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Ridderhof in
Vreeland in groep 8
en nu opnieuw acht
jaar later. Vandaag:

Tijn

‘Groep 1 was voor mij een ver-
volg van kinderdagverblijf

Pippeloentje; een soort opvang
voor grotere kinderen. In groep 2
verhuisden we naar Singapore en
later naar Hongkong. Ik heb mijn
vrienden niet vreselijk gemist.
Jongens kunnen zich denk ik beter
aanpassen dan meisjes.

Ik zat op een internationale
school. In het begin was het moei-
lijk om les te krijgen in het Engels,
maar ik leerde het snel. Soms denk
ik nog wel eens in het Engels.

In groep 6 kwamen we terug
naar Vreeland en ook dat vond ik
prima. Ik herkende niet veel kinde-
ren van vroeger en was in het begin
verlegen. Gelukkig maakte ik snel
vrienden.

Kinderen zijn hier minder braaf:
iedereen gebruikt gewoon allerlei
scheldwoorden! Als je dat in Hong-
kong doet, word je geschorst. Ik
paste me snel aan en doe er nu ook
aan mee. In Hongkong droegen we
een schooluniform, daar zou ik me
nu voor schamen. Hier loop ik er
gelukkig iets stoerder bij.

Het is leuk om bij mijn nichtje
Jip in klas te zitten. Als we een

groepje moeten maken met meis-
jes, is het een opluchting als ik bij
Jip zit. Ik ben verliefd geweest op
Dominique. Het was kleuterliefde:
onze ouders waren bevriend en
automatisch werden wij ook vrien-
den. Op een gegeven moment had
ik drie vriendinnetjes in Nederland
en twee in Hongkong. Ik wist niet
dat dat niet kon. Het lijkt me best
vet om later echt verkering te heb-
ben en te weten dat iemand om je
geeft.

Groep 8 is een iets te gezellige
klas; soms zit iedereen te gieche-
len. Ik ben zelf ook wel eens melig
bezig, dan maak ik teveel grapjes.

Ik ben socialer geworden door
school. Vroeger speelde ik veel op
de computer, maar nu ga ik vaker
met andere kinderen naar het
voetbalveldje.

Het lijkt me leuk om volgend
jaar op de middelbare school ande-
re mensen te ontmoeten. Ik heb
zin in nieuwe vakken zoals wis-
kunde, maar ik zie wel op tegen
het fietsen. Later wil ik piloot
worden, dan ga je de hele wereld
rond en heb je een soort vakantie-
gevoel terwijl je werkt.’

’Jongens kunnen zich beter aanpassen dan meisjes.’

!!Tijn 12 jaar: ‘Ik
wil piloot

worden, dan ga
je de hele wereld
rond en heb je

een soort
vakantiegevoel
terwijl je werkt’

‘Op de basisschool wilde ik
graag de lolligste zijn. Ik

maakte vaak flauwe grappen, ge-
lukkig is die fase voorbij. Op het
Gemeentelijk Gymnasium Hilver-
sum was ik een rustige puber.
Inmiddels ben ik een stuk volwas-
sener geworden. Als je op jezelf
gaat wonen heb je meer verant-
woordelijkheden. Het kost alle-
maal iets meer moeite dan toen ik
nog bij mijn ouders woonde.

Ik heb op vijf verschillende basis-
scholen in binnen- en buitenland
gezeten en moest iedere keer nieu-
we vrienden maken. Daardoor ben
ik sneller op mijn gemak bij veran-
deringen. Toch vond ik het erg
wennen om in Delft te gaan wonen
en studeren. Het ging ook vrij snel
fout. Ik deed computer science aan
de TU, maar stopte na een paar
maanden met mijn studie, net als
meer dan de helft van mijn jaar-
clubgenoten. Het was denk ik een
combinatie van verkeerde studie-
keuze, te weinig studeren en te
veel leuke feestjes. Ik vond het
moeilijk om balans te vinden. Ik
raakte in een dip toen ik gestopt
was, wat moest ik nu? Uiteindelijk

ben ik gaan werken bij felyx, een
bedrijf dat gedeelde e-scooters
aanbiedt. Ik reed rond in Rotter-
dam om accu’s te vervangen.

Na dat jaar ben ik begonnen met
werktuigbouwkunde. Die studie
ligt me gelukkig veel beter! Ik vind
het interessant om berekeningen te
maken over wanneer dingen door-
buigen en breken. Als ik zo doorga
met studeren, gaat het helemaal de
goede kant op. Over tien jaar hoop
ik een baan te hebben in de techni-
sche consultancy. Ik heb daar alle
vertrouwen in want bij technische
studenten komt het zelden voor
dat je jaren moet zoeken naar een
baan. Ik maak me geen zorgen over
de toekomst. Er zijn genoeg ver-
standige mensen. Ook met het
klimaat komt het wel goed.

Momenteel is het door corona
behoorlijk saai in Delft, we kunnen
naar geen enkel feestje. Best oneer-
lijk, want normaal gesproken is dit
een heel sociale tijd. Sinds ruim
een half jaar heb ik een relatie met
een meisje dat ik nog ken van de
middelbare school. Het maakt de
lockdown een stuk gezelliger sa-
men met haar.’

’Ik raakte in een dip toen ik gestopt was. Wat nu?’

!!Tijn 20 jaar: ‘Ik
maak me geen
zorgen over de
toekomst. Er
zijn genoeg
verstandige
mensen’
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Hilversum " De Hilversummer (23)
was een aantal jaar terug professio-
neel snowboarder, en had destijds
wel een enkele keer contact met Bi-
bian. Hij studeert nu Event Manage-
ment aan de Hogeschool Utrecht en
kreeg in het eerste van zijn twee jaar
durende opleiding de opdracht om
iets te organiseren voor een goed
doel. Logisch dat hij dacht aan de
eerder dit jaar aan kanker overle-
den, fenomenale snowboardster.
,,Zo’n evenement zou een mooi ge-
baar zijn naar haar toe”, vertelt De
Ridder, die bijna meteen ook een

van haar bekendste quotes aanhaalt.
,,Verzamel herinneringen, geen be-
zittingen. Hoe cliché het ook mag
klinken, het is zo enorm waar.”

De Ridder werkt op Cablepark
View in Almere, waar je kunt wake-
boarden, suppen en waterskieën.
Hij heeft gezorgd dat op maandag 7
juni tussen 14 en 19 uur de Mentelity
Wakeboard en Supdag wordt ge-
houden. ,,Mensen met en zonder
handicap kunnen die dag sporten en
clinics volgen. De wakeboardbaan is
open, alles mag weer omdat het een
individuele sport is.” Voor mensen
met een beperking zijn er gratis cli-
nics. Anderen betalen voor deelna-
me aan de activiteiten tussen de
twintig en vijftig euro, afhankelijk
van het aantal beurten.

De middag is onderdeel van de
Motivation To Move week, waarin
de Mentelity Foundation samen
met anderen diverse sportactivitei-
ten organiseert, verspreid in het
land. In de regio van deze krant is er
verder in Loosdrecht maandag en
dinsdag Dana’s Bootcamp. De week
wordt zondag 13 juni afgesloten met
het prothese festival.

GOED DOEL Hilversummer organiseert wakeboard- en supmiddag voor Mentelity Foundation

’Mooi gebaar naar Bibian’
Koen de Ridder is zo on-
der de indruk van Bibian
Mentel dat hij voor haar
Mentelity Foundation
een evenement organi-
seert. Alle opbrengst
gaat naar het goede
doel.

Hans van Keken

Koen de Ridder was enkele jaren geleden zelf fanatiek snowboarder. ARCHIEFFOTO


