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Hoor ik er wel bij?

O

“O nee, hij zakt af. Ja, shit, had ik toch die riem iets
strakker moeten zetten.” Ik loop het schoolplein op. Ik
zit in groep 8 en ik draag de grote skatebroek van m’n
broer. In de zoektocht naar mijn eigen stijl probeerde
ik af en toe iets geks. Soms kreeg ik er spijt van,
zoals deze keer, toen een klasgenootje vroeg: “Zo’n
skatebroek is toch voor jongens?” Kak. Het viel niet in
de smaak bij m’n vriendinnen en mijn enthousiasme
werd daarmee direct naar een dieptepunt gebracht.
Ik wilde namelijk én m’n eigen stijl én de goedkeuring
van m’n vriendinnen hebben. Dus toen verdween de
grote skatebroek snel weer in de kast van m’n broer.
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Vragen als ‘Hoor ik er wel bij?’, ‘Wat vinden anderen
eigenlijk van mij?’ en ‘Durf ik mezelf te zijn?’ heeft
iedereen. Nog steeds heb ik veel vragen … Ik ben
bekend van televisie, maar dat zegt niet dat ik veel
zelfvertrouwen heb of dat ik altijd blij ben met mezelf
als ik in de spiegel kijk. Integendeel, ik ben soms heel
onzeker. Ik loop niet meer met m’n rugzak op m’n
billen omdat ik ze te dik vind, maar dat deed ik wel
op de middelbare school. Als ik moest plassen tijdens
de les, hield ik het liever op tot de pauze, want dan
kon ik met mijn rugtas om de klas uit. Bizar hè? Nu
vind ik dat volstrekt onnozel, maar ach … Ik denk dat
ik die fase nodig had om ergens te komen. Want om
zelfvertrouwen te krijgen, moet je het eerst opbouwen.
Je moet af en toe je neus stoten, iets uitproberen, een
keertje huilen en daarna weer hard feestvieren. Als we
elkaar maar accepteren zoals we zijn.
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Accepteren

Accepteer jij je vriendinnen, klasgenootjes, ouders
en broers of zussen zoals ze zijn? En laat je hen in hun
waarde? Dat gaat namelijk nog een stapje verder. Je
kunt iemand accepteren, maar het is nog mooier om
te ontdekken hoe je iemand kunt waarderen om wie
diegene is. Ook als iemand anders is dan jijzelf, kun je

35 TESTJE BEN JIJ EEN FAMILIEOF VRIENDENTYPE?
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Dit warsoeikp 8
in g

je best doen om het mooie daarvan in te zien. Als ik me
verdiep in een ander, die eerst ver van me af leek te
staan, komt diegene ineens dichtbij. Omdat die persoon
helemaal niet zo anders is dan ik dacht. En net zoals jij
moet ik ook gewoon huilen, plassen en gapen. Ik weet
soms ook niet of ik het wel goed doe. Blijkbaar staan
we veel dichter bij elkaar
dan we vaak denken! Je
hoeft dus niet onzeker te
zijn en tegen een ander
op te kijken. Je bent
goed zoals je bent!

FEITOF

Eerste Hulp Bij

Wat weet jij over
je eigen menstruatie? Doe de test!

ONGESTELDHEID

1
2

Dokter Addy
geef t advies
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WAAROM KAN JE MENSTRUATIE PIJN DOEN?
De baarmoeder bestaat voor een groot deel uit spier.
Deze spier trekt samen tijdens je menstruatie. Het
krampgevoel in je onderbuik is ook de schuld van
het hormoon prostaglandine. Dit hormoon kan ook
in andere delen van je lichaam klachten geven, zoals
hoofdpijn.

WELKE MENSTRUATIE PRODUCTEN KUN JE
HET BESTE GEBRUIKEN?
Het maakt niet uit wat je gebruikt:
maandverband, tampons, een menstruatiecup of
menstruatieondergoed. Het gaat erom wat jij het
prettigst vindt. Tijdens zwemmen is een tampon of
menstruatiecup handig, maar misschien wil je ‘s nachts
juist wel maandverband gebruiken. Let daarbij op
merken die zonder plastic en chemicaliën werken,
zoals Natracare of Yoni.

WAAROM KRIJG JE PUISTJES ALS JE ONGESTELD WORDT?
Heb je ze weer … die hormonen! Hormonen zorgen
ervoor dat talgklieren meer talg maken. Daar komen
bacteriën bij en die combinatie zorgt voor puistjes.
Als het lichaam die combinatie opruimt met witte
bloedcellen, komt er een wit kopje op. En tadaaa: een
puistje!

Wil je meer weten over welke producten je kunt
gebruiken tijdens je menstruatie en hoe vaak je die
moet wisselen? Check hier de aflevering!

FOTOGRAAF MARGOT SCHEERDER

WAAROM BLOED JE ALS JE ONGESTELD
BENT?
Je baarmoeder maakt zich elke maand klaar voor als
er een bevruchte eicel gaat nestelen. Het slijmvlies aan
de binnenkant van je baarmoeder wordt dan dikker en
is goed doorbloed. Maar als na je eisprong het eitje
niet bevrucht wordt (en je dus niet zwanger bent), is
dat slijmvlies niet meer nodig! Het slijmvlies en bloed
komt dan via je vagina naar buiten.
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WAT KUN JE DOEN OM DE ONGESTELDHEID
AANGENAMER TE MAKEN?
Zorg goed voor jezelf! Als je moe bent of veel stress
hebt, is je menstruatie vaak vervelender. Ga lekker op
tijd naar bed, eet gezond en drink voldoende water.

MEER OVER ONGESTELD WORDEN?!
CHECK DE AFLEVERING

1 – fabel 2 – feit 3 – fabel 4 – fabel

Ongesteld worden is even wennen. CHICA-dokter Addy vertelt
je alles wat je moet weten over
je menstruatie.

FABEL
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PERFECT
voor een zomerse
schooldag!

High
School

(Dit recept is voor twee smoothies.)

3 bananen
150 ml volle melk

75 g stukjes diepvries-mango
75 g diepvries-framboos

75 g diepvries-braam
1 ijshoorntje

slagroom in een spuitbus

heeft helema
megalekker én
van te maken.
’s
to
fo
e
ch
is
st
er fanta
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---

Stap 1

YAY, we gaan eerst drie overheerlijke
laagjes maken! Mix 1 banaan met de
2 Tijdens een
mango en 50 ml melk tot een gele
familiebijeenkomst …
smoothie. Heb je geen blender?
Zit ik in een hoekje te appen met
Gebruik dan een staafmixer.

--

Stap 4
Uitslag!

---

Stap 3

Stap 2

Blend voor het paarse laagje een
banaan, de bramen en 50 ml melk
totdat het helemaal egaal is.
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Op social media kom
je een hilarisch filmpje
tegen. Naar wie stuur je
het door?
Ik kreeg niet eens de kans het
door te sturen, mijn bestie
stuurde hem zojuist al in de
vriendinnengroepsapp.
Mix
voor het
de niet
rozedoor,
smoothie
Ik stuur
ik laat het
destraks
laatste
banaan
50 mlzien.
thuis
wel aanmet
iedereen
melk
en
de
frambozen.
Tien minuten lang ga ik stuk in mijn
eentje. Ach, ik denk niet dat anderen
deze humor snappen.

---

Als ik verliefd ben…

Horen mijn vriendinnen dat direct,
ook al hadden ze dat natuurlijk
allang door!
Neem ik mijn moeder/tante/oma in
vertrouwen en vertel hun ALLES over
mijn crush.
Snijd nu het
Wil
eerst zeker weten of diegene
ijshoorntje ik
doorook
verliefd
midden, anders is op mij voordat ik over
hem
of haar vertel.
is-ie veel
te groot!

Stap 5

--

Leg het ijshoorntje
even aan de kant,
het is eerst tijd voor
slagroom. Maak een
flinke toef op de
smoothie.

Stap 6

MEESTE
MEESTE
Jij hebt echt geluk met zo’n
Met je vrienden en familie
hechte familieband. Als er
zijn vind je supergezellig!
iets is, weet jij dat je altijd op
Maar hoe heerlijk is het om
je familieleden kunt rekenen.
af en toe ook even alleen
Ze zullen allemaal vast dol
te zijn. En dat is ook oké!
op jou zijn, want jij laat hen
Vergeet niet dat zij er altijd
echt een onderdeel zijn van
voor je zullen zijn en dat ze
je leven, naast dat je ook je
het juist leuk zullen vinden
vriendinnen hebt.
Als laatste kun
jedingen
met een
als je
metchocoladestift
ze deelt.

-

Stap 8

een gezichtje tekenen op het glas, dat
maakt het helemaal af. Tadaaa! Daar is
je unicorn-smoothie, enjoy!

6

Flar ed
Draag het
casual met een
denim gilet

STYLE JE
witte T-SHIRT

Een wit T-shirt lijkt misschien saai, maar je kunt er juist zoveel
kanten mee op. Anne laat je 6 verschillende outfits zien,
waardoor je opvalt met een simpel wit T-shirt!
Ga voor een krachtige look met deze
panterprint!

Love it or hate it,
een tuinbroek staat
ge-wel-dig met de
juiste styling!

Tijd voor blote
benen met deze
cute look

Mini
rokje

tte

MEESTE
Jouw besties zijn ALLES
Nu komt er een precies werkje:voor jou! Als jij moest kiezen
verdeel
smoothies voorzichtig
Tel dedevormpjes
tussen een familie ter grootte
inop,
het glas,
laagje
voor
welke
heb
je laagje. van je Insta-following of een
het meest?
legioen aan besties, koos jij
voor het laatste. Het is fijn om
van die lieve vriendinnen om
je heen te hebben, maar het
Steek het hoorntje erin
en ook
is ook
belangrijk om soms
de marshmallows, zodat
je
een beetje van je tijd aan
twee schattige oortjesfamilie
krijgt.te geven.

Stap 7

4

5

FlowerY

Salope

---

mijn vriendinnen.
Leer ik mijn neefjes en nichtjes een
nieuw trucje op de trampoline.
Meng ik mij in de volwassenengesprekken. Of ik al weet wat ik wil
worden, ehm …?

Niemand weet wat mijn
allergrootste blunder
EVER was …
Behalve mijn bestie. Zij was er zelfs
bij! #awkward!
Behalve mijn gezin, want zij
zagen mij met blozende wangen
thuiskomen.
Dat blijft een geheim voor ALTIJD.

--

Als mijn beste vriendin en
ik in de stad lopen, vragen
mensen altijd of we zusjes
zijn.
Dit gebeurt echt ALTIJD, laat ons toch
rustig shoppen!
Mijn zusje IS mijn beste
vriendin!
Dit heb ik echt nog NOOIT gehoord.

----

1

Combineer
een spencer en je
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highschoolfilm
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Wat HEB je nodig?

Wie weet stromen de views, likes en volgers
met dit stappenplan in no-time binnen.

Sara Dol

Maakt vooral grappige
muziekvideo’s en
video’s met special
effects.
Leeftijd:
20 jaar
Aantal volgers:
2,6 miljoen
Allereerste video:
25 december 2015, op
Musically!
Best bekeken video:
29,4 miljoen views
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WAT IS ER NODIG
VOOR EEN GOEDE
TIKTOK-VIDEO?
1. GOEDE BELICHTING
Dit hoeft geen peperdure ringlamp te zijn. Heb je weleens
nagedacht over goed daglicht? Helemaal gratis en
supereffectief! Belangrijk dat je niet tégen het licht in gaat
staan, maar recht het licht in kijkt.
2. EEN GOEDE CAMERA
Een telefoon of een camera waarbij het beeld helder is. Je
hoeft echt niet met de nieuwste telefoon of een professionele
camera te filmen. Als je beeld wazig is of als je korreltjes op de
camera ziet, is het tijd voor een nieuwe camera!

3. DE LOCATIE
Hoe leuker de locatie en dus de achtergrond, hoe meer mensen de
video blijven kijken! Een gekleurde muur, het bos of de gang op
school: zolang het maar opvalt en anders is dan de rest.
4. INSPELEN OP TRENDS
Urenlang scrollen op de For You Page helpt mij bij het vinden van de
juiste trends. Als ik meerdere keren hetzelfde geluidje hoor met een
bepaalde beweging, dansje of stukje comedy, dan weet ik dat het op
dit moment een trend is. En dan wacht ik niet te lang om hier mijn
eigen versie van te maken!
5. #
Denk na over een goede tekst voor onder je video en kies hashtags
die passen bij het onderwerp. Stel een vraag in de caption of zorg dat
mensen iemand anders taggen. Hashtags die meer dan een miljoen
keer zijn gebruikt, werken vaak niet. Je video komt dan bij veel mensen
terecht die hem niet interessant zullen vinden.
6. TEKST IN HET SCHERM
Wat mag eigenlijk niet ontbreken in je TikTok-video? Tekst!
Zo weten mensen al snel waar de video over gaat en het trekt de
aandacht. Ook fijn voor mensen die doof of slechthorend zijn. Dan
kunnen ze meegenieten van jouw leuke video!
7. FILTERS
Maak gebruik van de TikTok-filters. Hier wordt je video meestal nog
veel leuker van! Ik ben fan van het green screen-filter. Zo kun je de
achtergrond van je woon- of slaapkamer bijvoorbeeld veranderen in
een strand met palmbomen of in het plein voor de Eiffeltoren.
8. BE YOU
Video’s waarin ik mij goed voel, doen het vaak het best. Jezelf goed
voelen is voor iedereen anders. Het kan zijn dat jij je zelfverzekerd voelt
op een bepaalde plek en daar dus je video opneemt. Neem de tijd om
dit te ontdekken.”

FOTOGRAAF LISA DE WOLF

Hoe maak jij een
VIRAL TikTok?
Tips & tricks van Sar
a Dol!
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O NEE, DE BATTERIJ IS BIJNA LEEG.
ZOEK DE JUISTE STEKKER!

