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DE KEUZEN VAN GERALDINE KEMPER

3op Reis Backpack of
Expeditie Robinson?
‘3 op Reis. Met dat
programmakan ik zelf
televisiemaken: interviews,

rondreizen,mensen ontmoeten. In
Expeditie Robinsonwas ik als
kandidaat zelf alles aan het
ondergaan. Ik ben blij dat ik heb
meegedaan,maar ik zou het niet zo
gauwopnieuwdoen omdat ikweet
hoe zwaar het is. De honger, de
verveling: het is detoxen,maar dan
XXL.
‘VoorBackpackzijn JanVersteegh

en ikover landvanAmsterdamnaar
Athenegereisd. Elke tweedagen
kregenweeenanderevloggermee,
die videoblogsmaaktevoordeweb-
site.Wathet leukstewas?Heteten
wasgewoonéchtgeweldig. In Italië
liep ikdoorde rijstveldenendanging
ikdaarnameteenoud Italiaans
omaatjedeperfecte risottomaken.
Ookheb ikbij een familiegegeten,
datwasneteenBertolli-reclame: tus-
sendeolijfbomen,met súpermooi
uitzicht. Aldienieuwemensenencul-
turen,dat vind ikgeweldig.’

Volendam of Amsterdam?
‘Amsterdam. Ikhebniets tegenVolen-
dam,maar ikheberooknietsmee. Ik
komuit eenechteVolendamse fami-
lie,maar in tegenstelling tot veel
dorpsgenotenwilde ikniet indat
dorpblijvenwonen.Zodra ikopmijn
19debijBNNbegonenwatgeldver-
diende,ben iknaarAmsterdamver-
huisd.
‘Naeen itemvan SpuitenenSlikken

werdbijmijnmoeder inVolendam
eenbaksteendoorderuitgegooid.
Wehaddenonderzochtdat inVolen-
dammeerafvalstoffenvancokeen
xtc inhet riool zatendan ingrote
Europese steden. Ikdachtvan tevoren
wel:hiergaatopgereageerdworden.
Als ikhadgewetendat zemijnmoe-
dergingenpakken,had ikdat item
nietgemaakt.Gelukkig isdedaderge-
pakt.Hijheeftnumeer last vanzijn
actiedan ik,hijheeft eenstrafblad.’

Watje of waaghals?
‘Waaghals. Somsdenk ik:waarom
moet iknouweerzonodiggekkedin-
gendoen?Het zaldeadrenalinewel
zijndiehet verslavendmaakt. En ik
vindhet stomomdingente laten
schietenomdat ikzenietdurf. Voor
TryBefore YouDieheb ikooitgetong-
zoendmeteenbejaardeman.Ach, je
gaat ernietdoodvanen ikbentoch
weereenervaringrijker.Natuurlijk
warenerookdingenwaar iknee te-
genzei. Ikgabijvoorbeeldgeencoke
snuivenoptv,daar ligt voormij een
grens. Ikhebhetweleensgeprobeerd
hoor,maarnee,niets voormij.Het
maakt zoveel stuk in je leven.
‘Sommigedingendie ik toendeed,

zou iknunietmeerdoen. Toen ik 19
was,werd ikvoorde rubriek ‘Gerries
EersteKeer’ van SpuitenenSlikkenals

groentjedewereldvanseksendrugs
ingeduwd.Zovan:ondergahetmaar.
Ik zoumenunietmeer inallerlei
gekke latexpakjeshijsen.Wathet
werkwel spannendmaakte, isdat ik
nooitwistwaar ik terechtkwam.Dan
stond ik ineensopeenseksfeestmet
tweepiemels inbeeld.Met 3opReis
komikookopbijzondereplekken,
maardanalsbuitenstaanderdie te
gast is en interviewvragenstelt.Dat is
minderpersoonlijk.’

Drop-out of je school
afmaken?
‘Ja, ikbenwel eendrop-out. Ikheb
twee jaargestudeerd, sportmarke-
tingen -management. Ikweetniet
waaromikdaarvoorkoos, ik vond

sportenwel leuk. Joh, ikwas 17 toen ik
moestkiezen,dat isbest jong.Ach-
teraf gezienhad ikmisschieneerst
moetengaanreizen,ommezelf wat
meer teontwikkelen. Ik vondhet
trouwenseen leukestudie.Maaraan
heteindevanhet tweede jaarkwam
SterretjeGezocht (depresentatiewed-
strijdvanBNN dieKemperwon, red.)
opmijnpadentoenkwamdestudie
ophet tweedeplan.
‘Tochheb iknog langgedacht: ooit

maak ikdie studieaf, ookvanwegede
studieschuld. Ikwistnatuurlijkniet
waarhetheenzougaanmetBNN. Ik
werktevanseizoen tot seizoenen
moest steedsmaarafwachtenof ze
menog leukvonden. Inhetbegin
voelde ikmeeensoortgastbij BNN,
maar inmiddelsben ikéénvande
vastegezichtenvanhetmerk. Een jaar
of twee,driegeledenheb ikdie
studieschuldafbetaald.’

Thierry Baudet of Filemon
Wesselink?
‘Filemon, sowieso. Ikwaardeerhet
dathij zichzelf isop tv,wanter zijnge-
noegpresentatorendiedatniet zijn.
EnThierryBaudet, tja…Omdat ikeer-
der tegastwasgeweestbijDeWereld
DraaitDoorenvaakeenuitgesproken
meningheb, vroegderedactiemeom
weerwoord tebieden tegenBaudet
(diedecontroversiële ‘vrouwengoe-
roe’ JulienBlancverdedigde, red.).
Nou,dat viel eenbeetje tegen. Thierry
luldeovermeheen. Soms is in je
hoofdwelhelderwat jewilt zeggen,
maarop tvniet.Hetwarenookdeze-
nuwen: je zit tochbijMatthijs van
Nieuwkerkaan tafel. Ik vinddatnog
steedseng. Ikbedoel: iedereenkijkt
naar je en jemoethet inéénkeer
goeddoen.
‘Ikmerkte tijdensdeopnamenvan

Backpackweldat iknumeerervaring
hebdansommigeanderen,ookal
ben ikqua leeftijddikwijlsde jongste.
Ikkonsteedsvakermeedenkenover
productiedingetjes, omdat ikhetal
eenseerderhebgedaanmet 3opReis.
Misschienzeg iknogsteedswel

Ophaar 19debegonGeraldineKemper (25)
als ‘noob’bijBNN.Nu is zeeenvande
gezichtenvan3opReisenSpuitenen
Slikken. ‘Eenpilletje af en toegaat erwel in.’
Door Inger van der Ree FotoFrank Ruiter

Wat zijn dit voor vragen?

MissAdrenalin

Na een itemvan Spuiten
en Slikkenwerd bijmijn
moeder in Volendameen
baksteen door de ruit

gegooid

FLOP

Top & Flop

Hoe Leon deWinter Brussel zal laten zinderen van
spanning enwaarom vrouwenbladen eens op het
strandmoeten kijken voor een écht bikinilichaam.

De Winter & ‘bikinibods’

Elke vrijdagWat er goed was en wat
wat minder deze mediaweek

FotoANP

TOP

‘A re you beach body
ready?’ Het was deze re-
clametekst bij een foto

van een ranke vrouw die begin
mei tot verontwaardiging en
een demonstratie in het Lon-
dense Hyde Park leidde. De af-
zender, een Britse dieetshake-
fabrikant, deed aan bodysha-
ming, vonden boze bikinidraag-
sters. Alsof alleen slanke den-
nen zich zonder kleren in de
branding kunnen vertonen.
‘Beach body ready’ is eigen-

lijk hetzelfde als ‘bikiniklaar’,
een buitengewoon gezapig
woord waarmee Nederlandse
vrouwenbladen jaar in, jaar uit
tere zieltjes voor hun zomer-
edities proberen te winnen.
De cover vanWomen’s

Health: ‘Bikiniklaar met ons
lastminutework-outplan’.
Margriet, een paar weken gele-
den: ‘Vijf mooie en sterke vrou-
wen vertellen waarom zij deze
zomer sinds jaren weer in bikini
durven.’ Plus een 4-weken-biki-
niklaar-plan.
Op Elle.nl: ‘Volgende week op

vakantie, maar is dat lijf nog
lang niet bikiniklaar? Strak de
zomer door in 7 stappen.’
Vogue doet iets soortgelijks,
met redacteuren die uitweiden
over hoe zij zich voorbereiden
op de zomer: sapkuren en trai-
ningen van #deathbykala.
In Glamour, tot slot: ‘Zo ziet

zelfvertrouwen eruit. Echte
vrouwen in bikini.’ Op de web-
site staan tips voor een total
body work-out voor ‘een ul-
tieme bikinibody’. Want het kan
altijd nog ultiemer dan het ‘im-
perfecte’ lijf van een echte, zelf-
verzekerde vrouw.
Misschien moeten de bladen-

makers eens op het strand gaan
kijken. Dikke en dunne mensen
zitten daar in hun halfblootje uit
te dragen wat bikiniklaar cover-
woord non grata zou moeten
maken: je bent bikiniklaar als je
een bikini en een lichaam hebt.
Gidi Heesakkers

D aar is Leon deWinter weer.
‘De lefste schrijver van Ne-
derland’ (de Volkskrant in

een viersterrenrecensie van zijn
romanGeronimo) heeft een
nieuw doelwit: Brussel, de
hoofdstad van Europa en het
hoofdkwartier van de NAVO.
KPN doet een Netflixje en

producent Endemol heeft De
Winter permissie gegeven om
het script te schrijven van een
tiendelige tv-serie, Brussel.
Vergeet subiet Manneken Pis,
de Grote Markt, het Atomium
en Anderlecht.
Wat de twee miljoen klanten

van KPN (exclusief) te zien krij-
gen, zal volgens DeWinter
niets minder zijn dan een ‘bot-
sing van de machtigen en de
onmachtigen tegen een decor
van een stad die zindert van
spanningen’. Er is iets met een
Eurocommissaris, haar dochter
en een Nederlandse militair bij
de NAVO. Op de persconferen-
tie van Endemol viel ook het
woord ‘minnaar’. Altijd goed.
Nog een puik detail: DeWin-

ter kwam op het idee toen hij
research deed voor een boek
over het leger lobbyisten en in
Brussel een ‘doorwaakte nacht’
beleefde. Hij bevond zich
ineens ‘in Afrika’ – daar was het
contrast tussen de machtigen
en de onmachtigen – en het
idee van een tv-serie was gebo-
ren.
Dit is goed nieuws, hoogst-

waarschijnlijk. DeWinter is niet
alleen de lefste schrijver van
Nederland, hij is ook een van de
origineelste. BramMoszkowicz
is volgens hemmeer slachtoffer
dan dader en hetzelfde geldt
voor – kent u hem nog? – Badr
Hari. In Geronimo toont hij de
menselijke kant van Osama bin
Laden.
Nu is Brussel aan de beurt. De

stad zal nooit meer hetzelfde
zijn, maar wij gaan ervoor zit-
ten.
Paul Onkenhout
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dommedingen,maar ikbenniet
meerdeonervarennoob.’

Spuiten of slikken?
‘Slikken.Datbetekent inhetVolen-
damstrouwens snoepen,wist jedat?
Spuitenklinktheel eng,metdrugs-
injecties enzo…Houopzeg,datgaat
veel te ver.Maareenpilletje af en toe
gaat erwel in. Indezomerpak ik
graageen festivalmetvrienden. Lek-
kerdansen, vooral.Nuheb ikdaarzó
weinig tijdvoor. Ikkanniethelemaal
naardeklotegaanendaneenpaar
dagen lateralweeropreis voormijn
werk,dat isniethandig.Maar ikheb
geenstrengegrenzenvoormezelf. Als
het eenkeertjeuitkomtdat ik tweeof
driekeer indemaandxtcgebruik,

maar ikbendaarnazesmaanden
hardaanhetwerk,danga ikechtniet
zeggen:nee, ik zit aanmijn limiet.
Wathetnatuurlijkwel ismetdrugs: je
verschuiftdehele tijd jegrenzen.
Maarer zit eenheelgrootverschil tus-
seneenrecreatievegebruikereneen
verslaafde.’

Billen of borsten?
‘O jeetje, evenkijkenhoor. Ik vindzelf
nietdat ikheelmooiebillenheb. Ik
bengewoongemiddeld.Maargod, ja,
tijdensExpeditieRobinsonvonden
mensenmijnbillenblijkbaarheel
aantrekkelijk, dusdiedanmaar.
‘Ikkanereensupergrootdingvan

makendatmensennaarmijnuiter-
lijkkijkenvoordat ze luisterennaar

wat ik te zeggenheb,maar iedereen
doethet tochwel. Vorigemaandwas
erophef overeen Instagram-fotovan
JanVersteeghenmij,waarop ik top-
less sta. Ikhadmijnhandenvoormijn
borsten, je zagniets,maarmensen
werdengék.Wijwarenopreis en
steedsals ikmijn internetaanzette,
stroomdemijn telefoonvol.Had ik
ineensveelnieuwevolgers enappjes
vanvrienden:Ger, jebentopRTLBou-
levard!Omdat ikdus topless zon.Nou
jongens,wáteen issue. Ja, ikben25en
hebeen lichaamwaarmee ikblij ben.
Danvind ikhetniet ergals ikvooreen
videoclipwordgevraagd inbikini in
het zwembadte springen. Ik snapde
fuzzdaaroverniet. Indezomer loopt
toch iedereen inbikini?’

Grenzen verleggen of grenzen
verleggen?
‘Grenzenverleggen, als in: lange rei-
zenmaken. Ikdenkdat ikdaardoor
ookmijneigengrenzenopzoek. Ik
zoubijvoorbeelduitmezelf niet zo
gauwnaarChinagaan. Somsheb je
bij een landniet zo’n lekkergevoel en
Chinavind ikeenbeetjebeangsti-
gend.Zogroot, zoveelmensenende
politieke situatie speeltookmee.
Maar ikgaerbinnenkortheenvoor
3opReisen je zult ziendat ikdantoch
helemaal verliefdword.
‘Ikdenkdatveel reizigers eenge-

voel vanonrust inzichhebben.Als ik
te lang inNederlandben,heb ik
nieuwe indrukkennodig, andersga
ikmevervelen. Ikbenvoor 3opReis

naarMachuPicchugeweest, datwas
insane. Ze zeggenwel eensdathet
zo’n spiritueleplek is endatklopt. Ik
voeldederust,het is…Sereen,dat is
het juistewoord.
‘Vervolgensgeniet ikookweervan

dedruktevanLima. Juistdieafwisse-
ling is zo lekkeraanreizen.Misschien
dat ikopeengegevenmomenteen
kindwil en inHaarlemgawonen,
maarnuwil ik vooral allesmee-
maken.’

3 opReis Backpack (BNN),
t/m 25/6 elkewerkdag om
19:55 uur opNPO3.
Vanaf 12/7 een nieuw seizoen
Spuiten en Slikken opReis,
ook opNPO3.

1990 Geboren in Volendam
2007 Havo-diploma
2007-2009 Studie sportmarketing en

-management, Hogeschool van
Amsterdam

2009 Winnaar BNN’s presentatiewed-
strijd Sterretje Gezocht

2009-hedenVerslaggeefster en presentatrice
Spuiten en Slikken

2009-2010 Try Before You Die
2010 Gastrol inONM (3 afleveringen)
2012-heden 3 op Reis Summertime, 3 op Reis
2013 Deelnemer en winnaar Expeditie

Robinson
2014 De Social Club
2014 Ruben versus Geraldine
2015 PresentatriceDe Nationale Reistest
2015 3 op Reis Backpack

CvGeraldineKemper


