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Hi tieners !
Dat je een spreekbeurt hebt en je daar al

nachtenlang van wakker ligt? Niet omdat je

geen onderwerp weet dat je interesseert,

ideeën genoeg! Nee, het is dat voor de klas

staan en bang zijn dat je gaat haperen. Of wat

nou als iedereen naar je kijkt en je doodsbang

bent dat je een kop als een biet krijgt?

Dat je jezelf dom vindt als je 'even' iets niet

weet, terwijl je helemaal geen moeite hebt

met leren. Het is gewoon dat stemmetje

vanbinnen dat zegt 'dat jij dat toch niet kan'.

Zo super irritant!!

Ken je dat gevoel?

Ik snap dat dat gevoel je dwars zit en je daar

enorm van baalt. Maar wees niet bang dat je

daar alleen in staat. Bijna iedereen loopt wel

tegen dit soort issues aan. Ik had dat zelf

vroeger ook. Zoooo irri!! 

In dit magazine praat ik met tieners van de

groep waar ik les aan geef over hun hobby

theater en waar zij in het dagelijks leven soms

tegenaan lopen. Naast het les geven in

theater, werk ik ook als coach, Vandaar dit

magazine, om kennis met jou te maken. Wil je

een steuntje in de rug? Lees dan vooral tot de

laatste pagina door ;) 

Veel leesplezier!

Everlyne

W E L K O M  B I J  A C T E E R  E N  M E E R

No worries

"Waarom overkomt
mij dit nou altijd?" 
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Ontmoet
Elin Lanser

"Ik kan lekker in de rollen kruipen

en mij uiten via de verschillende

karakters."
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Hallo

Ik ben Elin Lanser, 12 jaar en ik zit in klas 1 van

de theater HAVO/VWO in Rotterdam.

Al vroeg een musicalfan

Op mijn 9e jaar ben ik lid geworden van de CJV

Musicalgroep waar Everlyne les geeft. Toen ik

als kleuter de musical 'Nijntje' had gezien, wist

ik al dat ik later musical wilde gaan spelen. Een

paar kinderen van school zaten op de

Musicalgroep en ik ben met hen mee gegaan.

De eerste musical waarin ik heb gespeeld was

Scrooge. Een kerstmusical.

Ook heb ik meegespeeld tijdens Vlaardingen

1018. We speelden daar allerlei stukken uit de

middeleeuwen.

Toen we de tovenaar van Oz gingen repeteren,

mocht ik de hoofdrol spelen: 'Dorothy'.

Hiernaast zie je een foto van Dorothy tijdens de

uitvoering in de Stadsgehoorzaal.



Het is mijn droom
actrice te worden!

Musical heeft mijn voorkeur

Ik wil heel graag actrice worden. Het liefst in

een musical, omdat ik graag acteer, dans en

zing. Op het podium voel ik mij thuis. Ik kan

lekker in rollen kruipen en mij uiten in de

verschillende karakters. 
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Kindercoach

In groep 6 had ik heel veel last van faalangst.

Als we een toets hadden, de CITO bijvoorbeeld,

werd ik altijd heel nerveus. Vooral als de

kinderen voor mij al klaar waren en in hun tas

gingen rommelen. Ik was niet zo goed in

rekenen en haalde lage cijfers. Dat hielp niet

echt bij mijn zelfvertrouwen. 

Mijn vader en moeder hebben de kindercoach

op mijn basisschool erbij gehaald. Dat vond ik

heel fijn. De coach leerde mij om de stress te

laten zakken door oefeningen te doen. Ik

moest alle spieren aanspannen en weer

ontspannen. Zo heb ik geleerd om mijn angst

los te laten. 

In de klas mocht ik vooraan zitten, zodat ik de

kinderen niet meer zag en kreeg ik extra tijd.

Ook kreeg ik van de coach een briefje met de

tekst: "ik kan het!" Die legde ik voor mij neer en

dat hielp. 

Nu gaat het gelukkig heel goed. Ik haal ook

goede cijfers. Als ik iets lastig vind, denk ik: "ik

kan het!" Ook de oefening met de ballon die

Everlyne gegeven heeft bij de repetitie gebruik

ik wel eens. 

Mijn keuze... 

Als ik opnieuw een coach nodig zou hebben,

zou ik zeker voor Everlyne kiezen. Ze is heel

open en geeft oefeningen waarmee je jezelf

kan uiten. Dat vind ik wel fijn.  



Ademhalings
oefeningD E  B A L L O N T I P  V A N  E L I N  

In het artikel hierboven heeft Elin het over de

oefening met de ballon. Bij de Musicalgroep 

 wordt dit wel eens als warming up gebruikt

voor de repetitie. Je kunt hem ook gebruiken

als ademhalingsoefening. Om rustig te

worden als je bijvoorbeeld een spreekbeurt

hebt, waar je tegenop ziet. 

Een klein tipje van de sluier, zodat je thuis al

wat kunt oefenen daarmee. Pak zogenaamd

een ballon. Haal heel diep adem via je neus en

blaas dan met je mond lucht in de ballon

volgens de stappen hiernaast. 

Er zijn nog veel meer technieken met de

ballon, maar ga eerst maar hier mee oefenen.  

Een ademhalingsoefening 01
- Blaas op met fft, fft, fft, korte stootjes.

- Probeer het ook eens tot je lucht op is, 

  lekker lang dus.         

Verschillende manieren 

02
Als je een ballon loslaat, wat gebeurt er

dan? Probeer dit ook eens met je stem

en lippen. Gekke oefening, haha!

Leeglopen

03
Er zijn nog veel meer oefeningen te

bedenken, maar dat is voor later. Nu

mag je de ballon lekker kapot trappen.

Zo! Klaar met die stress! "Ik kan het!" 

Tot slot!
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Ontmoet
Chelsy Erfmann

"Zingen, dansen en acteren is een

mooie combi. Dat vind ik terug in

de musicalles." 
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Hi Allemaal

Mijn naam is Chelsy Erfmann. Ik ben 13 jaar en

zit in klas 2 van de Sint Jozef mavo in

Vlaardingen. 

Ruggesteun

Ik heb hier een zilveren sleutelhanger in de

vorm van een hart. Deze hanger is ooit van mijn

oma geweest. Ik heb haar niet gekend, omdat

ze voor mijn geboorte al overleden is. 

Mijn opa heeft hem altijd goed bewaard en

toen hij stierf kreeg ik hem. "Voor mijn jongste

kleindochter". 

Ik draag het hart ook altijd bij me. Het helpt mij

als ik wat nerveus ben, zoals laatst met mijn

eerste musicaluitvoering hier, Het geeft het mij

steun. Mijn opa is dan voor mijn gevoel dicht bij

me. 

Musicalles

Toen wij naar Vlaardingen verhuisden, zijn we

op zoek gegaan naar dansles, maar we zagen

ook de Musicalgroep op de site van de CJV. Dat

leek mij ook erg leuk. Ik zit er pas een jaartje op

nu, maar heb het onwijs naar mijn zin! 



Soms kan ik wel eens onzeker zijn over mijzelf.

Ik heb dan wel eens het idee dat niemand mij

begrijpt, terwijl dit niet zo is. 

Ik vind het fijn om soms met de tieners apart te

repeteren.  Niet alleen omdat we dan iets

gericht op de leeftijd doen, maar ook omdat

we lekker kunnen praten over de dingen die

we kwijt willen. Daar heb ik steun aan. We

hebben ook een groepsapp, dat is fijn.

Toen ik op de basisschool zat, kreeg ik 'rots en

water training' en verleden jaar, in de brugklas,

faalangsttraining. Dat vind ik fijn.

Ik heb er geleerd om je spieren aan te spannen

en te ontspannen en te letten op mijn

ademhaling. Daar word ik wat rustiger van. 

Die ademhalingsoefening heb ik ook gedaan

toen ik het podium op moest. "Even rustig

worden."

 

Ik voel mij hier
op mijn plek 
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Manier van uiten 

Ik hou ontzettend van zingen, dansen en

acteren. Het is mooi om het allemaal te kunnen

combineren. Als ik in een rol kruip, kan ik laten

zien hoe dit karakter zich voelt. Het is een

manier van uiten.  

Faalangsttraining

Warmte 

Toen ik voor het eerst bij Everlyne in de les

kwam, voelde ik de warmte. Mensen die ik kan

vertrouwen. Ik weet dat ik hier de juiste hulp en

steun krijg als dat nodig is. De groep voelt heel

fijn voor mij. 

Als Everlyne mijn coach zou zijn, zou ik 1-op-1

oefeningen wel fijn vinden, maar ook in kleine

groepjes om te oefenen.  



Helpende
gedachten E E N  T I P  V A N  C H E L S Y

"Met welke helpende gedachte kun jij je
prettiger voelen, of een beter resultaat
halen?"

Soms zit het even allemaal niet mee en kun je

wel eens aan het piekeren slaan. 

"Doe ik het wel goed? Waarom haal ik nu een

laag cijfer terwijl ik zo hard heb geleerd? Oh ja,

natuurlijk, ik kan het gewoon niet!"

Allemaal gedachten die dan door je hoofd

malen. Maar laat je niet gek maken door dat

stemmetje. Daar raak je alleen maar depri van.

Cheer up! You can do it!  

Een positieve gedachte 01
Ga na waar je over piekert. Is het

realistisch? Kun je het ombuigen?

Bijvoorbeeld: "ik doe mijn best." 

Waar pieker je over?

02
Zet dit zinnetje op een klein kaartje.

Stop dit in je agenda of je

telefoonhoesje. Daar waar je het steeds

tegen komt. 

 

Schrijf het op

03
Zit het even niet mee? Pak je kaartje en

lees je positieve zin. Herhaal het een

paar keer en ga er in geloven!

Echt, het werkt! 

Lees het!
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Ontmoet 
Sean Ham

"Natuurlijk moeten we wel goed

oefenen en de rollen uit ons

hoofd leren, maar het is hier niet

heel erg streng ofzo." 
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Hallo

Mijn naam is Sean Ham. Ik ben 14 jaar en zit in

klas 2 van het Schravenlandt Lyceum in

Schiedam.

Lekker relaxt

Toen ik 10 jaar was, ben ik begonnen bij de

Musicalgroep. Dat was wel lachen. De groep

bestond toen 25 jaar en mijn eerste repetitie

begon meteen met kaarsjes uitblazen en cake

eten. Wat een welkom was dat.

Ik heb eerst bij een andere theatergroep

gezeten. Daar vond ik het wat moeilijk. Bij deze

groep is het allemaal wat relaxter. Je hoeft niet

echt te kunnen acteren om op de groep te

mogen. Iedereen mag meedoen en dat is wel

fijn.

Natuurlijk moeten we wel goed oefenen en de

rollen uit ons hoofd leren, maar het is hier niet

heel erg streng ofzo. 

Ik heb al met een paar musicals mee gespeeld.

De rollen die ik gespeeld heb, waren allemaal

best grappig. In 'De Tovenaar van Oz' speelde ik

de bange leeuw en in 'De Rattenvanger van

Hamelen' was ik meneer Potdoof. 

 



Ik ben een 
creatief persoon
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Ik voel mij veilig in de groep en vind het hier

hartstikke fijn. 

Soms gaan we in kleine groepjes en krijgen we

op een andere manier les. Iets moeilijker zeg

maar. Dat vind ik wel heel leuk om te doen.  

Zelf heb ik niet echt iets waar ik tegenaan loop

of waar ik moeite mee heb. Ik ben wel een

vrolijke jongen en doe op school wel eens

lekker gek. 

Daarmee kun je lekker je frustraties kwijt. Even

lekker gek doen en dan is het weer opgelost. 

Ik vind het soms wel wat lastig als ik iets

probeer uit te leggen en een ander snapt het

niet. Daar kan ik wel eens wat ongeduldig van

raken. Maar verder is het allemaal wel oké. 

Lekker mijzelf zijn

Ik ben een creatief persoon, maar ook een

beetje druk. Theater is een fijne manier en een

fijne plek om mijzelf te zijn. Maar ook het

spelen van iemand anders is erg leuk. Als ik een

rol speel kan ik mij lekker uitleven, mijzelf zijn

en heb ik veel plezier. En terwijl ik veel lol maak

hier, is het ook erg leerzaam. 

Veilig

Theater spelen is fijn

Als ik een coach nodig zou hebben, dan zou ik

het fijn vinden om theater te spelen. Daarnaast

zouden praten en de inzichtkaarten (een

kaartspel met helpende gedachten) daarbij

ook wel helpen. 

Ik zou het wel fijn vinden om Everlyne als coach

te hebben, want ze is heel betrouwbaar. 

Wat ik graag in dit magazine zou willen terug

zien is: "hoe kun je jezelf zijn en hoe kun je daar

aan werken?" 



Mijzelf
zijn! D E  V R A A G  V A N  S E A N

Tja, daar stelt Sean een vraag waar ik

(Everlyne) toch even diep over na moet

denken. Aan de ene kant omdat ik mijzelf dat

op de middelbare school ook regelmatig af

vroeg: "wanneer kan ik 'mijzelf' zijn?" 

Aan de andere kant, als dan iemand tegen je

zegt: "je bent een mooi mens", nou... stop maar

met zoeken, want daar heb je het antwoord.

Je bent wie je bent en jij bent jouw prachtige,

mooie, stralende zelf!

Ook als het even tegenzit en je misschien een

reactie geeft die je niet gewend bent van

jezelf. Ook dat ben jij. Het hoort bij jou. En ben

je niet blij met dit onbekende gedrag? Vraag

je dan eens af waar dat vandaan komt.

Misschien is er een antwoord op en kun je er

met iemand over praten. Wees je prachtige

zelf! 

Hoe kun je jezelf zijn? 01
Misschien vind je het fijn om te

schrijven en zou een dagboek je

kunnen helpen om alles op rij te

krijgen.

Dagboek

02
Het is misschien een beetje eng, maar

schrijf al jouw kwaliteiten eens op.

Waar ben ik goed in? Waar hou ik van?

Ja, het is waar. Dit is jouw mooie zelf!

Kwaliteiten

03
Een helpende gedachte hierbij kan zijn:

"Ik mag zijn wie ik ben!" 

 

Helpende gedachte
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Ontmoet
Isa Jedrzejczak

"Het verhaal achter Scrooge vind

ik erg mooi: hoe je uiteindelijk

toch kunt veranderen."
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Hi allemaal

Mijn naam is Isa Jedrzejczak. Ik ben 13 jaar en ik

zit in klas 2 van het VWO, Spieringshoek in

Schiedam.

Dit geeft mij steun

Mijn armbandjes zijn een grote steun voor mij.

Dat komt omdat ik ze altijd met een reden

gekregen heb, Zo heb ik er bijvoorbeeld 2 van

toen ik mijn prikken moest halen. 1 van het

Hofplein en de basisschool. Ik heb er ook één

uit Polen. 

 

Musicalles

Ik ben op mijn 7e begonnen bij de

musicalgroep. Mijn eerste musical was een

verfilming van het 'Spoor van Bijster'. We zijn

toen met de groep op kamp gegaan om de

musical te spelen en er een film van te maken.  

Hierna heb ik nog vele andere rollen gespeeld.

Op de foto hiernaast ben ik te zien als heks in

"De Tovenaar van Oz'.

Ook mijn moeder heeft theater gespeeld. Ik

denk dat ik er daarom zoveel van hou. Maar

ook omdat het heel gezellig hier is.



Hier zijn mijn 
vrienden
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Ik vind het lastig om zelf een gesprek te

beginnen als ik ergens nieuw ben. Meestal

wacht ik af tot een ander begint en dan pas

kom ik een beetje los. Soms weet ik ook

gewoon niet waarover ik moet praten. Dat is

wel eens lastig. 

Ook voel ik mij soms erg dom als iets verkeerd

gaat. Maar ik kan gewoon goed leren, dus dat

denk ik dan vooral. 

In het kleine groepje met tieners voel ik mij wel

thuis. In de grotere groep wat minder. Dat

komt omdat ik de andere tieners heel goed

ken. Zij zijn mijn vrienden.

Ik zou wel wat meer zelfvertrouwen willen

hebben. Willen staan als een 'boom'. Gelukkig

kan ik mij verliezen in het theater spelen.  

 

Kruip in je rol 

Als je acteert, kruip je in je rol en kun je een

heel andere kant van jezelf laten zien. Dat vind

ik er zo leuk aan. 

We hebben ook de musical Scrooge gespeeld.

Het verhaal erachter vind ik erg mooi: hoe je

uiteindelijk toch kunt veranderen. 

Afwachtend

Warmte 

Als ik een coach nodig zou hebben, zou ik het

wel fijn bij Everlyne vinden. Ze spreekt heel

open en rustig de kinderen aan.  Ze ziet snel

wat er aan de hand is met iemand en reageert

daar dan direct op. Ze begrijpt ons goed en dat

is heel fijn. 

Ze zegt ook nooit wat wij moeten doen als er

iets is, maar laat ons dat zelf ontdekken en dat

is gewoon heel fijn. Ik vertrouw haar!



Gedachten
potjeE E N  T I P  V A N  I S A  

Eerder in dit magazine heb ik het al gehad

over het kaartje met de helpende gedachte

die je zou kunnen maken. Een ander idee is

het gedachtenpotje.  

Je neemt dan niet één kaartje dat je steeds

weer opnieuw gebruikt, maar je maakt een

potje vol. 

Schrijf zoveel mogelijk positieve gedachten op

een briefje. Die vouw je dan op. 

Je kunt hier bijvoorbeeld een mooi kleurig

papier voor gebruiken. Dan wordt het een

vrolijk gezicht.  

Of je pakt een doosje, dat je vult met kaartjes.

Maak er een potje van! 01
Schrijf zoveel mogelijk positieve

gedachten op de briefjes of kaartjes en

stop ze in het potje of het doosje. 

Positieve gedachten

02
Spreek met jezelf af wanneer je een

kaartje trekt. Dat kan op een bepaald

tijdstip of wanneer jij dit wilt.  

Trek een gedachte 

03
Neem het kaartje mee in je tas of

agenda of zet het ergens neer waar je

het vaak tegen komt. Spreek deze

gedachte hardop uit en gebruik die

positieve vibes! 

Neem de gedachte mee
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Ontmoet
Chelsea Smits
"Ik verheug mij altijd op de

lessen. Dan kunnen we elkaar

weer zien en plezier hebben met

elkaar!"
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Hallo Allemaal

Mijn naam is Chelsea Smits. Ik ben 14 jaar en zit

in klas 2 van de Ericaschool in Vlaardingen. 

Steun en toeverlaat
In dit hangertje zit as van mijn opa. Hij is nu

ruim 2,5 jaar dood, maar ik mis hem erg. Zo is

hij nog een beetje bij mij. Het geeft mij steun. 

Het hangt in mijn kamer, zodat ik er naar kan

kijken.  

Zie je de zijkant van de ketting? Die lijken op

engelen vleugels. Mooi he?

Mee met vriendin

Ik had een keer afgesproken met Isa, maar die

moest naar musicalles. Ik ben toen mee

geweest en vond het eigenlijk hartstikke leuk. 

Ik heb meegespeeld in de 'Rattenvanger van

Hamelen', daar was ik één van de katten. 

Onze nieuwe musical wordt 'Aladdin'. 



Je doet het
niet alleen!
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Het met elkaar zingen, dansen en acteren vind

ik erg leuk. Je doet het ook niet alleen, maar

samen. Ik verheug mij altijd op de lessen. Dan

kunnen we elkaar weer zien en plezier hebben

met elkaar. 

Ik heb het erg naar mijn zin op de

musicalgroep. Het is hier fijn.

Musicals zijn leuk 

Musicals vind ik erg leuk. 

Ik ben met mijn opa naar de musical

'Droomvlucht' in de Efteling geweest. En

daarna natuurlijk in Droomvlucht gegaan. 

Ook de musical 'Shrek' heb ik gezien.  

Het is hier fijn

Warmte 

Ik zou heel graag beter willen lezen, maar

helaas is het zo. Toen ik de musicaltekst moest

leren, werd het voor mij ingesproken. Dat heeft

mij enorm geholpen met leren. Of ze er thuis

helemaal blij mee waren weet ik niet, want ik

speelde het best veel af. Maar het helpt mij. 

Als ik gecoacht zou worden, zou ik het ook wel

leuk vinden om in kleine groepjes te acteren.

Het emotiespel is ontzettend leuk om te doen.  

Ik heb dyslexie. Dat vind ik soms wel eens

moeilijk. Het maakt mij wel eens onzeker. 

Die onzekerheid is irritant. 

Theater helpt mij wel om mij meer te uiten. Ik

voel mij veilig hier op de groep en ik durf

daardoor de rollen ook beter te spelen. 

Mijzelf uiten 



Het emotie
spelE E N  T I P  V A N  C H E L S E A

Voor dit spel heb je een beetje ruimte nodig. 

Verdeel je speelruimte in vier vlakken. Ieder

vlak krijgt een emotie: bang, blij, boos,

bedroefd. 

Je kunt dit spel alleen spelen, met een

aangever (iemand die zegt in welk vakje je

moet springen) of in een groepje. Het is aan te

raden met max. 2 spelers in het spel te staan.  

Bedenk samen enkele situaties (zoals hiernaast

bijvoorbeeld) en speel dit met de emotie van

het vakje waar je in staat. Ben je dus in het

vakje boos, dan speel je je situatie ontzettend

boos uit. 

Zegt de spelleider +2, dan draai je twee vakjes

met de klok mee en kom je bij een andere

emotie. -3 is dus tegen de klok in.  

Het emotiespel 01
Je hebt enorme haast, want school is al

begonnen, maar je fiets is gestolen.

Wat nu?

Da's pech...

02
Je zit bij de tandarts met een enorme

kiespijn, maar het loopt maar uit en je

zit nog steeds in de wachtkamer. 

Auw!

03
Maar dan een andere chips!

Eindelijk, je feest op school is daar. Je

stapt in je mooiste outfit en je nieuwe

schoenen naar buiten, waar 'net even

een hond uitgelaten is'.

Wat ruik ik toch? 

Chips!
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Acteer en Meer
Hoe heb je dit magazine ervaren? Helpen de

verhalen van andere tieners en de oefeningen

jou een beetje? Dat zou hartstikke tof zijn!

Mocht je ergens tegenaan lopen, waar je wat

meer steun bij zou kunnen gebruiken, neem dan

contact met me op! 

Kan ik je helpen?

Ik ga, samen met jou, kijken waar jij tegenaan

loopt en wat jij nodig hebt om je wat sterker te

gaan voelen. Ik gebruik daar de theater-

technieken voor, die ik ook vaak op de

Musicalgroep inzet en die mij ook altijd goed

hebben geholpen. Dat kan 1 op 1, en als jij dat

zelf ziet zitten, in een klein groepje.  

En voor de duidelijkheid: alles wat je tegen mij

zegt blijft tussen ons. 

Hoe dan?

Vind jij acteren nu helemaal niets? No worries,

je hoeft niet voor een publiek te gaan staan.

En.. ik ben ook een goede gesprekspartner. ;)

Ben jij die tiener die er tegenop ziet zichzelf te

'presenteren' (voor de klas of waar dan ook) of

tegen een ander issue aan loopt? Bespreek dit

gerust thuis en laat ze die telefoon pakken

voor een kennismakingsgesprek. 

Dat is geheel vrijblijvend, je zit nergens aan

vast. 

Graag tot snel!

Everlyne Mostert van Klink

06 51930240

contact@acteerenmeer.nl

www.acteerenmeer.nl

W A T  L E U K  D A T  J I J  E R  W A S

Don't be afraid!
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http://acteerenmeer.nl/
https://www.acteerenmeer.nl/kindercoaching/
https://www.linkedin.com/in/everlyne-mostert-70699b1b/
https://www.instagram.com/acteer_en_meer/
https://www.facebook.com/ActeerEnMeer


We all have an
escape. Mine
was theater!


