
young

GERALDINE KEMPER 

INCLUSIEF
Healty boekje 

€ 3,95 JANUARI 2016

 #IN WITH THE NEW 

INTERVIEW
Styliste Jolien Koekoek

Van ‘sterretje gezocht’ naar wereldster!



32 GLAMOURYOUNG

TOM FORD 



54 GLAMOURYOUNG

12 Gooi je zooi online! 

HEALTH 

BEAUTY 

LIVING 

LIEFDE

13 Lookbook 

18 Less is more: everyday

19 Inspirationguide 

FASHION

22 Let's work out!

23 Superfoods: super hip of super healthy?

CELEBS
10 Van 'Sterretje gezocht' naar wereldster!
   Geraldine Kemper  

28 Restyle your room: kleurengids  

24 Tinder .... zó 2015

25 Netflix&Chill 

 Verkoopinformatie
 
 A 
 Adidas www.zalando.nl

 ASOS www.asos.com

 B
 Ben&Jerry’s www.benjerry.nl

 C
 Calvin Klein www.calvinklein.com

 Catrice www.catrice.eu

 E
 EOS www.dermarolling.nl

 H
 HEMA www.hema.nl

 H&M www.hm.com

 I
 IKEA www.ikea.com

 Instagram www.instagram.com

 K
 Kiko www.kikocosmetics.com

 M
 MANGO www.mango.com

 MONKI www.monki.com

 N
 Nike www.nike.com

 O
 &Otherstories www.stories.com

 P
 Primark www.primark.nl

 R
 RIVER ISLAND www.riverisland.com

 T 

  www.tomford.com / www.tumblr.com

 U
 Urban outfitters www.urbanoutfitters.com

 W
 Woden www.woden.dk.
 Y
 Yves Saint Lauren www.ysl.com
 Z
 ZARA www.zara.com

26 What guys think ...
   Lars Wilson  
   Younes Boudra

29 COVER #Back2Business

31 COVER #Festivalguide 

27 Films&zo

20 INTERVIEW: Styliste  
   Jolien Koekoek 

 7 Redactie: Nice to meet ...
 8 Editorial:  
   #I'm in with the  new
 9 Quilty Pleasure:  
   Jinte Smeijsters 

Rok (H&M), Top (H&M),
Sneakers (Adidas) , Rugzak 
(River Island). 



76 GLAMOURYOUNG

Michelle 

Lars 

Maite 

Jinte 
Younes 

Zara ▪ Sneakers ▪ Syrah ▪ Kaapstad ▪ Suits 
▪ Streepjes ▪ Eyeliner ▪ Burgers ▪ Instagram 
▪ Singer/songwriters

Irene 

Nice to meet ... 

Fitness ▪ Media ▪ AndréHazes ▪ 
Creatief ▪ IndonesischEten ▪ JessicaAlba ▪ 
DennisBergkamp ▪ TheO’Jays-BackStabbers

Festivals  ▪ Dotan ▪ Dans ▪ Veenendaal ▪
HeartofDixie ▪ GreysAnatomie ▪ Pasta ▪ Mode ▪ 
Martini ▪ Xite

Mojito ▪ Reizen ▪ Málaga ▪ IkVertrek ▪ 
Taco’s ▪ TOMS ▪ Nagellak ▪ AlessiaClara ▪ 
9Straatjes ▪ BNN 

Deephouse ▪ Zara ▪ Festivals/Uitgaan ▪ 
Maastricht ▪ Wijn ▪ AchterGeslotenDeuren ▪ 
GossipGirl ▪ &Otherstories ▪ Geitenkaas ▪ Wraps

Bier ▪ Blauw ▪ Spareribs ▪ Leiden 
▪ TheWalkingDead ▪ Hip-Hop ▪ 
Voetbal ▪ AllStars ▪ Films

Robin

Thee ▪ BridgetJones ▪ 
Kussentjes ▪ Scroppino ▪ Roze 
▪ GroteTruien ▪ Zingen 

H&M (€29,95)

Woden 
(€99)
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#I'm in with the new

De feestdagen hebben we 
allemaal achter de rug. 
Iedereen heeft lekker en 
waarschijnlijk te veel gegeten. 
Maar dat is nu geweest, tijd 
voor strenge maatregelen. 
No more excuses. Toch? Bij 
Young Glamour geloven we 
niet zo in goede voornemens, 
teminste, niet in de specifieke 
voornemens die je 'leven 
gaan veranderen'. Denk aan: 
stoppen met roken, 15 kilo 
afvallen of een wereldreis 
maken. Het klinkt geweldig, 
maar helaas blijken deze 
doelen vaak van korte duur. 
Als blijkt dat je de kilo's niet 
kwijt raakt of niet genoeg 
geld hebt gespaard voor 
die wereldreis is dat vaak 
een enorme teleurstelling. 
Daarom kun je jezelf beter 
gewoontes aanleren waar 
je in het dagelijks leven al 
profijt van hebt. Neem nou 
dankbaarheid, wanneer was je 
voor het laatst écht dankbaar 
voor iets?

Het kost niet zo veel moeite 
om dankbaar te zijn. Maak 
aan het eind van elke dag 
een 'Happy List' en schrijf hier 
drie dingen op waar je die dag 
dankbaar voor was. Kleine 
moeite toch? Hierdoor word je 
bewuster van wat je doet en 
merk je wat voor invloed dit 
heeft op het gelukkig zijn.

In dit nummer geven we 
jullie ook inspiratie hoe je 
het nieuwe jaar goed kan 
beginnen. Een frisse cover met 
BNN-ster Geraldine Kemper. 
Wat heeft zij moeten doen, 
of juist moeten laten, om te 
komen waar ze nu is?
In het midden van ons 
magazine zit een ‘Healthy 
Week’ boekje met hierin hulp 
om het jaar gezond en fit te 
beginnen (en vooral te blijven).

Een nummer om te lachen, te 
lezen en inspiratie op te doen 
op het gebied van beauty en 
fashion. 

Zo Jinte, dapper dat je als 
eerst durft, vertel, wat is jouw 
guilty pleasure?
‘Stiekem ben ik vanaf seizoen 
1 al verslaafd aan de serie 
'Achter gesloten deuren'. Het 
is zó verschrikkelijk slecht 
geacteerd, maar ik word er 
onwijs vrolijk van. Vooral na 
een lange werkdag is het voor 
mij de ultieme ontspanning.’

Wie zijn er op de hoogte van je 
stiekeme verslaving?
‘Gelukkig ben ik niet alleen, ik 
deel deze guilty pleasure met 
mijn beste vriendin. Als het 
even lukt, kijken we samen. 
Soms zitten we allebei thuis, 
maar kijken we het tegelijk 
terug, terwijl we met elkaar 
Skypen.’

Hoe veel uur besteed jij 
dagelijks aan je guilty 
pleasure?
‘Nu ik het hardop zeg klink het 
eigenlijk belachelijk, maar ik 
kijk elke dag een aflevering. 
Als ik er tijd voor heb soms 
drie of vier achter elkaar, het 
liefst met een bak Chunky 
Monkey van Ben&Jerry’s op 
schoot.’

Jeetje, je maakt het nog wat 
erger?
‘Haha, tja, ik ben nu toch al 
met de billen bloot! Achter 
gesloten deuren moet samen 
met Chunky Monkey, anders is 
de guilty pleasure feeling niet 
compleet.’

#GUILTY PLEASURE

Vergeet niet jouw ultieme Guilty Pleasure te posten op 
onze app. Ga naar #GuiltyPleasure and let us know!

Iedereen heeft er één: een guilty pleasure. Een foute artiest waar we eigenlijk te oud voor zijn, een 
serie met alleen maar slechte acteurs of een kapsalon na het stappen bij de lokale shoarmaboer. 
Je durft er bijna niet voor uit te komen, maar stiekem krijg je er geen genoeg van!
Elke editie vragen we iemand van de redactie naar zijn of haar guilty pleasure: Jinte Smeijsters bijt 
het spits af met haar guilty pleasure.

‘Haha, ik ben nu 
toch met de billen 

bloot’

Een nieuw jaar met goede voornemens. Out with 
the old, in with the new…

8

Redactie YoungGlamour

#I'm in with the new

een 'Happy List' en schrijf hier 
drie dingen op waar je die dag 

moeite toch? Hierdoor word je 
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Van ‘Sterretje gezocht’ naar Wereldster!

Geraldine en mannen ....                                                                                                            
Geraldine heeft zin in het 
leven en dat is wat haar een 
rolmodel maakt. Op alles zegt 
ze ‘ja’. Een nieuw seizoen van 
spuiten en slikken, reizen voor 
3 op reis, altijd een 'ja'. Ze 
zei zelfs 'ja' op een interview 
met Esquire, die haar vroeg 
hoe je als man indruk maakt 
op de leukste vrouw van de 
Nederlandse televisie.

Veel mensen denken dat 
Geraldine het bed deelt met 
veel mannen. Dat is niet 
waar, zegt ze in het interview 
met Esquire. Als je Geraldine 
googlet, wat ze naar eigen 
zeggen heeft gedaan, dan 
krijg je de zoekresultaten 
: ‘Geraldine tongt met…’, 
‘Geraldine in string..’, ‘Geraldine 
halfnaakt..’. De dingen die 
ze voor BNN doet, met veel 
plezier.

Geraldine vertelt dat ze graag 
uit eten wordt genomen voor 
tapas. Langzaam dronken 
worden en als laatste samen 
het restaurant verlaten. Maar 
nog nooit heeft een man de 
volledige rekening betaald. 
“Misschien denken ze: die Ger 
verdient zo veel. Maar ik werk 
bij de publieke omroep, hè.” 
Ook doet ze niet aan Tinder, 

al zou ze dat graag willen.  
“Tinder draait alleen om seks, 
maar dat geldt misschien wel 
voor alles in het leven”, zegt 
ze. 
                                                                                                                                    

De billen van Geraldine hebben 
een eigen hashtag gekregen, 
#kontvangerrie, omdat ze bij 
Expeditie Robinson (Geraldine 
haalde de finale) vol in beeld 
waren. “Fucking grappig, ze 
hadden het ook wel lekker 
in beeld gebracht, zeg. 
Meine Güte, alleen maar ass” 
reageerde ze.

#kontvangerrie

GERALDINE KEMPER

Geraldine Jane Kemper (25) 
is opgegroeid in Volendam 
en heeft sport en marketing 
management gestudeerd. 
Geraldine werkte in de 
viswinkel van haar oom 
tot ze BNN’s presentator-
talentenjacht “Sterretje 
gezocht” won en snel daarna 
naar Amsterdam verhuisde. 
Eenmaal in Amsterdam 

veranderde een hoop: ze 
kreeg een kleine rol in 
de soap serie 'Onderweg 
naar morgen', een klus als 
presentatrice bij 'Try before 
you die' en voor één aflevering 
van 'Spuiten en slikken'. 
De carrière van Geraldine 
zag er nog rooskleuriger uit 
toen ze hoorde dat ze een 
contractverlenging kreeg bij 
BNN. Daarbij hoorde een 
vaste rol als verslaggeefster 

Wie is Geraldine en hoe 
is ze bij BNN gekomen? 

bij 'Spuiten en slikken'. Na 
alles in Volendam, inclusief 
haar toenmalige vriendje, 
achter zich te laten, begint 
Geraldine een nieuw leven 
in Amsterdam. “Sindsdien 
lopen de verhaallijnen met 
mijn vrienden uit Volendam 
weleens uiteen”, zegt ze bij 
een interview met Esquire. 

Geraldine weet 
als presentatrice 
precies hoe ze 
zich moet kleden 
om op te vallen. 
Eerst verkozen de 
lezers van WTF.nl 
haar als ‘de meest 
awesome vrouw 
van 2014’ en ver-
volgens ging ze er 
vandoor met de 
'Fashion Beauty 
Style Award'. 

'Geraldine tongt met ...'

De billen van Geraldine 

Binnenkort uploaden we 
een filmpje met meer 
stylingtips van Geraldine 
in onze app, stay tuned!
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Op de Young Glamour app kun je nu je oude kleding verkopen! Ben jij je huidige 
garderobe zat en weet je niet wat je s’ ochtends aan moet trekken? Heb je zelf 
nooit wat leuks en zie je je vriendinnen continu met leuke items rondlopen? Dan 
is de Young Glamour wardrobe swap zeker iets voor jou.

GOOI JE ZOOI ONLINE!
# Fashion

Begin 2016 met een opgeruimde kledingkast vol nieuwe items!

Nu kunnen andere lezeressen bieden op jouw vintage item 
en vice versa. Op deze manier creëer je een gehele nieuwe 
garderobe voor een betaalbare prij en help je anderen aan een 
geweldig nieuwe garderobe. Hoe leuk is dat?! 

Make a fashion 
statementMaak een statement door basic kleuren te 

combineren met felle kleuren zoals rood en geel

Top  (River Island), Sandalen 
met plateauzolen (Asos), 
Uitlopende rok (Zara)

‘’Today I will just wear underwear and a crown.’’

Maak duidelijk foto’s van het  
kledingstuk dat je wilt verkopen 1
Beschrijf het kledingstuk (noteer het 
merk en de maatt) 2

Post de foto op de  
Youngglamour app 3
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Sweater  (H&M), Zonnebril 
(H&M), Broek (Zara)

Coltrui  (H&M), Zonnebril (H&M), 
Jurk (Mango), Hakken met 

plateauzolen (&Other Stories)



1716 GLAMOURYOUNG

BH (Monki), Vest (Urban 
Outfitters), Rok (Nike)

Jrk (Zara), Schoenen 
(&Other Stories)
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1 Smeer een klein beetje Catrice Liquid Camouflage High 
Coverage Concealer (€3,59) op je voorhoofd, neusbrug, 
wangen en onder je lip. Handig om de concealer mee 
aan te brengen is de Egg Makeup Sponge van Primark 
(€2,00).

LESS IS MORE 
Daily make-up routine: een mooie en snelle 

make-up look die je elke dag kunt gebruiken!

2 Voor een open blik gebruik je een highlighter. Smeer een beetje 
highlighter onder je ogen en in je wangplooien. Dit kun je het 
beste aanbrengen met je vingers, zodat de make-up niet in je 
sponsje of borsteltje trekt.
Vele visagisten zweren bij de Yves Saint Laurent Touche Eclat 
(€33,99), maar een voordeligere (en goede!) variant is de Kiko 
Soft Focus Concealer (€7,50).

3

4

5

6 7

Blush! Hema’s Blush Dome (€5,00) breng je gemakkelijk 
aan zonder kwastje. Mocht je nou wel een kwastje wil-
len gebruiken, dan is de Blush Brush van Catrice (€3,99) 
een goede optie.

Voor mooie wenkbrauwen kun 
je een smokey eye palet (H&M, 
€6,99) gebruiken. Begin in het 
midden van je wenkbrauw en 
werk zo naar buiten. Teken 
het begin van je wenkbrauwen 
lichter of helemaal niet.  

Breng wat Catrice Lash & 
Crow Designer (€2,99) aan op 
je wenkbrauwen. Dit is een 
doorzichtige gel waardoor 
je wenkbrauwen de hele dag 
goed blijven zitten.

Tijd voor mascara. Gebruik bijvoorbeeld de Volume Mas-
cara Silver van Hema (€5,-). Om klonten te voorkomen, 
gebruik het borsteltje van een lege mascara en ga op-
nieuw over je wimpers heen . 

Om je look af te maken smeer 
je wat lippenbalsem op je lippen 
zoals deze Eos Lip Balm Sweet 
Mint, te bestellen via Dermar-
olling.nl (€4,99).

# Beauty

Inspirationguide#beauty  

Op de YoungGlamour app vind je tutorials van o.a. deze looks                     

#beauty

‘’People will stare, make it worth while.’’
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“Ik hoop dat ik een enorm 
netwerk kan aanleggen, 
waardoor de aanvragen 
binnen stromen.”

Jolien Koekoek Styling

Waarom heb je voor deze 
naam gekozen?
‘Ik wilde een naam waarin ik 
zelf naar voren kom. De naam 
is zeker nog niet definitief, 
maar om mee te beginnen 
vond ik dit handig voor de 
verspreiding van mijn merk.’ 

Wie was je inspiratie om styling 
te gaan studeren?
‘Eigenlijk wist ik al vrij vroeg dat 
ik iets met kleding wilde doen. 
Mijn Oma heeft ook altijd in de 
mode gezeten. Ik wist nog niet 
precies wat ik wilde, omdat er 
zoveel verschillende aspecten 
zijn in de modebranche. 
Ik ben mij gaan verdiepen 
in de opleidingen die er 
zijn en merkte al gauw dat 
Academie Artemis mijn droom 
was. Toen leek het me veel 
te hoog gegrepen, maar ik 
wilde de gok wagen en tot 
mijn grote verrassing werd ik 
aangenomen!’

In het lookbook is je werk 
terug te vinden, hoe ga je te 
werk als je opzoek gaat naar 
de items die je wilt gebruiken 
voor de styling? 
‘Voordat ik begin met een 
nieuwe serie/shoot verdiep 
ik mij in de trends van dit 
moment: alles wat ik om me 
heen zie en wat er gebeurt 
in de maatschappij. Hieruit 
kies ik verschillende trends en 
maak ik een moodboard wat 
aansluit bij mijn handschrift en 

visie. Vanuit dit moodboard 
ga ik kleding shoppen, 
modellen boeken, visagiste 
en haarstyliste zoeken en tot 
slot een fotograaf zoeken 
die past bij het verhaal wat 
ik wil uitstralen. Stapje voor 
stapje verzamel je een team 
om je heen waarbij iedereen 
verantwoordelijk is voor zijn of 
haar vakgebied.’

Je bent allround styliste, wil je 
ook alles blijven doen of wil je 
je specialiseren?
‘Ik wil me nu vooral 
specialiseren in de mode. Dat 
is iets waar op dit moment 
mijn passie en ambitie ligt, 
maar wie weet wil ik me over 
10 jaar veel liever gaan richten 
op bijv. interieurstyling. 
Alle basis vaardigheden 
om de andere vakgebieden 
te beoefenen heb ik en de 
verdieping krijg je door het 
daadwerkelijk te doen.'

Waar liep je tegenaan als 
beginnend ondernemer?
‘Hoe ik mezelf op de markt 
zet en hoe ik mezelf moet 
promoten. Hier ben ik nog 
zoekende naar, omdat ik echt 
net begonnen ben. Ik ben zelf 
ook nog aan het ontdekken, 
wat mijn visie is, dit houdt mij 
voortdurend bezig'.

Op welke manier hoop je 
verder te groeien als stylist?
‘Ik hoop dat ik een enorm 

netwerk kan aanleggen, 
waardoor de aanvragen en 
klussen makkelijker binnen 
komen en ik kan groeien. 
Verder is mijn grootste droom 
om een hele gave editorial te 
doen met een topfotograaf en 
een prachtig model voor een 
internationaal magazine'.

Heb je nog tips voor 
beginnend ondernemers?
‘Blijf dichtbij jezelf en vraag 
aan mensen om je heen, 
die ook ooit zijn begonnen 
als ondernemer, hoe zij het 
hebben aangepakt. Wees 
nieuwsgierig en leergierig!’

Interview met beginnend ondernemer Jolien 
koekoek (21) uit Amsterdam. Ze verteld over hoe zij 
begon met haar bedrijf als allround styliste.

'Tot mijn grote 
verrassing 
was ik 
aangenomen!'
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Op de app vind je video’s 
van oefeningen die je 
heel makkelijk thuis kunt 
uitvoeren via #health. Lekker 
aan de gang met je eigen 
lichaamsgewicht. Maar hoe 
hou je dat vol? En sla je niet 
meteen al je tweede sportdag 
over, omdat je 'te moe' bent? 
Hieronder voor jullie een lijst 
om het zelfs na die tweede 
sportdag nog vol te houden. 

Let’s work out!

# Health

De laatste tijd kom je steeds 
vaker superfoods tegen. 
Het liefst wilt iedereen een 
gezonde levensstijl me een 
killer body, maar zijn die 
superfoods wel echt zo 
gezond als we denken? En 
zijn ze niet te duur?

Tegenwoordig kun je nergens 
meer ´gewoon even lunchen´. 
Alles wat wij tot ons nemen 
moet supergezond en 
verantwoord zijn. Het liefst 
in smoothie-vorm en versierd 
met kleurrijke superfoods.

Superfoods bevatten veel 
anti-oxidanten, eiwitten, 
vitamine en mineralen. Deze 
stoffen werken niet alleen 
genezend maar zorgen ook 
voor een verhoogd libido (dus 
beter seksleven) en zouden 
depressies tegen gaan. Niet 
gek dus, dat iedereen de 
superfoods wilt uitproberen. 

Neem dit allemaal wel met 
een korreltje zout. Natuurlijk 
zijn de superfoods gezond 
en een goede aanvulling op 
je dagelijks eten, maar het is 
niet de sleutel tot een goed 
lichaam. Wat is er mis met 
een boterham met kaas? En 
waarom is zuivel de duivel? 
Onze voorouders zijn allemaal 
oud geworden zonder de hippe 
superfoods en dat ging ook 
prima. 

De gouden regel: Of het nu om 
superfoods gaat of om een 
patatje oorlog, alles met mate!

Superfoods 
Super hip of super healthy?

‘Superfoods zorgen ook voor een 
verhoogd libido’

De tijd van de winterdepressie 
en bleke gezichten is weer 
aangebroken. Kerst ligt 
inmiddels al een maand 
achter ons en dat betekent 
dat het overtollige vet er 
natuurlijk wel weer af moet. 
Dat betekent: lekker sporten! 

Het is belangrijk om iets te 
vinden dat je leuk vindt om 
te doen. Geforceerd trainen 
resulteert vaak niet tot het 
gewenste resultaat.

Vraag eens rond in je eigen 
vriendenkring of er mensen 
zijn die zelf ook meer willen 
bewegen. Zo kun je elkaar 
blijven motiveren.

Begint je schooldag pas laat? 
Probeer je wekker dan een 
half uurtje eerder te zetten, 
zodat je nog tijd hebt om te 
sporten. 

Na een lange schooldag heb 
je vaak geen zin meer om 
intensief te trainen, maar 
vergeet niet dat je lichaam 
meer energie overhoudt 
wanneer je fit bent. Neem 
gewoon je sporttas mee naar 
school en duik die gym nog 
even in. 

Probeer je voedingspatroon 
wat aan te passen voor 
een bepaalde periode. Eet 
bijvoorbeeld dagelijks een 
banaan en een gekookt ei. 
Beide producten zorgen 
voor een voldaan gevoel 
en daarnaast zitten er ook 
goede bouwstoffen in voor je 
lichaam. Hierdoor krijg je een 
goed gevoel en dat motiveert 
je om te sporten. 

Probeer je trainingen af te 
wisselen aan de hand van 
trainingsschema’s. Zo blijft het 
leuk voor jou en je partner. 

1

2

3

4

5

6

Wat is er mis met een 
boterham met kaas? 

wat aan te passen voor 
een bepaalde periode. Eet 
bijvoorbeeld dagelijks een 
banaan en een gekookt ei. 
Beide producten zorgen 
voor een voldaan gevoel 
en daarnaast zitten er ook 
goede bouwstoffen in voor je 
lichaam. Hierdoor krijg je een 
goed gevoel en dat motiveert 



Opvallend is dat iedereen 
altijd een goed excuus heeft 
om de app toch te gebruiken. 
Met de nieuwe functie “Super 
Like” is dit nog gemakkelijker 
geworden. “Ik gebruik normaal 
gesproken nooit Tinder, maar 
voor jou maak ik een uitzon-
dering”, komt je vast heel 
bekend voor. En ook al komt 
er een mooi gesprek voort uit 
deze gelogen openingszin, 
wanneer je erachter komt dat 
hij het zelfde heeft gestuurd 
naar je best friend, zal dit je 
diep teleurstellen.
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Tinder... zó 2015

1,2 miljoen Nederlanders gebruiken dating-app Tinder, hiervan 
worden elke dag zo’n honderd miljoen gebruikers afgewezen.

Dit soort matches hebben 
we allemaal wel eens 
gehad...

# Love

Tinder kan echt niet meer! We hebben de beruchte app alle-
maal al 10 keer van onze telefoon afgegooid en ondanks dat 
dit een goed plan leek, installeren we ‘m toch weer. Blijkt het 
afstappen op een geschikte kandidaat lastiger dan je dacht? Je 
hebt altijd een goede smoes om je te verantwoorden: want hé, 
misschien heeft die leuke gast die je laatst op school zag ook 
wel Tinder en kunnen jullie via deze app een super romantische 
date plannen. Yeah right, dream on girl… 

Terwijl jij aan het Tinderen 
was met deze zogenaamd 
geïnteresseerde match, heb 
je een kans gemist om op die 
leuke jongen op school af te 
stappen..

Dus…laat die telefoon in je tas, 
en kijk om je heen, misschien 
zie je nog een leuke jongen!

Deel jouw leukste Tinder 
printscreens op onze app via 
#Tinder

Deel jouw leukste Tinder 
printscreens op onze app via 
#Tinder

]]
Yes, het was dan eindelijk zo 
ver: je had een date met je 
crush. “Filmpje kijken?” vroeg 
hij via msn of een sms’je, 
waarop jij natuurlijk meteen 
instemde. Tijdens de date 
wachtte je echter vooral 
smachtend op een kusje. 

Tegenwoordig is het anders, 
naast de vele datingapps 
zoals Tinder en Hapnn is er 
een nieuw fenomeen ontstaan 
onder het mannelijk geslacht, 
it’s called “Netflix & Chill”. 
Naar verwachting zou dit 
hetzelfde zijn als vroeger, 
lekker romantisch samen een 
filmpje kijken met je crush. 
Ach, wat zijn wij vrouwen toch 
naief… De mannen denken 
bij “Netflix & Chill” vooral aan 
seks. 

Natuurlijk is er niks mis mee 
om all the way te gaan met 
een jongen die je écht leuk 
vindt. Op je eerste date kan 
je misschien beter voor iets 
anders kiezen, zoals een 
drankje in de stad. 

Pas wel op, want meneer zal 
altijd de moeite doen om 
jou alsnog naar zijn huisje 
te lokken, want ja, mannen 
denken nou eenmaal maar aan 
één ding.. Dat hij zijn eerste 
date het liefst met Netflix en 
vooral jou doorbrengt, hoeft 
nog niet te zeggen dat hij niks 
in zijn relatie met jou ziet. 
Het gevolg van “Netflix & Chill” 
kan natuurlijk wel zijn dat hij 
jou alleen als zijn scharrel ziet, 
omdat je dan eigenlijk wat te 
gemakkelijk voor hem bent 
geweest.
Mannen houden van jagen, dus 
laat dat Netflixen maar even 
wachten tot de derde date dit 
jaar!
Deel jouw Netflix & Chill story 
via #Netflix in onze app!

Voorkom awkward situations in het nieuwe jaar...

Netflix & Chill

Meneer zal altijd 
moeite doen om jou 

naar zijn huisje te 
lokken
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Aankleden doen we elke dag, de ene dag bewust en 
de andere iets minder. Soms heel modieus en soms een 
mode flater. Wij willen mannen ermee verleiden, dat is 
vast gelegd in ons oer instinkt (ja, de single en bezette 
vrouwen), maar wat vinden de mannen nou echt mooi?

Hoe ziet je ideale vrouw er uit?
Younes: 'Ik houd van een 
sportieve outfit met vrouwelijke 
aspecten, zoals los haar en 
sieraden'. 
Lars: 'Niet te overdreven! Niet 
te veel make up, het liefste 
zonder poespas. Qua kleding 
houd ik van stijlvolle dames die 
zich casual kleden'. 

Liever oversized of strakke 
kleding?
Younes: ''Liever strak, dan 
komen de rondingen mooi uit'  
Lars: 'Ligt eraan. Voor een 
festival mag het wat losser en 
hoeft het niet allemaal zo strak 
en netjes. In het dagelijks leven 
hoeft het niet te overdreven'. 

Is lingerie belangrijk voor je?
Younes: 'Een vrouw in een 
boxer vind ik niks. Doe mij 
maar een string'.
Lars: 'Mooie lingerie is 
belangrijk, ik kan daar echt 
opgewonden van raken. Als 
een vrouw daar niks mee doet, 
vind ik het toch jammer'. 

Hakken of sneakers?
Lars: 'Hakken zijn heel mooi, 
maar het hoeft niet elke dag'. 
Younes: 'Hakken alleen als ze 
weet hoe ze erop moet lopen.
Er is niets onaantrekkelijker 
dan een vrouw die niet goed op 
hakken kan lopen'. 

Wat vinden jullie van de high 
waist broek en de boyfriend 
jeans?
Lars: 'Ik vind het allebei niets, 
maar als ik moet kiezen dan 
liever de high waist'. 
Younes: 'Ik vind het allebei wel 
leuk, zolang het totaalplaatje 
maar klopt'. 

“Hakken, alleen als ze weet hoe 
ze erop moet lopen.”

Lars Wilson 

What guys think ... 

Younes Boudra 

Films&zo 

Zombies blijven populair; 
The Walking dead krijgt 7e seizoen op Netflix.

Twee FBI agenten vinden op een dag het levenloze 
lichaam van een onbekende vrouw. Als blijkt dat het 
om de dochter van één van de FBI agenten (Julia 
Roberts) gaat, staat haar wereld op zijn kop.  
De thriller ‘Secret in their eyes’ komt op 10 maart 
2016 in de bioscoop.

In deze film van Johan Nijenhuis komt het 
verhaal van vijf liefdes samen. Een echte 

feelgood-movie over de liefde. Hoe vind je de 
liefde als je alles geprobeerd hebt? 

Rokjesdag is vanaf het voorjaar van 2016 
overal te zien.

Het leven zonder Gossip Girl was 
voor Netflix gebruikers zo ondragelijk 

dat Neflix na ruim een week heeft 
besloten de serie toch weer te laten 

terug keren.

Secret in their eyes

Gossip Girl 

The walking dead
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Restyle your room

Juist ja, de muren! Vaak ook 
meteen de grootste opgave, 
omdat je niet elke maand 
opnieuw je slaap of woonkam-
er gaat verven. “Voor welke 
kleur kies je dan?” is de vraag. 
Bij deze keuze is het handig 
om te weten, niet veel mensen 
weten dit namelijk, dat elke 
kleur een bepaalde betekenis 
heeft. Hieronder voor jullie 
een kleine kleurenhandleiding.

Blauw straalt rust uit en zorgt 
voor een ontspannen sfeer. 
Als je weet dat je een onrustig 
en chaotisch karakter hebt, is 
het juist verstandig deze koele 
kleur te gebruiken. 

Groen staat voor balans en 
geeft nieuwe frisse energie. 
Er wordt zelfs gezegd over 
mensen die zich in een groene 
omgeving bevinden,  dat ze 
gestimuleerd worden om te 
bewegen. Met een groene 
slaapkamer ben je dus een 
stuk dichterbij je sportgoals 
van 2016. Ook leuk om te 
weten: groen en rood versterk-
en elkaar. Gooi dus wat rode 
kussentjes op bed of op de 

Of je nu je eigen plekje hebt gevonden, een appartementje 
deelt met andere studenten of nog goed zit bij je ouders, er is 
altijd een plek in huis die wel een make-over kan gebruiken. En 
waar begin je dan mee? 

■

■

bank kussentjes op bed of op 
de bank om het geheel hele-
maal af te maken.

Rood staat voor kracht en 
passie. Dit is dé kleur voor en 
nieuwe, strijdlustige jij. Begin 
je aan een nieuwe fase in je 
leven? Rood geeft je de moti-
vatie om net dat extra beetje 
extra uit je leven te halen. 
Ook in je slaapkamer is rood 
de perfecte kleur voor wat 
meer passie en vuur tussen de 
lakens. 

Zwart is tijdloos. Met een 
zwart muurtje kun je dus zeker 
een paar jaar vooruit. Het 
straalt elegantie uit en laat 
zien datEen hele zwarte wand 
wordt vaak als te donker bes-
chouwd, maar denk eens aan 
zwarte strepen op een witte 
wand of aan op elkaar gesta-
pelde zwarte stenen in plaats 
van behang. Zwart is gewoon 
classy. Punt. 

Geel activeert je hersenen. Ja 
ja, misschien zou je dat niet 
zeggen, maar je hersenen 
verbinden geel met intellec-
tueel, leren en logica. Geel 
past daarom heel goed in je 
studeerkamer. Heb je die niet? 
Verf dan de muur bij je bureau 
in dit frisse kleurtje voor een 
optimale werking van je brein.

# Living 

■

■

■

Ikea (€4,95)

young € 3,95 SEPTEMBER 2016

NINA DOBREV  

INTERVIEW
Blogger: Beautygloss

Haar weg naar de top 

'Ik vind mezelf 
helemaal niet 
mooi'

#BACK2BUSINESS
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young

WIN 4 x 2 KAARTEN 
VOOR COACHELLA

FESTIVAL ISSUE 

€ 3,95 MEI 2016

Muurtje gedaan, 
spulletjes erin. Dé trend 
van nu: duurzaamheid. 
Maar hoe kan je dat 
terug laten komen in je 
interieur? Denk simpel… 

Allereerst: besteed een mid-
dagje aan marktplaats. Hier 
vind je zoveel leuke items 
die je makkelijk in je eigen 
interieur neer kan zetten. Kijk 
vooral niet naar de kleur, want 
hoe leuk is het om dat super 
leuke kastje te schilderen in de 
kleur van je bank? Trommel je 
vriendinnen op, muziek hard 
en schilderen maar.

Recyclen,  gebruik materialen 
en spullen die je thuis hebt 
liggen. Zo heb je vast in de 
schuur of
in de schuur van je buurman 
een kistje staan die je alleen 
maar met twee schroeven aan 
de muur hoeft te monteren. 
Monteer er drie of vier onder 
elkaar en je hebt een heel hip, 
goedkoop kastje. Je kunt er 
ook wieltjes onder monteren 
en ze onder je bed schuiven, 
fijne ruimte savers. 

Ben je je saaie Ikea bed zat? Maak een bed van pallets. Ja, het 
klinkt raar, maar het is zo leuk en kost maar een paar euro. 
Sprokkel wat pallets bij elkaar, trek een blik verf open (wit is een 
aanrader) en bevestig de pallets aan elkaar. Je kunt je bed zo 
groot maken als je zelf wilt. Een tip voor de romantische girls 
onder ons: koop witte (kerst)lampjes en leg deze tussen de 
palets.

Marktplaats 

Recyclen 

# Living 




