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Na werktijd

Overdag bikkelen ze op hun werk, daarnaast storten  
ze zich minstens even fanatiek op hun hobby.  
Vier vrouwen en hun gekoesterde liefhebberij. 

Door ElsbEth GriEvink Fotografie suzannE k arstErs

hobby
Holy

Yonca Özbilge (32, projectleider in de creatieve industrie) begint iedere dag  
met wat ze het liefst doet: eten bereiden en dat fotograferen. 

‘Een peer, puur en plain, kan zó mooi zijn’

‘in de ochtend valt het mooiste licht in mijn keuken, 

hét moment om te fotograferen. ik maak m’n ontbijt  

klaar en begin soms alvast met kokkerellen voor de 

lunch. Wat ik maak moet lekker en mooi zijn, maar 

vooral gezond. ik heb altijd van koken en bakken 

gehouden. toen ik ontdekte dat ik het prikkel- 

bare darm-syndroom heb, ben ik me meer gaan ver- 

diepen in gezonde voeding. Wat is wel en niet goed 

voor je lichaam? maar ook: hoe maak je rauwe 

cheesecake? ik vind het leuk om mijn kennis met an-

deren te delen. daarom ben ik met mijn blog begon- 

nen. Bij elke foto die ik post, deel ik het recept. 

Soms is er geen recept. een peer, puur en plain, kan 

zó mooi zijn. dat behoeft geen uitleg. ik merk dat ik 

steeds meer op het ‘oog’ boodschappen doe. Laatst 

kwam ik in de supermarkt dragonfruit tegen, móói! 

toen ik hem thuis uitlepelde, bleek hij van binnen 

prachtig roze. Superfotogeniek, daar hoeft geen  

gerecht omheen. een andere keer post ik een bewer- 

kelijke, veganistische stoofpot. ik kook vrij veel 

turks, vanwege mijn achtergrond, maar ook omdat 

die keuken zich goed leent voor vegetarisch koken. 

koude gerechten zoals köfte van bulgur en rode lin-

zen horen tot mijn favorieten. maar, afgaand op het 

aantal likes op instagram zijn mijn smoothies het po-

pulairst. Zeker als ik exotische ingrediënten gebruik, 

zoals matcha-thee of incabessen, schieten de likes om-

hoog. met fotograferen en uploaden ben ik een uur 

bezig. daarna begint mijn werkdag. mensen vragen 

weleens: Waar haal je de tijd vandaan? maar dit is iets 

waar ik heel gelukkig van word. daar máák ik tijd 

voor.’  instagram.com/designyourdailylife »



Vlag
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hobby
Holy ‘Als ik exotische 

ingrediënten 
gebruik, schieten 
de likes omhoog’
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‘Tijdens zo’n tocht 
kun je drie weken 

niet douchen’

een paar jaar geleden kreeg ik nog weleens iemand  

mee, als ik het plan had om met een rugzak om te 

gaan lopen in nieuw-Zeeland of alaska. maar sinds 

mijn plannen steeds extremer en de bergtoppen 

steeds hoger worden, zijn mijn eerdere reisgenoten 

afgehaakt. dit voorjaar vloog ik in mijn eentje naar 

nepal om de mount everest te bestijgen. met een 

groep van 5 andere mensen ben ik op 3400 meter 

hoogte gestart, met als doel in drie weken base 

camp te bereiken, de plek waar de professionele 

klimmers hun klim naar de top beginnen. ik heb het 

gehaald, maar het viel niet mee. Zowel fysiek als 

mentaal is zo’n tocht zwaar: hoe hoger je komt, hoe 

minder zuurstof er is. ik heb twee keer hoogteziek-

te gehad, waardoor ik de dag voor we base camp 

zouden halen moest overwegen om  

terug te gaan. op 5500 meter is niets meer gemak-

kelijk, de groep bewoog voetje voor voetje. maar 

dan. dan bén je er. ik zal nooit vergeten hoe ik ging  

zitten en een mars at. de lekkerste van mijn leven, 

en ik hou niet eens van mars. ik was euforisch. die  

overweldigende natuur en het gevoel van overwin-

ning, daar doe ik het voor. ik geloof dat dát het  

moment was waarop ik besloot: volgend jaar wil ik  

een top beklimmen. niet de mount everest, maar 

de toegankelijkere mera peak, ook in nepal. daar- 

om ben ik nu aan het trainen. op de klimmuur, 

fietsen: conditie opbouwen. volgende maand ga ik 

naar oostenrijk voor een ijsklim- en gletsjercursus,  

om nieuwe technieken te leren. Hoe beweeg je over  

een gletsjer? Hoe gebruik je je stijgijzers? maar ook: 

hoe graaf je iemand onder de sneeuw vandaan? 

tja, niet iedereen snapt wat ik er zo leuk aan vind. 

vooral vrouwen blijven tijdens mijn verhaal vaak 

haken bij het feit dat je tijdens zo’n tocht drie we-

ken niet kunt douchen. maar dit is wat ik leuk vind. 

ik heb het heus weleens geprobeerd, een strand- 

vakantie. maar ik weet: ik kan bést een boek liggen 

lezen, maar alleen als ik eerst minstens acht uur 

heb afgezien.’

‘Dit is wat ik leuk vind’

Rinske Brand (36, oprichter van commu-
nicatiebureau Brand!) begon met lopen. 

Lopen werd hiken. Hiken werd bergbeklim-
men. En inmiddels is ze op weg naar de top.  
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‘Het is het leukst 
met een live  

bigband erbij’ 

‘van een collega hoorde ik voor het eerst over 

Lindy Hop. Ze had het erover dat ze op een wacht-

lijst moest om een bepaalde workshop te kunnen 

volgen, zó populair was het. dat wilde ik ook 

weleens zien. ik ben een les gaan volgen en vond 

het meteen fantastisch. ik werd er zo vrolijk van! 

Wat zo leuk is aan Lindy Hop: het is niet zo strak en 

serieus. er is juist veel ruimte voor improvisatie. 

de bewegingen komen niet heel nauw, het gaat er 

vooral om dat je er lol in hebt. Lindy Hop is een 

versmelting van verschillende dansen die in de 

jaren 20 en 30 populair waren in de afro-ameri-

kaanse cultuur. Het heeft iets van jazz en iets van 

rock-’n-roll. je bovenlichaam blijft vrij recht, maar 

je buigt door je knieën en swingt met je heupen. je 

danst in koppels, maar wisselt op de vloer continu 

van partner. Het leukst is het als er live een big-

band bij speelt. 

om de moves wat sneller onder de knie te krijgen, 

ben ik naar het Zweedse dorpje Herräng geweest, 

waar het grootste Lindy-evenement ter wereld 

wordt gehouden. Zes weken lang wordt daar les 

gegeven door de beste leraren ter wereld. ik was er 

een week, had elke dag drie uur les, om ’s avonds 

opnieuw tot diep in de nacht te dansen. Lindy Hop-

pers vormen een hechte scene; over heel de wereld 

weten ze elkaar te vinden. Ze reizen gigantische 

afstanden om bepaalde workshops te kunnen  

volgen en logeren dan bij andere Lindy Hoppers die 

toevallig een bedje over hebben. in amsterdam zijn 

er op vrijdagavond Lindy Hop-feestjes waar ik ook 

regelmatig naartoe ga. iedereen komt van top tot 

teen gestyled: zwierige rokjes, platte gympjes, een 

hoed op of een bloem in het haar. Het is uitgaan en 

sport ineen.’

‘Lindy Hop is uitgaan en sport ineen’

Marlies Swart (31, marketing manager Red) 
ontdekte een jaar geleden de dansvorm  

Lindy Hop en was meteen hooked. 

»
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Rosanne van Tilburg (47, pr-medewerker 
bij een architectenbureau) ontwerpt siera-

den van materialen die ze vindt of krijgt. 

‘Ik geniet van het fijne handwerk’
‘acht jaar geleden kreeg ik van mijn moeder een 

oud geboortearmbandje, dat vroeger van mij was 

geweest. daar ben ik thuis mee aan de slag gegaan, 

samen met nog een gouden ring en een kettinkje 

van vroeger. uit die drie sieraden heb ik toen een 

heel mooie, lange halsketting gemaakt. daar kreeg 

ik zúlke leuke reacties op, dat ik besloot ermee ver-

der te gaan. inmiddels maak ik regelmatig sieraden 

in opdracht, heb ik een website en een eigen collec-

tie die ik onder andere verkoop bij olga korstanje 

in rotterdam. restjes goud, oude ringen, kralen, 

knoopjes, halfedelsteen, zijde, stukjes ketting of 

glas: de materialen die ik vind, bepalen  

meestal het ontwerp. Het liefst werk ik met 

bestaande materialen. een bloedkoralen ketting 

die nog van oma is geweest, transformeer ik tot 

een mooi, hedendaags en modern sieraad. in een 

parijse rommelwinkel vond ik eens een medaille 

van een legerkostuum, waar een heel mooi sterretje 

aan hing. dat heb ik afgeknipt en als uitgangspunt 

gebruikt voor een armbandje. dat sterretje lijkt een 

detail, maar was eigenlijk het begin. Het bij elkaar 

scharrelen van materialen is een belangrijk deel 

van het plezier, maar van het fijne handwerk geniet 

ik minstens zo veel. op mijn werk zit ik altijd ach-

ter de computer en ben ik erg op de buitenwereld 

gericht. Sieraden maken is juist iets introverts, heel 

klein. dat vind ik rustgevend. totdat ik een foutje 

maak. Bij het knopen op zijde gebeurt dat nog 

weleens; soms moet ik helemaal opnieuw beginnen. 

dan kan het ook ontzettend frustrerend zijn. Het is 

niet mijn ambitie om mijn werk te maken van mijn 

passie. Zoals het is, is het goed. ik hoef er mijn 

geld niet mee te verdienen en kan daarom ook nee 

zeggen tegen opdrachten die niet bij me passen. 

daarbij zou ik de energie van het werken op een 

bureau te veel missen. juist de combinatie van die 

twee werelden houdt me scherp, en creatief.’

‘Sieraden maken 
is iets introverts. 

Dat vind ik 
rustgevend’


