

sportschool, Maar hij is zo afgetraind als het maar kan. Dus het kaartje fitgirl wat er gegeven wordt, 

ja.. 

SB: Bedoel je te zeggen dat het kaartje eraan wordt gehangen op basis van uiterlijk, meer dan op basis 

van daadwerkelijke fitheid? 

SL: Ja! Ja, vind ik wel want als je bijvoorbeeld kijkt en dat is dan omdat ik het toevallig weet dat één 

van de modellen van Jogha, de kledinglijn. Die sprak ik toevallig bij de opening, die zei. Ik doe 

helemaal niets aan sport…Maar zij is wel HET model…Dat je denkt van ja weetje. Zij wordt dus 

gezien als fitgirl omdat ze dus er zo uit ziet. Maar ze is absoluut niet fit.  

SB: Nee precies, ik begrijp je. Grappig trouwens, wist ik niet van Jogha. Maar inderdaad in het 

zwemmen zagen sommigen er ook echt niet uit als fit zoals sportschool fit maar die mensen stonden 

wel op Nk’s en waren superfit hoor. 

SL: Ja precies, ik vind een fitgirl is eigenlijk een beetje het rolmodel. Eigenlijk wat de modellen 

vroeger waren, hè de dunne meisjes en dat zijn nu de fitgirls. En als je mij vraagt wat nou echt een 

fitgirl is dan is het eigenlijk gewoon een voorbeeld meisje op de cover, met haar sixpack in dit geval 

en dat zie ik…want als,..ja als je me…ben ik een fitgirl? Nee, ik vind mezelf geen fitgirl. Ja ik ben 

goed bezig en ik heb een topconditie en ik heb kracht opgebouwd. Maar ik wil eigenlijk zelf niet, niet 

weggezet worden als fitgirl. En dat is eigenlijk ook een beetje de reden dat ik toen de tijd, hè mijn 

Instagram naam was vroeger ‘fitgirlsuus’ en die heb ik toen omge, express eigenlijk omgezet omdat ik 

echt zoiets had van weetje fitgirl krijgt al zo’n stempel dat ik dacht van ja dat wil ik niet dus laat ik dat 

maar voor zijn hè met mijn naam te veranderen. Dat ik dacht van ja jeetje wat dan? En naja toen heb ik 

Suefit gekozen puur omdat ik natuurlijk met fitness bezig was en nog steeds, ik bedoel hè ik ben nog 

steeds personal trainer en ik volg nog steeds een studie in die richting en ik vind het ook nog steeds 

hartstikke leuk en ik zal daar ook echt wel mee door blijven gaan maar ik ben bijvoorbeeld geen 

sportschool type. Dus ik zou mensen eerder trainen door middel van bootcamps en ik haal liever 

iemand bij wijze van op uit huis en ga zeggen van kom we gaan buiten sporten dan dat ik echt ga 

zeggen kom naar de sportschool en ik ga je daar trainen.  

SB: Maar een fitgirl is dus voor jou het rolmodel met de sixpack maar is er dan voor jou ook een 

gedrag wat daar bij hoort? Naast het uiterlijk? 

SL: Nee, nee…nee want dat is eigenlijk zo’n beetje wat ik net ook zei. Er zijn genoeg meiden die die 

bij wijze van een voorbeeld zijn, die zo niets aan hun uiterlijk doen qua sport.  

SB: Nee precies, net als het model van Jogha waar je het over had. Zij sport niet maar heeft een 

sixpack en is dus een fitgirl punt.. 

SL: Ja…Ja kijk eigenlijk zou…het liefst zou ik willen zien dat fitgirls gezien werden als de meisjes die 

gewoon bewust bezig zijn. Want hè, dat is het ook. Ik bedoel ehm…ik wil niet dat iemand per se alles 

gezond eet, nee ik wil alleen dat je gewoon bewust bezig bent met wat je doet. Dat doe ik zelf ook. Ik 

eet ook, ik ga ook uit eten, ik neem ook ijs, ik heb echt niet dat ik per se suikervrij eet ofzo. Ik probeer 

het wel, ik probeer zo gezond mogelijk te eten uiteraard. Maar ik heb liever dat iemand bewust is van 

wat ie doet en waar die mee bezig is dan dat ie per se ehm te gezond eet en en eigenlijk een beetje 

doorslaat. Dat ja, dat is het niet. En naja het fitgirl beeld mag, mag meer worden van het bewuste 

meisje dan het strakke meisje. 

Met opmerkingen [S53]: Maakt vergelijking met 
anderen.  
 
Een fitgirl wordt nu bepaald op basis van uiterlijk en dat zou 
niet zo moeten zijn volgens haar. 

Met opmerkingen [S54]: Zo zie je hoe je online wordt 
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SB: Heb je daar zelf struggles mee gehad ? 

SL: Jaa heel veel, weetje heel veel, zeker toen ik uit mijn burn-out kwam. Ik had een soort houvast 

nodig en naja eigenlijk ehm als puber heb ik al wel een beetje problemen gehad met voeding. Ik heb 

gelukkig nooit echt iets serieus gehad hoor ofzo. Maarja tuurlijk je bent een jong meisje in de pubertijd 

op de middelbare school die een soort van in aanraking komt met, ik bedoel ik heb wel meiden om me 

heen gezien die, die die niet meer aten enzo. En ik heb ook wel mijn beeld zelf gehad maar eh ik ben 

gelukkig altijd blijven eten en dat zou ik ook altijd blijven doen. Ik vind eten veel te leuk en te lekker 

dus wat dat betreft is dat niet mijn probleem maarja…ja..ik heb wel echt zeker ook met personal body 

plan toen ben ik echt naja gewoon psychisch werd ik knettergek dat ik elke keer alles bij moest 

houden. En als ik ergens voor ga dan ga ik er ook voor dus met personal body plan bijv ook dan naja 

als ik dan bijv niet mijn mijn mijn cijfertjes in kon voeren, hèm hoeveel macro’s ik had. Dan werd ik 

bijna gek. Dan werd ik gewoon chagrijnig dat ik dacht van ho ik had naar 8 weken echt zoiets van ik 

kap hiermee want ik wordt hier niet gelukkig van en mijn omgeving al helemaal niet. Ik was echt een 

heks, ik was echt niet leuk. 

SB: hahah nee precies, dus je mag inderdaad gewoon een pizza eten of een zak chips als je je er maar 

van bewust bent.  

SL: Ja naja weetje dat is het ook, ehm. Als ik sochtends mijn havermoutje maak dan maak ik mijn 

havermoutje waar ik zin in heb en als ik smiddags denk ik wil een stuk chocolade dan neem ik een 

stuk chocolade. Als ik me maar wel bewust ben dat ik niet de hele dag door troep eet. Kijk tuurlijk 

mag je af en toe wat lekkers. En ik neem echt niet alles suikervrij maar ik ben wel gewoon heel bewust 

bezig met oké 2 stuks fruit op een dag, genoeg vet, genoeg suikers, vooral ook genoeg koolhydraten 

nu met het fietsen. En ja ik drink pure ranja ehm omdat ik anders mezelf, omdat ik anders me suikers 

niet genoeg aanvul met fietsen. Dat dat vergeten mensen ook. Want ehm, ik kreeg bijv laatst een 

opmerking van ehm eh ja maar wat drink je dan tijdens het fietsen. Ja ranje zei ik, ja maar dat is toch 

suiker…ja maarja…die heb je ook nodig en ja je kan ook voor een andere variant kiezen maar me 

lichaam breekt het gelijk af en ik ben het gelijk kwijt en ik wordt er niet dik van. Ja weetje ik bedoel in 

deze maatschappij gaat het gewoon zo makkelijk jaaaa ik mensen moeten hun beeld eigenlijk een 

beetje bijdraaien. Want he aan de ene kant wordt er natuurlijk heel erg verteld dat suikers boosdoeners 

zijn en dat je er ziek van wordt maar aan de andere kant we gaan er niet dood aan.  

SB: Ja precies, maar je zei je bent na je burn-out begonnen met bloggen of naja 

SL: Ja nee tijdens, echt erin 

SB: Oh ja je zei het inderdaad toen je thuis kwam te zitten, maar waarom dan? 

SL: Ja ik zat natuurlijk in een relatie die niet helemaal klopte, dus eigenlijk was dat een beetje mijn 

uitweg. 

SB: Bedoel je schrijven? 

SL: Ja het schrijven 

SB: Maar was er dan ook gelijk een Instagram bij of dat niet? 

SL: Nee Instagram is een beetje geleidelijk gegaan dat kwam naast mijn blog. Instagram was nog 

upcoming maar ik heb wel alles verwijderd wat ik toen die tijd heb geschreven, ook op mijn blog. Alle 

artikelen van toen zijn er ook niet meer want ik heb dat gewoon afgesloten. Want ja dat was echt… 

SB: Was dat dan minder op gezondheid gericht en meer persoonlijk privé ofzo? 

SL: Ja het was heel persoonlijk. Dat ging echt over het ziek zijn en ook wel over make-up en dat soort 

dingen. Het was echt een beetje een lifestyle blog. Van alles wat en totaal niet met fitness en dingen. 

Ik ben wel op een gegeven moment gezonder gaan eten en suikervrij gaan eten. Omdat ik merkte dat 

ik daar meer energie van kreeg en daar is het eigenlijk wel begonnen. 

SB: aha oke, 

SL: Mijn hele gezonde eten is begonnen omdat ik dacht van ik moet iets doen waardoor ik meer 

energie krijg omdat ik ehm. Kijk ik had de diagnose van die reuma en ehm dat is een soort van ik had 

ook ontzettend veel pijn in mijn lichaam enzo. Ik had geen kracht meer en ehm even zien ja dat weetje 

op een gegeven moment dacht ik van ik heb geen energie meer en ik moet ergens energie weghalen. 

Nou toen ben ik dat gaan doen door middel van gezonder eten. En ehm dat dat deed ik al zegmar toen 

ik dus nog in die burn-out zat alleen ehm. Ik weet pas dat ik een burn-out heb gehad, dus zegmaar na 

die tijd toen ik mijn relatie verbrak. Dus toen ik weer thuis kwam te wonen en eigenlijk alles weer 

goed was en op een rijtje kreeg ehm ben ik teruggeweest naar de dokter want hè, ik heb twee weken 

voor Kerst mijn relatie verbroken wat ik een half jaar lang eigenlijk heb uitgesteld of naja er tegen aan 

Met opmerkingen [S57]: Onzekerheden en problemen 
toen ze jonger was.  
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gehikt. En met oud&nieuw stond ik op een dansvloer alsof er niets aan de hand was. Zo psychisch 

ehm, ehm, hè zo moeilijk heb ik het gehad als het ware. Psychisch met de situatie en dat sloeg zo op 

mijn lichaam dat ik met lichamelijk klachten naar een arts ben geweest terwijl er eigenlijk helemaal 

niets lichamelijks was. Dat heeft allemaal zo met elkaar te maken en ja dat besef kwam dus pas veel 

later, dat we toen pas inzagen van dit allemaal is niet lichamelijk geweest. En ik heb geen reuma maar 

het is gewoon iets anders geweest en toen ben ik weer terug geweest naar een dokter en die zeiden van 

joh je hebt gewoon in een burn-out gezeten en daar begin je nu weer uit te kruipen. En daar heb ik ook 

hulp voor gehad hoor om daar weer uit te komen en eigenlijk begon ik ook weer te leren omgaat met, 

kijk voor mijn gevoel ben ik twee en een half jaar ziek geweest terwijl ik het eigenlijk niet was, ja 

tuurlijk was ik het wel lichamelijk maar er was een andere oorzaak. EN had ik dat geweten dan had ik 

daar gelijk aan kunnen werken. En dat heb ik me zeker in het begin heel erg kwalijk genomen. En nu 

denk ik van ja het was gewoon zo en ja hadden we het geweten dan hadden we er uiteraard wat 

aangedaan. Maar ja toen ik erachter kwam, nam ik het mezelf wel heel erg kwalijk.  

SB: Maar hoezo nam je dat jezelf zo kwalijk want jij kon er toch zelf ook niet zo veel aan doen? 

SL: Nee maar dat besef van dat ik eigenlijk dus een burn-out had gehad. Naja aan de ene kant was ik 

er natuurlijk heel blij mee maar aan de andere kant weet ik wel nu wat stress nu ook met je doet en hoe 

belangrijk het ook is om gewoon goed in je vel te zitten en te doen wat je leuk vindt. 

SB: Ja precies, hee en als je het dan over stress ervaren hebt. Je blog is ook best wel groot geworden 

en je hebt een grote achterban, ervaar je daar geen stress van? 

SL: Ehm, nou in het begin, in het begin was ik wel heel erg bezig, zeker toen het alleen maar opliep 

met het fitgirl zijn als het ware. Het liep maar door en het liep maar door dat ik me echt op een 

gegeven moment bijna verplicht voelde om wat te posten. En dat is ik me bijna verplicht voelde om 

mijn blote buik te laten zien. En als je nu ook terugkijkt in mijn Instagram van de afgelopen dagen, 

misschien wel weken. Dan zie je heel af en toe een blote buik terug maar het zijn er niet veel. En …dat 

eh is eigenlijk omdat ik me besefte dat ik die stress en druk niet meer wou van dat online gebeuren. 

Dat ik dacht van hee ja jongens ik moet dit voor mezelf blijven doen en niet voor een ander. 

SB: Oke, en is het dan inderdaad altijd echt voor jezelf, omdat jij het leuk vindt of heb je ook nog een 

hoger doel? Dat je mensen iets wilt laten zien of bijbrengen?  

SL: Naja ja…het is hè al met al ehm ehm is gewoon mijn grootste doel om te laten van ik ben ook 

maar een mens. 

SB: uhu.. 

SL: Hè, en ik ook loop ook tegen dingen aan, en ik verander ook mijn fitness naar wielrennen omdat 

me leven zo loopt en en en, ehm..ik bedoel hoeveel mensen om me heen zie ik nu wel niet veranderen 

met dingen en niet iedereen houdt dingen 3jaar lang vol dag in dag uit. Dus dat is wel echt iets wat ik 

wil uitdragen. Gewoon dat ik wil laten zien van ehm, naja dit ben ik en en zo doe ik het en daarbij 

hoop ik anderen te inspireren en motiveren dat ze dus gewoon doen wat ze leuk vinden. En mijn 

hyperdoel ja, het liefste zou ik dat dat van de daken willen schreeuwen en en en op elk tv scherm bij 

wijze van ehm neer willen zetten van van mensen even wakker schudden zo van YO doe wat je zelf 

leuk vindt en kijk niet zo naar het beeld want kijk we hebben natuurlijk, we hebben het nu maar over 

een bepaald aantal mensen die ons als voorbeelden zien maar ehm je hebt ook nog wel een andere kant 

die zich er niets van aantrekt. En toch denk ik dat het deel dat zich er wel wat van aantrekt steeds 

groter wordt. Het is echt wel een trend dat fit zijn.  

SB: Ja precies, dat zie je natuurlijk ook langzaam terug komen op de catwalk waar die modellen 

tegenwoordig ook een sixpack nodig hebben.  

SL: Ja precies, en weetje kijk ik voel me soms wel eens naja schuldig niet maar ehm, ehm…ik zal je 

een voorbeeld geven. Mijn nichtje en ik wij zijn echt naja we zijn eigenlijk, zij is de blonde versie van 

mij. Qua doen qua laten qua qua naja hè eh gedrag als het ware. Alleen zij heeft totaal niets met 

fitness, met sporten uberhaupt. Ehm met gezond eten al helemaal niet, en ehm eh ze is naja het 

dubbele van wat ik ben. Maar ik heb nog nooit zo iemand gelukkig gezien. Ik bedoel, die zit zo goed 

in der vel. En die voelt zich echt, het is ook een knappe meid om te zien. Ik bedoel ze zorgt goed voor 

zichzelf. Maar als je dan kijkt naar wat zij dagelijks doet en waar ze zich mee bezig houdt. Dan denk 

ik van joh, zo onbezorgd eigenlijk en zo lekker genieten van het leven dan denk ik van ja daar zou ik 

eigenlijk een voorbeeld aan moeten nemen. 

SB: Heb je dan het gevoel dat jij dat niet kan doen vanwege je account ofzo? 

Met opmerkingen [S58]: Problematisch verleden, zie je 
ook bij meerdere terug waaronder Carmen, Lotte en Ninian  

Met opmerkingen [S59]: Ging het op een gegeven 
moment voor anderen doen, 

Met opmerkingen [S60]: Ziet het ook als een trend 
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SL: Nah nee, ik ben al van kleins af aan ben ik altijd al wel bezig geweest met veel sporten en en ja, ik 

zal niet gauw meer terug gaan zegmaar. Ik zou niet gauw heel veel aankomen maar ik kan me 

bijvoorbeeld niet druk maken om het feit dat ik nu 3 kilo aankom ofzo. Maar dat is ook van de laatste 

tijd hoor. Kijk ik bedoel, had je me dit eind vorig jaar gevraagd dan was ik dan had ik zeker gezegd, ja 

en dat moet en ehm naja maar nee nu niet meer nee. Het is echt een omslag van de laatste tijd. 

SB: Hoe is die omslag zo gekomen dan? 

SL: Ik denk vooral ouder worden, anders in het leven komen te staan. Want naja hè, je merkt om je 

heen wel wat er gebeurt en en eigenlijk was het gewoon een, een , een besef van mezelf dat ik gewoon 

voor de spiegel stond op een gegeven moment en bij me eigen dacht van, Suus waar ben je nou mee 

bezig om elke dag maar te kijken of je progress hebt geboekt en hoe je eruit zag en het moet maar 

weer op Instagram, dat ik echt dacht van jaaa weetje he tis allemaal leuk maar ehm, ik deed de bikini 

body guide heel erg om dat lichaam te krijgen. En nu had ik echt zoiets van ja weetje, ik stop hiermee. 

Ik ben er een beetje op uit gekeken maar ik vind ook dat ik gewoon, ja hè ik doe nu wielrennen dat 

vind ik superleuk en ik ben begonnen met jogha en dat vind ik superleuk en ja het is allemaal leuk dat 

het sporten is want daar ligt wel gewoon echt mijn hart, maar ik ben niet meer bezig met het meisje in 

de spiegel. Maar veel meer met ik wil lekker sporten, het is mijn uitlaatklep en ik doe wat ik leuk 

vindt. 

SB: En wat heeft jou online populariteit dan nu nog voor effecten op je offline leven? 

SL: Nou ik probeer dat eigenlijk nu zoveel mogelijk te scheiden. Dat had heel veel, het had echt heel 

veel impact. Ehm wat er online gebeurde ehm, eh dat had heel veel impact ook weer op wat ik deed en 

wat ik wou doen en hè noem maar op. 

SB: Heb je een concreet voorbeeld? 

SL: Nou ik heb heel veel druk ervaren van van ehm, eh het alelen het gevoel al dat je ehm moest 

posten maar ook progressie moet maken in wat je zelf doet. Ik bedoel ik volg, zo’n zo’n programma 

van Kayla duurt twaalf weken en dan moet je er voor en erna een foto maken. En dan moest ik maar 

laten zien wat ik, hoe ik veranderd was. En dat heb ik wel heel erg ervaren dat ik dacht van ja, op een 

gegeven moment stond ik voor de spiegel en ik dacht ja maar ik mak geen progressie meer. En dan 

dacht ik echt van oh en nu dan? Ja… 

SB: Was je dan bang je volgers teleur te stellen ofzo? 

SL: Ja, ja..jaa dat heb ik wel gehad. En wat ik nu heel erg merk is dat ik mijn, kijk ik ga ook iets heel 

anders schrijven. En mijn volgers gaan ook weg, niet iedereen boeit dat. En int begin dacht ik echt 

ooooh neeee. Niet zozeer nu met het wielrennen maar ik heb wel eens vaker, ik heb in september toen 

personal body plan gedaan en toen dacht ik ook van straks gaan al mijn volgers weg en oh neeeee en 

wat dan? Maar op dat moment had ik er heel veel moeite mee. Maar nu heb ik echt zoiets van ja 

weetje Instagram is niet m’n, m’n ehm leven. Want achter de schermen moet ik gelukkig zijn, en moet 

ik doen wat ik leuk vindt. En alles wat ik op Instagram post is gewoon extra en ja.. 

SB: Maar doordat je nu andere dingen gaat ondernemen krijg je er wellicht ook weer nieuwe volgers 

bij… 

SL: Ja dat is ook zo hoor, maar het is meer die druk die je voelt van oh nee.. 

SB: Oke. Maar heb je die druk nu ook minder met posten dan?  

SL: Ja want ik postte voorheen ook altijd op hetzelfde tijdstip. Ik had eigenlijk een vast tijdstip waarbij 

ik een foto plaatste. En als je nu kijkt, is mijn laatste foto al van twee dagen terug, jaaaa ik prober 

natuurlijk wel online te blijven maar ik wil niet meer de druk voelen om om om per se elke dag een 

foto te posten. 

Tis meer dat ik vanmorgen bijv. mijn yogha heb gedaan, mijn stretch heb gedaan een paar foto’s 

gemaakt heb en dan denk ik ja leuk. En de afgelopen foto’s zijn ook niet van hetzelfde tijdstip. Want, 

ik kan het wel eventjes laten zien…eens even zien…kijk ik heb dan zegmaar op m’n, m’n, m’n tijdlijn, 

even spieken. (Ze scrollt op haar telefoon door der Instagram feed.) Die eerste foto…deze nou dat is 

gewoon met Koningsdag 

SB: Ohja, ja 

SL: Nou dat is dan random geplaatst ehm, eh die daarvoor ook. Daar was ik net terug van zo’n bike 

fitting, en die heb ik dan ook gewoon geplaatst. Terwijl ik normaal ALTIJD om 10 uur savonds mijn 

foto’s postte. En dan dacht ik ooooh het is 10 uur ik MOET nu plaatsen. En dat is gelukkig niet meer. 

SB: Zit je daardoor nu ook lekkerder in je vel?  

Met opmerkingen [S62]: Niet stabiel, zoekende naar een 
balans 
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SL: Jaaaa veel meer. En ik merk het gewoon ehm, eh ik ben gezelliger laat ik het zo zeggen. Eh eh hè 

als ik uit eten ging of als ik iets gemaakt had dan moest ik er eerst een foto van maken of noem maar 

op en nu denk ik echt van ja boeie. Als ik er zin in heb maak ik er een foto van en heb ik er geen zin in 

nah dan maar niet. En ehm ja en ook ook met fitness en fietsen. Want fietsen, laten we eerlijk zijn dat 

is niet het meest charmante pakje dat je aan hebt. Dus je gaat niet zo gauw voor een spiegel staan ehm 

en dan een selfie maken en als je fietskleding laten zien. Ehm dus je foto’s worden ook heel anders ja 

dat is dan gewoon zo. En ja, ik weet niet. Ik heb ook echt zoiets van, ik ga, ik wil meer bijvoorbeeld 

laten zien dat het mooi weer is en waar ik dan langs fiets. En ik maak veel liever eens een foto op de 

fiets dan zo van ik moet mijn blote buik weer laten zien.  

SB: Oke, oke…en wat is je doel verder met je blog en instagram? Wil je er bijv van leven later? 

SL: Ja, nee, nee ja ik heb er wel eens over nagedacht hoor van…een vriendinnetje van mij is heeel 

groot en die heeft heel veel volgers en die verdiend er bakken met geld mee. En dan denk ik van ja dat 

zou ik best willen maar dat kost mij gewoon veel te veel energie en veel tijd. En ik vind het daarnaast 

veel belangrijker dat ehm, mensen in real-life hè ik vind het leuk om mensen te helpen en ik doe dat 

ook liever gewoon eh face-to-face offline. Mensen trainen, mensen helpen, zorgen dat ze lekker in hun 

vel zitten en dan eh. Dan ben ik al een stuk gelukkiger als dat ik, ja tuurlijk wil ik mensen online ook 

best helpen. Maar ja offline is zo’n grotere doelgroep dan online zegmaar. 

SB: Oke en wat is dan jou, want je bent eigenlijk heel duidelijk in je standpunt van oke ik vind het 

leuk om te doen dat bloggen maar ik hoef er niet van te leven, wat is de reden daarvoor? 

SL: ehm, ja je bedoeld echt het bloggen en instagrammen?  

SB: Ja er echt van leven.  

SL: Ehm ja naja, ik heb ik heb in het blogwereldje waar ik natuurlijk in begonnen ben heb ik ook 

vriendinnetjes gehad zoals, wellicht ken je haar..Kelly Caressen? Zij is ehm begonnen als lifestyle 

blogger en nu ehm een mommy blogger. Ze heeft nu 2 kindjes en daar hebt ze altijd over geblogd 

enzo. Maar dat komt me echt te dichtbij. Het is MIJN leven en ik hè, wat je op Instagram ziet is al 

vrij…prive…naja hè je doet je verhaaltje en noem maar op. En ik heb ook ehm eh eh door Instagram 

heel veel meiden leren kennen aan de andere kant van de wereld. Dus bijvoorbeeld in New York zitten 

meiden die ik dan heb leren kennen en die ik dan veel spreek ook door de BBG en noem maar op. 

Daar zijn een paar meiden bij die echt, he haar relatie ging uit. Nou half internet stond op z’n kop 

omdat haar relatie uit ging. En dan denk ik van jaaa jongens, het is heel zielig maar ja…ik weet niet. 

Het komt mij gewoon te dichtbij, dit is MIJN leven en ik wil het echt dat ik werk en prive goed 

gescheiden kan houden. Je zal bijv. mijn vriend ook niet of nauwelijks op mijn Instagram tegen 

komen. 

SB: nee precies. Maar is er geen optie omdat gescheiden te houden? 

SL: Ja ik heb echt zoiets van ik wil erg laten zien van hè, ja mijn Instagram is van een persoonlijke 

Instagram naar een fit instagram gegaan en toen wou ik heel erg laten van wat ik aan sport deed en hoe 

sport mijn leven beinvloedde maar daarbij nu het fietsen. Ik laat liever het fietsen zien en de hele rit 

daar naar toe dan dat ik ga laten zien dat ik met mijn vriend op de fiets zit. Ik bedoel terwijl hij er bijna 

altijd bij is en we het heel gezellig hebben samen maar ik zou niet zo snel een foto met hem samen 

plaatsen ofzo. 

SB: Oke het is duidelijk dat je dat gedeelte echt heel erg gescheiden wilt houden. Maar dat kan in 

principe ook op grotere schaal toch? 

SL: Ja tuurlijk, absoluut maar ik denk ook wel dat ik daar gewoon, ja ik weet niet…Misschien als het 

daadwerkelijk zo zou lopen, zo liep dat ik snel groter werd dat ik het wel zou zeggen van hè, ik doe het 

of noem maar op maar ja….het is niet mijn streven. 

SB: Maar als het gebeurt… 

SL: Nee het is niet dat ik nu denk van ehm, eh, eh oh ik ga extra mijn zondag middag vrij plannen om 

om extra mooie foto’s te maken om mijn Instagram op een hoger level te brengen ofzo, woooow nee 

dat heb ik totaal niet. 

SB: Oke, interessant om te horen. Je bent één van de weinigen die dat niet zou doen denk ik.. 

SL: Ja…ja wat ik wel heb hoor dat ik…ik bedoel ik weet niet of je Esmee kent 

SB: Trouw? 

SL: Ja, en Louise..naja 

SB: Ja ja 

Met opmerkingen [S64]: Sociale leven leidde er 
voorheen onder 

Met opmerkingen [S65]: Want je wilt toch blijktbaar WEL 
charmante foto’s posten, terwijl je net zegt realistisch te 
willen zijn… 

Met opmerkingen [S66]: Ziet er geen toekomst in 

Met opmerkingen [S67]: Wil instagram apart houden van 
haar privé leven.  
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SL: Naje ze wonen natuurlijk samen in één huis, en ik vind hun foto’s echt geweldig dat ik ook wel 

eens denk van oooh dat wil ik ook weetjewel en oooh ik wil ook best wel eens een dagje een shoot 

plannen. En ik heb het laatste ook gedaan, toevallig is een vriendinnetje van me fotografe maar aan de 

andere kant heb ik daar ook helemaal geen geduld voor.  

SB: hahah nee voor een keertje nog wel maar als je je hele feed wilt dan moet je natuurlijk heel vaak 

professioneel shooten 

SL: jaaaaaaa dan moet je elke week weer bezig gaan voor foto’s en dingen en dat. Man dat is me veel 

te veel. Dan denk ik van nee joh ik vind het zo leuk.  
SB: Ah ja duidelijk. Ik denk dat we zo ongeveer wel zijn aangekomen bij het einde van het interview. 

We hebben het gehad over je verleden, hoe je bent begonnen met de bbg vanuit een burn-out, hoe je 

die hele periode hebt ervaren, hoe je account is gegroeid en dat je de laatste tijd in een echte verander 

periode hebt gezeten als het waren. We hebben de punten waarmee je het moeilijk hebt besproken en 

de dingen die je leuk vindt, ehm hoe je dagelijkse leven eruit ziet en over je nieuwste doel met het 

fietsen. Ik heb hier eigenlijk geen vragen meer over.. ik weet niet of jij nog vragen hebt? Of zijn er 

dingen die ik misschien niet heb gevraagd maar die je nog even kwijt wil?  

SL: Ehm… Ja nee ik denk wel dat ik toch een uitzondering op de regel ben. Ik bedoel ik kijk in die zin 

heel anders tegen dingen aan dan anderen.  

SB: Ehm ja dat valt mee denk ik hoor.  

SL: Ja nee maar er zijn echt heel veel fitgirls die gewoon echt op 1 lijn liggen en er heel groot mee 

willen worden. Zoals Esmee die zit dan van fitdutchies. En sommige van hun zijn dan maar dag in dag 

uit bezig om iets te regelen. En dan gaan ze weer op vakantie, en hotels regelen. Leuk hoor, als ik kan 

ga ik mee maar pff. 

SB: hahah ja je bent misschien wat minder streberig in die zin. 

SL: Ja want sommigen, en dat is dan even tussen ons hier, maar ik heb soms het idee dat sommige de 

deur uit stappen en zo van weten dat ze ergens de fitgirl moeten zijn en dat er een soort van masker op 

gaat van hè en noem maar op dat ik denk van dat probeer ik juist niet. 

Ik denk dat Carmen bijv. ik weet niet of je haar ook gaat interviewen maar ik denk dat als je haar over 

twee jaar zou spreken denk ik dat zij nog, kijk ze is nu nog zo jong, ik denk dat zij dan totaal anders in 

het leven staat dat vind ik wel heel grappig om..hè…ja om iedereen dan te zien en dan vooral die 

jonkies. 

SB: Grappig dat je begint over leeftijd, denk je dat dat ook mee speelt?  

SL: Ja want er zit tussen fitgirls soms ook 10 jaar verschil 

SB: Wat is jou eigen leeftijd eigenlijk? Dat heb ik zo nergens staan… 

SL: 27 ben ik,  

SB: aha stukje ouder dan ik ook.  

SL: Ja haha, hee en was jij nou bij Remy voor jezelf of voor je Scriptie? 

SB: Hahha nee daar was ik nog gewoon als Instagrammer of Blogger zegmaar. Ik was toen nog niet 

echt gestart met mijn Scriptie.  

SL: ahaaa, en wat wil je dan gaan doen als je klaar bent? 

Met opmerkingen [S68]: Vergelijken met anderen, het 
ook willen en zich dan beseffen, nee maar dat past niet bij 
mij.  

Met opmerkingen [S69]: Verschil online/offline 

Met opmerkingen [S70]: Maar hetzelfde kan bij haar ook 
het geval zijn, ze is nu in een periode van besef en 
verandering aangekomen maar wie zegt dat zij daarin wel 
stabiel blijft en de balans heeft gevonden. Dat kan ook zo 
weer omslaan. Maar de gedachte is wel interessant.  
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SB: Auw de vinger op de zere plek hahha. Ik weet het nog niet zo goed eigenlijk. Ik heb altijd, of naja 

de laatste jaren een doel gehad. Ik wil heel graag bij een bepaald bedrijf werken, en ik ben ook al een 

paar keer bij hun wezen kijken met een soort open dag en met een kennismakingsdiner. Maar sinds 

een aantal maanden twijfel ik voor het eerst omdat mijn blog nu zooo goed gaat en ik nog maar 22 ben 

als ik klaar ben met mijn Master. Wellicht kies ik er voor om en jaartje full-time te gaan bloggen. 

SL: Aaah ja ik heb daar ook een tijdje over nagedacht hoor, ik bedoel ik heb natuurlijk ook en grote 

blog. Mijn persoonlijk blog is vrij groot geweest en ik stond op het punt om ehm, echt ermee te gaan 

verdienen. Dus ik kon echt ehm bij zo’n mediabureau aangesloten worden maarja daar zaten zoveel 

maars aan…en dan moet je per se elke dag iets online zetten. En je MOET advertenties dit en dit. Toen 

dacht ik ho stop weetje. Misschien wil ik dit over een jaar wel helemaal niet meer en dan zit nu al mijn 

tijd erin en toen dacht ik laatmaar. 

SB: Oh ja grappig om te weten dat jij er ook over na hebt gedacht.  

SL: Ja en het is ook, als je alles soort van opgeeft, je studie of je baan…en dan lukt het bijv niet. Je 

gaat je er dan zo op focussen. EN mensen willen niet gemaakte posts zien maar mensen willen je leven 

zien.  

SB: Ja dat is misschien wel zo…maar wat vind je dan van Lienke bijv. Want die heeft ook haar baan 

opgezegd om full-time te gaan bloggen en vloggen maar toch blijft het in mijn ogen heel natuurlijk en 

is het niet gemaakt. Ze laat gewoon haar leven zien. Inclusief imperfecties. 

SL: Jaaaa Lienke, ik ben echt al heel lang fan van haar. Ik heb haar afgelopen Jogha event ook voor 

het eerst ontmoet. Bij de opening, en daar heb ik haar voort eerst gezien. Echt naja ze was, maar zij 

is…dat is wat ik dus toen straks bedoelde te zeggen. Zij is wie ze zich voordoet. Terwijl er zijn heel 

veel mensen achter de schermen die zich anders voordoen dan ze werkelijk zijn.  

SB: Maar zie je het ook wel eens als concurrentie? 

SL: Ja nee dat is het OOK, ik ben heel erg zo van, ehm, eh …hè ik wil, ik help je graag en ik mail ook 

altijd iedereen keurig terug die mij mailt maar ja als iemand mij vraagt hoe ben je groot geworden ofzo 

dan denk ik echt van, ik wou dat ik het je kon vertellen maar dat weet ik ook niet. Daar is geen recept 

voor. Anders was ik waarschijnlijk al rijk. 

SB: Dat zou makkelijk geld verdienen zijn… 

SL: Ja precies hahah. Maar jij zit zelf ook een beetje in dat Fashion wereldje nog. Dat is volgens mij 

nog meer bitchy.  

SB: Ja dat is wel heel anders… 

SL: Ja ik was natuurlijk, we hadden toen die bootcamp voor men at work en we hadden die opening 

toen 

SB: Ja uhu 

SL: En daar waren dus Fashion bloggers uitgenodigd en fitbloggers en die fitbloggers waren allemaal 

gezellig met elkaar vet gezellig en noem maar op en we waren aan het, hè een beetje over mekaar heen 

aant springen en doen. En die Fashion bloggers maakte één foto en gingen er weer van door want 
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anders ging hun haar in de war en ze hadden make-up op dat wij echt dachten van oké…wat…dat is 

echt zo’n verschil in wereld van ja… 

SB: Ja precies maar heb je ook een klus voor men at work gedaan? Betaald bedoel ik? 

SL: Nee ja alleen in tegoed bonnen hoezo? 

SB: Aha, nee ik heb ook een klus voor ze gedaan maar die factoor heeft al twee keer de termijn datum 

overschreden en ze betalen maar niet. Ik was benieuwd of jij dan wel op tijd bent betaald. 

SL: Oh nee ja maar ik zou ook echt al twee maanden geleden die tegoedbonnen krijgen. Heb je ze al 

gemaild? 

SB: Ja zeker, naar het PR bureau gemaild en ook al 5 keer gebeld en naar de marketing van Men at 

Work zelf gemaild met een eerste en tweede betalingsherinnering dat de termijn is overschreven of ze 

zo vriendelijk willen zijn voor die en die datum te betalen maar ik krijg ook gewoon zero respons…zo 

asociaal. Terwijl ze me een dag van tevoren opbelde in nood van ja een model heeft afgezegd kan je 

alsjeblieft komen morgen. Dan leg ik alles opzij en dan dit… 

SL: Ja nee ik vind het ook raar gaan hoor. Maar ik heb toevallig van de week gemaild van hoe het zit 

met de betaling…maar ik heb daar ook nog niets op terug gekregen. Ik zal het binnenkort hopelijk wel 

horen. 

SB: Nou ik hoop het voor je maar bij mij duurt het al een paar maanden.. 

SL: Ja…met wie heb jij contact ? 

SB: Met Leroy van Ivy Lee. 

SL: Ooooooh Leroy…Ja leroy….met Leroy ben ik naar Stockholm geweest maar hij is echt… 

SB: Oh ja wat leuk !  

SL: Ja maarja we zijn toen ook naar een fashion show geweest, ik als totaaaal NIET fashion. Of ik 

meewilde want ze hadden een plekje over en ze hadden mij gevonden en ik mocht wel mee want het 

was voor Bjorn Borg en dat paste wel bij mij qua sport en blabla. Maar goed het was wel een hele 

mooie ervaring, superleuk om te zien. Ik het echt, want Faya Lourens was mee en Bastiaan van 

Schaik. Ik dacht echt van waaar ben ik beland weetjewel. Geniaal eh maarja ik merkte heel erg snel 

dat ik bijv. niet in dat wereldje thuis hoor. Dat is niet mijn…ze zijn de hele tijd bezig met hoe ze eruit 

zagen. Een zonnebril of niet? En ik kwam in mijn trainingsbroek beneden want we gingen toch 

vliegen? Maar zij waren helemaal opgetut enzo. En Leroy is echt een toffe gast maar nu inderdaad met 

die betaling… 

SB: Ja ik ken hem verder niet, heb hem in de school voor het eerst ontmoet toen. Heel aardig, maar nu 

duurt het me allemaal ff net iets te lang met de communicatie wat betreft die betaling.  

SL: Ja die communicatie is echt zoooo slecht. Ik ben zelf altijd heel punctueel, stuur dan op zijn minst 

een mail terug met dat ik nu even druk ben maar dat ik later wat van me zal laten horen. 

SB: Ja precies, van hun hoor je gewoon weken niets. Maar goed om te weten dat jij wel altijd netjes 

beantwoordt. Dat viel me ook op met Scriptie mails die de deur uit gingen. ZO onwijs veel meiden die 

niet eens de moeite nemen om even netjes een mailtje terug te sturen.  

Met opmerkingen [S71]: Toch mee met een klus die 
totaal niet bij der past…blijft niet in der eigen straatje.  
 
Geeft aan minder met haar uiterlijk bezig te zijn maar ik 
denkt dat het vooral op een andere manier met uiterlijk 
bezig zijn is.  

Met opmerkingen [S72]: punctueel 
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SL: Ja ik heb daar zelf een hekel aan. Maar laten we even contact houden over die men at work 

betaling. Als we beide nou nog even mailen deze week. 

SB: Ja ik ga een derde en laatste soort van waarschuwing de deur uit doen voor ik juridische stappen 

ga ondernemen of er in ieder geval mee ga dreigen. Dan schieten ze vast wel op.  

SL: Nee ja inderdaad, ik wil wel mijn betaling nu.  

SB: Ja daarom ik ook. Ik vind het ook gewoon niet netjes, tuurlijk mag je er een paar maanden langer 

over doen om te betalen maar laat het dan even weten en stuur een nette mail waarin je uitlegt van we 

gaan je over twee maanden bijvoorbeeld betalen. Maar laat niet zoals nu niets van je horen. Dan krijg 

ik er hele rare gedachten bij. Alsof ze failliet zijn ofzo. 

SL: Ja nee inderdaad, dat kan echt niet hoor. Ik had ook gegoogeld al wat ik kon doen. En ik had ook 

een afspraak gemaakt met ze over het posten van , hè ik moest net als jij wat meer en vaker posten 

dan. En op een gegeven moment zeiden ze zo, ja je kan wel posten maar alle work-outs zitten al 

vol…dat ik dacht van..ja maar ik moest dit toch doen.  

SB: Ja supervreemd allemaal. Nee maar verder, ik had dus geen vragen meer. Jij?  

SL: Nee, nee eigenlijk niet. Ik ben benieuwd naar je Scriptie.  

SB: Ja tuurlijk, ik zal het je toesturen als ie af is Het was oké toch om je naam te noemen? 

SL: Ja ja tuurlijk, prima! Laten we binnenkort ook even een koffie drinken ofzo want bij evenementen 

is het allemaal zo snel en snel en het is ook altijd, dat vind ik altijd zo naar aan evenementen het moet 

allemaal zo snel en veel in een korte tijd dat ik denk van doe eens een evenement met wat minder dat 

er wat quality time is. Maargoed. Dat is ook wel weer grappig aan pr bureaus, dan zeg je bijvoorbeeld, 

ik kan niet komen naar zo’n evenement en dan sturen ze je een box vol met allemaal dingen maar dan 

denk ik van hallo ik kom niet naar je evenement…dat heeft een reden. Misschien is de rede dat het me 

allemaal niet boeit…maar daar moet ik dan zelf misschien wat duidelijker in zijn dat het me niet 

interesseert, want ik heb echt pr bureaus die sturen me nog steeds dingen dat ik echt denk van ja hallo 

leuk maar ik doe er niets mee. Maarja dat doen ze zelf. 

SB: hahaha ja maar dat is ook echt hun eigen probleem dan. Super random spullen opsturen is geen 

afspraak, dus je moet dan ook geen post verwachten. Er is geen contract niets. 

SL: Ja nee precies. Maar als blogger voel je je wel een beetje in die positie. Je hebt toch gratis spullen 

gekregen…maargoed ja als ze niet eens even een mailtje hebben gestuurd jammer dan. En ik had 

bijvoorbeeld de vraag gekregen of ik van dat eiwit in een flesje wilde proberen, waar je zegmaar mee 

kan bakken en dan heb je je eiwitten. Vind je het leuk om te ontvangen? Dus ik zei van ja is goed ik 

wil het wel proberen, want ik was oprecht wel geinteresseerd. En ze stuurde later van ik ben benieuwd 

wat je van het product vindt, ik hoor het graag. En toen heb ik heel eerlijk toegestuurd van naja het is 

echt iets voor bakfanaten die iets met eiwitten willen doen want, of gewoon echte sportfreaks die eh 

super op hun voeding letten, dan is het misschien ideaal maar heel eerlijk, ik weet niet wat ik ermee 

moet…ik weet niet zo goed wat ik er van moet vinden. Maarja daar reageren ze dan weer niet op. 

SB: Het blijft lastig als blogger als je niet super enthousiast ergens op reageert of niet heel blij post.  

Met opmerkingen [S73]: Ze is niet heel commercieel 
ingesteld…Houdt weinig rekening met bedrijven en speelt er 
niet heel tactisch op in.  

Met opmerkingen [S74]: Niet commercieel handig bezig 
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SL: ja weetje, ik ben heel erg van, ik post alleen als ik iets leuks vindt en als ik dat wil delen. Ik ga niet 

iets negatiefs schrijven, tenzij ik echt mijn haren overeind heb staan. Maar nee ja dat eh. Maar ik 

vergeet ook wel eens dingen hoor, dat ze me dingen toegestuurd hebben en dat ik denk Oh ja. Ja sorry, 

ik heb ook een leven naast me online. Ik heb ook wel eens gehad dat me foto ’s kwijt waren, ja sorry. 

SB: Oh jeetje 

SL: Ja ik neem het misschien ook allemaal niet zo nauw. Maaaar mijn vriend komt er zo aan dus ik 

moet gaan. Maar we spreken elkaar vast snel weer. 

SB: Jaa dat komt vast goed Je kan me altijd appen, bellen of mailen als je nog vragen hebt. 

SL: Doe ik! Fijne dag nog, 

SB: Jaaa jij ook hè, en onwijs bedankt. 

SL: tuurlijk, doeeg 

SB:Doeeg 

 

 

Transcript 3.  

Transcript Interview 22-05-2016, 13:30 uur-14:40 uur, Amsterdam (AmstelPlace) 

Respondente:  Ninian Nijhuis  

13.500 volgers op het moment van interviewen  

S: Hai Ninian 

N: Heyyy! 

S: Hoe is het? 

N: Goed hoor, met jou ook?  

S: Ja zeker, hee wat grappig dat ik je zo via via kon interviewen.  

N: Ja leuk, je kwam via Annemarie bij mij terecht toch? 

S: Ja klopt, ik was al een tijdje bezig met dit onderzoek en zocht nog respondenten. 

N: Waar gaat je onderzoek ook alweer precies over? 

S: Ik doe voor mijn Masterscriptie onderzoek naar de wereld van de fitgirls en foodies. En daarom 

interview ik onder andere jonge vrouwen zoals jij. Ik ben vooral geïnteresseerd in zogeheten 

expressie-effecten, als die effecten er zijn dan zou dat betekenen dat het creëren van online inhoud 

zoals fitgirls en foodies creëren op hun blog en Instagram door bijv. het plaatsen van een foto op hun 

Instagram niet alleen effect heeft op hun volgers maar ook op de persoon zelf. En verder ben ik heel 

benieuwd naar het wereldje opzich. Dus wat ervaar jij als fanatieke online influencer en hoe ziet je 

leven eruit etcetera.  

N: Ohja, ja super toff joh. En je kwam dus via Annemarie dan bij mij terect? 

S: Ja precies, het respondenten vinden ging erg moeizaam omdat heel veel meiden aangeven geen tijd 

te hebben of te druk te zijn. Daar had ik het zo over met Annemarie inderdaad en toen zei ze, oh ik ken 

nog wel een meisje met ook zo’n account. Dus zodoende kwam ik op je profiel terecht.  

Met opmerkingen [S75]: Mar je wilt toch realistisch 
zijn…zou je dan niet ook gewoon eerlijk een negatief review 
moeten kunnen schrijven. Toch een beetje onder de plak bij 
bedrijven.  

Met opmerkingen [S76]: Commercieel gezien niet zo 
handig.  
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N: hahaha wat grappig, ja ik ken haar niet heel goed hoor. Ze heeft bij mijn zusje in de klas gezeten op 

de middelbare. 

S: Ah kom je ook uit Zwolle dan? 

N: Ja ik kom oorspronkelijk uit Zwolle inderdaad.  

S: Ja superleuk! Ik kom uit Epe, dat ligt 30km verderop haha richting Apeldoorn. 

N: Jaaa dat ken ik wel haha. Wat toevallig. 

S: Zeker echt grappig. Woon je daar nu nog steeds? 

N: Nee in een studentenhuis in Utrecht woon ik nu.  

S: Aha want daar studeer je dan ook? 

N: Ja klopt, ik doe mijn Bachelor hier.  

S: Ohja, ja wat tof. Heb je trouwens nog vragen wat betreft het interview? 

N: Oh nee dat was allemaal duidelijk al wel in de mail, je neemt het op gelood ik, en mijn naam kon 

anoniem blijven maar dat hoeft niet per se hoor. 

S: Ah oke top, ja ik zal het gesprek inderdaad opnemen zoals overeen gekomen, dat is handig wat 

betreft het uitwerken en inderdaad je naam kan ik weglaten maargoed je had inderdaad al aangegeven 

dat dat niet hoefde. Nou superfijn. Laten we dan gezellig kletsen over je account! 

N: Hahaha ja is goed 

S: Hee want wanneer ben je je Instagram eigenlijk begonnen? 

N: Ehm 3 jaar geleden na mijn vwo ben ik zegmaar naar Amerika gegaan en heb ik daar een jaar 

gestudeerd aan de Universiteit als gab year zegmaar. En ehm, toen ben ik uberhaupt begonnen met 

Instagram want ja op een gegeven moment zat iedereen om me heen met Instagram en toen dacht ik 

van nou oke weetje, leuk. Ehm en toen was ik sowieso dat ik, het is, het is heel raar eigenlijk ontstaan 

omdat ik eigenlijk in het tweede half jaar van dat ik daar was heb ik een eetstoornis ontwikkeld. Want 

op een gegeven moment had ik echt een half jaar naja, in 4 maanden ben ik 9 kilo afgevallen. Terwijl 

ik echt al 58 kilo woog en ik ben 1 meter 73 dus  

S: Ohja dat is erg weinig inderdaad 

N: Ja dus dat was, dat is eigenlijk toen begonnen ook ja je bent zooo erg met eten bezig zegmaar, met 

ehm afvallen en dan wilde ik ook het eerste halfjaar was ik namelijk aangekomen. Echt maar 1 kilo het 

slaat nergens op maar ik raakte er helemaal overstuur van en ik snapte het niet. Want ik ben altijd heel 

erg gesteld geweest op de dingen die er in mijn lichaam gebeuren. Ik wil weten waarom ik, naja ik ben 

gewoon best wel geinteresseerd in hoe je lichaam werkt en hoe dat gaat. En ik had sowieso altijd al 

last van mijn darmen, ik heb het prikkelbare darm syndroom en dat soort dingen. En altijd de dokters 

die zeiden van ja leer der maar mee leven en dat soort dingen. Dus dat was toen ook een beetje aan de 

hand. Naja en toen ik terug kwam eigenlijk het laatste stukje ben ik toen echt wel ook begonnen met 

food posten. Meer omdat, ja…. Eigenlijk…de dingen die ik zegmaar daarnaast deed, ik was zegmaar 

een beetje onzeker om mijn eigen leven mee te posten. Dus eigenlijk is het een beetje negatief 

begonnen maar ik ben wel zegmaar steeds geïnteresseerder geworden in het hele nutrition aspect en 

Met opmerkingen [S77]: Ontstaan vanuit een eetstoornis 

Met opmerkingen [S78]: Altijd heel erg bezig met het 
lichaam geweest. Fannetiek zei dit ook bijvoorbeeld. Zie 
theorie over terugvallen/ kans op blijvende symptonen 

Met opmerkingen [S79]: Onzekerheid (risico eetstoornis) 



121 
 

dat soort dingen. En toen…ehm…toen ik weer terug kwam naar Nederland ben ik. Ja ik wist wel dat 

ik fout bezig was dus ik ben gelijk zegmaar zo gegaan van oke ik wil beter worden en ook op zoek 

gaan naar een manier van eten wat goed voor me voelt en waar ik zegmaar ook geen buikpijn mee van 

heb en waar ik gezond door wordt. En dat is toen zegmaar, mijn Instagram is daarmee zegmaar een 

soort van mee ge evolved van naja wat heb ik, ik heb echt alles geprobeerd. Sugar free, dairy free, 

gluten free, ehm…low carb…high carb naja enne uiteindelijk pas een jaar later ehm, naja daar ben ik 

dus een beetje mee gaan bloggen. Eennnn ehm dat is toen op een gegeven moment een beetje zo gaan 

rollen totdat ik volgens mij na een jaar op Instagram duizend volgers had en na twee jaar waren dat er 

opeens 10.000 en toen ben ik zegmaar meer, in dat jaar ben ik me echt meer gaan focussen op het 

vegan en het high carb plant based. En dat is toen eh ja beetje me identiteit zegmaar op die Instagram 

geworden. En toen ben ik ook een beetje youtube erbij gaan doen, dat doe ik ietsje minder nu. Maar 

Instagram is dan best wel de stabiele factor geweest in het hele ja..eten, food posten en dat soort 

dingen.  

S: Jeetje wat een verhaal, en dat vegan daar koost je dan voor omdat ? 

N: Omdat, ja, dat was ehm…ik was dat was echt begonnen uit gezondheidsredenen, en ehm omdat ik 

natuurlijk PDS heb en omdat ik bij een Ayurvedische dokter terecht ben gekomen die heeft gezegt van 

ga anders even een tijdje geen dierlijke eiwitten meer eten. En ik at al toen al weinig vlees en vis en 

dat soort dingen omdat het me ergens al een soort van tegen begon te staan, niet eens het hele ethical 

aspect erbij, totaal niet. Maar dat dat , dat voelde op dat moment gewoon zo van dat ik het niet wilde 

eten. Ja en dat is toen een beetje, ik heb toen dat advies opgevolgd en ben toen zelf in gaan zoeken en 

toen is dat ehm ja toen helemaal de hele stap ook gemaakt naar vegan whole foods. Ehm Ja en ik ben 

dat ook gaan laten zien in de dingen die ik eet en op Instagram want dat is natuurlijk een reflectie van 

je diet.  

S: Ja precies maar als we dan even terug gaan naar je eetstoornis, hoe heeft het kunnen gebeuren denk 

je dat je die juist daar in Amerika ontwikkelde? 

N: Ehm ja het was een beetje een, een, ja ik denk verschillende factoren, het was eh dat ik het het naja 

de ergste onzekerheid die er ontstond op het moment dat ik daar was, en zegmaar mijn lichaam zag 

veranderen terwijl ik echt het idee had dat ik nog steeds ergens gezond at en heel veel sportte en dat 

dat snapte ik gewoon niet. Maarja uiteindelijk is het ergens best wel logisch omdat er wordt daar 

zoveel troep door het eten en alles heen gegooid. Dat je gewoon je lichaam, het is een soort van. Je 

lichaam bouwt een soort buffer, bescherming op je lichaam krijgt een soort confusion dat er gebeurt. 

S: En je zei dat je wel veel sportte? 

N: Ja ik heb ehm, ik heb heel lang, ik heb eigenlijk altijd al mijn hele leven gehockeyd. En ehm, toen 

ben ik daar ook een tijdje in het hockeyteam, naja fieldhockeyteam zegmaar geweest, maar dat was 

uiteindelijk zo ontzettend anders dat ik dat hockeyen, dat ik op een gegeven moment, ja ik kwam ook 

van een blessure af daarvoor dus dat heb ik toen maar even gelaten voor wat het is en toen ben ik gaan 

hardlopen. En dat is, ja dat doe ik nu nog steeds. Ja dat is op een gegeven moment dat mijn moeder 
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met Kerst een keer heeft gezegd van nou Nin ik heb je opgegeven voor de halve marathon dus begin 

maar vast met trainen. EN ik zo oke…hahaahha dus dat doe ik wel nog steeds. Maar ja dus dat, die 

confusion heeft me toch wel heel erg onzeker gemaakt omdat ik dus ergens er geen vat meer op had en 

naja dus dan ga je terug naar huis en toen ben ik ook weer normaal gaan eten maarja het waren de 

feestdagen en dan zit je toch in Nederland en dan, mijn moeder kookt altijd ook best wel gezond en 

niks uit pakjes. Dus dat ging eigenlijk al heel snel er ook wel makkelijk er weer af. Maar ik zit zooo in 

mijn hoofd van ik wil dat niet weer hebben, ik wil niet weer dat ik aan kom. En dat ik dan die stress 

heb en naja de irrationele zegmaar onzekerheden. Dus dat is toen op een gegeven moment het punt 

geweest dat ik ook maar zelf dingen ben gaan kopen. Ook in me dormroom had gezet en ja minder dan 

echt naar cafetaria’s hoefde te gaan omdat daar had je echt alleen maar pizza en naja al dat junkfood. 

En het ijs en die desserts daar dat is gewoon echt niet goed. Maar, en ook wel het feit ergens, de 

controle niet hebben over de situatie waarin je zit want ik heb het echt superleuk gehad daar maar het 

is toch wel lastig om zo’n lange tijd weg te zijn van je familie en je thuis siutatie en je safe 

environment dat naja het was ook een soort van control, ja…het was gewoon een soort van controleren 

van de situatie waarin ik zat. Het zat op een gegeven moment wel helemaal in mijn hoofd. Het was OF 

ik kwam aan OF ik viel af. Er was niet zoiets als je kan op gewicht blijven. Dat zat niet in mijn hoofd. 

Naja dat is daar dus ontstaan en ook constant die buikpijn hebben en daar gewoon compleet, naja niet 

weten wat je überhaupt daaraan kon doen ehm ja dat is toen zo’n beetje inderdaad ontstaan. 

S: Uhu…ja precies.. 

N: En ook wel gewoon constant om je heen kijken en naja eh zulke dikke mensen zien dat je echt 

denkt van. Jij bent gewoon even oud als ik en je bent, je bent gewoon bijna…je hebt gewoon bijna 

geen toekomstbeeld meer om ooit gezond te zijn want je metabolisme is zooo gefucked. Dat is wel 

heeel confronterend als je dan uit een land als Nederland komt waar je ja je komt wel eens dikke 

mensen maar niet zoooo heftig en zoveel als daar.  

S: Uhu, hee en halverwege je verblijf daar begon je dus je Instagram maar had dat ook een doel? 

N: Ehm, ja dat was gewoon een beetje hetzelfde als dat je bijvoorbeeld Facebook zou hebben. Met 

vrienden eh in contact blijven en gewoon, ja dat is in eerste instantie wel echt gewoon de standaard 

reden omdat je meeste vrienden en vriendinnen ook Instagram hebben en dat had ik ook. Dus dat was 

het vanaf begin af aan. 

S: maar toch besloot je dan op een gegeven moment voor een instagram te gaan waarop je enkel eten 

post? 

N: Ja in het begin had ik ook wel gewoon uitgaans foto’s en selfies en in het begin had ik echt gewoon 

eigenlijk alles, gewoon de dingen die ik tegenkwam wat leuk was of met vrienden weetje foto’s en dat 

erop. Ja dat was in het begin zegmaar een beetje standaard en pas op een gegeven moment dat het 

ergens ja…eh..het werd een beetje, ja ik was ook wat meer, ik keek natuurlijk meer ook rond op het 

gebied van voeding en dat is op een gegeven moment zo een beetje gaan rollen, ja ik was eigenlijk 

zoveel met eten bezig dat het voor mij naja heel makkelijk was. En nadat ik zegmaar op een gegeven 
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moment echt serieuzer met eten ben bezig gegaan, ook om echt gezond te worden en mijn eigen leven 

weer in handen te krijgen. IS dat toen echt de bewuste keuze geweest van oke ik ga mijn Instagram op 

voeding focusse. 

S: Ja oke, dat was dus wel echt een bewuste keuze. En waarom wilde je jou voeding met mensen 

delen? 

N: Ehm nouja vooral ehm, om het gezondheidsaspect omdat ik natuurlijk heel veel mensen ook tegen 

kwam die met, ja, weetje, een beetje dezelfde problemen zaten als ik. Die gewoon echt 24/7 buikpijn 

hadden en niemand die kon hen helpen. De hele medische wereld die weet niet wat er gebeurd 

zegmaar en ja dan krijg je wel pillen of zakjes voorgeschreven die gewoon eigenlijk niets doen. Dus 

daar is gewoon heel weinig, ja , heel weinig awareness in, in wat je kan doen met eten om zegmaar je 

lichaam ehm, goed te laten voelen. En dat was vooral iets wat ik echt wilde delen. Omdat ik zelf weet 

hoe het is om in zo’n positie te zitten en gewoon compleet hulpeloos te zijn. En ik heb toen alles 

uitgezocht maar heel veel mensen hebben daar misschien geen zin in of ze weten niet waar ze moeten 

zoeken en ja het was meer zegmaar dat ik weet hoe het is om in een positie te zijn waarin je compleet 

hulpeloos zit met je gezondheidssituatie, en dat niemand, ja lijkt je te kunnen helpen. Maar je hebt wel 

het idee, ik had constant het idee van dit MOET anders kunnen en ik heb zelf de motivatie gehad om 

echt erin te duiken en uit te vinden, alle studies te bekijken, boeken te lezen, documentaires te bekijken 

en daar heel erg mee bezig te zijn. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die niet weten hoe ze 

dat moeten doen, waar ze moeten beginnen maar wel heel erg open staan voor suggesties. Dus ja ik 

begon het meer, het was meer om, om…als ik iemand daarmee zou kunnen helpen dan zou dat 

geweldig zijn. Om ja daar minder last van te hebben zegmaar. Maar ja als ik er gewoon al één iemand 

mee kan helpen dat zou echt alles goedmaken. Omdat ja, omdat ik dus echt gewoon uit ervaring spreek 

uit dat oogpunt. 

S: Oke…en je hebt je Instagram acount dus nu een tijdje en die is enorm gegroeid, wat is er sindsdien 

allemaal veranderd in je leven? 

N: Ehm, ja het valt best wel mee, er zijn wel heel veel mensen dat als ze mijn Instagram zien dat het 

zo is van WOW what the fack, ZOveeeeeeel weetjewel. Terwijl ik….naja ik zit er dan naast van nouuu 

weetje ik bedoel, ja het valt, het valt ook wel weer mee. Dus in dat opzicht ben ik wel aardig 

bescheiden gebleven omdat ik ook zoiets heb van ja weetje iedereen kan dit doen. Op het moment dat 

je consistent bent en je hebt iets, ja je hebt een beetje oog voor food photography en dat soort dingen. 

Ehm maar het is dus wel leuk natuurlijk alle reacties en af en toe de mailtjes die je krijgt van mensen 

die met een bepaald probleem zitten, of ja, ik krijg ook af en toe wel eens mailtjes van meisjes met 

eetstoornissen en die daar heel graag van af willen komen. En ehm, die op een gegeven moment ook 

de keuze dan maken om vegan te gaan eten en high carb om dan toch een hele gezonde manier te 

hebben om te eten ehm en waarin ze zich niet druk hoeven te maken over hoeveel ze eten en dat ze dik 

worden of ongezond of whatever. En ook omdat het natuurlijk, de high carb movement is ja calorien 

daar wordt totaal geen focus opgelegd, het wordt juist meer van eat better, eet meer en al..die eat better 



124 
 

zegmaar ipv minder en en en ehm ja…restrict your calories zegmaar om op gewicht te blijven. Ehm 

wat heel goed is natuurlijk voor iemand die van een restrict ja restricting habits afkomt om dus echt 

door die barriere heen te gaan van juist meer eten en beter eten in plaats van constant de hele tijd met 

die calorieën bezig te zijn. Wat mij heel erg heolpen heeft persoonlijk. En naja het het feit dat ik daar 

af en toe het idee kreeg van dat ik daar mensen echt mee hielp of dat je op een gegeven moment 

mailtjes krijgt van meisjes van naja dat jij toch ergens wel een inspiratie bent geweest om ehm beter te 

worden, of om veganist te worden dat dat ja dat geeft wel echt een bizar ehm surreal gevoel en het is 

superleuk en je haalt er heel veel , ja heel veel motivatie uit om zegmaar door te gaan met war je mee 

bezig bent. En ja tuurlijk af en toe, ik blog dan ook en eh daar krijg ik af en toe natuurlijk ook 

producten voor toegestuurd die ik dan kan reviewen of dingen gratis wat natuurlijk heel leuk is. Ehm 

als extraatje zegmaar.  

S: Ja precies 

N: En gewoon overal de reacties, de positieve feedback die je krijgt. Dat is natuurlijk wel op, naja op 

grotere schaal als je kijkt naar elke foto heeft wel een aantal, ja, wel wat reacties waarin mensen 

zegmaar je zegmaar positieve feedback geven. En daar haal je wel heel veel, ja, heel veel soort van, 

toch wel voldoening uit. 

S: Een hele hoop positiviteit hoor ik nu, heb je ook wel eens negatieve ervaringen? 

N: Ehm nee, nee. Nee geen negatieve gevolgen 

S: Oke dat klinkt heel fijn zeg maar je hebt ook niet af en toe dat je een bepaalde druk ervaart om te 

posten bijvoorbeeld 

N: Oh jaa dat zeker wel, ehm maarja echte druk valt wel mee het is natuurlijk wel dat je zoiets hebt 

van ja oke ik moet wel eventjes vandaag iets posten maar het is gewoon meer ik probeer in ieder geval 

gewoon één keer per dag zegmaar. Ehm maar het is bijvoorbeeld ook wel op het moment dat ik 

bijvoorbeeld laat merken, ik bedoel er zijn wel een aantal periodes geweest in mijn leven waarin 

gewoon mijn hoofd er eigenlijk niet naar stond. Dat ik dan ehm, bijvoorbeeld ehm, mijn opa is een tijd 

ziek geweest en die is op een gegeven moment ook overleden. Dus dat was heel heftig voor mij 

zegmaar omdat mijn opa is eigenlijk altijd mijn vader geweest omdat mijn vader vroeger is overleden 

toen ik klein was. En op het moment dat als je dan door zo’n moeilijke periode gaat en je laat, ja je zet 

het gewoon in een post van jongens. Ik wil niet helemaal uitweiden over…ja ik wil niet mezelf 

helemaal uitlaten over wat er allemaal aan de hand is maar ik heb op dit moment gewoon een 

moeilijke persoonlijke situatie dus het kan zijn dat ik wat minder vaak post. Als ik dat erop zet dan 

krijg je zooooveel leuke, warme reacties van mensen van don’t worrie weetje, neem alle tijd die je 

nodig hebt. En dat is wel echt iets wat ehm, ja wat heel fijn is. Dus ja, druk, ja natuurlijk heb je ergens 

het idee van oke ik moet dat wel een beetje bijhouden want als je, ja dat is wel een soort van 

verwachting ehm wat er zegmaar wat er wel is. Ehm, maar ja negativiteit ja…ik bedoel ik heb echt 

volgens mij één keer of misschien twee keer een negatieve reactie gekregen op een foto wat eigenlijk 

gewoon nergens op sloeg ook (ze lacht), ja maar dat is dan dus zoooo weinig. Dat is echt één of twee 
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keer gebeurd en dat kan ik dan ook heel makkelijk weglachen want dat slaat dan eigenlijk zo nergens 

op dat ja.. 

S: En die reacties verwijder je niet dan? 

N: Ja ik denk gewoon het zal wel, ga er niet op in weetje die mensen hebben natuurlijk, die kennen mij 

ook niet persoonlijk dus nee dus dat nee geen discussie ofzo. 

S: Maar op een gegeven moment heb je ook besloten een youtube channel erbij te beginnen. Hoe moet 

ik dat zien? Was dat om je instagram uit te breiden? 

N: Ja, ja wel echt vanuit mijn Instagram ja want ik denk dat het bulk van de volgers die ik daar heb, 

want dat is in het begin daar heel snel gegaan. Die eerste paar duizend dat was wel echt van Instagram. 

En ook wel omdat in die hele vegan whole food community zegmaar waar ik dan een klein beetje 

ergens half in zit ofzo daar wordt heel veel met youtube gedaan. Zoals recepten delen enzo en dat 

sprak me wel aan en ik had zoiets van oke dat kan ik best gaan doen en even kijken hoe het loopt en of 

dat leuk is en of ik het volhoudt. En ook omdat ik ergens wel recepten wilde delen en recepten 

filmpjes wilde maken omdat ik al heel veel vragen kreeg van hoe maak je dit, wat is het recept voor 

dat en dat soort dingen dus daar ben ik toen mee begonnen en ja ook wel wat meer, ik wil het nu op dit 

moment heb ik het een beetje op een laag pitje gezet omdat ik EN gewoon heel erg druk ben met mijn 

studie en ook wil gaan reizen, en ik wil eigenlijk ook wat meer de spiritualiteit en en het eh ja reizen in 

mijn youtube zegmaar ehm verwerken.  

S: Oke oke 

N: Het is natuurlijk nu heel erg op eten en lifestyle zegmaar gericht maar dat ja dat wil ik dus zegmaar 

een beetje wat meer all-rounder en veel meer verschillende dingen daarop doen 

S: Oke dus je hebt wel echt een duidelijk idee waar je heen wilt met je kanalen? 

N: Ja, ja dat jaaaa dat wel ja.  

S: En wat is dan je doel? 

N: Ehmmm neee, ik heb sowieso..het is..het is meer..ik bedoel ik heb wel superveel plannen maar ik 

houd me er niet teveel aan vast omdat ik weet van hee het leven kan zo lopen, je weet af en toe 

gewoon niet wat er gebeurt, maar als ik zegmaar zou, ja echt een doel echt wat ik voor ogen heb in 

hoeverre dat haalbaar is, ik ben sowieso ik wil heel graag een boek schrijven. Ook om een beetje, om 

mijn eigen mentale reis, ja hoe je het ook wilt noemen, wat er zegmaar mentaal over de jaren heen is 

gebeurd. Om daar een boek over te schrijven en dat ook meer te laten zien op mijn kanalen die reis dat 

lijkt me leuk. Ja het ik bedoel ik ehm, op dit moment is het, ik heb eigenlijk, mijn problemen is nooit 

helemaal volledig voedsel geweest ja omdat ik natuurlijk dus, ik ben ook als kind ben ik best wel vaak 

depressief geweest zegmaar en dat heeft wel met heel veel dingen te maken en uiteindelijk is mijn 

eetstoornis daar ook wel een uitkomst van geweest, een soort van consequentie. Ehm en ja maar als ik 

uiteindelijk zegmaar mijn kanaal en mijn youtube en instagram als ik dat zou kunnen gebruiken om ja 

uiteindelijk dat ik daar mensen mee kan helpen en ook als ik dan uiteindelijk een boek geschreven heb, 

al weet ik nog niet precies waar over dan ook, misschien is het wel handboek over hoe je bijvoorbeeld 
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bepaalde dingen kan, ja hoe je je eigen mentale situatie zo kan sturen dat dat gezond is en niet 

ongezond. Ehm, en als ik daar uiteindelijk mensen mee kan helpen, mensen mee kan raken. Dat is wel 

echt mijn doel. 

S: Oke dat is opzich best een duidelijk doel, heb je ook al een idee wanneer je dat doel dan wilt 

verwezenlijken? 

N: Ehm, nee ik ben dus nee ik ben dus nu dan bijna bezig, bijna klaar met mijn Bachelor van Rechten 

dus dit, deze zomer wil ik eigenlijk beginnen met reizen en dat wil ik een jaar doen en ehm, in die tijd 

dat ik, ja dat ik ga reizen wil ik ook bezig gaan met mijn boek, dat ik ehm gewoon elke dag wil gaan 

schrijven. En ehm, ja..uiteindelijk daar, het plan voor het reizen is zegmaar dat nog bijna niks staat 

vast en dat wil ik ook een beetje laten zien van hoe dat gaat en wat er op mijn pad komt en dat ook 

ergens te verwerken in de dingen die ik schrijf en ja dan denk ik dat na dat jaar, en ook dan door, ik 

wil ook nog doorgaan met vlogs maken en dingen laten zien van waar ik ben met reizen en ook wat 

meer spiritualiteit. Ehm ja eh dat erin verwerken, in de dingen die ik laat zien op social media. 

S: Je wilt dus tijdens je reis nog wel door blijven posten, zelfs extra en op een andere manier 

N: Ja inderdaad, naast het eten dus ook posten over mijn reis. Ja, ja dat is wel het doel om lekker te 

blijven posten.  

S: Oke en daarna? 

N: ehm ja na dat jaar hoop ik dan eigenlijk mijn boek dan af te hebben en kijken in hoeverre ik dat kan 

gaan uitgeven, misschien via E-book of misschien dat ik toch een soort van uitgever kan vinden, ik 

heb überhaupt nog geen idee hoe dat zit hoor en of het haalbaar is dat echt dat is ergens nog in mijn 

hoofd. Een super pretentious idee weetjewel om zo van ik ga een boek schrijven maar ja het is wel iets 

zegmaar wat ik al wel veel heb gedaan en daar ook wel positieve feedback op heb gekregen dus dat 

helpt wel. Ehm, maar dan zou ik eigenlijk na dat jaar dat zou echt het keerpunt zijn van wat ga ik 

doen. OF ga ik een master doen in het Rechten OF ga ik iets voor mezelf doen en daarmee verder. 

S: Oke dus je weet nog niet zeker of je een Master wilt gaan doen? 

N: Nee, dat ja ergens heb ik wel zoiets van dat moet ik eigenlijk wel doen maar aan de andere kant 

ehm ja als het anders loopt dan loopt het anders. 

S: Ja precies, en dan doel je op het groeien van je Instagram ? Of dat het lukt met je boek? 

N: Ja dat, ik ga dan daar eerst echt voor en ik ga doen wat goed voelt dan. 

S: Ja precies, en hoe oud ben je nu? 

N: 22 

S: Ah dan ben je nog hartstikke jong, dan kan je altijd nog een master doen, is dat de gedachte 

misschien ook een beetje? 

N: Ja ik ben 23 als ik terug kom van mijn reis en dan kan ik nog een jaartje bloggen of aan mijn boek 

zitten en ik bedoel op mijn 24 e kan ik ook nog wel beginnen aan een Master. En ik bedoel, ik ben er 

ook niet, het is meer een beetje de sociale druk die je om je heen hebt die je dan voelt om om naja het 
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perfecte plaatje aan te houden van je haalt je Bachelor en dan je Master en dan ga je werk zoeken. 

Terwijl ik daar eigenlijk totaal niet voor gemaakt ben. 

S: Aha, ervaar je die druk vanuit je familie of juist anderen? 

N: Ehm hmm, ja nou , mijn moeder eigenlijk niet zo heel erg, want zij is wel zegmaar ik bedoel die 

weet ook naja door wat voor perioden ik heen ben gegaan de afgelopen paar jaar, ik bedoel het gaat nu 

wel echt een stuk beter met me, maar ik heb ook periodes dat ik denk, naja de afgelopen jaren wel 

depressief geweest, eigenlijk vanaf mijn kindertijd tot nu zijn er hele goeie periodes geweest en hele 

slechte periodes en periodes waarin ik heel erg met mezelf in de knoop zat en daar ben ik dus nu, nu 

heb ik eindelijk een beetje het idee dat ik me zo bewust ben van wat er gaande is ook zegmaar mentaal 

en dat ik het heel makkelijk kan tackelen op het moment dat ik weer vol dat er iets opkomt. En ja daar 

ben ik zegmaar wel zegmaar in gegroeid en mijn moeder ziet het ook wel echt, want op het moment 

dat ik tegen haar zei van ik wil gaan reizen dat ze me ook gelijk heeft gezegd van dat moet je doen, ze 

heeft me altijd daarin gesteund en het is natuurlijk wel ergens dat ze zoiets heeft van ja weetje ehm, ja, 

je master dat is misschien wel iets fijns om te hebben of iets moois en ergens heeft ze wel een beetje 

de hoop dat ik dat ga doen, maar ik weet ook van haar dat op het moment dat ik iets beters of mooiers 

zou vinden waar ik echt veel gelukkiger van wordt dan zou ze me daar ook 100% in steunen. 

S: Oh dat is echt superfijn, maar dan ervaar je die druk meer int algemeen van dat plaatje? 

N: Ja precies, meer het idee. 

S: Ik begrijp het, hee en wat houdt jou dieet precies in? 

N: Veganisme is echt dat je NIETS van dieren eet en ehm ook daarnaast ook eigenlijk niks van dieren 

ehm koopt of draagt dus het is eigenlijk bij mij begonnen door volledig het gezondheidsaspect dus 

alleen maar veganistisch eten en ehm dat betekent dus dat je inderdaad niets van dieren eet dus geen 

melk, eieren , kaas, boter hem naja vlees, vis en honing en dat soort dingen. En ja…en naja dat was 

vooral vanuit gezondheid dat dat gewoon voor mij werkte en ik eet dan bijvoorbeeld ook weinig olie, 

wel heel af en toe als het ergens in zit. Een heel klein beetje dan vind ik het niet erg. 

S: maar olie is toch niet per se dierlijk? 

N: Nee maar ik kan het gewoon niet verdragen eigenlijk,  

S: Ook geen kokosolie? 

N: Nee alle oliën is, het is zegmaar de hoeveelheid vet ehm, dat ja dat trekt mijn darmen, mijn darmen 

trekken dat niet. Ik ben wat meer vet gaan eten als in advocado’s en tahini, pindakaas en dat soort 

dingen en al die hele vetten.  Dat wel maar geen oliën. Ehm maar dat is ja dat is een persoonlijke dieet 

keuze daarbij. Maar het veganisme is gewoon geen dierlijke producten en zoveel mogelijk, groenten, 

fruit, granen, bonen en noten. 

S: Ja want je moet toch aan je eiwitten komen 

N: Ja en dat is ehm dat kom je echt heel makkelijk. Als je gewoon zorgt dat je gevarieerd eet en je eet 

af en toe bonen en spinazie en groene groenten en dat soort dingen dan, we hebben echt veel minder 

eiwitten nodig dan wat er wordt gezegd. 

Met opmerkingen [S90]: Altijd zoekende geweest naar 
een balans. Altijd upd en downs. 

Met opmerkingen [S91]: Alle andere zijn er van overtuigd 
dat veel eiwitten heel belangrijk zijn 
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S: Houd je dat bij hoeveel eiwitten je binnen krijgt? 

N: Ehm, nee daar ben ik eigenlijk, ik ben daar echt nooit mee bezig geweest. Meer omdat ik ook de 

dingen die ik zelf, de research die ik heb zelf gedaan zegt ook heel veel, ik heb ook heel veel atleten 

gevolgd om te kijken van hoe zij aten en hoe kun je het beste zegmaar eten om zo goed, om zo goed 

mogelijk sportieve prestaties te leveren en ja ik kwam er eigenlijk al heel snel achter dat die hele eiwit 

ja, het is een beetje het is een beetje opgeblazen vanuit Amerika dat het dat dat het meest belangrijke 

was terwijl op het moment dat je juist teveel eiwitten eet dan moet je lichaam het afbreken en dat 

proces dat afbraak proces is eigenlijk veel ja veel slechter voor je lichaam. Er komen dan gewoon 

gifstoffen vrij en dat is niet goed voor de staat waar je op dat moment in zit. En ik ben toen dat een 

beetje gaan loslaten en gewoon van weetje, af en toe wel ook, wel elke dag iets van bonen eten of naja 

om de dag in ieder geval. En dan de ene keer iets meer dan de andere keer, maar ik ben daar niet zo 

heel erg mee bezig. Gewoon lekker sporten en ik merkte ook eigenlijk dat op het moment dat ik 

gewoon genoeg at, en zorgde dat ik geen honger had en genoeg koolhydraten at en groenten en fruit. 

Als je zorgt dat je een goeie hoeveelheid, dus genoeg calorien en energie binnen krijgt en je zorgt dat 

je gevarieerd, naja gewoon het neemt vanuit groenten, fruit en granen. Want ik heb ook gewoon 

letterlijk dat mijn spieren zich goed ontwikkelen, en ik kwam ook nog steeds aan want ik was daarvoor 

natuurlijk nog te dun. En ik heb zelfs nu, ik ben in eerste instantie 14 kilo aangekomen na mijn 

eetstoornis dat is dus eigenlijk 10 kilo meer dan dat ik normaal woog en ik ben nu dus weer naja sinds 

een paar maanden, ik ben sinds een jaar ben ik dat weer aan het verliezen. Ik ben nu weer bijna terug 

op het voor mij ideale gewicht en ik heb niks veranderd in de tussentijd. 

S: Maar hoe kan dat dan? En waarom verlies je gewicht? Is dat bewust? 

N: Nee, het is dat. Dat is dus het mooie wat ehm, ik probeer zegmaar ook te zeggen tegen een beetje 

mijn volgers dat het niet uitmaakt hoeveel je eet. Dat hele calorien aspect dat als je naja als je zegmaar 

whole food vegan eet dan maakt het niet uit hoeveel je eet want je lichaam gaat op een gegeven 

moment gewoon reguleren. Op een gegeven moment merk je heel goed wanneer je honger hebt en 

wanneer je niet honger hebt. En als je daar naar luistert dan ja, ik eet echt nog letterlijk hetzelfde qua 

calorieën als een jaar geleden en toen kwam ik aan en nu val ik af.  

S: Maar is er dan niet iets anders veranderd? Qua hormoon balans of je sport misschien vaker? 

N: Nee je lichaam heeft gewoon een soort, het hersteld de balans. 

S: Kun je uitleggen wat je bedoeld? 

N: Nou ja het is, het is meer je hebt bijvoorbeeld metabolic damages, ze noemen het, ja ik weet het 

ook niet zo goed hoe je dat echt een naam kan geven mar het gaat erom dat op het moment dat je een 

hele tijd minde eet dan dat je eigenlijk nodig hebt, dus dat je jezelf een soort van tussen 

aanhalingstekens een soort van uithongert omdat je aan het dieten bent of whatever dan je lichaam 

heeft op een gegeven moment, gaat het in een staat zitten waarin het dus het idee heeft van hee er is te 

weinig eten om me heen. En op het moment als je dan daarna genoeg gaat eten en goed gaat eten dan 

merk je dus ten eerste aan jezelf dat je nog meer honger hebt, omdat je dus een tijdje te weinig hebt 

Met opmerkingen [S92]: Niet zo heel erg mee bezig? Zelf 
super veel research gedaan…en eet nu adhv dat patroon 

Met opmerkingen [S93]: Er is dus zoiets als een ideaal 
gewicht, een strevem  

Met opmerkingen [S94]: Toch nog wel bezig met gewicht 
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gegeten en je lichaam gaat een buffer creëren omdat het een gevoel heeft van shit ik wil niet weer de 

volgende keer op het moment dat ik een tijd zit waarin ik geen eten heb wil ik niet eh wil ik mezelf 

beschermen dus dan gaat ie gewoon een vet, dan krijg je dus een soort vetstorage als buffer voor de 

volgende periode van starvation. En op het moment dat, dat is dus bij mij gebeurd dat ik op een 

gegeven moment goed ben gaan eten en niet meer op mijn calorien ben gaan letten maar wel compleet 

gezond at dus en dan ben ik dus 14 kili aangekomen en nu een jaar later heeft je lichaam dan door en 

is het ergens weer helemaal hersteld in je zelf en ook met je maag en alles dat is bij mij ook veel beter 

geworden ook mijn huid, mijn haar en nagels enzo. En dan krijg je lichaam het idee van oke nu heb ik 

die buffer niet meer nodig, die storage zegmaar, die hoeft niet meer. Ik heb er vertrouwen in dat ik 

genoeg binnen krijg, en dat ik genoeg te eten blijf krijgen en dan ga je dus automatisch afvallen omdat 

je lichaam geen extra vet meer gaat vasthouden 

S: Aha, dus dan slaat je lichaam geen vet meer extra op voor het geval dat ie weer wordt 

uitgehongerd.. 

N: Ja precies dat. Ja 

S: En heb je dan ook last gehad van andere klachten zoals met je menstruatie? 

N: ja naja dat was vanuit mijn, naja in de tijd dat ik die eetstoornis had zat ik aan de pil en daar ben ik 

op een gegeven moment wel nog voordat ik veganist ben geworden ben ik daarmee gestopt omdat ja, 

het waren ergens toch hormonen en ik zat al mentaal en geestelijk niet lekker in mijn vel en ik had al 

een paar dingen gelezen over hormonen en de invloed daarvan op je gesteldheid op je mood zegmaar 

dat ik op een gegeven moment daarmee wilde stoppen om te kijken wat voor effect dat had en toen 

ben ik inderdaad 10 maanden niet ongesteld geweest. Ehm dat heeft ergens ook wel heel erg te maken 

met de pil zelf. Omdat je lichaam moet daarna compleet gaan reguleren zelf na 5 jaar aan de pil Dus 

dat is toen 10 maanden uitgebleven en op een gegeven moment toen ik denk ik een paar maanden in 

mij dat ik zegmaar verganist werd is het op een gegeven moment ook weer terug gekomen.  

S: En heb je dan nu iets anders? Want veel alternatieven zijn ook hormonen? 

N: Ja spiraaltjes zijn meestal ook hormonen, ik heb dat zelf niet. Ik heb nu op dit moment gebruik ik 

de lady comp. Dat is een cyclus computer, die mocht ik ook uittesten voor de blog wat heel fijn was 

want dat ding is echt rete duur (ze lacht) maar eh ik zit misschien er over na te denken om een koper 

spiraal te nemen, dat is natuurlijk zonder hormonen maar ehm ja het is nu weer helemaal normaal 

terug en het is, ik ben het, ik heb minder last van dan dat ik het had ervoor. Voordat ik zo ben gaan 

eten. Want ik had, ik ben aan de pil gegaan omdat ik teveel bloed verloor.  

S: Aha. En hoe zit het met jou sportritme dan? 

N: Naja ik loop nog steeds gewoon hard, en dat probeer ik 3 keer per week te doen en dan zit ik rond 

de ja meestal tussen de 5 en 10 km per keer. Ehm en naja dat probeer ik, ik zit nu, ik heb dat altijd wel 

standaard drie keer week. En tussendoor ja ik fiets eigenlijk overal heen zoals naar school. Ik fiets per 

dag altijd wel minstens 8 km maar vaak ook wel 20 km. Ehm dus en ook af en toe wandelen en dat 
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soort dingen dat doe ik ook wel eens met vriendinnen. Maar hardlopen vooral. En daarnaast een klein 

beetje spieroefeningen maar niet heel major.  

S: Maar toen straks had je het over de spiritualiteit meer opzoeken. Maar je doet geen yogha of 

meditatie dan? 

N: ehm nee nog, ja dat is naja ik wil zegmaar. Ik doe dat niet omdat het gewoon best wel veel geld 

kost in klassen. Maar ik zou wel yogha en meditatie willen doen. Ik wil uiteindelijk me wel meer in 

die werelden gaan verdiepen. 

S: ja want dat zie ik vaker terug bij veganisten, zij doen vaak ook veel aan yogha en meditatie 

N: Ja vooral meditatie is wel echt een ding bij veganisten 

S: Hoezo is dat zo? 

N: Ja dat is, dat komt denk ik een beetje door de soort van mentale ehm, naja natuurlijk omdat je op 

een gegeven moment ook veganist wordt voor ethische reden dat je zoiets hebt van, je bent je bewust 

van, je respecteert al het leven dat op de aarde is, we zijn allemaal gelijk ergens en dat is toch ergens 

wel een soort spirituele mindset wat heel goed samen gaat met yogha en meditatie. 

S: maar jij bent niet begonnen vanuit die mindset dat je het zielig vond voor dieren ofzo 

N: nee maar dat is nu wel 

S: Oh hoezo dan opeens? 

N: Omdat ik me erna ook wel meer in ben gaan verdiepen van oke ik ben nu veganist maar wat zijn 

eigenlijk de ethische redenen die anderen hebben om dit te doen. En ik heb dan documentaires gezien 

en ja dat is er toen wel bijgekomen 

S: Oh dus nu draag je ook geen leer meer bijvoorbeeld 

N: Naja ik heb het nog wel, ik heb nog wel een aantal leren tassen en schoenen en een jas en dat soort 

dingen maar die draag ik gewoon af maar ik koop niets nieuws meer. Maar deze spullen had ik al dus 

ik kan het wel weg doen maar dat helpt ook niet echt meer. 

S: Ah nee precies ik begrijp het 

N: Oh ik moet gaan mijn huisgenoot staat te wachten op me.. 

S: Dat is prima, ik denk dat we genoeg besproken hebben over je account, je veganisme, je dagelijkse 

leven en je verleden. Ik vond het interessant ook om het even over je eetstoornis te hebben en de 

research die jij hebt gedaan en zo te weten hoe jij in het leven staat qua voeding enzo. 

N: ah goedzo, als je later nog vragen hebt kan je me altijd appen of bellen. 

S: Ah dat is fijn, andersom geldt dat ook hoor.  

N: Oke super, ik ga nu dan. Heel veel succes met je scriptie nog, en ik lees het graag als het af is. 

S: Dat komt goed, ik houd je op de hoogte. Veel plezier met je huisgenoot dan. Oh ik zie hem al 

aankomen daar ofniet? 

N: Ja haha dat is hem, ga er snel heen. Doeeeg 

S: doeeeg  
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Transcript 4.  

Transcript Interview 19-04-2016, 16:00 uur-17:00 uur, Amsterdam (Café Krull) 

Respondentes: Rachida en Najima beter bekend als de ‘HealthySisters’  

10.100 volgers op het moment van interviewen 

(Dit interview vond plaats aansluitend aan een event, terwijl we naar een caféetje (Café Krull in de 

Pijp) om de hoek van het Sarphati park lopen waar zojuist het event heeft plaats gevonden licht ik al 

kort wat dingen met betrekking tot het interview toe, dit is helaas niet opgenomen. Eenmaal in het café 

zet ik de recorder gelijk aan, hierdoor valt het midden in het gesprek) 

R: Was je uitgenodigd door Barbara? 

S: Sorry wat zei je? 

R: Of je uitgenodigd was door Barabara? 

S: Ja ik was inderdaad uitgenodigd voor de opening van HIGH45 maar ik kon niet want mijn moeder 

was jarig. Mijn ouders wonen in Epe en vanaf daar zou ik 4 uur moeten reizen met het OV terwijl ik 

ook nog eens geen weekend OV heb dus dat werd me een te duur en lastig grapje, dus ik ben niet 

gegaan helaas. 

R: Aaaah oke, Oooh ja dat is echt ver en duur. 

N: Vind je het erg als ik even vlog? (pakt haar videocamera..) 

S: Nee joh ga je gang (Najima zit naast me en start met het filmen van zichtzelf) 

N: Nouuu jongens wij gaan gewoon van het ene naar het andere. Net lekker een bootcamp gehad en nu 

zitten we hier in dit café met Suzanne Bumel? Eh zo heet je toch? 

S: Brummel ja hahah 

N: Suzanne Brummel dus,  

R: hahaha Najima is niet zo goed met namen, zij spreekt echt alles en iedereen verkeerd aan. Das echt!  

S: ik lach 

N: Nou dankjewel, van je zus moet je het hebben hè.. 

S: hahaha ik voel het al, één en al liefde hier. 

N: Ja joh, alleen maar liefde hier. Maar eh.. 

R: Nou net dan, toen ik me niet lekker voelde tijdens de bootcamp wilde jij het gaan filmen. Lekker 

hoor, over van je zus moet je het hebben gesproken. 

S: hahaha altijd en overal alles vloggen he 

N: ja precies, ik heb spijt dat ik het niet gefilmd heb hoor… Maar eh wij gaan dus Suzanne helpen met 

haar afstudeerproject, kan je aan onze kijkers vertellen Suzanne, waar gaat je afstudeerproject over? 

S: Ja tuurlijk, ik doe onderzoek naar de leefwereld van fitgirls, Hoe ziet hun dagelijks leven eruit? Wat 

ervaren deze jonge meiden? En waarom doen ze dit? In dat soort vragen ben ik onder andere 

geïnteresseerd.  

N: Oke, nou leuk he jongens. Laten we snel beginnen dan. We zijn benieuwd. 

R: Ja en ook wat fitgirls nou precies zijn toch? 

S: Ja precies want wat is een fitgirl eigenlijk? 

N: Ja, ja wat is een fitgirl he? 

S: Daar gaan we het dus onder andere ook over hebben!  

N: Nou laten we maar starten, (ze sluit haar filmpje af en legt haar camera weg, ik ben benieuwd 

wanneer ik mezelf terug zie op hun youtube kanaal haha) 

S: Yes, laten we gelijk verder gaan op dat laatste punt, grappig dat je er zelf over begint over van goh 

wat is een fitgirl nou eigenlijk. Want is het volgens jullie? 

N: Ik vind een fitgirl is…kijk ik stoor me niet heel erg aan het woord maaarrr ehm..je moet er wel mee 

oppassen. Ik denk, ik stoor me opzich niet aan het woord maar ik denk wel dat je moet oppassen met 

die hype of trend of hoe je het noemen wilt dat IEDEREEN opeens een fitigirl is of wil zijn. 

R: Ja want in principe is iedereen eigenlijk een fitgirl, vind ik. 

N: Ja 

S: bedoel je iedereen is het? Of iedereen kan het eventueel zijn? 

R: Ja nee precies, dat iedereen het in principe kan zijn zolang je maar gelukkig bent met jezelf. Mits je 

gelukkig met jezelf bent vind ik dat jij een fitgirl bent 

Met opmerkingen [S95]: Zo gaat dat, real life vlogging 

Met opmerkingen [S96]: Dit filmpje was totaal niet in 
scene gezet en heel puur, zij vloggen dan ook heel realistisch 
gewoon alles wat ze doen zonder zich daarvoor speciaal op 
te maken of een mooie locatie te zoeken. Sterker nog, ze 
hebben zelfs net gesport/gezweet 
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N: Iemand die positief in het leven staat en gelukkig is met zichzelf. En iemand die ook lief is voor 

zichzelf dat is voor mij een fitgirl 

R: hmmm hoeft niet perse zegmaar een fitgirl is voor ons niet per se gelinkt aan een seixpack, 6 keer 

per week sporten en alleen maar gezonde voeding. Dat is voor mij geen fitgirl , nee, nee! 

S: Oke, interessante definitie maar is er dan ook geen soort van standaard dagelijks leven van een 

fitgirl? Je hoeft niet per se 6 dagen te sporten volgens jullie maar zijn fitgirls dan wel altijd bewust 

bezig met voeding en sport of dat ook niet? 

R: Jawel, dat ze bewust leeft dat zeer zeker maar niet als een obsessie. Ik denk met sociale media dat 

je wel erg moet oppassen met de term fitgirl omdat je ook verkeerde signalen kunt afgeven. 

S: Verkeerde signalen? 

R: Nou bijv. er zijn een hele hoop van die fitgirls die alleen mar gefocust zijn op alleen maar eh op 

sporten en op voeding.  

 

Seveerster komt langs: “waarmee kan ik jullie helpen?” 

 

N: Oh hahaha we hebben eigenlijk nog helemaal niet op de kart gekeken (pakt de kaart erbij) 

Ehm, ehm….doe voor mij maar een koffietje zwart  

Serveerster: Koffie zwart doen? En voor jou? Ze kijkt naar Rachida 

N: Ja! 

R: Emmmmm heb je verse muntthee?  

Serveerster: Ja zeker, hebben we, dat doen? 

R: Ja, kheb even een boost nodig  

S: doe voor mij ook maar een verse muntthee! 

Serveerster: Gaan we doen! 

 

N: waar waren we gebleven? 

R: nou dat je ermee moet oppassen op sociale media met die term. En dat jonge meiden.. 

S: Wat is er met jonge meiden? 

R: Nou die slaan best wel snel door, mensen denken dat je in een hele korte tijd al een sixpack kunt 

creëren, tenminste dat willen ze. Eh vooral de jonge meiden, die denken niet dat je daar dagelijks 

keihard voor moet trainen.  

N: ja 

S: Die denken misschien een weekje lang ff gezond eten en dan ben ik strak? 

R: Ja precies, en zo gaat dat niet. En als ze na een tijdje dan zien na een tijdje dat ze geen resultaten 

boeken dan kunnen ze inderdaad doorslaan en de verkeerde kant op gaan. En in die zin moeten wij 

daar ook voorzichtig mee zijn.  

N: Ja daar moeten wij mee uitkijken hoor. 

S: Hoe bedoel je? 

N: nou we moeten duidelijk aangeven dat ze vooral bewust moeten leven, ook wel gezond moeten 

leven maar vooral bewust. Dat je ook ongezonde plaatjes moet laten zien dus zo af en toe. 

S: Begrijp ik het goed als jullie zeggen dat je als fitgirl dus een bepaalde voorbeeldfunctie hebt of dit 

hoort te geven? 

R: Ja als jij je eigen profileert als fitgirl dan moet je ook laten zien dat je ook af en toe een hamburger 

eet en 

N: Ja, ja, ja (ze knikt ) 

R:  Als je jezelf als voorbeeld wil stellen dan moet je ook oppassen met wat je deelt. 

S: Zijn er daardoor dingen die je als fitgirl dan niet zou kunnen of mogen doen? 

N: Ehm, je mag alles… 

R: ja wat mij betreft mag je alles maar wel met mate denk ik 

N: Ja dat sowieso 

R: Ik ben niet iemand die zo is van oooh ik wil jou iets verbieden ofzo snapje? 

S: uhu 

R: maar het is vooral zelf.. 

Met opmerkingen [S97]: Niet als een obsessie, zien het 
gevaar van sociale media 

Met opmerkingen [S98]: Van ‘die’ fitgirls, hier scharen 
zichzelf dus niet onder 

Met opmerkingen [S99]: Bewustwording dat je als online 
influencer obsessief gedrag bij jonge meiden in de hand kan 
werken 

Met opmerkingen [S100]: Realistisch beeld willen 
neerzetten 
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N: Als jij erachter staat dan moet je het zeker doen maar het is niet zo dat je om een fitgirl te zijn aan 

bepaalde criteria moet voldoen, nee helemaal niet maar wel wat we net ook al zeiden dat je af en toe 

wel moeten laten zien dat een fitgirl ook maar een mens is.  

S: Ja… 

N: Snapje dat de fitgirl dus ook op zijn tijd een lekkere frietje eet en  

S: Ja,  

N: En dat een fitgirl ook een keer een reep chocolade eet, en dus niet alleen maar bezig is met trainen 

en gezonde voeding. 

S: Ik snap het. Denk je dat dat nu goed wordt gedaan als je het huidige sociale media landschap van de 

fitgirls nu bekijkt? 

R: Over het algemeen wel hè? (kijkt vragend naar haar zus) Tenminste de mensen die wij volgen.. 

N: Ja ligt er natuurlijk ook aan wie je volgt hè.. 

R: Ja daarom.. 

N: Daarom volgen wij die mensen natuurlijk ook omdat we ze dan leuk vinden. Maar eh over het 

algemeen denk ik dat er best wel redelijk gebeurt hè..(kijkt vragend naar der zus..) 

R: Ja ja met uitzonderingen daar gelaten 

N: Ja precies, ja  

R: Ik denk ook wel dat het iets is van de laatste tijd hoor, vroeger niet denk ik  

S: Je bedoeld dat ze vroeger alleen het ideale plaatjes lieten zien online? 

R: Ja op Instagram was het altijd alleen het ideale plaatje en je merkt wel dat mensen daar steeds meer 

van terug komen.  

 

Serveerster komt drankjes brengen 

R: Dankjewel 

Serveerster: Alsjeblieft geniet ervan. 

De serveerster wil mijn drankje neerzetten, er is weinig plek op tafel dus ik verleg mijn telefoon. 

R: Mooi hoesje trouwens dat marble… 

S: Ah dankjewel, hij is van Richmond&Finch ook via de blog gekregen 

R: Ja leuk, heeel mooi! 

N: Kei leuk. Kom we maken even een selfie jongens. 

R: Selfie? 

N: Ja joh leuk met die drankjes zo! 

 

Serveerster: Willen jullie trouwens honing dames?  We knikken van niet. 

R: Je moet even je hoofddoek goed doen Najim. 

N: Huh watdan? 

R: Aan de zijkant.  

N: Deze kant (ze friemelt wat aan de rechterkant van der hoofd) 

R: Nee de andere kant! 

N: Deze? Zo? (ze frutselt wat aan der hoofddoek) 

R: Ja zo is ie goed. 

N: ze kijkt mij aan en zegt, dat is een sportdoek dat vind ik altijd zo irritant.  

Ze maakt een paar selfies, een stuk of 10. 

N: Als we hem opeens morgen of overmorgen plaatsen van gezellig met Suzanne koffie drinken moet 

je niet raar opkijken he. 

S: hahahah nee dat maakt toch niet uit, ik weet hoe het werkt he.  

N: whahaha niet dat je denk, heee ik ben daar Helmaaaaal niet!  

R: ze lacht 

S: hahaha dan zal ik het eronder zetten, whaha nee grapje dat doe ik niet hoor. 

N: Dat is van heel lang geleden dames 

R: hahahaha zulke mensen whaha 

S: ja ik heb dat ook wel eens gehad hoor met vriendinnen die zelf niet fanatiek Instagrammen, dan 

plaats ik een foto met ze van drie weken terug en dan snappen ze het niet en reageren ze van, hee maar 

dat is helemaal niet nu… 

R: Jaaaaaa precies, welcome to our Instagram life hahaha. 

Met opmerkingen [S101]: Je moet als voorbeeld echt 
een realistisch beeld neer zetren 

Met opmerkingen [S102]: Ideale plaatje.. 

Met opmerkingen [S103]: Toch de mooiste willen kiezen 
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S: Ja dan paste hij gewoon ff nu beter in mijn feed dan toen we er echt waren. 

N: Ja ja ja aja we kennen het, we kennen het 

S: maar als we het dan toch even over dit soort onbegrip hebben in combinatie met de fitgirltrend, hoe 

leg je het aan mensen uit dan?  

N: Nou dan zeggen we, opa en oma wij… ehmmm, 

R: Wij zeggen gewoon altijd dat we met een gezonde levensstijl bezig zijn dat wij gewoon proberen 

andere mensen wat bewuster te maken van een gezond leven.. 

N: En dat de nadruk  niet meer ligt op dun of slank zijn maar op gezondheid. 

S: Ja … 

N: En we nemen daar altijd onze eigen vader als voorbeeld in, die heeft diabetes en hij heeft een 

hartinfarct gehad. En hij kampt met heel veel gezondheidsproblemen. En we zeggen wel eens als je 

teveel niet bewust omgaat met voeding en sporten dan kunnen dat wel de gevolgen zijn. Op die manier 

he. In plaats van .. 

R: Ja maar we hebben ook onszelf als verhaal, we zijn samen 15 kilo lichter he, en dat is natuurlijk de 

reden geweest waarmee we ooit zijn gestart met onze blog en we zitten nu zoveel lekkerder in ons vel 

en voelen ons zoveel beter. En daar hebben wij inderdaad geen maatje 34 of een sicpack of wat dan 

ook maar dit is wel hoe het voelt…we zitten zo lekker in ons vel en we voelen ons zo gelukkig nu en 

dat is wat we willen meegeven aan andere. 

N: Ja precies.  

S: Was dat een idee van jullie samen om na het afvallen de blog te starten? 

R: Healthy sisters is echt onze eigen bedenksel inderdaad, maar het is heel onschuldig begonnen op 

Facebook na het afvallen zo van hee kijk eens dit is mijn ontbijtje nou die foto zag er echt niet uit. 

Hahah. Maar die foto’s staan nog wel steeds op onze Facebookpagina. 

N: Ja je weet, havermout staat nooit charmant op een foto. 

S: hahahaha het ziet er altijd uit als kots. 

R: ze lacht heel hard 

N: Jaaaaa precies, haha 

R: maar ja we deelden toen alleen nog lelijke foto’s van ons ontbijt maar op een gegeven moment ben 

ik ook de opleiding tot voedingscoach gaan volgen. En toen ging ik er dus op een gegeven moment 

ook bij vertellen waar dat ontbijtje dan precies goed voor was. En op die manier is het steeds meer 

gaan groeien en groeien maar eigenlijk nooit met de voorbedachte rade dat wij een blog wilde starten. 

Pas toen we merkte dat het echt goed ging toen zijn we serieuze stappen ermee gaan maken. 

S: wanneer merkte je dat dan? 

R: Toen we er heel veel volgers bij gingen krijgen en toen we opeens drieduizend of vierduizend 

volgers hadden ofzo…kijkt naar Najima.. 

N: Ja precies, en ook dat mensen ons toen steeds meer gingen vragen van ehm, ja eh. Eh. Hoe doe je 

dat, hoe komt het dat jullie zoveel zijn afgevallen, weetjewel. We kregen zoveel vragen dat we zoiets 

hadden van ja daar moeten we toch wel iets mee doen en wat meer ons verhaal delen. Mensen stonden 

daar echt van open, misschien juist dat hele normale, wij zijn niet zo slank en afgetraind en we slaan 

niet door of wat dan ook. Maar ik denk dat mensen ons daardoor misschien wel extra konden 

waarderen ofzo. 

S: Heb je het dan nu nog steeds over Facebook of inmiddels ook over Instagram? 

N: Nee meer Facebook nog steeds en mailtjes kregen we, 

R: Ja heeel veel mailtjes 

N: EN Facebook inderdaad, zoveel privé berichtjes en mailtjes en ook in het openbaar op Facebook 

hoor. 

R: Ja echt veel. 

N: En toen was het opeens een dagtaak geworden van mailtjes beantwoorden van mailtjes. 

R: Ja we krijgen altijd heel veel mailtjes van mensen, ja ik wil, binnen nu en twee weken moet ik 15kg 

afvallen want dan heb ik een bruiloft en dan moet ik in een jurk passen. En dan beginnen we altijd 

eerst even met heel realistisch te zijn.. 

S: Ja precies, eerlijk zijn dat dat hem niet gaat worden, tenzij je ongezond hard gaat crash dieten 

N: hahaha ja gewoon 3 weken niet eten, geen energie in je spaarstand misschien lukt het dan. Nee 

gekkigheid zelfs dan niet. 

Met opmerkingen [S104]: Pragmatisch gestart.  

Met opmerkingen [S105]: Praktisch om dan één platform 
te beginnen, zelfde begin motivatie als ik eigenlijk 
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S: hahaha ik begrijp het maar als je zegt dat het een dagtaak is geworden heb je dan je baan ook 

moeten opzeggen? Of had je geen baan hiervoor? 

N: Nee ik had toen wel een baan en jij heb nog steeds dezelfde baan (ze kijkt naar haar zus) Ik had 

toen wel een baan maar op een gegeven moment hield dat gewoon echt op en hebben we besloten ons 

volledig toe te wijden aan Healthy Sisters.  

R: Ja ja.. en ik werk nog steeds mijn 12 uurtjes en ik kan dat nog redelijk goed combineren zegmaar… 

S: Had je daarvoor ook al 12 uurtjes dan? Of werkte je eerst meer? 

R: Nee ik heb altijd 12 uurtjes gewerkt op een basisschool 

S: Geef je les? 

R: Nee ik doe de administratie maar het is zo fijn en eh dat wil ik eigenlijk ook niet opgeven omdat ik 

er ook gewoon heel veel dingen omheen kan plannen. Maar ik merk wel dat het de laatste tijd zo druk 

is dat ik die 12 uur heel vaak verplaats en dan weer ruil etc. Dan neem ik weer een vrije dag op..ik 

denk wel dat we de richting op gaan dat ik straks ook ontslag moet nemen daar. 

S: En dan fulltime healthysisters beide? 

N: Ja..ja..  

S: Zijn er nog meer dingen veranderd uit jullie dagelijkse leven sinds jullie zo zijn gegroeid met 

healthy sisters naast dat jij je baan hebt moeten opzeggen en jij nu ook steeds lastiger die 12 uurtjes 

kan volhouden. 

N: Ehm, dat we echt heel druk zijn en dat het echt heel hectisch werk is. Laatste tijd vooral ja, dat we 

ook dat zakelijke ontwikkelen. Er is voor een heel groot deel een zakelijke kant bij gekomen  

.. 

R:  ja eerst was het echt hobby matig, dat is het nog steeds maar het is wel heel zakelijk nu ja… je hebt 

opeens je eigen onderneming nu he 

S: Ja precies, en hoe ziet zo’n week er dan uit? 

N: Heeeel verschillend, we schrijven heel veel. Elke dag komt er wel iets online. En video’s maken 

doen we veel, youtube is er bijgekomen. Dat is het laatste halfjaar een grote stap geweest. 

Kookfilpmjes en een vlog. 

S: Hoeveel video’s eh… 

N: Twee per week! Op dinsdag komt er een recept online waarin de de Marrokaanse keuken in een 

gezond jasje proberen te steken en elke vrijdag komt er een vlog online. 

R: ja dat is eigenlijk wel heel hard gegaan… 

S: Inderdaad ! Hebben jullie voor de blog ook vaste dagen zoals met de vlogs..? 

N: Ja, elke dag komt er iets online en dan maandag is gewoon blog, dinsdag is dus video maar dan 

schrijven we geen blog, en woensdag komt er een blog. Altijd is er iets, en op Instagram blijft het ook 

gewoon doorgaan. 

S: Wanneer schrijven jullie dan? 

N: Ik schrijf het meeste in de avond en soms ook wel snachts.  

R: Ja dan heeft ze de meeste inspiratie zegt zij.. 

N: Ja ik heb overdag zoveel prikkels om me heen, mails van mensen, smsjes van iemand en zoveel 

prikkels dat ik het best wel lastig vind om me overdag te concentreren. En overdag ben ik heel veel 

bezig en in de weer met events. Dus ik heb verder ook nooit geen weekend waarin ik het kan doen. En 

dat is ja omdat het zakelijke kant heeft gekregen. 

S: Voelt het dan nog als hobby? 

N: Het voelt niet als werk ondanks dat we alleen maar werken, werken, werken . Maar we doen echt 

alleen maar leuke dingen. Eigenlijk ja heel eerlijk gezegd. 

R: Ja net zoals nu bijv. dan kom je naar die lancering van Lidl, naja je wordt helemaal van top tot teen 

in het nieuw gestoken. Superleuk hesje en mooi schoenen. Dat is toch echt geen werk. 

N: Ja en daar kun je dan ook heel leuk een artikel over schrijven. 

S: Het is allemaal erg leuk maar je zult toch ook je brood moeten verdienen? Maak je je daar nooit 

zorgen om? Want je hebt geen vast inkomen toch.. 

N: Ja het is geen vast inkomen, het is inderdaad een heel variabel inkomen maar wij geven ook nog 

workshops door heel het land. Onze grootste inkomstenbron is dat wij ook sprekers zijn bij heel veel 

bedrijven, stichtingen en scholen dus dat is voor nu eigenlijk onze grootste houvast en inkomstenbron. 

En voor de rest begint het ook wel te groeien maar tis niet dat we daar een vast inkomen uit kunnen 

halen nog. 

Met opmerkingen [S106]: druk 
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R: Ja en sindskort hebben wij een eh, contract van 3 jaar bij de gemeente Helmond eh…dus dat is wel 

een inkomst voor de komende drie jaar dus op die manier. 

S: Sorry dat ik je onderbreek maar wat doe je dan voor de gemeente helmond? 

N: nou zij zijn daar bezig met wat eigenlijk in heel Nederland nou een hype is om allerlei wijken 

gezonder te maken.. 

R: achterstandswijken vooral 

N: Daar zijn wij heel erg bij betrokken om mensen te laten zien dat sporten en gezond eten belangrijk 

is en we geven kook workshops maar ook gewoon peptalks, gezonde voedingwork-shops. Eigenlijk 

een heel breed scala. 

S: maar hoe werkt dat dan? Kunnen mensen uit de gemeente Helmond zich voor zoiets opgeven of 

zijn er standaard avonden waar je heen kunt? 

N: Ehm we hebben standaard avonden maar de binnenstad mensen, de achterstandswijken zijn dat, dat 

is de wijk die wordt aangepakt en ze kunnen ons gewoon benaderen, ze kunnen zich gewoon bij ons 

opgeven. Wij zijn een onderdeel van een groter project, Jong Helmon Lekker Gezond heet het 

R: Uhu ja 

N: en wij geven dan voedingscoach sessies, hardlooptrainingen noem het maar op maar ook 

bijvoorbeeld gaan wij soms boodschappen doen met de mensen om ze een keertje heel bewust 

boodschappen te laten doen. Het zijn soms echt heel kleine dingen die het verschil kunnen maken.  

S: wat leuk om te horen. Hebben jullie daarbij een bepaald aantal uren dat jullie voor dat project 

maken? 

N: We hebben eigenlijk toch wel net als eh de sporttrainingen, dat zijn gewoon vaste uren die je 

gewoon moet maken. Dat is 3 keer per week dat we die geven, en daarnaast ben je variabel in die 

andere uren met bijv de kookworkshops en het bootschappen doen. En ook naarmate de animo 

toeneemt dus eh dat is wel fijn we kunnen dat voor een groot deel zelf inplannen met de mensen. 

N: Op een gegeven moment zal het wel drukker worden maar onze intentie is om het nu echt samen op 

te starten en als dat echt heel goed gaat moeten we daar eventueel straks mensen der voor bij gaan 

halen of bij gaan nemen. Maar we zijn wel echt samen, we gaan wel samen echt opstarten. 

S: Jullie hadden het net ook over workshops buiten de gemeente Helmond? Hoe zit dat dan? 

N: Ja we werden gewoon ontzettend veel gevraagd daarvoor ook, en toen besloten we dat maar te 

gaan. Wat heel veel met ons gebeurt is, we hebben zelf die kans gekregen en dan zien we van oke daar 

is blijkbaar vraag naar en dan spelen we daar op in. Laatst ook zelfs van de gemeente Amsterdam 

kregen we een mailtje, dat ging om West, om daar, daar was een heel nieuw project, een heel leuk 

project. Ze hebben allemaal ambassadeurs en dat zijn gewoon mensen uit de wijk zelf en daar kunnen 

mensen meer van hebben dan dat zo’n ambtenaar even komt vertellen wat gezond is en wat niet 

gezond is. En ze vroegen of wij ook even een praatje kwamen houden.  

R: Ja echt heel leuk hoor! We gingen gewoon ff vertellen wie wij waren, en wat we doen, dat we zelf 

heel veel zijn afgevallen en dat gezonde voeding heel belangrijk is. En je merkt ook, dat zei de 

gemeente later ook van ja van jullie kunnen ze het dus wel hebben.  

S: Ja.. 

R: Mensen die uit eigen ervaring dingen vertellen, het is niet zo dat iemand het maar verteld die het in 

een boekje heeft gelezen hoe het moet. Snapje? 

S: Ja zeker 

R: Dus in die zin worden we daardoor wel vaak gevraagd. 

S: Maar hebben jullie het idee dat dat echt alleen komt omdat jullie je eigen verhaal vertellen, of denk 

je dat jullie Marokkaanse achtergrond ook meespeelt dat juist jullie worden gevraagd om in die 

achterstandswijken te vertellen ipv bijv een Nederlander die ook veel is afgevallen… 

R: Ja ik denk het wel, ik denk het wel dat zij zich met ons meer herkenning hebben. Alhoewel wij ons 

niet per se op die manier willen profileren ofzo. Maar het gebeurt wel denk ik. EN dat vinden we 

opzich ook helemaal niet erg. Als we een groep anderen gemotiveerd kunnen maken en als zij dat 

doorgeven aan hun kinderen is dat alleen maar supergoed. Maarja er is denk ik wel een stukje 

herkenning met ons, van hee zij kunnen het dus wij misschien ook. 

S: Is het ook een hoger doel van jullie omdat publiek te bereiken? Want in de Marokkaanse cultuur en 

ook veel andere culturen is het asociaal toch om bijv. eten af te slaan…dus misschien ook moeilijker 

om af te vallen en gezond te leven? Dat jullie juist ook die culturen willen aanspreken en aan willen 

moedigen een beetje af te stappen van het idee dat eten afslaan hoe dan ook asociaal is..? 

Met opmerkingen [S107]: Het gaat verder dan online, 
ook offline lezingen geven en bij overheidsinstellingen 

Met opmerkingen [S108]: Cultuur 
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N: Ja dat is zo, gezellig samen eten is in onze cultuur wel belangrijker. Afslaan is gewoon niet beleefd 

en het kost vrijheid, het is een teken van gezelligheid maar ja we hebben redelijk dat wel doorbroeken 

ten eerste bij onze eigen familie. In het begin ben je zo goed bezig met gezonde voeding en dan kom je 

weer bij iemand, een oom of tante ofzo en die legt dan weer een hele bord Marrokaanse koekjes neer. 

Ja en dan kun je, het is dan inderdaad heel erg …die taboe hebben we wel geprobeerd te doorbreken 

en ik moet zeggen dat is aardig gelukt. Dat mensen die ons kennen en familie, dat als wij iets laten 

staan dan begrijpen ze dat dat niet is omdat wij dat niet lekker vinden. Maar puur van nu even geen 

chips en geen koek. En ik moet zeggen dat steeds meer mensen dat wel meenemen. 

R: Ja we worden nu echt wel beter begrepen door onze familie. 

N: Maar het is niet per definitie dat we echt alleen maar voor die doelgroep zijn, dat hebben we ook 

altijd al vanaf het begin wel aangegeven want we vinden gewoon een gezonde levensstijl heel 

belangrijk ongeacht uit welke cultuur je komt. Een gezonde levensstijl is er voor iedereen niet alleen 

maar voor de moslima’s of Marokkanen of wat dan ook.  

R: Ja sterker nog, ons youtube kanaal wordt juist heel erg bekeken door Nederlandse jonge vrouwen. 

Omdat we daar dus de Marokkaanse keuken laten zien en zij het blijkbaar heel leuk vinden om die te 

leren kennen. En ik denk dat veel Marokkanen zelf de recepten enzo al wel kennen misschien. Die 

healthy Marokkaanse keuken willen juist de niet-Marokkanen leren kennen. Mensen zijn dol op de 

buitenlandse keuken maar die is vaak wel ongezond, en wij laten zien dat de Marokkaanse keuken dus 

ook gezond kan zijn. Toch lekker buitenlands eten maar dan wel gezond snapje? Dus wij bereiken best 

veel groepen eigenlijk. Niet specifiek alleen maar moslima’s, wel natuurlijk omdat zij een stukje 

herkenning hebben dat je dat sneller krijgt. 

S: Ook omdat jullie sporten met een hoofddoek en laten zien dat dat helemaal niet raar is lijkt me. 

N: Ja precies, daar heb je speciale hoofddoeken voor. En we krijgen dan ook wel reacties van ooooh 

dus het kan gewoon, op straat hardlopen met een hoofddoek..  

R: En dan vragen ze van ja maar kijken mensen jullie dan niet vreemd aan? Nou nee dus! En als we 

dan met zo’n Barbara bijvoorbeeld (hiervoor hadden ze op het event een personal training van 

Barabara, zij is de eigenaresse van een nieuwe sportschool in Amsterdam) dan dat soort dingen, mense 

hebben zoiets van waus das echt goed. Ook de bekendere Nederlanders vinden het normaal snapje. 

S: het is ook normaal, maar niet overal in de maatschappij leeft dat nog.  

N: Ik denk dat wij ook wel een statement hebben gemaakt en dat wij ja, ik weet niet of je dat van jezelf 

mag zeggen maar dat we daarin wel uniek zijn, 

S: Ja zeker, dat denk ik wel dat je dat mag zeggen. Ik ken geen andere Marokkaanse fitgirls of meiden 

die sporten met hun hoofddoek en bedekt.  

N: Vooral heel veel meisjes zijn ook gaan hardlopen door ons met hun hooffdoek. 

R: ja sporten in het algemeen hoor! 

N: Ja we krijgen ook vaak mailtjes, en dat doet mij dan weer heel wat, en dan denk ik van oh dan is 

ons doel in principe al behaald dat ze zeggen van door jullie zijn we gaan sporten, door jullie zijn we 

afgevallen, en dan denk ik ja wauw. Als ze zeggen van jullie zijn onze motivatie en eerst dacht ik dat 

ik het nooit zou kunnen of dat sporten met een hoofddoek vreemd was maar door jullie echt, niemand 

is meer, ik zie niemand meer naar me kijken. Het is natuurlijk ook gewoon een knopje omzetten 

terwijl je denkt van iedereen kijkt je aan.  

R: Ja maar ik snap die meiden heel goed, want zeker in het begin denk je ook dat iedereen je aankijkt 

en vooral als je ook nog ietsje steviger bent en een hoofddoek draagt en dan gaat rennen. Je bent wat 

dikker en dan heb je gewoon het idee van jemig ik ben echt dik, ik heb een hoofddoek op, ik zie er 

echt niet uit. 

N: Het is sowieso lastig om leuk gekleed te gaan met een hoofddoek. 

R: Ja het is moeilijker… maar ja best wel veel begrijp ik ze dus wel. Je doet er gewoon ff wat langer 

over om die stap te zetten en te gaan sporten. Het is moeilijk om überhaupt te beginnen zegmaar.  

S: Maar voor wat vollere Nederlanders is het misschien ook wat lastiger dan toch? 

N: Ja, zeker. Het blijft een issue. En dan zit je in Amsterdam nu, natuurlijk hier kijkt echt geen hond 

naar je. Maar als je dan in een Brabants dorpje komt.  

S: ja ik begrijp je, ik kom zelf ook uit een boerendorpje waar helemaal niemand buiten sport eigenlijk, 

laat staan dat we mensen hebben die een hoofddoek dragen. 

N: Ja precies en dat is , dan ben je al blank zegmaar maar laat staan als je als buitenlander daar gaat 

buiten sporten dan val je al helemaal op. 

Met opmerkingen [S109]: Hoorde ik ook van andere op 
het Chef ali event 

Met opmerkingen [S110]: Statement maken, ook wel 
een pragmatisch doel. Laten zien dat je kan sporten met 
hoofddoek.  

Met opmerkingen [S111]: Onzeker 

Met opmerkingen [S112]: Barrieres doorbreken. 
Onzekerheid over oordelen andere mensen 
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R: Mensen kijken buiten de steden om, toch nog heel erg om en dan hebben ze, dat vond ik dan wel 

fijn van zo; n Francien 

S: Francien van Girlslovetorun? 

R: Ja die, weet niet of je toevallig de foto hebt gezien.. 

S: Ja heb ik, zij ging als Nederlandse sportster met jullie meelopen toch? Met een hoofddoek op? Om 

te ervaren hoe het is? 

N: Ja precies, zij ging met ons lopen ook met hoofddoek op. Ja dat was echt zo gaaf. 

R: Leuk he, ja ze heeft er ook heel veel respons op gehad. Heel veel, nah en niet dat zij nu opeens, niet 

dat wij haar hebben bekeert ofzo. Het was haar eigen idee, en ze wilde het gewoon graag.  

S: het was eigenlijk een soort experimentje? 

N: Ja precies, ze wilde gewoon eens kijken hoe dat was. Of mensen zouden kijken, of het nu meer 

zweette ook bijvoorbeeld en hoe ze zich erbij voelde. 

R: Hee ik wil niet lullig doen maar de eerst volgende tram moeten we wel halen (ze hebben hierna nog 

een event) 

N: Ah ja en we moeten nog even een salade halen 

S: Hier om de hoek bij SLA zeker? 

N: Ja daar wilde we inderdaad even heen gaan. 

S: Ah die zijn goed hoor! 

R: Ja laten we het langzaam dan even afronden als dat kan, ja ik wil echt niet lullig doen maar we 

moeten dus nog door. 

S: Ik begrijp het helemaal, dat is oké. Ik ben blij dat jullie in ieder geval al tijd hebben vrijgemaakt. 

R: Ja we hadden echt zoiets van oh wat een gaaf onderzoek, en wat goed ook dat dat wordt gedaan. 

Dus we wilde heel graag helpen. Zo belangrijk, het speelt zo erg maar er wordt bijna niets naar 

onderzocht en er is zo weinig bekend. En als we het nou niet zouden doen hadden we voor eind mei 

ook geen tijd meer dus ja. 

S: Nee helemaal super hoor dat jullie er zijn. Maar ik begrijp dat jullie onwijs druk zijn. Hoe ervaren 

jullie die drukte? 

N: Eigenlijk alleen maar positief, er zitten uitschieters bij…en soms ook wel wat negatieve reacties 

van hee jullie moslima’s wat is er nou zo bijzonder aan jullie want iedereen loopt toch hard. Maar over 

het algemeen maken we alleen maar positieve dingen mee. 

S: ervaren jullie dan nooit stress of druk, als je nog geen foto hebt geplaatst op Instagram en het is 

16:00 uur bijvoorbeeld. 

N: Ooooh ja zeker jawel, die stress hebben we wel. Elke avond wij hahahah 

R: lacht hard, Najima is echt erg hoor 

N: Ja maarja ik heb zoiets van je hebt een achterban en die wachten op je foto’s ik vind zelf dat je het 

dan niet kunt maken om dan daar te lang mee te wachten. Je moet gewoon elke dag wat van je laten 

horen.  Ik houd daar niet van. Als ik iemand volg vind ik het ook leuk om daar dingen van voorbij zien 

te komen. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik inderdaad soms denk van on neee ik heb vandaag nog 

niets geplaatst. Shit shit shit i moet nu snel iets leuks gaan plaatsen en daarom zag je mij net ook 

vloggen en selfies maken dan heb ik in ieder geval iets voor vandaag. 

R: Ja als vloggers en bloggers onderling begrijp je dat, en je hebt mensen die denken van jemig wat 

doen zij nou weer. Gaat ze nu alweer een foto maken? Hoezo filmt zij zichzelf.  Dus ja die druk is er 

enigszins maar puur omdat ik wel wil dat het leuk blijft voor onze volgers en dat ze ons ook blijven 

volgen snapje? 

S: Eh ja ik denk het, je legt die druk zelf op aan jezelf maar ervaart het niet als iets super negatiefs? 

R: Nee ja precies, we zijn twee jaar geleden begonnen en we hebben nog nooit een moment van twijfel 

gehad of zo van nu gaan we ermee kappen ofzo. 

N: Nee precies, we zitten nu alleen maar in een flow en willen eigenlijk alleen maar meer en meer en 

nog harder knallen. 

R: Ja we zitten niet echt een beetje te, beetje in een flow ja dat we alleen maar steeds groter worden. 

S: Ja superleuk om te zien hoor dames! 

N: We doen elke dag wel iets aan de website en voorheen was het dus elke dag een blog maar nu dus 

ook al op de dinsdag en vrijdag video’s maar dan wel in plaats van een blog he, zodat we de druk voor 

onszelf ook wel wat verlagen. Want ja een video is ook veel meer werk dan een blog schrijven omdat 

Met opmerkingen [S113]: Stress elke avond 

Met opmerkingen [S114]: Ervaren van druk vanuit 
volgers. Willen voldoen aan die verwachting.  
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je het nog helemaal moet editen enz. Dus op die manier maak je het voor jezelf ook wel een beetje 

minder, die druk. 

R: Ja precies die druk is nog lang niet veels te hoog bij ons. Door zelf eerst heel ongezond te hebben 

geleefd voelt het nu natuurlijk ook veel beter. We doen veel meer maar je voelt je alsnog beter door 

een gezonde levensstijl. 

N: Ja zoveel beter inderdaad. En Rachida is als kind zijnde eigenlijk altijd overgwicht gehad he. 

R: Ja, ja. 

N: en ik door mijn zwangerschap en dat is toen blijven hangen. En toen voelde we ons beide echt niet 

chill terwijl het nu met veel meer drukte veel beter gaat. En dat zetten we neer. Kijk naar mij, ik ben 

echt niet super slank maar ik zit wel kiplekker in mijn vel. Ik ben wel gelukkig en bewust bezig. Dus 

ik ben wel een fitgirl omdat ik ook positief in het leven sta en tevreden ben met mezelf op dit moment 

en hoe alles gaat.  

S: Dat is goed om te horen. Ik zie dat jullie zo echt bijna moeten gaan. De tram gaat binnen 10 

minuutjes he…Dus ik wil het gaan afronden.  

R: ja eh oh shit we moeten opschieten inderdaad. 

S: no problem, we hebben het gehad over jullie verleden, wat jullie in het dagelijkse leven doen, hoe 

jullie zijn gegroeid en wat jullie doelen zijn dus ik heb ook geen vragen meer. Als jullie zelf nog 

dingen hebben waarvan jullie zeggen dat wil ik nog even vragen of kwijt dan kan dat nu. Maar ik 

begrijp dat jullie echt haast hebben. Dus schroom vooral niet om me nog even te mailen of bellen 

mocht je straks thuis zijn en denken, ja maar dit wilde ik nog zeggen of dat is niet aan bod  gekomen. 

N: Ik denk dat inderdaad ook wel alles hebben besproken, maar hebben je contactgegevens dus mocht 

ons nog iets te binnen schieten dan laten we dat weten. Maar Suzan, als je zelf nog vragen hebt moet je 

ook maar even appen hoor, want sorry dat we opeens weg moeten. 

S: Ah dat is goed, maar fijn om te weten dat ik jullie mag appen.  

N: Ja doen hoor! 

S: Oke oke haha. Ga maar gauw de tram halen. We houden nog eventjes contact. Fijne dag nog en heel 

erg bedankt he! 

R: Graag gedaan, doeeeg! 

N: Doeeeei!  

 

Transcript 5. 

 

Transcript Interview 04-05-2016, 13:00 uur-14:40 uur, Amsterdam (Bar Bukowski) 

Respondente: Carolina van dorenmalen beter bekend als de ‘Foodieness’  

67.200 volgers op het moment van interviewen 

(Dit interview vond plaats bij een café/restaurantje in Amsterdam Oost, bar Bukowski heet heet en we 

zaten buiten aan de weg, voordat ik mijn recorder heb aangezet bespreek ik al even kort wat de 

bedoeling van het interview is en vraag ik haar opnieuw of ze akkoord gaat met het opnemen van het 

gesprek, eerder had ze hier al toestemming voor gegeven in een telefoongesprek. Ze gaat akkoord en 

ik vraag haar hoe der vakantie was terwijl ik mijn recorder erbij pak. Ze is net terug van twee weekjes 

Bali met haar vriend en begint te vertellen, mijn recorder gaat een paar tellen later aan en het valt 

daarom gelijk in een gesprek) 

 

 

C: Echt te naar eigenlijk 

S: Ja snap ik wel, slechte wifi ook natuurlijk of dat niet? 

C: Ja ook maar vooral om alles bij te houden enzo eh heb ik me echt zwaar op verkeken. Heel veel 

dingen heb ik wel gewoon een beetje snel snel geantwoord. Zoals jou ook omdat het voor je studie is 

en dan wil toch even netjes antwoorden. Maar ik heb het niet heel specifiek gelezen moet ik eerlijk 

zeggen het gaat over fitgirls toch? 

Met opmerkingen [S115]: Realistisch beeld willen 
neerzetten.  
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S: Oh dat geeft niet, ik kan het nog wel even kort toelichten hoor. Ik doe inderdaad onderzoek naar de 

wereld fitgirls, of als je dat geen fijn woord vindt. Ik ben geïnteresseerd in de wereld van jonge 

vrouwen die bezig zijn met gezond leven, veel sporten en dit delen via sociale media of hun eigen 

website. Ik ben met name erg geïnteresseerd in de gevolgen voor deze jonge vrouwen en eigenlijk 

alles wat er in hun dagelijkse leven gebeurt en plaats vindt. Ik hoop straks ook echt meer te weten te 

zijn gekomen over de wereld van fitgirls zegmaar. 

C: Oh ja dat was het inderdaad. Heeel cool! Hoe ver ben je al? 

S: Ik ben nu nog bezig met het verzamelen van de data en wil nog enkele interviews afnemen en dan 

hoop ik eind mei aan de slag te kunnen met de data analyse. 

C: Aha schiet al op! Tof hoor. En bij welke studie doe je dat? 

S: Ik studeer zelf Beleid, Communicatie en Organisatie maar mijn afstudeeronderzoek doe ik bij 

Antropologie omdat er geen begeleider was bij mijn eigen opleiding. 

C: Oh dat is echt super leuk voor jou, dan kan je ook echt going native zegmaar. Ook omdat je er zelf 

natuurlijk in zit. 

S: Ja precies, heel leuk dat ik bij events kan observeren enzo. 

C: Hee en wie heb je allemaal al gehad? De meeste een beetje in Amsterdam kunnen vinden? 

S: Ja best veel leuke meiden! Ja naja niet iedereen in Amsterdam maar het overgrote deel heb ik toch 

hier kunnen interviewen omdat ze dan hier waren voor events. Maar ik ben bijv ook wel naar Leiden 

gereisd om daar Elise van Elifood te interviewen. 

C: Ohja, superleuke meid he.. 

S: Jaaa echt een lieverd. Allemaal hoor. Ik heb Anne van Fannetiek ook geinterviewd en zij was ook 

echt super aardig en zacht. Dat verwacht je misschien niet bij haar door haar onwijze populariteit en 

hoe groot en sterk ze eruit ziet. Echt een beest. Maar ze is superlief. 

C: Of wat tof, ook echt superaardig inderdaad. Wel leuk die twist. Elise is natuurlijk een super schattig 

klein dun meisje en dan Anne hahaha. 

S: Ja hahahah super grappig hoor, fitgirls in alle soorten en maten. En ook leuk dat zij dan zegmaar zo 

verschillende zijn qua accounts. De één focust heel erg op gezond eten en de ander heel erg op the 

body natuurlijk. 

C: Ja klopt, super interessant. Maar het is ook leuk om elkaar te zien weetjewel. Ook even instagram 

dingen bespreken natuurlijk. Hoe is dat bij jezelf dan? Want jou account gaat ook goed? Hoe gaat dat 

eigenlijk met je Scriptie erbij damn. 

S: Ja hahaha dat is wel echt heftig nu. Ik werk gewoon elke dag van 8-23 zegmaar. Want ik wil 

afstuderen maar de blog is ook een full-time job. Bizar. Het is per ongeluk zo hard gegroeid. Ik wilde 

nu gewoon eerst mijn Scriptie halen en dan meer gaan bloggen, maar het gaat zo snel allemaal. En ik 

wil ook niet samenwerkingen afwijzen. Maar dat doe ik de laatste tijd wel meer. Dan geef ik gewoon 

aan dat ik helaas heel druk ben met afstuderen en dat ik graag samenwerk maar dat ze me in juli of 

augustus maar opnieuw moeten contacten. Ik moet echt afstuderen eerst. 

C: Oh ja dan moet je echt nog wel even doorzetten. Zeker als je doorgroeit dan krijg je alleen maar 

nog meer samenwerkingen en opdrachten. Super moeilijk joh. Want het bloggen is natuurlijk veel 

leuker dan aan je school zitten haha. Maar wel heel knap van je hoor. Je maakt echt lange dagen ik 

weet er alles van.  

S: Ja het is ongelooflijk, ik begrijp zelf ook niet hoe ik het volhoud hoor. Ik sta om 7 uur op en dan 

werk ik gewoon de hele dag tot het nacht is. Ik probeer om 23:00 uur te stoppen maar vaak wordt dat 

ook nachtwerk.  

C: Het gaat je echt opbreken hoor als het nog lang zo doorgaat. Moet je wel mee uitkijken. 

S: I know, maar gelukkig weet ik dat deze drukte tijdelijk is. Als mijn scriptie straks af is dan hoef ik 

niet meer 60 tot 80 uur per week te werken..hoop ik whaha. 

C: Ja nee maar het is ook nu belangrijk dat je nog leuke dingen kan doen toch…ga je morgen wel iets 

leuks doen met bevrijdingsdag? 

S: haha nee, ik zou eerst inderdaad met vrienden naar een festival gaan in Zwolle maar dat gaat hem 

echt niet worden. Ik heb afgezegd omdat ik morgen shoots gepland heb staan en dit interview wil 

transcriberen. Als alles straks gefixt is ga ik weer meer genieten van het leven. 

C: Awh. Ja nee ik begrijp je wel hoor. Dat moet nu gewoon gebeuren. Maar wie helpt jou met je 

mooie foto’s eigenlijk als ik vragen mag? 

S: Hahaha ja tuurlijk mag je dat vragen, mijn vriend helpt me wel eens  

Met opmerkingen [S116]: ‘natuurlijk’ ja want dat 
gebeurt meestal als fitgirls onderling met elkaar afspreken.  

Met opmerkingen [S117]: Ze toont interesse en vraagt 
ook terug, echt een wederzijds gesprek, geen interview idee. 

Met opmerkingen [S118]: Heeft ze zelf meegemaakt 
blijkt later 

Met opmerkingen [S119]: Even Instagram dingen 
bespreken, onderlinge vragen, zij neemt het hier een beetje 
over omdat ze oprecht geinteresseerd is in hoe ik als blogger 
dingen doe en dat vind ik typisch want dat zie je vaker. Ook 
op events en op Insatgram. Dat fitgirls aan elkaar gaan 
vragen, hoe doe je dit of dat.  
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C: Awh gosss echt waar? 

S: hahah ja mar niet altijd hoor, het zijn vooral ook andere bloggers die me helpen. Ik heb een 

fashionblogger als vriendinnetje waar ik vaak mee samen shoot. Maar ook een kennis die hobby 

fotograaf is en mijn broertje als ik bij mijn ouders ben.  

C: Oh dat is wel heel gunstig. Maar wat leuk man, dan voel je je gewoon ook op je gemak bij je vriend 

voor de camera. 

S: ja klopt, hij houdt heel erg van fotografie en was er al mee bezig voor die mij kende. Zijn vrienden 

werden altijd gek van hem omdat ie destijds altijd foto’s maakte met uitgaan en vriendenvakanties. 

Dus toen wij een relatie kregen waren zijn vrienden helemaal blij hahaha perfecte match zeiden ze.  

C: whahaha jaaaa super grappig. Maar dan is het ook helemaal niet awkward als je moet poseren 

S: Nee naja in het begin nog wel een beetje 

C: Ja tuuuuurlijk! Mensen kijken je zo aan van…denk jij dat je model bent ofzo? Nee alsjeblieft niet 

maar ja bloggers life..lastig uitleggen soms. Maar jij doet ook fashion erbij hè, dat lijkt me inderdaad 

veel meer awkward dan gewoon foto’s maken van je eten.  

S: Dat is soms inderdaad wel meer awkward. Maar met sport precies hetzelde toch? 

C: Ja dat is ook wel zo, als je in je sport bh midden in het park staat en iemand heel veel foto’s van je 

maakt voelt het ook wel een beetje vreemd soms. Maar jij doet zwemmen toch? Echte topsporter, dat 

is wellicht anders.. 

S: hmm naja ik weet niet of dat anders is, ik heb inderdaad altijd gezwommen en ben inderdaad 

Nederlands Kampioen geweest enzo maar ik denk niet dat mensen het dan anders zien. Ik ben daar 

ook mee gestopt en nu gewoon een blogger dus het is denk ik even awkward. Mensen herkennen me 

niet van oh zij is Nederlands Kampioen dus is het meer oke als ze foto’s maakt van zichzelf ofzo. Nee 

dat denk ik niet. 

C: Ah oke. Maar wat doe je daar nu verder nog mee? 

S: Ik zwem nog steeds best wel veel, maar dat is ook om af te trainen en omdat ik het gewoon 

superleuk vindt. Ik kan natuurlijk ook niet opeens stoppen, dat is super slecht voor je lichaam. 

C: Maar dat is wel waar je naar toe werkt? 

S: Ja uiteindelijk wel natuurlijk, ik pak nu al langzaam andere dingen erbij zoals fitness en hardlopen. 

En dat deed ik hiervoor natuurlijk niet. Naja ik deed wel krachttraining maar dat stond allemaal in het 

teken van zwemmen en nu is het echt fitness zoals ik dat nu wil en waar ik zin in heb. En ik deel 

natuurlijk nog veel van mijn verhaal. Door mijn zwemcarriere weet ik veel over spieren, voeding, 

slaap enzo en dat gebruik ik nu natuurlijk ook in mijn levensstijl en dat zie je weer terug op de blog.  

C: Jaa natuurlijk. Hoelang heb je dat eigenlijk gedaan? 

S: ehm ik ben op mijn zesde begonnen met het zwemmen maar dan zit je natuurlijk niet gelijk aan de 

top. Ik heb op mijn twaalfde echt een bewuste keuze gemaakt dat ik topsport wilde doen en ben toen 

overgestapt naar een andere club, toen kwam ik in de regionale selectie en toen is het hard gegaan. 

Vanaf mijn 13e trainde ik al elke dag. En vanaf mijn 16e trainde ik 2 keer per dag.  

C: Oh jeetje, had je zeker ook een speciale regeling met school dan? Want dat is anders toch niet te 

doen?  

S: Ja ja klopt hoor, ik mocht altijd later beginnen op de middelbare school. Ik trainde ’s ochtends van 5 

tot 7 maar omdat ik bij de selectie zat trainde ik in een bad wat best ver van mijn ouders huis lag. Alle 

clubs dichtbij zwommen op een lager niveau dus moest ik altijd ver reizen. En als ik 7 uur klaar was 

met trainen, nou dan zat ik kwart over 7 in de auto terug maar dan was ik nooit om 8 uur op school 

natuurlijk. Dus dan mocht ik altijd later komen.  

C: 5 tot 7….wauw dat is echt zoooo vroeg. Achterlijke tijden hee. Pfoee. Maar mis je dat helemaal niet 

nu? 

S: Ja nee zeker mis ik het af en toe, ik heb zo mijn emo momentjes haha. Maar ik weet ook dat ik toch 

niet meer terug kan dus ik kan maar beter terugkijken op een mooie carriere dan constant te denken 

what if… 

C: Ja dat snap ik wel hoor, lijkt me heel moeilijk. Maar waarom heb je er dan wel voor gekozen om 

ermee te stoppen.  

S: Omdat ik altijd alles alleen heb moeten doen. Dat klinkt heel erg als een verwijt maar dat is het 

misschien ook wel een beetje. Mijn ouders hebben er eigenlijk nooit achter gestaan. Toen ik 12 was en 

naar de selectie ging was het allemaal nog wel leuk, totdat ik natuurlijk elke dag zoveel moest gaan 

trainen en zij degene waren die heen en weer moesten rijden. Ze klaagden altijd dat het teveel benzine 

Met opmerkingen [S120]: Tikkeltje onzekerheid 

Met opmerkingen [S121]: Gevoelens over het 
gefotografeerd worden 
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kostte, dat ik alle aandacht op eiste en mijn broertjes minder aandacht kregen daardoor, en ik was altijd 

de boosdoener dat we niet met zijn alles ’s avonds konden eten of in het weekend leuke dingen konden 

doen. Zij hebben toen ook gezegd van je zoekt het maar uit. Maar ik wilde per se blijven zwemmen 

maar omdat zij niets meer wilde betaalde heb ik zelf een baantje erbij moeten zoeken en ik heb een 

brief geschreven naar de Gemeente. Ik kreeg toen vanuit de gemeente maandelijks wat geld uit een 

potje en ben gaan werken bij de plaatselijke supermarkt terwijl andere ouders mij vrijwillig meenamen 

of mijn opa reed. Mijn opa bracht me ongeveer 4 dagen per week en voor de rest regelde ik dat ik mee 

kon rijden. Maar met het baantje erbij was het natuurlijk als drukker en ik merkte dat het soms lastig 

was met wedstrijden ook. 

C: Jemig wat een verhaal, super heftig meid… zeker omdat je denk ik wel altijd alle andere ouders hun 

kinderen ziet aanmoedigen enzo? 

S: Ja dat klopt, toen ik Nederlands kampioen werd, sowieso op alle NK’s was ik alleen of mijn opa 

was er maar verder niemand. En dan lig je ’s avonds in bed en heb je EIN DE LIJK bereikt waar je dan 

een heel seizoen weer keihard voor gewerkt heb en dan ben je alleen, er is niemand die je even een 

knuffel geeft of het met je viert of gewoon deelt in je geluk of zegt dat ie trots op je is. En tuurlijk doe 

je het voor jezelf maar het was misschien wel fijn geweest als dat wel zo was geweest. En zeker ook 

qua motivatie. Maar ik heb het best lang volgehouden. Op mijn 17e ben ik het huis uitgegaan en in 

Leiden onder een andere trainer gaan trainer. Hij wilde van mij als binnenwater schoolslag specialist 

een buitenwaterkampioen maken. Er was een heel aardig vrouwtje uit Leiden die bereid was mij twee 

dagen per week sochtends om 5 uur op te halen en naar Katwijk te rijden zodat ik daar kon trainen.  

C: Oh wauw, gewoon een random vrouw die dat wel even doet terwijl je eigen ouders niets doen. Hoe 

dan? Zij moet echt zo lief geweest zijn. 

S: Jaaaa deze vrouw was echt goud. Ik heb haar ook eeuwig bedankt toen ik Nederlands Kampioen 

werd in het buitenwater, ze was er ook bij toen en heeft mijn bos bloemen gekregen die ik op het 

podium kreeg haha. Maar weetje wat het is. Als je geen steun krijgt van je familie en jarenlang alles 

zelf moet doen. Het is vooral die negativiteit die je opbreekt. Als ik dan wel weer eens een weekendje 

naar mijn ouders ging dan was het altijd, waarom zwem je nog, waarom ga je nou hardlopen? Kan je 

niet gewoon eens normaal eten? Moet je nu al slapen? Ik trok dat niet meer.  

C: Nou jezus dat snap ik wel hoor. Wat belachelijk joh je familie 

S: Ja ik heb daar veel last van gehad vroeger maar nu heb ik het geaccepteerd dat zij nu eenmaal zo 

zijn. IK kom er ook weinig meer. Als ik thuis kom dan voelt het altijd alsof ik niet goed genoeg ben 

terwijl ik veel heb bereikt en dat ze niets scheelt. Mijn ouders hadden liever gehad dat ik elk weekend 

ging stappen met vrienden, dronken thuis kwam en lekker chocolade tot laat zat te eten op de bank. 

Dat is volgens hun wat normale pubers doen. En zo was ik niet. Dat hebben ze nooit kunnen 

accepteren. Altijd weer de vraag: Suus wil je ook een wijntje? Tot ergernis aan toe.  

Op een gegeven moment was ik op. Doordat ik op mezelf was gegaan moest er geld in het laatje 

komen. Ik werkte, wilde mijn studie goed doen en deed topsport en dat gaat niet. Als je topsport doet 

is eigenlijk een voorwaarde dat je een stabiele en rustige omgeving nodig hebt die je steunt, helpt en 

begeleid. Anders ga je er vroeg of laat onder door en dat is wat er bij mij ook gebeurde. Het werken, 

vele sporten en studeren zorgde ervoor dat mijn lichaam uitgeput raakte, overtraind en moe. Ik 

presteerde minder, ging de kwalificatielimieten niet meer halen en dan tja kom je in een negatieve 

spiraal en is het op. Er is ook niemand behalve je trainer die je op dat moment kan stimuleren wel door 

te gaan. JE kunt niet bij je ouders terecht omdat je weet wat zij zeggen, stoppen met zwemmen 

natuurlijk.  

C: Jaaaa nee maar familie en andere mensen zijn zo belangrijk voor de overige factoren. Koken, 

boodschapjes halen al die kleine dingetjes die jij dan zelf moest doen. En je zou denken nou dan ga je 

toch op je zelf en dan heb je alle bewegingsvrijheid om het sporten zelf in te vullen. Maar net wat je 

zegt dan moet je natuurlijk werken erbij, en afwassen, je huisje schoon houden, koken al die dingen 

erbij. Terwijl die andere zwemmers waarschijnlijk gewoon enkel naar school hoeven te gaan en te 

trainen en thuis in een opgeruimd huisje zo aan kunnen schuiven.  

S: Ja precies, en die ouders maken waarschijnlijk ook wat hun kind nodig heeft aan pasta bijv. Mijn 

ouders aten gewoon patat en als ik dat niet wilde eten had ik pech. 

C. Pfoe hee heftig verhaal heel kut.  
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S: Ja maargoed dat was dus waarom het niet meer ging en toen ik het niet meer haalde frustreerde het 

alleen maar meer. En toen ben ik dus gestopt omdat ik nu Rio niet heb gehaald en anders nog 4 jaar zo 

door moest.  

C: Ja…jaa… Wat super erg eigenlijk. Net niet gewoon. Nee, ik begrijp jou heel goed hoor. Maar nu 

kan je ook wel weer leuke dingen doen toch? 

S: Ja klopt, ik geniet nu ook echt wel van het leven hoor.  

C: Ja joh maar ik begrijp wel dat het dan echt nog moeilijk is soms.  

S: Gelukkig heb ik nu de blog erbij hahah weer lekker druk haha 

C: hahaha jaaaa maar je hebt leuk druk en TE druk weetjewel. Ik bedoel wat ik nu van jou hoor was 

het hiervoor gewoon een onmogelijke situatie en met je blog heb je een leuk profiel weetjewel en heb 

je alles ook lekker zelf in de hand. Dat is niet holy moly je loopt over. Dat zijn leuke dingen waar je 

mee bezig bent. En je kunt zelf je tijden inplannen, het is niet zo als met een zwemtraining dat je dan 

om 5 uur in het zwembad moet zwemmen ofzo. En je studie loopt ook naar het einde toe dus dat is ook 

een fijn vooruitzicht weetjewel. 

S: Ja klopt inderdaad 

C: Maar wat ga je daarna doen dan? Eerst een hele zomer chillen denk ik, tenminste dat heb ik wel 

gedaan toen ik ben afgestudeerd hahaha. 

S: Whaha ja dat denk ik misschien wel ja. Wanneer ben jij afgestudeerd? En wat heb je eigenlijk 

gestudeerd? 

C: Ik heb Business administration gedaan. Ik ben ehm, eeeeh 2013 alweer denk ik, ik heb twee masters 

gedaan en ehmmmm, ja ehm, dus dan ben ik 5 jaar. 

S: Hier in Adam?  

C: Ja, ja op de VU ook! Ehm vja volgens mij 2013 maar toen dacht ik van nou ehm, ik ga nu echt eerst 

even KEIhard chillen gewoon. Want dat deed ik daarvoor echt niet echt nooit gewoon in de zomer.  

S: wat deed jij dan? 

C: Nou of je ging stage lopen of je ging werken weetjewel. Dus toen dacht ik van nou ik ga echt deze 

zomer ga ik lekker loose.  

S: Hoefde je niet te werken dan om dat te betalen? 

C: Nee ik had wel gewoon een bijbaantje hoor maar ik hoefde niet extreem veel te werken want mijn 

huisje hiervoor, dus voor ik ging samenwonen dat was echt super chill huis. Het was heel goedkoop. 

Ik en met een huisgenootje samen betaalden we echt 400 euro in de maand ofzo voor alles. 

S: jeeeemig dat is heeel goedkoop voor Amsterdam 

C: Ja bizar he, lucky shot. Maar dat had ik dus vrij snel bij elkaar weetje. Dus dat was prima, prima 

tijden eigenlijk. En ik had mijn baan al in mei eigenlijk toen eh ben ik gehosseld zegmaar. Toen startte 

ik na de zomer in oktober dus dat was super makkelijk. Want ik wist gewoon dat ik een baan had na de 

zomer en ik wist ook van oke ik kan deze zomer gewoon echt nog even leuke dingen doen, op 

vakantieeee en dan weet ik gewoon dat ik daarna gewoon ga starten met mijn baan. 

S: Wat voor baan? En full-time? 

C: Ja, een trainee ship was het, project management bij HP 

S: Oe gaaf 

C: Ja dus eh, daar was ik ook heeeel blij mee. Want ik wilde per se een trainee ship doen na mijn 

studie  

S: Waarom dan? 

C: Nou ik dacht dat is de enige manier om nog een opleiding te nuttigen full time eigenlijk en dat het 

ook gefinancierd wordt natuurlijk en ik wilde zelf heel graag werken bij een multi-national, gewoon 

echt een groot Amerikaans Bedrijf ofzo. Dus ik was er heel blij mee en ik heb daar ook twee jaar mijn 

traineeship gedaan. Eeennn toen kreeg ik een vast contract aangeboden en ik heb per maart heb ik mijn 

baan opgezegd. 

S: Jaaaaa jeetje. Dus je hebt daar dan twee jaar traineeship gedaan, en hoelang heb je dan nog echt 

gewerkt onder je vaste contract?  

C: Van ehm…vanaf ik denk, nog een half jaartje, ja…full-time in dienst 

S: maar toen liep je eigenlijk al over aan drukte van je blog met foodieness? 

C: Nou ja eh het ging gewoon niet meer, echt niet meer want ik had het zo druk. Ik werkte dan full-

time bij HP en dan de blog full-time erbij en dat werd ook echt veel te groot. En voor HP moest ik ook 

echt heel veel reizen. Naar Zweden toe enzo. Dus het waren echt killing days weetjewel. Steeds 
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vroeger op en nog sporten erbij. Het sociale leven was gewoon helemaal op een laag pitje want dat 

ging gewoon niet meer. Naja het had wel gekund maar dat was niet mijn keus zegmaar. En ik heb ook 

een relatie en op een gegeven moment dacht ik wel van oke ik moet hier ook wel wat aandacht aan 

besteden weetjewel. Want ik ben eigenlijk altijd maar weg. Ik ben gewoon de hele dag op kantoor of 

in het buitenland, en daarvoor en daarna deed ik alles voor de blog en als er dan nog tijd over was zat 

ik in de sportschool. Tja dat ging gewoon niet meer. En dan sta je ook nog te bakken enzo in de 

keuken dus ehh ja dat was, daar zat ik wel echt tegen aan te hikken maar ik wilde nog niet want ik zag 

het een beetje als falen ofzo. 

S: Hoezo falen? 

C: Nou van je kan niet twee full-times jobs aan. 

S: ja maar duh, wie kan dat wel? 

C: Je nee maar dat was mijn eerste eigenlijk, mijn eerste echte baan weetjewel. Mijn eerste 

werkervaring dus ik dacht van dit is cool en veilig en dubbele inkomsten had ik, hoe chill en…maar 

later merkte ik ook dat mijn gezondheid er echt onder te lijden kreeg. En we gingen verhuizen hier 

naartoe dus we hebben echt tijdens die hele verhuizing. Verbouwen moesten we want het was een 

nieuwbouwhuis, we hebben alles er echt helemaal uitgetrokken en helemaal opnieuw gedaan. En toen 

dacht ik op een gegeven moment. Op een gegeven moment wist ik gewoon niet meer wat voor of 

achter was en moest ik nou bij HP zitten of moest ik nou in de sportschool staan of moest ik nou hier 

schilderen. 

S: Was je gestressd? 

C: Jaaaaaa! We stonden echt letterlijk tot midden in de nacht te buffelen in ons huis want we hebben 

allebei geen vrij willen nemen voor de verbouwing. 

S: Want je vriend werkt ook full-time? 

C: Ja voor zichzelf, dus die is ook niet echt zo gul met zijn vrije dagen en bij HP had ik er ook maar 

20. Dus dat was ook geen optie om vrij te nemen. Toen dacht ik nou dit kan echt niet meer hoor. Dit, 

naja toen heb ik toch een keus moeten maken. Maar HP was echt super supportive en ze vonden het 

hartstikke goed en cool en ze begrepen het heel goed en ook omdat ze, het idee hadden dat daar waar 

ik naar op zoek was binnen een nieuwe functie zegmaar dat konden zij mij niet bieden dus ze hebben 

ook gezegd van ga dit gewoon doen en na een jaar mag je alsnog terug komen in dienst als je zou 

willen. Dus ik heb mezelf nu ook gewoon een jaartje gegeven. Ga ik lekker van bloggen genieten en 

van het leven in Amsterdam waar we nu wonen weetjewel. En het avontuur gewoon een beetje samen 

oppakken in plaats van alleen. En dan zie ik het wel. Ik mag daar terugkomen, ik heb mijn diploma’s 

weetjewel, dus ik maak me eigenlijk niet zo druk. 

S: Oh wat superchill dat je mag terugkomen.  

C: Ja dat is heel rustgevend. Absoluut.  

S: Ja dan hoef je niet bang te zijn dat het misgaat. 

C: Nouuu ik weet niet, kijk ik denk niet dat je het moet zien als misgaan sowieso omdat ik denk dat dit 

niet iets is voor altijd. Het is voor mij ook een mening maar ik denk dat het een hype is, iets wat nu 

leuk is en het is niet helemaal, mijn passie ligt er wel maar..ik heb daar niet voor gestudeerd 

weetjewel. En wat ik bij HP deed vond ik ook heel erg leuk dus weetjewel ik zie het niet echt als falen 

als ik op een gegeven moment de stekker eruit trek. Maar dan is dat leuk geweest en dan heb ik 

gewoon alles ervan opgesnoept en dan gaan we weer een nieuw avontuur in.  

S: Ah zo, maar is jou plan dan ook om dit echt een jaar te doen en dan die stekker eruit te trekken?  

C: Hmm, mijn insteek is inderdaad een jaartje maaaar mocht het zo groot worden dan en als het echt 

leuk wordt en leuk blijft ook want ik ben wel iemand die zich heel snel verveeld. Met alles weetjewel, 

gewoon ook bi HP toen had ik dus die traineeship van 2 jaar gedaan en kreeg ik een vast contract en al 

mijn mede traineeship members waren super enthousiast en ik dacht echt van… okee maar dan ga ik 

dit zeker nog een dag doen. Nee we gaan nu naar de volgende stap kijken dikke doei. Ik ben gewoon 

heel erg, ik moet gewoon geprikkeld worden zegmaar continue. Dus daar ben ik weetje, he als je ouder 

wordt dan leer je dat van jezelf. 

S: Hoe oud ben je nu? 

C: ehm ik ben nu 27…ik was op vakantie jarig dus ik moet er nog een beetje aan wennen.  

S: Oh jeetje pas net, nou gefeliciteerd nog! Had je het zo gepland om op vakantie jarig te zijn? 

C: Nou het kwam eigenlijk zo uit van oh dan is de verbouwing af en dan hebben we nog even een 

maandje om te sparen en dan gaan we dan. En toen zagen we van oh dan zit ik daar met mijn 
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verjaardag. Nah en het klinkt zo leuk, iedereen zegt oh het lijkt me zo leuk om jarig te zijn daar. Maar 

dan ik nee man, want ik zit hier gewoon met zijn tweeën. Ik wil gewoon mijn ouders en vrienden enzo 

en taart eten enzo en leuk… 

S: Ah nee oke ja ja ja ik begrijp het 

C: Ja nee het was wel bijzonder maar het was geen party ofzo. Dus ehm ja daar staan we nu eigenlijk. 

En ik vind het ook leuk om te kijken of ik misschien een andere kant op kan gaan weetjewel 

S: Wat bedoel je precies? Met foodieness? 

C: Ehm ja of wat er uit komt, ik ben nu, het is echt nog geheim, niemand weet het nog maar ik ben 

door Talpa benaderd nadat mijn eerste video online ging met dat koken voor Ensemble (NSMBL) met 

dat food weetje. 

S: Ja ja ja i know 

C: Voor een nieuw programma als presentatrice met nog andere mensen. En toen dacht ik van oke nou 

dan gaan we dat doen. Even kijken wat er gebeurd, en toen kreeg ik vorige week een belletje van nou 

weetje John de Mol heeft het goedgekeurd dus we gaan er mee door. Hadden ze me de date opgegeven 

voor opnemen, kan ik dus niet…dus het kan NOG niet doorgaan. Ehm, maar toen dacht ik wel van dit 

vind ik ook cool. 

S: Ja snap ik.. 

C: Het heeft helemaal niets met Foodie-ness te maken, is daar wel uit voort gekomen is toch hartsikke 

leuk o  dat soort kansen aan te grijpen weetjewel Dus ik ben iets meer aan het…losjes weetjewel 

kijken waar ik naatoe ga.  

S: Ja wat leuk! Maar vanuit welke gedachte ben je het eerst begonnen dan met foodienss? Ook zo 

losjes? 

C: Jaaa echt gewoon eerst voor de fun zo van ha-ha-ha want voor der bij. Ik was supertevreden met 

mijn baan. Ik had gestudeerd en die trainee ship en full-time werken. 

S: Wanneer ben je precies gestart met foodieness tijdens dat traject dan? 

C: Ehm aanstaande november is het twee jaar geleden.  

S: Dus dat was tijdens je trainee ship? 

C: Nee ja, ja ik had een jaar mijn trainee ship gedaan eeeen nah eigelijk zegmaar na een maandje of 9 

begon ik me daar dus ook te vervelen en bij mijn eerste manager werd daar altijd wel gehoor aan 

gegeven en alles was mogelijk. Maar toen kreeg ik een andere manager en die dacht echt van houd je 

bek, ga in een hoek zitten en doe je ding. En toen dacht ik van nee, hallo wacht even, ik heb haast ik 

ben jong en ik wil meer dingen doen dus toen ben ik dit eigenlijk gewoon gaan doen want toen dacht 

ik ja dan heb ik ook nog iets voor mezelf en dan doe ik dat wel in de avonduren. 

S: Maar waarom dan gezonde voeding en sporten? 

C: Ja nou want ik ben zelf heel veel afgevallen dus daar is een beetje de interesse ontstaan. En een 

vriendinnetje van mij is Negin (hier viel ik bijna achterover van mij stoel, Negin is één van swerelds 

beroemdste bloggers met meer dan miljoenen volgers! Ze verdiend er bakken met geld aan al jaren en 

reist de hele wereld over)  

S: Negin is DAT een vriendin van jou? 

C: Ja daar heb ik in Almere altijd mee samengewoond en ze heeft ook bij mij op de VU gezeten. En 

naja dus dat. 

S: Oh wat cool 

C: Ja en zij zei elke keer tegen mij, met dat afvallen ja daar moet je wat mee doen, daar moet je wat 

mee doen, daar moet je wat mee doen (zeurderig stemmetje) maar ik dacht van ja jij hebt makkelijk 

praten he met je miljoenen volgers. Kom ik aan schijten met mijn, ja ik ben ook afgevallen, hoi ik 

weet ook iets over voeding weetjewel. Nah en dat heeft ze eigenlijk zo vaak eigenlijk gezegd. Totdat 

we in een zomer samen op het strand zaten in Ibiza nou dan zit je de hele dag niets anders te doen dan 

kletsen en toen heeft ze eigenlijk zo lang tegen me aangekletst dat ik dacht van oke ik ga het doen. En 

toen kwam ik terug en ben ik het maar een beetje gaan oppakken. Maar echt gewoon van hoe maak ik 

een website, ik had nog nooit instagram account, hoe maak ik een instagram account aan? Ik snapte 

niet eens hoe ik een foto moest uploaden weetjewel. Ik wist gewoon niets. En dat is een beetje hoe het 

is gestart. Zij heeft wel echt een zetje gegeven.  

S: En heeft zij je ook kunnen helpen want zij heeft natuurlijk zo’n groot netwerk. En ook qua pr enz 

C: Nou nee daar heeft zij een hele bewuste keuze in gemaakt datz e zei van, zij vindt dat je dat 

allemaal zelf moet leren weetjewel. Ze zei van ja zo heb ik het zelf ook gedaan en zo leer je wel de 
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kneepjes van het vak zegmaar. Dus ze zei van ga jij maar gewoon je dingetje doen en als ik na 

maanden merk van hee het lukt je wel dan kunnen we altijd nog eens sparren. Maar ook, zij wilde ook, 

en dat snap ik ook wel, zij wilde niet haar miljoenen volgers, haar bedrijf wat het gewoon is zomaar 

inzetten voor iemand met 0 volgers weetjewel en dat snap ik. Je gaat niet zomaar iedereen promoten. 

S: Nee dat snap ik inderdaad. Maar ze kan je natuurlijk ook op andere manieren helpen dan enkel haar 

volgers spammen. Misschien qua tips ofzo, van hee let erop dat je goeie content hebt, het is belangrijk 

dat je actief ben op Instagram, zulke dingetjes? 

C: Valt heel erg mee maar zij was daar gewoon heel erg duidelijk in van IK heb het zelf gedaan en dat 

moet jij ook doen want ik geloof dat je daar uiteindelijk het meeste aan hebt. Dat denk ik ook hoor. 

Dat is denk ik ook wel zo. Je moet gewoon overal door heen. Door die hele molen weetjewel. Wat ik 

zei, ik had niet eens een instagram account. 

S: de hele molen van? Website bouwen, instagram aanmaken en die dingen bedoel je? 

C: Ja klopt, ik wilde ook geen geld investeren om bijv een website te laten bouwen want dat kost je 

800 euro ofzo en je weet helemaal niet of het gaat werken je idee. Je moet overal door heen. Eerste 

keer nieuwsbrief maken, eehhh eerste keer foto’s maken, eerste keer video maken.  

S: hahaha inderdaad, heb je die allereerste foto’s enzo er ook nog op staan? 

C: Ja hahaha het is eigenlijk echt genant, ik zou eigenlijk de eerste twintig foto’s kunnen verwijderen 

ofzo.  

S: Maar waarom heb je dat niet gedaan?  

C: hahah je ziet onwijs de ontwikkeling dan, ik vind het wel geinig.  

S: Hoe zijn die eerste foto’s van jou gemaakt dan? Met een telefoon of wel al met een professionele 

camera? 

C: Nee wel al met een camera want ik had heel toevallig van mijn vriendje voor mijn verjaardag zo’n 

spiegelreflex camera gekregen. En dat ding stond altijd maar in de kast. Hij werd eigenlijk alleen 

gebruikt met vakanties ofzo en toen had ik zoiets van wooow. Nou dat ding heb ik helemaal stuk 

gefotografeerd. Een paar maanden geleden heb ik een nieuwe moeten kopen want dat ding was 

helemaal op. Hahah ik heb hem nog wel kunnen verkopen op marktplaats. 

S: EN wat heb je nu dan? 

C: Een Canon, zo’n eentje met bluetooth volgens mij de D750. Met touchscreen en wifi moest er op. 

Ik wilde per se wifi. Dat was ook een beetje met het oog op de vakantie want ik dacht ok dan ben ik 2 

weken weg en dan kan ik niet continue op mijn computer en telefoon enzo en dan is dat superhandig. 

Dan kon ik ter plekke in een restaurantje waar we zaten de foto streamen naar me telefoon en dan ben 

ik er. Ja dat is eigenlijk een beetje mijn verhaal haha. 

S: Ja super leuk hoor. 

C: Maar ik vind het ook allemaal wel een beetje eng en spannend hoor. Voor mijn gevoel voelt het ook 

alsof ik niet echt iets te verliezen heb. Het kan gebeuren dat het niet werkt ofzo of dat ik straks weet ik 

veel niet uit kom met geld.  

S: Vind je dat niet heel eng?  

C: Ja zeker onwijs, maar ik heb natuurlijk hiervoor wel 3 jaar geld verdiend en mijn vriend werkt en ik 

weet ook dat ik terug kan naar HP dus dat scheelt enorm. Het lijkt me voor jou veel moeilijker, want 

wat ga je doen na je studie? Kijk mijn account is gegroeid terwijl ik werkte en geld verdiende maar jij 

studeert nog… en dan? Dan ben je klaar maar heb je geen geld.. 

S: Ja precies dat is een heel lastige keuze. Ik wil al jaren lang heel graag werken bij MC Kinsey maar 

de blog gaat nu zo goed dat ik twijfel. Want als ik daar ga werken zal ik toch echt een punt achter de 

blog moeten zetten terwijl het nog steeds onwijs groeit, terwijl ik er zelf ook veel van leer en nog 

steeds nieuwe dingen ontdek en ook leuk vindt. Ik haal er energie uit en heb nog zoveel nieuwe ideeën 

die ik dan niet in de praktijk zou kunnen brengen. Eigenlijk willen ik onwijs graag full-time voor de 

blog gaan werken maar ik verdien gewoon nog niet genoeg om er van te kunnen leven dus dat is een 

probleem.  

C: Ja dat begrijp ik daarom, voor mij is het qua tijdspad makkelijker gegaan dan. Maar als je bij 

McKinsey wilt werken, dat is ook niet makkelijk. Daar kom je ook niet zomaar binnen. Echt 

gekkenhuis. Bij HP ook. Maar je komt er wel doorheen , laten we hopen dat het voor jou MC Kinsey 

wordt. En ik denk ook dat jou topsport echt in je voordeel werkt. Ik ben ooit bij Google langsgeweest 

voor een business course in Dublin en dat vergeet ik nooit meer dat die mensen tegen ons zeiden van, 

bij Google zijn de ook heel streng weetjewel, en toen liet die dude zo’n stapel zien en zei die van kijk 
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dit is een stapen van mensen die netjes hun studie hebben gehaald en aan de normen en waarden 

voldoen OM zich aan te melden en DIT is de stapel die interessant is, en dat zijn de mensen die 

kunnen aantonen dat ze naast studeren meerdere dingen kunnen ondernemen. Topsport werd toen ook 

genoemd. Dat is absoluut iets wat eruit springt maar ook meerdere studie, en kan je daarnaast een 

eigen baan ondernemen. En dat doe je nu ook met je eigen blog. En dat is super interessant. Ik dacht 

toen ook van oke hier ga ik echt aan werken en ik ben er echt van overtuigd, want daarna ging het ook 

allemaal een stuk gemakkelijker.  

S: Ja precies maar ik twijfel wel hoor. Ik wil supergraag werken voor mezelf en rondreizen voor de 

blog. Ik vind het leuk en nu is het half-half weetjewel, het is het nu net allemaal niet doordat ik school 

nog ernaast heb. Ik kan dingen beter uitwerken dan ik doe nu. Omdat ik er nu niet alle effort in kan 

stoppen. 

C: ze lacht- ja haha ik ken het van mijn tijd bij HP. Het is ook super eng hoor om er dan opeens voor 

te gaan. Zeker financieel. 

S: Ja dat was voor jou dus minder, maar heb je nu wel dat je ook van bloggen kan leven? 

C: Ja maar ik denk ook dat je gewoon goed moet kijken van goh waar kan ik me nu het beste voor 

inzetten. Als je gaat werken dan werk je 60 tot 80 uur in de week en vrije tijd heb je dan niet hoor voor 

je blog. Als ik zag wat ik deed bij HP en wat de carrierladder is dacht ik van yo dit is prima maar over 

twee jaar is hier niets veranderd weetjewel en dan kan ik daar nog steeds in mee. En daarnaast is het zo 

dat wat je nu opzet en wat je onderneemt dat is wel iets wat je ook onderscheid en daar leer je 

ontzettend veel van. Dat moet je echt niet onderschatten en je zult ook zien dat bedrijven daar meer in 

geïnteresseerd zijn dan je in eerste instantie misschien denkt. Ik heb het bij HP altijd heel erg stil 

gehouden, ik was heel bang dat het tegen me gebruikt kon worden. Maar op een gegeven moment 

werd het wel opgemerkt en toen kwamen steeds meer mensen naar me toe want mensen vinden het 

gewoon heel interessant. Je moet het niet onderschatten weetjewel. Het is helemaal geen slecht idee 

om te zeggen van goh zal ik gewoon even op adem komen, lekker voor mezelf aan de slag even doen 

wat ik leuk vindt en kijken wat ik eruit kan halen ik ga lekker aan de slag met alle ideeën die ik heb en 

wie weet zoek je er een parttime baantje bij, prima weetjewel, dat maakt toch niet uit het is hartstikke 

lekker denk ik ook om even part-time de deur uit te zijn. Want alleen maar de hele dag met jezelf 

achter de computer zitten is het ook niet hoor.  

S: Ja precies, en dan hoef je niet te stressen over de kosten.  

C: Nee daarom, en Amsterdam is natuurlijk superduur ook qua wonen. 

S: Ja enorm, ik wil ook per September goedkoper gaan wonen. Dus mocht je iets horen? 

C: Haha ja ik zal mijn ogen en oren open houden, je hebt nog wel eventjes maar het is wel goed dat je 

nu al een beetje je lijntjes uitzetten want in Amsterdam kan je niet gauw genoeg beginnen met zoeken. 

S: Ja precies, en soms heb je ook wel iets maar dan moet ik er nu al per direct in en zit ik een paar 

maanden met dubbele huur. 

C: Ja nee het is lastig hoor in Amsterdam om goedkoper te komen. Maar als ik je zo hoor wil je 

gewoon de blog doorpakken en dan vind je het gewoon eng. Maar dat is het ook en het wordt echt niet 

minder eng hoelanger je wacht. En ik heb zelfs een full-time baan er naast gedaan waardoor ik in alle 

veiligheid zat en dan NOG vond ik het eng weetjewel. Maarja je moet op een gegeven moment ook in 

het diepe durven te springen want dan kan je al je moeite en energie erin stoppen en dan kan het pas 

wat opleveren. 

S: Ja precies, maar het is ook wel belangrijk om er op het juiste moment voor te gaan natuurlijk. 

Hoeveel volgers had jij toen je je full-time baan opzegde? 

C: Oh maar ik stopte gewoon met werken toen mijn batterij op was zegmaar en ik heb niet gekeken 

naar het aantal volgers, dat had echt 0 met de volgers te maken. 

S: Weet je het toevallig nog wel? 

C: Ehm, echt geen idee. 1 maart ben ik uit dienst gegaan. Dus ik denk zo rond de …nee ik weet het 

echt niet. Maar wat mij wel heel erg geholpen heeft is dat ik toen een vast contract had met een 

uitzicht op een tweede vaste. En dat vond ik gewoon heel fijn. Want ik kom natuurlijk uit een 

verdienmodel waarin ik gewoon elke maand vast een X bedrag kreeg en nu ben je heel veriabel. Dat 

hele variabele staat me eigenlijk een beetje tegen al heb ik nu wel twee vaste contracten en daar slaap 

ik lekker van want dan weet ik van oke dat komt sowieso binnen en alle andere dingen zijn extraatjes. 

S: Welke twee zijn dat? 

C: Met zalando en body&fit. 
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Maar het is echt, ene maand denk je echt van woooooh dit is echt een hele goeie keus, en dit is echt 

veel meer en leuker dan ik bij HP had en allemaal toffe dingen en oeee en de andere maand denk je 

oooooh kut papa kun je nog even één maandje helpen. Tja, zo is het gewoon maarja dat is ook 

ondernemen. Wat ik zei, mijn vriend heeft ook zijn eigen bedrijf, en hij zegt dan tegen mij van yo 

dude dat heb ik al jaren weetje. JE zit natuurlijk ook nog met betalingstermijnen dus het kan zo opeens 

allemaal binnen komen en de andere maand niet. Bij grote bedrijven moet je soms maanden wachten. 

Maar aan de andere kant, ik ben nu nog jong en woon nu nog in Amsterdam en ik ben helemaal vrij. 

We hebben geen kinderen of poespas of whatever. Ik kan gewoon doen wat ik wil en ik ga ook 

gewoon lekker de dag plukken en dan moet je soms maar ff wachten op je geld of even een dubbeltje 

omdraaien ofzo. Kijk toen ik bij HP werkte hoefde ik me helemaal nergens zorgen om te maken. En 

was ik toen veel blijer? Nee helemaal niet. Ik kon niet eens wat met me geld doen want ik was alleen 

maar aan het werk dus ja dat is het ook niet weetje…  

S: Heb je nu dan minder of meer stress?  

C: jaaaaaaaaaa veeeel minder. Veeeeel minder, nu ik er ook op terug kijk denk ik ook van hoe heb ik 

dit vol gehouden, hoe ooit?! En mijn collega’s bij HP zeiden ook hoe doe je dit?? Ik zei, ik weet het 

oook nieet. Gewoon doorgaan. Ik weet het echt niet, ik zal het niemand aanraden. 

S: Maar twee full-time jobs is ook super heftig. Zeker ook omdat ik bij HP, je hebt gewoon, je moet 

daar zitten ik moest gewoon naar Zweden toe en ik moest gewoon naar klanten in dat klote Eindhoven. 

En dan zit je gewoon in de avonden nog nachten door te werken voor jezelf. En met die foto’s…dan 

dacht ik echt ooh oke ik heb echt één keer in de drie weken dan heb ik 2 uurtjes vrij en dan was het 

weer slecht weer en dan had ik weer stress. Het was zoveel passen en meten en is zoveel chiller nu. 

Heeeerlijk. 

S: Awh ja dat begrijp ik 

C: Ik kan dus gewoon moederdag vieren zondag WOOOOW! Kan ik gewoon bij zijn weetjewel, hoe 

chill is dat. Ja ik ben nog steeds aan het genieten haha lekker sporten daar heb ik ook eindelijk weer 

tijd voor. 

S: Super om te horen joh. Maar als we het hebben over je naam ‘foodieness’ dan lijkt het alsof je enkel 

met voeding bezig bent maar je bent ook veel met sport bezig.  

C: Ja nou ik zag je vertellen, ik zal je zeggen ik had deze naam ooit bedacht. Was gewoon aan het 

rennen buiten en toen dacht ik van wat wil ik doen, oke iets met food iets met fitness ik plak die twee 

woorden gewoon aan elkaar weetjewel…nou foodie want dat was het hele woord destijd en nah dat 

was zo simpel dat kan niet waar zijn. Ik denk van ik ga terug, terug naar huis om te kijken of die naam 

nog beschikbaar was. En dat was gewoon zo..heeh HOE DAN? Hoe kan het dat niemand dit ooit nog 

heeft bedacht want het was zo peanuts. Maar ik ben er nooit bewust van geweest dat mensen het meer 

zouden zien als iets van meer met food weetje. Want eigenlijk vind ik dat een stuk minder leuk 

eigenlijk want ja dat sporten is wel echt mijn ding.  

S: Oh jeetje wauw, ik heb dat ook nooit geweten, ik dacht het was food+ ness als in de ness zoals 

achter cuteness of awesomeness. Het is nu dat je het zegt van het is de achterkant van fitness maar ik 

heb dat nooit zo gezien. 

C: Jaaaa maar ik kan niet meet terug…dit is het..meeh. 

S: ja maar dat is toch ook prima, iedereen kent jou ook als foodie-ness 

C: Ja nou ik vond het wel heel leuk, ik weet niet of jij daar ook over na heb gedacht, maar voor mij 

was het wel een heel bewuste keuze om niet onder mijn eigen naam te beginnen. Maar gewoon onder 

een brand naam, weetje. Maar ik vind mijn naam ook veel te lang en niet cool. 

S: Ja zeker ik heb daar ook over nagedacht, en ik wilde ook een andere naam maar ik dacht van dat 

komt later wel want in het begin wist ik niet precies hoe ik het dan wilde noemen. Maar opeens was 

het zo groot gegroeid onder mijn eigen naam. Ook mede door de zwemachterban denk ik. Maar toen 

was het zo van ja oke als ik het nu ga veranderen dan is het raar. Het kon eigenlijk niet meer. EN als ik 

het ging veranderen in wat dan? En kunnen mensen me dan nog wel vinden? Naja het was 

ingewikkeld geworden en mensen kennen me gewoon als Suzanne Brummel nu en tja dat is dan maar 

prima zo. 

C: Awh ja, maar zocht je naar 1 woord of naar een soort zin. 

S: Ja nee één woord, BAM, geen ingewikkelde constructies. 

C: Nee precies dat had ik ook.  
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S: maar ik heb er dan voor gekozen een ondertitel te kiezen onder mijn naam zegmaar en onder mijn 

logo. Fitness, Food, Fashion. De 3 f’jes. 3x F. Dat vond ik wel cool staan.  

C: Leuk he, al die dingen waar iedereen hetzelfde doorheen gaat! Heb je ook een spiegelreflex? 

S: ja sinds kort pas, want mijn vriend had er eentje dus we gebruikten vaak die van hem of die van 

andere bloggers. Maar daardoor was ik altijd afhankelijk van andere mensen en dat begon ik irritant te 

vinden. Zeker wanneer ik ook recepten erbij ging doen. Dan had ik iets moois gebakken en wilde ik er 

een foto van maken maar had ik geen camera. En dan belde ik wel mensen maar die waren dan werken 

of niet thuis of het regende dus geen zin om hem op te halen. En ook als ik dan even tijd had om te 

shooten buiten hadden anderen geen tijd. Gewoon niet handig. Zeker als het super mooi weer buiten 

is. Frustrerend terwijl vriendinnen van mij beschikbaar waren om fotos te maken. Ja wtf das echt niet 

handig. Dus toen heb ik er zelf eentje aangeschaft. 

C: Jaaa superchill, echt heel handig om er eentje te hebben liggen hoor.  

S: Ja inderdaad, ik ben nu niet meer afhankelijk. En dat is fijn. 

C: Dat begrijp ik helemaal want op een gegeven moment wordt het echt wel een dingetje hoor. Mijn 

vriendje vraag ik eigenlijk alleen op vakanties.  

S: Wie maakt normaal jou foto’s dan? 

C: Mijn zusje. Dus dan gaan we naar haar of zij komt bij mij. Maar op een gegeven moment voel ik 

me ook wel bezwaard om haar weer te vragen. En ik probeer het echt zoveel mogelijk op één dag te 

plannen allemaal en te minimaliseren weetjewel. Maar eh…ja op een gegeven moment moeten er 

gewoon zoveel foto’s gemaakt worden en komt het hun ook de neus uit natuurlijk.  

S: Ja al vind ik dan al gauw wel iemand anders die me even wil helpen als mijn vriend het even gehad 

heeft. Morgen ga ik ook shooten met een vriendin die gewoon de hele dag vrij neemt voor mij. 

Waardeer ik zo erg. 

C: Ja mijn zusje dus ook altijd, ik vind het zelf soms al vermoeiend maar het is voor mijn bedrijf laat 

staan hoe het voor hun moet voelen. 

S: Ja precies. 

C: Schrijf jij eigenlijk in het Engels of Nederlands? 

S: Ik ben mijn platform begonnen in het Engels met de gedachte dat ik dan een grote publiek kon 

bereiken. Maar af en toe als ik een samenwerking had met een Nederlands bedrijf dan schreef ik 

daarover in het Nederlands natuurlijk want het heeft natuurlijk geen zin om in het Engels te vertellen 

over een klein winkeltje uit utrecht waar buitenlanders toch niet zullen komen. Maar ik kreeg vaak te 

horen van vrienden van mijn broertje van het MBO maar ook van mijn kleinere nichtje (13 jaar) dat ze 

het niet konden lezen en dat heel jammer vonden. Ze kunnen gewoon slecht Engels en weten dit van 

zichzelf, het kost ze teveel moeite en ze beginnen er niet aan. En ik zag ook in mijn statistieken dat 

mijn Nederlandse posts beduidend vaker werden gelezen. Dus toen heb ik er voor gekozen over te 

stappen naar het Nederlands. En eigenlijk alleen mijn recepten doe ik nog in het Engels en Nederlands. 

Dat doe ik dubbel omdat het niet al teveel werk kost dit dubbel te doen.  

C: Oh jeetje ja want je hebt ook een tijdje alles dubbel gedaan toch? 

S: Ja dat klopt toen ik in de twijfel fase zat van oke welke taal moet ik nou schrijven? 

C: Dacht je nou niet van, toen je koos om in het Nederlands verder te gaan van dan stoot ik andere 

mensen voor het hoofd, die komen dan op je site en kunnen opeens je posts niet meer lezen? 

S: Jawel, maar er moest een keuze gemaakt worden. Want dat dubbele was echt teveel werk en ik ben 

gelijk over gegaan eigenlijk omdat ik denk dat het belangrijker is eerst in Nederland te groeien en 

mocht het uiteindelijk supergroot worden dan kan ik altijd nog dubbel gaan doen maar dan een vertaler 

nemen ofzo. En ik merkte dat mijn Nederlandse posts vaker werden bekeken en ook voor de mensen 

waarvan ik die feedback kreeg dacht ik van het is nu het meest effectief denk ik om in het Nederlands 

te schrijven. Om te groeien. Als het vaker wordt bekeken kun je pas groeien.  

C: mm ja oke. En je kan in Nederland natuurlijk ook heel groot worden in alleen Nederland. 

S: Ja precies kijk naar Enzo Knol, meer dan een miljoen volgers alleen al uit Nederland. 

C: Ja nee ik denk dat je gelijk hebt hoor. Ja, ja leuk dus je gaat morgen ook aan de slag? Super chill 

dat je zo’n vriendin hebt die wil helpen. Maar hoe doe jij dat dan zoals morgen. Ga je dan met al die 

meuk ergens heen of ga je steeds naar binnen en naar buiten om om te kleden? Daar ben ik heel 

benieuwd naar hoe andere dat doen want dat vind ik zelf lastig altijd. 

S: Haha ja ik neem gewoon alles mee. En int begin vond ik het nog een beetje awkward ofzo om me 

op straat om te kleden of in ieder geval ergens waar ook andere mensen zijn. Niet voor mezelf maar 
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meer voor anderen omdat het niet perse heel gebruikelijk is. Maar ik ben natuurlijk een zwemmer, dus 

qua lichamen heb ik genoeg naakt gezien gedurende mijn zwem carrière. Zeker met het openwater 

zwemmen daar kleed je je ook gewoon buiten om want langs kanalen enz heb je natuurlijk geen 

kleedkamers. Preuts ben ik niet maar ik vond het meer raar voor de andere mensen. Maar als je toch 3 

outfits moet shooten en je spullen bij je hebt…het is toch niet praktisch om telkens terug te fietsen 

naar huis om je om te kleden. Dat kost zooooveel tijd. Of om een café binnen te gaan en in zo’n stink 

wc je om te kleden. Nee mij niet gezien. Ik doe het gewoon op straat.  

C: Jaaaaa, ik weet het ik weet het! Ze lacht- tot je straks echt bekend bent hè.. 

S: Ja wahah maar als ik in mijn string moet staan doe ik er wel een handoek ofzo omheen of ik denk 

van tevoren na van oke ik moet een jurk en een broek shooten dan doe ik thuis dus de jurk aan en kan 

ik daarna de broek eerst eronder aantrekken en dan vervolgens heel soepel de jurk uitdoen zonder dat 

iemand iets vreemds ziet. 

C: jaaaaaaa precies. Ik vind het heel leuk dat je dit zegt hoor want zelf heb ik daar ook echt geen 

geduld voor om dingen om te kleden thuis en het moet allemaal zo efficient mogelijk weetjewel. En 

dan zeg ik wel eens tegen me zusje als ik weer in mijn ondergoed op straat sta om te kleden van ik ben 

echt benieuwd hoe andere bloggers dit doen want ik vind mezelf wel uber praktisch bezig altijd. Wat 

je zegt gewoon dingen onder elkaar aan doen al. Ik denk daar ook echt over na. Eerst een rokje dan 

een broek. Of een bepaald shirtje al onder een andere aandoen. Ja daar denk ik wel over na. Leuk he 

hahaha. Ik vind het zo leuk. Ik moet morgen ook shooten dus het is wel leuk dat we morgen allebei 

gaan.  

S: Ja super toevallig! Allebei geen bevrijdingsdag vieren maar werken haha. 

C: Ja maar het moet want echt na de vakantie ligt mijn berging vol. Mijn hele berging ligt vol hoor, ik 

heb dan twee meisjes die helpen bij mij en één van die meiden die zorgt zegmaar voor pr en die stuurt 

altijd alle dingetjes door voor samenwerkingen enzo en zij heeft allemaal dingen gepland voor me. En 

ze zei van, ja ik plan het allemaal na 2 mei want dan is het toch nog wel oke? En toen dacht ik van 

okeeeeeee ik heb zeker nu nog een week nodig om een beetje bij te komen met mail en dozen liggen 

en ooooooooooveral. Dus mijn plan voor morgen is ook echt om zoveel mogelijk te shooten en alle 

dozen leeg te trekken en ook proberen zoveel mogelijk te combineren. Outfits combineren met 

headphones bijv. 

S: Handig inderdaad, waar ga je dan shooten? 

C: Ik zit een beetje te twijfelen want de laatste foto’s zijn al geschoten in mijn buurtje. Dus daar ben ik 

een beetje op uitgekeken en ik was gister bij een vriendinnetje en die zei van, waarom kom je niet 

gewoon hier heen ik ben thuis en ik heb een ruim huis en dan kan je gewoon ook eens een andere 

buurt pakken. Dus ik denk dat ik dat wel handig vindt. Want zo’n mooie locatie als Vondelpark enzo 

dat klinkt, dat ziet er allemaal heel leuk uit hoor maar dat is echt heel kut met de auto. En we moeten 

natuurlijk superveel spullen meenemen. Het is dan handiger om het bij dat vriendinnetje te leggen. 

S: Hoeveel looks wil je morgen shooten dan? 

C: Nou daar heb ik nog niet helemaal over na gedacht ik heb een beetje een lijstje gemaakt van hee 

wat ligt er allemaal en ik ga denk ik vanavond even er voor zitten om te kijken van wat kan ik 

combineren weetjewel. Dus kan ik kleding bij een headphone doen of weetjewel zo kijken wat ik kan 

mixen en matchen maar ik krijg sowieso morgen niet alles er doorheen.  

S: Maar kies je er dan voor eerst betaalde samenwerkingen te doen? Doe je eigenlijk uberhaupt nog 

niet betaalde samenwerkingen? 

C: Ehm, of betaald of het wordt wat nu voor mei heel veel heb staan zijn van die giveaway acties want 

dat leek dat meisje wel leuk omdat ik jarig ben geweest om een paar giveaways te doen. En dat is dan 

allemaal kris-cross promotion zegmaar. Dus dat ligt er allemaal een beetje. 

S: Maar die meisjes waar je het over hebt die werken voor je? 

C: Ja als stagiaires dat wel , maar eentje zit er nu denk ik eh bijna anderhalf jaar al bij me, die heb ik 

echt al heel snel aangenomen en die betaal ik sinds dit jaar wel. Dus per eerste kwartaal heb ik haar 

geld gegeven. 

S: waarom? 

C: Nou op een gegeven moment merkte ik wel echt dat zij een beetje onmisbaar begon te worden en 

dan zie je de waarde van iemand die zo ingewerkt is en zo committed weetjewel.  

S: Je wilt eigenlijk voorkomen dat ze weggaat door haar dan te betalen? 

C: Ja precies ik wil echt niet dat ze weggaat, dus daar ben ik nu mee gestart. 
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S: En dan lang lopende betalingscontracten hoe werkt dat? 

C: Nou je spreekt gewoon af van eh wat je wil dat beide partijen elke maand doen. Tenminste zo doe 

ik het, geen idee hoe anderen het doen. Maar dat vind ik altijd het meest duidelijk. Dat je gewoon 

neerzet van hee dit is the outcome voor foodieness en dit is de outcome voor partij X en input en 

output weetjewel zo en dan streep eronder zegmaar. 

S: Zijn dat concrete afspraken van ik schrijf deze maand voor jullie 4 blogs, zoveel instagram posts en 

daar wil dit voor hebben? 

C: Ja, ja, ja ja zo doe ik het. En daar krijg ik zoveel geld voor om een outfitje te zoeken of zoveel geld 

voor iets anders. Zo doe ik het in ieder geval en ik heb echt geen idee hoe anderen het doen maar dit 

werkt wel. Ja. Vond jij het niet spannend om de eerste keer te zeggen van dit kost zoveel zegmaar? 

S: Ja zeker, nu nog soms hoor. Maar ik merkte op events dat je gewoon commercieel moet zijn want 

dan vroeg ik eens rond aan andere bloggers wat zij voor een soortgelijke samenwerking hadden gehad 

of zelfs een samenwerking met hetzelfde bedrijf en dan lagen hun tarieven vele malen hoger en toen 

besefte ik wel van oke Suus je moet harder zijn. 

C: Ja ja ja, ik ben ook zo begonnen. Ik was echt een lulletje rozewater omdat ik het ook allemaal zo 

leuk vindt om te doen. En helemaal toen ik nog bij HP zat toen dacht ik van ja ik heb toch geld 

genoeg, het hoeft voor mij ook niet per se. En ja wat moet ik er eigenlijk allemaal mee maar ik moet 

daar nu ook echt wat harder in worden en nog van leren. Dus ik ben blij dat ik een meisje daarvoor heb 

aangenomen die dat een beetje oppakt. Zij is wat harder want ik heb echt geen ruggengraat. Ik vind het 

allemaal zo leuk en gezellig en leeeuk. 

S: Dat begrijp ik hoor, zeker met start-ups die geen budget hebben dan wil je ze gewoon helpen als ze 

tof zijn en is het vaak van oke dan 

C: Ja ja ja maar op een gegeven moment heb je ook gewoon genoeg spullen. Dan kan je weer een 

sportoutfit uitzoeken maar ja eh ik weet niet of je weet hoeveel ik er al heb. Man ik kan elke dag een 

andere sportoutfit aan als ik wil. Sportspulletjes ook hoor, genoeg genoeg. Dus dan wil je gewoon geld 

zien. In het begin het leuk maar op een gegeven moment ben je er een beetje klaar mee. Ik weet niet 

eens meer wat ik allemaal heb aan spullen weetjewel. Dan geef ik wel eens weg aan die meiden 

maarja. 

S: Ja precies herkenbaar. Ik kijk wel eens in mijn kast en dan ben ik verrast over wat voor nieuwe 

dingen ik allemaal zie hangen. Ohja dat heb ik ook nog haha. 

C: ja precies hahah, hee maar waar sport jij eigenlijk welke sportschool? 

S: Ik sport bij de FitForFree Rai.  

C: Oh ja snap ik, zo goedkoop mogelijk. Ja lekker prima als student. 

S: Ja precies dat dus, ik ga in daluren dus betaal 10 euro per maand. En waar ga jij dan? 

C: Ik zit bij sportcity, bij de Witbaut. Echt heel mooi en groot. Ik wilde vooral eentje dichtbij huis 

anders kost het me nog meer tijd. 

S: ja dat wilde ik ook, deze FitForFree is ook de dichtstbijzijnde sportschool vanaf mijn huis. En mijn 

fitforfree is net nieuw dus dat is nog redelijk rustig maar ook nieuw en mooi. Want sommige 

vestigingen van dat bedrijf zijn gewoon vies en stinken en zijn zo oud en crap. 

C: Ja nee maar de fitforfree is chill hoor. Ik zou ook zo weer naar de fitforfree gaan als het kon hoor 

maarja hier in de buurt zit er gewoon geen eentje. Dan zou je helemaal naar Rai moeten denk ik 

of…hmmm er zit er ook eentje…Lijnbaansgracht ofzo. Naja dan we hadden misschien nog beter dan 

naar de basic fit kunnen gaan. Die zit dichterbij nog. Hee maar ik ga even naar de toilet.  

S: Prima tot zo haha. 

C: Oh zo fijn, ben ik weer. Het is zooo chill dit weer.  En niet alleen om te shooten hoor maar ook het 

was zo slecht weer deze winter zo donker de hele tijd. 

S: jaaa ook met sporten, dan heb je geen zin meer. Dan is het donker enz. 

C: Ja herkenbaar hahaha dan is het donker, en koud en dan wil ik gewoon op de bank ploffen ik kom 

de deur niet uit whahaha. Hee maar ga je morgen ook nog iets leuks doen of ga je de hele dag die-hard 

shooten? 

S: Ik ga eerst sporten, doe ik altijd als ik een hele dag gepland heb dan heb ik dat in ieder geval gedaan 

en dan ga ik dus daarna shooten en dan ja dan is de dag wel vol maar ik denk wel dat we de dag samen 

gezellig afsluiten. Dan gaan we denk ik wel eventjes ergens eten ofzo. Dan wil ik haar bedanken voor 

het shooten. 

C: Ja precies 
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S: En dan hoop ik dat als ik thuis kom dat mijn mailbox niet uitpuilt zodat ik redelijk op tijd kan gaan 

slapen want vrijdagochtend heb ik een fitness less voor de blog bij HIGH45 dat is een nieuw concept, 

een fitness studio op basis van HIIT dus dan wil ik wel fit zijn. Heb je dat ook al gedaan? 

C: Nee nog niet, en ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik al die uitnodigingen zoveel mogelijk beperk. 

Als je overal naartoe gaat dan word je er op een gegeven moment echt gek van. Ik probeer een paar 

dingetjes eruit te kiezen die echt belangrijk zijn en die dan een beetje zo te doen of zo. Een beetje snel 

want soms denk ik ook van ik steek liever mijn tijd en aandacht in die meiden die voor me werken dan 

dat ik tegen hun zeg van gaan jullie maar aan de slag en dat ik de hele dag alleen maar afspraakjes ga 

af hobbelen.  

S: Ja dat begrijp ik wel, maar werken zij full-time voor je?  

C: Ja naja soort van ze hebben beide gewoon een soort takenpakket een beetje afgestemd op hoeveel 

tijd ze hebben. Ze werken allebei zelf ook nog ernaast.  

S: Hoe oud zijn zij dan? Nog wat jonger ofniet?  

C: Dat valt mee hoor, eentje is net zo oud als ik en de ander is ietsje jonger. Ik denk dat zij 25 is ofzo. 

S: Oh dat valt nog mee. 

C: ja en de eentje werkt 5 dagen per week en de ander 4. Maar die meid die 5 dagen per week werkt 

doet eigenlijk best wel heel erg veel maar dat vind ze gewoon heeel erg leuk maarja prima voor mij. 

S: oh joh, ik dacht het zijn jonge meiden die net klaar zijn met hun studie. 

C: Neeee helemaal niet. Ze zijn echt volwassen en dan hoef ik ze ook niet alles uit te leggen. Het is 

heel fijn dat ze allebei ook gewoon werken al. Dan hebben ze andere skills al in zich ook al. Ze 

kunnen best een nette mail de deur uit doen zonder dat ik alles hoef te controleren. En vooral dat 

meisje dat 5 dagen bij me werkt is offline heel sterk. Ik vind haar zelfs beter dan mezelf en ik vind ook 

dat je daar altijd naar op zoek moet zijn weetjewel. Mensen die eigenlijk je aanvullen of aanvullen of 

beter zijn. In plaats van, ik ben nou niet echt een type van ik ben foodieness en jullie mogen wel iets 

doen en helpen maar wel ergens daar beneden. Nee zo ben ik niet. Ik wil dat ze beter zijn. 

S: Ja precies, dat heb ik ook. Een meisje helpt mij ook met veel minder volgers dan ik maar zij had een 

doel en een leuk verhaal en ze is zo slim en komt met tips enz waar ik echt veel aan heb. Ik heb het 

idee dat zij soms beter weet wat te doen op Instagram enzo dan ik. En zij is ook heel goed met ICT, als 

ik een keertje iets heb met mijn website ofzo dan kan ik altijd bij der terecht. Superhandig.  

C: Ja precies, kijk dat moet je hebben. Mensen die nooit te beroerd zijn om je te helpen maar er ook 

echt verstand van hebben.  

S: Ja zij heeft ook verstand van photoshop bijvoorbeeld, gebruik jij dat ook? 

C: Neeee ik snap daar echt helemaal niets van. Geeeeeeen idee, ik weet niet eens hoe je dat moet 

downloaden hahaha. 

S: hahah nee ik dus ook niet en laatst was ik aan het lunchen met die vriendin parkeert er een heel cool 

retro volkswagen busje vlakbij. Dus ik zeg aaah zo gaaf kijk nou eens. En zij zegt gelijk, jaa daar moet 

je mee op de foto voor je outfitpost. Maar ik zei gelijk nee hij is oranje dat past niet in mijn feed. 

C: hahahaha die feedstruggle lache dit. 

S: ja precies, maar toen zei ze oh dan shop ik dat busje toch blauw voor je…en ik keek haar aan van 

huh kan dat dan? En zei zo ja joh dat doe ik gewoon. Hup ga klaar staan voor die weer wegrijdt.  

C: Oh ja ja ja. En dan doet ze dat ook gewoon voor je? 

S: Jaaa lief he 

C: Ja precies nou dat is echt heel aardig hoor, die meiden bij mij dus net zo. Maar zij werkt er zeker 

ook nog bij? 

S: Ja klopt ze werkt als accountant. Maar in haar vrije tijd houd ze zich bezig met beauty. Dus veel 

make-upjes en dingetjes.  

C: Jaaa leuk, leuk dat je je mensen zo ontmoet toch.  

S: Ja zeker, en ook al zijn we heel verschillende het klikt toch. Zij sport nooit en is een onwijze mak-

up fan. En ik totaal andersom. 

C: Ja super grappig ik vraag me gelijk af of jou vriend eigenlijk ook een sporter is 

S: hahah nee mijn vriend is geen sporter, naja 1 of 2 keer in de week vind ie het wel leuk om te 

voetballen of tennissen hoor maar gewoon met vrienden.  

Jou vriend dan? 

Met opmerkingen [S158]: Again heel berekenend en 
commercieel ingesteld, 

Met opmerkingen [S159]: Op zoek naar mensen die 
beter zijn dan zij zelf en haar aanvullen… 
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C: Jaaaa hahah hetzelfde. Het is helemaal geen sportschool type, maar hij wil het wel altijd meer gaan 

doen zegt ie. Dan is ie wel gemotiveerd door mijn nieuwe posts enzo maar als het puntje bij het paaltje 

komt dan gebeurt het nooit.  

S: Neee precies zoals bij mijn vriend. Maar dat is met alles tussen ons zo. Hij is ook al twee jaar aan 

het afstuderen terwijl ik altijd degene ben die overal over stresst en alles gelijk zo goed mogelijk wil 

doen en af wil ronden. En hij is heel lay-back zo van chill alles komt wel goed. Terwijl ik echt 

perfectionistisch ben en het liefste alles zo snel mogelijk met een 10 afrond. 

C: Jaaaa ik heb dat ook maar mijn vriend is wel iets minder lay-back denk ik, maar toch wel meer dan 

ik maar dat is misschien ook gewoon een mannen ding. En dat moet je als vrouw ook wel kunnen 

leren waarderen. Ook wel goed denk ik om iemand naast je te hebben die je af en toe een beetje laat 

chillen of je een soort van afremt.  

S: Ja klopt, maar je moet er wel ook aan wennen. Want in het begin ergerde ik me er zo erg aan dat hij 

steeds maar niet afstudeert. Maarja hij is hij en hij is prima zoals ie is maar ik ben niet zo. 

C: Je moet een beetje dit doen (ze makt het gebaar van door de vingers zien). Mijn vriend is ook 

gewoon heeeeel stabiel, het is goed hoe het is. En als iets tegen zit zegt hij ook heel easy van ja schat 

het is niet anders. Nou en ik denk dan hallo als het niet anders is? Als het niet anders is…als het niet 

anders is ga ik er dus alles aan doen om te zorgen dat het wel anders is. Dan zorg ik dat het sowieso 

anders wordt. We hebben een hele andere mentaliteit. Maar ik kan er wel dingen van overnemen ofzo 

dat ik soms denk Car doe ff chill het hoeft niet NU meteen af. En het hoeft niet perfect en het moet 

niet weetjewel. Doe het gewoon morgen de wereld vergaat echt niet weetje. 

S: Lukt het je dan vaak wel om zo te denken ook als je gestresst bent over foodieness?  

C: Ja meestal wel hoor, je moet gewoon de mooie dingetjes van hun een beetje overprikken en 

overnemen en af en toe bij jezelf denken van chill, doe rustig. Misschien dat jongens automatisch meer 

zo zijn maargoed ik probeer dat dan zeker ook wel. Hee maar ik heb nog een vraag want we hadden 

het toen straks zo over je ouders en dat ze je niet steunden in het zwemmen en daar niet achter stonden 

maar hoe zit dat nu dan nu je je eigen blog hebt enzo. Wat vinden ze daar eigenlijk van? 

S: haha dat vinden ze ook super onzinnig. Ga alsjeblieft een fatsoenlijke baan zoeken zegt mijn 

moeder. Ze vinden het nergens op slaan. En  jouwe? 

C: Oh neeeeee. Mijn familie vind het fantastisch, naja wat ik al vertelde mijn zusje helpt me altijd met 

foto’s maken en mijn familie is alleen maar super trots dat ik dit doe. En ze vinden het heel knap 

allemaal. Ze zijn super geïnteresseerd en komen met nieuwe ideeën van hee misschien kan je een 

keertje daar shooten ofzo.  

S: Wat superfijn! Ja mijn jongste broertje is dat ook hoor, die is ook zo enthousiast enzo. Maar daarom 

ga ik ook bijna nooit naar het ouderlijk huis. Alleen maar negativiteit. Ik ben dan veel liever bij mijn 

vriend en/of zijn familie die wel heel supportive zijn. 

C: Ja nee het is een heel negatieve vibe voor je en dan is gewoon jammer of het nu over bloggen of 

zwemmen gaat dat is zo jammer van je familie.  

S: Agree, aan de andere kant besefte ik vroeger nog niet heel erg hoe negatief die vibe was. Maar het 

was altijd al zo als ik nu terug denk. Als ik me bedenk dat ik altijd overal eerst een lijst met negatieve 

effecten en gevolgen van kreeg voordat ik iets kon doen zegmaar als ik als klein kind op 

woensdagmiddag vrij was en vroeg of ik met een vriendinnetje hutten mocht bouwen kreeg ik ook 

eerst altijd te horen dat mijn kleren vies konden worden, dat dat vriendinnetje niet deugde, dat ik beter 

met iemand anders kon spelen, dat ik het niet moest wagen om te laat thuis te komen en dat soort 

dingen voordat ze zei, oke veel plezier. Als ze dat al zei…En dat is eigenlijk altijd zo gegaan. Maar dat 

besef je pas als je ouder bent. Toen was ik vooral heel blij dat mijn ouders niet gescheiden waren en 

altijd happy waren met elkaar. Want ik zag ook om me heen van vriendjes en vriendinnetjes ouders die 

ruzie maakte en dat deden die van mij nooit. 

C: Ah zo lief dat je het dan zo bekeek. Maar die negatieve vibes zijn echt niet oke hoor. Heel goed dat 

je nu je eigen stekkie hebt opgebouwd en dat je gewoon een leuk vriendje hebt waarmee je alles kan 

delen en leuke dingen kan doen. En jullie wereldje opbouwt. 

S: Ja precies, en hij is altijd positief. Hij zegt ook schat, je kan altijd nog voor MC Kinsey gaan 

werken, doe nu eerst je ding met blog. Hij vertrouwd er echt op dat het een succes kan worden. 

C: Ja en ik denk dat die daarin echt gelijk heeft hoor. En ik denk dat je je eigen profiel en CV niet 

moet onderschatten. JE hebt zoooo’n goed cv. 

Met opmerkingen [S160]: Perfectionist.  

Met opmerkingen [S161]: Interactie met familie 
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S: nou daar ben ik wel bang voor hoor als ik er een jaartje of langer tussenuit ga…want dan staat er op 

mijn cv dat ik een jaar ben gaan bloggen en dan weetje wel…als het geen groot succes wordt..dan staat 

het wellicht kansloos 

C: Neeeeee helemaal niet, het is maar net hoe jij jezelf en je cv verkoopt. Het is gewoon je eigen 

bedrijf, en daar leer je superveel van het getuigd van lef, van ambitie. Je doet je eigen administratie, 

ict, alles. Je leert zoveel facetten tegelijkertijd. En ik deed het eerst ook af als hobby hoor tot ik bij HP 

merkte dat mensen er echt van onder de indruk waren. En toen pas dacht ik zelf ook van hee misschien 

moet ik dit ook serieus gaan nemen en zien. En wat je nu kiest MC Kinsey of de blog dat zijn sowieso 

beide dingen om super trots op te zijn. Ik vind dat jij zoooo trots mag zijn. Op jou leeftijd en wat je 

allemaal al hebt bereikt, echt zo knap. Ik ben je fan hoor haha. En de één kan het beter uiten dan de 

ander. En je ouders staan vast ergens ook wel achter je maar zij uitten dat niet.  

S: Ja precies dat zou kunnen maar ik heb er vrede mee nu hoor. De situatie is zoals het is en ik 

accepteer het zoals het is.  

C: Knap van je hoor. 

 

Serveerster komt vragen of we nog wat willen drinken. We bedanken. 

 

C: Ik denk dat het heel goed is, het beste om te doen is om gewoon af en toe te zeggen hoe je je voelt. 

Mensen kan je toch nooit veranderen. Gewoon van oke jullie zijn zo en de keren dat ik jullie zie dan 

maken we er het beste van en verder laat ik me gewoon niet beïnvloeden in negatieve zin en dan ga je 

lekker terug naar Amsterdam.  

S: Nee precies, dat is exact hoe ik er op dit moment ook in sta.  

C: Ja want anders wordt je toch elke keer weer teleurgesteld ook al stel je jezelf er op in.  

S: Ja precies en op een gegeven moment heb je een leeftijd bereikt dat je denk van oke nou goed zij 

zijn zo en ik ga het later anders doen met mijn kinderen maar het is voor nu zoals het is. Het leven gaat 

gewoon door. 

C: ja precies en je bent gelukkig lekker druk met alles 

S: uhu net als jij, want hoe zien jou dagen er nu uit als full-time foodienesser haha? 

C: nou ik ga ’s ochtends ook altijd sporten net als dat wat jij zei en voorheen ging ik dan eerst nog wel 

eens de laptop openen maar daar heb ik van geleerd dat moet je als blogger niet doen want dan ben je 

OPEEEENs 3 uur verder. Dus ik begin altijd gewoon met sporten want dan heb ik dat alvast gehad. En 

het ligt er een beetje aan wat voor dag ik heb, het is of daarna aan één stuk door achter de computer, of 

het is afspraakjes af, die probeer ik dan allemaal op één dag te plannen of het is shooten of ik zit met 

mijn team samen dat zijn een beetje de dingen waar ik nu mijn tijd aan besteed. EN ik probeer wel 

echt ook avond eten dat ik dan wel thuis ben. Dus dat ik dan echt wel eenbeetje mee help met koken. 

En dat probeer ik nu wel te doen.  

S: Maar als je achter je laptop aan het werk bent doe je dat dus niet thuis? Want je zegt dan probeer ik 

thuis te zijn met eten? Heb je een kantoor dan? 

C: Ehm nee ik werk ook thuis, ook thuis of op locatie of een beetje, weetje als ik met die meiden 

afspreek gaan we altijd op locatie zitten en ik heb een vriendinnetje die ook voor zichzelf is begonnen 

en ik trek echt wel een beetje met haar op zodat we een beetje samen kunnen werken ergens. Zijn de 

dingen hoe ik mijn agenda probeer in te delen nu op dit moment. Dat ik gewoon elke week een dag 

heb van hee dan ga ik al mijn afspraken langs, dan ga ik shooten, dan heb ik echt even tijd voor 

mezelf, dan zie ik de meiden. Maar we beginnen sowieso met sporten. 

S: is dat trouwens altijd in the gym? 

C: ehm ik ben ongeveer 3 keer per week in the gym en voor de rest is het hardlopen. Beetje 

afwisselend maar dat ik wel een frisse neus haal. En dan op zondag probeer ik eigenlijk niets te doen 

aan sport of werk en op zaterdagochtend werk ik ook nog standaard. Eerst even achter de pc. 

S: Dus je hebt eigenlijk 5,5 werkdag…en dan anderhalve dag weekend? 

C: Ja precies zaterdagmiddag en zondag is mijn weekend. Althans dat probeer ik. Want natuurlijk ben 

je altijd nog op je telefoon reacties aan het beantwoorden en moet je posten en je kijkt of je ergens 

nodig bent. Maar het is niet dat ik achter mijn laptop duik om nieuwe posts te maken tenzij het echt 

nodig is.  

S: Waarom heb je er voor gekozen om het op deze manier in te plannen? 

Met opmerkingen [S162]: Bloggen is volgens haar 
keihard werken en heel leerzaam 

Met opmerkingen [S163]: Planning…praktisch. 
Commercieel.  

Met opmerkingen [S164]: Controle, overzicht creëren 
heel bewust bezig met het bedrijfje.  

Met opmerkingen [S165]: Cardio en kracht 
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C: Nou als je elke dag een afspraakje doet dan kom je nergens aan toe, zoals maandag dan heb je bijv 

een shoot de hele dag nou dan kom je nergens aan toe dus dan wil ik dinsdag echt de hele dag achter 

mijn laptop en zorg ik dat ik dan niet plan qua afspraken. 

S: Puur praktisch dus…en hoe heb je dat met je vakantie gedaan dan waar je net van terug bent? Heb 

je alles van tevoren… 

C: oooooooch breek me de bek niet open, jeeemig pffff ik ben echt een maand bezig geweest samen 

met die twee meiden om dat helemaal voor te bereiden. Een maaand! Zodat ik zoveel mogelijk 

vakantie kon hebben en ook mijn vriend niet zoveel hoefde te belasten maar dat is echt zwaar 

tegengevallen. Ik heb zoveel mailtjes gehad en ook appjes van dit is echt even belangrijk kan je me 

hier echt even mee helpen en ook gewoon foto’s die geschoten moesten worden voor samenwerkingen 

waar je wat mee afspreekt. Tja het was elke dag wifi zoeken om even online te zijn. Dus dat was wel 

even een tegenvaller want ik heb sowieso elke dag even achter de computer gezeten.  

S: Heb je daar erg van gebaald? 

C: Ja een beetje wel hoor. Ik heb daar eigenlijk best erg van gebaald ook omdat ik natuurlijk een 

maand bezig ben geweest zoveel mogelijk mezelf en mijn vriend te ontlasten en dan is het eigenlijk 

nog niet echt gelukt. En ik denk ook omdat ik misschien toch ook mijn vriend een beetje teleur heb 

gesteld want ja je bent met zijn tweeën aan het reizen. Dus dan zit hij wel alleen als ik aant werk 

ben…maargoed anderzijds heb ik ook wel heel erg op die meiden kunnen leunen hoor ik heb bijna 

alles doorgestuurd en ik heb ook echt kunnen genieten.  

S: Heb je geen dagen gehad dat het voelde alsof je vakantie verspilde? 

C: nee niet echt, want ik vind het ook gewoon heel leuk om ermee bezig te zijn maar ja wat ik zei ik 

vond het lullig voor mijn vriend en soms waren dingen gewoon echt even stresserig bijvoorbeeld een 

video uploaden met slechte wifi hier of dingen die NU NU NU moesten. Of iets dat misging, ja dat 

was dan wel echt ff kut. Maarja dan stap je daarna het strand op en denk je..okeeee het leven is best 

prima, zo erg is het ook weer niet. 

S: hahaha heerlijk inderdaad om daarna op het strand bij te komen. Even een heel andere vraag, hoe 

sta jij eigenlijk tegenover de hele fitgirltrend? 

C: nou ik vind fitgirls in mijn optiek, in mijn optiek is het allemaal heel positief beladen weetjewel. Ik 

zie het echt als iets leuks van hee dat zijn meiden die gewoon voor gezondheid staan, die daar hard 

voor werken en iets aan doen. Als ik mailtjes krijg van meiden die dan zeggen daar op een bepaalde 

manier mee bezig te zijn dan wordt ik daar echt blij van en dan denk ik oh wat mooi, wat leuk 

weetjewel iemand besteed daar aandacht aan en wil zich erin verdiepen en daar slimmer en wijzer in 

worden. Dus ik vind het heel erg leuk maar de keerzijde is natuurlijk hoe fitgirls worden 

gerepresenteerd op sociale media en in de online wereld. Want ik sta helemaal niet achter dat hele, 

jaaa ik noem het altijd een beetje die analbolen meiden en eigenlijk mag ik daar niets over zeggen 

want je weet niet of dat zo is maar hoe die…fitgirls neerzetten daar sta ik helemaal niet achter weetje. 

Zeker als je je wat meer verdiept in hoe ze eten en hoe ze leven.. 

S: Waar doel je dan op precies? 

C: Nou ze eten bijna alleen maar kip, rijst en broccoli, sommige elke dag maanden lang en dat is niet 

gevarieerd en naar mijn mening niet gezond terwijl zij zeggen ja ik krijg precies alle voedingsstoffen 

binnen die het lichaam nodig hebt qua vet, vitaminen, koolhydraten etc. en hun zeggen dat het lichaam 

toch niet kan zien waar die stoffen uit komen als je maar die stoffen binnen krijgt. Maar ik denk het 

wel. En het is gewoon het haalt het hele leuke en het hele fun effect ervan af weetje wel. Je doet 

wedstrijden om uiterlijk….waar gaat dat over. En dan denk ik,  dan denk je dat je van binnen super 

gezond bezig bent ? want ik denk het niet. Een attack op je lichaam elke keer hoor. 

S: Het bulken en cutten bedoel je? 

C: Ja die jojo effecten zijn zo slecht en ook het niet gevarieerd eten.  

Tuurlijk krijg jij je vitamientjes binnen maar het zijn wel elke keer dezelfde vitaminen. Maar voor mij 

is fitgirls echt de girl next door die het leuk vindt om te sporten, met andere meiden lesjes volgt of 

gewoon weetje leuke dingen staat te bakken in de keuken die gezond zijn. Superleuk weetjewel, dan 

denk ik fijn dat er nu iets ehm ja hoe zeg je dat naja dat er iets verantwoords dat we daar een hype van 

hebben kunnen maken. Maar ja die fitgirls die echt doorslaan en dingen uitzenden waar meisjes 

eigenlijk alleen maar onzeker van worden en gedemotiveerd van raken dan denk ik echt oh ik hoop 

echt dat dat snel pauzeert weetjewel.  

S: En hoe hoop jij daarin zelf dan bij te dragen? 

Met opmerkingen [S166]: efficient 

Met opmerkingen [S167]: Bloggen gaat 24/7 door, je 
kunt een hoop plannen maar dus niet alles. je moet altijd 
online zijn… 

Met opmerkingen [S168]: Schuldig voelen naar 
omgeving 

Met opmerkingen [S169]: Schuldig voelen naar 
omgeving 

Met opmerkingen [S170]: Fitgirltrend is over het 
algemeen positief en ze ziet het in principe als iets gezonds 
alleen de manier waarop het op sociale media gaat is niet 
goed.. 

Met opmerkingen [S171]: Ze doelt hier op bikini fitness 
girls of extremere fitgirls en het is grappig dat zij hier bijv. 
anne van fannetiek tegenspreekt die zegt dat het lichaam 
geen onderscheid maakt en het niet uitmaakt waar je je 
voedingsstoffen uit haalt omdat je lichaam het toch niet ziet. 
Maar fannetiek geeft ook wel toe dat het ongezond is 

Met opmerkingen [S172]: Definitie fitgirl. De hype is 
positief tenzij je te ver gaat. Je hebt als fitgirl invloed en kunt 
slechte dingen veroorzaken bij je volgers ..  
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C: Ehm ik probeer zelf een bijdrage te leveren door gewoon te laten zien van wat mijn goeie dagen 

zijn maar ook wat mijn slechte dagen zijn weetjewel.  

S: Ja ik vond die foto van jou van laatst ook wel typerend waarop je je buik in de ochtend en avond 

fotografeerde en liet zien van hee ik sta op met een platte buik en na het diner zie ik er echt anders uit.  

C: Jaaaaaaaaaa haha. Dat is gewoon dezelfde dag en hee het is net wat je laat zien natuurlijk. En 

iedereen weet stiekem ook wel dat iedereen zijn beste foto online plaatst maar toch ja…kijk als je 10 

selfies hebt gemaakt dan kies je de mooiste en niet de 3e of 4e. 

S: Wil je niet het perfecte plaatje neerzetten? 

C: nee! En ik snap wat je bedoeld want bij andere meiden denk ik ook wel eens van oh maar, maar 

zolang het niet bevestigd wordt dan is het toch altijd van…misschien is ze altijd zo mooi ofzo. Je wilt 

liever ook realistisch beeld zien. En ik heb ook meiden die ik zie die super slank zijn en dan grote 

borsten hebben en dan denk je meeennnn ik mag blij zijn als ik één bh pas maar zij hebben het 

perfecte lijf. En dan lees je later van…dan ze nepborsten hebben, ja DUH tuurlijk hebben ze 

nepborsten wat denk je nou dat het bestaat om en zo dun te zijn en gespierd en mooie grote borsten te 

hebben. Nee dat kan niet maar toch ga je denken van wauw mooi dat is perfect en pas als je echt leest 

dat het nep is denk je oke het is nep. En kijk sommigen geven het eerlijk toe maar sommige ook niet 

die zeggen dan neehoor het is echt natuurlijk en dan denk ik van ja dat is echt niet oke. 

We hebben allemaal hetzelfde eigenlijk he… 

S: Ja bij mannen ligt het misschien iets anders.. 

C: Ja klopt, ja fitgirls zijn echt een trend. Maar misschien dat het bij mannen er ook al langer was. Die 

hadden eerder al sixpacks en vrouwen waren denk ik voor deze hype ook oke als ze gewoon curvy en 

slank waren maar nu moeten het opeens ook bij ons lijnen zijn en biceps en triceps. 

S: Maar wat vind je daar van? Zie je dat als een statement van vrouwen dat vrouwen nu aangeven van 

hee wij mogen ook gespierd zijn? 

C: Nee ik zie het echt als een trend hoor, ik denk over een tijdje is er weer een nieuw 

schoonheidsideaal. Dit gaat sowieso weer voorbij waaien echt waar ik bedoel vroeger moesten 

vrouwen juist heel rond zijn of heel wit en nu moet, naja weetje nu wil iedereen bruin zijn en lijnen 

hebben enzo. Ja ik moet ook zeggen soms vind ik dit ook wel een prettige gedachte dat ik me bedenk 

dat dit ook wel weer voorbij waait dan denk ik leuk als je straks gewoon weer vol mag zijn, om 

gewoon…aan de ene kant probeer ik echt voor mezelf te bepalen wat IK belangrijk vind en waar ik me 

gelukkig bij voel en wat voor mij healthy en fit is. Maar toch als iedereen in je omgeving en iedereen 

om je heen er zo mee bezig is ga je er ook automatisch in mee.  

S: Het voelt voor jou dus nu echt niet oke om curvy te zijn? 

C: neeeee naja ja nee, dat is idd niet oke. Toch een stukje onzekerheid denk ik. Oh maar hee het is 

alweer zo laat. Ik heb nog een afspraak zo. IS het oke als ik ga zo? 

S: Ja nee tuurlijk! Ik vind het heel fijn dat we even hebben kunnen kletsen. Jij wilde niet per se 

anoniem blijven toch? 

C: nee je kunt mijn naam gewoon laten staan hoor, Maar ik ben wel benieuwd naar je stuk als het af is! 

Kan je dat sturen dan?  

S: Ja tuurlijk, dat doe ik!  

C: Awh top leuk, hee dan wens ik je heel veel succes nog, ik moet nu echt gaan –ze staat op 

S: Ja dankjewel, jij ook he. Nogmaals heel erg bedankt, en mocht je nou straks nog vragen of 

opmerkingen hebben dan kun je me altijd bereiken he. 

C: Jaaa I know jij ook andersom he. 

S: Super thanks.  

C: Okidoki doeeeg 

S: Doeeeg.  

 

 

Transcript 6.  

 

Transcript Interview 23-04-2016, 16:00 uur-17:45 uur, Amsterdam (Starbucks Overtoom) 

Respondente: Anne Haakmeester beter bekend als de ‘Fannetiek’  

42.200 volgers op het moment van interviewen 

Locatie: Starbucks (Overtoom, Amsterdam) 

Met opmerkingen [S173]: Realistisch beeld willen 
neerzetten 

Met opmerkingen [S174]: Maar toch het beste/mooiste 
willen laten zien.. 

Met opmerkingen [S175]: Ideaalbeeld. Het vergelijken 
met anderen komt sterk terug in dit stukje. Onzeker daarvan 
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Met opmerkingen [S176]: Dit vind ik een heel 
interessante gedachte, ze springt er heel commercieel op in 
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ook een prettige gedachte. Ze traint keihard om bij deze 
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We kletsen eerst al even als we aan de bar koffie en een thee bestellen. Pas wanneer we zitten zet ik 

midden in ons gesprek de recorder aan. 

  

S: Precies heel vaak is het ook zo dat je net voor of na het gesprek denkt van shit wat is er ook alweer 

werd gezegd. En juist dat kan ook interessante informatie zijn. 

A: Ja precies, dat is helemaal zo. Hee maar jij bent die zwemster toch. Ik heb je even kort opgezocht 

online. Ja sorry hoor maar zo ben ik, ik moet mensen eerst online even kort briefen anders weet ik het 

niet zo goed met wie ik nou ben. 

S: Haha dat snap ik hoor, ja dat klopt. Maar ik heb je al één keer eerder ontmoet hoor, maar misschien 

weet jij dat niet meer. Dat was volgens mij een paar dagen voor de open Rotterdamse in de 

Vondelgym. Toen had ik een event met Remy voor Skullcandy en wij waren ons aan het omkleden na 

dat event en toen ging jij net trainen. Toen sprak ik je even heel kort aan over je wedstrijd.. 

A: Ohja maar dan dan weet ik er niet meer van, die fase, dan neem ik niets op. Wat voor event…oh 

wacht met Remy ja wat je zei. Ja dat kan ik me vaag herinneren. Maar haha sorry dan zit ik natuurlijk 

zo voor mijn wedstrijd en in een fase dat ik zo weinig eet en drink dat ik dingen vergeet of niet echt 

meemaak. Maar hoezo wil je mij dan interviewen als zwemster? 

S: Ik heb natuurlijk zelf jarenlang topsport gedaan en ben vorig jaar mijn eigen blog begonnen, toen 

rolde ik automatisch een beetje in dat wereldje van fitgirls en bloggers en vloggers. Ik ben toen ook 

voor het eerst in aanraking gekomen met bikini fitness doordat ik Lienke ging volgen van 

deargoodmorning, en zodoende kwam ik ook op jou account terecht en dat van nog meer vrouwen 

zoals jullie. En ik vond het heel interessant, dat is echt weer een totaal andere tak van sport. Maar ook 

nu met alles eromheen qua sociale media en marketing. Ik was heel benieuwd naar dit wereldje en 

wilde er steeds meer van weten. Toen ik voor mijn studie een onderwerp moest gaan kiezen voor mijn 

MasterScriptie was de keuze dan ook gauw gemaakt. Ik wilde echt meer van deze wereld weten. Dus 

zodoende eigenlijk. Ik wil er echt meer van weten, er is eigenlijk nog niets wetenschappelijks over te 

vinden omdat het natuurlijk ook redelijk nieuw is allemaal.  

A: Ja, ja, nee nee nee ik wilde al zeggen want de andere kant ken ik wel, daar ken ik ook wel dingen 

over van goh wat doet het met de volgers. Krijgen zij anorexia, slaan zij door, veranderd hun 

zelfbeeld. Maar dat is inderdaad de andere kant. Maar niet naar wat gebeurt er met de meiden zelf en 

wat ervaren wij…dat is inderdaad wel heel interessant. 

S: Ja dat is zeker heel interessant, zeker bij meiden zoals jullie. Lienke plaatst dat letterlijk ook wel 

eens onder haar foto’s natuurlijk. Dat ze bijna de uitslag van de wedstrijd niet durft te delen omdat ze 

haar volgers niet teleur wil stellen of omdat ze het gevoel heeft dat ze faalt wanneer ze niet wint. Het 

zou wellicht makkelijker zijn zonder zo’n grote populariteit online, dan hoef je enkel tegen je familie 

of een paar vrienden te vertellen dat het niet zo goed ging. 

A: Ja ik kan me daar wel deels in vinden in wat zij zegt want het is ook eh je doet, je doet het voor 

jezelf maar uiteindelijk, je hebt zoveel volgers en je zit met sponsors en je zit met…je moet nu 

wel…ik heb ook wel 30 keer bijna opgegeven maar door continue druk van iedereen om je heen, je 

moet op een gegeven moment wel en ik denk ook wel dat …dat kan ik me wel iets bij voorstellen en 

ehm ik doe dit al heel lang, ook de blog en ook over de hele tocht er heen en alles wat er maar is 

gebeurd. Ik denk dat ik een van de eerste was zelfs en ik zie nu opeens heel veel fitblogs en iedereen is 

blogger opeens. Dat ik denk uhu…En ehm toen het begon toen was het nog niet. Want ik schreef het 

gewoon leuk, ik vond het gewoon heel leuk En dat is nu eigenlijk gewoon, ja dat wist ik vorig jaar ook 

niet dat het gewoon zo zou gaan groeien.  

S: Want toen je begon sprongen er denk ik ook nog geen bedrijven op in denk ik? 

A: Neeee, heel weinig inderdaad. Body & Fit opzich al wel heel lang ehmm dus die is er wel redelijk 

op het zelfde moment ingestapt. 

S: Op een juist moment zijn zij eigenlijk ingestapt commercieel gezien 

A: Ja heel erg, en ik denk in 3 jaar tijd nou misschien 2 jaar denk ik eigenlijk, heeft de hele fitworld, is 

de hele fitworld ja zo noem ik het altijd maar, is zo enorm gegroeid. En ook ineens ging iedereen 

wedstrijden doen. 

S: Ja is dat ook veel meer gegroeid die sport? Daar weet ik niets van af natuurlijk want ik kwam er pas 

een jaar geleden voor het eerst mee in aanraking.. 
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A: Ja heel erg gegroeid  

S: Wanneer ben jij ermee begonnen dan dat je die verandering hebt meegemaakt 

A: Ehmmm met de blog of met wedstrijden? 

S: Nou wat was eerder? 

A: nou bijna tegelijk, ik ehm ik ben ik heb een journalistieke achtergrond, dus ik ben afgestudeerd 

journalist, freelancer geweest een tijdje, tekstschrijver geweest. En ik train zelf al 12 jaar denk ik.  

S: Dus dat schrijven komt vanuit je journalistieke achtergrond..en dat sportieve? 

A: Ja ja klopt. Altijd getraind maar ik begon met fitnes. Ik denk vanaf mijn 13 e. 

S: Je hebt dus geen teamsport gedaan? 

A: Nee ik heb nog nooooit teamsporten gedaan. Nee, nee, nee daar ben ik ook geen type voor. Dat is 

prima maar wel heel snel de fitness in gegaan. Maarja dat begint dan, kijk dan ben je 15 en dan sta je 

op een loopband met je vriendinnen en dan heb je er helemaal geen verstand van. Ik ben 30 dus dat is 

ook 15 jaar geleden maargoed 

S: Ben jij 30 ja? 

A: Ja haha dus toen was er eh eh nog zo weinig kennis en al helemaal geen Instagram en geen 

Facebook en helemaal niets. En ehm maar toen deed ik het al. En het ging altijd goed, altijd blijven 

doen. En op een gegeven moment ging het zo goed dat ik dacht ja ik moet hier iets mee doen. 

S: Bedoel je dan wedstrijden? Bikinifitness? En wanneer was dat dan? 

A: Ehm ongeveer een paar jaar terug, ik denk dat ik nu pas 3 jaar bezig ben op wedstrijdniveau.  

S: En hoe kwam je zo bij die wedstrijden dan? 

A: Ehm ja, ik was denk ik een jaartje of 20 toen wist ik wel dat er zoiets was als fitness model zijn en 

dat sprak me enorm aan. Ik had altijd een drang naar ehm ehm ehm de wat sportievere dames…het 

uiterlijk laat ik het zo zeggen. Dat wilde ik zijn. Ik wilde ooit wilde ik inderdaad maatje 34 zijn voor in 

de, voor in de blaadjes. Maar dat is een hele korte periode geweest. En toen later zag ik de armen van 

Madonna en dat soort dingetjes en toen dacht jaaa dat wil ik ook en ehm hoe moet je dat doen, en hoe 

moet je daar komen en wat kan ik er mee doen nou toen dacht ik dan moet ik fitness model worden. 

En ehm, eh heel veel gezocht naar wedstrijden en coaches en informatie en hoe moet ik dan mee doen 

aan een wedstrijd. Zelfs toen, 3 a 4 jaar geleden was er heeeel weinig over te vinden. Toen heb ik op 

een gegeven moment een chick gevonden. Jeanette Wolf, die ken je misschien wel… 

S: Kennen niet maar ik heb de naam wel eens horen vallen 

A: Nou zij is van she wolf, ze heeft nu ook een eigen team. Ze is niet heel actief op Instagram meer 

volgens mij maar ehm die heb ik toen gevonden en toen zijn we in contact gekomen en zij naja haar 

tocht heb ik toen gevolgd en zij was ook één van de eerste die dat eigenlijk, en publique zegmaar eh, 

naja out in the open deed. Online. En ehm, toen ben ik dat dus zelf gaan doen. Toen ben ik één keer 

naar de Flex cup gegaan. Ik ben toen gaan kijken en daar heb ik besloten van DIT wil ik. Dit ga ik 

doen.  

S: Dat motiveerde je zo? 

A: Ja en eerst wilde ik bikini fitness gaan doen maar toen zag ik al die meisjes in die bikinitjes en 

poses en toen dacht ik neh neh neh nee dat ga ik niet doen. Toen heb ik besloten al vrij snel voor de 

figure klasse te gaan. Ik ben zelf ook best wel groot dus dat was ook wel makkelijker..ja.. 

S: Oke, en kun je zegmaar uitleggen waarom je dat hebt gekozen. Dus waarom je dat bikinifitness dan 

niets vond en dan voor de figure klasse ging? 

A: Ja Nou ik vond de…. Nee ik vind het gewoon heel ehm dellerig. Dan druk ik het nog netjes uit en 

ik van heb mezelf niet echt een open frisse uitstraling, ik heb best een bitch face als je het zo wilt 

noemen. En naja weetje maar mijn gezicht is gewoon zo en ehm ik houd ook wel van het wat stoerdere 

snapje. Ik vind het heel girly dat bikinifitness… zo oh la la la …en ik ben geen …dat weetje. En ik ben 

geen showpony. Geef mij maar gewoon stoer dus ja die keuze was snel gemaakt. Was ook normaal. Ik 

heb een hele grote rug.. 

S: ja want jij bent best groot, wat ben je 1 meter 80 ofzo? 

A: Ja ik ben 1. 80 inderdaad. Ja dat zag je ook bij de laatste wedstrijd, toen stond ik met allemaal 

kleintjes 

S: Ja maar toen was er iets toch, toen moest je wel samen met bikini fitness toch? 

A: Ja ze hadden alle lengteklasse bij dezelfde gedaan en daar ben ik het ook niet mee eens maargoed.. 

S: huh maar dat is toch helemaal niet vergelijkbaar.. 
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A: Nee maar dat is ook helemaal niet vergelijkbaar, je gaat als kleiner persoon meteen de breedte in 

natuurlijk. Ik moet 3 jaar werken wil ik enigszins een beetje massa op mijn benen krijgen en zij 

krijgen direct, ze schieten meteen de breedte in. En dat vond ik toen heel jammer, dat vond ik heel 

jammer dat ze dat hebebn besloten alleen ik begreep later, of ik begreep beter dat klasses pas worden 

opgedeeld als er geen 3 zijn per , naja per klasse.  

S: En dat was toen het geval.. 

A: Naja dat denk ik, maar als ik nu terug kijk, denk ik hoezo, dat was wel. Ik weet het niet maar het 

was gewoon vreemd, De hele ..het is een jurysport. Er zaten 10 mannen in de jury, dan zou je denken 

dat moet helpen maar dat helpt niet en ik heb later ook gehoord dat een deel van de jury kijkt niet eens 

als meiden hun T walk doen, dan zitten ze gewoon met elkaar te kletsen en dat soort dingen. Maar ook 

als je kijkt naar Lienke bijvoorbeeld naar haar plaatsing. Ze is 4e geworden ze mocht daardoor dus niet 

mee doen aan het NK en later is dat pas recht gezet via de mail. Door juliette het hoofd van de bond in 

Nederland en door de jury zelf. Ja ik vind dat eh… 

S: Huh hoe gaat dat dan? 

A: Naja je kan mailen naar haar van de bond naja goed ik ben het er niet mee eens of ik begrijp de 

uitslag niet en Juliette heeft toen een aantal dames gemaild en zij heeft toen gemaild van naja he we 

zijn, we vinden het een beetje een rare uitslag ehm of je toch wilt mee doen met het NK want je bent 

gewoon goed genoeg. Naja dat vond ik netjes. En ehm, maar wel onprofessioneel.  

S: Ja ik vond het zelf ook erg vreemd, ik heb de foto’s gezien van de wedstrijddag en hoe de meiden 

erbij stonden en ik moet zeggen dat ik het ook vreemd vond. 

A: Ja en dat is het hele OR (Open Rotterdamse) is een vreemd uitslag geworden helaas.  

S: Dat zag ik inderdaad ook op Instagram voorbij komen dat heel veel mensen het een vreemde uitslag 

vonden. 

A: Ja maargoed het blijft een jurysport natuurlijk. En dat is gewoon heel rot. En ehm ja  

S: maar je zou toch denken dat daar ook veranderingen plaatsvinden, verbeteringen nu het zo opkomt 

de laatste jaren 

A: Nou weetje wat het is, bodybuilding is natuurlijk nog steeds een ondergeschoven kindje in 

Nederland. Wereldwijd niet meer, internationaal is het fantastisch en ik Amerika dan wordt je op 

handen gedragen maar hier in Nederland is het nog steeds allemaal gekkies, en dan zitten we nog 

steeds ergens 3 hoog 5 achter in één of ander raar theater. Het wordt wel steeds beter maar het is nog 

steeds niet ehm ja…mainstream ofzo. 

S: Het wordt voor je gevoel nog niet serieus genomen? 

A: nee, nee nee, helemaal niet. Ze willen dat we de bond serieus nemen maar ze nemen zichzelf niet 

serieus en dat is het punt op dit moment. 

S: Hoeveel kost het dan bijv om lid te zijn van zo’n bond 

A: Dat is geloof ik 45 euro per jaar voor een lidmaatschap, maar goed alles bij elkaar 

S: Je bedoel je moet natuurlijk ook je personal training en je sportschool betalen en je 

voedingssupplementen enzo  

A: Ja als je een personal trainer zou willen dan kost dat veel geld, een bikini kost veeeel geld, 

supplementen 

S: Maar die bikini’s krijg jij toch wel gesponsord?  

A: Ja wij wel maar dat is natuurlijk niet iedereen.  Niemand krijgt eigenlijk hun bikini gesponsord 

alleen Lienke en ik zitten bij vioala. En bijna alles is een wisselwerking, want ik heb nu ook krijg ik 

een laserbehandeling en mijn nagels enzo worden door Universal beauty en nails gedaan en ze zochten 

er nog eentje en dan bel ik Lienke op zo van hee wil je ook, en Lienke en ik helpen elkaar ook zo een 

beetje ja, ja, ja en zo lopen we ook samen opdrachten mis. Want we zitten ook bij hetzelfde 

mediabureau en dan vinden ze ons teveel bodybuilding waardoor we opdrachten mislopen. Tja dat is 

de andere kant van de medaille. 

S: Maar je zei toen straks dat je tegelijkertijd met je fitness ook je blog bent gestart waarom was dat 

dan? 

A: Ja klopt, ik wilde een blog…ik weet niet waarom. Ik wilde schrijven en ik vond het leuk, ik vond 

het een leuk onderwerp zegmaar waar ik mezelf wel helemaal in kon verliezen. En dat vind ik van 

bloggen ook. Ik vind het nog steeds heel leuk om te schrijven. Ik schrijf eigenlijk ook al wel mijn hele 

leven verhalen, boeken, naja boeken … voor mezelf en eh ze lacht, en eh ja dus dat is ook een heel 
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andere kant van wat ik doe. Ik vind dat ook gewoon leuk om mensen te vertellen wat er allemaal speelt 

en hoe het nou zit en dat is wel steeds meer richting het evidence based gegaan dus dat is wel steeds 

meer richting hoe zit het nu echt weetje, De waarheid. En daar heb ik zelf toen heel veel moeite voor 

gedaan. Hoe werkt het nu  eigenlijk, wat moet ik eten, wat moet ik niet eten, hoe moet ik trainen. Ik 

heb zoveel achterlijke boeken thuis in huis over vrouwen en krachttraining en dat soort dingen. Ik heb 

het allemaal zelf uit moeten zoeken en daar wilde ik eigenlijk zegmaar, dat is the main reason dat ik 

die blog ben begonnen. Maar mijn verhaal schrijven maar ook anderen inspireren, motiveren maar 

vooral helpen.  

S: En heeft dat ook nog een diepere laag? Iets van een statement maken over het vrouwen en 

krachttraining? 

A: Ja nou ik vind het een goed statement dat vrouwen ook aan krachttraining kunnen en mogen doen 

en gespierd mogen zijn maar dat is nooit mijn uitgangspunt geweest ofzo nee nee nee. Ik ben zelf zo 

gegroeid uiteindelijk, letterlijk ook en dat wordt wel gebruikt. Van kijk zij doet het ook, ehm. Dus is 

het oke. Als vrouwen krachttraining doen ofzo. Fitshaming noemen ze het ook wel. 

S: Want 5 jaar geleden ofzo was er een hoekje in de sportschool wat echt het mannenhoekje was en nu 

is dat minder…toch 

A: ja klopt, dat was toen inderdaad ook al maar ik heb dat dus wel altijd gewoon gedaan en ik ben toen 

ook wel altijd heel erg in die wereld geweest. Mijn vrienden die trainden ook allemaal dus dan wordt 

de stap misschien wat makkelijker en de drempel wat lager en ehm, ik ben wel heel erg jong begonnen 

dus ik wist het ook allemaal wel. En ik heb ook best wel heel erg snel schijt aan wat andere mensen 

van mij denken. Weetje als ik het niet goed doe dan kan ik het altijd vragen maar dat merk je nu wel 

dat zegmaar veel andere vrouwen die doen het gewoon niet omdat ze niet durven. Een vriendin van 

mij en me huisgenoot die train ik nu ook zegmaar en die help ik met dieten en ze zegt dus dat als zij 

alleen gaat trainen van ja maar dan weet ik het niet. En dan zeg ik nou en weetje doe het maar gewoon 

wel en ja…helaas is dat dus nog wel steeds het geval. 

S: Ja, maar misschien wel minder door jou en andere meiden met accounts zoals jij ook al is dat dan 

niet je uitgangspunt geweest 

A: Ja, ja, eh ja dat denk ik wel ja dat ze kijken van ja maar zij doet het ook of eh, het is oke..Jaaa jaa 

maar het is dus nooit mijn bedoeling geweest. Daar vind ik mezelf ook niet het type voor omdat in 

Nederlands is het natuurlijk sowieso al van doe maar normaal dan doe je al gek genoeg en in Amerika 

is het heel normaal als je gewoon een beetje opschept. Je zelf laten zien is daar oke. En ik vind het 

gewoon heel leuk om selfies te posten en dat soort gein. Ik plaats ook over het algemeen gewoon alles.  

S: Omdat je een zo realistisch mogelijk beeld wilt creëren of ? 

A: Ja en ik hoef niet iedere dag me shape te posten want dat geloven jullie wel snapje en dat is eh… 

S: maar vind je het wel oke als mensen je een fitgirl noemen dan? 

A: Ja eh vind ik dat oke? Ja ik vind het wel oke maar ik vind mezelf geen fitgirl ofzo. Bij het woord 

fitgirl moet ik heel erg denken aan ehm dat ik drie keer per week mijn havermout post en schrijf over 

de 5 healthy lunchtips en dat soort geneuzel. I don t care. Weetje ik ga straks ook gewoon pizza 

klappen en die zet ik ook online. En en en het is…ja…nee fitgirl. 

S: uhu..jaa… 

A: Ja ben wel een fitgirl maar gister ook…wat is een fitgirl, ik vind het heel moeilijk om inderdaad de 

redenatie daarover te geven omdat gister, ik begin mijn dag met cardio. Ik heb volgende week een 

shoot dus ik ben nog steeds wel rdelijk op dieet en ehm dan ga ik dus cardio doen en dan ga ik eten 

dan ga ik trainen en toen sprak ik iemand smiddag. Oh ga je trainen? Ik zeg nee ik ga nu ik ga weet ik 

veel wat doen. Ze zegt heb je vandaag 2 keer getraind ik zeg nee ik heb cardio gedaan en ik ben gaan 

trainen. Eh dat is toch twee keer zegt ze…maar ik zie het al niet meer zelf. Ik zie het dus niet meer zo. 

Dat is ik zie het allemaal niet meer zo dus ik zie mezelf misschien daarom ook niet als fitchick of wat 

dan ook. Nee helemaal nie. 

S: Maar het is wel oke dat anderen zichzelf zo noemen? 

A: Ik vind tuurlijk, je moet jezelf noemen wat je wilt maar ik zou die hashtag niet gebruiken, ze lacht.  

S: Een fitgirl is voor jou dus een meisje dat… 

A: Ja nou die het zelf gewoon eigenlijk is, iemand die de motivatie juist misschien wel heeft gevonden 

online…en die is daardoor juist nu een zegmaar self-proplaying fitgirl. Dat kan ik me wel voorstellen. 

Het is ook een, het is ook ehm. Je wilt erbij horen he, een hashtag. Je wilt erbij horen, en hoe kun je 

erbij horen..door ook havermout te gaan eten, door ook te gaan kracht trainen door ja het is wel een 
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community bijna die hele hashtag is bijna een community geworden. Dus dat ja, nee ik vind het 

allemaal maar cool als mensen zichzelf zo kunnen noemen. Absoluut.  

S: Maar waarom precies schaar je jezelf daar dan niet onder? 

A: Nou ik denk, ik ..het is gewoon een ander level. Ik vind wij zijn gewoon atleten eigenlijk. Het is 

gewoon topsport. Bodybuilding is topsport, heel simpel. Maar daar wil ik me ook niet mee, zegmaar 

onderscheiden van oh kijk wij zijn beter dan zij helemaal niet maar ja. Eht is meer van het is echt heel 

anders ja… 

S: En kun je aangeven welke gevolgen jou online populariteit heeft gehad voor je offline leven en je 

wedstrijden? 

A: Nou in een jaar is dat nogal veranderd omdat ik soms nu wel op straat loop en dan wordt je 

herkend, in the gym wordt je herkend…maar sommige mensen zeggen het niet en gaan dan staren of 

alleen kijken en dan denk ik hallo zeg dan wat ik ben ook maar gewoon een mens. Op de FIBO moest 

ik een handtekening zetten op een hoekje van een sportschoen. Dat is zo bizar, dat vond ik zooo raar. 

Ik zat echt zo wat. Oke… en dat nah dat is…ik meteen een vriend van me geappt. OH MY GOSH I’m 

Famous…mummy I made it weetjewel hahahaha ( ze lacht) dus ja dat is wel heel erg veranderd. Je let 

ook heel erg op wat je post, wat je doet, wat je zegt..oke niet wat ik zeg hahahah. Want ik ben redelijk 

vrij nog wel in wat ik blog en waarover ik blog. Ook redelijk in mijn eigen, ik denk dat als je me zo 

kent en je kent mijn blogs dat ik praat precies zoals ik schrijf en dat wil ik wel zo houden maarja het 

is..ja…je bent bijna een publiek persoon geworden. 

S: Maar wordt je daar dan af en toe ook niet onzekerder van?  

A: Over foto’s misschien…toch nog ff 3 keer nadenken van oke nu zien wel heel veel mensen dit, 

zeker als het naakter wordt dan eh dan dit of zo en soms dan wil je het juist laten zien zoals laatst had 

ik een foto gepost, dat is dan 3 weken na een wedstrijd en dan denk ik van ja dat is in zo’n kort broekje 

maarja dan zie je wel hoe een lichaam veranderd en hoe het niet veranderd, en dan denk ik wel van ja 

hoe het er nu uit ziet dat voelt prima maar andere foto’s zoals andere meiden doen met alleen maar bil 

en borst doe ik sowieso niet dat vind ik ook niet oke maar je denkt er wel meer over na.  

S: En qua druk? Voel je soms druk om te posten of om iets ? 

A: Jaaa heel erg, daar heb ik wel, ja dat vind ik wel frapant. Ik moet, kijk met online is het natuurlijk 

wel, je moet er zijn, continue! En dat… 

S: Ja MOET je dat? 

A: Ja je moet. Naja voor mij is het bijna…voor mij is het bijna een moeten en waarom? Ik verdien er 

ook mijn geld mee. Het is meer dan persoonlijk geworden, het hele online gebeuren. Met al mijn 

sponsors en dat soort dingetjes. Dus dat is wel, ja je moet er wel zijn. Als ik een week op vakantie ga 

dan zal ik er altijd voor zorgen dat er dingen klaar staan om te posten. Los van Facebook, alles moet 

kloppen. Dus in die zin wel, maar ja dat is met gewoon werken ook. 

S: maar dit gaat wel 24/7 door.. 

A: Ja oke, dat klopt en ik vind het ook heel erg fijn als ik weet dat ik alvast kan gaan posten. Dus he 

als ik foto’s klaar heb staan, en als ik al weet wat ik ga vertellen deze week. Dat geeft rust. Dus je bent 

bijna aan het plannen zegmaar. En ja af en toe eens een keer iets tussendoor. 

S: En hoe doe je dat plannen dan? 

A: Nou alle blogs tik ik al vooruit, die plan je gewoon in zegmaar. En die link ik ook allemaal aan 

Facebook dus dat gaat in één keer automatisch allemaal. En foto’s, tja ik weet wanneer ik welk artikel 

post dus dat kan ik per dag bijstellen. En tussendoor nog gewoon af en toe nog wat snapshotjes tussen. 

En tussendoor snapchat ik alles eigenlijk. Eigenlijk is het gewoon bizar natuurlijk maar ja.. 

S: Let je er dan ook nog op dat je feed bij elkaar past? Bewust dezelfde filters om een geheel te 

creëren? 

A: Ja nu wel tegenwoordig, ik heb eh als je, ik heb alle foto’s vanaf het begin staan er ook nog op. Ik 

heb nooit zin om het eraf te halen, dat duurt me ook te lang maar je kunt gewoon zien. En ehm…je ziet 

het wel veranderen. Ja int begin is het zoooo lelijk maarja Instagram is natuurlijk ook veranderd maar 

ehm ja ik probeer nu wel proffesioneler te houden maar dat komt ook door de sponsores en degene die 

zich er eigenlijk ja mee bemoeien. 

En ik denk ook dat een professioneler account zorgt voor meer volgers wat weer zorgt voor meer geld. 

Dus ja.  

S: Want je wilt er nog wel een tijdje van leven? 
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A: Ja ik vind dit wel heel erg leuk, ja absoluut. Maar ik wil het ook nog wel verder uitbouwen en ehm 

fannetiek.nl is een bedrijf hè, een blog en daar hangen dingen onder. Activiteiten zoals clinics, en die 

zijn nu met Richard zijn nu gestopt. En dat worden straks gewoon weer een clinic van eh eh mezelf. 

En dat heb ik vorig jaar wel gedaan. Maar ik wil niet meer dezelfde naam gebruiken. Maar wat ik 

merkte bij de laatste clinic. Ik praat zoveel he haahhaha, dat wordt een feest voor jou straks whaha. S: 

Ik lach- dat is alleen maar super fijn hoor ! 

A: hahaha gelukkig, maar wat ik merkte bij de laatste clinic was dat ik zegmaar ik ben gewoon gaan 

levellen met de mensen die er waren. Normaal sta ik met een scherm achter me en loop ik te praten en 

te vertellen. En nu had ik het scherm uitgelaten en ben ik gewoon gaan zitten en in gesprek gegaan met 

ze. Echt zo van wat willen jullie weten wat willen jullie horen en waar hebben jullie vragen over, waar 

zit je mee en dat vind ik gewoon nog steeds heel tof dus daar heb ik eigenlijk nog wel meer, daar wil 

ik wat meer heen gaan. En ehm…ik denk dat het idee vooral is om clinics erbij nog te gaan doen en ja 

van alles om het uit te bouwen. Ik wil zoveel doen.  

S: Genoeg ideeën dus, je hebt niet zoiets van goh het is leuk voor nu maar over een jaartje ofzo dan 

wil ik er misschien wel mee stoppen? 

A: nee, nee zeker niet. Ik hoor wel bloggers om me heen die dat hebben, zoiets van nou weetje ik kan 

dit niet mijn hele leven doen. Die hebben misschien ook een baan en sporten anders. Maar die hebben 

het er wel naast maar en ehm maar nee ik vind het nog te leuk. Ik wil ook vloggen, vlog dingen erbij 

gaan doen enzo dus eh. Ja, nee ik ben nog helemaal dat eh vol met, maar ik vind dit ook het leukste 

werk wat er is, editen en alles eromheen, zorgen dat alles klopt. Sociale media vind ik fantastisch, hoe 

het werkt. 

S: Zie je het dan wel of niet als werk? 

A: Ehm ja nou heeel af en toe, ik vind het niet, als ik wakker wordt dan denk ik van mmnwah nah ja… 

S: maar op die drukke momenten dan? 

A: Ja dat, precies dat. Of als je niet weet waarover je moet schrijven. Dat vind ik soms ook wel eens 

lastig. Wat moet ik nu weer vertellen weetjewel, ja dat vind ik wel eens lastig. En dan ga ik me altijd 

afvragen van wat zouden mensen nou nog willen zien of wat willen ze weten. En dat vraag ik dan ook 

wel eens en dan krijg je altijd wel een stukje training en wat doe je nou eigenlijk op een dag, what the 

fuck voer je uit. Tja ik ben aan het trainen haha. Maar ja ik vind het wel grappig maar ik vind het van 

mezelf hilarisch om te zien zoals mijn snaps.  

S: hahaha ja ik volg je dagen ook via snap, ik zie je kat ook veel voorbij komen 

A: hahahah Lucinda, My god zij is zo vet. Is niet mijn kat hoor trouwens, die is van me huiskat. Maar 

ze slaapt bij mij en soms maakt ze me wakker en loopt ze met der hoofd tegen de deur aan te smeken 

en herrie te maken en daar word ik wakker van en moet ik der eten geven. Gosh daar word ik zo moe 

van.  

S: maar je zegt huisgenoot? Woon je nog in een soort studentenhuis? 

A: Ja zoiets, jaa met zijn tweeën wonen we hier in Oud-West, naast de Hallen gewoon. 

S: Heb je geen vriend dan? 

A: Nee, nee nee 

S: Is dat lastig met jou bloggersleven denk je? Of denk je dat het voor een partner lastig zou zijn met 

jou te leven? 

A: Ja nou ehm ik heb samengewoond en ik woon nu pas een jaar in Amsterdam en ik kom uit naja 

vlakbij Den-Bosch zegmaar 

S: Oh dat hoor je niet meer, geen accent hah 

A: Nee gelukkig niet zeg haha. Maar ja ik heb samengewoond daar en hij heeft ook mijn blog gemaakt 

eigenlijk, dus de hele site dat heeft hij gedaan en ik heb nog steeds goed contact met hem maarja ja 

weetje op een gegeven moment. Naja kijk hij was het sowieso niet, dat kan natuurlijk maar toen ik hier 

ben gaan wonen toen dacht ik ook wel van nah daar heb ik verder eigenlijk ook geen behoefte aan of 

wat dan ook. En dat is ook wel de grote vraag altijd die ze stellen van ja ben je niet bang dat je mannen 

intimideert? En dan denk ik nee, want degene die ik intimideer die passen, die hoef ik sowieso niet 

mee te gaan daten of wat dan ook. Dus ik heb daar geen twijfel over. 

S: Oke , oke. En voor je verdere omgeving. Hoe is het voor hun denk je om met jou als blogger om te 

gaan 
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A: Ja mijn familie steunt me wel heel erg, die komen ook naar alle wedstrijden en dat soort dingen. 

Ehm en dat is vooral mijn moeders kant. De ouders van mijn moeder met haar man wonen in 

Frankrijk. En ehm mijn vader… 

S: maar die komen dan echt voor jou wedstrijden uit Frankrijk hier heen? 

A: Ja ja ja dus die komen altijd terug voor wedstrijden en ander geneuzel. En ik denk wel dat door 

deze sport ben ik wel mensen verloren maar ik heb ook juist wel weer mensen die het allemaal 

begrijpen enzo ervoor teruggekregen.  

S: De mensen die je hebt verloren pasten niet bij je dan? 

A: Ja ik denk ook dat degene die blijven, kijk vriendschappen veranderen altijd natuurlijk. Ik ben zelf 

ook verhuisd en dan laat je natuurlijk al mensen achter. En ik ben heel veel verhuisd in mijn leven dus 

ik heb geen, kijk sommige mensen hebben vrienden van heel lang geleden en dat heb ik dus niet. En 

ehm nee ik heb veel voor terug gekregen. Het is nooit dat ik me echt alleen voel in die zin. 

S: En als je bijvoorbeeld uit eten gaat met vrienden ? 

A: Naja misschien hebben ze er wel last van omdat ik sowieso nooit uit eten ga haha maar ehm nee en 

dan… 

S: En als ze drankjes gaan doen? Dan drink jij geen alcohol? 

A: Nee 

S: En dat accepteren ze dan gewoon? 

A: Ja en als ik ga dan en ik ga drinken dan eh maar ik geen snaps of stories want dan is het helemaal 

los. Dat is de andere kant van de medaille. En we kunnen zeker wel feesten alleen, ja nu kan het ook 

wel weer omdat ik nu geen wedstrijden op korte termijn heb gepland behalve die shoot dus daar houd 

ik dan wel weer rekening mee. En nu met dit weer enzo en de festivals enzo die eraan komen daar heb 

ik dan ook wel weer zin in hoor.  

S: Want wanneer is je eerst volgende wedstrijd dan pas weer? 

A: Dat weet ik niet, als ik zou willen dan zou ik mee kunnen doen in november met de I run maar dat 

is weer voor de IFBB en ik weet niet of ik nog een keer voor deze bond wil nee, dus ik eh dat weet ik 

nog niet. 

S: Is er een andere optie dan?  

A: Ehm ja je hebt nog de WBBF dat is the World Body Building Federation met andere klasses. Ken 

je Andrea Brazier? 

S: Ehm…nee niet dat ik weet 

A: Niet? Met die vleugels op het podium, die grote Angel Wings en en zooo? 

S: Eh nee sorry dat zegt me even niets 

A: Nou je moet het maar eens opzoeken de WBBF en dan de diva klasse, dat is echt fantastisch! En 

dat is van de andere bond. Dus dat zou kunnen zijn dat ik daar mee doe. Ehm…Maar dan mag je niet 

meer terug naar je eigen bond. Of dan ben je in ieder geval geschorst voor 2 jaar. Maar ik geloof dat ik 

sowieso niets heb de IFBB heb, Ik vind het echt… In nederland is het superkut. Het is echt Off the 

record. 

S: Komt dat ook door wat er de laatste wedstrijd is gebeurd? 

A: Nou niet alleen de laatste wedstrijd hoor, het is ALTIJD zo het is ja, ik ken het wereldje nu 

inmiddels wel, het is bizar af en toe maarja het is niet anders.. 

S: Maar kan je ook internationaal gaan, ik bedoel naar EK’s of WK’s? 

A: ja dat kan zeker 

S: Heb je die ambities? 

A: Nee, nee niet meer. Ik wilde wel ooit zegmaar hetzelfde zijn als Nicole Wilkins en dat soort dingen 

maar ehm daar moet je zoveel andere dingen voor doen en voor laten en dan denk ik en dat gaat nog 

verder dan dit en nee ik zou nooit zegmaar hormonen of wat dan ook voor deze sport gaan gebruiken. 

Dat eh, daar is mijn lijf en mijn leven me te dierbaar voor. 

S: En waar haal je dan je kracht en motivatie uit, tot welk doel wil je gaan?  

A: Ja ik wilde dus altijd eigenlijk wel internationaal gaan alleen nu denk ik van waarom zou ik mezelf 

voor een jury willen bewijzen. Het blijft een jurysport, Terwijl ik zelf heb gewoon nog steeds of 

alweer een fysiek in me hoofd van zo wil ik eruit zien en dat is nog niet af en daar zal ik gewoon aan 

blijven werken maar dan voor mezelf denk ik.  

S: En dat wil je ook online blijven delen? 

A: Ja, ja zolang ik dat leuk vindt blijf ik dat zeker online delen. 
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S: Waarom dan? 

A: Omdat ik denk dat er ook anderen gewoon nog steeds ehm, door geïnspireerd en gemotiveerd 

raken. En dat zeggen ze ook. Dan komen ze naar me toe van door jou blog ben ik dit of door jou blog 

ben ik dat en dan denk ik zie, al is het er maar één. Zolang zij dat blijven zeggen, zolang zij dat vinden 

dan vind ik het fantastisch.  

S: Haal jij daar ook je eigen kracht uit? 

A: Ja absoluut. 

S: En waar haal je dat nog meer uit? Want je geeft ook aan wel negatieve dingen te ervaren…dan moet 

het positieve blijkbaar opwegen tegen die negatieve punten… 

A: Ja voor nu nog wel, plus ik vind het ook gewoon leuk en het is ook zo van ohja daar is ze weer of 

heee de foto van fannetiek of hee ze is nu dit aan het doen. En ehm naja soms dan zet je jezelf 

daardoor ook wel op een andere plaats en ik zou nooit voor me volgers kunnen leven of wat dan ook. 

Dat kan ik niet. Maar zolang ik entertain dan vind ik het goed.  

S: En ehm, die negatieve kanten. Zijn er nog meer dan we al besproken hebben? 

A: Neuj, nee je wil het nog beter doen. Je wil nog mooiere foto’s ik wil nog beter dit, nog beter dat, 

dat kan enigszins druk geven. Ik ben ook wel heel perfectionistisch in die zin dus dat neemt alleen 

maar toe. En ik heb een heel erg, dat hele, Ik MOET dat zit ook heel erg in mijn hoofd, ik heb heel erg 

dat MOET, snapje ik MOET dit en ik moet één keer in de twee dagen bloggen en ik moet zus en zo. 

En dan denk ik neeee dat hoeft niet, doe nou rustig.  

S: En hoe kan het dat je dan toch die rust krijgt? 

A: Nou ik heb wel hele fijne mensen om me heen die dat wel, iets indempen. Ga nou ff zitten 

weetjewel, ga nou ff dat ja. Ik heb ja ik ben altijd bezig. Maar ja dat is , ik vind het leuk.  

S: En wat gebeurd er als jij een foto online hebt gezet? Kijk je dan telkens naar de reacties en likes die 

binnen komen?  

A: Nee, ja soms. Maar soms dan stroomt het binnen en dan zie ik het op me scherm. Maar likes enzo 

dat zie ik niet.  

S: Dat heb je uit gezet? 

A: Ja klopt, ja reacties heb ik niet uitgezet en dat is omdat als er iets negatiefs of wat dan ook wat echt 

vervelend is wordt gezegd dan wil ik het direct zien. 

S: Verwijder je dat dan gelijk ook? 

A: Ja als het echt te kwetsend of negatief is, al dan niet tegen mij of al dan niet over mijn sport ja dan 

haal ik het weg en dan blokkeer ik die schrijver. 

S: Ga je ook wel eens in discussie waarom iemand zoiets plaatst? 

A: Nee, ja ik ga NOOIT in discussie. Daar heb ik geen tijd voor nee.  

S: Hee ik heb nog een heel andere vraag eigenlijk, onderwerpchange haha, nee maar kan je nog wat 

vertellen over je eetfases, je bulk en je cut? Doe je daar eigenlijk aan? 

A: Nou ehm ja toevallig was Tom Barten hier net, van Personal Body Plan en die ehm heeft mij een 

tijd niet gezien. En ik ben nu denk ik 15 kg lichter dan 4 maanden geleden. En als ik nu foto’s zie van 

mezelf uit die tijd dan denk ik waaaaaat was ik zooo dik?! Blegh…Maar dus eh..ik ben redelijk 

doorgebulkt geweest dus. En echt echt echt heel zwaar geweest en dat zou ik nooit meer doen, nooit 

meer. Ik heb me zo ongelukkig gevoeld ook ja. God. Ga ik echt noooit meer doen.  

S: Maar waarom deed je het in eerste instantie wel? 

A: Ja massa, maar als je kijkt naar wat je over houdt door het bulken en dan haal je, dan strip je alles af 

en eh sta je op het podium..nou het zal wel winst zijn van 1 of 2 kg. 

S: Maar dan voel je je wel slechter 

A: Ja maar echt dik… 

S: maar hoe bulk je dan, eet je dan veel koolhydraten of juist veel eiwitten of hoe werkt zo iets? 

A: Alles gewoon, gewoon veel eten. Het is wel .. 

S: maar ik neem toch aan geen patat, pizza, chips? 

A: Nee je hebt wel, naja OOK , ik heb het altijd gedaan via het if it fits macro principe ik heb twee 

coaches gehad. Guy en Richard. En die werken allebei zo. De coach van Lienke ook trouwens, Danny, 

die is van de Kip, Rijst en Broccoli. En bulken werkt bij hun dus zo van oke dan moet je dus meer 

Kip, Rijst en Broccoli eten. Bij ons kun je dat zegmaar natuurlijk wel zelf bepalen, zelf indelen omdat 

als het maar binnen je macro’s past. Dus mij werd verteld, An je moet 200 gram koolhydraten, 200 

gram eiwitten en ehm 80 gram vet ik noem maar wat hoor, dat mag ik zelf bepalen waar ik het uit haal. 
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En eh dus daar zit af en toe zeker wel eens pizza tussen. Ik ben er wel nu van af gestapt hoor van dat i 

fit fits macro principe dus ik doe dat niet meer. Ik probeer redelijk clean wel te eten. Kip, rijst, broccoli 

en die standaard dingen zodat ik er niet over na hoef te denken. En ik maak een schema zodat ik per 

dag, dat het klopt, en dan eet ik dat gewoon elke dag.  

S: Heel veel mensen spreken natuurlijk over gevarieerd eten en dat dat gezond is hoe kijk je daar 

tegenaan dan? Want jullie eten eigenlijk niet heel gevarieerd met enkel kip, rijst, broccoli als diner 

elke dag en vaak ook nog als lunch…en dan maar heel af en toe eens iets anders.. 

A: Ja het is niet gevarieerd maar het is wel gezond. Je krijgt al je vitaminen en mineralen enzo eruit en 

ehm je lichaam ziet het toch niet. Je lichaam weet alleen maar wat het binnen krijgt qya koolhydraten, 

vetten en eiwitten.  

S: Maar gaat het dan niet vervelen voor jezelf, elke dag die kip, rijst en broccoli 

A: Ehm ja tuurlijk wel. Het gaat zeker wel vervelen alleen op een gegeven moment ben je zooo moe 

en zo aan het einde. Zeker voor een wedstrijd of voor een dieet voor fotoshoots en dan wil je niet meer 

nadenken. Dat merk ik heel erg. Ik wil dan niet meer nadenken over wat ik nu weer moet maken en 

hoeveel voedingsstoffen daar dan inzitten en hoeveel ik er van mag. En of het wel past en of het 

wel…kijk in die zin ben ik al 10 jaar bezig met diëten. En al 10 jaar eet ik zegmaar heel gestructureerd 

en via grammen en een aantal ja op een gegeven moment wordt je er helemaal moe van.  

S: Maar hunker je dan nooit naar iets anders? 

A: Nee, nee dat heb ik niet heel erg nee.  

S: Maar had je dat in het begin wel? 

A: Dat weet ik eigenlijk niet, volgens mij ik heb sowieso nooit een hele goede band met eten gehad 

denk ik. Nooit ben ik, ik ben geen Bourgondiër ofzo. Ik at gewoon wat ik moest eten. Ik ben geen 

genieter van Oh my God nee…nee gewoon dat ik denk van liever niet weetjewel.  

S: Laat jij dan ook niet zoals andere bikini fitness meiden na de wedstrijd mensen allemaal ongezonde 

dingen meenemen omdat je dan eindelijk weer kan eten wat je wilt. Chocolade en chippies en. 

A: Nee, mijn moeder had een twix meegenomen. Lief he..ik zeg mam awh…dus dat wel maar de dag 

daarna heb ik wel gegeten wat ik wilde en waar ik zin in had. En daar kan ik dan wel heel erg van 

genieten. Maar na 1 dag was het ook klaar hè, dus dan.  

S: Oh maar dat scheelt wel dat je die behoefte dan niet zo hebt 

A: Ja zeker, plus ik denk dat het voordeel van het if it fits macro principe is dat je eigenlijk wel 

gewoon eet wat je wilt eten in principe. Dus stel dat je heeel veel zin in een koekje hebt, een koekje 

kan wel als het binnen je macro’s is en dat is natuurlijk een voordeel maar nee ik heb dat minder. Ik 

kan wel heel de dag ontbijten. Dat zou ik wel kunnen. Ja, dat is echt mijn favoriete maaltijd van de dag 

maar nee avond eten dat interesseert me niet.  

S: En door de dag heen 

A: weinig…dan eet ik vaak niet. Ik eet sochtends veel en dan ga ik allerlei dingen doen, naar de stad, 

sporten en dan kom ik pas weer thuis. Ik eet eigenlijk 2 of 3 keer per dag…OF ik neem een ei mee of 

een perfection bar ofzo.  

S: En eiwitshakes? 

A: Ehm weinig, ja drinken dan want ik gooi het wel door mijn havermout sochtends.  

S: En dan tijdens je sporten? 

A: Tijdens cardio drink ik eigenlijk enkel water. En kracht ja soms van die slimpie weetjewel, 0% 

suiker shit ranja dat wel. 

S: Echt heel clean eigenlijk. 

A: Ja op dit moment wel eigenlijk. 

S: Hee en ik kom het woordje depleten ook vaak tegen in het process van bikinifitness, wat is dat dan 

precies? 

A: Ehm, depleten bedoel je. 

S: Oh sprak ik het niet goed uit? 

A: Ja jawel, Ja depleting of depleten het is hetzelfde maar het is ook gewoon een Nederlands woord.  

S: Ah oke, ik dacht dat het een Engels woord was haha maar wat is dat dan precies? 

A: Dat is koolhydraatloos gaan eigenlijk. Het is het legen van je glycogeen voorraad. Je ziet het ook 

wel veel bij wedstrijden bij ons maar ook bij Judo en Boksen enzo hoor. Als je gewicht moet verliezen 

dan wil je als je koolhydraten eet dan houdt je vocht vast en als je stopt met koolhydraten of als je vrij 

laag in je vocht gaat zitten dan trek je je spieren leeg, je wordt zwak, je wordt slap…en je glycogeen 
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voorraden die verdwijnen. En als je dan nog een depleet training doet, dat is een hele zware training 

waarbij je echt tot het uiterste gaat en alles wat je nog hebt uit je spieren haalt. Dus je traint jezelf 

letterlijk leeg.  

S: Doe je dat met cardio of met kracht? 

A: Beide ja want beide. Want cardio verbruikt heel veel glycogeen, je merkt misschien wel met 

zwemmen dat je kon eten eten eten eten en stapelen.  

S: Ja wij moesten daarom heel veel koolhydraten stapelen juist 

A: Exact, exact, en ehm dat doen wij dus daarna. Dus dan ben je helemaal leeg en dan ga je daarna 

eigenlijk als het ware weer vullen en als je je vetten laag houdt en je eiwitten nou normaal dan vullen 

alleen de spieren zich zegmaar en ehm blaast niet je lichaam op. Dus dan krijg je dat onderhuidse 

vocht niet. Maar krijg je dus alleen maar gevulde spieren. Haal je dan ook nog je water uit je 

voedingspatroon, dus je stopt met water drinken dan zie je ze dus alleen nog mar je gevulde spieren en 

geen onderhuids vocht. 

S: ja want jullie drinken voor een NK inderdaad ook heel weinig meer hè, hoeveel dagen voor zo’n 

wedstrijd stop je met water drinken? 

A: Ehm, even kijken je bouwt het af als het ware dus je gaat. Kijk een lichaam wil altijd, hoe noem je 

dat in balans zijn. Dus we bouwen het eigenlijk op, je moet eh eh met water manipulatie hoe wij het 

doen is dat je bijvoorbeeld een week van tevoren begin je met laten we zeggen 8 of 9 liter water 

drinken per dag.  

S: Jesus dat is echt veel 

A: Ja voor mij was dat ook echt veel, ik drink van mezelf al heel veel en hoeveel je normaal drinkt dat 

moet je bijna verdubbelen dus ehm…voor mij was dat heeel veel opeens. Dus ik moet dan HEEL veel 

drinken en dat bouw je dan in de loop van de week af. Dus ik drink dan eerst 9 liter en dan de dag 

daarna pak je er 6 en dan nog een keer 6 dan pak je 4 en dan twee dagen voor de wedstrijd 2 liter en 

één dag voor de wedstrijd 750 ml en dan op de wedstrijddag zelf drink je niet.  

S: Hoezo moet dat zo eerst zo omhoog? 

A: Omdat de balans, je moet je lichaam uit de balans halen zegmaar. Ehm maar als je lichaam dan op 

de laatste dag denkt van hee waar is mijn water dan flusht het zegmaar, en dat is wat je wilt. 

Je wilt het uit balans brengen, je bent je lichaam eigenlijk aan het manipuleren. 

S: Is dat niet gevaarlijk? Want zoveel drinken kan toch heel gevaarlijk zijn.  

A: Ja nee dat klopt. Maar 10 liter water is redelijk veel alleen als je het in één keer drinkt is het 

natuurlijk dodelijk maar als je het in etappes doet is het prima. Ieder uur moet je dan eigenlijk een liter 

drinken. 

S: Wow ik vind het heftig hoor. En dan moet je toch ook superveel naar de wc.. 

A: Ja haha je zit heel de dag op de wc haha –ze lacht-  

Het is echt een bizarre sport he eigenlijk 

S: maar het blijft leuk? 

A: Ja ik vind het nog steeds leuk, het is vooral interessant, hoe het moet en wat het met je doet en 

ja…en het is ook gewoon mentaal denk ik wel. Het is nu mijn coach niet meer maar Richard heeft nu 

een stuk geschreven over of je wel of geen wedstrijden moet doen. Ja bel-coaching.com daar staat het 

trouwens en daarin legt ie uit dat het mentale gedeelte van deze sport wordt natuurlijk altijd vergeten 

en ehm dat je dus sterk moet zijn, dat zal wel maar het is zoveel risico op eetstoornissen, eet gestoord 

gedrag daarna of daarvoor, tijdens je dieet noem maar op. Trainen kan iedereen maar het is het dieet 

wat natuurlijk killed. Je lichaam wil het niet, wil niet meer. En 5 kilo afvallen is wat afvallen dan 

jezelf uithongeren. Want je bent een lichaam aan het uithongeren en dat is, daar moet je je wel bewust 

van zijn. En ik denk niet dat veel mensen dat zijn. Want dat is wat je doet uiteindelijk. 

S: Super heftig…Maar hoe zit dat dan qua trainingen als je jezelf uithongert merk je dat dan in je 

kracht en energie tijdens je trainingen? 

A: Ja zeker, het is het eerste wat weg gaat je kracht.  

S: Maar is dat niet lastig dan? 

A: Is het ook ja, want je werkt zegmaar heel hard voor iets en op een gegeven moment dan ga je steeds 

dieper in je dieet en dan verlies je al je kracht en dan wil je eigenlijk helemaal niets meer. 

S: Maar dat kan toch niet goed voor je zijn? 

A: Hmm ik kan het niet uitleggen, het is gewoon je doet het gewoon. Voor mij is het gewoon, het 

hoort erbij ofzo. Nee, Ik denk nooit heel erg van ow wat is dit eigenlijk slecht voor je, nou nu we het 
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er zo over hebben wel hoor maar na zo; n wedstrijd dan besef je het pas. Als je zegmaar uitgeblust 

bent naar zo’n dag.  

S: Ik heb zelf 3 weken geprobeerd jullie dieet vol te houden. Ik heb een pakket besteld bij de Body& 

Fitshopt en dan 3 weken lang steeds minder gegeten en de laatste week zit je dan rond de 600 calorien 

en ik deed een uur cardio en een uur kracht. 

F: My goh waarom? 

S: Omdat ik heel benieuwd was wat jullie voelen en hoe zoiets gaat. 

F: Wauw maar dat is gewoon wat wij doen en dan zonder doel, oke wij doen het wel 12 weken maar 

dan nog..echt knap hoor, dat zou ik niemand aanraden hahah. 

S: Nee ik vond het ook geen feestje, maar wel interessant uiteindelijk.  

F: Maar merkte je dan ook niet dat je continue aan eten denkt, alleen maar aan eten, eigenlijk de hele 

dag eten in je hoofd, continue gewoon? 

S: Ja de hele dag, ik zweer je ik ging gewoon, ik dacht de hele dag aan eten, als ik aan bed lag kon ik 

niet slapen en ging ik lijstjes maken met wat ik allemaal wel niet daarna ging eten wat nu toen nie 

mocht. 

A: Naja dat, ik zou het vooral heel moeilijk vinden als ik geen doel had. Om zo streng te diëten. Kijk 

ik heb een datum, een jury waarvan ik wist dat ik voor ze ging staan. En dan werk je wel en dan ga je 

niet aan die slagroom taart. Maar er is geen enkele atleet die zegt oh man die prep ging zo fantastisch 

goed. Toch echt gewoon blijft dat, dat is..iedereen heeft een struggle, iedereen eet een keer teveel of 

verneukt een hele dag of gaat een keertje niet trainen, dat eh, dat is altijd fabel nummer één. 

S: Maar je waardeert de standaard dingen daarna opeens zoveel meer. Zoals simpele pasta, rijst of 

brood. Tenminste dat had ik … 

A: Ja klopt, en ik heb ehm, ik merk ook heel erg zegmaar dat op een gegeven moment je gaat leven 

zegmaar op eiwitten bijna. Dus je weet van allerlei producten in de supermarkt van dit mag ik, het is 

ook gewoon heel grappig vind ik, vond ik, dat als je dan daarna de supermarkt in gaat, na de wedstrijd, 

het was voor mij echt van Oh MY GOD, weetje. Ik mag dit, ik mag dit, hahaha ik mag dat, wauw. Ja, 

dat is wel grappig. 

S: Loop je dan altijd heel gefocust door de supermarkt? 

A: Nee ik heb altijd een lijstje dus ik weet van, ik moet hier zijn en hier. Ik haal dan andijvie en 

komkommer en ehm spinazie ik noem maar wat en dan loop ik door naar de kipfilet, dan gooi ik 

kipfilet in mijn mandje en dan loop ik zo langs het brood (ze maakt een gebaar van haar handen voor 

haar ogen) niet kijken haha – ze lacht- nog steeds wan ik haal bijna nooit brood in huis want dat kan ik 

blijven eten. 

S: Ja dat heb ik ook 

A: Ja precies, het gaat hem niet worden want alles moet leeg en het vult ook niet dus je kan het ook 

blijven eten. En rijst dan heb ik dat minder. Als ik dat dan ook kook en het staat in de koelkast dan heb 

ik ook zoiets van neh het is toch niet lekker, dus dan pak ik gewoon wat ik nodig heb. Misschien is dat 

het ook wel. Dat daarom heel veilig wordt gekozen voor kip, rijst en broccoli. Omdat het ook niet heel 

tastefull is. Dus je blijft het niet eten, je eet wat je nodig hebt en dan kun je weer verder.  

S: maar ik heb ook gelezen dat broccoli, omdat het een kool is zorgt voor een opgeblazen buik. Dus 

hoezo moeten jullie dat eten, jullie willen toch juist een strakke buik kunnen showen? 

A: Ja omdat het een kool is, ja ja ja maar aan het eind eet je dat ook eigenlijk bijna niet meer omdat 

daar ook koolhydraten inzitten. Het zijn gewoon groenten.  

S: Eet je dan alleen de rijst en kip? 

A: Ja, ja ja, jaaa of eh sla en komkommer daar zit alleen wel veel water in. Maar aan het eind eet je 

bijna niets meer. Ja het is een bizarre wereld eigenlijk he. 

S: ja voor mijn onderzoek heel interessant vind ik. En ook heel anders dan de wereld waar ik uit kom. 

Voor onze wedstrijden stapelden wij juist eiwitten en koolhydraten. 

A: Ja helemaal in het open water natuurlijk. Ik heb vroeger wel veel gezwommen maar nooit 

professioneel hoor of wat dan ook maar ik vind het wel heel leuk, nog steeds hoor. Maar op dit 

moment met mijn wenkbrauwen en me haar en al die shit dan denk ik altijd van nou dat duurt allemaal 

zolang voor alles gedaan is nee daar heb ik geen behoefte aan. 

S: Ik doe het wel minder ook nu hoor maar ik moet nog aftrainen dus ik maak wekelijks zeker mijn 

kilometers nog. En ik vind het heel fijn voor de afwisseling van mijn cardio, naast hardlopen en 

krachttraining. 
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A: Oh nee ik vind hardlopen, dat kan ik gewoon niet met mijn knieën en gewrichten. Dat is gewoon 

kapot, en krachttraining doe ik wel nog steeds 6 keer per week, en cardio wel ook wel 6 keer of 7 keer 

per week nu.  

S: Ja maar jij hebt gewoon een crosstrainer thuis staan hè, dat lijkt me echt ideaal 

A: Ik stap gewoon met mijn graftakken ochtendhoofd stap ik gewoon op die fiets en dan doe ik 

hardcore aan en dan knal ik gewoon 

S: Hoelang fiets je dan 

A: Ik heb een horloge, je hebt deze (ze laat haar horloge zien) en ik moet van mezelf, heb je hem weer 

haha ik MOET van mezelf 500 calorieën halen maar soms zit ik foto’s te bewerken ondertussen of te 

appen of ik zit iets anders te doen en dan zijn het er opeens 600 en laatst had ik 700 toen dacht ik oh 

wauw. Maar het licht eraan hoe hard je trapt natuurlijk ook want hij meet je hartslag. EN dan ben ik 

altijd blij als ik dan zoveel zie staan. En dan denk ik zooo en nu pizza eten…hahaha neee grapje 

natuurlijk. 

S: dus je minimum is 500 waarop je eigenlijk altijd weggaat, en als het meer is dan is het prima maar 

niet minder 

A: Ja precies en in het begon kon ik zegmaar 500 calorien daar deed ik een uur over en nu doe ik dat in 

40 minuten dus dat is aan het verschuiven zegmaar en ik weet van mezelf ook dat ik soms zo weinig 

zin heb om op die fiets te zitten. En dan wil ik zo snel mogelijk die 500 calorieën verbranden. Ja..en 

hoe doe je dat? Ja gewoon keihard trappen. EN ik heb van die achterlijke muziek, hardcore.  

S: Oortjes of je huisgenoot heeft een gratis feest? 

A: Ja nee oortjes want ik zit vaak om half 8 in de ochtend al op de fiets dus dat vind ik sneu.  

S: maar zo’n crosstrainer geeft toch ook al een aantal calorieën aan.. verschilt dat dan van je horloge. 

A: ja want hij geeft bijna drie keer zo weinig aan…de fiets, die geeft heel veel minder aan. Dus ik 

weet niet waar die van uit gaat maar mijn horloge gaat uit van mijn hartslag in ieder geval. En ik denk 

dat ik nu op 35km/h ofzo ga. Redelijk doortrappen, ja.  

S: zit je dan vaak op je telefoon tijdens het fietsen of kijk je tv? 

A: Ja dat verschilt, of een laptop lekker series kijken of ik heb geen series meer en dan is het soms 

gewoon staren en dan zit ik er weer. Op het balkon zitten mijn deuren en dan zit ik gewoon, op een 

gegeven moment zit je in zo’n flow. En ik herken het van, je hebt zo’n runners high toch ? 

S: Ja.. 

A: Dat weet ik niet hoe dat is maar ik denk dat dit hetzelfde is. Dan is het gewoon gaan. En soms duurt 

het tien minuten en soms duurt het een kwartier maar dan is het gaan en dan zit ik op mijn horloge te 

kijken en dan kan je gewoon niet stoppen. Ken je dat? ZO bizar 

S: Ja ik heb het wel eens met hardlopen inderdaad dat je na een paar km in een soort trance komt en je 

benen gewoon over de weg lijken te vliegen en gewoon gaan zonder dat je er moeite voor hoeft te 

doen 

A: Ja precies, ik heb ooit zo’n 6 weken programma gedaan. Dat is echt lang geleden hoor. Toen 

woonde ik nog in Tilburg. En hem toen dacht ik van IK ga hardlopen. Hmm hahah –ze lacht- nou na 6 

weken en het was donker en koud en november en na 6weken kon ik nog geen 5km hardlopen. Dat 

was de laatste keer dat ik ooit heb hardgelopen. Ik zeg toedeledoki, laterrrr. Hahah Nee ik kan dat 

gewoon niet. Ik weet het niet maar nee, ja ik weet ook niet waarom niet maar ik kan het niet en ik wil 

het niet en ik word er moe van blegh. Het is, ik vind het verschrikkelijk. Terwijl het er soms zoooo 

lekker uit ziet bij anderen. Maar sommige mensen lopen zo lekker maar sommige ook niet hoor, leuk 

om in het Vondelpark naar te kijken hahaha. Dan doen ze hun voeten zo en dan zie ik die knieen en 

enkels en ooow. Sommige lopen ook op hun tenen. Dus ik heb altijd wel, ik kijk altijd wel hoe ze 

lopen dat vind ik grappig.  

S: Ohja grappig inderdaad, ik heb dat ook hoor als ik zelf aan het lopen ben en soms andere voorbij ga 

of anderen tegenkom waarvan ik denk…theezakje hahaha. Die mensen lopen omhoog in plaats van 

vooruit. 

A: hahahaha ja super grappig. En hoeveel ren je dan? 

S: Dat verschilt heel erg maar ik probeer wel altijd van tevoren een mooi getal te bedenken. En ik wil 

altijd elke week minimaal op 25 km uitkomen. Net als wat jij hebt met het horloge zo van ik wil 500 

kcal minimaal, wil ik elke week minimaal 25km. En dan de eerste keer dat je gaat lopen op maandag 

ben je dus redelijk vrij om te kiezen, dan kan dat 15km zijn of 6 maar wel altijd een rond getal maar 
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als het bijv vrijdag is en je hebt nog maar 15 km dan moet ik van mezelf dus 10 km rennen. En dan zie 

ik dat weekend wel of ik er nog wat bij pak. 

A: Aaah wat grappig,  Ik heb met dat horloge ook vaak zo van ik ga tot 500 kcal of ik ga tot de 40 

minuten daarna of 45. Maar het moet altijd een even getal zijn. Het MOET. Het MOET gewoon.  

Maar dat is echt zo, en eigenlijk is het gewoon bizar want dat is, dat zie je veel bij topsporters zie je 

dat. Zijn allemaal van die kleine autistjes bij elkaar, daar in. Dat vind ik altijd wel grappig om te zien.  

S: Ja in het zwemmen hadden inderdaad ook meerdere het hahah dat ze dan zoveel km wilde 

zwemmen per se. En dan je echt 50 meter minder ofzo 

A: En dan nee dat kan niet, dan klopt het niet meer. 

S: En ook niet als je wilt gaan tot 3 km maar het gaat lekker en je zit op 3200 meter dan kan je alsnog 

niet stoppen want dan moet het wel weer 3,5 of 4,0 zijn ahah 

A: Ja precies dat hahah, het moet wel kloppen want anders gaat het niet in je hoofd. En ik, dan zit ik 

ook soms te trappen, ja , ja , ja bijna oke STOP! Hahahah anders verspringt ie weetjewel, nee dat kan 

niet sorry. 

S: Houd je dat ook allemaal bij of dat je het opschrijft?  

A: ja hij heeft die app (ze wijst naar haar horloge) die die synchroniseert met mijn telefoon dus dat is 

ideaal. Sowieso connected haha. Ho hij heeft weer problemen haha, maar kijk hier zie je dan wat je 

hebt verbrand in totaal, en hier hoe actief je bent geweest. 

S: oke interessant, want je laat hem de hele dag aan staan, hij meet de hele dag je hartslag ? 

A: Ja, ja dan weet ik precies hoeveel calorieën ik op een dag heb verbrandt. Hij heeft continue hartslag 

maar als je dus te lang stil zit dan zegt ie ook beweeg ahahah en dan zit ik altijd hallo NEE mag ik ook 

ff haha. Maar soms zegt die ook ‘Beweeg’ als ik iets aan het doen ben, bijv lopen ergens heen en dan 

stop je bij een verkeerslicht en dan zegt ie ‘beweeg’ nou nee shut op hahaha je gaat er ook vanzelf 

tegen praten hoor. Je leert hem waarderen.  

S: En vetpercentage enzo meet hij niet? 

A: nee maar dat kan je volgens mij wel invoeren, dat weet ik eigenlijk niet 

S: Maar als je het niet met dat ding doet, hoe doe je het dan wel? Bij je coach of? 

A: Nou ik weeg me gewoon dagelijks, en dat houd ik bij in een grafiek. Zelfde tijdstip, ’s ochtends als 

ik op sta, eerst toilet en dan wegen. En als je dat iedere dag doet dan zie je op een gegeven moment dat 

het dan..hij berekend dan je gemiddeldes en dan zie je ook wat het doet. Want als je elke dag weegt 

dan krijg je natuurlijk geen goed beeld. Want we zijn vrouwen, hormonen enzo maar als je het over 

een langere tijd elke dag bij houdt dan zie je dus wel wat het doet en daar houd ik me altijd wel graag 

aan vast. En vetpercentage heb ik laatste keer dat ik heb gemeten was 12% ofzo maar dat is vlak voor 

mijn wedstrijd geweest. Dat zal nu wel ietsje hoger zijn maar nog steeds niet heel hoog. 

S: Hoe zit dat met die vetpercentage en wedstrijden? Is er een bepaalde grens die atleten hebben waar 

ze onder willen zitten? 

A: Ja nee het is, nouja 12% ongeveer maar bij de één is 12 heel anders dan bij de ander. Dus niemand 

houdt zich eigenlijk vast aan vet percentages. Ik denk dat het ook, kijk het gaat om je vetvrije massa. 

Ik weeg nu te weinig, ik weeg nu 73.8 dus dat is eh… 

S: Voor jou lijf is dat sowieso heel anders natuurlijk 

A: Ja nee dat maar op dit moment zegmaar qua hormonen, je lichaam zegmaar moet zich er ook weer 

aan aan gaan passen. Je moet ook weer iets meer vet gaan krijgen en iets meer gaan eten. Voor mij is 

dit nu niet heel gezond en dat weet ik ook maar ik wil gewoon heel graag deze shape houden. Zomer 

komt eraan dat soort dingen. Maar de laatste weken voor mijn wedstrijd vind ik het niet meer mooi. Er 

is een bepaald punt, dat herken ik altijd in de spiegel en dan denk ik oke vanaf hier word ik lelijk. Ja. 

En dan is het ook je gezicht wordt lelijk, ingevallen grauw, je haar alles. Dat is part of the deal. 

S: en je krijgt ook aderen die uit gaan steken enzo toch? 

A: Ja dat vind ik mooi altijd. Ik heb het nog steeds wel heel erg gelukkig –ze lacht-. Maar dat wordt op 

een gegeven moment weer minder natuurlijk als je vetpercentage weer wat omhoog gaat. En die 

aderen zeker op het einde komen heel erg naar voren. Maar ehm ik denk als ik ooit nog het podium op 

ga dan mag ik zeker wel 8% hebben ofzo. Diep door dieten. 

S: Wat voor soort weegschaal gebruiken jullie om dat te wegen? 

A: Thuis een gewone met zo’n glasplaat.  

S: Maar hoe meet je dan je vet percentage ? 
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A: Vet moet je met een tang doen maar zelfs dat blijft lastig. Die knijpertjes enzo werken niet. Het 

blijft een beetje een schatting. Maar er zijn mensen di zeggen ik heb 5% dit en dit terwijl fysiologisch 

zijn er ook bepaalde dingen gewoon niet mogelijk. Het laagste vetpercentage ooit gemeten is volgens 

mij 2 of 3 % bij een man. En dat was tijdens een experiment in een ehm in een soort van ehm hoe 

noem je dat, joden kamp. Dat bootsten ze na en hebben ze mensen op zo’n dieet gezet wat ze toen in 

de tweede wereldoorlog kregen en toen was het laagste gemeten 2 of 3 komma nog wat. Voor 

vrouwen is dat zegmaar, je menstrueert ook niet meer als je onder een bepaald percentage komt. En 

dat is prima als het allemaal maar weer op gang komt. Het is weetje, het is, heel veel mensen zeggen 

van ja dat is toch super ongezond. Ja inderdaad om het lange tijd vast te houden wel is het ongezond 

maar het feit dat een vrouw niet meer menstrueert is gewoon omdat het lichaam geen kind kan krijgen. 

Dat is de enige reden. Het is niet zo van oh my gosh. En ik denk dat dat altijd een heel groot 

misverstand is dat mensen gelijk helemaal over de vlos gaan van oh my god ze menstrueert niet meer 

maar nee dat kan niet want dat lichaam kan dat gewoon even niet meer aan. Het is maar goed ook denk 

ik dan maar altijd.  Dus dat. Ik kan nog uren doorpraten maar ik moet zo gaan eigenlijk… 

S: Nee dat is helemaal prima joh. Ik vind het heel fijn dat je hebt mee willen mee helpen.  

A: Ah ja tuurlijk en als je nog andere vragen hebt moet je gewoon mailen. 

S: Dat is goed, ik ga sowieso die namen even checken die je hebt genoemd. En ik vond het een heel 

mooi verhaal om te horen. We hebben het gehad over hoe je bent gestart, over je gevoelens en 

gedachten tijdens je proces, hoe je leeft naar wedstrijden toe, hoe het bikini fitness traject in elkaar zit,  

A: Ja best veel haha en dat ik een beetje eet gestoord ben haha 

S: Hoezo? 

A: Naja ik moet er altijd heel erg op letten, ik ben altijd op dieet en altijd er mee bezig en geweest. 

Zelf ook hoor. Dus op een gegeven moment raak je gewoon een beetje verknipt daarin. Dus ik moet er 

ook wel op letten dat na een wedstrijd ik niet doorsla. Dat je niet te lang in zo’n shape blijft hangen.  

S: Ja precies, wat helpt dan? 

A: Veel blijven praten altijd erover… maar het is, ik weet dat het zegmaar heel goed voor anderen van 

dit moet je wel en niet doen totdat je dan zelf in zo’n situatie zit en dan denk ik van ohja maar ik vind 

die abs eigenlijk wel leuk. Maar ik moet echt gaan nu haha 

S: Ja dat is helemaal prima, je kan me later altijd nog contacten als je nog iets wilde vertellen of als je 

nog iets wilt vragen. Zoals je weet wordt alles gewoon vertrouwelijk behandeld. 

A: Och ik vind het allemaal dik prima hoor, je mag mijn naam ook best noemen enzo I don’t care.  

S: oke haha, dat is fijn. Nou dan wens ik je veel plezier bij je volgende afspraak.  

A: ja ik ga eerst naar de Blokker en dan ga ik naar mijn volgende afspraak en al mijn reacties even 

checken hahaha.  

S: Doe dat, super bedankt nogmaals en een fijne dag nog. 

A: Jij ook, doeeeg  

 

Transcript 7. 

 

Transcript Interview 26-04-2016, 10:40 uur-12:30 uur, Leiden (Lebkov) 

Respondente: Elise Groenheijde beter bekend als de ‘Elifood’  

27.000 volgers op het moment van interviewen 

Locatie: Lebkov (Leiden Centraal Station) 

We kletsen eerst al even want Elise komt bijna 3 kwartier te laat omdat ze voor onze afspraak een 

afspraak had bij Hunkemöller. Ze is ambassadeur/promoter van het merk en mocht voordat ze op 

vakantie ging nog enkele artikelen uitzoeken. Haar afspraak liep uit waardoor ons interview dus 3 

kwartier later dan gepland kon starten. We bestellen een koffie en thee aan de bar en als we zitten zet 

ik midden in ons gesprek de recorder aan waar ze al toestemming voor had gegeven. 

 

E: Ja precies, ja nee ik ga volgende week weer weg voor 2 maanden dus ik ben eh… 

S: Ohja want je zat in Thailand met?  
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E: Met Kerst, naja ik ben 7 december weg gegaan voor de eerste keer zegmaar en afgelopen Maart is 

mijn schoonmoeder onverwachts overleden. Maar ik zou eigenlijk tot 7 juni in Azië blijven. Dus naja 

ik ben nu alweer bijna 2 maanden terug maar we willen ook de reis afmaken. 

S: Was je voor jezelf gewoon aan het reizen daar? 

E: Ja ik was gewoon voor mezelf aan het rondreizen daar en ja toen ben ik dus eerder teruggekomen, 

jammer natuurlijk en toen ja weetje het is een beetje lastig omdat we hadden nog een paar tickets staan 

en die zouden we sowieso niet meer terug krijgen van de verzekering. Eentje in juni en eentje in juli. 

En die zouden we dan wel kunnen omzetten naar een paar maanden later maarja weetje het is nu 

opzich wel weer een mooie tijd om te gaan want dan ben je in de zomer gewoon weer terug zoals je 

gepland had. En het blijft kut, of je nu nu weg gaat of over een half jaar. De situatie is en blijft kut en 

je moeder komt er niet door terug. 

S: Oh je gaat met je vriend dan nu? 

E: Oh ja sorry, ja de eerste 3 maanden heb ik met vriendinnen gereisd en hij zou later aansluiten, 

eigenlijk pas 2 weken daarna, na die drie maanden zegmaar. Hij is dus in totaal een halve maand 

ongeveer geweest met vrienden ook  

S: oh jeetje hij was daar toen zijn moeder overleed? Was dat plotseling trouwens? Of was ze ziek? 

E: Ja klopt, nee ze was niet ziek. Ze heeft een hartstilstand gehad, heel heftig. We waren ook niet 

samen toen het gebeurde want ik zat in de Filipijnen en hij zat in Vietnam.  

S: Oh jeetje 

E: Maar we hebben het wel met de verzekering zo kunnen regelen dat we met ze alleen naar Bangkok 

konden en dan terug naar huis. En het is nog steeds zo kut maarja je probeert wel weer dingen op te 

pakken want gewoon op dat moment ook Instagram enzo alles kon me gestolen worden. 

S: Ja dat snap ik, snap ik heel goed zeg. Heb je toen een tijdje gestopt of heb je toch nog elke dag 

gepost? 

E: Nee ik deed het toen misschien één keer in de week ofzo. Ja superraar eigenlijk. 

S: Heb je toen iets verteld over de situatie aan je volgers, op de blog of heb je gewoon gedaan alsof er 

niets was. 

E: Nee ik heb 1 foto heb ik gepost, toen het gebeurd was van you’re a star in heaven now maar het is 

niet echt dat mensen. Kijk mensen die dichtbij staan die snappen wat er gebeurd is maar het is niet dat 

ik het aan iedereen wilde vertellen van wat er was gebeurd, dat was iets te privé dat wilde ik, dat hoef 

ik niet met iedereen te delen van dit is er gebeurd en ik ben nu zielig dus eh 

S: Nee ik kan me wel voorstellen dat je dat niet wilt maar ik kan me ook voorstellen dat je er wel over 

na hebt moeten denken want mensen die je elke dag trouw volgen en dan opeens geen foto meer iedere 

dag zien verschijnen  

E: Ja tuurlijk heb ik daar over nagedacht maar ik dacht gewoon die mensen mogen niet zeuren en als 

ze dat wel doen naja dat is dan maar jammer dan. 

S: Dat begrijp ik, jeetje wat heftig hee. 

E: Ja het was voor mij ook echt een soort tweede moeder die dan opeens wegvalt…wel heel heftig 

wel. Ja ik ben er, we zijn er allebei nog steeds herstellende ervan. Het is nog steeds niet zo van hey 

happy day allemaal. Maar ja je probeert het wel weer een beetje en ik heb wel weer meer motivatie 

om, om het weer een beetje op te pakken.  

S: Knap hoor, want heb je nog plannen? 

E: Naja ja, ik heb heel veel ideeën. Maar op dit moment, of misschien ook weinig zin. Echt moet me er 

nu toe zetten, af en toe dat ik denk van pff.  

S: Heb je dat altijd al zo gehad? 

E: Ehm ja, het is wel minder leuk dan in het begin. Het was meer echt begonnen als een soort grap 

voor mezelf, als motivatie van ik wil elke dag wat anders eten ofzo. Echt zo ben ik er eigenlijk een 

beetje mee begonnen. En andere mensen vonden dat wel heel interessant, dat begon bij mij op school 

enzo en ik postte er dan over. Ik een beetje foto’s maken, echt de lelijkste foto’s ever als je nu terug 

kijkt hahahah-ze lacht- dus eh, dat was meer zoals een stok achter de deur voor mezelf datk er 

eigenlijk mee begon.  

S: Maar elke dag iets anders eten? Als in gezond eten? 

E: Ja gezond! Gezond eten en, want ik ben niet echt, ja sporten doe ik ook wel heel veel maar dat zet 

ik er minder op. 

S: oh maar ik zie toch af en toe ook wel een work-out post voorbijkomen 
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E: Ja ik doe het ook wel maar veel minder dan eten en gewoon heel af en toe. En mijn Instagram is 

bijna alleen maar eten. En mijn website zelf daar doe ik eigenlijk niet zo heel veel mee. Ik heb gewoon 

echt, zeker nu, wordt ik er echt niet, ik was er heel erg mee bezig van oke ik ga het nu echt helemaal 

volpompen met allerlei content maar het komt er gewoon ff niet van. 

S: En de meeste samenwerkingen verlopen dan enkel via Instagram nu? 

E: Nu wel ja, ja.  

S: En was dat voorheen ook via je blog? 

E: Nee ja dat wou ik opbouwen maar omdat ik het eigenlijk nooit echt zover heb gekregen dat ik het 

echt goed, tenminste voor mezelf goed genoeg heb gekregen doe ik er niet heel veel mee. En dat moet 

ik eigenlijk wel doen want je kan er zoveel meer uit halen. Maar me hoofd staat er op dit moment niet 

heel erg naar zegmaar. Gewoon meer ook van zegmaar. Eerst dat ik op reis ging en dat ik dacht van ik 

ga het helemaal doen en helemaal bijhouden. Maar toen kwam ik er toch achter, reizen, echt ik ging 

met een vriendinnetje samen die alleen maar zegmaar aan het drinken was haha en uitslapen en feesten 

en ik was toch iets anders daarin. Dus dat was, het was zegmaar een hele bijzondere reis daarin. Dat je 

ook voor jezelf der achter kwam wat je nou eigenlijk wil. En daar had ik eigenlijk te weinig tijd voor 

om helemaal alles uit te werken voor mijn site. 

S: Had je dan juist niet zoiets toen zij zoveel wilde uitgaan en ongezond leefde dat je extra je eigen 

gezonde levensstijl wilde vasthouden en ook promoten?  

E: Ehm jawel maar het was ook wel heel erg moeilijk omdat je zit ook met jezelf in de knoop destijds. 

Ik ben ook wel iemand dat ik, weetje je, je bent met een vriendin op reis en ik ga haar niet in de steek 

laten ofzo. Dus ik wil dan wel weer meegaan. Dus het was een beetje lastig. En omdat je ELKE dag, je 

was bijna elke dag bezig met iets, dan ging je weer naar een waterval toe, dan ga je weer naar het 

volgende dorpje, dan ontmoet je weer, je ontmoet zoooveel nieuwe mensen en eigenlijk vond ik dat 

leuker ook om mensen te ontmoeten dan om aan mijn blog bezig te zijn. Ik dacht ook van ja weetje dit 

doe je 1 keer en de blog ja jammer dan. Ik vind het leuk maar ik dacht van het komt wel weer als ik er 

echt weer echt zin in heb en volle motivatie en ik wil nu niet als ik op reis ben aan de andere kant van 

de wereld en zulke bijzondere dingen meemaak wil ik niet alleen maar constant met de blog bezig zijn. 

Het was wel het soort van plan. Dat had ik wel int begin dat ik elke dag wilde posten maar ik ben heel 

gestructureerd van mezelf maar dat reizen is gewoon zo chaotisch dus het ging gewoon niet. Gewoon, 

nee, het ging gewoon niet.  

S: En als je nu dan over een week weggaat. 

E: Eh ja er zijn nu natuurlijk even wat meerdere factoren die even mee spelen en als ik nu wegga ga ik 

er zeker veel meer aan doen maar wat ik ook gewoon heel erg belangrijk vindt is dat ik en mijn vriend 

samen even kunnen genieten, en even, even kunnen ontspannen en dan wil ik NIET teveel druk 

zegmaar van alles hebben. Dus ik wil graag wel mooie foto’s maken want ik vind da voor mezelf ook 

leuk voor later zegmaar maar dat vind ik ook leuk om te delen dus dat is zegmaar een beetje dubbel. 

Maar of ik echt hele blogs ga schrijven dat ja, ja dat moet ik even kijken of ik daar tijd voor heb en of 

ik er zin in heb want ik wil ook even rust zegmaar even zelf hebben. En ook gewoon even deze 

moeilijke periode, omdat het een moeilijk periode geweest is zegmaar. 

S: Dat snap ik heel goed. Het is ook een heel zware tijd geweest en ik vind het knap dat je naar je 

gevoel luistert en voor je naasten kiest. Maar als we het over jou en je account hebben, kan je dan 

vertellen of je jezelf nog wel als fitgirl of misschien als foodie ziet? Of heb je jezelf uberhaupt ooit zo 

gezien? 

E: Ehm ja… ja hoe zie ik mezelf, ja ik zie mezelf wel nog gewoon als een sportieve foodie. Denk ik 

zoiets. Ah ik ben wel een fitgirl maar ik vind mezelf niet dat ik dat heel erg promoot op mijn 

instagram.  

S: maar wat is een fitgirl dan volgens jou? 

E: Voor mij is het meer een beetje gewoon gezond eten, en dat ik mezelf lekker voel, en ik zit wel elke 

dag in de sportschool maar dat komt niet naar voren en dat hoeft van mij ook niet. Ik ga geen, ik ben 

niet iemand zegmaar die selfies maakt in de spiegel. Weetje heel leuk voor andere mensen, en dat past 

bij andere mensen maar dat past niet bij mij.  

S: Nee dat was me inderdaad ook wel opgevallen op je profiel, je post heel veel eten en weinig foto’s 

van jezelf. 

E: Ja … 
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-Er stapt een passerende persoon op haar Hunkemoller tasje die zich ver excuseert. We lachen en Elise 

zegt dat het niet geeft en schuift het tasje onder onze tafel.  

S: Ik ben nu ook wel benieuwd wat daar in zit hoor 

E: Oh ja zal ik het even laten zien? 

S: Oh ja als je wilt? Is het voor op reis? 

E: Ja, ja klopt daarom had ik het ook even geshopt. Ze gaan 9 mei de nieuwe collectie shooten met alle 

ambassadeurs. Maar daar kan ik helaas niet bij zijn omdat ik dan dus op reis ben dus ik zei van maar ik 

wil wel eerder langskomen om wat uit te zoeken dat ik dan mee kan nemen op reis.  

S: Ik zie trouwens echt bizar veel meiden die ambassadeur zijn,  

E: Ja kan wel, er zijn volgens mij 12 echte ambassadors en de rest wordt volgens mij gewoon soms 

uitgenodigd voor events. Maar ze hebben dus 9 mei een fotoshoot maar dan ben ik dus net weg dus 

daarom ging ik naja nu maar wat uitzoeken. Kijk deze – ze laat een bikini zien- gewoon een heel leuk 

kleurtje.  

S: Ohja leuk zeg, daar moet je alleen wel bruin voor zijn haha 

E: Jaaaa maar opzich, -ze schuift de mouw van haar shirtje iets omhoog en laat haar huid zien-  

S: Oh jeetje je bent al best bruin wow 

E: hahaha,  

S: is dat zonnenbank of ben je nog bruin van je vorige reis? 

E: Ik ben nog een beetje bruin van de vorige keer, en deze- ze laat een andere bikini zien- is ff wat 

anders dan een sport-bh of sport setje want die had ik toch allemaal al 

S: Ohja , ja die is ook mooi zeg. Maar die sport bh dan –ik wijs naar een sport bh die ook op tafel ligt- 

E: Nee die had ik nog niet, maar de kleding van de rest van de sportkleding had ik wel al gehad. Maar 

nee leuk. En die bikini is nu natuurlijk handiger. De eerste week ga ik daar surfen dus lekker dat 

kleurendingetje aan. Helemaal leuk. 

S: Ja precies, je kan er ook altijd nog een zwart of wit broekje onder doen met surfen 

E: Ja inderdaad of gewoon een hoog broekje, weetjewel en je gaat gewoon op het strand wandelen. 

Dan is het niet heel overdreven want het is iets hoger. Ja ik zie het helemaal weer lekker voor me hoor, 

ja. 

S: Oh heerlijk, ik snap dat. Maar hunkemoller doet het veel hoor qua samenwerkingen, ik zie het veel 

voorbij komen althans. 

E: Ja ze hebben echt wel hele toffe eh samenwerkingen.  

S: Hoe ben jij daar zo bij gekomen dan want op jou Instagram zie ik voornamelijk food en je zei 

hiervoor ook dat je op basis daarvan veel samenwerkingen hebt.. 

E: Ja naja omdat ik natuurlijk ook lid ben van Fitdutchies, daar doen we natuurlijk ook wel dingen 

mee en toen was het via fitdutchies zijn Hunkemöller een keer samen in contact gebracht en toen ben 

ik uitgekozen samen met nog twee om erheen te gaan en nah dat sprak zo erg aan en uiteindelijk 

hadden ze mij gevaagd om ambassador te worden. 

S: En wat houdt dat dan precies in, dat je ambassador bent? 

E: Ehm, naja je promoot kleding en bikini’s dan maar je wordt ook standaard uitgenodigd voor events.  

S: maar is dat dan standaard bijv. 1 keer per maand of 1 keer per twee maanden of hoe moet ik dat 

voor me zien? 

E: Ehm naja nee je krijgt gewoon kleding, gewoon wanneer er iets nieuws is. Er is niet echt een 

geschreven regel hoeveel je moet promoten.. 

S: IS er ook geen contract dan? 

E: Nee het is gewoon je bent ambassador en naja het staat wel leuk in je bio en ehm voor elke 

collectie… 

S: Moet het per se in je bio? 

E: nee dat MOET niet maar ik vind het wel leuk staan, en ik vind hunkemoller altijd wel leuk. En als 

ambassador wordt je gewoon voor elk event uitgenodigd die hun organiseren. Naja superleuk.  

S: En je sprak net ook over fitdutchies, kan je uitleggen wat dat precies is en inhoudt?  

E: Naja fitdutchies is een community met allemaal fitte Nederlanders. Ja iedereen heeft zo een beetje 

zijn eigen dingetje, de één is meer sport gericht de ander op eten en dan ja dan doen we, het zijn 

gewoon , we zijn één team en we versterken elkaar dan een beetje met de kwaliteiten die iedereen 

heeft. En .. 

S: IS dat opgericht door Jordi Sloots? 
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E: Ja Jordi heeft het inderdaad opgericht en hij heeft eigenlijk ook de meeste mensen benaderd om 

erbij te komen en zo ook mij, twee jaar geleden ofzo toen ik echt net begon. Toen stuurde die een keer 

een berichtje van hee vind je het leuk om bij fitdutchies te komen bloggen. En toen dacht ik naja 

prima, het leek me hartstikke gezellig en het is ook super gezellig als we met zijn allen zijn. 

S: Oh hebben jullie eens in de zoveel tijd een gezamenlijke meeting? 

E: Naja er zijn meerdere meetings, soms gewoon een beetje random. En heel af en toe gaan we met 

zijn allen eten. Maar we zijn nu met een best wel grote groep. 

S: Hoeveel ongeveer dan? 

E: Ik denk een groep van 15 mensen ofzo..dus dat is best wel veel volgens mij. En het is ook best wel 

lastig om met IEDEREEN af te spreken. Ja het is mooi als je, weetje je hebt één groep zegmaar die 

allemaal ja hetzelfde, de zelfde passie hebben dus als je dan met hun bent dan weetje het klikt gewoon 

altijd ofzo.  

S: Je hoeft niets uit te leggen.. 

E: Nee precies dus als ik zegmaar, de vorige keer hier achter waren wij, zo’n sauna is dat en met een 

hotel overnachting enzo. We waren met zijn vijven en dan gaan we eten met zijn allen. Nou dan vraagt 

er één om speltbrood de ander die wil geen brood, hee kan je dit even weglaten..weetje het is 

niet…voor ons is het allemaal heel normaal maar als je dat met je eigen vrienden of familie doet dan is 

het vaak van Eef moet weer even anders doen ofzo.  

S: Ja precies, en hoezo moet jij een foto maken van het eten? 

E: Ja naja eigenlijk snapt iedereen het ook wel hoor, inmiddels zijn ze het wel gewend. In het begin 

maakte ze je een beetje belachelijk, tenminste toen ik net begon. Dat is alweer bijna 2 jaar geleden, 

haha – ze lacht- echt joh…het gaat hard, hahah als je erover nadenkt.  

S: Wat deden ze dan qua belachelijk maken 

E: Oh van die flauwe dingetjes zeggen bijvoorbeeld als ik dan binnenkwam, Hey quinoa. Hey Elifood, 

hoi konijn. Gewoon allemaal stomme dingetjes, Maar wat ik wel vervelend vind is dat mensen nog 

steeds dan zeggen van oh eet je wel genoeg of dat soort dingen. Nee maar dat vind ik wel irritant als 

mensen dat dan zeggen. En de meeste mensen snappen het dan nu wel en die zien dat ik echt twee keer 

zoveel eet als, als zij eigenlijk. Maar gewoon op een andere manier. Clean. En ik eet ook echt wel een 

keer een taartje of een dingetje maar ik vind het ook gewoon ook lekkerder als ik het zelf maak want 

dan weet ik hoeveel erin zit. En het is meer, ik kan niet zo heel goed tegen suikers. Ik vind dat ook 

gewoon niet lekker. Als ik gewoon een normale brownie ofzo heb ja ik weet niet, ik houd daar gewoon 

niet zo heel erg van. Gewoon iets meer balans ofzo in het eten. Gewoon lekkerder. 

S: Oke, maar die kritiek of flauwe grapjes, hoor je dat nu ook nog vaak? 

E: Neh eigenlijk niet, 

S: En als je het hoort van wie is dat dan meestal? 

E: Ja wel mensen van, mensen opzich van Instagram iedereen snapt het zegmaar maar ehm, meer 

mensen van dichtbij zo van ah joh doe es ff normaal of eet eens even normaal. Maar tja, mijn ouders 

ofzo die zien nu ook van ik eet wel gewoon heel goed. Dus die vinden het, en mijn moeder die eet 

eigenlijk ook mee met alles wat ik maak en me zusje ook wel en mijn vader is een geval apart dus die 

betrekken we er maar even niet bij 

S: Oh je woont nog thuis 

E: Ja ik woon nog thuis 

S: En dan kook jij dus wel is? 

E: Ja ik kook eigenlijk altijd 

S: Oh maar is dat dan niet lastig omdat jij misschien iets anders wilt eten dan zij? 

E: Ja maar ik was altijd al heel druk met school en eh stage en scriptie en andere dingen eigenlijk dat 

ik eigenlijk nooit.. 

S: Heb je hier gestudeerd in Leiden?  

E: Nee in Amsterdam, ik heb een versnelde opleiding gedaan dus ik zat bijna elke dag van, ik moest 

om half 9 beginnen en ik was om 18 uur klaar nah dan moet je nog terugkomen dus meestal had ik 

altijd al wel het eten mee zegmaar.  

S: Wat deed je dan ? En hoe ging dat dan met je eten?  

E: Hospitality event management, dus dat is HBO ipv 2 jaar is het in, eh ik bedoel in plaats van 4 jaar 

is het in 2 jaar. Dus dat is wel echt knallen dus meestal maakte ik al dingetjes van tevoren dus 

eigenlijk altijd at ik eigenlijk nooit thuis. Dus het was nooit echt heel raar ofzo dat ik zelf kookte en 
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dat dat anders was en ik kook eigenlijk altijd, en mijn moeder vind het eigenlijk alleen maar chill dat 

ik altijd kook. Eigenlijk is zij gewend dat ik kook, gewoon ja…dus ze vindt het superfijn. Naja ze 

vindt het ook allemaal lekker en zij is zelf ook, een paar jaar geleden was zij heel erg moe altijd en 

toen is zij ook bewuster bezig gegaan met eten en minder suiker en eh ja meer verzadigde producten. 

Enz e merkt nu echt dat ze geen dallen meer hebt zegmaar tussen de middag en dat ze gewoon veel 

energieker is en dat vind ik ook wel heel erg mooi om te zien dat mijn moeder daarin ook een beetje 

mee gaat. 

S: Oh ja dat is inderdaad handig en mooi om te zien ook. Maar je vader dan? 

E: Mijn vader is gewoon een geval apart. Die eh die denkt dat die 18 is en die drinkt 2 liter cola en die 

ontbijt met neh dat is gewoon iemand die blijft gewoon zo zegmaar (ze maakt een gebaar met haar 

handen om aan te geven dat ie dun is) eh ja. Maar 

S: Oh hij is gewoon nog slank? 

E: Ja haha. 

S: maar je ziet het wel vaker toch dat mensen die heel ongezond leven alsnog dun blijven.. 

E: Ja maar dat is wel al zijn hele leven, hij is gewoon.. 

S: Hij sport ook niet? 

E: Ja hij zit op de sportschool en hij doet wel aan wielrennen maar haha ja dat is het dan, dat is 

zegmaar echt een geval apart dat kan je niet vergelijken met de gemiddeld Nederlander – ze lacht- 

S: Je hebt die opvoeding toch voor een deel meegekregen en bent toch de andere kant op gegaan  

E: Naja mijn moeder is altijd wel wat strenger geweest hoor. Of naja tenminste strenger zegmaar een 

snoepje gewoon naar school mag wel maar gewoon één snoepje pakken en in het weekend mag je een 

keer een zakje chips maar, geen cola doordeweeks weetje dat soort dingen maar gewoon meer normaal 

weetjewel. We aten gewoon brood en ‘s avonds aardappels, groente, vlees, geen gekke dingen en we 

aten nooit echt heel vet ofzo. Gewoon normaal.  

S: maar je vader deed het dan wel en die je ziet dat dan wel doen..jij mocht door de weeks geen cola 

drinken maar je zei net dat je vader dat wel elke dag veel doet 

E: Ja dat klopt maar dat interesseerde me ook niet echt ofzo. Ja ik zie hem meer als.. 

S: Oh dus je was niet zo’n kindje diiie dan zei van ‘ja maar papa mag het wel’.. 

E: Was jij dat? 

S: Nee maar mijn ouders probeerde ook het goede voorbeeld te geven of naja ze hielden zich in ieder 

geval zelf ook aan dezelfde regels als waar wij ons aan moesten houden. Maar ik heb het zeker wel 

gezien bij vriendinnetje waarvan de ouders bijvoorbeeld ook zeiden, als je tot je 18e niet rookt krijg je 

je rijbewijs van ons…terwijl die ouders dan zelf ook rookten.  

E: Ja…ohja ja zo ging het bij mij precies ook. Maar hij is dan wel gestopt met roken 2 jaar geleden. 

Dus dat eh dat is wel een pluspunt alleen het eten dat eh- ze lacht- hahah, dat is nog een stap te ver.  

S: maar als jij kookt eet ie dan wel mee? 

E: Ja ligt er helemaal aan wat ik kook…Hij is maandag tot en met woensdag sowieso altijd weg want 

dan zit ie in het buitenland voor werk en ja op donderdag eten we dan meestal iets met rijst ofzo en 

gewoon kip en groenten. En dat eet ie wel gewoon of lasagna weetjewel gewoon iets groters. En dat 

eet ie wel vrijdag is het meestal uit eten. Dus ja…en dan, maar dan eet ie wel normaal weetjewel. Dan 

kiest ie wel tonijn gewoon iets lekkers of biefstuk maar niet per se dat ie er dan heel veel groente bij 

wil of op eet. En op zaterdag tja hebben wij niet echt een vaste dag zegmaar dat is een beetje een 

soepdag, of ja…iedereen doet gewoon wat die lekker vindt en waar die zin in heeft. En zondag eten 

we wel wat luxer. Dus weetjewel we hebben biefstuk of kip of ja weet ik veel. Dus het is niet dat ie 

heel slecht is als ie bij ons is. Het valt opzich ook wel mee van hij eet alleen maar snackbar eten. Hij 

houdt wel van kwaliteit eten zegmaar, maar dan eet ie niet heel veel groente, gebakken aardappels 

ofzo ipv gekookte, dat is het meer.  

S: Aha ja ik begrijp het. Hee en nog even terug naar die term fitgirl, die de laatste jaren zo is 

opgekomen. Zou je een soort definitie kunnen geven van wat voor jou eh een fitgirl is inhoudt? 

E: Ehm, wat het voor mij inhoudt is dat een fitgirl is gewoon, nah ik denk gewoon dat ze zelfverzekerd 

is, ze weet wat ze wilt dus ook qua, ze is in balans met eten en met beweging, dat is voor mij echt wel 

een fitgirl. Het hoeft niet perse te zijn dat iemand helemaal afgetraind is maar gewoon goed in is, in 

der vel zit en dan clean eet of tenminste clean, gezond eet en ehm ja gewoon genoeg beweegt en 

gewoon fysiek fit is.  

S: Wat versta je dan precies onder clean? 

Met opmerkingen [S253]: Ze leeft anders dan hoe ze is 
opgevoed.. 

Met opmerkingen [S254]: Fitgirl definitie 
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E: Weinig sausjes, toevoegingen enzo uit voorverpakte dingen. Kijk sausjes weetje ik maak zelf ook 

wel sausjes maar ik maak ze dan van pure producten. Dus niet uit een pakje knor en dan ff met een 

beetje water aangemaakt, ja dat is voor mij geen lekker sausje. Als ik iets maak dan maak ik het 

gewoon helemaal vers alles vers gehaald bij de groenteboer of supermarkt. Eigenlijk probeer ik de 

supermarkt ook zoveel mogelijk te vermijden maar ik bedoel meer verse producten bij de boer of eh 

bij de markt vind ik het opzich ook wel fijn om te komen en dan haal ik gewoon alles in huis van 

kruiden en dingetjes en dan snijd ik het en dan maak je het zelf ook aan. Dat vind ik zelf heel fijn. Qua 

eten. Dat alles zelf gemaakt is.  

S: Aha, en dat begon je natuurlijk te delen en je zei al dat dat een beetje begon als grap of een stok 

achter de deur voor jezelf maar op een gegeven moment ging dat natuurlijk groeien en groeien en ja 

wat gebeurde er toen? 

E: Dan ja, Naja serieus…ff kijken hoor het was meer van als grap, of naja grap. Gewoon voor mezelf 

inderdaad als stok achter de deur. En toen sprak beste wel veel mensen leek wel aan. En toen vroeg 

Jordi mij dus en zo ben ik ook eigenlijk wat groter geworden omdat je dan toch in een community zit 

en dan je leert allemaal mensen kennen op Instagram natuurlijk en dan wordt je steeds groter en groter 

natuurlijk. Want dan post die weer een keer wat van jou en zo groei je dan weer een beetje en ik dacht 

van nou weetje dit is best grappig. Maar eigenlijk, het eerste jaar wist ik helemaal niet hoe de markt 

ging die erachter zat. Dus ik wist totaal niet dat je er geld mee kon verdienen of dingen kon mee kon 

krijgen. Ik vond het wel leuk weetje die volgers en ja gewoon een beetje la la leuk ik post even een 

fotootje, ja is toch leuk. Dat vinden mijn volgers wel leuk. En toen op een gegeven moment had ik het 

een beetje door van godsiedorie je kan er gewoon geld meer verdienen jonge, en je kan echt er een 

business van maken. 

S: Wanneer kwam dat moment ongeveer?  

E: Ehm, ik denk na driekwart jaar ofzo. Ik was toen in mei begonnen 2 jaar geleden en ik denk eh eh 

ik denk eind van het jaar ofzo toen ik een beetje steeds meer mensen leerde kennen en die eh, met 

events enzo en toen zij een beetje vertelde en toen snapte ik al die tekst van iedereen. Want ja in het 

begin wist ik het allemaal niet zo van body&fit shop oh ja leuk. Ik dacht iedereen koopt daar gewoon 

zijn spullen, ik wist helemaal niet in het begin dat dat natuurlijk allemaal gesponsord was. In het begin 

heb je dat gewoon niet door.  

S: Nee, nee 

E: Of als je het niet weet dan weet je niet hoe die wereld in elkaar zit. Als niet-blo..als no buddy of als 

no-kenner ervan.  

S: Nee precies, maar toen dan? 

E: En dan ga je je op een gegeven moment wel een beetje erop richten van ik wil er echt geld uit halen. 

Op een gegeven moment, zegmaar voor mijn reis, was ik er zo mee bezig, was ik zo gefocust dat ik 

ook niet meer echt. Hoe noem je dat, voor mezelf leed mijn sociale leven eronder. Maar echt, het was 

nog niet zo heel erg maar…soms had je dan geen dingen tijd meer over om uit eten te gaan of soms 

liep ik in de sportschool of was ik andere dingen aan het doen alleen maar om die blog groter te 

maken. En dan denk je ja wat heeft dat nou voor zin, ik moet sporten omdat ik wil sporten en niet voor 

de blog. En waarom moet je dat blog groter maken of maakt het je dan gelukkig want ik weet niet of 

het je ECHT gelukkig maakt.  

S: Hoe bedoel je precies? 

E: Nou als je dan wel eens kijkt naar anderen, er zit zoveel concurrentie in en is het dan nog leuk. 

Gunnen anderen mensen jou het ook om dat..dat vind ik soms gewoon een beetje dubbel.. 

S: Die concurrentie of een bepaalde druk die erbij komt kijken dan dat je moet concurreren? 

E: Die druk meer, misschien alles bij elkaar vind ik wel gewoon, soms is het een beetje overdreven en 

het is hartstikke leuk allemaal hoor maar…daar kwam ik eigenlijk een beetje prijzig achter toen mijn 

schoonmoeder overleed, dan besef je waar het werkelijk om draait in het leven. Soms is het best wel 

een neppe wereld ook. Alles moet mooier zijn dan een ander, of beter dan wat die heeft of groter of en 

dat vind ik soms wel jammer weetje want wees gewoon jezelf en probeer zo te groeien of zo leuk te 

zijn met jezelf, dat mensen je vanzelf leuk vinden. Het hoeft niet altijd maar ten koste van weet ik veel 

wat, van iemand anders te gaan om te groeien. Want dat hoor je ook wel vaak dat mensen gewoon 

bijna misbruik van jou maken om zelf te groeien. Dat je denkt van ja dat vind ik jammer. 

S: Maar hoe gaat dat dan? Hoe merk je die concurrentie dan? 

Met opmerkingen [S255]: Fitgirl definitie en levensstijl, 
ze vind zichzelf ook een fitgirl want ze betrekt het clean eten 
op zichzelf. Hoe zij het doet 

Met opmerkingen [S256]: Stok achter de deur, deze  

Met opmerkingen [S257]: Er langzaam achter komen dat 
er geld valt te verdienen 

Met opmerkingen [S258]: Naief… 

Met opmerkingen [S259]: Expressie-effecten. Druk, 
sociale leven leed eronder. Obsessief mee bezig zijn.  

Met opmerkingen [S260]: Interactie met andere bloggers 

Met opmerkingen [S261]: Besef dat de online wereld 
niet is waar het leven om draait door een gebeurtenis uit de 
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E: Nou op events valt het opzich wel mee, dan is alles wel leuk en naja je merkt online opzich wel dat 

ja je voelt wel die strijd.  

S: Maar hoe dan? 

E: Nou als je een vraag hebt aan iemand van goh welk filter gebruik je dan krijg je geen antwoord of 

ze willen het gewoon niet zeggen en antwoorden dat. Ja ik heb het wel met er zijn bepaalde events, er 

was vorig jaar een heel open event, (les Mills? Onverstaanbaar ) iedereen ging met elkaar praten en het 

was heel laag drempelig dus iedereen weetje, het maakte niet uit wie je was het was gewoon gezellig 

S: Of je nu 10k had of 100k? 

E: Ja het maakte allemaal niet uit en of je alleen was of met iemand anders erbij, maar toeeen een keer 

met een Nike event bij de Vondelclub daar vond ik wel, daar voelde je het gewoon hoe mensen je 

gewoon zo als vlees naar je aant kijken zijn een arrogante keuring ofzo 

S: Is dit denk je in de wereld van de fitgirls meer dan in de fashion wereld omdat fitgirls over het 

algemeen misschien streberiger zijn? 

E: Nee ik denk dat fashion hetzelfde is, fashion is ook gewoon moordende concurrentie. Of je nu 

fitgirl of fashionblogger bent.  

S: Maar zie je dat zelf ook zo? Andere fitgirls als concurrenten? 

E: Ik zou het liever niet zien zo, ik zou liever denken er is ruime voor iedereen. 

S: Maar denk je dat er ook echt ruimte voor iedereen is? 

E: Naja er is opzich, weetje iedereen kan groot worden maar je moet gewoon dichtbij jezelf blijven en 

dan moeten mensen jou eh opvallen. Als mensen jou leuk vinden en dan gaan ze je vanzelf wel volgen 

en je hoeft je niet beter voor te doen als iemand anders of weet ik veel weetje dus tuurlijk is er 

uiteindelijk niet ruimte voor iedereen. Maar er is wel ruimte om een leuk profiel te hebben of gewoon, 

er is altijd ruimte voor iedereen. Maar er zullen uiteindelijk, en dat is met fashion dat is met alles zo, 

zijn er een paar die echt doorbreken en echt groot worden.  

S: En hoe kan dat dan volgens jou? Wat voor profiel moet je hebben om echt door te breken? 

E: Ja eh, dat weet ik ook niet. Daar ben ik zelf ook nog naar op zoek hahahah hoe eh, hoe eh wat je 

echt eh ja eh.. 

S: Zou je dat willen, echt doorbreken ? 

E: Eh ja dat weet ik niet.. in het begin wel maar ik weet niet of ik dat nog echt wil. 

S: Waarom dan? 

E: Ja naja de druk wordt gewoon nog groter, hoe groter je wordt hoe meer druk je ook krijgt en hoe 

beter je foto’s moeten worden en ik denk ook wel dat het heel erg leuk is maar als je Negin ziet met 

haar 3 miljoen volgers. Haar leven op Instagram ziet er fantastisch uit maar dan denk je, hoe leuk is 

dat, zal dat in het echt zou haar leven zijn. Het is waarschijnlijk heel eenzaam want ze is heel vaak 

reizen. En bijna altijd alleen, en het lijkt me nog steeds wel heel gaaf hoor en ze verdiend er bakken 

met geld mee maar het is gewoon meer van hoe groot is de kans dat jij dat ook echt zo ver gaat 

schoppen. 

S: En de tijd dat zij natuurlijk op kwam was het bloggen nog helemaal niet zo populair, is zij niet 

gewoon op het perfecte moment ingestapt.  

E: Ja zeker, maar dat was inderdaad nog een paar jaar geleden maarja en ze heeft ook mooie foto’s. 

Maar bij haar, ik denk ook wel dat zij uit een wat tenminste, dat weet ik niet zeker maar ze is 

natuurlijk Fashion en ze heeft volgens mij altijd wel al mooie kledingstukken gehad. En als jij mooie 

kledingstukken hebt, gewoon wat duurdere dingen en je maakt er mooie foto’s van dan vinden mensen 

je snel al interessant ofzo. 

S: maar ze is natuurlijk  ook gewoon een bloedmooie vrouw, 

E: ja dat ook zeker 

S: Daar had ik het laatst ook over met iemand, hoe belangrijk is je uiterlijk. Gaat het werken als je niet 

mooi bent? 

E: Nee, nee 

S: Nee precies, want als je kijkt naar sommige profielen ik weet niet of je Gabrielle Lenzi kent of 

Claartje Rose, ken jij hun? 

E: Ja ja zeker 

S: Naja weetje dat soort meiden hebben heel veel volgers maar geen blog, geen verhaal, geen story 

ofzo maar worden gevolgd door heel veel mannen vooral maar ook vrouwen omdat ze gewoon knap 

zijn. En dat is eigenlijk de enige reden bij hun. Tuurlijk hebben zij ook leuke kledingstukken, maar als 

Met opmerkingen [S262]: Terwijl je online leest dat het 
zo’n fantastisch leuk en gezellig event was met happy 
together foto’s 

Met opmerkingen [S263]: Oke het blijft commercieel,  

Met opmerkingen [S264]: Idee van hoe het is om er van 
te leven en nog groter te zijn. Toekomstperspectief…verschil 
ook perfecte plaatje en de realisatie dat dit wel eens anders 
kan zijn in de praktijk 
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je kijkt naar hun profielen, het past helemaal niet bij elkaar allemaal en wat hebben ze nou te 

vertellen? Niets, het is inhoudsloos. En als je diezelfde kledingsstukken aan zou trekken bij een ander 

persoon en precies op dezelfde locatie zo’n soortgelijke foto zou maken maar dan met een ander 

persoon die de meeste mensen niet als knap zouden bestempelen…wat dan? Weetje… 

E: Ja nou maar daar dacht ik in het begin ook heel veel over na. Eigenlijk moet je gewoon model zijn 

om hierin succesvol te zijn, je moet lang zijn, slank en een mooi gezichtje hebben en dan vooral een 

mooi gezichtje en slank. Lang is mooi meegenomen maar een mooi gezichtje is echt wel…en slank ja 

dan kan je alles hebben en dan heb je ook de kans dat meer mannen je volgen. Ja het is wel echt zo, het 

gaat gewoon om het uiterlijk om Instagram in the end. 

S: En vind je dat lastig? 

E: Ja, tuurlijk. Nee maar daarom, het is gewoon heel scheef. En in het begin dacht ik echt van ik wil 

groot worden en ik ga hier echt geld mee verdienen. Maar eigenlijk sinds die reis is er een soort 

keerpuntje gekomen maar ook meer om en nu helemaal met het overlijden van mijn schoonmoeder, 

dat ik meer de mensen om me heen wil geven en meer bij ze wil zijn en niet teveel alleen maar op 

online focussen weetje dat, het is nu gewoon heel leuk. Het is leuk om echt dingen te krijgen en te 

groeien en zo wil ik het ook  blijven zien. Ik denk niet dat ik echt echt miljoenen mee wil gaan 

verdienen, dat gaat bij mij ook niet eens lukken. 

S: Waarom niet? Ook niet als je er echt hard voor gaat 

E: Ja en nee, weet ik niet eigenlijk. Ik weet niet of je dan nog steeds nu zo groot kan worden. De één 

zegt dat Instagram nog in zijn jonge jaren is maar ik dacht zelf van het is al weer bezig met aftakelen. 

Maar toen zeiden mensen van ja maar jij zit er al jaren op eigenlijk vanaf het begin, dus voor jou idee 

zit IEDEREEN er al op en doet iedereen het al maar er zijn nog steeds mensen die het aanmaken en nu 

pas aan beginnen. En ja ik weet het dus niet. Want sommige mensen zeggen dus dat het nog steeds 

groeit maar ik ben bang dat het net als Facebook ook minder populair zal worden. Maar het kan ook 

zijn omdat wij er al langer mee bezig zijn, dus ik denk ook nog wel dat er nog steeds wel wat in zit 

maar omdat steeds meer mensen snappen ook de online business zegmaar dat het misschien echt geld 

ermee verdienen, ik weet het niet. Toch zijn er nog steeds genoeg bedrijven die mensen benaderen.  

S: Jij krijgt ook wel betaalde klussen al? 

E: Ja af en toe wel,  

S: Onderhandel je zelf dan? 

E: Ja eigenlijk, het ligt er een beetje aan wie het is en wat je krijgt. Maar in het begin nam ik eigenlijk 

alles aan wat je leuk vond. Dan dacht ik alleen maar oh leuk ik krijg dit gratis. Maar nu denk ik ook 

wel eens van nee dit past gewoon niet bij mij dus waarom zou ik dit doen. Weetje dan krijg je soms, in 

het begin kreeg je wel eens een pak koekjes en dan moet je daar een leuke foto van maken. Maar hoe 

ooit ga je daar een leuke foto van maken van koekjes…en het is nu gewoon als ik dit zo naja dit is wel 

anders (ze pakt haar koffiebekertje) naja oke koffie blijft altijd wel leuk om te fotograferen maar een 

pak koekjes wat gewoon saai is om naar te kijken om dat op de foto te zetten en online te zetten nou 

dan weet iedereen gewoon, nou dit is dik gesponsord. En zo wil ik niet overkomen. Als iemand die dik 

gesponsord is. 

S: Waarom niet? 

E: Ik wil een realistisch beeld laten zien, het realistisch laten lijken en ik zet soms ook gewoon make-

up loze foto’s erop. Laatst had ik ook gewoon een foto dat ik dacht van naja boeie weetje. Ik wil, 

tuurlijk zet ik ook wel mijn mooiste foto’s erop. Tuurlijk, je zet niet eentje erop dat je echt dikke 

wallen hebt. Zo ver ga je dan ook weer niet. Maar ik wil een beetje zegmaar een mix hebben van 

weetje dit is gewoon wie ik ben en ik, weetje ik hoef geen bikini show. Naja…ze kijkt naar haar 

Hunkemöller tasje en lacht, naja bikinis komen er nu misschien wel aan maar ik bedoel ik hoef geen 

spiegelselfies. Ja ik vind het persoonlijk niet zo leuk van die bikini spiegel selfies. en het staat Bij 

andere mensen wel leuk maar ja. Ik weet niet, ik vind het zelf gewoon, die foto’s worden gewoon niet 

mooi. En nee, maar het is ook wel grappig want toevallig zat ik vanmorgen nog op die, zij werkt bij 

dat ehm, eh personal body plan. Hoe heet zij… Judy ofzo? Weet je wie ik bedoel? 

S: Eh nee niet zo gelijk… 

E: Nou zij laat in ieder geval altijd foto ’s van der buik zien  

S: Hoe heet zij..? 

E: Judy ofzo, ja ik weet niet… 

S: Ik pak mijn telefoon en probeer het te zoeken.. 

Met opmerkingen [S265]: Keerpunt, real life is 
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E: Naja maakt niet uit, als je gewoon ziet als zij een foto  van haar gezicht post dan zie je dan krijgt ze 

veel minder likes dan dat ze een foto van der buik post. En er zijn gewoon heel veel mensen, en 

daardoor doen ze het denk ik ook eh, 

S: Omdat ze geilen op likes? 

E: Ja die geilen zeker op likes, maar het is gewoon ook, weetje alles gaat om het uiterlijk. Maar weetje 

als zij, zij post heel veel van dit soort foto’s in de spiegel in der ondergoed of sport bh met een heel 

kort broekje. En weetje, het is hartstikke leuk hoor en ik vind het prima als zij het doet, als andere 

mensen het doen maar ik hoef zelf zo niet over te komen. 

S: Maar het is wel goed dat anderen dat doen? Heb je daar niets op tegen? 

E: Nee ja naja weetje goed ze moeten gewoon zelf doen waar ze zich goed bij voelen. En als zij daar 

zelf blij van worden dan moeten ze dat doen.  

S: EN ken je Lienke van dear good morning? 

E: Ja.. 

S: Ik ben heel benieuwd wat je dan van haar vindt of naja haar account, want zij maakt ook heel veel 

spiegelselfies in sport bh maar toch weer op een heel andere manier dan die meiden waar jij op doelt. 

Want Lienke staat niet in een sexy pose en is vaak make-up loos of in haar slobber slaapbroekje met 

een knot op der hoofd 

E: Ja heel realistisch, bij haar, maar opzich vind ik het bij haar dat er nog wel wat meer verhaal achter 

zit omdat zij echt weetjewel voor een doel werkt. En voor een doel het doet en dan haar shape laat 

zien. Want zij werkt naar die wedstrijden toe en het is ook een hartstikke mooie meid, ze kan het goed 

hebben. Ehm ja weetje ik zou zelf nooit alsnog zo op de foto gaan maar zij heeft er wel een super mooi 

lijf door gekregen door die sport en tuurlijk snap ik dan ook wel dat je het wilt promoten zegmaar, 

sommige mensen zijn wat dikker ofzo geweest en die hebben dan nu opeens een sixpack en dan ja dan 

snap ik het wel dat je er heel trots op bent en als je dan wat volgers hebt dat je dat dan wilt laten zien.  

S: Maar niet elke dag wat jou betreft.. 

E: Naja weetje ik vind het prima maar ik kijk er naar maar ik doe er verder niets mee maar ik hoef het 

zelf gewoon niet te doen, ja weetje ik hoef zelf niet elke dag zo voor de spiegel te staan en mezelf te 

fotograferen. Zo ben ik gewoon niet en zo wil ik ook niet zijn. 

S: Heb jij een heel duidelijk idee over wat je dan wel wilt posten en heb je daar ook een schema van?  

E: Ehm dat is geen schema, dat is best wel random.  

S: Maar maak je iets om het posten of heb je iets gemaakt en ga je er dan een foto van maken? 

E: Eh ik doe het beide, soms maak, soms ga ik wel echt al dingen maken en eigenlijk ook echt zo van 

tevoren zorgen voor de foto, en soms dan zoals gister ofzo had ik wat gemaakt gewoon lekker nah dan 

maak ik het gewoon wat leuker op en maak ik er een fotootje van en kwak ik het gelijk online. Maar 

als ik even door mijn dingen heen ben, dat zal jij vast ook wel hebben, want je hebt een voorraad 

natuurlijk en als je daar doorheen bent dan ga je natuurlijk wel bakken om de foto te kunnen maken 

want dan heb je nieuwe foto’s nodig. 

S: Denk je wel eens oh shit ik heb nieuwe nodig, ik ben door mijn voorraad heen, ervaar je dan druk 

zegmaar? 

E: nou dat had ik dus voor mijn reis heel erg, dat ik er zo op gefocust was en nu tijdens die reis ben ik 

gewoon tot andere inzichten gekomen en nu weetje denk ik van prima. Ik stress niet heel erg meer 

maar ik wil wel elke dag wat posten. Dus wel gewoon ff, ik wil wel elke dag wat doen. Je wilt wel een 

beetje zeker blijven, anders dan raak je ook achter ofzo.  

S: Want je wilt blijven doorgroeien daarom 

E: Nou ik weet niet zo zeer of het om het groeien is maar gewoon, ik vind het, tuurlijk is het leuk om 

meer volgers te krijgen Maar ik weet nog niet zo goed wat ik er nou mee wil, uiteindelijk. 

S: Maar tot die tijd wil je het dan gewoon stabiel blijven houden zodat je in ieder geval nog alle kanten 

op kan, begrijp ik het dan goed? 

E: Ja weetje, ja en het is gewoon leuk. Ik vind het ook gewoon leuk om foto’s te maken en dan 

voornamelijk van eten en ik post nu ook wel. In het begin had ik dat helemaal niet, een half jaar 

geleden ofzo ook nog niet, dat ik foto’s van mezelf postte maar ik zie wel dat mensen het leuk vinden. 

Mensen willen weten wie der achter de blog zit en eh dat heeft, ja dat vinden mensen gewoon leuk. En 

dat vind ik zelf ook wel leuk. 

S: Ja want ik zag dat je vandaag al een foto van jezelf had geplaatst.  

E: Ja dus ja dat vind ik ook wel leuk. Want dan wordt het ook wat persoonlijker.  
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S: Ja precies, en nu je op reis gaat is het natuurlijk ook wel leuk dat je die foto’s dan ook kan plaatsen. 

E: Uhu, ja inderdaad 

S: Hoezo heb je er eigenlijk voor gekozen een jaar te gaan reizen. Want eerst doe je een opleiding 

versneld en dan neem je een tussenjaar? 

E: Ja ik heb natuurlijk 2,5 jaar keihard geknald en eigenlijk ben ik al drie jaar bezig met deze reis in 

mijn hoofd. Ik dacht telkens van als ik klaar ben met studeren wil ik gewoon een paar maanden weg. 

Want ik ben nog superjong en ik wil nog niet gelijk werken. En ja om naar de Uni te gaan had ik ook 

nog niet echt veel zin in en ik wist ook niet wat voor opleiding ik dan zou willen doen. En ik weet nog 

niet, omdat ik dus niet weet welke opleiding ik wil gaan doen. Dan kan ik wel een opleiding gaan doen 

maar als ik het niet weet dan vind ik dat zonde van mijn tijd en van alles.  

S: Ben je daar nu al wel uit inmiddels? 

E: Nah ik heb wel wat dingetjes uitstaan en wat ik dan ook wel weer leuk vindt van dat Instagram enzo 

is je ontmoet heel veel mensen van allerlei soorten dingen en daar kan ik misschien wel wat mee gaan 

doen qua werk of je leert mooie bedrijven kennen waar misschien leuk werk te vinden is maar ik weet 

gewoon nog niet precies wat ik wil. Dus dat is lastig dus ja weetje ik zie het wel gewoon wanneer er 

wat komt en wat.  

S: Want je zei toen straks wel mooi van ik ga nu op reis en dan ben ik precies voor de zomer, terug. Is 

dat dan met de gedachte dat je in september iets wilt beginnen? 

E: Oh nee, het is meer van dat als je nu weggaat en in de Nederlandse zomer terugkomt dat het hier 

dan ook mooi weer is en dat je dus eigenlijk een hele langer zomer hebt. Of een heel lange periode 

mooi weer haha. En het is niet zegmaar oktober en het is gelijk weer schijtweer hier. Dus zegmaar dat 

je je vakantie een soort van rekt. Dat was meer het idee erachter. En nu zeker, nu dit allemaal gebeurt 

is weet ik helemaal niet wat ik wil. We konden het wel opschuiven om in juni weg te gaan en bijv in 

november terug te komen maar nah het is meer van, voor mijn vriend ook omdat zijn moeder er niet is 

en dan kom je in slecht weer terug en dan wordt je nog weer extra depressief. En nu ga je weg en dan 

kom je hopelijk een beeste uitgerust terug en heb je hopelijk je hoofd een beetje leeg kunnen maken en 

dan kom je terug en dan kan je hier ook nog ff twee maanden genieten, naar het strand, van je vrienden 

genieten, lekker varen weet ik veel gewoon ff chill in plaats van dat je je gelijk weer moet opsluiten 

binnen. Want als je binnen zit thuis dan zit je te wachten op iemand die niet meer gaat komen en dat 

doe je nu ook, je bent aan het wachten want je denkt van ze is aan het werk, of ze is brood halen. 

S: Het is nog steeds niet helemaal werkelijkheid ofzo? 

E: Ja, maar het wordt wel steeds, je beseft het steeds mee maar ook omdat het is zooo uit het niets. Dat 

het gewoon het is, het is gewoon het blijft raar.  

S: Pff ja ik vind het zo heftig,  

E: Ja maar dat is het ook, en je wilt eigenlijk het niet beseffen. Dat heeft mijn vriend heel erg je wilt 

het niet accepteren dat je moeder er niet meer is. En dat was heel lastig, dan kom je terug en eigenlijk 

zit je nog in een reismodus, van ik ben nog 4 maanden minstens weg nu, en opeens ben je terug en tis 

kutweer en je gewoon je bent terug, dat idee was heel raar en dan de reden waarom ja dat is kut 

helemaal uit het niets, en dan zie je je moeder liggen in een kist. Dus het was heel confronterend en 

dan…naja die eerste week je wordt geleefd. De begrafenis.. 

S: Er moet dan ook altijd veel geregeld worden natuurlijk 

E: Nou dat eigenlijk niet eens, want wij kwamen natuurlijk pas 3 dagen daarna aan en toen was 

eigenlijk alles al geregeld. Bijna alles was gefixt maar toch ja weetje , mensen komen allemaal naar je 

toe met allerlei vragen en dingen en dan denk je ja leuk allemaal maar alles gaat langs je heen. En dan 

daarna is het van ja kom we gaan shoppen, kom we gaan dit doen, kom we gaan wat leuks doen om 

maar afleiding te hebben. En dat helpt dan misschien een uurtje maarja savonds ben je weer met jezelf 

en je gedachten. En dat is gewoon heel lastig en ook zijn vader die er nu natuurlijk alleen voor staat en 

hij heeft nog een zus en een broer. Ja het is gewoon, het is niet niets. En het was gewoon ook al voor 

die reis omdat toen we weggingen toen eigenlijk wilde we eigenlijk het liefste wel samen gaan terwijl 

we besloten hadden om niet samen te gaan.  

S: Waarom dan? 

E: Naja er gebeuren andere dingen als je samen gaat dan wanneer je alleen gaat of met vrienden gaat. 

Nah daar hadden we voor gekozen, maar toen was het zo ver mar dan is het toch wel heel moeilijk om 

elkaar los te laten. Dat was echt kut. Nou toen was hij daar en ik met mijn vriendin. En het liep niet 

echt, het was helemaal niet zo leuk met haar als ik had verwacht en dat had hij ook met zijn vrienden. 
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Met opmerkingen [S270]: Netwerk, positief  



181 
 

Hij heeft nog een paar paniekaanvallen gehad in Vietnam. Alsof die het voelde aankomen ofzo van ze 

moeder of alle druk naja en toen dus ook nog zijn moeder erbij. Dus er zijn zegmaar 4 of 5 dingen wat 

er allemaal in 3 maandjes tijd gebeurt is dat je het gewoon niet weet hoe je het moet rechtzetten of hoe 

je verder moet gaan. 

S: En mede daarom hebben jullie dus nu besloten de reis samen af te maken? 

E: Ja naja we zouden sowieso samen afsluiten maar het was meer van wanneer. En dan is het van ja 

weetje, je kan eind van het jaar gaan maar wat ga je dan nu nog een half jaar doen? Je kan wel 

gaan…je hebt geen zin om te werken.  

S: Je vriend werkt normaal ook niet? 

E: Nee we hadden allebei nog geen zin om echt te werken, we moesten nog even weg. En je kan nu 

wel voor een half jaartje werk gaan zoeken. Maar dan verwachten mensen weer dingen van je en daar 

ben je ook nog niet aan toe omdat je nog niet helemaal helder bent. Je bent ’s avonds gewoon moet als 

je dingen gedaan hebt. 

S: maar hoe zien jou dagen er dan nu uit? Want je hebt geen school meer en geen werk dus wat doe je 

dan zoal? 

E: Het is eh, wacht ik ga even naar het toilet oke? 

S: Haha ja tuurlijk 

…. 

E: Zooo 

S: daar is ze weer haha 

E: Ja haha, eh ja wat doe ik op een dag hahaha eh nou ik maak ontbijt en dan ga ik sporten 

S: Waar sport je dan? Hoelang? Wat doe je dan? 

E: Eh ja ik zit bij een sportschool maar we hebben in principe daar, we hebben een zwembad, een 

squashbaan, je hebt een sauna er is een tennisbaan, yoghaaaa, eh kracht ja. 

S: En wat doe jij dan? 

E: Ik doe meestal 3 of 4 keer per week kracht, 2 keer in de week yogha, en ik eh doe nog 1 dag in de 

week doe ik zeker een fiets training.  

S: Op de crosstrainer? 

E: Eh nee of ik doe spinning of ik doe buiten wielrennen.  

S: Aha oké,  want je hebt een echte fiets? 

E: Ja! En ehm het is maar net waar ik zin in heb eigenlijk. 

S: Weinig cardio valt me op… 

E: Weinig cardio…ja…nee ja het is, spinnen is dan cardio en soms doe ik het wel 2 keer in de week.  

S: is dat een groepsles trouwens die spinning? 

E: Als ik die binnen doe wel ja. We hebben wel zo’n klas zegmaar maar dan volg ik meestal gewoon 

een lesje want dan heb ik gewoon ff iemand die me dan aanmoedigt tijdens zo’n lesje en dan kan je 

gewoon nog net even ietsje verder gaan. EN als je buiten gaat ja dan is het ook lekker. Maar met dit 

weer ga ik niet buiten fietsen (het regent). Yogha ja en stretching. Je hebt ook een nieuwe les hebben 

wij nu. Essentrics. Heb je daar wel eens van gehoord? 

S: Nee nog nooit 

E: Dat is een soort ballet achtig met stretching, dus in principe je doet allemaal vloeiende bewegingen 

maar je rekt alles recht zegmaar. Dus het is niet echt yogha en het is niet echt ballet ja het is een beetje 

een mix van alles en ik vind het wel een hele fijne les. 

S: Gebruik je dan ook zo’n foam rol? 

E: Ja dat doe ik sowieso hoor, dat doe ik meestal voor ik ga sporten ook als ik gewoon kracht doe. 

Maar dat vind ik ook wel een hele prettige les, gewoon even heel ontspannen en om alles ff los te 

maken. En dan ga ik daarna een uurtje spinnen ahahha. Ja en als ik, ik noem het even boven want 

boven is bij ons. Soms doe ik wel eens een rondje omnia, dat is zo’n apparaat. Elke sportschool heeft 

dat tegenwoordig wel, zo’n multifunctioneel apparaat. Dat je er helemaal aan kan hangen, dat je jezelf 

kan optrekken, touwen kan doen. Dus dat doe ik dan. 

S: Ja dat is vaak het crossfit hoekje. 

E: Ja naja het is niet officieel crossfit. 

S: nee maar de crossfitters bevinden zich daar vaker dan de echte krachtsporters. 

E: Ja precies, nou dat vind ik dan wel lekker om en dat zie ik ook wel een beetje als cardio…omdat dat 

doe ik dan een minuut lang weetjewel ga ik dan 8 dingetjes doen. Doe ik een circuitje. Nou als je dan 
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touwen doen dat vind ik meer cardio dan kracht hoor. Naja het is misschien beide, ja het is wel beide, 

een beetje een mix dus dat doe ik dan misschien een kwartier of een half uurtje net waar ik zin in heb. 

En het is gewoon een beetje allebei en dat vind ik wel lekker en dan doe ik ff een rondje gym.  

S: Nee maar van mij hoef je niet veel cardio te doen hoor maar als je naar jou figuurtje kijkt zie je eruit 

alsof je veel cardio doet dus vandaar dat het me verbaasde 

E: Ja ik snap je wel, nee ik ben niet zo opgepompte krachtsporter. Ik ben wel de laatste tijd ook bezig 

ermee hoor om meer op lichaamsgewicht te letten en niet zoveel meer op pompen.  

S: Hoezo?  

E: Ja waarom? Ja kweet niet, op dit moment heb ik daar ff zin in. Ja… 

S: Ja dan moet je dat doen.. Maar dan ga je dus naar de sportschool en hoelang ben je daar dan? 

E: Eh ja, 2 uur of twee en een half…je komt altijd mensen tegen. Ik ken die hele sportschool daar dus 

dan is er altijd wel iemand waarmee je even een praatje maakt. EN dan dus zeg maar maandag is dus 

nu dan is 8 uur ’s ochtends dat essentrics en dan kwart over 9 een uurtje spinnen en dan ga je douchen 

dus dan ben je 11 uur klaar nou en dan ben je er alweer 3 uur geweest. Nou en dan ga ik naar huis en 

dan ff de hond uit laten haha. En dan ga ik OF naar mijn vriend toe of ehm ja, ik weet niet ik heb altijd 

wat te doen.  

S: maar waarvoor dan? Voor de blog of sociale dingen? 

E: Ja ook of sociale dingen want ik spreek ook wel veel af met vriendinnetjes of ik ga ff naar mijn oma 

toe of naar mijn moeder of naar mijn zusje, ja ik weet niet ik ben altijd wel bezig. Mijn vriend heeft nu 

ook niet zo heel veel te doen natuurlijk.  

S: Dus jullie doen nu samen veel leuke dingen? 

E: Ja dagjes weg enzo, gaan we ff een dagje naar Amsterdam, of dan gaan we naar de sauna en zoals 

gister dan zijn we wezen tennissen 

S: Oh lekker zeg, en dat tennissen deed je dan nog naast je sportschool? 

E: Ja haha, we hadden niets te doen dus toen was het van nah laten we gaan tennissen.  

S: Heb je vroeger getennist? 

E: Nee, nee, gister was eigenlijk de eerste keer dat ik echt getennist heb toevallig. Nee maar dat vind 

hij weer heel erg leuk om te doen.  

S: Maar je doet heel veel leuke dingen en je werkt niet, en je gaat straks weer reizen…hoe kom je 

eigenlijk aan dat geld? 

E: Ehm naja ik tijdens mijn studie wel gewoon gewerkt en dingen op zij gezet en gespaard. EN ik was 

in september klaar officieel met mijn studie en ik ging in december weg toen dus ik kon nog een paar 

maandjes knallen toen. 

S: ah en dat geld heb je nog bewaard zegmaar 

E: Uhu, ja 

S: En tijdens je reis ga je dan in hostels goedkoop goedkoop zegmaar? 

E: we deden wel goedkoop-goedkoop maar er is wel een bepaalde, kijk je kan een hostel van 3 of 4 

euro per nacht nemen maar die zijn gewoon helemaal crappie, maar je kan er ook eentje nemen van 7 

euro en die zijn gewoon redelijk normaal. Maar dan gaan we dus niet voor die 4 euro hostel maar 

liever voor 7 of 8 of 10 want dan heb je net nog een beetje luxe en is het schoner. En iets beter dan een 

vies smerig bed want er zijn zegmaar grenzen.  

S: Ja, ja , ja ja  

E: Er zijn zegmaar viezere dekbeden dan vloeren. 

S: Ja i know, ik heb het ook gemerkt in Thailand dan ga je toch al gauw voor een iets duurder hotel 

met een wc enz.  

E: ja precies, en ook ik zou natuurlijk 7 maanden weggaan dus je kan niet elke keer een duur hotel 

nemen maar wat ik wel heel leuk vindt is dat je er gewoon tussen kan zitten. Maar mensen zeggen wel 

eens met duizend euro ben je de Koning in Azië maar met duizend euro mag je blij zijn dat je daar ook 

een maandje kan overleven. Het wordt daar ook gewoon steeds duurder hoor. Met 1500 euro kan je net 

leuk leven daar maar dan kan je nog geen eens alles doen. Want ik heb bijv niet gedronken op reis en 

stel je wilt dat wel doen dan mag je er zo een paar honderd euro bij op rekenen want dat zijn gewoon 

Westerse prijzen hoor. 

S: Waarom heb je niet gedronken? Vanwege de prijzen? 
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E: Ja nee want soms is het ook wel goedkoop zoals in Laos betaal je volgens mij een eurootje voor een 

vodka dus dat is dan wel heel goedkoop maar ik drink eigenlijk sowieso nooit. Je kan er voor 8 euro 

dronken zijn maar daar gaf ik dan geen geld aan uit. Ik nam altijd mijn flesje water mee. 

S: waarom drink je dan niet? 

E: Ja meerdere dingen eigenlijk, ik heb gewoon geen zin in een kater en omdat ik gewoon heel bewust 

met mijn lichaam bezig ben wil ik ook niet teveel drinken. 

S: Is dat soms niet moeilijk? Als je op een feestje bent met vrienden? Of zoals morgen met 

Koningsdag als iedereen feest en zuipt? 

E: Nou morgen gaan we sowieso niets doen, omdat mijn vriend en ik beide niet echt in de feest 

stemming zijn.. 

S: Oh nee snap ik maar normaal gesproken? 

E: ja en nee, eigenlijk vroeger, tot mijn 19e heb ik eigenlijk wel altijd gezopen, gefeest en gek gedaan 

zegmaar. Maar daarna ben ik bewuster gaan leven enzo.  

S: is het dan niet extra moeilijk, want je vrienden zijn gewend dat je altijd meedrinkt en dan opeens 

niet meer? 

E: Ja en nee, iedereen is er nu zeker wel aan gewend en weetje ik kan ook gewoon leuk zijn zonder 

drank en als ik gewoon, je hoeft niet per se drank te hebben om het gezellig te hebben of om gek te 

doen. Natuurlijk doe je misschien iets gekker met drank op maar je kan het ook zonder. En dat zien 

hun ook. Ze zeggen ook van ja weetje je hebt geen drank nodig om gezellig te zijn. En tuurlijk weetje, 

het is alleen na 1 of 2 uur dan wordt ik gewoon echt moe en dan ben ik klaar en dan komen zij er net 

lekker in en dan ben ik weg, Maar ik ben ook niet meer zo’n feestbeest. En dat is mijn vriend gelukkig 

ook niet zo erg meer. Dus dan gaan wij gewoon lekker naar huis om 1 uur en dan is het doei jongens 

veel plezier nog.  

S: En dat vind je niet moeilijk? Dat je sociale druk voelt om ook te blijven? 

E: Nee helemaal niet, kijk als we om 21 uur al gewoon gezellig met zijn allen zijn gaan eten ofzo of eh 

ff drankje doen nah dan vind ik het wel prima om 12 of 1 uur. 

S: Maar link je dat ook eerder nu aan je profiel of dat je zoiets hebt van ja maar ik heb een account dus 

ik moet me nu ook bewijzen ook al heb je een keertje zin om wel helemaal dronken te worden? 

E: Nee dat helemaal niet, ik denk dat ik gemiddeld ofzo nog 5 avondjes in een jaar drink en echt losga 

zegmaar en dat vind iedereen hartstikke leuk dat ik mee doe en dat is echt niet van oooh maar mag jij 

wel drinken en ehm mag je wel taart eten  

S: Dat ervaar je nooit dat mensen je zien als fitgirl en verwachten dat je op feestjes ook ongezond 

afslaat? 

E: Nee ja en dan zeg ik ja maar ik mag toch doen wat ik wil. Ja nou oke dan is het goed zo inderdaad. 

Nee ja maar daar voel ik echt totaal geen druk van. 

S: Nooit het idee gehad dat je het moet uitleggen? 

E: Ja in het begin, dan moesten ze eraan wennen natuurlijk dat ik zo at en dat ik geen eh subway 

broodje ga halen of een pakje van knor kant en klaar. Maar dat snappen ze ook wel, tenminste de 

meeste mensen snappen dat wel. Maar je hebt ook een paar en ik weet niet, sommige zijn wat je dan 

wel eens hoort zijn meer jaloers ofzo, of die zouden het ook wel willen maar durven het niet. Of ze 

snappen het gewoon echt niet. Want ik heb ook een vriendinnetje naja een stelletje waar wij mee 

omgaan zegmaar en die die is, ik wil niet zeggen dat zij asociaal zijn maar die zijn gewoon wat 

lomper. En haar kind kreeg dan droge pasta te eten, dat is wat ze eet. S’ochtends krijgt ze een wit 

bolletje, en ze heeft vroeger zelf een eetstoornis gehad en dan nu gaat het wel goed met wat ze kan 

eten maar dan eet ze alleen maar broodjes frikandel en ze heeft zo’n wond hier (wijst naar de mond) 

maar het ging maar niet dicht zei ze. Maar ja hallo logisch, als jij niet bewust bezig bent of tenminste 

al zou je alleen maar aardappels, groente en vlees eten dan is het al beter dan dit. Dan broodjes 

frikandel en droge pasta. Maar bij haar gaat het haar gewoon niet in. Ze snapt het gewoon echt niet van 

gezond eten en wat het is. 

S: Heb je dan het gevoel dat je haar wilt helpen en het uit wilt leggen? 

E: Jawel en dat doe ik dan ook in het begin maarja af en toe dan, ze staan er gewoon niet voor open. 

En dan denk ik, waarvoor zou ik. Laat haar maar lekker gaan. Ik , kijk vaak neem ik eten mee ofzo. 

Laatst was er een housewarming, er had iemand een huis gekocht. Nou had ik allemaal gezonde 

brownies gemaakt, zonder suiker en dingen. 

S: Van zoete aardappel ofzo? 
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E: Ja precies, en die had ik dus op tafel gezet zodat iedereen gewoon een beetje kon pakken en naja het 

zag er heel lekker uit dus mensen die pakken het en stoppen het in hun maand en dan is het zo 

van…oh het is niet zo zoet. Hahah. Maar heel veel wisten ook al van oh het komt van Elifood dus die 

wisten het al een beetje maar eentje wist het niet en ik keek, zij kende mij ook niet dus die was heel 

erg verrast dus ik zag zo die reactie en ik moest wel lachen. Maar al die gasten van mijn vriend, het 

zijn gewoon makkelijke gasten en ze zijn tevreden met een broodje hamburger weetjewel, geef ze een 

zak chips en ze zijn blij. Maar dan geef ik ze dit en dan is het wel ook zo van hey eigenlijk is dit best 

wel lekker. En dat vind ik dan wel weer heel leuk en dan wil het eigenlijk op zo; n manier een beetje 

laten zien van wat ik dan eet. En dan komen ze vanzelf naar me toe als ze het interessant vinden. Dat 

merk ik nu. Want dat was ook met die housewarming. Op een gegeven moment kwamen er ook een 

paar van die gasten naar me toe van oh maar het is wel lekker en hoe doe je dat dan want …ze staan er 

wel steeds meer voor open, maar ik ga mensen niet pushen om het ook zo te doen. Weetje als ze het 

zelf willen dan komen ze wel wat vragen. Maar ik ga niet zeggen van EN je moet zo eten en je moet 

dit doen en je mag dat niet meer eten en dit niet. Nee dat werkt alleen maar averechts. 

S: Ja precies, en het staat natuurlijk ook gewoon op je blog zo van dit is het recept dus doe ermee wat 

je wilt 

E: Ja zo post ik het ook, gewoon een foto van hey dit eet ik, en ja weetje je moet zelf weten wat jij eet 

maar dit eet ik en ik ben hier blij mee en ja  

S: ja precies, hee heb jij zelf nog dingen waarvan jij denkt dat is ook nog interessant voor je onderzoek 

buiten wat we nu allemaal besproken hebben? 

E: Ehm nou we hebben al best veel besproken maar vooral wat het nu is, helemaal algemeen is denk ik 

dat mensen steeds wel bewuster worden van eten dat het niet alleen maar meer het broodje is wat 

iedereen sochtends en smiddags zegmaar eet. En dat de fitgirltrend er wel voor heeft gezorgd dat 

mensen bewuster zijn gaan leven en dat vind ik wel heel mooi van dat Instagram dat het daar voor 

heeft gezorgd als het ware. En het is misschien dat sommige mensen nog een beetje er niet voor open 

staan zegmaar maar dan denk ik of ze durven het niet of ze zijn niet anders gewend. Dat zie ik ook aan 

mijn schoonvader, die is 65 en die staat er wel voor open, die vind het allemaal wel leuk wat ik doe 

maar het is echt een Bourgondiër en die houdt gewoon onwijs van lekker eten. En hij snapt wel wat ik 

doe maar weetje die ontbijt nog wel met brood en die eet smiddags ook brood en brood is opzich niet 

slecht maar weetje je kan zoveel meer dan alleen maar brood… en weet ik veel wat mijn insteek is om 

te laten zien dat je niet heel veel moeite hoeft te doen voor gezond lekker en gevarieerd eten. Ik wil 

laten zien dat het eigenlijk heel gemakkelijk is, dat is mijn eerste insteek. Want het is niet alleen maar 

een blaadje sla wat wij eten, en dat denken heel veel mensen wel. Ja je bent dun dus je eet niets. En ik 

eet hartstikke veel maar het zijn bepaalde macro’s en minder vetten en bepaalde groenten. Je kan een 

hele bult groenten in, daar zit super weinig in qua vet. Veel vocht, en je raakt er vol van. En dat vind ik 

wel heel jammer soms, dat mensen dat niet in zien. Dan zien ze iemand die dun is en op zijn voeding 

let dan is het gelijk oh maar jij eet niets. Nee ik eet heel veel maar anders. En dat wil ik laten zien 

eigenlijk een beetje met mijn account, kijk nou wat ik allemaal eet, het kan toch allemaal. Weetje dat 

had ik int begin wel dan vind ik het zo lekker om alles te maken dan eet ik zelf ook bijna een heel 

bananenbrood weg in één dag en dan denk ik ook van..oops 

S: Oh dat heb ik ook wel eens gedaan hoor haha. Op zondagmiddag bak ik dan een bananenbrood met 

de gedachte dat ik de hele aankomende week een plakje mee kan nemen naar werk en school maar eh 

eh, dan is ie maandag al op ahhaha 

E: Ja whahah dat heb ik ook met heel veel dingen die te lekker zijn om te laten staan. Maarja dan denk 

ik ook wat maakt het uit het is nu misschien een keertje 300 calorieën meer binnen op een dag dan je 

eigenlijk mag maarja zo erg zit ik daar niet mee. Ik houd het niet meer bij wat ik eigenlijk binnen 

krijg. Ik eet gewoon met gevoel, wanneer ik honger heb en wat voor mij fijn voelt en wanneer ik trek 

heb. Ja ik eet wel een beetje gestructureerd maar gewoon wanneer ik het zelf prettig vindt. Vroeger 

lette ik op alles maar ik ben niet, ik was ook heel erg gericht op echt groot worden en sixpack enzo 

maar dat hoeft niet meer. Als ik mezelf gewoon prettig voel met wat ik eet en hoe ik eruit zie, gewoon 

meer hoe ik me van binnen voel en hoe ik me dan kan uiten als dat gewoon fijn is dan is het voor mij 

al beter. En tuurlijk ben je blij als je dan een sixpack krijgt maar dat is geen, bij mij ik moet wel echt,  

mijn sixpack zit meer naar binnen zegmaar dus ik moet echt heel droog gaan wil je dat zien. Je ziet 

wel lijntjes maar echt een sixpack… 

S: Ja maar dat is ook heel lastig voor een vrouw 
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E: Ja precies..als jij je fijn voelt kan je eigenlijk eten wat je wilt en dan straal je het ook uit. Maar als je 

zo erg gefocust bent dan werkt het niet. 

S: Dat vind ik heel mooi gezegd. 

E: Ja toch, maar zo is het wel denk ik 

S: Ja dat denk ik ook wel, had je verder nog dingen? Want we hebben het gehad over je reis, waarom 

je nu anders denkt over het bloggen en de situatie met je schoonmoeder, je reis en de druk die je af en 

toe ervaart… 

E: Nee eigenlijk niet…we hebben inderdaad veel besproken maar ik zou niet weten wat nog meer 

belangrijk is 

S: Oke, nou mocht je achteraf nog iets te binnen schieten, of mocht je nog iets kwijt willen dan kan dat 

altijd. 

E: Ja dat weet ik, andersom ook hoor als je nog vragen hebt dan bel je maar 

S: Ah dat is helemaal super, heel erg bedankt in ieder geval voor nu 

E: Ja joh tuurlijk, graag gedaan.  

 

 

 

Transcript 8. 

Transcript Interview 12-04-2016, 19:00 uur-20:10 uur, Amsterdam (AmstelPlace) 

Respondente: Carmen Ketelaar 

36.600 volgers op het moment van interviewen 

 

SB: Hi Carmen 

CK: Heeey! 

SB:Wat ontzettend fijn dat je mee wilt werken aan dit onderzoek, dat allereerst even. Ik zal mezelf nog 

even kort voorstellen en het onderzoek kort toelichten alvorens we beginnen.  

CK: Oh ja doe maar! 

SB: Ga ik doen, mocht je tussendoor vragen hebben stel ze dan gerust. Mijn naam is dus Suzanne 

Brummel, ik ben 22 jaar en momenteel doe ik in het kader van mijn Masterscriptie aan de VU een 

onderzoek naar de wereld van de fitgirls. Het doel van dit interview is onder andere om te kijken of en 

hoe er zogeheten expressie-effecten optreden, dit zou betekenen dat het creëren van online inhoud 

zoals jij dat doet op je Instagram door bijv. het plaatsen van een selfie in de sportschool niet alleen 

effect heeft op de ontvangers , jou volgers dus,  maar ook op jou zelf. Hiervoor zullen onder andere 

interviews afgenomen worden met verschillende fitgirls, ik weet dat jij ze liever niet zo noemt maar 

het is even een handige term om te gebruiken. 

CK: Ja nee dat begrijp ik helemaal, ik begrijp wat je bedoeld anders is het ook zo lastig uitleggen. 

SB: Ja precies, eh zoals eerder afgesproken zal de verwerking van de interviews volledig anoniem 

plaatsvinden tenzij je het zelf leuk vindt om genoemd te worden.  

CK: Ik heb niets te verbergen hoor, je mag mijn naam best noemen. 

SB: Oke, dat is goed om te weten, bedankt. Al je gegevens zullen natuurlijk sowieso vertrouwelijk 

worden behandeld en mocht je je niet prettig voelen bij het beantwoorden van sommige vragen dan 

kun je dat gewoon aangeven. Het uiteindelijke onderzoek zal enkel voor intern gebruik van de VU zijn 
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en zal dus niet openbaar worden gepubliceerd. Naar verwachting zal dit interview ongeveer een uurtje 

duren en zoals eerder afgesproken ook worden opgenomen. Heb je tot zo ver vragen?  

CK: Nee, alles is helemaal duidelijk hoor. Vraag maar raak. 

SB: Hee hoe is het met je? 

CK: Ja goed, goed met jou ook? 

SB: Ja zeker, ik ben druk met mijn scriptie  

CK: Oh jeetje, ja de laatste loodjes zeker ofniet? 

SB: Eh, ja ik ben wegens omstandigheden helaas twee maandjes later begonnen dan de rest dus het 

voelt nog niet alsof het echt de laatste loodjes zijn maar ja jeetje in mei moet het al ingeleverd worden, 

de conceptversie dan.  

CK: Oh maar dat is niet heel erg toch? 

SB: Nee, het is een superleukonderwerp en dat werkt al een stuk leuker en gemakkelijker.  

CK: Ja hoe ben je daar zo bij gekomen? Via je eigen Instagram? 

SB: Ja precies eigenlijk wel, ik merkte dat mijn account steeds meer begon te groeien en kwam 

eigenlijk terecht in een wereld waar ik nog maar weinig van af wist. Ik werd vaker uitgenodigd voor 

events en ontmoette daar een hele hoop andere meiden zoals ik en ik raakte steeds meer gewend maar 

merkte toch ook wel in die gesprekken dat sommige meiden soms echt gestresst zijn door hun account, 

heel veel druk ervaren, overspannen raken of ermee stoppen vanwege teveel drukgevoelens. Aan de 

andere kant zag ik meiden mentaal ook enorm groeien en enthousiast zijn. En daardoor ben ik gewoon 

heel benieuwd naar de diepere lagen achter deze meiden en hun accounts, wat drijft hun om ondanks 

de druk die ze ervaren toch door te gaan. Ik ben erg benieuwd hoe zij het leven als online influencer 

ervaren en wat die online populariteit doet met hun offline leven. Dus vandaar eigenlijk. Het is een 

apart wereldje, en ik wil gewoon heel graag weten hoe het daarbinnen werkt. Soms gebruikten meiden 

op events termen waarvan ik echt niet wist wat ze betekenen en nu merk ik dat ik soms zelf ook in die 

termen spreek. Het leek me daarnaast ook een interessant onderwerp omdat er nog maar weinig 

wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar dit soort online omgevingen terwijl het wel echt heel 

erg van nu is. Er wordt zoveel gedaan online. 

CK: Ja klopt. Echt vreemd dat er niet meer mee wordt gedaan. 

SB: Ja precies, er zijn wel al een hele hoop bedrijven die op die online omgevingen inspelen. Maar er 

wordt nog niet echt uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten hiervan. De gevolgen voor de 

volgers en de beheerders van de accounts zijn eigenlijk nog gewoon onbekend. 

CK: Ja dat is echt super vreemd eigenlijk. Dat is waar ja, dat is ook best wel het gevaarlijke denk ik 

daaraan. 

SB: Ja zeker, want je weet niet wat er gebeurt in de koppies van de volgers. Die kunnen door het zien 

van al die platte buiken misschien wel meer neigingen krijgen tot eetstoornissen en/of depressies.  

CK: Ja dat is inderdaad ook zo graag wat ik zelf met mijn account wil laten zien, omdat ik het zelf ook 

heel erg gehad heb. Ik ben echt een tijd lang depressief geworden omdat ik juist al die slanke meisjes 
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enzo zie, en ja ik heb zelf de pech dat mijn vetopslag zit op mijn buik. En ja, als je dan al die slanke 

meisjes op Instagram ziet enzo en die zichtbare buikspieren dan denk je ook van ja Fack, en waarom 

lukt het mij dan niet?! En ja dat frustreert gewoon enorm, daar kan ik me ook echt wel wat bij 

voorstellen en daarom heb ik ook op een gegeven moment mijn eigen account helemaal omgegooid. 

Op een gegeven moment wilde ik me alleen nog maar kwetsbaar opstellen als het ware. Kwetsbare 

dingen tonen. Zoals pas heb ik een foto geplaatst waarbij ik zat, en eentje waarbij ik stond.  

SB: Ja.. 

CK: Nou als ik zit dan heb ik gewoon eh vetrol 1, vetrol 2, vetrol 3,  

SB: Ja precies, dat heeft iedereen die zit natuurlijk.. 

CK: Ja precies dat! Daarom, dus ik dacht van niemand laat dat zien, en ik dacht van ja dat is juist wat 

ik dus wel wil laten zien.  

SB: Meer het realistische beeld wil je dus neer zetten? 

CK: Ja zeker, dat probeer ik zoveel mogelijk te doen omdat ik me er ook bewust van ben dat ik een 

soort voorbeeldfunctie heb. Je bent toch wel een voorbeeld ofzo en dan kan het gewoon echt gevaarlijk 

zijn denk ik.  

SB: Wanneer besefte je dat je echt een voorbeeldfunctie hebt? Was dat een bepaald moment of vanaf 

een bepaald aantal volgers ofzo? 

CK: Ehm, ik denk dat dat afgelopen zomer was toen heb ik echt in een hele flinke dip gezeten. Toen 

heb ik ook een tijdje mijn Instagram verwijderd.  

SB: Oh waarom? 

CK: Dat kwam omdat ik er toen eigenlijk zo, eh ja geobsedeerd mee bezig was zegmaar. Obsessief 

was het, echt gewoon niet meer goed. Dus toen dacht ik van, ik moet eraf, ik moet er weg. En toen heb 

ik gewoon in een impulsieve actie mijn hele instagramaccount ook verwijderd.  

SB: En wat bedoel je precies met obsessief? Wat maakte het dat je vond dat je er obsessief mee bezig 

was? 

CK: Eh nou ik zat er gewoon constant op te kijken, de hele dag zat ik er op te kijken. Wanneer ik dan 

een keer ongezond at dan moest ik dat altijd compenseren door meer te gaan sporten zegmaar omdat ik 

anders naar mijn idee mijn doel niet zou behalen. En dat eh, op een gegeven moment durf je gewoon 

bijna niet meer anders te eten dan je blaadje sla en je nah en dat soort dingen. En dan ja….(stilte)…Ik 

daalde wel in vetpercentage, dat lukte wel. Maar wat ik eigenlijk wilde, mijn buik…dat bleef gewoon 

een probleemgebied en dat frustreerde me zo. 

SB: Maar vond je het dan moeilijk die struggle als het ware met je volgers te delen? Want in principe 

zorgt het verwijderen van je account er niet door dat je probleemgebied ergens anders komt te liggen 

of dat je struggle ook opeens weg is…Misschien een bepaalde druk voor jezelf? 

CK: Jaa dat was het denk ik meer. Het was denk ik meer dat ik even rust voor mezelf nodig had, en dat 

ik die door het verwijderen van mijn account ook echt weer even kon vinden en aan mezelf kon 
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werken. En dat ik toch wat minder bezig was met mijn volgers en en en echt even goed op mezelf 

focussen. 

SB: Best heftig toch? Voelde het dan als een verplichting? 

CK: Ja, heel erg, echt heel erg. En daar had ik ook echt dat ik elke dag eh, 3 dingen moest plaatsen 

ofzo en dat elke keer als ik dan ging sporten dat ik dat per se moest laten zien en eh…wat ik at op een 

dag moest ik ALTIJD laten zien. En nu post ik bijna geen eten meer. Omdat ik heel anders ook ben 

gaan eten ook…tja..op een gegeven moment dan voel je je zo onder druk gezet. Dat je moet presteren, 

terwijl dat eigenlijk helemaal nergens op slaat natuurlijk… 

SB: Naja dat weet ik niet, ik begrijp het ook wel waar die druk vandaan komt. Het is ook iets dat je 

24/7 bezig houdt als je in die wereld wilt groeien heb je bijna ook geen andere keus toch…Maar het is 

wel iets wat je jezelf aanpraat want je volgers zullen waarschijnlijk niet gelijk heel boos worden als je 

een foto minder plaatst en zeker niet als je het uitlegt.  

CK: Ja nee precies, dat is het inderdaad wel. Maar dat denk je gewoon zelf de hele tijd, dat je iets 

verplicht bent naar al je volgers. Tegenover ze. Terwijl dat helemaal niet per se het geval is. Maar zo 

voelt dat dan wel echt. Op een of andere manier. 

SB: Ja precies, weet je toevallig nog hoeveel volgers je op dat moment had toen je die gevoelens 

ervaarde? 

CK: Ehhhhh….(stilte)…Ja dat waren er volgens mij rond de 22 duizend… 

SB: Oke, maar nu heb je zelf MEER volgers dan toen…  

CK: Ja klopt, toen ik het account weer ging gebruiken ben ik wel gewoon weer verder gegaan met 

ongeveer een gelijk aantal volgers. Ze hadden me niet verlaten. Maar ik heb toen wel alles weggehaald 

van dat profiel. Ik heb al mijn foto’s verwijderd. En ik ben echt helemaal opnieuw gaan beginnen.  

SB: Maar waarom wilde je dat? Waarom wilde je wel opnieuw beginnen want je had net die periode 

achter de rug waarin je zonder instagram rust ervaarde en jezelf terug vond? Het was een soort van 

obsessie, dan stop je, lijkt mij een heel rustige fase dan..heel fijn. Maar toch begin je dan weer, kun je 

dat uitleggen? 

CK: Ja toch miste ik het ook op één of andere manier omdat ik het toch ook wel echt heel erg leuk 

vond om al mijn dingen te delen. Alleen ik moest gewoon, ik moest het gewoon minder doen en ook 

moest ik doen voor mezelf en niet dingen plaatsen omdat mensen bepaalde dingen willen zien  ofzo 

bijvoorbeeld. En ik denk dat ik dat gewoon even moest zoeken ofzo en dat heb ik in die periode ook 

gedaan. En ik ben in die periode ook nog geopereerd dus dat was ook nog eventjes zegmaar dat ik daar 

nog wel eventjes druk van voelde. 

SB: Waaraan ben je precies geopereerd als ik vragen mag? 

CK: Ik heb een borstvergroting gehad. 

SB: Oke, dat wilde je graag omdat? 

CK: Ja ik had echt zo iets van, kijk van tevoren was ik zo aan het twijfelen van moet ik dat wel doen 

en moet ik het dan vertellen op mijn account of moet ik het niet vertellen. Ik struggelde hier heel erg 
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mee omdat ik juist altijd zo was van ,  aaah je moet houden van jezelf zoals je bent. En dan ga ik 

ondertussen wel gewoon mijn eigen tieten opvullen. Dat voelde ook niet fair tegenover mijn volgers 

ofzo. Dus daarom ook in die periode was het fijn geen Instagram meer te hebben. Ja ik vind het wel 

een beetje raar snapje? 

SB: Eh ja ik denk dat je ik ergens wel begrijp, maar dat je je borsten wilde opvullen is ook een deel 

van jou. Dat wilde je graag omdat je je onzeker voelde of ? 

CK: Jaaa, dit is echt de beste keuze uit mijn leven geweest.  

SB: Voelde je je echt zo onprettig voor die operatie? 

CK: Ja ik eh, ik eh…ik heb nooit borsten gehad zegmaar. Ik had, ik was echt volledig plat. Dus eh het 

was gewoon voor mij dat ik me niet vrouwelijk voelde en dat kwam vooral in de zomervakantie, komt 

dat extra 

SB: Bikini’s… 

CK: Ja, en ik paste gewoon ook geen bikini’s, ik paste helemaal niets omdat ik gewoon geen borsten 

had. 

SB: Ik herken het hoor, ik heb het ook nooit gehad. Maar ik denk dat het bij mij juist ook een gevolg is 

van mijn vele sporten. Borsten zijn natuurlijk vet en ik heb een erg laag vetpecentage. Mijn borsten 

zijn eraf getraind of hebben in ieder geval nooit de kans gehad zich te ontwikkelen omdat ik altijd zo 

laag in mijn vetpercentage heb gezeten, ook gedurende de puberteit. Heb je daar ook wel eens over 

nagedacht? Dat het wellicht kwam door je levensstijl? En dat als je minder zou sporten ze misschien 

ook waren gekomen? 

CK: Ja ik weet het niet, hmm. Ja naja ik had zegmaar…nah ik weet het niet zo goed. Want toen ik niet 

sportte, toen had ik ook geen borstgroei ofzo. Het is zegmaar nooit echt bij mij begonnen want ik ben 

pas twee jaar zo fanatiek aan het sporten dus dat is zegmaar sinds mij 18e ofzo. 

SB: Ah nee oke dan gaat het waarschijnlijk niet op, want voor die tijd had je ook geen borsten.. 

CK: Nee daarvoor had ik ook echt helemaal niets, ik ben toen ook wel eens naar de huisarts geweest 

ervoor. Omdat ik idd, nou mijn moeder die vond het natuurlijk ook helemaal raar want mijn zussen die 

zijn best vol. En ehm, die eh,  ja die hadden wel allemaal mooie borsten enzo en ik bleef gewoon 

achter (haha, ze lacht). En ik dus gewoon helemaal niets (ze lacht weer).  

SB: Ja ik begrijp het, wat zei de huisarts toen als ik vragen mag? 

CK: nou hij zei wel dat er weinig groeiklieren in zaten, dus ja blijkbaar, ik denk ook niet echt dat het 

echt was gekomen nog… 

SB: Ah oke, misschien moet ik dat ook maar eens laten onderzoeken dan. In mijn familie is de kleinste 

cup ook een D en ik heb als enige ook geen borsten. 

CK: hihi ja. Nee maar als je er geen last van hebt is het ook geen probleem. 

SB: Ik heb er inderdaad zelf geen last van of ervaar het niet als vervelend maar ik ben wel benieuwd. 

Ik wist ook niet dat ze zoiets konden zien, die groeiklieren. 

CK: hahaha ja kan allemaal.  
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SB: Kreeg je ook wel eens negatieve opmerkingen over de grootte van je borsten vanuit je omgeving? 

Dat dat ook meespeelde? 

CK: Ja dat had ik wel, vooral bij mijn zussen die wel eens een opmerking maakten dat ik echt dacht 

van ja.. 

SB: ze bedoelden het waarschijnlijk niet lullig dan maar het komt wel hard aan? 

CK: Ja het voelt wel zo, vooral als je er al onzeker over was zoals ik dat was ja dan komt het natuurlijk 

extra hard aan. Tien keer harder op je dak dan. 

SB: Ging je dan ook nooit mee shoppen als vriendinnen bh’s gingen kopen of was het ongemakkelijk 

als zij naar de hunkemoller gingen? 

CK: Ja ja zeker. Op een gegeven moment toen ik het echt besloten had ben ik ook huilend de winkel 

uitgerend terwijl ik bikini’s aan het passen was. Ik kon zelfs geen kindermaten aan en dat ja.. 

SB: nee precies heel confronterend dan opeens… 

CK: Ja dat is echt zo van, dit  kan echt niet meer, nee 

SB: Wanneer is het moment dan echt gekomen dat je besloot voor een borstvergroting te gaan? 

CK: Ja dat was in de zomervakantie, toen ik met mijn vriend op vakantie was. Ik had al wel een beetje 

van tevoren had ik al wel een consult gehad enzo en gesprekken maar nog niet echt de knoop 

doorgehakt en toen was het echt op vakantie, toen ik van vakantie terugkwam toen was het van ja ik ga 

het gewoon laten doen. 

SB: Steunde je vriend je daarin in?  

CK: Ja, hij zegt wel zelf van dat het niet nodig was geweest maar ja hij begreep wel dat ik het wel 

wilde doen en hij staat daar ook en stond er toen ook gewoon 100% achter dus dat was wel heel fijn.  

SB: Dit verhaal heb je uiteindelijk niet online gedeeld toch? Of heb ik het gemist? 

CK: Nee ik heb het nooit echt openbaar…eh…echt gezegd. Eh ja pas trouwens wel een kleertje 

tussendoor op mijn blog maar ehm, ik heb het niet echt ehm, niet echt openbaar gegooid. En er zijn 

wel eens mensen geweest die dan onder mijn foto een reactie gingen plaatsen dat ze iets gingen 

vragen, en dan ga ik er ook gewoon op in. Want ik het niet zoiets van ik hoef er niet geheimzinnig 

over te doen. Ik schaam me er ook niet voor dus ja ik heb wel zoiets van als mensen ernaar vragen dan 

geef ik wel altijd gewoon eerlijk antwoord. 

SB: Ja maar het is dus je loopt er liever niet mee te koop maar als mensen het vragen ben je wel open 

en eerlijk erover? 

CK: Ja precies ja, 

SB: Oke oke, even terug naar onze mail conversatie als je dat oke vindt. Want daarin geef je aan dat je 

de term fitgirl haat. Dat is best een heftige uitspraak…kun je dat toelichten? 

CK: Jaa… dat kan ik denk ik wel. Ehm ja ik vind zegmaar de term fitgirl, ik heb gewoon een beetje 

het gevoel alsof mensen dan in hokjes geplaatst worden ofzo. Dat je, dat je aan bepaalde eisen moet 

voldoen ehm wil je een fitgirl zijn en en ik heb altijd een beetje het gevoel dat wanneer je zo genoemd 

wordt of wanneer je jezelf zo noemt dat je jezel misschien een beetje meer voelt dan anderen ofzo en 
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dat heb ik zelf echt niet.  Want ja ik zou niet weten wanneer iemand een fitgirl zou moeten zijn …ik 

bedoel ja..moet je daarvoor zichtbare buikspieren hebben? Of dikke gespierde billen? Of een bepaald 

aantal volgers op Instagram? 

SB: Uhu ja precies… 

CK: Ja en dat is gewoon een beetje wat ik dus het vervelende vindt aan die hele term. Het is een beetje 

alsof je een scheiding maakt ofzoiets en dat vind ik naar mijn mening niet helemaal eerlijk zegmaar. 

SB: Maar vind je het dan ook zo’n nare term als mensen jou zo noemen? Want ik kan me voorstellen 

dat er een verschil zit tussen jezelf zo noemen en zo genoemd worden..? 

CK: Ja, nee klopt. In de maatschappij bestaat er een soort idee dat vrouwen, naja vrouwen die dus veel 

gezond eten, veel sporten EN dit delen op sociale media worden al heel gauw bestempeld als fitgirls 

terwijl zij zichzelf misschien helemaal niet zo zien of noemen. En ik denk dat dat echt een groot 

verschil is. Mijn zus die zegt ook af en toe tegen mij, hallooo fitgirl weetjewel. 

SB: hahah ja 

CK: Maar zelf heb ik dan echt zoiets van nou, dat ben ik toch helemaal niet, dat vind ik helemaal niet. 

En daar word ik dan ook altijd wel een beetje ongemakkelijk van ofzo als iemand dat tegen me zegt 

(hah, ze lacht) 

SB: Je geeft daarbij in je mail ook aan dat je soms zelfs niet naar bepaalde evenementen gaat om die 

reden.  

CK: Neee, nah ik heb soms het idee dat sommige mensen heel erg veel anders zeggen om juist bij dat 

soort evenementen aanwezig te zijn dus om echt eh een beetje bij het populaire groepje bloggers te 

horen. Het zijn echt groepjes. En dan is er bijvoorbeeld een evenement van Nike en dan moet iedereen 

daar opeens naar toe snapje? 

SB: Uhu (ik knik) 

CK: En dan is er weer een evenement van, nah weet ik veel… 

SB: Adidas of zoiets 

CK: Ja precies en dan moet gewoon bijna iedereen heen en ik heb dan het gevoel van ja als je daar 

bent dan hoor je er echt bij ofzo. Dat idee dat krijg ik soms en daardoor heb ik zelf juist heel vaak 

zoiets van nah niet zo’n zin in ofzo haha(ze lacht). In het begin ging ik echt nog wel en wilde ik ook 

gewoon echt nog heel graag overal naar toe omdat je dan natuurlijk wel overal connecties maakt en ja 

je ziet, je bouwt wel een netwerk op natuurlijk maar ja na een tijdje dan, dan , dan vind je dat ook niet 

zo belangrijk meer ofzo denk ik. 

SB: Was het in het begin dan dat je echt ging om je account te laten groeien en te netwerken? 

CK: Ja best wel, toen heb ik ook gewoon echt heel veel shoutouts gedaan enzo. Weetjewel, dat je 

elkaar op je pagina plaatst enne naja als je zegmaar nu kijkt naar de hoeveelheid volgers die ik heb en 

de likes die ik krijg op foto’s dan valt dat eigenlijk heel erg tegen en dat is vooral omdat ik toen echt 

heel veel van die shoutouts heb gedaan en dat je daar dus niet écht echte volgers ofzo van krijgt.  

Met opmerkingen [S306]: Negatieve houden tov de term 
fitgirl en het gebruik ervan…ze vindt zichzelf ook geen fitgirl 

Met opmerkingen [S307]: Zelf geen fitgirl 

Met opmerkingen [S308]: Er bij willen 
horen…Onzekerheid? Ideaalbeeld?  

Met opmerkingen [S309]: Interactie met andere online 
influencers 

Met opmerkingen [S310]: Het belang van events en 
netwerken… 

Met opmerkingen [S311]: Term uit het wereldje 
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SB: Ja precies, vind je dat naar? Of hoe voel je je daarbij? Wil je dan niet naar die events omdat je niet 

bij die groepjes wilt horen of voel je je onzeker over jou volgers?  

CK: Neuh, ik heb gewoon dat ik graag mijn eigen ding wil doen. Maar ik heb bijvoorbeeld wel dat als 

ik iets hartstikke leuk vindt. Ja dan ga ik er natuurlijk wel naar toe. Maar het is niet zo dat ik er dingen 

voor ga afzeggen.  

SB: Ja nee oke. 

CK: Kijk als ik echt kan, en er is iets waarvan ik zeg ja dat vind ik echt tof. Ja dan ga ik er wel gewoon 

naartoe. Maar als ik al een andere afspraak heb staan dan ga ik dat niet afzeggen ofzo.  

SB: Maar zeg je dan ook wel een evenementen af om een bepaald statement te zetten. Van die 

groupjes bijv waar je niet bij wilt horen, of dat je wordt uitgenodigd als fitgirl en niet gaan omdat je 

niet achter het gebruik van die term staat? 

CK: Nee dat is meer echt voor mezelf. Ja, nee.  

SB: Oke, maar je wordt toch ook wel vaak als fitgirl aangesproken in die uitnodigingen neem ik aan? 

CK: Ja dat inderdaad wel, dat is meestal wel het geval. En pas ben ik ook een keertje gevraagd voor 

een interview voor Linda meiden. En eh daar stond dan inderdaad ook gelijk wel die term in en dan 

denk ik ook van eh ja oke…hahah. En ook mensen in je omgeving toch wel.  

Dan loop je over straat en dan hoor je toch wel achter je, oh dat is die fitgirl, dat soort dingen. Hahaha. 

SB: Ga je daar dan tegen in? Want zoals in mijn mail zei je het gelijk. Maar heb je dat ook op straat of 

bij Linda meiden bijv.? 

CK: Nee normaal gesproken doe ik dat niet echt, helemaal niet als ik iemand op straat wat hoor 

zeggen. Dan besteed ik er gewoon geen aandacht aan. En in zo’n mail van Linda ja dan denk ik ook 

meer van , ja is misschien gewoon een makkelijke term ofzo om het maar gewoon even te benoemen 

ofzoiets. Dus daar had ik ook niet zoiets van daar ga ik tegenin ofzo, nee. Maar ik was pas ook 

gevraagd door iemand anders voor een interview. En diegene was heel erg gefixeert op de term fitgirl 

en toen vertelde ik wel van, ik gaf zegmaar een beetje dezelfde reactie als dat ik deed op jou mailtje en 

toen zei diegene ook echt van nou dan hoeft het niet want ik wil alleen maar fitgirls. 

SB: Aha, maar wat is een fitgirl dan volgens haar? Of zei ze dat niet? Want volgens mij is er nog 

helemaal geen definitie voor een fitgirl toch? 

CK: Jaaa, neeee er is dus niet zoiets als een fitgirl is dit of dat. En dat vind ik ook gewoon zo moeilijk 

aan die hele term. Want sommige meiden, ja ik heb wel eens mails gehad van mensen, jonge meisjes 

die zich werkelijk te min voelde omdat ze geen fitgirls waren. En dat vind ik zo erg, dat vind ik echt 

oprecht zielig.Echt heel erg, en dat eh dan weet ik ook niet zo goed van wie geeft jou dan dat gevoel, 

of wie laat jou je zo voelen dat jij dat niet bent. En wat is uberhaupt een fitgirl. En daar heb ik ook wel 

eens een blogje over geschreven. Die werd toen ook massaal gedeeld gelukkig. Maar dat , dat vind ik 

zelf ook  gewoon nog heel erg lastig en dat vind ik zelf ook best wel naja wat we int begin ook zeiden 

gevaarlijk zegmaar. 

Met opmerkingen [S312]: Ziet haar blog duidelijk niet als 
een echt bedrijf dat ze commercieel lopende moet houden. 
(vergelijk bijv met foodie-ness en hoe zij omgaat met 
uitnodigingen en afpraken qua planning)  
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SB: Misschien een rare vraag maar voel jij jezelf dan ook wel eens schuldig? Omdat jij ook van die 

foto’s post en jij toch vaak wordt gezien als fitgirl ook al wil je dat kaartje er zelf niet aanhangen..en 

dat zulke meisjes…misschien ook zo onzeker worden door jou profiel? 

CK: Ja maar dat heb ik soms wel hoor, dat ik me inderdaad toch wel een beetje schuldig ga voelen 

ook. Omdat ik dan inderdaad, ja die meiden lijken op één of andere manier toch echt mij als voorbeeld 

te zien en ook echt tegen mij op te kijken en dan denk ik gewoon van ja ik ben ook maar gewoon een 

meisje en ik ben niet meer dan jij of meer dan iemand anders maar zo zien zij dat soms dus echt wel. 

Dat vind ik lastig ook. 

SB: Kun je aangeven wat je dan terugmailt naar zulke meiden? 

CK: Ja ik zeg dan altijd heel eerlijk van, luister ik ben helemaal niet meer dan jij maar gewoon ook 

maar een meisje en toevallig heb ik dit als hobby erbij en eh…maarja tis niet zo dat mijn leven dit is 

ofzo. En ik heb ook nog gewoon mijn gedoetjes thuis enne mijn verleden en naja alles. 

SB: Ja want jij hebt ook best wel een turbelent verleden toch? Je bent uit huis geplaatst toch ook? Kan 

je daar iets over vertellen en of dat verleden ermee te maken heeft dat je nu zo’n account hebt waarop 

je het fijn vind om je levensstijl te delen? 

Want nu gaat het beter en dat je dat nu graag deelt daarom? 

CK: Ja, ja ja precies dat is inderdaad wel een beetje de insteek geweest waarmee ik mijn blog en 

account ook bent begonnen. Omdat ik ja een aantal eh nou ik ben inderdaad 5 jaar lang depressief 

geweest en uiteindelijk in 2011 ben ik uit huis geplaats. Toen heb ik 1,.5 jaar uit huis gewoond en ik 

weet niet hoeveel therapie gehad, ik weet niet hoeveel nah…gedoe. En uiteindelijk ben ik dan in de 

zomer van 2012 ben ik dan weer thuis komen wonen. En ehm  

Ik ben in 2014 ben ik inderaad mijn blog begonnne, maar dat was wel en ehm, inderdaad met als 

insteek om mensen te kunnen en willen laten zien van Ja, je kan het wel een beetje kut gehad hebben 

zegmaar maar dat wil niet betekenen dat het zegmaar, dat dat het einde van de wereld is. En ja omdat 

ik het gewoon heel erg fijn vindt om echt met voeding en sporten bezig te zijn denk ik echt wel dat dat 

mij ook heel erg geholpen heeft. Want ik heb heel toevallig, heb ik net een foto’tje geplaatst 

trouwens..ik had daar ook in gezet dat het voor mij ook echt wel heeft geholpen en dat ik nu eigenlijk 

pas, misschien dat het ook wel een beetje met mijn operatie te maken heeft hoor maar dat ik nu pas een 

paar maanden echt echt stabiel ben. En dat dat zoveel tijd kost en ja dat, dat je je gewoon heel erg, je 

moet er heel erg je eigen weg in vinden maar dat het ook…ja dat het ook gewoon niet altijd goed hoeft 

te gaan ofzo. Dat er gewoon ook wel momenten mogen zijn dat het niet goed gaat en dat het wat 

minder gaat, 

SB: Ja ja…(ik knik) 

CK:Maar ik ben wel inderdaad een beetje met die insteek begonnen van ja ik wil ook gewoon laten 

zien dat je toch vanuit een diep dal kan kruipen ofzo. En en dat dat dan mensen ook wel kan motiveren 

hoop ik. 

SB: En in jou geval hielp sporten en gezond eten daarbij 

Met opmerkingen [S313]: Toch geeft ze niet een volledig 
realistisch beeld online. Geeft ze niet publiekelijk aan dat ze 
onzeker was over haar borsten en dat ze problemen had met 
haar vriend enzo. 

Met opmerkingen [S314]: Tegenstrijdig, eerder geeft ze 
aan dat het leven beheerste. Dat ze er continue mee bezig 
was en ook zelfs depressief van werd en zelf zegt ze er 
obsessief mee bezig te zijn terwijl ze dan tegen die meiden 
zegt…het is maar een hobby voor erbij 

Met opmerkingen [S315]: Ik vind het wel interessant dat 
ze zo’n verleden heeft maar ik weet niet of ik het wil/kan 
gebruiken verder in het onderzoek…op wat voor manier 
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CK: Ja dat heeft mij wel heel erg geholpen ja.. 

SB: Maar als we het dan hebben over gezonde voeding en veel sporten. Ik heb ook iets gelezen over 

een eetstoornis volgens mij… (laat stilte vallen) 

CK: Ja dat klopt…ook nog.. 

SB: Als je het er niet over wilt hebben is dat oke hoor, maar in welke periode was dat dan? 

CK: Dat was ehm toen ik weer thuis kwam wonen in 2012, toen was ik echt heel erg veel 

aangekomen. Of naja, ja …ja ik woog 65 kg maar ik ben niet zo heel erg lang dus dat was eigenlijk 

best wel veel. 

SB: Hoelang ben je ong voor mijn idee? 

CK: Ik ben, ik ben ehm 1 meter 67. 

SB: Aha oke dan heb ik er ook een goed beeld bij. Want ik zie je natuurlijk alleen maar op foto’s maar 

die vertekenen heel erg. Als je op een bepaalde manier foto’s maakt dan kan je best lang lijken 

natuurlijk. Ik krijg soms zelf ook wel eens te horen op events, oh ik dacht dat jij super lang was… 

Maar ik ben zelf maar 1 meter 60. 

CK: hahaha (ze lacht) wat supergrappig, ik dacht ook dat jij langer was door je foto’s. 

Nee maar ik eh, ik was heel erg veel aangekomen en toen ben ik eigenlijk door middel van alleen mijn 

voeding aanpassen ben ik 10kg in korte tijd afgevallen en toen heb ik uiteindelijk…naja ik had de 

smaak eigenlijk wel te pakken. En toen ging ik steeds minder en minder en minder en minder. En toen 

woog ik uiteindelijk nog maar 45 kg en toen nou…ik was een beetje wedstrijdjes met mezelf aant 

houden. Wie de minste kcal op een dag kan eten die wint zegmaar. Dus ik zat elke dag maar rond de 

600 kcal. 

SB: Pfoeee …(ik schrok hier best wel van) 

CK: Ja…en als ik boven de 1000 uit kwam dan, dan moest ik mezelf straffen zegmaar. Want dat was 

eeeecht niet goed. En eh ik heb nooit echt overgegeven ofzo, ik heb niet mezelf laten braken maar het 

was wel van ik mocht zo weinig mogelijk op een dag eten, ik was mezelf echt oprecht aan het 

uithongeren. 

SB: Wow…en toen? 

CK: Nah en uiteindelijk na een tijdje moest ik,. Het was gewoon niet meer vol te houden en toen kreeg 

ik juist heel erg vreetbuien en toen kwam ik weer heel erg aan. En toen kreeg ik op een gegeven 

moment een probleem met mijn rug. Dus toen moest ik naar de sportschool en naja toen was het 

zegmaar een beetje zo van eh…aankomen en ehm ja ook wel op een gezonde manier aankomen.  

SB: Toen is het leven wat je nu leidt begonnen? 

CK: ja naja ja ik ben daar inderdaad begonnen met gezond leven maar weetje toen kwam die hele 

zichtbare buikspieren hype. En toen ging ik daar ook weer heel erg in mee. Toen werd datw eer heel 

erg obsessief zegmaar. Toen MOEST ik eigenlijk nog steeds aankomen mar op dat moment was ik 

eigenlijk alweer bezig met buikspieren creëren en daarvoor moet je afvallen. Dus alles bij elkaar. 

SB: Dus je ging van het ene uiterste naar het andere uiterste. Dingen zijn snel een obsessie voor je… 

Met opmerkingen [S316]: Eetstoornis is wel heel 
interessant omdat veel geinterviewde meiden obsessief met 
voeding bezig zijn. Carmen noemt het in dit geval een 
eetstoornis 600kcal per dag terwijl bijv. Anne van Fannetiek 
dit bewust eet om af te vallen en in vorm te komen voor 
haar wedstrijd.. 

Met opmerkingen [S317]: Balans zoek 
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CK: Nee, ja inderdaad. Wat het is…dat is het wel een beetje. En dat weet ik ook van mezelf. Het is bij 

mij altijd of het ene uiterste inderdaad of het andere uiterste. Het moet altijd of heel goed of heel slecht 

zegmaar… 

SB: Maar is er een soort van aanleiding geweest dat je dan toch ergens een knop kon omzetten van oke 

tot hier en niet verder en vanaf nu gaan we stabiel verder en gezond en niet meer doorschieten? Want 

de laatste tijd gaat het al langere tijd goed met je toch? Geen obsessief gedrag meer. Dus je hebt ergens 

wel een knopje om kunnen zetten. 

CK: Ja er is wel een aanleiding geweest, maar dat is iets wat ik echt nog nooit heb gedeeld met 

iemand…maar dat wil ik je opzich wel vertellen. 

SB: Als je het niet wilt delen hoeft dat niet, maar ik ben wel benieuwd… 

CK: Ja nee het is oke, maar dat is afgelopen zomervakantie geweest. Toen was ik met mijn vriend op 

vakantie en we waren aan het kamperen. En uiteindelijk zijn we eerder naar huis toe gereden omdat 

we een HELE erg ruzie kregen. 

SB: Oh jeetje 

CK: Ja echt nou tot schreeuwen en slaan aan toe. En eh nou toen we uiteindelijk thuis waren heeft hij 

het ook uitgemaakt.. 

SB: oh joh .. 

CK: Ja toen heb ik mijn Instagram dus verwijderd, oke dat moet nu weg..en nou toen is het 1 of 2 

weken uitgeweest en daarna is het gelukkig wel weer goed gekomen. Maar ehm, dat was wel 

inderdaad. Toen heeft hij ook tegen mij gezegd. Jij gaat ten eerste hulp zoeken, en ten tweede ga jij eh, 

mag je best wel weer beginnen met je instagram account maar dan ga je het heel erg anders aanpakken 

En dat was voor mij inderdaad wel dat die hele knop om ging. 

SB: Dus omdat je je realiseerde dat je dingen kwijt raakte die voor jou heel belangrijk waren door de 

manier waarop je met je leven en je account om ging. Je hield echt van hem en je wilde je relatie en 

een toekomst met hem toch niet op het spel zetten voor je gedrag als het ware? Want dat was eigenlijk 

alles waar je gelukkig van werd en niet je account. 

CK: Ja dat was het echt. Ik moest echt mezelf op één gaan zetten en dat gaf hij ook echt wel heel 

duidelijk aan. Of je gaat verder op een manier waarop je verder gaat maar dan is het wel zonder mij en 

dat eh, ja dat wilde ik gewoon absoluut niet dus toen was het inderdaad voor mij zo van ja ik moet nu 

gewoon echt iets aan mezelf gaan doen en naja over het hulp zoeken. Ik heb inderdaad een coach, en 

dat is ehm gewoon een mevrouw die waar ik ehm, nou eens in de zoveel tijd , ongeveer eens in de 

maand ofzo ga ik naar haar toe en dan gaan we eigenlijk, ga je eigenlijk je punten waar je het moeilijk 

mee hebt en waar je moeilijk mee kan omgaan die ga je eigenlijk vanuit jou positieven aanpakken. 

SB: Hoe gaat dat dan?  

CK: Nou het is geen therapie dat je alleen maar aan het praten bent over hoe slecht je leven eigenlijk 

is. Je bent eigenlijk juist aan het praten wat er allemaal goed gaat en op die manier probeer je je 

moeilijke punten aan te pakken. 

Met opmerkingen [S318]: Interessant: het opzoeken van 
grenzen/uitersten. Zwart/wit denken 

Met opmerkingen [S319]: Dit soort dingen zien we 
online niet terug  

Met opmerkingen [S320]: Besef door een situatie uit de 
offline wereld dat de online wereld niet is waar het leven om 
draait 

Met opmerkingen [S321]: Dagelijkse praktijk van een 
fitgirl… 
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SB: Is dat een bepaald soort therapie? Is daar een naam voor? 

CK: Ja empower coach heet het en dat helpt mij echt gigantisch goed, daar heb ik heel veel aan. 

SB: Dus dat blijf je er voorlopig inhouden? 

CK: Ja sowieso! 

SB: En je zei dat alles ook weer goed gaat thuis en met je vriend? Dus eigenlijk alles heb je weer op de 

rit? 

CK: Ja klopt inderdaad.  

SB: Goed om te horen, kun je aangeven hoe je dagelijks leven er dan nu uit ziet? Wat doe je zoals op 

een dag? Wat doe je door de weeks? Wat doe je in het weekend? Hoe vaak sport je? Ga je naar 

school? Werk je? 

CK: Ik ben eigenlijk best wel lui 

SB: ik lach 

CK: Maar ik zit eigenlijk de hele dag thuis, ik heb wel twee thuis studies gevolgd gewoon via de MHA 

maar ehm, eh gewichtsconsulenten en fitnestraines en ehm met fitnestrainer heb ik net vorige week 

afgerond 

SB: Ah gefeliciteerd dan ! 

CK: Ja dankje, naja en dan nog gewichtsconsulente dat heb ik ook zo goed als af, ik moet eigenlijk 

alleen wachten op mijn examen. Die heb ik in juni. Naja en voor de rest doe ik, ik sport 5 keer in de 

week eigenlijk altijd ’s ochtends.. 

SB: Is daar een reden voor dat je altijd sochtends sport? 

CK: Oh nee ja dat vind ik echt heel fijn. Ik ben gewoon, ik merk gewoon sowieso ben ik savonds echt 

een wrak, dan lig ik het liefste gewoon op de bank met de tv aan en ehm, smiddags ehm ben ik 

eigenlijk altijd bezig met de blog en instagram account. Ik maak dan voeding en trainingsschema’s. 

Dus dat is eigenlijk een beetje mijn werk zegmaar, ehm,…Ja ik woon nog thuis dus ik eh, ik hoef niet 

echt officieel te werken om mijn huur ofzo te kunnen betalen, Dus wat ik verdien met mijn blog is 

gewoon om te sparen voor mezelf zegmaar. En ehm..ja…Ja voor de rest doe ik dus eigenlijk vrij 

weinig. 

SB: Maar dat sporten doe je 5 keer, zijn dat vaste dagen? Of wisselt dat als het maar 5 x is? 

CK: Ja nee ik heb eh eigenlijk wel een beetje vaste dagen, de dinsdag en vrijdag zijn mijn rustdagen 

maar als er dus iets is, of als er iets schuift waardoor ik bijv op een dag waarop ik normaal sport niet 

kan dan pak ik de dinsdag of vrijdag er bij ipv die andere dag.  

SB: Redelijk vast dus maar wel flexibel als je dingen hebt. 

CK: Ja precies zoals deze week kan ik niet op zaterdag dus ik vandaag geweest en neem ik donderdag 

rustdag en ga ik vrijdag dan weer. 

SB: Sport je bij de sportschool? 

CK: Ja ik ga naar ABC fitness heet dat en dat is de sportschool van mijn schoonvader. 

SB: Oh joh, dat is ideaal. 

Met opmerkingen [S322]: Interessant zelfbeeld 

Met opmerkingen [S323]:  

Met opmerkingen [S324]: Dit zien we dus ook niet terug 
online, die luie momenten 
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CK: Ja hahaha best wel heel erg handig. 

SB: Inderdaad, ideaal joh! Hee zoals ik in mijn mail al aangaf ga ik in mijn onderzoek ook in op 

expressie-effecten. Ik heb al eventjes kort uitgelegd wat dat inhoud. Maar ik kijk niet zo zeer naar de 

volgers maar echt naar de persoon achter de account. En ik ben heel erg benieuwd wat de online 

populariteit van meiden zoals jij doet met hun offline leven. Kun je daar iets over vertellen? 

CK: Eh ja helemaal niets…Nee echt heel weinig.  

SB: Echt niets? 

CK: naja het enige is dat ik dus wel via mijn blog nu een beetje mijn inkomen en werk heb. Dus dat is 

eigenlijk wel een invloed, en dat is denk ik het enige wat ik er denk ik uithaal/ 

SB: maar je voelt je je er niet anders door? Je ervaart geen druk of iets? 

CK: Nee ik ben gewoon, ik voel me gewoon Carmen.  

SB: Heb je dan ook nooit meer dat gevoel wat je eerst wel had, dat gevoel van druk erdoor. Het gevoel 

dat je dingen MOET. Of dat je een dag geen zin hebt maar toch maar iets gaat doen omdat je denkt dat 

mensen dat verwachten. 

CK: Nee ik heb dat echt niet meer, de afgelopen tijd heb ik me ook wel beseft van of naja tegen mezelf 

gezegd van dat ik hoef me niet te verklaren ofzo, ik ben helemaal niets verplicht. Tot niets of niemand. 

En de afgelopen weken had ik gewoon, normaal gesproken schrijf ik zegmaar 2 a 3 blogs per week. 

Maar de afgelopen weken heb ik het veel minder gedaan omdat ik er eigenlijk gewoon ff geen zin in 

had dus ja, dan, dan heb ik niet zoiets van oh het moet ofzo. Nee. 

SB: Je voelt je daar dan ook gewoon rustig bij? Als je het niet hebt gedaan? Dan lig je niet savonds in 

bed met baal of faalgevoelens? 

CK: Nee, ik had eh. Eh ik ja ik heb dat alleen dat ik me onrustig voel. Kijk ik maak meestal voor 

mezelf een planning wat ik zelf moet doen, wat ik op een dag wil doen. En als ik dan bijv echt wel een 

heel leuk blog onderwerp had en dat heb ik dan niet gedaan dan denk ik wel van he ja shit. Maarja joh 

dan doe ik dat gewoon de volgende dag ofzo dus nee geen last van die druk ofzo. 

SB: Gebeurt er wel iets met je als je een nieuwe post hebt geüpload? Bekijk je dan vaak je statistieken 

bijv? 

CK: Eh ja dat doe ik meestal savonds, dat ik gewoon savonds even kijk hoe die dag is geweest qua 

bezoekers. En op Instagram ook, ja meestal plaats ik een foto en dan leg ik mijn telefoon weg.  

SB: Dus het is niet zo dat je elke 10 minuten bij wijze van spreke je likes en comments checkt?  

CK: Nee, ja soms ook wel hoor. Maar ja dat is meestal alleen als ik me verveel ofzo.  

SB: Oke, want ik dacht misschien ligt het aan de soort foto. Dat je misschien 

CK: JAAAA dat ook wel hoor 

SB: dat je een beetje twijfelt over een foto en dat je er uiteindelijk voor kiest om een twijfelgeval wel 

te plaatsen en juist bij de foto.. 

Met opmerkingen [S325]: Ze geeft aan dat haar account 
geen invloed heeft op haar offline leven terwijl uit ongeveer 
alles blijkt dat dit wel zo is… 

Met opmerkingen [S326]: Een interessant punt is ook de 
commerciële kant van de online influencers 
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CK: Jaaa nee klopt helemaal, juist bij die foto’s kijk je wel extra’s en ben je heel benieuwd. En foto’s 

waar je zeker over bent kan je veel makkelijker je telefoon wegleggen. Ik herken dat wel heel erg wat 

je zegt. Zo werkt het wel een beetje. 

SB: Hahaha dat dacht ik stiekem wel een beetje. Is dat lastig om toe te geven? 

CK: Nah niet echt maar het is wel moeilijk ofzo want soms app ik ook gewoon eerst naar een aantal 

vriendinnen zo van kan deze foto wel? Is dit wel een leuke foto? Zoiets, of van welke foto is mooier 

weetjewel? 

SB: Ja ja ja ja hahaha ik lach 

CK: Hahaha ja al dat soort dingetjes, dan denk ik soms wel van moet ik eigenlijk helemaal niet zoveel 

over nadenken. Gewoon zelf doen wat ik leuk vindt en dan eigenlijk maarja. 

SB: En dan zie je wel..? 

CK: Ja haha 

SB: Maar is het dan nog wel leuk? Want je bent dan wel bezig met wat anderen er van vinden? Dus 

doen die likes en comments dan ook nog iets met je.. 

CK: Ehm ja ik vind het soms nog wel is, ik vind eigenlijk altijd nog wel dat het best wel vreemd is, dat 

dat dat dat ehm..dat mensen toch op een of andere manier zo..zo ja , je toch als voorbeeld zien ofzo. 

En en en dat dat ook inderdaad als reactie geven, en dan voel ik me altijd wel vereerd ja.  

SB: Je ziet al die likes en comments als waardering en dat ze jou als voorbeeld zien? Positief dus? 

CK: Ja, ja dat vooral. En ik moet ook zeggen dat ik vrij weinig haters heb zegmaar dus dat is wel fijn. 

Maar ik moet wel zeggen dat als je een keer een rotreactie hebt dat die echt wel blijft hangen.  

SB: Ja negatieve dingen blijven vaak langer hangen dan de positieve dingen…Blijf je er dan nog lang 

mee zitten malen in je hoofd? 

CK: Ja dat heb ik echt wel eens hoor, ik ben daar echt wel heel erg gevoelig voor zegmaar. 

SB: Ja dat begrijp ik wel. Antwoord je dan ook naar die mensen? Kan je een voorbeeld noemen van 

een negatieve reactie waar je echt veel moeite mee had en hoe je daarmee om bent gegaan. 

CK: Ehm ja een tijdje geleden had iemand onder mijn blog gereageerd van, eh ja ik kan zegmaar zelf 

toestemmen of iemands comment wordt geplaatst of niet. 

SB: Ja precies dat heb ik ook, trash it, spam it or approve it. 

CK: Ja inderdaad. Maar ik had er toch voor gekozen om hem wel te plaatsen, want ik bedoel 

ja…Opzich ben ik niet zo van het maakt me niet zoveel uit opzich als andere mensen dat ook lezen. 

Maar het ging er over alsof ik alleen maar deed alsof mijn leven echt perfect was. Nou hier een tripje 

naar London, en dan ga je dan weer op vakantie, en dan weer nieuwe borsten en dan weer dit en dan 

weer dat. Eigenlijk stond die hele post vol met jaloezie ofzo leek het, maar toch voel je je dan wel heel 

erg rot op één of andere manier. 

SB: Misschien juist ook omdat jij juist de realiteit probeert te laten zien en ook juist probeert aan te 

geven dat het leven helemaal niet altijd over rozen gaat. Je laat ook je slechtere dagen zien..en dan 

Met opmerkingen [S327]: Stukje onzekerheid 
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komt zo’n reactie misschien harder aan omdat het precies zegt wat jij volgens die persoon bent of doet 

wat je juist niet wilt..hoe je zegmaar juist niet wilt overkomen.. 

CK: ja precies, nou inderdaad precies dat dus. En ook dat ik gewoon in mijn blogs of wel een keer post 

op Instagram probeer ik dat juist inderdaad altijd heel realistisch te doen. Nou ik heb toen ook gewoon 

eerlijk gezegd van nou ik denk niet dat jij mijn blog werkelijk hebt gelezen of dat je uberhaupt een 

trouwe volger bent want anders had je wel geweten dat dat niet het geval is. Maar ja, soms dan dan 

staan er wel eens reacties onder en dan denk je echt…nahh. 

SB: Op Instagram is dat iets makkelijker denk ik, om zo even iets negatiefs te droppen. Maar voor jou 

ook makkelijker om zulke reacties te verwijderen. Doe je dat wel eens? 

CK: ja dat heb ik wel eens gedaan inderdaad maar meestal probeer ik dan juist de reactie te laten staan 

en dan op een hele volwassen manier te beantwoorden. Er boven staan. En dat kunnen ze dan vaak ook 

weer niet hebben.  

SB: Ja precies, ik heb dat zelf ook wel eens meegemaakt. Mensen die zich zorgen maakte om mijn 

afgetrainde lijf en voedingsschema’s. Terwijl ik natuurlijk onwijs goed weet waar ik mee bezig ben, ik 

heb een topsport achtergrond en heel veel geleerd over voeding en trainen. En dat probeer ik dan ook 

altijd uit te leggen.  

CK: Ja precies, en juist als je dan op zo’n goeie manier gaat antwoorden en het ze probeert uit te 

leggen dan worden ze vaak nog boos ook. Dus ze zijn er soms ook gewoon op uit om te kutten ofzo. Ik 

kan daar echt niet bij, waarom mensen ook zulke reacties plaatsen. 

SB: Kan je je voorstellen dat mensen zich daardoor beter voelen ofzo? 

CK: Nee ik snap dat gewoon echt niet, ik zie het ook wel eens langskomen bij iemand anders en dan 

denk ik echt van hoe kom je er nou bij om zo…om zo..dan heb je toch echt een rotleven denk ik. 

SB: Ja terwijl aan de andere kant spreken ze wel eerlijk hun mening/gedachte uit…meestal dan. Soms 

heb je natuurlijk ook mensen die gewoon zeggen wat een kutfoto punt. Maar sommigen 

beargumenteren ook waarom ze het niet met je eens zijn en dat vind ik zelf soms ook goed om te 

lezen, het laat je in ieder geval even met een ander perspectief naar de dingen kijken. Maar ik weet niet 

of jij dat ook zo ervaart? Om je een voorbeeld te geven. Ik ging laatst een challenge aan, ik moest twee 

weken lang een drankje drinken dat dan gezond zou zijn. En er was iemand die daar op reageerde dat 

ze het belachelijk vond dat ik dit ging proberen want dat het verkapte frisdrank was en dat wanneer ik 

naar de ingredientenlijst had gekeken ik er waarschijnlijk nooit aan was begonnen. En ik dacht van 

deze volger heeft opzich een punt, natuurlijk had ik wel naar die lijst gekeken en had ook ik mijn 

twijfels over de werking van het drankje maar misschien had ik die twijfels van mezelf dan niet goed 

genoeg naar hun overgebracht…Want mijn twijfel was precies de reden waarom ik het wilde uit 

proberen. Ik ging er vanuit dat het niet zou werken maar ik wil dat juist ook vertellen op mijn blog en 

wat het dan heeft gedaan. 

CK: Ja precies. Als negatieve reacties onderbouwingen hebben dan is het vaak logisch en beter. Maar 

ik heb vaak het idee dat mensen gewoon maar reageren omdat ze opeens iets willen zeggen ofzo. 

Met opmerkingen [S331]: Manier van omgaan met 
negatieve reacties, wellicht ook interessant  
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SB: Ja precies, en mensen taggen? Heb je dat ook wel eens? Bijv. @dezepersoon en dan kijk dit en 

dan weet je niet waar het over gaat.  

CK: hahahaha jaaaa (ze lacht hard), jaaaa ik vind dat zelf heel erg vervelend eigenlijk. Want dat ja. 

SB: heb je dan niet de neiging om het te vragen? 

CK: Jaaaa eigenlijk wel (ze lacht) ja heb ik echt altijd joh! Hahahah. Maar ook wel eens dat ze in een 

andere taal gaan reageren. Die ik niet spreek. Ik heb wel eens een meisje gehad die telkens in het Duits 

reageerde. Naja Duits denk je dan, maar IK kan echt nul Duits. En en, toen had ik wel, ik kon wel een 

beetje uit der woordjes halen dat het niet heel positief was maar ja ik heb toen gereageerd van het spijt 

me maar ik speek geen Duits, wil je het alsjeblieft in het Engels zeggen..maar dat doen ze dan niet he.  

SB: haha ja nee precies, hee zijn er ook nog negatieve kanten aan het leven dat je leidt nu naast af en 

toe een negatieve reactie, want je deelt toch een hoop online.  

CK: Ja je hebt denk ik toch wel een eh, naja een beetje een stempeltje.  

SB: Van? 

CK: Ja van ‘de fitgirl’ en ja dat merk je toch soms ook wel eens in je dagelijkse leven. Dat er toch ook 

mensen zijn die je zo aanspreken. Ja dat meestal mensen gaan vragen, mag je dat wel eten (zegt ze met 

een zeurstem). Naja dat zijn natuurlijk de meest hatelijke vragen die je kan krijgen! 

SB: Wanneer krijg je dit soort vragen? 

CK: ja bijv op een verjaardag van eet jij ook taart jij bent toch een fitgirl, en dan heb ik echt de neiging 

om een stuk extra taart in mijn mond te stoppen. Dat is zoooo weird, ik wordt daar een beetje kriebelig 

van. 

SB: Wat doe je dan? Ga je dan met ze in discussie? Of heb je zoiets van laatmaar.  

CK: Dat deed ik altijd wel maar de laatste tijd heb ik zoiets van ‘ja laat maar’ of stel ze de wedervraag, 

mag jij dat wel dan? En dan zijn ze vaak wel de mond gesnoerd. 

SB: Oke, oke…Is het dan zo dat in the end alle positieve dingen opwegen tegen dit soort negatieve 

dingen? 

CK: Ja absoluut, vind ik wel hoor. Maar ik vind soms ook wel. Ik ben pas een paar dagen naar Texel 

geweest samen met mijn vriend en toen heb ik gewoon echt mijn telefoon weggelegd. Gewoon echt 4 

dage helemaal niets gedaan met dat ding. En ik merk dan als je thuis komt dan val je er zo in terug. 

Dan begin je gelijk weer te plaatsen, en elke dag enzo. Maar dat merk ik dus aan mezelf dat ik ook af 

en toe gewoon een dagje vrij moet nemen. Gewoon een dagje even helemaal niets ofzoiets. 

SB: Je wilt die druk niet he, maar stiekem is ie er ergens toch? 

CK: Ja je hebt toch wel het gevoel van naja toch even een kleine update doen ofzo. EN ja soms is dat 

dan ook een kleine update maar ik vind het altijd ook leuk om er teksten bij te plaatsen. En mijn 

teksten zijn meestal ook… 

SB: Langer he 

CK: Ja wat langer haha (ze lacht). Maar soms moet ik mezelf wel een beetje op de vingers tikken. 

SB: ZO van, ho en nu even rust en tijd voor mezelf? 

Met opmerkingen [S332]: Term uit het wereldje 
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CK: Ja!  

SB: Hoe gaat je omgeving daar mee om? Dat je toch dagelijks zoveel ermee bezig bent? En als je bijv 

uit eten gaat of ergens bent dat jij vaak mensen moet vragen of ze foto’s van je willen maken. Of dat 

ze even moeten wachten met eten omdat je nog een foto moet maken. 

CK: Nou mijn vriend vindt het niet altijd heel fijn want die moet dan idd wel eens foto’s van mij 

maken en dan is het natuurlijk nooit goed. Dus uiteindelijk staan er honderdduizend foto’s op je 

telefoon en dan nog zit er geen goeie tussen. 

SB: Vind je dat dan moeilijk om aan te geven? Want diegene heeft toch zijn best gedaan en dat je dan 

moet aangeven van goh de goede zit er nog niet bij dus je moet nog even doorgaan. 

CK: Nou ik vind het bij Kjel niet moeilijk om te zeggen maar hij zelf wordt er op een gegeven 

moment gewoon zat van en dan zegt ie ja doei zoek het uit. Maar ja als iemand anders een foto maakt 

dan laat ik het maar. Maak ik wel een andere op een ander moment wel een nieuwe als ie niet goed 

was. Want dan vind ik het niet zo netjes om dan door te gaan vragen zegmaar. 

SB: Oke, hoe maak je ze? Met je telefoon of een camera? 

CK: Selfies met mijn telefoon maar ik heb wel een camera. Dus als ik naar een evenementje ga of ik 

maak een blog dan doe ik dat altijd wel met mijn camera. 

SB: Dat is wel meer gedoe om die aan iemand te geven, qua instellingen dan je telefoon.  

CK: Ja klopt inderdaad. 

SB: Hee en heb je nog een hoger doel met je blog? Wil je een statement maken, of wil je er van 

kunnen leven of wat is je diepere doel zegmaar erachter nog.. 

CK: Nou het is echt voor de fun, echt een hobby maar mijn vriend en ik zijn nu wel bezig met het 

opzetten van een website samen. Wij hebben een online magazine. Dutch4Health heet dat en dat dat 

willen we nu een beetje gaan uitbreiden ook naar een officiële website en dan willen we daar ook 

voedings- en trainingsschema’s aanbieden. En we zouden het wel leuk vinden als we daar iets uit 

zouden kunnen halen. Mar het is niet zo dat we dit echt als ons werk zouden willen doen later. 

SB: Oh dus je vriend zit ook een beetje in die branche, of is in ieder geval ook bezig met sporten en 

gezond eten enzo ? 

CK: Ja dat moet ook wel in een relatie, anders valt het niet vol te houden. Het is echt heel fijn dat je 

allebei die hobby hebt.  

SB: Hij begrijpt je dan waarschijnlijk ook beter. Je krijgt van hem dus nooit een opmerking van doe 

eens gezellig ofzo als je salade eet? 

CK: nee precies dat is wel echt heel erg fijn.  

SB: En dat project samen, hebben jullie een idee wanneer dat online moet gaat komen? 

CK: Nou we hopen het einde van deze maand. En dan willen we elke maand het nieuwe magazine 

online doen aan het einde van de maand en we hopen dus dat we einde van deze maand de website 

online kunnen gooien. We zijn nu bezig met opvullen en de website een beetje mooi maken en dan 

hopen we toch wel deze maand te kunnen openen. 

Met opmerkingen [S333]: Door tot het perfecte plaatje 
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SB: Oke erg gaaf! Ik ben benieuwd, ik ga het in de gaten houden hoor, ik heb net al opgeschreven. 

Maar ga je ook nog iets speciaals doen voor de opening? Een bepaalde winactie of iets dergelijks? En 

ga je het op je eigen account ook promoten? 

CK: Ja dat laatste sowieso! En we willen ook wel een leuke, een paar bedrijven een beetje vragen voor 

een leuke winactie nog kunnen doen.  

SB: Oke, je hebt dus niet per se de intentie om er jullie werk van te maken. Maar wat als het zo loopt? 

Lijkt het je dan wel leuk? Of is het voor nu prima maar wil je ook echt later iets anders doen? 

CK: Ja, nee het lijkt me heel erg leuk om er toch wel echt iets heel groots vant e maken alleen ik 

denkw el dat dat heel erg lastig gaat worden. Omdat ik naja in opleiding nog ben tot 

gewichtsconsulente en dan heb je toch wel. Dat merk ik nu al met de voedingsschema’s, kijk soms is 

het lastig dat je iemand niet persoonlijk kan spreken en je kan geen percentages opmeten bij die 

persoon en dat is wel een beetje jammer. Dus dan zouden we misschien moeten kijken of er iets van 

een locatie uit kan komen dat mensen er ook heen kunnen komen voor echt een consult ofzo. Dat we 

er op die manier echt een bedrijfje van zouden kunnen maken. Dat zou wel hartstikke leuk zijn 

natuurlijk. 

SB: Dus het is niet perse je doel maar mocht die kans zich voor doen dan zou het je wel heel leuk 

lijken? 

CK: Ja precies dan zou het ons wel heel erg leuk lijken. 

SB: En als je er uiteindelijk niet van kan leven…wil je dan gewichtsconsulente zijn van beroep? 

CK: Ja dat denk ik wel, ik heb al wel een paar uurtjes gekregen in de sportschool van mijn 

schoonvader dan. Dus het lijkt me wel leuk om dat te combineren, misschien iets met sport iets van 

gewichtsconsulente in de sportschool. Dat zou mij echt super leuk zijn. Dat is wel een beetje mijn 

hooffdoel zegmaar. 

SB: Oke, nou ik denk dat alles wel duidelijk is. Dan zijn we nu alweer aangekomen aan het einde van 

het interview. We hebben het gehad over je verleden, de punten waarmee je het nog steeds moeilijk 

hebt, maar ook over je account, hoe je dagelijkse leven eruit ziet en wat je hoopt te bereiken. En ik heb 

hierover geen vragen meer. 

Had je zelf nog vragen of dingen die niet aan bod zijn gekomen waarvan je denkt dat is toch handig, of 

dingen van hee dat heb je niet gevraagd maar dat wil ik wel kwijt.. 

CK: Nee eigenlijk niet ik denk dat ik alles heb verteld. 

SB: Oke nou helemaal super, nou mocht je vanavond of later toch nog denken shit ik wil dit nog 

zeggen ofzo. Dan kan je me altijd contacten en ook wat betreft de anonimisering.  

CK: Ah oke nou het maakt me niets uit als je mijn naam noemt hoor. Dat is helemaal niet erg. Ik heb 

volgens mij ook geen rare dingen verteld dus. 

SB: Nee maar mocht je hier later op terug willen komen dan kan dat. 

CK: Nee dat is hartstikke netjes hoor dat je het vraagt maar het is prima. 
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SB: Nou dan wil je heel erg bedanken! Ik ga alles uitwerken en mocht je het leuk vinden dan kan ik je 

de resultaten uiteindelijk ook toesturen.  

CK: Jaaaa superleuk! Ik ben erg benieuwd naar je scriptie dus laat maar weten hoe het gaat en wat er 

uit is gekomen!  

 

Transcript 9.  

Transcript Interview 26-04-2016, 14:00 uur-15:10 uur, Amsterdam (Jogha pop-up store, 9 straatjes) 

Respondente: Aranka van der Voorden 

18.100 volgers op haar eigen fitgirl account 

102.000 volgens op haar fitgirl platform #fitgirlcode 

59.900 volgers op haar sportkleding merk instagram 

Aranka is naast fitgirl ook Eigenaresse van haar eigen sportkledinglijn ‘Jogha’ en een fitgirlplatform 

(online magazine) ‘Fitgirlcode’. Als eigenaresse van twee eigen bedrijfjes en haar eigen blog en 

sociale media had ze geen tijd voor een formeel interview, wel mocht ik op Koningsdag langs komen 

in haar winkel, dan verwachtte ze dat het rustig was qua klanten en konden we kletsen. Zodoende 

gebeurde dit op Koningsdag. 

 

S: Hi, wat een gezelligheid hier zeg, lekker oranje 

A: Heeeey! Jaaa hè, we moeten er toch iets van maken zo hahah. Leuk hè die etalage!  

S: Ja onwijs tof! Hoe is het verder met je? 

A: Goed hoor, met jou ook? 

S: Jaaa zeker!  

A: Wat leuk dat je nog langs komt joh op deze dag. Moet je niet buiten ergens staan te feesten? 

S: Ja nee tuurlijk kom ik even langs, dit was ongeveer de enige kans om je te kunnen interviewen. Die 

laat ik niet schieten dan hoor. Scriptie gaat voor alles op dit moment. All day, all night haha. En ik ben 

niet zo’n feestig type, ik ga straks lekker eten met vriendinnetjes.  

A: Awh wat goed zeg, nou komt goed uit. Het is lekker rustig vandaag dus je kan me vragen wat je 

wilt. 

S: Ja het is niet druk inderdaad, maar superfijn dat ik je dan alsnog kan interviewen. Moet ik nog even 

kort uitleggen waarvoor het is ? 

A: Oh nee joh dat mailde je al, dat is helemaal prima hoor.   

S: Oke Wel heel gaaf hoor dat je hier nu zit. Tot wanneer blijft deze pop-up store? 

A: Tot zondag, ja ontzettend mooie locatie. Ook leuk met Koningsdag nu al die oranje spullen. 

S: Ja inderdaad, bijna op zie ik 

A: Ja die oranje hemdjes zijn hard gegaan vanochtend! 

S: Dat zal wel ja, en dat is de nieuwe Supernova collectie hè…(ik wijs naar een hoekje in de winkel 

waar ik de nieuwe collectie zie hangen, ik herken de kleding van Instagram en vanaf een PDF 

bestandje dat ik toegestuurd heb gekregen via mijn eigen fitgirlaccount, ik ben namelijk een Joghagirl. 

Dat houdt in dat ik de nieuwe collectie van Jogha mag promoten op mijn kanaal in ruil voor items)  

A: Jaaa, zo blij mee! Heb jij al een keuze gemaakt? 

S: Ja zeker, vorige week ofzo al. Maar ik heb nog geen mail terug gehad. 

A: A cool! Nee die meiden zijn echt heel druk op dit moment, maar dat komt wel. 

S: Ja nee dat begrijp ik, is ook prima hoor.  

A: Wat heb je uitgekozen? 

S: Ik ben voor de witte racerback gegaan en die broek erbij (ik wijs naar een zwart, grijs met witte 

sportlegging)  

A: Wat leuk dat je voor die witte bent gegaan, dat was echt een probeersel. We twijfelden heel erg of 

mensen dat zouden kopen of niet.  
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S: Jaaaaa ik vond die echt gelijk fantastisch, ik wilde eigenlijk al heel lang een witte sport bh maar 

heel vaak schijnen ze door en dan hoef ik ze niet. Maar deze zag er heel dik uit/ 

A: Ja dat klopt, de achterkant is opgevuld met zwart en de binnenkant ook waardoor die niet zal 

doorschijnen.  

S: Super handig! Maar ik vind dit modelletje ook wel heel erg Jogha hoor. Ik vind sowieso altijd alles 

mooi bij elkaar passen. Ontwerp jij dat allemaal zelf of? 

A: Nee we werken eigenlijk altijd met designers. We hebben verschillende designers al gehad en we 

hebben nu siiiiindss, die heeft niet aan deze collectie gewerkt maar die is al wel bezig met de volgende 

collectie en dan wordt het wel echt anders. 

S: Oe spannend, en dat is dan fall/winter? 

A: Ja , ja dat wordt echt heel anders 

S: Wat dan? 

A: We zijn met allemaal nieuwe dingen bezig. We willen naast kleding nu ook tassen en andere 

accessoires gaan verkopen. 

S: Oh jeetje wat spannend. En waar moet ik dan aan denken? 

A: Ehm, naja sporttassen van die soort van tag fleeche tassen. En jasjes… 

S: Zo dan, dat gaat echt de grote goede kant op he…kunnen we even terug naar al het begin want ik 

weet eigenlijk helemaal niet hoe je dit bedrijfje ooit bent begonnen en wanneer enzo… 

A: Oh ja…ehm ik heb in 2014 mijn baan opgezegd want toen had ik een idee voor sportleggings met 

printjes. Dat bestond toen echt nog niet echt.  

S: uhu 

A: Ohnee 2013 was het…naja begin 2014 eind 2013 ongeveer. In 2013 had ik het idee en ben ik ermee 

aan de slag gegaan en toen heb ik begin 2014 mijn baan opgezegd toen ik genoeg investeerders had 

gevonden.  

S: Hoe heb je dat gedaan dan? 

A: Een goed business plan opgesteld waarin ik duidelijk aan toonde dat het geld dat ze erin zouden 

stoppen terug zouden kunnen verdienen. En ik had zelf ook heel veel gespaard.  

S: Maar vond je het niet heel eng om je baan op te zeggen en dan al je gespaarde geld in een idee te 

stoppen? 

A: Nee en ja. Ja het was natuurlijk wel spannend enzo maar ik had echt een doel en ik wilde mijn 

spaargeld investeren in iets nieuws. En in die tijd heb ik ook fitgirlcode op gezet. 

S: Jaaaa goed dat je erover begint, want hoe zit dat dan?  

A: Nou dat is eigenlijk precies tegelijkertijd gegaan. Jogha was ietsje eerder, althans het idee Jogha 

was eerder maar bij Jogha duurde het ongeveer 9 maanden voordat we van ontwerp naar het 

uiteindelijke starten konden gaan zegmaar. Het kunnen verkopen. Dus dat duurde gewoon een tijdje en 

ik had in die tijd zoiets van oh maar hoe ga ik dat allemaal doen straks want ik moet al die spullen 

natuurlijk wel gaan verkopen. En hoe ga ik dat doen. En fitgirlcode was meer een soort springplank. Ik 

had dat bedacht als springplank voor Jogha maar dat ging eigenlijk zo goed lopen dat dat ook een 

eigen bedrijf geworden is. Dus nu zijn er twee verschillende bedrijven. 

S: Allebei op naam van jou ? 

A: Ja…. 

S: Wat tof! Maar wat was nou eigenlijk je bedoeling met fitgirlcode als springplank? 

A: Fitgirlcode was eigenlijk puur om mezelf neer te zetten als influencer en dan met andere meiden 

om me heen om gewoon heel veel mensen te bereiken en om dichter bij de influencers te komen. 

Zodat ik dichterbij hun kon komen en zodat zij die bloggers dan mijn kleding zouden gaan dragen. Dat 

was eigenlijk het eerste idee en ik vond het ook gewoon heel erg leuk.  

S: Want je bent zelf ook altijd sportief geweest? 

A: Ja altijd wel, ik heb ballet gedaan, judo eh ik heb heel veel jazz dansen gedaan en streetdance. 

Turnen heb ik ook nog gedaan. Dus ik ben niet iemand die een topsporter is ofzo. Of iemand die perse 

een heel gespierd lijf heeft. Maar ik ben wel heel flexibel. Ik doe ook yogha enzo.  

S: Ohja, van alles wat 

A: Ja dat vind ik heel erg leuk om te doen en ehm ik merkte wel van tja studeren, uitgaan, wat 

drinken…ik ben nooit dik geweest ofzo hoor maar ik was wel eens tukje zwaarder in mijn 

studententijd en toen ben ik gaan sporten naja ik sportte altijd al maar ben ik dus meer gaan sporten 

om fitter te worden en ik merkte wel dat ik daar echt gelukkiger van werd. En toen kwam ik er ook 

Met opmerkingen [S336]: Pragmatisch begonnen, 
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achter dat ik sportkleding een heel belangrijk deel van het sporten vindt. Dat is niet zomaar functioneel 

het is meer. 

S: Wat dan? 

A: Je moet er niet over na hoeven te denken, het moet passen bij je persoonlijkheid. Als je je ook 

lekker en zelfverzekerd voelt in je sportkleding kan je fijner sporten. Zeker toen ik begon met sporten 

was er nog zo weinig keuze. En daarom ben ik zelf begonnen met die keuzes maken. En daarom maak 

ik ook sportkleding met printjes die worden uitgebracht in limited editions zodat niet iedereen met 

hetzelfde loopt. En dat is een beetje het idee erachter en dat werkt dus gewoon heel erg goed. 

S: Ja precies, heel tof om te zien dat het inderdaad zo is gaan lopen mede door fitgirlcode ook dan 

toch? 

A: Ja nee zeker, veel bloggers en online influencers hebben bijgedragen aan het succes van Jogha. 

Doordat zij het droegen en lieten zien op hun accounts werd het bekend bij een breder publiek. 

S: Maar waarom heb je er eigenlijk voor gekozen te werk te willen gaan via een platform zoals 

fitgirlcode en niet enkel je eigen netwerk als online influencer te gebruiken? 

A: Ik heb wel een persoonlijke blog inderdaad, maar ik vind mezelf niet per se een fitgirl…als je kijkt 

naar fannetiek (NOTE: Deze meid heb ik ook al eerder geinterviewd! Aranka ziet haar als fitgirl, hoe 

zag zij zichzelf…)  

S: Maar wat is een fitgirl dan volgens jou? 

A: Ja dat is meer een persoonlijke fitness blogger en dat ben ik niet. Want ik schrijf ook over 

ondernemen bijvoorbeeld. 

S: Ja maar toch ook over sporten en een gezonde levensstijl… 

A: Ja maar ik vind die onderdelen echt niet interessant genoeg om mij te volgen. Ik bedoel ik heb het 

heel erg druk met mijn twee bedrijven en doe dat er even snel tussendoor. 

S: Nou jeetje maar je hebt daar ook echt wel veel volgers… 

A: Ja maar ik denk dat vele volgers ook zijn gekomen via Jogha en Fitgirlcode en ik ben er eigenlijk 

niet zo mee bezig als bijvoorbeeld een Anne van Fannetiek. Het is echt haar ding weetje 

S: Dat is haar werk inderdaad 

A: Ja precies dat is haar werk en ik merkte dat ik voor mezelf niet vond dat ik interessant genoeg was 

om alleen maar daar over te praten. En mijn kracht ligt meer in het vertellen van hoe blijf je fit terwijl 

je zo’n druk leven hebt, een drukke baan of een eigen bedrijf of twee zoals ik zelf.  

S: En dan ben je geen fitgirl? 

A: Ja nee vind ik niet. Voor mij is een fitgirl echt wel iemand met een sixpack enz en dat heb ik in het 

begin ook wel gewild en geprobeerd maar daar werd ik gewoon helemaal niet gelukkig van dus ben ik 

daar mee gestopt en heb ik gekozen voor de community fitgirlcode, om dat op te starten. Ik heb ook 

gekozen voor een community omdat IK daar niet per se voor nodig ben en dat is een goeie 

ondernemer. Iemand die ervoor zorgt dat ze een bedrijf start en dat het gaat lopen en dat ze weg kan 

stappen en dat het bedrijf gewoon doorloopt. En dat is fitgirlcode. Het zijn gewoon allemaal leuke 

meiden, en er kunnen nieuwe meiden bijkomen, er kunnen ook oude meiden weggaan als ze niet meer 

willen. Maar als jij echt iets hebt wat per se aan een persoon vast zit…ik ben samen met Christel 

begonnen 

S: Christel? 

A: Fitgirl Chris 

S: Ah ja ken ik 

A: Nou daarmee was ik in het begin echt het gezicht van het merk. Want zij hielp me veel en we deden 

samen heel veel om fitgirlcode op te starten als twee bloggers zegmaar. Maarja zij stapte weg en dat 

was gewoon niet goed voor het merk. En toen dacht ik van oke dat gaan we niet meer doen zo. Ik ga 

niet meer zelf per se als HET gezicht. Want dat is gewoon gevaarlijk voor je bedrijf.  

S: Maar toen ben je dus andere meiden gaan vragen om op jou website te gaan publiceren? Was je niet 

bang voor de kwaliteit van je website? 

A: Ja nee zeker, in het begin vond ik het heel eng maar ik merkte al snel dat mensen het gewoon echt 

prima vonden. Mensen krijgen de informatie die ze willen, we blijven dezelfde soort content posten. 

S: Voor de volgers is er dus niet heel veel veranderd vind jij? 

A: Nee precies, als je ook kijkt naar de Glamour en de Cosmo enzo. Die hebben ook allemaal 

verschillende redacteuren en eindredactrices enzo.  

S: Ja precies maar die schrijven niet over fitgirl dingen.  
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A: Ja nee oke maar het zijn wel magazines maar het is wel anders want die schrijvers moeten enkel 

schrijven zegmaar en bij ons moeten ze natuurlijk ook fit blijven. Wel grappig ik sprak laatste Anne 

erover en die zei ook opeens van…Shit ik moet eigenlijk wel voor altijd fit blijven als ik dit werk nog 

wil blijven doen. Dat was toen opeens iets wat zo binnen kwam van hee ohja… 

S: Ja want je fitte figuur is opeens wel je merk geworden en ook je werk.  

A: Ja! De druk ligt dan hoog. Ik merk dat ook bij mezelf hoor. Zij heeft dan gelukkig dat dat haar werk 

is zegmaar om fit te zijn maar fit zijn is niet het enige wat IK moet doen. Voor mij is het belangrijk 

van…ben ik fit genoeg om zoveel te werken.  

S: Hoeveel werk je ? 

A: 60 tot 80 uur in de week. Naja ik werk altijd eigenlijk. Als ik onder de douche sta denk ik na van 

wat dit of dat. Maar ik vind het echt niet erg. En ik vind het echt niet erg om een keertje een mailtje te 

sturen en…het is niet… Naja Instagram vind ik af en toe wel een beetje vermoeiend worden want ik 

heb wel heel veel accounts. Maar.. 

S: Houd je alle drie de Instagram accounts helemaal zelf bij ? 

A: Ja…daarom staan er ook altijd zoveel fouten in.. 

S: Oh dat is me nog nooit op gevallen hoor.. 

A: hahahha nou gelukkig, ik post het en dan vervolgens krijg ik gelijk 8 berichtjes over de spelfouten 

die erin staan en dan denk ik ohja oops.  

S: Mensen lezen de captures dus wel haha soms vraag ik me af of iedereen die leest. Ik denk wel eens 

dat de meeste alleen foto’s scrollen. 

A: Ja nee de meeste kijken inderdaad alleen plaatjes dat is ook zo.  

S: Daar heb jij denk ik weinig tijd voor naast al je werk… 

A: haha ja inderdaad, ik heb amper tijd om zelf te sporten. Vroeger vond ik het heerlijk om elke dag te 

sporten maar er komt een moment dat het gewoon niet meer gaat. Alhoewel ja soms sport ik nog wel 

vier keer per week maar soms ook gewoon niet. Deze week denk ik niet dat ik ga sporten.  

S: Want daar ben je te druk voor? 

A: (beetje geirriteerd) Ja ik werk in Amsterdam dus nu en Slaap in Amsterdam, ik werk van 9 tot 19 

hier in de winkel en dan ben ik klaar en ga ik  

S: Je woont hier niet normaal? 

A: Nee ik woon in Rotterdam maar vanwege deze pop-up store slaap ik tijdelijk bij een vriendinnetje, 

dus als ik ’s avonds thuis kom klets ik nog even gezellig met haar en dan ga ik naar bed toe. Ik heb dan 

gewoon echt geen energie meer om te sporten. En ik denk ook niet dat het zal bijdragen als ik nu ook 

nog zou gaan sporten. Daar wordt mijn lijf op dit moment alleen maar moeier van. 

S: Een klein rondje hardlopen zou je ook niet even willlen ’s avonds.. 

A: Nou nee echt niet, ik zit op dit moment echt in de energy saving modus en hardlopen vind ik 

gewoon echt het vreet gewoon energie. Dus ik heb meer zoiets van ik eet gewoon niet zo heel veel, ik 

ben normaal iemand die heel veel eet. Dus dan minder ik dat nu gewoon qua eten. En dan als ik 

dadelijk hier weer klaar ben ga ik wel weer gewoon mijn normale ritme oppakken. 

S: En wat is dat normale ritme dan? 

A: Vaak één keer crossfit, één keer yogha en één keer nog iets en dat is dan óf hardlopen, óf een event 

of een keertje met een vriendin mee. Ik word heel vaak meegevraagd. En sochtends doe ik heel vaak 

nog oefeningen en yogha maar dat tel ik niet mee.  

S: waarom tel je dat niet mee? 

A: Dat is gewoon een half uurtje..Dat is vooral als ik weet dat ik verder niet kan sporten. Het is meer 

lekker wakker worden.  

S: Oke, maar je bedoeld dat je het niet meetelt voor je website als activiteit of ook voor jezelf. 

A: Beide, ik heb nu wel een website waar ik dus vooral over de combinatie ondernemen en fit zijn 

schrijf. En ik schrijf wel over sporten ook maar dat doe ik dan op fitgirlcode. Mijn persoonlijke blog is 

meer, ik zit in een traject van. Naja we hebben dus nu dit neer gezet en het gaat heel goed maar om dit 

vol te houden moeten we opschalen, dan moeten we next leven en daar gaat op dit moment heel veel 

tijd in zitten en daardoor ben ik ook veel aan het lezen en leren en… 

S: Ja gaat het zo goed? Jullie zijn echt booming gegaan op social media dat heb ik wel gezien…maar 

daar ben je dus nu vooral zo druk mee? 

A: Ja in anderhalf jaar tijd is het heel goed gegaan. Sociale media heeft ons heel goed geholpen maar 

sommige prints zijn ook gewoon heel  goed gegaan en natuurlijk fitgirlcode, en meiden zoals fannetiek 
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en anne merel, dat zijn gewoon vriendinnetjes van me geworden en die help ik ook maar zij mij dus 

ook. 

S: Leuke meid inderdaad Anne, ik heb haar ook geïnterviewd. Heel open en helemaal niet arrogant 

ondanks haar grote populariteit. Dat hebben sommige bloggers wel een beetje. 

A: Ja een domper is dat dan he, dan kom je thuis van een event en heb je er eentje ontmoet die heel 

anders blijkt te zijn dan je dacht. 

S: Ja precies..heb je dat wel eens? 

A: Ja in het echt is het dan zo’n teleurstelling, dan dacht je dat iemand heel leuk was. Het is ook wel 

raar hoor want mensen hebben al een soort verwachting door alleen sociale media hoe iemand is. 

Mensen hebben bij mij ook wel eens dat ze denken dat ik helemaal niet leuk ben en dan later tegen me 

zeggen oh je bent eigenlijk heel leuk en dat ik dan later denk..ow oke… 

S: Vraag je je dan af of je iets verkeerd doet online? 

A: Ja wel,  

 

Er komen mensen de winkel binnen, ze gaat even helpen. De mensen hadden via Instagram gezien dat 

de winkel hier zat en kwamen speciaal een kijkje nemen voor de nieuwe collectie als ze weer weg zijn 

gaat ons gesprek verder 

 

S: Leuk of niet dat mensen dan speciaal komen?  

A: Ja heel tof, alleen ze hadden de kleuren toch iets anders verwacht…maarja we proberen zo goed 

mogelijk ons best te doen met die flatlays enz..maar het blijft lastig 

S: Maar toch komen er blijkbaar een hoop mensen speciaal voor de nieuwe collectie naar de winkel 

A: Ja joh, vooral voor sommige modelletjes, deze (ze wijst naar een sportlegging) daar komen mensen 

echt speciaal voor naar de winkel. Dan komen ze echt zo binnen “Ik moet concrete flora”  

S: Concrete flora? 

A: Ja zo heet het modelletje. 

S: Aha, die loopt heel goed dus. Welke vind je zelf het leukste?  

A: Die radiant, ze wijst naar een broekje met pauwenprintje. Die gaat ook supergoed, en die met die 

veertjes ook. Die is nu helemaal uitverkocht.  

S: Alles lijkt heel goed te gaan met je bedrijven en accounts, maar heb je daar dan ook wel eens stress 

van 

A: WEL EENS?! Hahahah ze lacht. JA tuurlijk! Ik ben ook wel iemand die niet heel stressbestendig 

is, ik stress snell maar  

S: wat voor stress is dat dan? Heeft dat te maken met sociale media dat je daar dan moet posten? 

A: oh nee, daar stress ik al niet meer om, het is meer investeerders, klanten, mensen moeten uitbetaald 

worden, iedereen zit aan je trekken. Elke maand moet alles weer kloppen met de financiën. En tuurlijk 

gaat het goed maar we maken nog geen winst. Het is alleen maar investeren. En daarom zijn die 

bloggers ook zo leuk. Die zorgen echt voor onwijs veel reclame voor weinig. Dat is ook zo van, zij 

kunnen echt laten zien hoe je dingen draagt en ook als jou lichaam een beetje hetzelfde is als dat van 

die blogger is het ook makkelijk even vragen van goh welke maat heb jij.  

S: Ja precies. Handig.  

A: Ja daar zijn bloggers echt top voor die je echt even een boost geven. 

S: Betaal je bloggers ook als Jogha? 

A: Nee dat doe ik niet, maar komt ook omdat ik genoeg mensen/bloggers ken die als blogger een groot 

netwerk hebben en het voor mij gratis willen doen. Zoals ik net al zij zijn Anne en Anne Merel echt 

vriendinnetjes van me en die doen dat dan gewoon.  

S: Netwerk blijft altijd belangrijk in welke business je ook zit.  

A: Ja precies. Maar met fitgirlcode doen we zelf wel enkel betaalde opdrachten. 

S: Oh interessant, waar werken jullie mee dan?  

A: We werken bijvoorbeeld voor Zalando maar ook de body&fitshop, bol.com en dat is gewoon leuk 

om te zien dat je blog echt wat waard is. 

S: Hoe bedoel je dat precies? 

A: Naja als je bijv weet dat bepaalde posts heel goed worden gelezen zoals een recept of work-out en 

je voegt een linkje in met waar je die ingrediënten kan kopen. En je logt in op je affiliate platform dan 
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zie je dus hoeveel mensen erop hebben geklikt en ook echt dat hebben gekocht. En dat zijn er altijd 

aardig wat. Wij verdienen er zo’n 300 euro per maand aan bij de body&fit bijv.  

S: Met enkel affiliate marketing? 

A: Ja…dat is 2% van wat mensen hebben gekocht. Dus je bent als blogger wel belangrijk want door 

fitgirlcode hebben zij dus 15.000 aan spullen verkocht en wij krijgen daar dus 2% van. En volgens mij 

verdiend Anne ook op die manier wel veel zo. 

S: Interessant inderdaad. Ik vind het vooral interessant om te merken hoeveel jij er van af weet en hoe 

diep je zegmaar in het fitgirl wereldje zit. Je bent niet alleen zelf een online influencer maar je werkt 

ook met andere fitgirls, je maakt gebruik van ze voor je eigen marketing en .. 

A: Ja klopt, we helpen elkaar hoor. Bijv Anne belt mij als ze een deal krijgt voor een samenwerking en 

dan belt ze mij want ik heb natuurlijk best wel veel ervaring met sales en dan help ik der met 

onderhandelen en dat doe ik bij meerdere bloggers die me wel eens mailen van goh Aranka dit bedrijft 

vraagt me nu dit wat moet ik terugmailen. En zo kunnen we elkaar ook gewoon een beetje behind the 

scenes helpen. En zij dragen Jogha en dat is voor mij natuurlijk top.  

S: Sta je over het algemeen zo positief tegenover de fitgirltrend? 

A: Jaaa zeer positief. Zeker. Ik vind het een. Naja ik denk dat het een beetje te vergelijken is met zo’n 

eh..dunne meiden op de catwalk. Weetjewel dat alle jonge meiden daar naar kijken of keken. En ik zeg 

niet dat het dat is. Maar ik denk wel dat het daarnaartoe gaat dat het zelfbeeld van een vrouw gaat van 

dun naar gespierder. En natuurlijk zijn er altijd meiden die volledig doordraven. Er zijn altijd 

uitschieters, mensen die echt compleet doorschieten. Altijd, ik heb wel eens gezien dat van die meiden 

aan de anabolen gaan opeens echt halve mannen worden. Dan worden ze heel mannelijk. Maar als je 

het puur sec hebt over de meiden zoals bij fitgirlcode en gewoon de fitgirltrend van meiden die 

gewoon zoiets hebben van nou ik wil lekker sporten, ik wil gezond eten en gezond leven maar ik wil 

ook af en toe lekker chocolade eten en een wijntje drinken. En dat kan. Ik geloof daar in. Dat je er 

goed uit kan zien voor jezelf en gewoon eh een leuk leven kan hebben en dat vind ik wel een hele 

goeie trend. Daar ben ik gewoon heel erg blij mee. Want toen ik jong was toen keek ik echt alleen 

maar naar hele dunne, graat magere modellen. Ik wild echt stokjes van benen, dat was wat ik wilde. En 

dat heb ik niet want ik heb best benen. Maar dat was het schoonheidsbeeld toen ik jong was. 

S: Hoe oud ben je eigenlijk? 

A: Hahaha 28. 

S: aha, maar nu zie je natuurlijk steeds meer gespierde modellen inderdaad.  

A: Ja als je kijkt naar victoria secret maar ook andere modellen zien er steeds beter uit, nog wel dun 

vaak maar ook steeds meer gespierder en dat vind ik een goeie verandering. Maar ik hoop wel ook dat 

mensen bij hun zelf blijven Het doel waar je naar toe werkt moet wel realistisch blijven. Ik hoop niet 

dat als jij 1 meter 65 bent dat je doel is om eruit te zien als een victoria secret model, want die meiden 

zijn 1 meter 80 ofzo en dan heb je een heel andere bouw. Dat gaat ook gewoon niet. Je hebt die stelten 

van benen niet. En ik vind het zelf heel fijn dat ik nu ouder wordt en gewoon denk van hee ik zie der 

oke uit. Ik heb ook veel meer, ik had echt op een gegeven moment een sixpack, toen zat ik ook heel; 

erg laag in mijn vet. Maar nu ik weet hoeveel ik heb moeten afzien voor die sicpack ben ik mijn vetjes 

eigenlijk wel gaan waarderen.  

S: Het is een keuze die je maakt toch? 

A: ja precies, ik moet zooo laag zitten in mijn vetpercentage wil je mijn buikspieren zien. Echt heel 

laag. En daar heb ik gewoon geen zin meer in. En je bent dan gewoon ook vatbaar voor alles en je 

voelt je zo energieloos. En mijn vriend vond het ook niet… 

S: Niet aantrekkelijk? 

A: Nee hij maakte zich vooral zorgen. En ik paste heel veel kleding niet. En dat werkt ook niet met 

samenwerkingen. Dan wil een merk met je werken en pas je de kleinste maat niet tja dan gaat het niet 

door. En in het begin dan doe je het nog wel als je iets echt leuk vindt maar op een gegeven moment 

wordt je zelf ook commerciëler en dan doe je geen dingen aar je zelf niets aan over houdt.  

S: Hoe bedoel je precies? 

A: Nou kleding dan vastzetten met wasknijpers om toch goede foto’s te maken bijv. Maar in the end 

heb je er zelf niets aan, jij levert goede content voor het bedrijf en mag de kleding houden maar die pas 

je niet…dus houd je zelf niets over. Ik werd laatst ook weer benaderd door een Style to day ofzo voor 

VT Wonen weet ik het wat. Lang verhaal, leuk voor je content blabla. Dus ik stuur terug wat is het 

budget. Kreeg ik terug. Wat bedoel je? Je krijgt toch leuke content…Ja schat, ik leef niet van lucht. Ik 
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bedoel hallo wat heb ik daar aan..VT wonen bij mij…ik stuur terug naar die style to day. Volgens mij 

wordt je zelf ook betaald door VT Wonen. Ik vind het heel leuk om iets met ze t doen hoor maar hallo 

ik wil er wel iets voor hebben. Ik ben hartstikke druk, ik moet er dan tijd voor vrij maken dus.  

S: Ja precies, dat is dus echt gegroeid die commerciële gedachte want in het begin deed je ook nog 

onbetaalde klussen? 

A: Ja precies, en het is ook juist heel goed om dat in het begin te doen want je toont enthousiasme en 

je kunt er dan echt nog door groeien. Wederzijdse promotie. Dat doen we ook met Jogha wij  

promoten die foto’s van die bloggers ook weer waardoor zij wellicht weer nieuwe volgers krijgen. Dus 

je hoeft niet altijd geld te vragen als je nog kleiner bent. 

Maar als je groter bent moet je echt geld vragen.  

S: Kijk je dan ook nog naar het soort bedrijf? 

A: Ja zeker, je weet dat start-ups vaak geen budget hebben dus dan moet je je afvragen van wat kan ik 

hieruit halen en wil ik dit. En grote bedrijven schroom ik niet om grote bedragen te vragen. 

S: Hoe is dat? 

A: In het begin is dat wel moeilijk als je net begint met geld vragen maar ja je moet er toch van leven 

weetjewel. En op events heb je het er ook over met andere bloggers en dan kan je een beetje 

vergelijken van goh wat vraag je nou precies waarvoor en wat vragen jullie. Ik krijg ook wel eens 

mailtjes hoor van bloggers, hoeveel moet ik hiervoor vragen? Omdat ze weten dat ik al met dat merk 

heb gewerkt en dus weet wat het budget is. Ik doe ook vaak wel bloggers helpen daarmee. Als zij dan 

jogha dragen. Help ik met onderhandelen. Je moet ook echt zeggen tegen het bedrijf van kijk dit krijg 

je, dit zijn mijn statistieken. Dit kan ik voor je betekenen en dat kost dit. En als ze niet willen dan 

willen ze niet. Dan kan je je energie sowieso beter ergens anders in steken. 

S: Heb je wel eens gehad dat ze echt niet akkoord gingen? 

A: Ja hoor vaak genoeg, maar ja het is en blijft onderhandelen. En het is goed om te onderhandelen en 

ook dingen niet te doen die je niet wilt. Zorg dat de mensen waar je wel al met samenwerkt tevreden 

zijn. En netwerken is ook superbelangrijk. Bloggers vragen elkaar geen geld maar helpen elkaar 

gewoon. En dat is superfijn, daardoor weet je ook dat als je vragen hebt of je weet het niet dat je elkaar 

kan bellen. 

S: De bloggers van fitgirlcode? Of jogha? 

A: Beide, het is soms gewoon fijn om met elkaar te sparren van hee wat krijg jij van die klant? Het 

moet wel een beetje in verhouding.  

S: Hoe dan in verhouding? 

A: Naja de ene blogger verdiend misschien ook meer dan de ander, je moet wel kijken ook naar page 

views en hoe vaak iemand post enz. Ik weet dat wanneer ik vaker post mijn website ook veel vaker 

zou worden bezocht. Het is logisch dat een blogger met 10.000 page views meer betaald krijgt dan 

eentje met 2000 page vieuws. En natuurlijk ja hoe meer volgers hoe meer je waard bent als blogger.  

S: Ja precies, je bent echt een ondernemende jonge vrouw als ik het allemaal zo beluister. 

A: Ja jong,..ik ben bijna 29 hoor hahah nee maar inderdaad. Maar eerlijk, ik drink geen alcohol en ik 

slaap super op tijd altijd. Ik ben ook wel heel saai ofzo. Ik ben wel…een stuk saaier dan andere om me 

heen. 

S: Maar vind jij jezelf dan saai? 

A: Nee ik heb er geen behoefte aan en daardoor is het ook vol te houden voor mij maar anderen 

bestempelen geen alcohol, zoveel werken en weinig uitgaan, optijd slapen vaak wel als saai. Maar dat 

scheelt me niet hoor. 

Ik heb er gewoon echt geen behoefte aan, mij zou het heel erg lijken als er geen chocolade te eten was 

want daar heb ik dan wel veel behoefte aan af en toe whahaha. Maar niet aan een wijntje. 

S: hahaha denk je qua eten nog veel na verder? 

A: Nee ik denk helemaal niet zoveel meer na over wat ik precies eet. Ik heb twee bedrijven naast 

elkaar opgezet, ben echt te druk met andere dingen.  

 

Klanten tussendoor 

 

A: Hee maar wat ga jij volgend jaar doen dan? 
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S: Dat weet ik nog niet precies, eerst de focus op afstuderen en dan wil ik denk ik wel meer tijd gaan 

investeren in mijn blog want ik heb nog zoveel ideeën die ik graag wil uitvoeren en wat nu niet gaat 

vanwege school. 

A: Ja precies, daar kun je ook best mee gaan verdienen en wie weet iets part time erbij wat flexibel is.  

S: Ja gaaf lijkt me dat. Wat je ook ziet bij Lienke die nu bootcamps gaat geven en daar groot geld mee 

gaat verdienen. 

A: Ja daarom, dat kan gewoon. Ik ben blij dat er mensen bereid zijn zoveel geld neer te leggen voor 

bloggers en dingen die bloggers doen en dragen. Ik bedoel dat zijn natuurlijk ook de mensen die dure 

sportkleding kopen hahaha. 

S: Ja daar heb jij met Jogha inderdaad veel aan natuurlijk. Maar jullie zijn niet heel duur toch…niet 

per se duurder dan nike of adidas ofzo.  

A: Nee maargoed wel duurder dan gewoon de H&M en Actiesport en andere kleine merkjes. We zitten 

net ietsje onder Nike qua prijzen.  

 

Weer een klant 

 

S: Hee ik zie dat het steeds een beetje drukker wordt. Ik vond het heel fijn je te mogen spreken zo ff. 

Ik denk dat het goed is om het hierbij te laten voor nu. 

A: ah ja tuurlijk, oke. Nou mocht je later nog vragen hebben, contact me gerust. 

S: ja dat zal ik doen, het was verder prima je naam te noemen toch? 

A: Ja , jazeker ! Ik ga dan even die mevrouw helpen… 

S: Ja doe dat! Bedankt nogmaals en een hele fijne dag nog! 

A: Jij ook he! Doeeeg 

 

 

Transcript 10.  

 

Transcript Interview 22-02-2016, 09:00 uur-10:18 uur, Amsterdam (AmstelPlace) 

Respondente:  Lotte Berntsen beter bekend als ‘lifewithlot’ 

18.000 volgers op het moment van interviewen  

Locatie: Amsterdam, Amstelplace   

Lotte werkt ook voor fitgirlcode  (zie interview met Aranka) 

 

S: Hey Lot, Wat ontzettend fijn dat je mee wilt werken aan dit onderzoek. Ik zal mezelf even kort 

voorstellen want we kennen elkaar eigenlijk alleen maar via Instagram. 

L: hahah ja, grappig hè om elkaar dan opeens real-life te ontmoeten. 

S: Ja erg leuk inderdaad, dan hoor je voor het eerst iemands stem en leer je iemand eigenlijk echt kennen. 

Ik vind het heel fijn dat je tijd wilde vrij maken om me te ontmoeten en te helpen met mijn onderzoek. 

Over het onderzoek gesproken dat zal ik nog even kort toelichten alvorens we beginnen. Mocht je 

tussendoor vragen hebben stel ze dan gerust. Mijn naam is dus Suzanne Brummel, ik ben 22 jaar en 

momenteel doe ik in het kader van mijn Masterscriptie aan de VU een onderzoek naar de wereld van 

fitgirls. Het doel van dit interview is om te kijken of en hoe er zogeheten expressie-effecten optreden, 

dit zou betekenen dat het creëren van online inhoud zoals jij dat doet op jou Instagram door bijv. het 
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plaatsen van een selfie in de sportschool of na het hardlopen niet alleen effect heeft op de ontvangers 

(jou volgers dus) maar ook op jou zelf. 

L: Ah zo, ja ik snap het. Leuk zeg! Interessant onderwerp!  

S: Ja precies, leuk dat je het zegt haha dat vond ik dus ook. Ik ben ook heel benieuwd uiteindelijk naar 

de resultaten maar eerst zullen hiervoor onder andere interviews afgenomen moeten worden met 

verschillende fitgirls. Zoals eerder afgesproken zal de verwerking van deze interviews volledig anoniem 

plaatsvinden tenzij je het zelf leuk vindt om genoemd te worden. Dan mag je dat aangeven en kan dit 

ook. 

L: Oh dat maakt me niets uit, wat je zelf wilt. Ik vind het niet erg als mijn naam vermeld wordt ofzo. 

Maar als je het bij niemand doet dan hoeft het bij mij ook niet per se. 

S: Oké, goed om te weten. Dankjewel, ik zal je op de hoogte houden voor welke optie ik uiteindelijk 

kies dan. En mocht ik je naam willen vernoemen dan vraag ik het over een tijdje nog wel eens voor de 

zekerheid. Al je gegevens zullen sowieso vertrouwelijk worden behandeld en mocht je je niet prettig 

voelen bij het beantwoorden van sommige vragen dan kun je dat gewoon aangeven. Het uiteindelijke 

onderzoek zal enkel voor intern gebruik van de VU zijn en zal dus niet openbaar worden gepubliceerd. 

Naar verwachting zal dit interview ongeveer een uurtje duren en zoals eerder afgesproken ook worden 

opgenomen. Heb je nog vragen?  

L: Ehm, nee eigenlijk niet. Kom maar op met die vragen hahaha.  

S: Okidoki hahha, let’s go then.  

 

S: Dan ga ik gelijk met deur in huis vallen maar wat is volgens jou een fitgirl? 

L: Pfoee eh… Laat ik voorop stellen dat ik de term ‘fitgirl’ zelf liever niet gebruik daar het voor mij 

impliceert dat je alleen maar gezond leeft en geen behoefte hebt aan ongezond voedsel of luie 

momentjes.  

S: Oke dat is duidelijk, maar heb je zelf een andere term die je gebruikt? 

L: Eigenlijk houdt ik in het algemeen gewoon niet van ‘labeltjes’ en dingen een naampje geven.  

S: Dat begrijp ik, zou je het ook niet kunnen omschrijven zonder er een label aan te hangen?  

L: Jawel dat kan zeker wel, voor mij is een fitgirl dan iemand die ervoor kiest om een gezonde levensstijl 

te hanteren en om haar kwaliteit van leven te verbeteren. Maar dan niet omdat het MOET 

(bijvoorbeeld om af te vallen ofzo) maar omdat ze hier zelf oprecht van geniet en het fijn vindt om zo 

te leven. Het gezonde eten en het sporten is volledig geïntegreerd in haar leefpatroon en is meer een 

gewoonte te noemen dan wat anders.  

S: Mooi antwoord, ik begrijp denk ik helemaal wat je bedoeld. Je hebt het gelijk eigenlijk ook al een 

beetje over de levensstijl van zo’n persoon. Vind je het trouwens vervelend als ik deze jonge vrouwen 
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in dit interview wel fitgirls blijven noemen voor de duidelijkheid?  

L: Ja, nee tuurlijk. Geen probleem joh, het is niet dat ik echt een probleem heb met de term ofzo. En al 

helemaal niet als anderen het wel zo noemen. Het is ook net hoe je het ziet en wat je zelf verstaat 

onder de term. Maar zoals ik al zei van tja ik houdt zelf gewoon niet zo van labelen maar ik heb er 

totaal geen problemen mee als jij ze fitgirls noemt hoor haha  

S: Oke, dat is duidelijk. Naja wat ik zei, in je uitleg over hoe jij fitgirls ziet ga je al een klein beetje in op 

hun levensstijl. Misschien kan je hier iets dieper op in gaan en vertellen hoe het dagelijkse leven van 

een fitgirl er volgens jou uit ziet?  

L: In mijn ogen, of eerder in mijn geval, combineert een fitgirl haar gezonde levensstijl en de dingen 

die daarbij horen gewoon met het ritme van alledag.  

S: Hoe bedoel je dit precies? Kun je iets specifieker zijn? 

L: Ehm… eh… naja denk hierbij bijvoorbeeld aan werk en je sociale leven enz. Fitgirls kiezen er denk ik 

bewust voor om in de avond, na een lange werkdag, niet op de bank te ploffen als een couchpatato 

maar om zich een uurtje of twee in het zweet te werken in de sportschool of lekker te gaan hardlopen. 

Wederom: niet omdat het MOET maar omdat ze dit zelf fijn vinden. 

S: Oke maar in hoeverre heeft dit dan te maken met de combinatie van werk en hun sociale leven waar 

je net over begon? 

L: Nou veel mensen geloven naar mijn idee niet dat fitgirls ’s avonds voor hun eigen plezier zichzelf na 

een lange werk of schooldag nog even in het zweet werken of ze kunnen het zich heel moeilijk 

voorstellen ofzo. In dat opzicht heeft een fitgirl een ietwat drukker bestaan dan haar wat minder fitte 

medemens, althans: zo zullen anderen dit zien snapje? 

S: Ah op die manier, ja precies. Dus jij denkt dat anderen denken dat het dagelijkse leven van een fitgirl 

drukker is dan dat van de gemiddelde Nederlander zegmaar? 

L: Ja precies, terwijl voor mij is de tijd in de sportschool ontspanning dat gelijk staat aan een avondje 

op de bank en dat is dus helemaal niet perse drukker. In dat opzicht, als ik naar mijzelf kijk, houden 

fitgirls van structuur. 

S: All right, je noemt dingen die fitgirls in hun vrije tijd doen en dat doen ze volgens jou me plezier en 

uit vrije wil. Maar wat zijn dan activiteiten die een fitgirl volgens jou niet of zelden doet? 

L: Wow jemig, ehm…ehm… haha poe hee dit is écht zo’n vraag waar naar mijn idee bijna geen 

antwoord op is. Eh… 

Met opmerkingen [S356]: Het moet dus GEEN obsessive 
worden 

Met opmerkingen [S357]: Controle/Structuur (risico op 
eetstoornissen is groter bij personen met dit soort 
eigenschappen)  
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S: Als je het lastig vindt om een antwoord te formuleren kun je dan misschien wel aangeven waarom 

je dit lastig vindt?  

L: Nou eh..het is bijvoorbeeld niet zo dat ik nooit een avondje op de bank zit en tv kijk of een avondje 

stappen oversla omdat drank niet gezond is ofzo. Of dat ik nee zeg tegen een zak chips als ik daar echt 

zin in heb. Ik bedoel tja als je zin hebt om uit te gaan met je vrienden dan doe je dat gewoon, ook als 

fitgirl. In die zin is een fitgirl gewoon een normaal persoon maar dan eentje die er bewust voor kiest 

hoe ze haar tijd besteed maar dat wil dus niet zeggen dat ze niet kan genieten van een avondje stappen 

of bankhangen. Ik laat ook echt wel eens alles los of blijf hele dagen in bed liggen omdat ik lui ben. 

S: Ik begrijp je standpunt. Er zijn dus geen dingen die je als fitgirl dus eigenlijk maar weinig of zelfs nooit 

doet volgens jou? 

L: Nee ik denk om wat ik net zei, dat er geen activiteiten zijn die een fitgirl nooit of zelden doet, 

inderdaad. 

S: Oke, duidelijk helder antwoord. Je houdt zoals eerder aangegeven niet van labelen, maar zijn er dan 

wel bepaaldingen dingen die aangeven wanneer iemand zichzelf een fitgirl mag noemen? Of wanneer 

vind jij dat je jezelf een fitgirl mag noemen ? 

L: Zoals ik net eigenlijk ook al zei vind ik het zelf belangrijk dat iemand voor deze levensstijl kiest omdat 

ze hier van geniet en niet omdat het MOET. Ook vind ik het belangrijk dat je gewoon nog van de 

‘normale’ dingen in het leven kan genieten zoals ik net ook al zei, dus uitgaan, een keertje lekker 

ongezond eten of dronken worden. Als het fitgirl zijn maar geen obsessie is, oftewel MOETEN. Dat 

gezegd hebbende zit er in mijn ogen ook geen ‘maatje’ aan een fitgirl verbonden: fitgirls bestaan in 

mijn ogen in alle soorten en maten!  

S: Oke, oke, heldere standpunten weer. Dat van dat maatje, je zegt, in mijn ogen omdat? 

L: Omdat er natuurlijk heel veel mensen zijn die denken of naja vinden dat een fitgirl super slank moet 

zijn. En dat vind ik dus niet. Ik zou dit ook nooit over mezelf zeggen, dat ik een fitgirl ben omdat ik slank 

ben ofzo. 

S: Goed om te weten, dankjewel voor deze toevoeging. Wat zou je dan wel over jezelf zeggen… ik 

bedoel wij weten allebei waar het over gaat als ik de term sociale media en fitgirltrend gebruik. Maar 

hoe leg je aan mensen die niet bekend zijn met sociale media en de fitgirltrend uit wat je nou precies 

doet als fitgirl op sociale media?  

Met opmerkingen [S358]: Maar dit zien we online niet 
terug.  

Met opmerkingen [S359]: Again, het moet geen 
obsessive worden 

Met opmerkingen [S360]: Interessant 
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L: Goeie vraag, dat is echt lastig hè wanneer je dit aan mensen opeens moet gaan uitleggen haha. Aan 

je opa ofzo echt hoe dan?!. Echt hoe ga je dat doen? Ik struggelde daar in het begin best wel mee, het 

is voor ons zo logisch allemaal maar nu weet ik vaak wel een semi-goed uitleg te geven denk ik whaha.   

S: Ja precies, ik snap wat je bedoeld hoor. Maar wat zeg je dan meestal? 

Nou wanneer mensen vragen wat ik precies doe vertel ik ze dat ik mijn levensstijl deel met andere 

mensen die dit interesseert om elkaar zo te inspireren en te motiveren. Ik vertel er altijd bij dat we 

bijvoorbeeld recepten delen en dingen bespreken waar we tegen aan lopen. Mensen houden er 

namelijk van om met gelijkgestemden te praten over de dingen die zij leuk vinden, alleen doen wij dat 

via social media.  

S: Dat lijkt me een vrij algemeen maar toch best alomvattend antwoord. Of krijg je dan toch nog vaak 

wedervragen of opmerkingen dat mensen het niet helemaal begrijpen? 

L: Ja nou jawel, want eh soms vragen mensen zich af of wij eh elkaar niet juist stimuleren om nóg 

extremer te worden in hetgene wat we doen dus sporten en gezond eten enz. Hier zit in mijn ogen 

inderdaad een gevaar in, vooral voor de meiden die dit doen omdat ze het MOETEN van zichzelf omdat 

ze hun huidige zelf niet voldoende vinden. Maar dat zeg ik dan ook altijd. Want er zijn echt veel van 

deze meiden op social media, dus ik kan mij ook wel goed voorstellen dat men zich hier zorgen over 

maakt.  

S: Oh jeetje dat zijn best heftige uitspraken toch? 

L: Ja nee, Ja klopt maar ik denk dat het allemaal heel erg aan het veranderen is op sociale media en dat 

is ook best heftig allemaal en dat is ook echt wel iets waar we ons zorgen over mogen maken.  

S: Oke, kun je aangeven wat er verandert is in jou leven dan sinds je jou fitgirlaccount bent gestart?  

L:  Ja best veel hoor.  

S: Nou brand los, ik ben heel benieuwd! 

L: haha ehm nou ten eerste ben ik een stuk bewuster gaan leven.  

S: Sorry dat ik je onderbreek maar wat bedoel je hier precies mee? 

L: Nou hierbij doel ik niet op bewuster in de zin van gezonder maar bewuster als in de zin van bewust 

van de processen die zich afspelen in mijn leven. 

S: Oke, maar wat voor processen doel je dan op en hoe ga je daar dan bewuster mee om? 
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L: Nou ehm, eh ik ben bijvoorbeeld veel gaan reflecteren op de dingen die ik doe: waarom doe ik dat 

zo en wat heeft dit mij opgeleverd? Door deze bewustwording heb ik mijn eetstoornis kunnen 

verwerken en een plekje kunnen geven. 

S: Wellicht een gevoelig puntje maar eetstoornis? Heb je… 

L: Sorry, dat is inderdaad een best gevoelig puntje en daar wil ik het dan liever ook niet over hebben 

als dat oke is. 

S: Ja, nee begrijpelijk. Tuurlijk is dat oke. We gaan alleen in op de dingen waarover je wel wilt spreken. 

L: Ja sorry, het is gewoon een afgesloten periode voor mij. Nu gaat het goed met mij en mijn leven en 

ik kijk liever vooruit. Kwil gewoon niet meer terugdenken aan die zwarte periode zegmaar. 

S: Je hoeft je niet te verantwoorden hoor, het is helemaal prima zo. Je had het net over een hoop 

dingen die zijn verandert sinds je je fitgirlaccounts hebt… 

L: Ohja ja klopt.  In mijn ogen zijn fitgirls vrij vaak meiden die op zoek zijn naar een levensstijl waar zij 

zich happy door voelen. Een soort van zoektocht naar ‘wie ben ik?’ en dat is precies wat mijn account 

mij heeft opgeleverd. Ik heb mijzelf zeker ook momenten voor de gek gehouden, mijzelf dingen 

voorgehouden die mooier waren dan de werkelijkheid. Maar juist omdat ik zo bewust bezig was met 

mezelf kwam ook dat uiteindelijk aan het licht. 

S: Heb je hier ook een voorbeeld bij? 

L: Eh… (stilte) …Ja ik ben begonnen als @all4abs op Insta met de missie om mijn abs terug te krijgen 

na een uit de hand gelopen zomervakantie. Het feit dat ik mijn accountnaam heb ingeruild voor 

@lifewithlot zegt al een hoop over het proces dat ik heb doorgemaakt denk ik. Ik heb daarnaast ook 

veel inspirerende meiden ontmoet die mij daarbij geholpen hebben: mijn sociale kring is dus ook een 

stuk groter geworden.  

S: Jeetje ja, dat laat inderdaad een mooie verandering zien. Goed voorbeeld ook, dankjewel ! Nu heb 

je dus een tijdje die account en is er al veel verandert in je leven zoals je aangeeft. Kun je aangeven of 

beschrijven wat er met je gebeurt op het moment dat je net een nieuwe foto hebt geüpload?  

L: Ik denk het niet… Ik bedoel er gebeurt niet zoveel eigenlijk. Vooral de laatste tijd ben ik erg druk: ik 

upload een foto meestal vrij gehaast en log vervolgens een uur lang niet meer in omdat het weer uit 

mijn gedachte is. Uiteraard ben ik altijd wel nieuwsgierig naar hoe goed de foto het doet, maar het 

neemt me niet over snapje? 

S: Ja ik snap je.. (laat stilte vallen) 

Met opmerkingen [S361]: Ook een eetstoornis gehad, 
van daaruit account begonnen 

Met opmerkingen [S362]: Wordt online ook niet over 
gesproken  

Met opmerkingen [S363]: Heel interessant, balans 
zoeken en die vinden door het account 

Met opmerkingen [S364]: Perfecte plaatje 

Met opmerkingen [S365]: Naamgeving, online identiteit 
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L: Ik heb om mijzelf hierin te beschermen ook een soort van limiet gesteld: één foto per dag.  

S: Oke, dat is wel een soort van heftig. Een limiet hoezo heb je dit precies? Om jezelf te beschermen 

maar hoe moet ik dit voor me zien dan? 

L: Nou, anders wordt ik gek haha. Nee maar dan heb ik minder druk om mensen op de hoogte te 

houden. Gewoon een limiet zodat ik minder stress voel ofzo. 

S: Wat ervaar je dan voor druk of stress als je geen limiet zou instellen? 

L: Nou dat ik MOET posten om mijn volgers tevreden te houden. En er zijn een hoop fitgirls die vaker 

dan één keer per dag posten. Soms voel je dan wel een gevoel van, moet ik dat ook doen dan? Zegmaar 

ondanks het feit dat ik mij bescherm door  het posten van maar één  foto per dag, voel ik soms nog de 

druk om mensen op de hoogte te houden.  

S: Maar doe je hier dan niets tegen/mee? 

L: Ehm…niet echt. Naja één dag in de week geef ik mijzelf een vrijbrief: ik hoef dan niks te posten maar 

het kriebelt wel dus eigenlijk gebeurt het meestal toch wel. Maar ik zeg tegen mezelf dat het niet hoeft 

hahah (ze lacht).  

S: Dit vind ik wel interessant om op door te vragen want kun je dan ook aangeven wat het effect is of 

wat effecten kunnen zijn van het online delen van je levensstijl met anderen? 

L: Tja ehm, zoals ik net al beschreef vind ik een positieve bijwerking dat je bewuster gaat leven. Ik 

reflecteer vaker op mijn handelen wanneer ik een foto plaats omdat ik graag met mensen wil delen 

wat er in mij om gaat. Ik vind van het hoeft niet altijd rozegeur en maneschijn te zijn. En daarbij  vind 

je veel gelijkgestemden, wat natuurlijk altijd fijn is. Ik geniet er oprecht van om mijn enthousiasme te 

delen met anderen, het maakt me gelukkig. 

S: Wat supergoed om te horen! Je noemt nu eigenlijk alleen maar positieve effecten. Maar net hadden 

we het toch ook eventjes over een bepaalde druk… 

L: Tja dat is dan misschien een negatief puntje, maar dat is ook iets wat je jezelf oplegt natuurlijk. Het 

hoeft niet voor iedereen te voelen als een druk. Maar ik wil dan graag iets goed doen en dingen delen 

dus dan voelt het soms zo voor mij. 

S: Ik begrijp het, dankjewel. Om toch een beetje door te gaan op die druk en jezelf dingen opleggen 

omdat je het goed wilt doen. Hoe ervaar je alle likes en reacties op je foto’s dan als ik vragen mag? 

L: Ehm, als een blijk van interesse in mijn ‘leven’ en dus eigenlijk wel als iets heel positiefs. Ik weet dat 

er voornamelijk in mijn omgeving mensen zijn die me wel volgen maar niet ‘volgen’ snapje?! 

Met opmerkingen [S366]: Maar het nam je toch niet 
over? 

Met opmerkingen [S367]: Ervaren van druk 

Met opmerkingen [S368]: Geeft toch een beetje toe aan 
die druk  

Met opmerkingen [S369]: Wil een realistisch beeld 
schetsen 
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S: Uhu. (ik knik) 

L: En dat vind ik ook prima. Ik vind het geen race, al voelt het heel soms wel zo. Tuurlijk vind ik het leuk 

om meer volgers, likes en reacties te krijgen maar ik probeer mij daar niet zoveel mee bezig te houden 

en voornamelijk gewoon te genieten van de levensstijl en alles wat daarbij komt kijken.  

S: Ehm, dus aan de ene kant is het iets positiefs voor je maar aan de andere kant wil je het ook niet 

negatief benaderen als het niet gebeurt of minder dan je had gehoopt? 

L: Ja precies! Het is leuk als het gebeurt en soms jammer als het niet gebeurt maar niet dramatisch. 

Het is niet dat ik dan in een negatieve vibe terecht kom ofzo.  

S: Dus met likes en reacties ervaar je die druk dan toch niet zo. 

L: Nee eigenlijk niet echt inderdaad. 

S: Om toch nog even bij die druk te blijven. Ervaar je op andere vlakken dan wel meer druk in je leven 

nu je een fitgirlaccount hebt? 

L: Ja wat ik inderdaad al aangaf, ik voel die druk wel ja, ik krijg bijvoorbeeld vaak opmerkingen naar 

mijn hoofd geslingerd op feestjes. Dan sta ik bijvoorbeeld met een wijntje en een hapje en dan vragen 

mensen “Hee mag jij dat wel?!” Alsof ik als fitgirl nu iets fout doe. En ze bedoelen het voornamelijk 

positief hoor, maar dat zet je wel aan het denken. Ik vind het juist belangrijk dat mensen ook zien dat 

een fitgirl geen soort robot is: ik houd ook van feestjes, wijn, taart en allerlei andere treats en geniet 

hier dan ook van! En dat probeer ik ze dan uit te leggen maar stiekem de volgende keer op een feestje 

als je een stuk taart wilt pakken voel je toch even die twijfel. 

S: En verder?  

L: Qua druk bedoel je? 

S: Uhu 

L: Ehm, ja dan denk ik toch het posten waar we het net ook al over hadden. Ook al heb ik een limiet. 

Je voelt je wel een soort van verplicht naar je volgers om in ieder geval elke dag een foto te plaatsen.  

S: Ja precies, daar hadden we het inderdaad net ook over. Wat gebeurt er dan bijvoorbeeld met je als 

je een paar dagen niet zou kunnen/kan posten?  

L: Dan ervaar ik wel een beetje onrust. En het klinkt echt super vreemd ofzo om dit te zeggen. Maar zo 

zal ik me verontschuldigen op mijn instagram door te vertellen waarom ik een paar dagen niet kan 

posten. Omdat ik me dan echt schuldig erover voel. Maar het neemt me niet over. Als mensen het 

Met opmerkingen [S370]: Dit zegt Elifood ook 

Met opmerkingen [S371]: Wil zich op een realistische 
manier presenteren.  
 
Onzekerheid 

Met opmerkingen [S372]: Nou volgens mij wel. Als je je 
echt zo chuldig voelt dat je je wilt verantwoorden… 
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nodig vinden om mij te ontvolgen omdat ik voor een paar dagen niks post, dan ben ik ze liever kwijt 

dan rijk hoor.  

S: Een beetje dubbel dus…aan de ene kant ervaar je een stukje onrust en toch raak je een beetje in 

paniek ofzo als je niet kan posten, maar als dat een reden is voor mensen om je ontvolgen dan moeten 

ze dat maar lekker doen. Dan gaat het je hierin niet per se om de hoeveelheid volgers maar meer de 

band met je volgers interpreteer ik dat goed? 

L: Ja dat denk ik wel, er zijn toch mensen die mij trouw volgen en elke dag even naar mijn nieuwe foto 

kijken en hierop reageren of hem enkel liken maar in ieder geval zijn ze betrokken en dan wil ik ze ook 

erbij kunnen blijven betrekken en niet opeens een paar dagen niet van me laten zien of horen zegmaar. 

Dan voel ik me rot tegenover hun. Maar zij moeten ook kunnen begrijpen dat ik ook nog een leven 

naast mijn account heb dus als ze me dan ontvolgen dan maak ik me zorgen om mensen die alleen 

geven om mij als online figuur ofzo snapje? 

S: Ja nee precies, ik snap wat je bedoeld. Als mensen echt betrokken zijn en je volgen om wie jij bent 

dan snappen ze ook dat je een paar dagen afwezig bent bijvoorbeeld. 

L: Uhu ja dat. 

S: Nou hebben we het eigenlijk de hele tijd een beetje over jou en je account met veel volgers, een 

bepaalde druk en wat het met je doet enzo. Zijn we hierin nog zaken vergeten of zou je nog dingen 

willen toevoegen aan wat het hebben van een fitgirlaccount met zoveel volgers, likes en reacties met 

jou als persoon doet?   

L: Ehm jawel, want ik ben er ook een beetje zelfverzekerder door geworden denk ik en daar hebben 

we het nog niet echt over gehad. Maar ja ik mag er zijn denk ik (ze lache verlegen)! Dat gevoel had ik 

voorheen ook wel maar ik had me nooit kunnen bedenken dat mensen het interessant zouden vinden 

wat ik in mijn dagelijks leven doe of zelfs geïnspireerd raken door MIJ, dat raakt me dan ook oprecht 

als iemand dat zegt. Ik vind het ook zo ontzettend leuk om met iedereen gesprekjes te hebben en 

pomp daar dan ook veel tijd in. Soms is dat dan wel weer een gevaar, daar ik mijn telefoon bijna altijd 

in mijn hand heb hahah zoals zelfs nu (ze kijkt naar haar telefoon die onder haar hand op tafel ligt). Ik 

moet echt een soort me-time leren inroosteren: even offline, morgen beantwoord ik mijn mail weer. 

Maar gezien mijn enthousiasme en het feit dat ik het zo ONTZETTEND leuk vind, is dat moeilijker 

gezegd dan gedaan! 

S: Nee inderdaad daar hebben we het nog niet echt over gehad, goeie toevoeging. Goed om te horen 

ook dat het je een beetje zelfverzekerder heeft gemaakt. Dit lijkt me ook een mooie overgang, een 

goed bruggetje eigenlijk naar een iets ander onderwerp. Ik wil wat meer ingaan op je zelfbeeld. Want 

Met opmerkingen [S373]: Maar toch probeert ze dit te 
voorkomen…door zich te verontschuldigen en een uitleg te 
geven 

Met opmerkingen [S374]: Ik vind het verrassend dat ze 
zegt er zelfverzekerder door te zijn geworden terwijl uit veel 
dingen blijkt dat ze heel onzeker is naar haar volgers toe en 
alles goed wil doen 
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hoe zie jij jezelf ten opzichte van anderen? 

L: Pfoe, Ik zie mijzelf als een gelijke. Als het mogelijk zou zijn zou ik al mijn actieve volgers terug volgen 

en dat probeer ik ook zeker te doen, al is dit niet altijd even realistisch. 

S: Duidelijk, en hoe denk jij dat jou volgers jou zien?  

L: Ik hoop als vrolijke, eerlijke en enthousiaste meid die toegankelijk is en hulpvaardig. Iemand die 

gewoon zichzelf is, want die eigenschappen passen 100% bij mij.  

S: Dat is best veel, je hoopt dat ze best veel positieve dingen over je denken. Maar denk je dat iedereen 

dat ook echt denkt? 

L: Nee dat denk ik niet, en er zijn ook vast wel mensen die mij volgen om me af te kraken en zichzelf 

daarmee een beter gevoel te geven. 

S: Kun je dat laatste toelichten?  

L: Ja ik weet dat er ook veel mensen zijn die op Instagram enkele accounts volgen puur en alleen om 

zichzelf er lekker aan te irriteren. Dan volgens ze mij bijv. om zichzelf lekkerder te voelen tijdens het 

niets doen.  

S: hahaha ik denk dat ik weet wat je bedoeld maar kan je het nog wat verder toelichten? 

L: Ja dan liggen ze zondagochtend na een nachtje stappen brak in bed ofzo en dan zien ze mijn gezonde 

sportpost en dan vinden ze het gewoon fijn om zich te irriteren en tegen zichzelf te zeggen hahahah 

die Lotte is echt niet goed wijs dat ze op ze zondagochtend gaat sporten en ontbijt met al die gezonde 

troep en vervolgens draaien zij zich nog even lekker om in hun bedje en genieten van hun brakke dag. 

Dat geeft ze dan een lekker gevoel.  

S: haha ja precies dat dacht ik al dat je dat bedoelde. Zo werkt het natuurlijk af en toe ook een beetje. 

En als we het dan hebben over soort gelijke vrouwen. Hoe denk jij dan dat andere fitgirls jou zien? 

L: Nou, ik ben niet de sterkste, snelste of droogste dus ik hoop dat ze mij niet als concurrentie zien 

maar als een persoon met dezelfde interesses en een beetje als een potentiele vriendin zegmaar. 

S: Ah ja maar dat hoop je, denk je dat dit ook zo is? 

L: Ja nee ik denk ook dat ze mij wel zo zullen zien en dat merk ik soms ook wel aan reacties van andere 

fitgirls. 

S: Oke, dat lijkt me fijn. Hoe zag jij jezelf dan voordat je dit account begon? 

L: Ik heb nooit de intentie gehad om groot te worden, ik begon dit account als @all4abs als stok 

achter de deur van mijzelf. Ik baalde op dat moment van mijzelf omdat ik mij echt ontzettend had laten 

gaan in die vakantie. Ik was mijn passie kwijt en dat voelde erg vervelend. Ook liet ik op het begin 

Met opmerkingen [S375]: De welbekende stok achter de 
deur opmerking  



220 
 

eigenlijk alleen de ‘mooie’ kanten van het fitgirl bestaan zien en heb ik tot een tijdje geleden nooit 

openbaar gemaakt dat ik zo van mijzelf baalde.  

S: Dus je zag jezelf toen een beetje als iemand die iets verpest had in een zomervakantie? 

L: Eh ja precies, ja als een soort van mislukkeling of naja dat is wel heel overdreven maar wel als een 

zwak persoon in de zin van jeetje hoe kon ik mezelf nu in 1 vakantie zo laten gaan. Maar ik zag mezelf 

nog wel als een sterk persoon juist omdat ik er van baalde en ook iets mee wilde doen. Dus ik eh wist 

van mezelf oke ik ben iemand die van sporten en gezond eten houdt en ik heb me te veel laten gaan en 

dat ga ik nu dus veranderen. 

S: helder helder, dankje. Wat voor gevolgen heeft het starten van je fitgirlaccount vervolgens gehad op 

dit zelfbeeld? 

L: Nou het is jammer dat ik zoveel foto’s verwijderd heb van mijn eerste paar maanden op instagram. 

Als ik terugdenk is het namelijk een onwijs mooi ontwikkelingsproces geweest, wat ik niet door had 

gemaakt als ik er niet zo bewust mee bezig was gegaan.  

S: Wat voor een ontwikkelingsproces dan? 

L: Nou ik was dus eerst wat steviger en daardoor wat onzekerder. En naarmate ik dus meer ging 

sporten, wat ging afvallen, groter werd voelde ik mij ook steeds een beetje zekerder. En uiteindelijk 

heb ik dus die eerste foto’s waar ik nog wat dikker ben en minder professioneel enz weggehaald. 

Omdat ik me daar dus een beetje voor schaamde op een gegeven moment.  Maar ik denk dat als ik die 

had laten staan dat je heel duidelijk ook kunt zien dat ik zelfverzekerder ben geworden en fijner in 

mijn vel zit nu.  

S: Dat is dan inderdaad jammer dat we dat niet meer kunnen zien. Maar uiteindelijk gaat het misschien 

wel om het feit DAT je die ontwikkeling hebt meegemaakt. Voor jezelf. En niet per se dat anderen dat 

kunnen zien. Hebben de reacties en likes ook een invloed gehad op die ontwikkeling van je zelfbeeld 

denk je?  

L: Ehm, voor een klein deel denk ik. Zoals ik toen straks ook zei vind ik al die likes en reacties fijn gezien 

dit een blijk van interesse is, maar ik ontleen hier niet mijn zelfbeeld aan. Ik zie het ook als een soort 

dagboek en een dagboek schrijf je voornamelijk voor jezelf. Maar natuurlijk kan ik niet ontkennen dat 

veel likes en reacties je ook een goed en zelfverzekerd gevoel geven. Dus ik denk dat het mijn zelfbeeld 

ook wel een beetje heeft opgekrikt hoor.  

S: Ik vind het opvallend dat je zegt dat je het account ook ziet als een soort dagboek, en wat je zelf 

zegt, een dagboek schrijf je voornamelijk voor jezelf. Maar jou dagboek deel je dan nu wel met meer 

dan 18.000 anderen…. 

L: Ja dat klopt, maar dat was nooit de intentie. Kijk na die zomervakantie en dat ik me zo slecht voelde 

wilde ik het gewoon voor mezelf doen. En dat nu zoveel mensen mij volgen dat vind ik alleen maar 

superleuk en ik deel graag mijn dagboek in die zin met ze. Maar het was geen voor opgezet plan.  

Met opmerkingen [S376]: Is duidelijk nog zoekende naar 
een balans. Maar eerder in het interview zegt ze die al 
gevonden te hebben. Ook hier blijkt weer de onzekerheid 
van de fitgirl en ze heeft een eetstoornis gehad. Dus dat 
klopt qua theorie. Onzekere vrouwen. Veel sociale media, 
eerder een eetstoornis.  

Met opmerkingen [S377]: Tegenstrijdig, als je het ziet al 
seen sort dagboek en voornamelijk voor jezelf schrijft. 
Waarom heb je dan het gevoel per se elke dag te willen 
posten voor je volgers en ga je je verontschuldigen als je een 
paar dagen niet online bent 



221 
 

S: Dus eigenlijk zeg je, ik ben het puur voor mezelf begonnen en ik doe het nog steeds voor mezelf 

maar dat veel mensen nu met mij mee lezen en kijken dat vind ik prima..? 

L: Ja precies dat eigenlijk.  

S: Maar dat klinkt wel een beetje tegenstrijdig als ik terugdenk aan wat je zei over druk enzo. Nu ben 

je toch ook wel heel veel bezig met die volgers en om hun te pleasen enzo… 

L: Eh, ja daar heb je gelijk in. Het is dan toch ietsje minder persoonlijk en meer ook met  en voor 

anderen maar in the end nog wel voor mezelf.  

S: Dat is ook een deel van je ontwikkelingsproces geweest dan…waar we het net over hadden.  

L: Ja er is veel veranderd… 

S: Kun je aangeven hoe je die ontwikkelingen hebt ervaren?  

L: Jawel, ik ben begonnen als meisje die in haar ogen net van haar eetstoornis af was, ik was genezen 

en had een balans gevonden. Maar in werkelijkheid stopte ik op dat moment gewoon alles onder mijn 

neus waar ik zin in had en baalde ik ontzettend van mijzelf. Ik was voorheen heel gedisciplineerd, je 

zou kunnen zeggen iets TE gedisciplineerd en dat was ik toen totaal kwijt. Ik pretendeerde dat ik 

eigenhandig over mijn eetstoornis heen gekomen was maar in werkelijkheid zat ik er nog volledig in 

want nu at ik dagen alles wat los en vast zat en vervolgens at ik dagen vrijwel niets om mijzelf daarvoor 

te ‘straffen’ en de vreetbui uit te balanceren. Op dat moment had ik helemaal niet door dat ik er nog 

vol in zat, dat kwam later pas. Dan pas zie je dus ook die ontwikkeling die je hebt doorgemaakt. 

Uiteindelijk kwam ik in een fase dat ik doordeweeks redelijk strak en clean at en in het weekend 

helemaal los ging: ik bleef een jaar op het zelfde gewicht hangen wat voor mijn motivatie funest was. 

Pas vanaf het punt dat ik ben begonnen met StrongFit dat is een speciaal sportprogramma waar ik ook 

over schrijf op de blog. 

S: Wanneer was dit? 

L: Ehm afgelopen augustus en sindsdien ben ik het doelgericht aan gaan pakken en alles onder ogen 

gaan zien. Ik heb nu ook weer plezier in het proces en in het sporten. En dit alles heb ik ook beschreven 

in mijn blogs, waar ik altijd de tijd voor neem omdat ik zo eerlijk mogelijk wil zijn en er voor mezelf dan 

dus ook wat uit haal.  

S: Dat is niet niets allemaal. En dat heb je wel allemaal zelf gedaan. Dat is ook iets om trots op te zijn 

en inderdaad om van te leren. Sindsdien is dus ook je account zo gaan groeien. Als we het puur hebben 

over je levensstijl, dus echt je gedragingen wat voor invloed hebben je volgers dan nu op jou leven?  

Met opmerkingen [S378]: Blijkbaar durfde ze het eerst 
niet per se toe te geven dat ze dit doet om anderen te 
pleasen voor een deel 

Met opmerkingen [S379]: Risico op eetstoornis 



222 
 

L: Niet heel veel eigenlijk. Uiteraard vind ik het heel leuk om positieve reacties enzo te krijgen en ben 

ik bereid om iedereen te ontmoeten en te woord te staan via mail of iets dergelijks, maar het is niet zo 

dat wanneer er een keer wat negatiefs uit komt ik hier van onder de indruk ben ofzo. Ik ga me er niet 

anders door gedragen. 

S: Maar dan kom ik weer even terug op de druk die je dan toch ervaarde, je stelt grenzen voor jezelf 

en wilt je volgers tevreden houden en je twijfelt misschien toch even op een feestje of dat stuk taart 

wel zal nemen…dan doen ze toch iets met je ? 

L: Hmm,  eh.. ja in die zin ook weer wel inderdaad. Maar ik ervaar die druk niet zozeer vanuit mijn 

volgers, meer vanuit mijzelf: ik wil mijn volgers graag tevreden houden en ze niet het gevoel geven dat 

ik me beter voel dan hen. En mijn gedrag is in mijn ogen eigenlijk helemaal niet verandert. Buiten het 

feit om dat ik veel beter in mijn vel zit door de ontwikkeling die ik heb doorgemaakt, ben ik nog wel 

steeds dezelfde persoon als ik voorheen was. Dit beamen mijn vriendinnen en familie ook. Maar het is 

misschien wel zo dat ik dus wat meer druk ervaar en daar dan iets mee doe snapje? 

S: Ah ja op die manier, ik snap wat je bedoeld te zeggen. Maar indirect zijn je volgers natuurlijk wel de 

oorzaak van dat jij je gedrag gaat veranderen toch? Dat je jezelf die bepaalde druk oplegt om elke dag 

weer een foto te posten bijvoorbeeld, en iedereen proberen te beantwoorden…Als je niet zoveel 

volgers had gehad dan had jij jezelf die druk en dingen ook niet opgelegd, of zeg ik nu iets stoms? 

L: Nee, nee, dat klopt wel… 

S: Oke helemaal goed, nou jeetje dan zijn we nu alweer aan het einde van het interview. We hebben 

het kort gehad over de aanleiding van het starten van je account en de ontwikkelingen die je hebt 

doorgemaakt sinds je je fitgirlaccount hebt, je zelfbeeld en je gedrag hebben we ook besproken en ook 

hebben we uitgebreid gesproken over een bepaalde druk die je soms ervaart. Ik heb hierover eigenlijk 

geen vragen meer. Heb je zelf nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van het interview? Of zijn 

er dingen die je nog graag kwijt wilt?  

L: Eh, nee…haha. Best veel besproken toch nog wel hè.  

S: Ja ontzettend fijn!  Ik je ook heel erg bedanken voor je tijd en de moeite.  

L: Oh joh, dat deed ik echt super graag! En ik vind het alleen maar leuk om jou ook eens in het echt te 

ontmoeten haha. 

S: Nou gelukkig hahah. Hee zoals ik al zei wordt het interview vertrouwelijk verwerkt. Mocht je het 

leuk vinden om het uiteindelijke onderzoek per mail te ontvangen dan kan dat natuurlijk ook. Mocht 

je straks thuis toch nog opmerkingen of vragen hebben mail me dan gerust.  Dat mag privé maar je 
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mag het ook mailen naar mijn mail die in mijn bio staat of stuur een DM via Insta dat kan natuurlijk 

ook.  

L: Haha ik denk niet dat er nog dingen zijn maar goed om te weten. 

S: Mocht ik zelf nog vragen hebben tijdens het onderzoek, zou ik jou dan eventueel nog kunnen 

contacten?  

L: Ja nee tuurlijk dat kan altijd, je weet me te vinden! 

S: Heel fijn, thanks Lot!  

 

 

 

 

 

 

Bijlage III Observatie verslagen 

Observatie verslag 1 

Wat: Evenement 

Gelegenheid: Officiële lancering van de Kruidvat sportlijn 

Aanwezig: Enkele Fitgirls en andere lifestyle bloggers/Instagrammers, medewerkers van de Kruidvat, 

enkele journalisten, twee presetatoren (wetenschappen en personal coach) 

Wanneer: 7 april 2016 (9-13 uur) 

Waar: Olympisch Stadion Amsterdam 

Op 30 maart 2016 ontvang ik een mailtje van Maison Pr. Dit is een PR bureau welke zowel service biedt 

bij het opstellen en adviseren bij strategische PR plannen als het uitvoeren van diverse PR activiteiten. 

Zij zijn op de hoogte van wat er speelt in het moderne media landschap en werken dan ook veel met 

online influencers. Een belangrijke pijler van MaisonPR is de digitale snelweg. Dit noemen ze PR 2.0. 

Ze bedenken namelijk PR acties voor verschillende bedrijven waar ze mee werken en zetten deze op via 

relevante websites, bloggers, Facebook en Instagram. Ik sta bij maison pr op de perslijst als fitgirl. 

Zodoende ontving ik 30 maart onderstaande mail: 

 

“Hi Suzanne, 
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Graag nodigen wij je uit voor de officiële lancering van Kruidvat sportlijn. Deze nieuwe sportlijn, 

bestaande uit verschillende supplementen, zorgt voor meer energie tijdens je workout en helpt je spieren 

na afloop te herstellen. 

  

Tijdens een krachtig ontbijt of brunch presenteert Kruidvat samen met bekend personal trainer Guy van 

der Reijden hét recept om gezond te sporten, voor zowel de recreatieve als de heavy sporter. Dit alles 

vraagt natuurlijk om een spectaculaire en sportieve locatie, we ontvangen je dan ook graag 

op donderdag 7 april in het Olympisch Stadion in Amsterdam. 

  

Ben je erbij? Laat ons  dit dan z.s.m.weten dan reserveren wij een plekje! 

  

Leuk je de 7e te zien! 

  

Groetjes, 

Lotte & Barbara” 

  

Het leek me niet alleen leuk om hierbij aanwezig te zijn als ‘fitgirl’ maar ook in het kader van mijn 

onderzoek.  

Op donderdagochtend 7 april stap ik om 8;55 uur de vooringang van het Olympisch stadion binnen. 

Welke ingang ik moest hebben was niet te missen, er hingen grote rode Kruidvat ballonnen bij de ingang 

en een grote vlag met ‘Kruidvat’ erop. Eenmaal binnen stel ik mezelf voor aan de twee jonge vrouwen 

die in het zwart gekleed iedereen op staan te wachten bij de ingang, zij vertellen me dat ze van Kruidvat 

zijn en wijzen mij de weg naar de kamer waar het ontbijt zal plaats vinden. Daar word ik verwelkomt 

door Lotte van Maison pr. Wanneer ik deze ruime eetkamer binnen stap zitten er al twee andere meisjes 

en één jongen aan de lange tafel. Ik heb ze nog nooit gezien dus ik stel mezelf aan ze voor. De tafel is 

erg uitgebreid gedekt met een hoop bloemen, vierkante minisandwiches met zalm en brie, kannen jus 

d’orange, een grote ronde taart, en nog veel meer lekkernijen. Ik zie dat er op elk bordje een naamkaartje 

ligt. Ik zoek mijn naamkaartje en neem plaats op de hoek van de tafel achterin rechts. De kamer is 

ongeveer twintig vierkante meter groot en ietsje langer dan breed. Aan 3 kanten zijn er witte muren en 

één kant is geheel van glas. Wanneer je door het glas naar buiten kijkt dan kijk je zo het Olympisch 

stadion in. Tijdens de inloop klets ik wat met het meisje naast me dat er al zat. Ze heet Floortje en woont 

ook in Amsterdam. Ze is een stukje groter dan ik en heeft lang donkerblond haar.  Ik vraag haar wat ze 

precies doet en waarom ze aanwezig is. Ze verteld me dat ze haar eigen website heeft met bijbehorende 

sociale media waarop ze haar lifestyle deelt. Ik vraag haar hoe serieus ze is en ze verteld me dat ze er 

een paar maanden geleden voor heeft gekozen full-time bezig te willen zijn met haar blog. Ze had tijdens 

haar studie een buffer op gebouwd waar ze nu haar kamer van betaald maar hoopt gauw te kunnen leven 
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van het geld dat ze verdiend met het bloggen en promoten van artikelen via haar sociale kanalen. Ik 

vraag haar of dat dan nu nog niet het geval is. ‘Helaas’, antwoord ze. ‘Ik verdien wel een paar honderd 

euro per maand maar daar kan ik nog niet van leven. Gelukkig heb ik tijdens mijn studie een buffer 

opgebouwd.’ Ik ben benieuwd wanneer ze dan verwacht er wel van te kunnen leven. Ze antwoord dat 

ze geen idee heeft hoe snel dat zal gaan maar dat haar buffer niet al te groot is dus dat ze het een paar 

maanden wil aankijken en als er dan niet genoeg groei in haar accounts zit ze over een paar maanden 

toch een vaste baan wil gaan zoeken. Ik ben erg benieuwd hoeveel ze voor een klus vraagt en wat ze 

zoals doet om te groeien. Ze antwoord dat ze vlogs maakt, dit zijn korte video’s waarin ze over haar dag 

of week verteld en tegelijkertijd zich zelf filmt. In zulke filmpjes laat ze bijvoorbeeld zien wat voor 

kleding ze heeft gekocht, hoe ze haar make-up doet of hoe ze een bepaalde outfit styled. Ook geeft ze 

aan op vaste dagen en tijdstippen te posten zodat haar volgers precies weten waar ze aan toe zijn. Verder 

geeft ze aan altijd geld te vragen voor posts en te onderhandelen over het bedrag. Ze geeft aan afhankelijk 

van het soort opdracht en de klant tussen de 100 en 800 euro te vragen voor een blogpost inclusief 

Instagram promotie. Ondertussen zoek ik haar Instagramaccount even op. Ik zie dat ze net geen 10.000 

volgers heeft en verbaas me over de bedragen die ze vraagt. Ik vind het veel, maar het is me wel duidelijk 

dat ze een erg commercieel ingesteld type is. Ondertussen is de kamer langzaam voller geworden met 

meer jonge meiden. Ze zien er allemaal strak uit. Er zijn vandaag geen mensen met overgewicht 

aanwezig, dat is duidelijk. Na ongeveer tien minuten zijn alle genodigden gearriveerd, heeft iedereen 

zijn plekje gevonden en zich aan elkaar voorgesteld en kan de presentatie van Guy van der Reijden 

(personal coach) beginnen. Ik heb twee jonge vrouwen gezien die ik eerder al eens had ontmoet toen ik 

voor mijn blog op de Huishoudbeurs stond en zij een kraampje naast mijn stonden. Voor de rest waren 

het allemaal nieuwe gezichten. Tijd om iets of iemand wat te vragen was er niet want de presentatie 

begon. 

Guy verteld ruim 45 minuten over de nieuwe voedingssupplementen die Kruidvat vanaf deze dag zal 

verkopen in haar winkels en online. Er wordt met name lang stilgestaan (meer dan twintig minuten) bij 

de functie van eiwitten voor het menselijk lichaam en wat de eiwitpoeders van Kruidvat voor sporters 

zoals wij kunnen betekenen. Gedurende de presentatie worden er regelmatig vragen gesteld. Er is één 

meisje, precies aan de andere kant van de tafel (linker hoek) vanaf mij gezien die erg veel vragen stelt. 

Ze stelt voornamelijk persoonlijke vragen. Vragen die betrekking hebben op haar eigen leefwijze en de 

combinatie met deze Kruidvat producten. Ik kan haar naambordje niet zien, wellicht heeft ze die 

weggehaald of omgelegd. Maar het is een blonde meid, halflang haar en ze draagt een blauw 

spijkerblousje. Door de vragen die ze stelt is me duidelijk dat ze een fanatiek sportster is. Ze vraagt 

bijvoorbeeld hoeveel kcal er precies in één shake zitten en vergelijkt dit met de shakes die ze zelf altijd 

gebruikt, ook wil ze weten hoeveel % pure eiwitten er in een shake gaan, hoeveel shakes je op een dag 

kan nemen, of je ze het beste voor of na het sporten kan nemen en ze wil graag weten waar de prijs 

precies op is gebaseerd. Het lijkt alsof ze zelf heel goed weet hoeveel shakes je op een dag kan nemen 
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maar dat ze specifiek wil horen hoe dit allemaal werkt bij de Kruidvat lijn en of dat anders is dan bij de 

shakes die zij altijd gebruikt. Want ze vraagt heel gericht naar de richtlijnen van dit product. Ze geeft 

ook aan bekend te zijn met andere merken eiwitshakes en vindt de variant van Kruidvat erg goedkoop. 

Ze vertrouwd het niet helemaal en geeft aan bang te zijn dat de ingrediënten van mindere kwaliteit zijn. 

Guy antwoord dat het juist andersom is, ‘Whey’ de grondstof waar deze poeders voor bijna 90% uit 

bestaan is een afvalproduct dat tot overblijft bij het maken van kaas. Het kost dus geen extra geld dit te 

produceren. Vroeger werd het zelfs weggegooid. Tegenwoordig gebruiken ze het om eiwitpoeders van 

te maken.  De toevoegingen zorgen ervoor dat de prijs ietsje stijgt. De Amerikaanse poeders zijn volgens 

hem juist duurder omdat er meer ‘troep’ in zit. Juist de toevoegingen zijn duur. Het meisje neemt 

genoegen met dit antwoord, maar aan haar fronsende hoofd te zien vertrouwd ze het nog steeds niet 

helemaal. 

Wat me verder op valt is dat er gedurende de presentatie helemaal niet gegeten wordt terwijl er een tafel 

vol met eten voor ons staat en het inmiddels al bijna tien uur is. Als Guy een slokje water neemt tussen 

zijn praten door vraag ik of er mensen zijn die stiekem toch al thuis hebben ontbeten omdat er niemand 

iets pakt. Ik ben hier benieuwd naar omdat het iets kan zeggen over hoe streng deze mensen zijn met 

hun eten. De strakte van hun voedingsschema. Zelf had ik namelijk ook al thuis ontbeten omdat ik van 

tevoren niet wist wat het ontbijt zou inhouden en ik graag op tijd de juiste voedingsstoffen binnen krijg. 

Ik wist niet zeker of het ontbijt gezond zou zijn en dus besloot ik gewoon gezond te ontbijten thuis maar 

dan een beetje ruimte over te laten voor eventuele dingetjes op het event. Sommige knikte enkel, andere 

lachten een beetje toen ik vroeg, hebben jullie soms ook al ontbeten thuis? En sommige gaven inderdaad 

even kort aan inderdaad thuis al ontbeten te hebben ondanks deze uitnodiging voor een uitgebreid ontbijt 

vanwege hun dieet. Er was geen tijd om verder door te kletsen gezien de presentatie. Wel gaf Guy aan 

dat we vooral lekker moesten gaan eten terwijl hij zijn verhaal hield. Aarzelend nam de jongen links van 

mij als eerste een sandwich. Hij heette Roy zag ik op zijn bordje. Langzaam pakte ook wat andere 

meiden een eitje, een stuk taart (dit was een gezonde bananenbrood taart) of een sandwich (met zalm of 

met brie). Maar niet iedereen at. Sommigen hielden het bij een kopje thee of koffie. Zelf nam ik ook nog 

even niets. Na nog ongeveer twintig minuutjes presentatie was dat gedeelte klaar en konden we gezellig 

aan tafel met elkaar kletsen. Ik maakte van de gelegenheid gebruik om vooral te luisteren naar wat er 

zoal besproken werd. Ik deed alsof ik ongeïnteresseerd op mijn telefoon zat zodat het niet opviel dat ik 

stiekem probeerde gesprekken mee te luisteren. Twee meisjes, beide met een hoofddoek en bedekte 

zwarte kleding tegenover me hadden het erover dat ze het vreemd vonden dat we niet meer van de 

nieuwe producten kregen om te proeven in plaats van al het andere wat of tafel stond. Ik herkende deze 

twee meiden van de huishoudbeurs, ik weet dat het Marokkaanse zusjes zijn en dat zij samen het 

platform ‘Healthy Sisters’ runnen. Hierop delen zij hun work-outs en voeding, daarnaast zie ik ze soms 

ook benadrukken dat zij als het ware de eerste Marokkaanse fitgirls zijn. Ze bespraken hun sport en 

voedingsschema’s met elkaar. Het meest rechtse meisje is een hardloopster. Ze traint voor de marathon 
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en eet vooral veel koolhydraten en zorgt ervoor dat ze genoeg eiwitten binnen krijgt voor haar 

spierherstel. Het andere meisje doet meer aan krachttraining in de sportschool. Midden in het gesprek 

word ik afgeleid door het meisje dat tijdens de presentatie veel vragen stelde. Ze vraagt aan de vrouw 

van Kruidvat aan het hoofd van de tafel of we ook van de kleine tafel in de hoek eten mogen pakken. 

Helemaal in de hoek van de kamer aan haar kant staat nog een klein vierkante tafeltje met een grote 

ronde bak vol kwark, potten muesli en bakjes vers fruit. Natuurlijk mocht dit, het stond er voor 

antwoordde de vrouw van Kruidvat. Vervolgens volgde bijna de gehele tafel. Blijkbaar waren de 

sandwiches met zalm en brie te vet voor deze fitgirls op de vroege ochtend. Of in ieder geval paste ze 

niet in het dieet. Zo ook voor mij. Ik ging ook in de rij staan voor een bakje kwark met vers fruit. In de 

rij ving ik nog een gesprek op tussen twee andere meisjes die ik nog nooit eerder had gezien, beide 

ongeveer even groot als ik en donkerblond haar, die het erover hadden het moeilijk te vinden wat ze nou 

van vandaag moesten posten. Er was namelijk geen eens een hashtag voor dit evenement en Kruidvat 

zelf doet eigenlijk nog niets met Instagram. Ze besloten in de rij toch beide een foto op Instagram te 

plaatsen van de gedekte tafel waarbij ze het account van Kruidvat tagde en eigen gekozen hashtags 

gebruikten en waren vrij snel daarna aan de beurt om hun bakje te vullen. Zelf was ik nog niet aan de 

beurt en besloot ik een gesprek af te luisteren tussen twee andere meiden achter me in de rij. Ik kon ze 

niet zien. Ze bespraken met elkaar de voordelen van een spiegelreflex camera ten opzichte van een 

compacter kleiner model camera. Ze waren het er over eens dat een spiegelreflex voor een blogger echt 

de beste optie zou zijn maar dat dit wel een erg dure investering zou zijn. Toch zouden ze dit er beide 

voor over hebben zodat ze ook op events als deze betere foto’s zouden kunnen maken van het eten. ‘Ik 

vind het jammer dat ik dit soort foto ’s dan met mijn telefoon moet maken, ondanks dat deze telefoon 

echt de beste camera heeft’ spreekt één van de twee. Dan ben ik aan de beurt en schep ik mijn bakje 

kwark vol, schep er wat fruit bij en ga weer zitten op mijn plekje. Tijdens het eten upload ik zelf ook 

even een foto van het ontbijt en wanneer ik net mijn laatste hap naar binnen werk stelt de vrouw van 

Kruidvat voor naar buiten te gaan om een groepsfoto te maken. Meteen staat iedereen klaar maar in de 

hal moeten we nog even wachten op degene die de foto zal gaan maken. Daar begon the struggle. Een 

paar meisjes hadden hun jas aangetrokken. Het meisje van de vele vragen, vraagt aan Floortje naast haar 

of ze ook haar jas zal aan doen? Floortje antwoord dat zij het niet doet omdat ze dat niet mooi vindt op 

de foto. Meer meiden bemoeien zich met de discussie. ‘Ja maar het is echt koud buiten’ en ‘je wilt toch 

niet ziek worden’ hoor ik voorbij komen. ‘Het waait echt hard hoor, ik zou maar een jas aan doen’ zegt 

weer een ander meisje die zelf haar jas al heeft aangetrokken. De meisjes die twijfelen geven aan liever 

niet op de foto te willen met hun jas aan en vragen of het lang zal duren buiten. De vrouw van Kruidvat 

geeft aan dat het niet al te lang zou zijn maar dat het wel echt koud buiten is. Uiteindelijk beslist ongeveer 

de helft een jas aan te trekken en de andere helft loopt zonder jas naar buiten. Zelf loop ik zonder jas 

mee naar buiten omdat ik geen koukleum ben en niet zo snel problemen heb met een beetje wind. 

Daarnaast vind ik het ook niet mooi om met mijn superdikke roze winterjas op de foto te gaan. We gaan 

met zijn allen op de 400m atletiek baan staan op de grens met het binnenste grasveld. Guy in het midden, 
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iedereen er staand omheen. Even lachen en de foto is gemaakt. Na minder dan 5 minuten staan we weer 

binnen. Wanneer we weer naar binnenlopen krijgen we allemaal een grote witte sporttas met ‘Kruidvat’ 

erop aangereikt. Dit is blijkbaar de goodiebag die we allemaal mee naar huis krijgen gevuld met de 

supplementen waar we hiervoor een presentatie over hebben gehad. Dit betekent gelijk het einde van de 

ochtend en al heel snel is iedereen eigenlijk weg. Ik was even naar de wc na het ontvangst nemen van 

mijn goodiebag. En ook ik bedank de vrouw van Kruidvat en Lotte van Maison Pr en besluit ook naar 

huis te fietsen.  

 

Observatie verslag 2 

Wat: Bloggers Bijeenkomst 

Gelegenheid: Officiële lancering van de website ‘healthy lifestyle’, gezellig etentje mix&fix 

Aanwezig: 4 fitgirls/lifestyle bloggers 

Wanneer: 11 april 2016 (17:30-21 uur) 

Waar: Mix&Fix Leiden (Vrouwensteeg 7a) 

Al een tijdje schrijf ik als fitgirl niet alleen blogs voor mijn eigen website maar stuur ik zo af en toe ook 

artikelen op naar de eigenaresse van healthy food restaurantje ‘Mix&Fix’ in Leiden.  

Mix & Fix – Healthy Food  staat voor gezond, lekker en makkelijk. Mix & Fix is ontstaan vanuit de snel 

groeiende trend dat men steeds vaker naar een gezonde levensstijl streeft, maar hier eigenlijk geen tijd 

voor heeft. Eva Beeftink is als jonge sportieve meid in 2013 gestart met een bezorgservice van gezonde 

salades en inmiddels is dat uitgegroeid naar een restaurant in het centrum van Leiden. Je kunt hier dus 

terecht voor het nuttigen van een gezonde maaltijd maar je kunt het ook thuis laten bezorgen, zelf afhalen 

is overigens ook mogelijk. Op de menu kaart vind je salades die je zelf kan samenstellen maar ook 

gezonde burgers waaronder burgers gemaakt van quinoa, kikkererwten en/of linzen. Ook kun je er 

terecht voor een gezonde luxe high tea. 

Een tijdje geleden (ergens in Januari) werd ik via Facebook benaderd door Eva of ik mee wilde werken 

aan een nieuw concept. Ze wilde graag een online platform creëren dat aan de ene kant los moest staan 

van haar restaurantje maar aan de andere kant ook een aanvulling moest zijn voor haar klanten. Het idee 

was een website te beginnen waarop gezonde recepten en work-outs zouden worden gedeeld. Hiervoor 

zocht ze verschillende gastbloggers die op deze website met regelmaat iets zouden vertellen over hun 

gezonde levensstijl, een gezond recept zouden delen of juist een work-out. Klanten van Mix&Fix konden 

dan op deze website terecht voor onder andere de recepten van sommige producten uit het restaurant 

maar ook voor aanvullende/nieuwe recepten en work-outs om een gezonde levensstijl compleet te 

promoten. Daarnaast was het idee dat de website ook handig en leuk zou moeten zijn voor iedereen die 

nog nooit bij Mix&Fix zou hebben gegeten maar gewoon opzoek is naar wat inspiratie/motivatie voor 



229 
 

een gezonde levensstijl. Ik wilde hier wel graag aan mee werken en begin februari kwamen we als 

bloggersteam voor dit nieuwe concept voor het eerst bijeen in het restaurant van Eva. Met een groep van 

ongeveer 12 healthy lifestyle bloggers aten we de healty linzenburgers van Mix&Fix en al het andere 

voedsel dat we zelf hadden meegebracht. Er was afgesproken dat elke blogger een gezond gerecht zou 

maken thuis en dit zou meenemen. Zelf had ik bananenpannekoekjes gebakken bestaande uit enkel 

banaan, ei en wat kaneel. Maar er stond van alles op tafel, koekjes op basis van dadel en kokos, 

bananenbrood, zoete aardappelbrownie en een cheesecake gemaakt van ongezouten noten en rood fruit 

bijvoorbeeld. 

Afgelopen 11 april was het tijd voor de tweede meeting. Wegens omstandigheden hadden er veel meiden 

afgezegd maar omdat het etentje van maart ook al was verplaatst besloten we het toch door te laten gaan 

en de datum niet weer te verplaatsen. Om 17:30 uur loop ik als eerste het restaurant binnen waar Eva al 

op me staat te wachten. Het restaurant is normaal op maandag gesloten en dus doen we gauw de deur 

weer dicht. Ook doen we expres niet teveel lampen aan, Eva wil niet de indruk wekken dat het restaurant 

toch geopend is. Ik stel aan Eva voor wat foto’s te maken van haar restaurantje omdat ik bezig ben met 

een nieuwe categorie op mijn eigen blog namelijk ‘healthy hotspots’. Elke week vertel ik mijn volgers 

waar ze leuk en gezond uit eten kunnen. Eva is gelijk helemaal enthousiast en laat me mijn gang gaan. 

Zelf gaat ze vast de keuken in om alvast te beginnen met het maken van kikkerewrtburgers. Om 18:00 

uur arriveren ook de twee andere bloggers Romana en Eefje. We begroeten elkaar allemaal met 3 kussen 

en gaan aan een tafel achterin het restaurant zitten. De tafel is voor 4 personen als enige in het restaurant 

mooi is gedekt door Eva. We bespreken hoe het met iedereen gaat. Met Romana gaat het goed, zij is een 

jonge moeder van begin 30 en woont met haar gezinnetje (haar vrouw en twee jonge kindjes van 5 en 7 

jaar) in Leiden. Ze werkt part-time op kantoor en in de overige tijd besteed ze aandacht aan haar blog 

en functie als voedingsconsulente. Ze heeft hiertoe kortgeleden een opleiding afgerond en wil hier graag 

in verder maar omdat ze ook haar gezin moet onderhouden werkt ze er nog parttime bij. Ze geeft aan 

het erg druk te hebben en soms veel stress te ervaren. Vooral de combinatie van het bloggen, het werken 

en haar gezin ervaart ze als iets lastigs. Ze voelt zich veelal schuldig wanneer haar kinderen vragen: ‘Ga 

je nou eens met ons iets doen mama in plaats van op je telefoon’? Ze geeft nog meer voorbeelden van 

situaties waarin ze zich tekort voelt schieten als moeder. Haar jongste kindje vroeg laatst tijdens het tv 

kijken: ‘ Kijk je ook eens met ons mee mama, of moet je nog op Facebook?’. En ook uitspraken als: 

‘Mogen we eten of moeten we eerst een foto maken?’ en ‘Mama wil je vandaag een keertje geen foto’s 

maken zodat we gelijk kunnen eten’ tijdens of voor de maaltijd ervaart ze als pijnlijk. Ze geeft aan zich 

schuldig te voelen tegenover haar kinderen dat ze zoveel met sociale media bezig is. Tegelijkertijd geeft 

ze ook aan dat het haar allemaal niet snel genoeg gaat en dat ze nog zoveel meer ermee wil doen en 

bereiken. Ik wil meer volgers, meer actief zijn met Instagram maar soms dan lukt het me gewoon niet. 

Dan zit mijn hoofd zo vol met werk en thuis en dan laat ik het weer eventjes. Daarna heb ik weer spijt 

dat ik een week bijvoorbeeld minder actief ben geweest. Ik ben ook gelijk bang dan dat ik super veel 
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volgers verlies en dat wil ik niet. Maarja als mijn kinderen me er zo op wijzen dat mama zoveel op haar 

telefoon zit laat ik het soms toch. Eefje en Eva geven aan dit erg goed te begrijpen. Zelf hebben ze nog 

geen gezin maar ook Eva geeft aan te struggelen met de hoeveelheid die ze door brengt op sociale media. 

Ze zegt meer te willen doen op Instagram maar dit soms te vergeten. Dan heb ik mijn maaltijd op en 

baal ik dat ik er niet even een mooie foto van heb gemaakt. Ik moet echt zorgen dat dat meer in mijn 

systeem gaat zitten. Maar aan de andere kant wil ik er ook geen druk of stress door ervaren. Eefje geeft 

aan hier weinig problemen mee te hebben, ze post elke dag een foto op Instagram. Wel zorgt dit soms 

voor stress als ze nog geen foto heeft gemaakt die dag. Ze wil eigenlijk het liefste een back-up creëren 

zodat ze vanuit daar kan posten als ze een paar dagen geen tijd heeft om foto’s te maken. Maar ze zegt 

zo druk te zijn dat het opbouwen van zo’n back-up maar niet lukt. Ze werkt part-time als bakker in een 

bonbon zaak en daarnaast werkt ze in een ander restaurant in Leiden. Buiten haar betaalde baantjes om 

heeft ze ook haar eigen website en sociale media waar ze voornamelijk recepten deelt. Ze vertelt dat ze 

vroeger heel fanatiek heeft geschaatst. Ik vond schaatsen echt geweldig, zo geweldig zelfs dat ik de hele 

zomervakantie op die verdomde racefiets zat om mijn conditie bij te houden. En ik haatte racefietsen, 

maar zo blij was ik als het weer oktober was en ik wist waarvoor ik het allemaal deed en ik weer de 

ijsbaan op kon. Ze vraagt aan mij waar ik de tijd en energie vandaan haal om naast mijn gezonde recepten 

ook nog zoveel te sporten en hierover posts te delen. Ik geef aan dat ik altijd al dagelijks heb gesport en 

dat ik liever de recepten minder dan mijn sportposts. Het kost mij geen extra energie om te sporten. Het 

is ook niet dat ik dat doe voor mijn blog maar uit intrinsieke motivatie omdat ik het gewoon ontzettend 

fijn vind om te sporten. Eefje geeft aan dit niet zo te ervaren, van in de keuken staan wordt ze gelukkig 

maar voor sporten kan ze momenteel geen motivatie vinden. Maar gezond eten en je voedingspatroon 

bepaald volgens Romana 80% van hoe je lichaam eruit ziet en de overige 20% wordt bepaald door of je 

sport. Eefje zegt daarom ook liever op haar voeding te letten en niet te sporten, maar ze voelt zich wel 

te dik en baalt er soms wel van dat ze die motivatie niet meer kan opbrengen. Eva haakt hierop in en 

zegt dat ze zelf nu een tijdje minder heeft gesport en dat dat het voor haar alleen maar moeilijker heeft 

gemaakt om weer te beginnen. Het moment dat ze tijdens het hardlopen werd ingehaald door een oude 

man heeft ze als erg pijnlijk ervaren maar gaf haar tegelijkertijd ook nieuwe kracht om door te zetten 

om weer op haar oude niveau terug te komen. En ze besloot hier dan ook een blogpost over te schrijven. 

The struggles die je ervaart als je een tijdje niet of minder hebt hardgelopen. Romana geeft aan altijd te 

sporten net zoals ik, haar vrouw is fitnesinstructrice en zelf geeft ze aan dat het bij haar levensstijl hoort. 

Eva gaat inmiddels naar de keuken om onze burgers op te halen. Eenmaal op tafel worden er eerst foto’s 

gemaakt van de burgers. Hoe kan het ook anders met 4 bloggers aan één tafel. Misschien ben ik zelf nog 

wel de ergste als ik mijn bord oppak en naar het raam loop om mijn foto te nemen omdat daar beter licht 

is dan op de tafel. Na het maken van de foto’s kletsen we tijdens het eten verder. Romana verteld over 

haar ‘onzichtbare eetstoornis’. Ik had hier nog nooit van gehoord. Een aantal jaren geleden bleek 

Romana overgewicht te hebben gehad. Hier is op dit moment echt NIETS meer van te zien, integendeel. 

Romana ziet eruit als een gespierde strakke jonge vrouw. Ze verteld dat ze meer dan 100 kg weegde en 
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anorexia kreeg. Ze voldeed aan alle criteria van een anorexia patient qua hoe ze leefde. Ze at bijna niets 

meer, stak een vinger in haar keel als ze wel iets had gegeten waar ze zich rot over voelde en sportte 

geobsedeerd en veel. Ze viel in een korte tijd ontzettend veel af maar omdat ze van een erg zwaar gewicht 

afkwam viel het niet op dat ze aan een eetstoornis leed. Pas toen haar omgeving na enige tijd ingreep 

werd ze opgenomen. Ze verteld dat ze tijdens haar opname heeft geleerd om te gaan met haar gevoelens 

en hoe ze in de toekomst een terugval kan voorkomen. “Ik woog misschien geen 30kg maar ik voldeed 

aan alles wat een anorexia patient doet”. Langzamerhand ging het steeds ietsje beter met der en ze verteld 

dat ze nu nog nooit zo gelukkig is geweest. Als voedingsconsulente wil ze andere mensen helpen met 

het leven volgens een gezond voedingspatroon. Ze geeft aan dat ze wel op haar zelf moet blijven passen 

en dat het sporten en gezonde eten een soort risico blijven vormen. Het is namelijk iets, legt ze uit, waar 

je elke dag mee bezig moet zijn. Wil je namelijk gezond eten dan moet je constant nee zeggen in deze 

maatschappij van tegenwoordig. Overal zijn verleidingen, vroeger ging je met de trein en was er niets 

aan de hand. Tegenwoordig kom je op stations eerst al langs tien ongezonde eettentjes en vervolgens 

komen ze in de trein zelf ook nog eens langs met allerlei ongezonde opties. En je kunt best twee keer 

‘nee’ zeggen op een dag maar je moet sterk in je schoenen staan wil je de hele dag nee kunnen zeggen 

tegen alle ongezonde verleidingen. Juist dit gezond willen leven en elke keer nee willen kunnen zeggen 

kan een obsessie worden. Omdat je dagelijks bezig bent met je gezonde levensstijl en het sporten moet 

ik gewoon heel erg uitkijken dat het niet weer een obsessie wordt. Maar gelukkig heb ik tijdens therapie 

geleerd hoe ik om kan gaan moet moeilijke momenten om een terugval te voorkomen. “Balance is the 

key” zegt ze. Eva haakt hierop in door te vertellen dat zij het ook moeilijk vindt om deze balans te 

vinden. Ze verteld dat vroeger op hoog niveau sportte en elke zaterdag wedstrijden had, hierdoor was 

ze vaak niet op feestjes en als ze ging dan dronk ze geen alcohol en ging ze vroeg naar huis. Haar 

vrienden hadden het hier wel moeilijk mee en probeerde haar toch telkens drank aan te smeren of over 

te halen langer te blijven. Ze geeft aan dat ze in die tijd nog wel sterk genoeg was om nee te zeggen en 

haar eigen plan te volgen maar dat er in de loop der tijd toch mensen uit haar leven om die reden zijn 

verdwenen. Vrienden begrijpen je niet altijd en dat is lastig. Een hele hoop mensen zijn zo verschillend 

opgevoed en weten ook helemaal niet hoe ze gezond kunnen leven of wat uberhaupt gezond is. Ze 

snappen het niet waarom ik niet wil drinken of geen chips neem. Ze begrijpen het gewoon echt niet en 

dat is lastig. En nu ik wat ouder wordt merk ik wel dat mijn vrienden me steeds meer in mijn waarde 

laten en inmiddels wel weten dat ik niet blij wordt van een stuk taart maar eerder van een stuk fruit. 

Maar toch laat ik me soms overhalen tot laat naar een feestje te gaan en wel te drinken terwijl ik me de 

volgende dag heel naar voel daarbij. Ik heb het dan gedaan om hun te pleasen en dat is niet goed. Ik 

haak hierop in door aan te geven dat ik dit ook erg lastig vindt. Ik vertel dat er aankomend weekend een 

vriendin van mij komt logeren in Amsterdam en dat ik had aangeboden te koken. Zij wilde liever ergens 

uit eten. Zelf zie ik dit opzich wel zitten maar zij verwacht dan dat we aan de wijn gaan, iets ongezonds 

eten en daarna gaan stappen. Ik verwacht gezeik wanneer ik een salade zal bestellen en een spa blauw 

in het restaurant. Ik krijg dan regelmatig de opmerking ‘doe eens gezellig’ naar mijn hoofd geslingerd. 
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En ik geef aan dat dit me raakt omdat ik blijkbaar niet gezellig ben zonder alcohol of ongezond voedsel. 

Zelf vind ik dit nergens op slaan maar ik vind het vooral pijnlijk dat mijn vrienden geen moeite doen 

om mijn idee van genieten te begrijpen. Ik vraag toch ook niet aan hen of ze alsjeblieft een avondje fris 

willen drinken ipv alcohol en ik zeg toch ook niet tegen ze ‘doe eens gezond’ als zij wel een pizza 

bestellen. Ik vind het zelf belangrijk dat iedereen in zijn waarde wordt gelaten maar heb er moeite mee 

dat mensen die gezond willen eten zich bijna altijd moeten verantwoorden. Eva geeft aan dat zij hier 

ook mee struggelt wanneer ze op een verjaardag taart afslaat en iedereen gelijk begint over dat het onzin 

is dat ze aan de lijn doet…Ze zegt, ik doe dan helemaal niet aan de lijn maar ik kies er alleen voor geen 

taart te nemen. Het is zo verschrikkelijk dat je je dan altijd maar moet verantwoorden. Ik geef nogmaal 

aan dat ik dit ook erg lastig vindt maar dat ik het wel heel fijn vind dat ik mijn gezonde levensstijl online 

kan delen met mensen die er hetzelfde instaan en ook zo over denken. Ik vind het ook fijn om er met 

deze meiden over te praten omdat zij precies begrijpen wat ik bedoel. Dat zeg ik ze. Romana geeft aan 

dat ze mij een sterke jonge vrouw vindt. Ik ben bijna tien jaar jonger dan zij maar heb volgens haar al 

wel de juiste houding ten opzichte van de buitenwereld. Ik geef aan dat ik regelmatig ook chagrijnig 

wordt als ik na lange tijd weer eens een weekendje naar mijn ouders ga. Mijn ouders zijn nog erg van 

de oude stempel en eten elke doordeweekse dag aardappels, groenten en vlees. Rijst of pasta eten ze 

zelden laat staan dingen als olijven, champignons of vis. Bij ons thuis geldt het gezegde: “Wat de boer 

niet kent dat vret ie niet’. Daarom krijg ik thuis vaak een preek als zij patat halen (ze halen elke zaterdag 

patat) en ik niet mee wil eten. Ik wil best eens een patatje eten maar niet elke zaterdag. Ik vertelde ze 

dat mijn moeder afgelopen weekend tegen me was uitgevallen omdat ik eens ‘normaal’ moest doen. 

Maar wat volgens hen normaal is, zie ik als eenzijdig en ongezond. Romana zegt mijn ouders aan de 

ene kant ergens wel te begrijpen, ik denk dat je ouders het zien als een uiting van kritiek op hun 

opvoeding dat jij het nu allemaal anders doet. En dat is lastig als ouders zegt ze. Ik zou het als moeder 

ook niet leuk vinden als mijn kinderen later heel veel anders zouden leven als dat ik ze heb opgevoed. 

En misschien maakt je moeder zich zorgen om je, zij begrijpt niet hoe jij leeft en dat is ook lastig uit te 

leggen omdat zij zelf ook weer anders is opgevoed. Het belangrijkste is dat je voor jezelf weet waar jij 

je gelukt uit haalt en waar je blij van wordt. Laatst was ik verdrietig en belde ik vanuit Amsterdam 

huilend mijn moeder op. Zij zei aan het einde van het telefoongesprek: Weetje wat, koop iets lekkers 

voor jezelf, haal een taart bij de bakker en trakteer je zelf, als je maar niet je frustratie uit in dat vele 

sporten van je. Ik geef aan dat ik me op dit soort momenten echt totaal onbegrepen voel. Juist wanneer 

ik me rot voel wil ik lekker alles van me af sporten en gezond eten. Want wanneer ik dan niet sport en 

ook nog eens ongezonde dingen ga eten voel ik me alleen maar extra kut. En ik haal mijn balans uit de 

geluksmomenten en de weekenden. Wanneer ik een fijne productieve week heb gehad vind ik het 

heerlijk om mezelf in het weekend te trakteren op een stuk taart of een zak chips. Of wanneer ik een 

nieuw pr heb gelopen met sporten om lekker uit eten te gaan. Maar juist niet op die momenten wanneer 

ik verdrietig ben. De andere meiden beamen dit gevoel te herkennen en zeggen dat hun ouders dat ook 

totaal niet begrijpen. Wellicht heeft het te maken met de generatiekloof oppert Eva. Vroeger was er 
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gewoon de schijf van 5…daarmee zijn zij opgegroeid. Wij weten allemaal dat dat principe allang 

achterhaald is maar zij houden toch nog erg vast aan dit principe bijvoorbeeld. En niet alleen dat zij 

worden misschien wel oprecht blij van een stuk taart als ze verdrietig zijn, ieder mens haalt zijn of haar 

geluk ook uit andere dingen. Eefje zegt dat zij soms inderdaad ook veel blijer kan worden van een zakje 

snoep op de bank dan een work-out. Zoals ze eerder al aangaf wordt ze gewoon niet blij van sporten en 

ze zegt dat ze dan soms zichzelf inderdaad gewoon lekker trakteert wanneer ze zich rot voelt. En dat is 

volgens Romana dan ook helemaal goed. Iedereen moet doen waar hij of zij zich prettig bij voelt zolang 

het maar geen obsessie wordt. 

 

Observatie verslag 3 

Wat: Evenement/ Bootcamp  

Gelegenheid: Officiële lancering van de Lidl sportlijn (kleding en schoenen) 

Aanwezig: 4 Fitgirls en andere lifestyle bloggers/Instagrammers, medewerkers van LIDL en Barabara 

Bak als personal trainer 

Wanneer: 19 april 2016 (14:30 – 16:00 uur) 

Waar: Café Scandinavian Embassy/ Sarphatipark (Amsterdam) 

 

Voor de interviews heb ik verschillende mogelijke respondenten ge-gemaild met de vraag of ik ze mag 

interviewen. Hierin geef ik aan dat ik het ze graag zo gemakkelijk mogelijk wil maken. Een optie die ik 

onder andere geef is dat ik bereid ben ze te ontmoeten voor of na een event. Zo ook mailde ik Rachida 

en Najima, twee Marokkaanse zusjes met een eigen blog waarop ze anderen proberen te motiveren en 

stimuleren een bewuster leven te leiden. Ze wilden dolgraag helpen met mijn onderzoek en stuurde mij 

maandagavond 18 april om 23:00 uur een mailtje dat ze de volgende middag (dinsdag 19 april, 14:30 

uur) een event zouden hebben in Amsterdam en dat ze na die tijd even tijd hadden voor een interview. 

Daarna zouden ze op vakantie gaan en zou het lastiger worden. Een beetje kort dag een avond van 

tevoren,  maar ik besloot mijn afspraken van de volgende dag en mijn werk te verzetten zodat ik ze toch 

kon interviewen én ik bedacht me dat het wellicht handig was om even te vragen om wat voor event het 

precies ging. Wellicht kon ik wel observeren…Ze antwoordde diezelfde nacht nog dat het ging om een 

lancering van een nieuwe sportkledinglijn, namelijk van de LIDL. Hiervoor zouden ze een 

bootcampsessie krijgen van Barbara den Bak (fitness entrepreneur en eigenaresse van een nieuw 

succesvol concept in Amsterdam: HIGH 45, een high intensity fitness studio waar je in 45 minuten een 

ultieme work-out kunt beleven onder leiding van professionele trainers waaronder zij zelf). Ik besloot 

gewoon op tijd in het park te gaan zitten met mijn laptopje, te kijken waar zij precies de bootcamp 

gingen houden en daar zo dichtbij als mogelijk te gaan observeren. Om 14:00 uur zat ik klaar in het park 

en om 14:35 uur zie ik een groepje van 4 aan komen rennen waaronder Barbara (ik herken haar van 
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Instagram), de twee zusjes (ik herken hun ook van Instagram) en nog een andere meisje dat ik niet 

herkende. De twee zusjes en het andere meisje zijn exact hetzelfde gekleed. Ik veronderstel dat dit dan 

de nieuwe sportlijn is van Lidl, althans enkele items daarvan. Ietsje daarachter komen nog twee vrouwen 

aangelopen in dezelfde kleding (zwarte sportlegging, grijze sportschoenen met oranje veters en een 

turquoise/groen sportief vestje). Zij stoppen waar het groepje ook stopt, vlakbij de ingang van het park 

dichtbij een paar bankjes en een fontein. Ze begonnen met een korte uitleg van Barbara. Ik zit net te ver 

weg om te verstaan wat er precies gezegd wordt. Maar ik leid uit lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen 

af dat Barbara de meiden uitlegt wat voor vanmiddag de bedoeling is. Zij doet namelijk oefeningen voor, 

en meiden kijken aandachtig en knikken af en toe. Barbara doet onder andere squats, high knees, 

planking en push-ups. Lekker sporten in de nieuwe sportkleding van Lidl is dus de bedoeling, terwijl 

een andere mevrouw (ik gok dat zij van Lidl zelf was of ingehuurd door Lidl als fotografe, foto’s maakte 

van deze uitleg en later ook de work-out). Na ongeveer tien minuutjes uitleg en voordoen van Barbara 

pakt zij haar stopwatch uit haar broekzak en begint met 3,2,1 start, dit schreeuwt ze want ik het kan het 

verstaan en ik zit te ver weg om hun normaal te horen praten. De meiden beginnen met high knees, een 

soort looppas op de plaats waarbij ze hun knieën om en om zo hoog mogelijk richting de borst bewegen, 

daarna doen ze 15 squats, en vervolgens plaatsen ze beide handen op de zitting van een park bankje en 

bewegen been voor been richting het bankje op een hoog tempo, dit doen ze een minuut, (ik heb intussen 

zelf ook even mijn stopwatch op mijn telefoon aan gezet) Barbara loopt gedurende dit alles om ze heen 

en moedigt ze aan, ik kan niet alles horen maar af en toe hoor ik haar ‘Kooooom op dames nog 5,… nog 

4,…..3…2…en de laatste’ of ‘Nog TIEN seconden,’,  ‘nog één keer alles geven meiden’. Ook doet ze 

af en toe een oefening mee. Na de oefening op het bankje gaan de meiden over in jumping lunges, ze 

doen er 30 (15 per kant). Daarna gaan ze weer terug naar het bankje en plaatsen opnieuw beide handen 

op het zitvlak op schouderbreedte. Om en om stappen ze met hun benen naar buiten en weer naar binnen. 

Ik hoor Barbara schreeuwen: ‘En houd die benen kaaaarsrecht!’ Na een minuut rusten ze ongeveer twee 

minuten en praten met elkaar, ik kan er niets van volgen. Daarna begint het hele setje weer opnieuw. 

Ook tijdens dit tweede setje blijft Barabare de meiden aanmoedigen en doet ze af en toe een oefening 

mee. Ik besluit ondertussen wat foto’s te nemen. En snel alles mee te schrijven. Opeens zie ik dat ze 

even gestopt zijn, Barbara staat met een hand om Najima heen en kijkt haar aan, ze praten wat…ik kan 

het niet volgen maar maak uit het gezicht en de lichaamstaal van Najima op dat ze zich niet lekker voelt. 

Haar schouders zijn naar beneden gezakt, ze grijpt met haar handen naar haar buik en trekt pijnlijke 

gezichten. Evenlater loopt ze ook weg met de vrouw van Lidl. Ik besluit de blijven zitten waar ik zit, ze 

lopen langs me heen en ik vang op dat ze vrouw van Lidl zegt, je hebt je best gedaan toch, je kan er ook 

niets aan doen dat je je opeens niet lekker voelt. Gewoon even douchen en dan…Daarna kan ik het niet 

meer horen. De overige meiden gaan verder met het derde setje. Langzaam zie ik dat ze iets meer moeite 

krijgen met de oefeningen, ze gaan ietsje trager, hun gezichten kijken pijnlijker en ik zie zweet op hun 

voorhoofden. Na het derde setje geven de meiden elkaar een high five en lopen langs mij heen. Rachida 

herkent me en spreekt me aan ‘Heeee Suzanne’ ben je er al? Ik antwoord dat ik lekker op tijd wilde zijn 
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en zo nog even de bootcamp kon observeren voor mijn scriptie. Ik stel mezelf ook even voor aan het 

andere meisje wie Kelly blijkt te heten en de andere vrouw, ze heet Linda maar ik spreek verder niet 

met der want zij lopen een café binnen en het voelt vreemd om zo maar mee te lopen terwijl ik niet ben 

uitgenodigd. Ik zeg tegen Rachida dat ik buiten op haar en der zus zal wachten voor het interview en ga 

buiten om het hoekje zitten. Binnen tien minuutjes komen de meiden die de bootcamp deden naar buiten 

met een grote bruine canvas tas in hun handen en natte haren. Ik vraag ze of het leuk was binnen? 

Rachida verteld dat ze zich alleen maar even hebben gedoucht en omgekleed en dat ze een grote 

goodiebag hebben gekregen waarin de sportswear van Lidl zitten. De twee zusjes bedanken Barbara en 

Kelly en gaan nog even met zijn vieren op de foto voor het café. De foto wordt gemaakt door Linda. 

Daarna zeggen de zusjes iedereen gedag en komen met mij mee naar een ander café voor het interview.  

 

Observatie verslag 4 

Wat: Evenement 

Gelegenheid: Officiële lancering van de Chef Ali Foodbox 

Aanwezig: Marokkaanse Fitgirls (7) en betrokkenen bij het project zoals de visboer die de vis voor de 

foodboxen levert, de halal slager, een fotograaf en de vrouwen van de 3 mannen die het project zijn 

gestart.  

Wanneer: 23 mei 2016 (12-15 uur) 

Waar: Stadsboerderij Osdorp 

 

Op 12 mei 2016 ontvang ik een mailtje van Chef Ali. Ik weet op dat moment niet wie of wat Chef Ali 

is en van de mail wordt ik ook nog niet veel wijzer: 

‘Beste Foodie, 

Graag nodigen wij je uit voor het proeven van het eindproduct uit de foodbox van Chef Ali. 
Zie bijlage voor meer informatie. 

Culinaire groet, 

Chef Ali’ 

Ik open de bijlage omdat ik denk hier alle informatie te vinden over wie of wat Chef Ali precies is.  
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Het is me nu gelukkig al een stukje duidelijker wat de bedoeling is en dat Chef Ali geen persoon is maar 

een maaltijdboxen concept. Het lijkt me interessant voor mijn scriptie om een kijkje te gaan nemen en 

ik geef me dan ook diezelfde dag nog op voor het event.  

Om 11: 50 uur stap ik de bus uit in Osdorp en wandel ik met mijn google maps naar waar ik moet zijn. 

Ik hoef mijn route via google maps niet af te maken, wanneer ik om me heen kijk zie ik namelijk een 

door hek omheind modern boerderij achtig gebouwtje in het midden van een moestuin staan. Dit 
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gebeuren staat letterlijk tussen de flats, midden in een woonwijk. Dit moet dé stadsboerderij zijn, en 

terwijl ik dit denk en naar de ingang van het hek wil lopen zie ik dat de ‘Healthy Sisters’ (de twee 

Marokkaanse zusjes Rachida en Najima die ik eerder heb geïnterviewd voor mijn scriptie) recht op mij 

af komen lopen. We groeten elkaar met 3 kussen en ik vraag hoe het met ze gaat. Jaaa druk, krijg ik als 

antwoord. We zijn erg druk, en moeten deze week bijna elke dag in Amsterdam zijn voor events. Echt 

heavy. We zijn ook weer veeeel te laat. Te laat? Vraag ik..,het begint toch pas om 12 uur? Najima 

antwoord dat ze eigenlijk wat eerder wilde zijn omdat ze dat had afgesproken met Aissa één van de 

oprichters van Chef Ali die ze persoonlijk kennen. Maar er had file gestaan, heel veel file. Gezamenlijk 

lopen we al kletsend de boerderij binnen. Het is een modern rechthoekig gebouw van hout met een 

schuin dak dat is bedekt met mos. De ene kant van de lange zijde van het gebouw is donker geschilderd 

(donkerblauw bijna zwart) de andere kant van het gebouw is niet geschilderd waardoor je ziet dat het 

van hout is gemaakt. De twee kortere zijde zijn gevuld met raam. Ook zitten er in de lange zijden nog 

ramen verwerkt. De lichtval is dan ook groot binnen. Wanneer we binnen stappen groeten Rachida en 

Najima gelijk iedereen met drie kussen en vragen hoe het gaat, er worden zelfs al kleine grapjes gemaakt 

over de kleur hoofddoeken die ze dragen (Najima draagt een rode en Rachida een groene, dit zijn de 

kleuren van de Marokkaanse vlag). Ik maak uit deze soepele binnenkomst op dat deze meiden enkele 

anderen binnen in ieder geval al kennen. Ik ken nog helemaal niemand en weet dan ook niet zo goed 

aan wie ik me precies moet voorstellen dus ik geef iedereen maar netjes een hand en stel mezelf voor. 

Wanneer ik om me heen kijk valt het me op dat ik één van de weinige Nederlanders binnen ben. Gelijk 

als je binnenkomt waren er twee Arabisch uitziende mannen bezig een tafeltje op te maken met voedsel 

zodat een Nederlandse fotograaf hier foto’s van kan nemen. Ik besluit een kijkje te nemen omdat ik ook 

niet zo goed weet wat ik anders moet doen. Waar ik moet gaan staan of met wie ik moet kletsen. 

Aangezien de zusjes naar het toilet verdwenen zijn. De foto setting ziet er heel professioneel uit. Er is 

een flitsset aanwezig. Een spiegelreflex Canon camera staat op een statief klaar om met een mooie grote 

(dure) lens foto’s te maken. De camera is gekoppeld aan een Macbook waarop het resultaat gelijk te 

zien is en de foto’s ook direct bewerkt kunnen worden. Verder zijn er witte lichtschermen aanwezig en 

allerlei leuke dingetjes om de foto’s op te fleuren zoals een leuk wit/roze gestreept rietje voor in de 

fruitsap. Er staan nog twee meisjes, eentje met hoofddoek, een licht getint gezichtje en een meisje met 

donkerzwart lang haar en een iets getinte huidskleur, te kijken naar het gebeuren. Het meisje met de 

lange zwarte haren bemoeit zich met de compositie van het eten en de twee mannen passen het aan. Ook 

dit blijkt niet te zijn wat ze willen en ze besluiten de compositie weer helemaal om te gooien. Er worden 

nieuwe dingetjes bijgelegd en een bamboe matje wordt weggehaald. De fotograaf maakt een opmerking 

naar het meisje dat zich ermee bemoeit, ‘foodblogger zeker?!’ er wordt gelachen. Het meisje knikt. Ik 

vraag haar om haar naam en wat ze precies doet en of ik haar profiel mag zien. Ze lijkt blij verrast dat 

ik haar aanspreek want ze glimlacht breed en antwoord dat ze Nadia heet. Ze geeft aan te werken voor 

FUN X en ik kijk haar nietszeggend aan? Fun X? Sorry dat ken ik niet…ze legt uit dat het een regionaal 

onderdeel is van de NPO dat radio en online content maakt. Ze laat me de website zien en ik begrijp nu 
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wat het is. Ik vraag haar wat zij daar dan precies doet en waarom dat haar hier brengt. Ze verteld dat ze 

voor Fun X Schrijft over alles wat te maken heeft met gezonde voeding en bewegen. Daarbij laat ze me 

de pagina zien waar haar artikelen te lezen zijn. Ik zie een soort blog achtige pagina waar in 

chronologische volgorde recepten en interviews met foodbloggers en andere mensen zijn geplaatst. Ik 

zie iets over minder vlees eten en een gezonde brownie. Maar dan klikt ze het alweer weg. Heel tof zeg 

ik..en waarom ben je dan precies hier? Ja dat weet ik eigenlijk ook niet precies zei ze, maar ik denk dat 

ze misschien hopen of willen dat ik iets voor ze kan betekenen bij Fun X misschien een interview op de 

radio of een artikel op onze website kan schrijven. Aha, antwoord ik. En zou je dat doen? Ja hoor zegt 

ze, als zij dat willen dan kunnen we daar altijd naar kijken. Hebben ze dat niet aangegeven in de 

uitnodiginsmail vraag ik? Ze antwoord dat ze geen officiële uitnodigingsmail heeft gehad maar dat het 

via via is gegaan. Ze verteld hoe ze een tijdje geleden voor FUN X een interview had met Mounir Toub 

(o.a. bekend van 24 kitchen) en dat hij betrokken is bij het Chef Ali project, en dat tijdens het gesprek 

over eten hij haar had uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Ze zegt ook zich vereerd te voelen en tof dat 

ze er bij mag zijn. Ik vraag haar naar haar eigen interesse op het gebied van voeding, ze ziet er niet dik 

of dun uit maar gewoon gemiddeld dus ik ben benieuwd of ze ook iets doet op het gebied van voeding 

behalve erover schrijven voor FunX. Ze verteld dat ze het leuk vind om over voeding te posten op haar 

Instagramaccount. Ik vraag haar naar haar Instagram naam en zoek haar op. @Lovelyfoodies_ antwoord 

ze. Ik neem een kijkje en zie dat ze toch ook wel ruim 1500 volgers heeft. Verder valt het me op dat er 

twee vlaggetjes staan in haar bio, De Nederlandse Vlag en de Marokkaanse vlag. Haar foto’s zijn 

allemaal gericht op voeding. Haar naam zegt dat eigenlijk ook al…foodies. In mijn hoofd denk ik aan 

de mail die ik kreeg voor dit event…Beste Foodie… Zouden ze mij dan ook zien als een foodie? Ik kijk 

nog even rond op haar profiel en zij vraagt ondertussen mijn profielnaam. Op het moment dat ze me wil 

opzoeken wordt er vanuit het midden van de ruimte geroepen dat het tijd is om aan tafel te gaan. Er is 

een lange tafel uitgebreid dekt. Ik zie belegde broodjes, dadels met walnoten, pakken melk, karnemelk, 

flessen water en jus d’orange en nog cupcakes. Ook staan er bloemetjes op tafel en zit er een hele mooie 

glimmende servethouder om de servet. Typisch Arabisch vond ik hem. Ik ga naast Nadia zitten en rechts 

van mij komt de fotograaf te zitten. De healthy sisters zitten links van Nadia. De rest van de tafel ken ik 

(nog) niet. Aan het hoofd van de tafel gaan 3 Arabische uitziende mannen zitten. Eentje is ook een beetje 

zo gekleed. Hij draagt een soort bruinig gewaad met Arabische tekens erop. Eentje van hen, de meest 

linkse vanuit mijn positie neemt het woord. Het is een kale jongeman. Hij heet ons allen van harte 

welkom en begint te vertellen. Het wordt duidelijk dat Chef Ali is gestart door drie Marrokaanse jonge 

mannen. Hij zelf, en de man naast hem. De derde kon er vandaag helaas niet bij zijn vertelt hij. Het zijn 

drie liefhebbers van de wereldkeuken met een passie voor het bedrijfsleven. Ze werkten allen full-time 

in de commerciële sector maar besloten gezamenlijk Chef Ali te beginnen omdat ze als vrienden wel 

eens een foodbox bestelde maar dan nooit het vlees konden eten, want dat was niet halal. Ook vonden 

ze de Nederlandse foodboxen vaak wat smaakloos dus besloten ze te gaan voor een halal foodbox met 

lekker veel kruidige en scherpe gerechten. Commercieel vonden ze het een goed plan alleen geen van 
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hen had echt verstand van koken. Om het niet alleen goed in de markt te zetten maar ook omdat ze zelf 

geen gerechten konden schrijven en koken besloten ze Mounir Toub te vragen. Deze chef-kok die onder 

andere bekend is van 24-kitchen is zodoende ook aangesloten bij Chef-Ali. De meest Rechtse man haakt 

in, ja ik stap helemaal niet zo snel in hoor op dit soort nieuwe initiatieven maar deze sprak mij wel echt 

heel erg aan en deze mannen zijn ook echt een beetje mijn broeders geworden. We kennen elkaar nog 

helemaal niet lang maar het is altijd goed en we werken hard. Toen ze met hun voorstel kwamen zag ik 

wel dat het echt een goed idee was. Dus ik ben met ze aan de slag gegaan. Het is me duidelijk dat deze 

man dus Chef Mounir is. Shame on me dat ik hem niet herkende van tv dacht ik bij mezelf, shame on 

me dat ik niet even beter research had gedaan voordat ik naar het event was gekomen, maar ik bedenk 

me dat het misschien ook wel goed is dat ik er zo bleu inrol. De middelste man neemt nu het woord en 

verteld verder over de foodbox, dat ze in April zijn gestart voor familie, vrienden en bekenden en vanaf 

mei beschikbaar zijn in heel Amsterdam. Ze werken vanuit de stadsboerderij en veel van de groenten 

voor de foodboxen komen dan ook uit deze moestuin. Ze willen al snel uitbreiden naar heel Nederland 

en vragen de tafel om gezellig samen te eten, te vieren dat de lancering gestart is en ze vragen om advies 

van de bloggers. Laten we lekker eten en met elkaar kletsen dan kunnen jullie ons misschien verder 

helpen. Ohja ik zal even uitleggen wat er precies allemaal te eten is zegt hij. Hahah. Voor jullie liggen 

belegde broodjes van de slager waar wij mee samen werken voor de foodboxen, 100% halal dus. 

Overigens zitten deze broodjes natuurlijk niet in de boxen maarja we konden jullie op dit tijdstip ook 

geen warme maaltijd aanbieden, en bovendien kun je zo verschillende stukjes vlees van deze slager 

proeven. Verder zijn er cupcakes, die heeft mijn vrouw gisteravond speciaal nog gemaakt. Niet helemaal 

healthy maar wel lekker. Ohja en dadels met walnoten en honing. Verder staan er gezonde salades, een 

bonen salade, een quinoasalade naja er is echt van alles. Ik zou zeggen probeer gewoon van alles en als 

je vragen hebt dan vraag het maar gewoon. Intussen loopt er een vrouw langs om te vragen of we nog 

koffie of thee willen. Ik bestel een thee en Nadia naast me ook. Wat me opvalt is dat iedereen gelijk 

begint met het pakken van eten en drinken en gezellig begint te kletsen. Er zitten ongeveer 30 mensen 

aan tafel waarvan ongeveer twintig vrouwen en tien mannen. Een paar vrouwen aan de overkant zie ik 

driftig foto’s maken van de tafel, ik constateer dat dit ook foodbloggers zullen zijn gezien de setting en 

het feit dat ze zo driftig fotos maken vanuit allerlei posities van hun bord en de tafel. Maar al vrij snel 

gaan zij ook zitten en eten. Ik neem zelf een beetje van de quinoa salade en iets met kip, snijbonen, 

paprika, ui en scherpe kruiden. Ook probeer ik zo’n broodje. Het is heerlijk allemaal. Ik kijk mijn ogen 

uit hoe iedereen lekker aan het eten is en ondertussen klets ik met andere meiden. Ik raak in gesprek met 

een meisje tegen over me, ze heeft haar naam niet gezegd maar vroeg me of ik een broodje door kon 

geven en zodoende raakten we in gesprek. Ik vroeg haar namelijk of ze altijd halal at. Misschien was dit 

een stomme vraag van me aangezien ze een hoofddoek draagt maar ik wilde vooral het gesprek aangaan. 

Ze antwoord dan ook, ja wij eten altijd halal. Dat is iets waar ik heel streng mee ben opgevoed. Ik kom 

uit Leiden en op 3 oktober heb je daar altijd het Leids ontzet met hutspot en vlees enzo. En mijn moeder 

zei dan al de week van tevoren dat we erop moesten letten niet zomaar dat vlees te eten. We kregen op 
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de dag zelf vaak een bakje met eigen vlees mee naar school of naar de stad waar we dan gingen eten 

met school. Ik vraag geïnteresseerd verder of ze verder ook nog doet aan andere eetgewoonten ? Ze 

antwoord dat ze doet aan de Ramadan en verteld over het vasten tijdens de ramadan en verder zegt ze, 

ja en ik eet natuurlijk geen varkensvlees maar dat snap je wel. Ik knik. En verder vraag ik? Want je bent 

een foodblogger neem ik aan. Ja ja zegt ze ik schrijf inderdaad recepten en die deel ik online. Wat leuk 

zeg ik, waar gaat dat precies over dan? Ze verteld dat ze schrijft over allerlei soorten gerechten, 

Marrokaans maar ook Nederlands en bijvoorbeeld Turks. Ze geeft aan dat de Turkse keuken heel zoet 

is en de marrokaanse meer gekruid. Ze vind het verder leuk om te vertellen op haar kanaal wat ze zelf 

zoal eet. Ik vraag haar wat dat dan zoal is. Ze gaat verder en verteld dat ze ‘gewoon’ ontbijt met kwark 

of brood en smiddags vaak ook brood eet, eigenlijk ben ik niet zo’n health freak hoor zegt ze. Ik houdt 

van gezelligheid en lekker eten met familie maar ik probeer er wel gewoon op te letten. Ik vraag haar 

wat ze dan precies doet om erop te letten. Ze verteld me dat ze eigenlijk gewoon altijd drie maaltijden 

op een dag eet, waarvan in de ochtend en middag van iets van brood of zuivel en dat ze neemt hoeveel 

trek ze heeft. En savonds eet ze thuis wat de pot schaft. En dan tussendoor probeer ik in de morgen iets 

van een mueslireep of koek te eten en vaak ook nog wel fruit ofzo smiddags dus het is niet zo dat ik 

super vegetarisch eet of een speciaal dieet heb. Het is meer dat als we met onze familie zijn er altijd wel 

een schaal koekjes of een heel bord met zoetigheid verschijnt en dat ik dan gewoon 1 koekje neem in 

plaats van 4. Ze verteld dat het in de Marrokaanse cultuur gebruikelijk is om met zijn alleen van één 

heel groot bord te eten als er bijvoorbeeld visite is of als er een verjaardag of bruiloft is.  Er zijn geen 

porties per persoon dus je kan gewoon pakken wat je wilt. Het andere meisje naast haar hoort dit en 

haakt in, het is eveneens een meisje met hoofddoek en ze zegt, ja dat is ook waarom Marokanen altijd 

zoveel eten moeten weggooien hahaha ze lacht. We maken altijd genoeg voor iedereen en kopen teveel 

zodat niemand tekort komt en er onverwachts ook andere mee zouden kunnen eten. Ik lach en zeg, dat 

is in Nederland niet zo gebruikelijk hè, daar wordt altijd best moeilijk over gedaan en dan moeten kindjes 

dat thuis eerst vragen of er iemand mee mag eten. Als je dan met iemand ging spelen vroeger moest je 

ook altijd ‘netjes’ naar huis gaan als die mensen gingen eten. Ja zegt het meisje dat heb je niet in onze 

cultuur maar de Nederlandse cultuur is wel efficiënter en milieuvriendelijker want er wordt bij jullie 

precies gekocht hoeveel er nodig is. Zo van, oke er zijn 4 mensen dus 4 stukken kip en niet 6 voor het 

geval er nog iemand mee-eet. En dat is wel zo bij ons waardoor veel mensen ook wat dikker zijn want 

dan heb je twee extra en weggooien is zonde dus eten ze het maar op. En dat doe ik dus niet meer zegt 

het meisje waar ik als eerste in gesprek mee was. Dat is waar ik dan wel op let. Genoeg is genoeg, dan 

moeten ze het maar weggooien of minder kopen, dat zeg ik wel eens maar dat doet ze toch niet. Nu 

geven we het vaak weg in de buurt als we nog veel over hebben. We kletsen nog wat verder over andere 

dingen (niet voedingsgerelateerd, het meisje begon over mijn telefoonhoesje en dat het mooi marmer 

was dus daar kwam een ander gesprekje uit voort). Tijdens het kletsen stelt het ene meisje voor aan het 

andere om een cupcake te delen. Ik wil hem eigenlijk wel proeven zegt ze, nou vooruit zegt het andere 

meisje ik ben nu ook wel benieuwd of de vrouw van kan koken hahaha. Chef mounir hoort dit en haakt 
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in. Klinkt vreemd zegt ie, maar mijn vrouw kan beter koken dan ik hoor. Zij kookt altijd thuis. En dan 

komen er mensen eten en dan is het, oh ja je kan wel merken dat je bij een chef aan tafel zit, lekker 

gekookt mounir, en dan zeg ik…dat was mijn vrouw hahaha. Nee maar serieus zij kan echt goed koken. 

We lachen en ik neem ook een cupcake, ja ik besluit maar een hele te nemen want de fotograaf naast me 

lijkt me niet het type dat er eentje wil delen en ik zie dat Nadia al een leeg cupcake hoesje op haar bord 

heeft liggen. Na de cupcake staan de healthy sister op van tafel en verontschuldigen zich dat ze er 

vandoor moeten. Ze hebben nog een afspraak. Ik neem even afscheid, wens ze nog een fijne dag en we 

spreken af contact te houden. Nadat zij zijn opgestaan vertrekken er opeens meer mensen, ja zegt mounir, 

wij moeten toch ook weer aan de slag. Ik kijk op mijn horloge en zie dat het ook alweer 15:00 uur is 

geweest. Jeetje, de tijd is snel gegaan en om 16:00 uur heb ik een afspraak met mijn scriptiebegeleider 

dus ik besluit ook snel iedereen gedag te willen zeggen. Mounir ziet dat ik ook wil gaan en komt nog 

snel naar me toe, we hebben nog wat voor je, deze krijgen alle bloggers mee naar huis. Het is een 

goodiebag met alvast wat zakjes kruiden om uit te proberen en mijn nieuwe kookboek. En verder zit er 

een waardebon in om een foodbox te bestellen, dan kun je het zelf uitproberen en er wellicht een review 

over schrijven. Dat zouden wij in ieder geval heel leuk vinden. Ik zie dat de andere mannen van Chef 

Ali ook al goodiebags aan het uitdelen zijn. Mounir verteld dat ze hebben gekozen voor een waardebon 

omdat ze niet goed wisten of wij hierna nog afspraken zouden hebben en hoe we zouden komen (met 

auto, fiets, ov) en dat zo’n grote doos niet handig zou zijn om mee te geven. Ik vind het heel goed dat 

ze hier als start-up al over na hebben gedacht. Ik kom best vaak bij events waar ik echt een heel groot 

pakket mee krijg en met vervoersprobleempje te maken krijg. Op het moment dat ik hem net wil 

bedanken en weg wil lopen komen er twee meiden aan die ik nog niet heb gesproken en zij vragen 

mounir een handtekening te zetten in het kookboek en ze vragen of ze met hem op de foto mogen. Leuk 

voor op Instagram zegt eentje. Ja tuurlijk zegt mounir wel de hashtag Chef ali gebruiken he. En hij wijst 

naar een krijtbord op de muur boven de keuken (de andere kant van de ruimte als waar we gegeten 

hebben). Er staat heel groot ‘#CHEFALI’ met groen krijt geschreven. . Dat is dan weer een gemiste kans 

denk ik als blogger haha. Ik had al gezien hoe sommige meiden de lunch foto’s deelden zonder de 

hashtag waarschijnlijk want ze hadden het nog niet genoemd en het viel me nu pas op. Als ik een foto 

van de meiden heb gemaakt kan ik natuurlijk niet achterblijven, ik vraag ze of ze ook eventjes een foto 

van mij willen maken en geef ze mijn telefoon. Als de foto is genomen geef ik de eigenaren van Chefali 

en mounir nog even een hand, ik bedank ze en ga snel richting de VU.  
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Observatie verslag 5 

Wat: Evenement 

Gelegenheid: Officiële sneak preview van de Fitness EXPO 

Aanwezig: 4 fitgirls, Presentatoren waaronder Fitness expert Carlos Lens en voedingsdeskundige 

Nanneke Schreurs, journalisten, schrijvers voor andere fit&food websites, betrokkenen bij de 

organisatie van de fitness EXPO 

Wanneer: 24 juni 2016 (9:30-12 uur) 

Waar: Sporthallen Zuid (Amsterdam) 

Op vrijdag 10 juni 2016 ontving ik onderstaand mailtje van Rianne Kleijntjens van PR bureau Attachee.  

“Beste Suzanne, 
  
Alles goed met jou? Wij hebben niet eerder contact gehad, dus bij deze leuk je te e-meeten! 
  
Heb jij interesse om aanstaande dinsdag naar het 'vers voor de pers' ontbijt te komen voor een sneak 
preview van de Fitness EXPO? 
  
Je bent van harte welkom, hieronder vind je de uitnodiging. 
  
Ik kijk uit naar je reactie! 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Rianne Kleijntjens 
PR Manager” 
 

 

De Uitnodiging staat op de volgende pagina 
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Sneak preview 

grootste 

fitness-event 

van de 

Benelux 
Op 12 en 13 november 2016 vindt in Sporthallen Zuid te Amsterdam de Fitness EXPO 

plaats. Het is voor de eerste keer dat dit grootste fitness-event van de Benelux 

plaatsvindt. Tijdens deze dagen speelt alles wat zich in de fitnesswereld beweegt daar 

af. Zo zijn er bekende fitnessatleten uit binnen- en buitenland aanwezig, vinden er 

inspirerende demonstraties plaats, is er een Healthy Food Area met gezonde 

gerechten en juices en zijn er spectaculaire wedstrijden. 

 

Graag nodigen wij u op dinsdag 14 juni 2016 uit voor het Vers van de Pers Ontbijt in 

Sporthallen Zuid. Tijdens dit ontbijt vertellen wij u graag meer over dit unieke event dat 

voor de eerste keer in Amsterdam plaatsvindt. Het ontbijt - verzorgt door Fit-Foods en 

Juice Brothers - is tevens een voorproefje uit de keuken van de Healthy Food Area die 

tijdens de Fitness EXPO wordt ingericht. Ook zijn fitnesstrainer Carlos Lens en 

voedingsdeskundige Nanneke Schreurs aanwezig om toe te lichten wat zij tijdens de 

Fitness EXPO in november zullen gaan doen. 

 

Graag vernemen wij of u aanwezig bent. U wordt om 09.30 uur verwacht en uiterlijk 

12.00 uur is het afgelopen. Schrijf u snel in aangezien er maar een beperkt aantal 

plaatsen beschikbaar zijn. Dit kan via info@attachee.nl of telefonisch via 020-4710671. 

 

Tot ziens tijdens dit exclusieve voorproefje van Fitness EXPO Amsterdam 2016. 

 

 

mailto:info@attachee.nl
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Op dinsdagochtend 14 juni loop ik om 9:15 uur de Sporthallen Zuid binnen. Ik ben iets te vroeg maar 

dat vind ik niet erg. Dan kan ik even rustig rondkijken voordat het event begint. Het event vindt 

plaats op de eerste verdieping, dit staat aangegeven met posters bij binnenkomst. Als ik een soort 

kantine zaal van ongeveer 60 vierkante meter binnenloop zie ik aan mijn rechterzijde een bar 

waarachter zich een keuken bevindt. In het midden van de zaal staan 3 lange tafels. Aan één tafel 

kunnen ongeveer 12 mensen plaatsnemen (6 aan elke zijde). De tafels zijn gedekt met serviesgoed en 

in het midden van de tafel staan kannen met koffie, water met limoen erin en thee.  Verder staan er 

meerdere grote muffins en een soort bananen cake op iedere tafel. Er zit nog niemand dus ik besluit 

even verder rond te kijken. Het lijkt erop alsof ik echt veel te vroeg ben en de enige gast al aanwezig. 

Wel zijn er in de linkse achterhoek van de ruimte enkele mannen en vrouwen bezig met het 

klaarzetten van een soort shootset. Ik zie een wit doek met allerlei reclame erop voor de Fitness expo 

waarop lampen zijn gericht en er staan camera’s op statieven bij. Misschien moeten we straks op de 

foto denk ik bij mezelf. Op dat moment komt één van de vrouwen naar me toe gelopen en stelt zich 

voor als Rianne. Met haar heb ik dus gemaild. Rianne verteld dat ze het zo leuk vindt om mij nu eens 

in het echt te zien in plaats van alleen maar online. Ze is blij dat ik op tijd ben en vraagt of ik alvast op 

de foto wil. De bedoeling is dat iedere gast op de foto gaat voor het doek verteld ze. Ik vraag eigenlijk 

helemaal niet waarvoor of waarom dit moet maar ga gewoon staan, ik lach en trek een paar blij 

gezichten en klaar is kees. Als ik klaar ben met foto’s maken zie ik dat er inmiddels al wat meer 

mensen zijn binnen gelopen. Zo herken ik Lienke van @deargoodmorning en Jip van @Isabellafit_. Ik 

schrik een beetje want beide meiden zijn best stevig. Ik wil niet zeggen dat ze écht dik zijn of lijken. 

Maar ze zijn echt vele malen dikker dan ik zelf en ook vele malen dikker dan dat ik ze had ingeschat 

op basis van hun Instagramprofielen. Ik ben echt even 1 minuut in een soort shock omdat dit de 

meiden zijn die op Instagram een sixpack hebben en een super gespierd strak lijf. En ook al hebben 

ze nu kleding aan, dit komt nooit in de buurt van die sixpack. Nadat ik ongeveer een minuut in die 

gedachten bleef hangen stap ik gelijk op ze af en stel mezelf voor. “Hi, ik ben Suzanne. Wat superleuk 

dat ik jullie hier tref. Ik volg jullie beide al een tijdje en heb jullie laatst ook gemaild met betrekking 

tot een interview voor mijn scriptie.” Lienke kijkt me een beetje arrogant/verwaand aan en stelt 

zichzelf niet voor, (wat op zich ook niet nodig is want ik gaf al aan dat ik haar volgde maar toch..) er 

volgt een “och ja ik krijg zoveel mailtjes, dat weet ik allemaal niet meer hoor, sorry als ik niet heb 

geantwoord”. Ik vertel haar dat ze wel netjes had geantwoord en ze zegt “nou dat valt me dan weer 

mee hahaha (ze lacht). Meestal antwoord ik niet op school mailtjes”. Ik weet niet zo goed wat ik 

daarop moet antwoorden maar gelukkig stelt Jip zich snel voor. “HI ik ben Jip, maar dat wist je dus al 

haha, leuk je te zien! Waar schrijf je precies je Scriptie over? Ik heb je mailtje denk ik over het hoofd 

gezien want in mijn wedstrijdtraject ben ik sowieso alleeeeen maar met mezelf bezig en daarna ging 

ik verhuizen dus het was echt één en al stress en chaos in mijn leven de laatste tijd”.  Oh dat geeft 

niet antwoord ik, ik ben wel benieuwd naar je verhaal dan en hoe het nu met je gaat. Ik stel voor 

alvast te gaan zitten aan een tafel en verder te kletsen. We gaan aan de middelste tafel zitten en 

Lienke loopt ook met ons mee. Ik ga tegenover Jip zitten en naast mij zit al een man in zijn eentje. Ik 

stel mezelf even netjes voor. De man verteld dat hij Jan heet en met zijn bedrijfje in November op de 

Fitness EXPO zal staan. Ik vraag hem wat hij gaat doen. Hij verteld dat hij een gewichthef wedstrijd 

organiseert en dat ze op die dag een wedstrijd zullen houden welke man en welke vrouw het meeste 

gewicht kunnen heffen. Daarna staat de man op om melk te halen voor in zijn koffie. Ik vraag aan Jip 

hoe het met haar gaat nu en wat er allemaal is gebeurt het afgelopen jaar. Ze verteld me dat ze 

afgelopen jaar voor het eerst mee heeft gedaan aan verschillende wedstrijden als bikinifitness atleet 

en dat ze direct na haar laatste wedstrijd in maart ging verhuizen. Hierdoor is ze volledig 

doorgeschoten qua balans zegt ze zelf. Lienke valt er tussendoor en zegt dat zij denkt dat dat niet 

door die verhuizing komt. Dat was waarschijnlijk sowieso wel gebeurt hoor, zegt ze. Ik ben ook totaal 

doorgeslagen na mijn wedstrijd. Dat gebeurt eigenlijk na elke wedstrijd hoor. Dit is pas jou eerste 
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wedstrijdseizoen en voor het eerst dat je zegmaar echt klaar bent qua wedstrijden voor een tijdje. En 

dan kom je off-season en dan slaan alle atleten door. Dan vreet je echt alles wat los en vast zit. Ik 

kom zo 10 kilo aan maargoed dat hoort erbij. Hmm, Jip is even stil en zegt dan…”ja misschien is dat 

ook wel zo, maar ik denk ook niet dat het zo verstandig was om gelijk de dag na mijn wedstrijd te 

moeten verhuizen en die weken erna zo druk te zijn met het huis en daarna kreeg ik ook nog een 

nieuwe baan enzo, het was allemaal niet ideaal.” Ik vraag haar hoe het nu dan gaat. Ze verteld dat ze 

veel moeite heeft met haar voeding onder controle te krijgen. Lienke haakt weer in en zegt dat zij dat 

ook heeft, ze vraagt Jip of ze daar van baalt en zegt dat ze dat niet moet doen. Volgend seizoen staan 

we gewoon weer te shinen op dat podium hoor, ik zou zeggen geniet er lekker van dat je nu alles kan 

eten. Zolang je ook maar goed door blijft trainen is er niets aan de hand hoor, dan blijven je spieren 

er gewoon zitten en ach straks is het alleen even doorbijten om al dat vet er weer af te trainen. Wat 

ruikte het trouwens ontiegelijk naar die chocolademuffins. Mogen we er al eentje nemen of niet? Ik 

lach. Haha ik denk het wel, daar staan ze voor toch. Heb je honger? Ja ik heb nog niet ontbeten, ik 

kom net uit de gym antwoord Lienke. Ik ben hier ff snel om de hoek gaan trainen anders kon ik nooit 

op tijd zijn. Ik verbaas me dat ze niet ontbeten heeft. Maar hoe kan je trainen op een lege maag? Ben 

je dan niet heel duizelig en energieloos? Lienke verteld dat ze nu voor haar blog pre-workouts test en 

dat ze er daar eentje van genomen heeft vanochtend. Pre-workout zijn een soort energy boost 

drankjes. Ze verteld dat ze er aardig van gaat stuiteren en dat ze met een strak gezicht in de gym 

staat, klaar om te knallen. Dan begint ze opnieuw over de muffins, we zullen toch ook wel een 

fatsoenlijk ontbijt krijgen straks? Ik denk dat dit gewoon voor de tafelversiering voor nu is toch? Dat 

we dit nu gewoon kunnen pakken al en straks ontbijt krijgen…Ja zegt Jip…ik denk het wel want we 

hebben ook een soepkom en een bord voor ons staan toch. Die zijn vast niet voor de muffins 

bedoeld. Ik vraag mee eerder af of het wel gezonde muffins zijn zegt ze. Nou ze ruiken in ieder geval 

heeeel lekker zegt Lienke, maar waar is het kaartje met voedingswaarden? Iemand? Hahaha ze lach 

om zichzelf. Maar eigenlijk is ze wel serieus. Ze twijfelt namelijk al bijna 5 minuten of ze er nu eentje 

wil nemen of niet. Ze heeft honger na haar training en dat begrijp ik wel, het is inmiddels al bijna tien 

uur namelijk. Jip maakt een serieuze schatting, ik denk wel dat het speciale muffins zijn hoor. Niet 

gezond natuurlijk maar wel met speciale ingrediënten gemaakt, misschien biologisch of van vruchten 

en amandeel ofzo. Ik denk zo’n 300 calorieën per muffin. Nou zegt Lienke, delen door drieën dan? Ik 

besluit mijn mond te houden ondanks dat ik best zin in zo’n muffin heb. Maar ik wil zien wat er 

gebeurt. Jip zegt eigenlijk ook niets. Er valt een soort stilte. Nou weetje wat ik ga het gewoon doen 

zegt Lienke. Ze snijdt met haar mes een heel klein stukje uit de muffin en eet deze op. Direct daarna 

(terwijl ze haar mond nog vol heeft) snijd ze een stukje uit de andere muffin en zegt: Ik ga ze allemaal 

proberen hoor. (Er staan 3 soorten muffins op tafel, een bruine (ik gok chocolade), en twee lichte 

waarvan één met een soort blauwe bes erdoorheen en de ander met appel en amandelschaafsel lijkt 

het). Intussen schuift er een ander meisje aan die naast Jip gaat zitten. Ze stelt zich voor als Inge en 

begint te kletsen met Jip. Lienke blijft eigenlijk gewoon door eten van de muffin. Ik denk bij mezelf, 

nou meid dan had je net zo goed die hele muffin in één keer op kunnen eten. De man naast me pakt 

een bruine muffin en eet hem in één keer op. Ik doe hetzelfde met de appel/amandel muffin. Tot 

hoelang zou het duren vraagt Lienke? Ik antwoord dat het tot 12 uur duurt. Nou je zou toch wel 

eerder weg kunnen gaan? Ik vind het wel erg lang hoor tot 12 uur…ik denk dat ik het wel eerder voor 

gezien houdt zegt ze. Trouwens vraagt ze opeens aan Jip, ben je nou A-atlete of niet? Nee zegt Jip, ik 

was zevende geworden bij mijn laatste wedstrijd (ik weet dat de top 5 doorstroomt naar de titel A 

atleet, Jip is nog een B-atleet omdat het haar eerste seizoen als bikini fitness atleet is, ze had volgend 

seizoen A kunnen zijn als ze dit jaar in de top 5 zou zijn geëindigd). Oeeee bijna zegt Lienke. Maar dan 

ga je vast binnenkort wel een wedstrijd doen toch? Ja nou zegt Jip. Het is ook gewoon net 7e. Aan de 

ene kant baal ik ervan natuurlijk maar aan de andere kant, er stond echt een hele sterke line-up en ik 

ben wel zevende, kijk als ik veertiende ofzo was geworden dan had ik het denk ik niet meer gedaan 
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want dan ja…dan ben je er zover van verwijderd. Maar omdat ik zevende ben geworden heb ik wel 

zoiets van oke het is wel realistisch en ik kan het halen en dan wil ik het ook. Ik vraag haar wanneer 

ze dan van plan is weer mee te gaan doen aan een wedstrijd? Ehm november zegt ze. De man naast 

me bemoeit zich er mee en zegt, net als de fitness EXPO. Dat is ook in november, toch niet hetzelfde 

weekend? Ehm nee geloof het niet zegt Jip. Mijn wedstrijd is 6 november en de EXPO??? Oh zegt de 

man nee de EXPO is een weekje later. Ik vind het best slecht dat ze niet eens weet wanneer de EXPO 

is terwijl ze nota bene op het event ervan zit. Ik check thuis altijd van tevoren naar welk event ik 

precies ga en wat ik ervan kan weten. Ik lees me altijd wel zo goed mogelijk in maar blijkbaar ben ik 

de enige want Lienke zegt: oh joh, in november pas. En dan hebben we nu al dit event? Dat is vroeg. 

Ik snap het niet zo goed want het stond best duidelijk in de mail, ik bedoel…zelfs al lees je je niet in 

dan had je het kunnen weten door gewoon de mail te lezen die we allemaal gehad hebben. Jip vraagt 

aan Lienke of ze nog leuke dingen gepland heeft staan. Ja genoeg, echt meer dan genoeg, maar daar 

mag ik helaas niets over zeggen zegt ze met een big smile op haar gezicht. Op dat moment komt ook 

Carolina aangelopen. Heeeeeeee Suus! Ze groet me super enthousiast en vraagt gelijk hoe het met 

mijn Scriptie gaat. Ik groet haar ook met 3 kussen en vertel dat ik er tot 24 juni nog heel druk mee 

ben. Wat heb je een lekker kleurtje gooi ik erachter aan. Ja? Hahahaha is dat een serieuze vraag lach 

ik. Man je bent echt een neger, was het lekker op Ibiza? Ja heerlijk antwoord ze, hard gewerkt maar 

ook wel genoten hoor. En nu lekker hier weer. Ze kijkt naar onze tafel die inmiddels aardig gevuld 

is…hmm ik pas er niet meer bij hè… eeehm ik denk het niet zeg ik, of je moet een stoel ertussen wille 

proppen. Op dat moment pakt een vrouw de microfoon en begint met spreken. Carolina haast zich 

snel naar een andere tafel en iedereen is stil. In alle haast heeft Carolina haar telefoon, zonnebril en 

portemonnee bij mij op tafel laten liggen. De vrouw die spreekt kondigt het programma van de 

ochtend aan, er zal door verschillende sprekers een presentatie worden gegeven en daarna zullen we 

met zijn alleen genieten van een ontbijt dat is gemaakt door twee koks van ‘Fit Foods’ . Het ontbijt 

zal bestaan uit zelfgemaakte granola met kokosyoghurt en ongezouten noten, ook zal er wat limoen 

en citroen doorzitten en enkele andere vruchten. Daarna zal er een soort papje volgen van Advocado 

met banaan en aardbeien. Gedurende de presentatie kunnen we genieten van de muffins en het 

bananenbrood op tafel verteld de vrouw (het was dus inderdaad bananenbrood zoals ik al dacht). De 

muffins zijn gemaakt van peer, eieren, cacao en nog wat ingrediënten verteld de vrouw. Het zijn 

semi-gezonde muffins denk ik bij mezelf. Als ik namelijk zelf gezonde muffins maak krijgen ze nooit 

zo’n mooie vorm en structuur en zijn ze ook lang niet zo zoet. Daar heb je altijd iets van bakpoeder of 

andere suikers voor nodig. Maar ik vind het wel leuk dat ze het noemt. Dan beginnen de presentaties 

van onder andere Nanneke Scheurs die als voedingsdeskundige wat verteld over voeding en 

eetgewoonten, Carlos Lens die wat verteld over zijn eigen verleden en hoe hij personal coach is 

geworden en hoe hij de personal coach van Linda de Mol werd en zo bekend werd in heel Nederland 

toen Linda de Mol tijdens een uitzending van Life4You (RTL programma van Carlo&Irene) vertelde 

dat Carlos Lens haar trainde en dat ze daardoor zo was afgevallen. Ook verteld Carlos dat hij op de 

EXPO een training gaat geven. Daarna komt Ralph Moorman aan het woord die iets verteld over de 

invloed van hormonen op onze gezondheid. Hij zal tijdens de EXPO ook een lezing geven. Gedurende 

de presentaties seint Carolina naar me of ik haar telefoon kan doorgeven. Ik geef haar telefoon door 

en zie dat ze er gelijk mee begint te fotograferen. Ook Lienke zie ik tijdens de presentaties bezig met 

haar telefoon én camera. Ze maakt filmpjes met haar camera (die ik een paar uur later gelijk terug zie 

op haar YouTube kanaal). Na de presentaties is het 11;30 en lust mij inmiddels ook wel weer wat, 

gelukkig krijgen we van alles voorgeschoteld. Ik neem alleen het schaaltje met de zelfgemaakte 

Granola en kokosyoghurt. Het smaakt heerlijk en ook Lienke en Jip genieten zichtbaar van dit 

schaaltje. Wanneer het tweede schaaltje met de avocado volgt sla ik af, ik ben allergisch voor 

avocado dus ik bedank vriendelijk. Lienke en Jip nemen wel maar nemen beide maar één hap. Ik 

vraag aan Lienke of het lekker is. Ze trekt een vies gezicht, neh blegh haha. Ik neem nog wel wat van 
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dit bananenbrood zegt ze. Die is echt goed! Ik besluit ook een stukje te proeven. Het bananenbrood 

is inderdaad erg lekker. Terwijl ik van tafel wil loop omdat ik even met Carolina wil kletsen en aan 

haar tafel aanschuif komt er net een jongeman aangelopen met allemaal flesjes sap in allerlei 

kleuren. Hij zet voor iedereen een flesje neer en stelt zichzelf voor als de eigenaar van Savey. Hij 

verteld dat hij iets nieuws op de markt gaat brengen namelijk deze flesjes met sap. Het zijn verse 

sappen zonder toevoegingen met enkel extra eiwittten. Iets nieuws ?? denk ik bij mezelf. Het stikt 

van dit soort drankjes in de fitness wereld. Maar deze jongeman is overtuigd van zijn verhaal en dat 

er nog niet zoiets bestaat. Huh zegt Carolina, ben je niet van juice brothers (Juice brothers zou dit 

event sponsoren, dat had ik ook gelezen/gezien in de mail. Carolina leest zich dus wel in). Juice 

brothers zegt de man? Carolina en ik moeten lachen. Hij kent zijn eigen concurrenten niet?? Wat een 

naïeve man. Juice brothers is een verse sappenmerk vertellen we hem, dat ongeveer hetzelfde doet 

als hij en je kan het bijna overal in Amsterdam kopen. Oh zegt hij, ja mijn zus vertelde wel, ik ben hier 

via mijn zus die in de organisatie zit en zij hadden iemand geregeld voor de drankjes maar die zeiden 

af op het laatste moment en toen belde ze mij op of ik met mijn prototypen kon komen. Want mijn 

drankjes zijn dus nog niet verkrijgbaar maar ik wil ze binnenkort in Amsterdam op de markt gaan 

brengen dus dat zal dan wel over juice brothers gaan die af hebben gezegd. Oh zegt Carolina op die 

manier hahahah nou dan val je wel met je neus in de boter. Lekker hoor gelijk op dit event je 

drankjes kunnen presenteren, bam in the pocket toch?! Hij kijkt een beetje vragend…Ja met allemaal 

pers en bloggers bedoel ik zegt ze. Eh, ja wel leuk zegt hij. Het is duidelijk dat ie het niet helemaal 

begrijpt. En wat doen jullie hier precies vraagt hij. Wij zijn bloggers zegt Carolina. Dus wij schrijven 

over gezonde voeding en een sportieve levensstijl. Aha, en waarom zijn jullie dan hier precies? Deze 

man begrijpt nog niets van het wereldje dat is duidelijk. Ik denk bij mezelf, als jij je drankjes wilt 

promoten zul je je toch echt even in moeten lezen in de moderne marketing technieken. Op dat 

moment tikt Lienke op de schouder van de jongeman en vraagt hem waarom er geen label om het 

flesje zit. Oh zegt hij, omdat het prototypen zijn. Maar op de echte fles komt natuurlijk wel Savey te 

staan en de smaak van de shake. Nee zegt Lienke een tabel met voedingswaarden bedoel ik. Deze 

arme man, hij begrijpt het maar niet denk ik. Hij loopt met Lienke mee naar hun tafel om ook daar 

zijn praatje te gaan houden en te vertellen over zijn plan met deze drankjes. Carolina lacht en zegt 

tegen mij, het is best vreemd he als mensen nog zo weinig weten van de kracht van sociale media en 

dat alles daar tegenwoordig start…wij zitten er zo in dat het gewoon raar is als iemand daar nog niet 

over na heeft gedacht. Ja erg vreemd vooral voor zo’n jong persoon zeg ik. Moeten we het hem 

uitleggen vraagt ze? Ehm…dat kan zeg ik. Als ie nog een keertje aan deze tafel komt zitten kunnen we 

dat wel doen. Ik klets even met Carolina over haar blog. Het gaat goed en ze verteld dat er veel leuke 

events aan komen. Iets met een Glamour health challenge en een perstripje waar ze helaas nog niets 

over kan vertellen. Ze is super enthousiast en vraagt me waarom ik niet meer bij dit soort events ben. 

Ik zeg dat ik druk ben met mijn Scriptie maar dat ik ook nog niet voor alles wordt uitgenodigd. Hoezo 

nog niet vraagt ze? Ik zeg dat ik ook nog maar 21.000 volgers heb en dat in vergelijking met haar 

70.000 dus toch nog een heel stuk minder is. Ooooh maar meid je moet jezelf ook gewoon 

uitnodigen soms hoor. Ik kijk haar vragend aan. Ja joh, dat deed ik ook in het begin. Ik mailde gewoon 

allerlei organisaties en bedrijven en dan zeiden er 9 van de tien nee maar het gaat om die ene die jou 

wel de kans willen geven en dan groei je zo snel door dat je uiteindelijk zelf niets meer hoeft te doen. 

Zoals nu komt alles op me af. Ik vertel haar dat er nu ook al dagelijks tien tot dertig mailtjes in mijn 

mailbox zitten maar dat ik voornamelijk op zoek ben naar grotere uitdagingen en events. Al die start-

ups en kleine bedrijfjes daar heb ik ook geen tijd voor. Nee gewoon mailen zegt ze, actief mensen en 

bedrijven benaderen hoor! Op dat moment komt de jongeman weer terug, ik kijk naar achter en zie 

dat de tafel waar ik eerst zat leeg is. Lienke en Jip zijn blijkbaar naar huis gegaan zonder gedag te 

zeggen. De man verteld dat hij net heeft gehoord hoe hij via bloggers meer aandacht voor zijn 

bedrijfje kan krijgen en vraagt naar onze emailadressen die geven we. Maar ergens in mijn 
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achterhoofd denk ik dat deze jongeman te weinig budget heeft om bloggers zoals Carolina te 

betalen.  En ik twijfel of hij überhaupt begrijpt hoe het werkt. Maar ik geef ook vriendelijk mijn e-

mailadres. Ik ben erg benieuwd wanneer ik een mailtje van deze man zal ontvangen. Carolina besluit 

vrij direct na het geven van haar mailadres dat het tijd is om te gaan, ze zegt mij maar ook de paar 

anderen die er nog zijn gedag (iedereen is al bijna weg). Ik besluit ook maar te gaan. Alle fitgirls zijn 

naar huis en van de rest van de genodigden is ook bijna iedereen al weg, het barpersoneel is de tafels 

al aan het afruimen dus er valt weinig meer te observeren en het voelt alsof ik ook naar huis moet. 

Wel loop ik nog even langs Rianne om haar te bedanken en dan ga ik ook huiswaarts. Het is inmiddels 

12;30 uur.  
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Bijlage IV Verzonden email aan potentiële respondenten  

 

Hi (voornaam respondent), 

Hoe gaat het met je:)? Wellicht weet je door het zien van mijn email adres niet gelijk wie ik ben, 

(misschien herken je mij van Instagram: https://www.instagram.com/suzannebrummel/ Maar 

misschien ook wel helemaal niet dus ik zal mezelf even kort voorstellen. Ik ben Suzanne Brummel, 

22 jaar oud, en momenteel ben ik aan het afstuderen en doe ik in het kader van mijn Master scriptie 

aan de VU Amsterdam een onderzoek naar de wereld van de 'fitgirls'. Ik ben heel benieuwd naar alles 

wat zich afspeelt in deze wereld en in het leven van een 'fitgirl/bikini girl' (lag aan de respondent) zoals 

jij.  

Ik ben vooral geïnteresseerd in zogeheten expressie-effecten. Dit betekent dat het creëren van online 

inhoud op sociale media niet alleen effect heeft op de ontvangers (de volgers van fitgirlaccounts) maar 

door de snelle interactiemogelijkheden en dynamiek ook op de zenders van de inhoud, de 

'fitgirls/bikini girls' zelf. Daarom ben ik benieuwd naar hoe jij het zijn van een invloedrijke 'fitgirl' 

ervaart en wat dit met jou als persoon doet en heeft gedaan.  Jou gevoelens, ervaringen, gedachten 

en belevenissen zouden me enorm helpen. Met input van meiden zoals jij kunnen ook organisaties die 

inspelen op deze trend in het vervolg wellicht beter rekening houden met de gevolgen/effecten van 

hun beleid op deze jonge vrouwen, waar je mogelijk zelf weer profijt van zult hebben. 

Het zal mij erg helpen als ik je hierover zou mogen interviewen. Dit kan bijvoorbeeld ook 

voorafgaand of na afloop van een event waar je aanwezig bent, maar we kunnen ook een keertje 

informeel een thee/koffie ergens drinken ook sta ik open om langs te komen terwijl je je cardio 

doet terwijl we ondertussen kletsen of om foto's te maken voor je account. Alles kan, wat jij prettig 

vindt. De informatie uit het interview zal strikt vertrouwelijk worden behandeld en zal niet aan 

derden worden verstrekt of openbaar gemaakt. Tevens kunnen alle respondenten 

geanonimiseerd worden. Graag zie ik je reactie per mail of telefonisch (je mag me ook altijd 

bellen/appen als je nog vragen hebt) tegemoet. 

Met vriendelijke groetjes, 

Suzanne Brummel 

0621545081 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/suzannebrummel/
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Bijlage V  

Voorbeeld Overeenkomst tussen Organisatie X en Suzanne Brummel (ik zelf) als online 

influencer 

 

Omdat de desbetreffende organisatie niet bij naam genoemd wil worden heb ik balkjes geplakt overal 

waar de naam van deze organisatie stond. Dit is één van de vele voorstellen tot samenwerking die ik 

als online influencer krijg opgestuurd. Ik heb dit voorstel uit mijn mailbox geplukt om een idee te 

schetsen van hoe je als fitgirl benaderd kan worden door een organisatie. Vrijwel altijd geeft de 

organisatie aan wat zij van jou verwachten/willen zien en wat zij hiervoor bereid zijn terug te doen. 

Meestal is dit erg specifiek en staat er precies aangegeven hoeveel woorden ze willen dat je schrijft, 

waar deze woorden over moeten gaan, hoeveel foto’s je plaatst en op welke termijn en/of binnen 

welke tijdsperiode deze blog/foto’s geplaatst dienen te worden. Ook wordt er bijna altijd gevraagd om 

te linken naar specifieke pagina’s en het bedrijf te taggen op sociale media.  

Deze informatie is strikt vertrouwelijk en dient niet te worden gedeeld met anderen. 


