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Voor het derde jaar op rij komt F&L Media samen met 

RTL en EndeMolShine met GTST Magazine. Ook dit jaar 

verschijnt in de week van de cliffhanger een superdikke 

zomereditie in een oplage van 60.000 exemplaren. 

Oplage GTST Magazine: 60.000

Facebook: 460.000 volgers

Instagram: 138.000 volgers

GTST Magazine ligt vanaf donderdag 4 juli 2019 

de hele zomer in de winkel.

Neem voor meer informatie contact op met: 

F&L Media B.V. • Natascha Janssen-Eikhout

Tel: 024-24 04 647 of 06-26 356 760 

E-mail: njanssen@fnl.nl
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Max Willems (18) groeide op in München. Hij speelt de rol van Quintus ‘Q’ 

Bouwhuis in GTST, maar als het nét even anders was gegaan had hij nu als 

proftennisser op Roland Garros en Wimbledon gestaan. Zijn moeder Piak was 

in zijn jeugd zijn manager, zijn vertrouwenspersoon én zijn privéchauffeur.

“Dromen mag, 

maar het moet wel 

realistisch zijn”TEKST: JAAP PETERS, FOTOGRAFIE: SJORS MASSAR
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W eet je nog dat je vroeger als kind op de 

lagere school enorm uit kon kijken naar de 

vakantie? Ik vond dat altijd vreselijk span-

nend. Mijn oma gaf ons hele bussen snoep 

mee, waardoor we al na driehonderd kilometer groen van 

misselijkheid in de auto zaten. En dan moest je er nog 

duizend! Mijn moeder maakte altijd witte bolletjes gehakt-

brood voor in de auto en er gaat nu geen vakantie voorbij 

of ik maak diezelfde bolletjes voor mijn kinderen. Vind ik 

gezellig. Vroeger zongen we uren mee met the Beatles 

achter in de Volvo; het hele voormalige Oostblok door 

zongen we Strawberry Fields. Mijn kinderen keken naar 

kleine tv’tjes die ik aan de stoelen hing en tegenwoordig 

zing ik zelf keihard terwijl zij muziek luisteren op hun kop-

telefoon. Bij de Péage moet ik wel m’n mond houden, want 

dat is natuurlijk mega-gênant, zo’n zingende moeder. 

Ik ben dol op vakantie, als ik er ben. Alles daarvoor geeft 

me zoveel stress dat ik die vakantie ook hard nodig heb. 

Dat is ook een beetje het punt: tegen de tijd dat de vakan-

tie is aangebroken, ben je er eigenlijk zo aan toe dat het 

moeite kost je hoofd erbij te houden. Eigenlijk zou je zo’n 

relaxed leven moeten hebben, dat de vakantie een extra-

tje is. Dat is ook mijn streven. Ik heb natuurlijk makkelijk 

praten; ik heb een heerlijke baan. Maar het mooist zou zijn 

als werk niet als werk zou voelen. Natuurlijk zijn er altijd 

leuke en minder leuke dingen, dat is overal wel zo. Maar 

hoe heerlijk zou het zijn als je geen vakantie nódig had, 

maar gewoon gedurende de dag en de hele week zo re-

laxed was dat je heerlijk het weekend in ging? In plaats van 

dat je op vrijdagmiddag uit je auto struikelt, op zoek naar 

een glas wijn. Dan kun je ook uitgerust je koffers pakken 

en genieten van elk moment. En dan bof ik eigenlijk nog 

dubbel, want het is ook nog eens mijn werk om reisjes te 

maken en daarover te schrijven. 

Ik ben ook altijd jaloers op mensen die heel veel voor- en 

napret van de vakantie hebben. Zij zitten dan al een half jaar 

op internet te surfen, wetende waar ze naartoe gaan, op 

zoek naar de leuke plekjes op hun plaats van bestemming. 

Maanden na die vakantie zie je nog gelukzalige foto’s voor-

bij komen op Facebook. Ik bedenk me meestal hyperventi-

lerend vlak van tevoren dat ik nog een vlucht moet boeken. 

Dan valt mijn vinger op een knopje en heb ik ineens iets 

geboekt. Ik heb wel een neus voor leuke plekjes, dus uitein-

delijk komt het altijd goed, maar voor ik zover ben ...

Nu is het alweer bijna vakantie en iedereen heeft al 

allemaal leuke plannen terwijl ik nog zit te sukkelen. Mijn 

hond is ziek, dus ik durf eigenlijk niet zo goed te vertrek-

ken. Misschien ga ik wel eens een jaartje niet. Of lekker 

weg in eigen land. Nederland is prachtig en zeker in de 

zomer, als er geen files zijn, ben je overal zo. We maken 

er gewoon wat leuks, en voornamelijk ontspannends 

van! Of misschien valt mijn vinger vanavond weer op een 

knopje en zit ik straks ineens prinsheerlijk in Corsica of 

zo te nippen aan een cocktail in de ondergaande zon. 

Een bokbiertje op Texel vind ik ook te gek. Ik heb maar 

één voornemen: lekker ontspannen de vakantie in.

VAKANTIE
door Babette van Veen
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#
TITEL

ARTIEST

TOEGEVOEGD DOOR

1
Mine

Bazzi

Marly van der Velden

2
Sunshine

Jett Rebel

Faye Bezemer

3
24k Magic

Bruno Mars

Babette van Veen

4
Rainy Day Women #12&35

Bob Dylan

Dilan Yurdakul

5
Fever To the Form

Nick Mulvey

Melissa Drost

6
Under the Bridge

Red Hot Chili Peppers
Ferri Somogyi

7
Perfect Day

Lou Reed

Erik de Vogel

8
House of the Rising Sun

The Animals

Lidewij Mahler

9
La Grange

ZZ Top

Joep Sertons

10
African Scream

Dotorado Pro

Alkan Çöklü

11
Chan Chan

Buena Vista Social Club
Ruud Feltkamp

12
Better Together

Jack Johnson

Anouk Maas

13
Havana

Camila Cabello

Britt Scholte

14
Dos Gardenias

Buena Vista Social Club
Tim Immers

15
Location

Khalid

Max Willems

16
Angola

Cesaria Evora

Jette van der Meij

17
You’re the One That I Want

Lo-Fang

Guido Spek

18
Let Me

Zayn

Ferry Doedens

19
Say Something

Justin Timberlake

Everon Jackson Hooi

20
Don’t Stop the Music

Jamie Cullum

Caroline De Bruijn

21
Take It Easy

Jackson Browne

Floris Bosma

De zomerseGTST 
PLAYLIST

Welke muziek luisteren de sterren 

van Goede Tijden, Slechte Tijden 

tijdens hun vakantie? De acteurs 

delen hun favoriete nummers en 

artiesten. Download nu de playlist 

en geniet op het strand van dezelfde 

hits als Ferri, Britt, Jette en Everon.

Download de playlist:

Spotify: https://goo.gl/SnrwQJ

Apple Music: https://apple.co/2yn7O9x
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mee, waardoor we al na driehonderd kilometer groen van 

misselijkheid in de auto zaten. En dan moest je er nog 

duizend! Mijn moeder maakte altijd witte bolletjes gehakt

brood voor in de auto en er gaat nu geen vakantie voorbij 

of ik maak diezelfde bolletjes voor mijn kinderen. Vind ik 

gezellig. Vroeger zongen we uren mee met the Beatles 

achter in de Volvo; het hele voormalige Oostblok door 

zongen we 
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Als Everon Jackson Hooi niet aan het acteren is, is hij aan 

het ondernemen. Rust kent de knappe acteur niet. Zijn drang 

om onafhankelijk te zijn, zijn vader – die nooit een rol in zijn 

leven speelde – en vooral de tientallen ideeën in zijn hoofd 

vormen de basis van zijn ondernemerschap.

TEKST: ARJAN KROPMAN, FOTOGRAFIE: SJORS MASSAR

“IN ZAKELIJK 

OPZICHT KAN IK 

VAN BING LEREN”

GTST1801_158161_Ondernemen_ok.indd   159

07-12-18   10:19

van! Of misschien valt mijn vinger vanavond weer op een 

knopje en zit ik straks ineens prinsheerlijk in Corsica of 

zo te nippen aan een cocktail in de ondergaande zon. 

Een bokbiertje op Texel vind ik ook te gek. Ik heb maar 

één voornemen: lekker ontspannen de vakantie in.
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E en goed begin is het halve werk, zo 

ook bij het bedenken en schrijven van 

de belangrijkste aflevering van het jaar. 

Voor hoofdschrijver Pia Blanco en haar 

team, bestaande uit veertien schrijvers, begint 

het proces al in januari. Het draait allemaal om 

één vraag: hoe kunnen we de zomercliffhanger 

van het vorige seizoen overtreffen? Dit seizoen 

was een aantal gegevens helder, vertelt Pia: “De 

focus moest liggen op een heftige confrontatie 

en op spanning. Verder moest de zomercliff 

voortkomen uit het huwelijk van Sjoerd en 

Aysen. Uiteraard moest het ook binnen het 

verhaal passen.” De uitdaging hierbij was het 

bedenken van een vernieuwend verhaal, waarbij 

de uitkomst van de zomercliff een spannende 

ontknoping vormt voor zoveel mogelijk Meer-

dijkers. 
NIET SEXY GENOEG

Na maanden van voorbereiding, bestaande uit 

veel overleg tussen cast en crew, het defini-

tief maken van de scripts, het oefenen van de 

stunts en het afronden van het locatiebezoek 

door de regisseur, opnameleider en het pro-

ductieteam, is het zover: tijdens twee lange, 

zomerse dagen in april worden de scènes van 

de zomercliffhanger gedraaid.

Klus geklaard, zou je denken, maar helaas 

komen ook in GTST thema’s en verhaallijnen 

voor die uit het leven zijn gegrepen. Dit jaar 

blijkt de opgenomen zomercliff zoveel over-

eenkomsten te hebben met een recente, nare 

gebeurtenis in het echte leven, dat RTL en 

EndemolShine besluiten een streep te zetten 

door de reeds afgeronde zomercliff. De conse-

quentie is dat er een nieuwe moet komen. Een 

grote uitdaging voor de cast en crew. Waar de 

cliffhanger normaal gesproken een voorberei-

ding van een half jaar kent, zijn er nu ... twee 

weken. Challenge accepted.

Na een dag vol spoedbesprekingen gaat 

iedereen vol goede moed en volledig gefocust 

aan de slag. Pia en haar team broeden op een 

nieuw verhaal, tegelijkertijd speurt projectleider 

Stefan stad en land af voor de perfecte locatie. 

Deze moet aan één belangrijke vereiste vol-

doen: hij moet aansluiten op wat er al gedraaid 

is. Als de nieuwe locatie is gevonden, brengen 

de regisseur, cameraman en producenten een 

De zomercliffhangers van GTST met spectaculaire scènes en spannende 

ontknopingen worden door de kijker niet snel vergeten. Dit jaar voegen 

we aan de imposante lijst met cliffhangers het indrukwekkende gevecht 

van Loes en Aysen toe. Wat komt er eigenlijk allemaal kijken bij de 

totstandkoming van de GTST-zomercliffhanger?

TEKST: SUZANNE ZONNEVELD, FOTOGRAFIE: JAMIE PAIJMANS, SUZANNE ZONNEVELD

The making of

spoiler alert!DE CLIFFHANGER
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kleine tv’tjes die ik aan de stoelen hing en tegenwoordig 

zing ik zelf keihard terwijl zij muziek luisteren op hun kop

 moet ik wel m’n mond houden, want 

VAKANTIE
door Babette van Veen
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VAKANTIE

FEMKE 
WORDT

Femke op den Kelder, 21 jaar oud, kruipt bij deze make-over 

in de huid van Kimberly Sanders. In het dagelijks leven volgt 

Femke de studie Media, Informatie en Communicatie op de 

Hogeschool van Amsterdam. Ze is een trouwe kijker van 

Goede Tijden, Slechte Tijden. “Ik probeer elke dag te kijken, al 

mis ik soms wel een aflevering en die kijk ik dan niet terug. Ik 

vind Kimberly een heel leuk karakter in GTST. Ze is gezellig en 

vooral altijd vrolijk gekleed. En dat ben ik nu dus ook. Het voelt 

bijzonder en gek om nu in de huid van Kimberly te kruipen. 

Ik vind mezelf normaal gesproken namelijk niet echt op haar 

lijken. Toen ik werd uitgekozen voor de make-over, was ik dan 

ook vooral benieuwd als wie ik zou worden opgemaakt. De link 

met Kimberly snap ik wel, vooral door mijn haar. En nu de sty-

ling en visagie zijn gebeurd, begrijp ik de gelijkenis nog beter.”

DE STYLING VAN KIMBERLY

De stylisten van GTST beschrijven 

 Kimberly Sanders als the girl next door. 

“Ze draagt veel kleurrijke kleding, met 

lieflijke printjes. Kimberly is nog echt als 

meisje gestyled, bijna tegen het kinder-

lijke aan. Ze loopt op gympen en draagt 

altijd dubbele sierraden; veel kettingen 

en een kleine schoudertas.”

Naam: Femke 

op den Kelder
Leeftijd: 21 
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Wat gebeurt er als de stylisten en 

visagisten van Goede Tijden, Slechte 

Tijden zich ontfermen over een GTST-fan?

TEKST: DAAN JEUKEN, FOTOGRAFIE: JESSE KRAAL
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Wat gebeurt er als je Hans Kazàn op het podium zet met 

amateurgoochelaars Ferri Somogyi, Ferry Doedens en 

Max Willems? Dan ontstaat er magie. Heel even wordt het 

onmogelijke mogelijk.

TEKST: JAAP PETERS, FOTOGRAFIE: JESSE KRAAL 

STYLING: DANIËLLE DINKGREVE, VISAGIE: LAURA VAN EGDOM

magic
A kind of
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kleine tv’tjes die ik aan de stoelen hing en tegenwoordig 

zing ik zelf keihard terwijl zij muziek luisteren op hun kop-

 moet ik wel m’n mond houden, want 

dat is natuurlijk mega-gênant, zo’n zingende moeder. 

Ik ben dol op vakantie, als ik er ben. Alles daarvoor geeft 

me zoveel stress dat ik die vakantie ook hard nodig heb. 

Dat is ook een beetje het punt: tegen de tijd dat de vakan-

tie is aangebroken, ben je er eigenlijk zo aan toe dat het 

moeite kost je hoofd erbij te houden. Eigenlijk zou je zo’n 

relaxed leven moeten hebben, dat de vakantie een extra-

tje is. Dat is ook mijn streven. Ik heb natuurlijk makkelijk 

praten; ik heb een heerlijke baan. Maar het mooist zou zijn 

als werk niet als werk zou voelen. Natuurlijk zijn er altijd 

leuke en minder leuke dingen, dat is overal wel zo. Maar 

hoe heerlijk zou het zijn als je geen vakantie nódig had, 

maar gewoon gedurende de dag en de hele week zo re-

laxed was dat je heerlijk het weekend in ging? In plaats van 

dat je op vrijdagmiddag uit je auto struikelt, op zoek naar 

gerust je koffers pakken 
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A kind of

� m I� ers
BEN JE IEMAND DIE OP TIJD 

AANKOMT OP HET VLIEGVELD?

“Het klinkt misschien saai, maar ik kom 

overal en altijd op tijd, dus ook op het vlieg-

veld. Ik vind het wel lekker om dan rustig 

een kopje koffie te drinken in plaats van me 

te moeten haasten.”  

IS VAKANTIE RUST? 

OF TOCH OOK STRESS? 

“Rust. Al kom ik daar ook weer niet echt aan 

toe, ik heb een dochter van zes die van alles 

wil doen. Dus zijn we toch zandkastelen aan 

het bouwen en gaan we zwemmen. Maar dat 

is leuk. Vakantie is ook met elkaar zijn.” 

WAAR GEEF JE HET MEESTE GELD 

AAN UIT OP VAKANTIE?

“Eten. Omdat ik zelf een restaurant heb, let 

ik extra op de bediening en kijk ik goed wat 

de menu- en de wijnkaart te bieden hebben, 

maar je hoeft helemaal niet ver weg om lek-

ker te eten: in Amsterdam wordt de kwaliteit 

steeds beter. Ik denk wel eens dat dit de po-

sitieve invloed is van de Brabanders die er 

gaan wonen. Meer Brabanders dus, graag!”

WAT IS JE FAVORIETE 

VAKANTIEBESTEMMING? 

“Ik heb ooit het reisprogramma Boarding 

Now gepresenteerd, waardoor iedereen 

denkt dat ik een verre bestemming zou 

kiezen. Maar ik kies juist een plek die relatief 

dichtbij is: Lapland. Ik was er in de winter. 

De bomen krijgen in het donker en met een 

dikke laag sneeuw op de takken de vormen 

van stripfiguren. ’s Nachts werd ik gewekt 

omdat het noorderlicht te zien was. We slie-

pen toen in een tent, terwijl het buiten min 

dertig was. De totale rust was geweldig.”  

WELK NUMMER STAAT ER 

ALS EERSTE IN JE VAKANTIE-

AFSPEELLIJST? 

“De muziek van de Buena Vista Social Club 

brengt me altijd in de juiste stemming. Mijn 

moeder woont op Curaçao en de muziek 

valt perfect samen met de sfeer daar: Caipi-

rinha’s, warmte, zon.“ 

WAAR WIL JE NOG EEN KEER 

NAARTOE? 
“Argentinië. Ik heb vrijwel alle landen van 

Zuid-Amerika gezien, maar dat land nog 

niet.  Argentinië heeft alles wat ik leuk vind: 

natuur, wijn, goede vleesgerechten  

en  paarden.”  NAAST WIE ZOU JE WEL EEN 

KEER IN HET VLIEGTUIG WILLEN 

ZITTEN?“Barack Obama. Ik zou hem niet eens zo 

veel willen vragen, maar hem vooral willen 

bedanken voor wat hij heeft gedaan. Hij is 

een van de weinige presidenten die normaal 

is gebleven. Als hij iets zegt, ben je geneigd 

te geloven dat alles goed komt.”  

CAMPING OF HOTEL?

”Mijn vrouw en ik zitten liever in een hotel, 

mijn dochter vindt de camping fantastisch. 

Dat begrijp ik wel want daar zijn natuurlijk 

snel vriendjes en vriendinnetjes gemaakt. 

Gelukkig heb je inmiddels veel verschillende 

soorten van kamperen.”

ZELF KOKEN OF UIT ETEN?

“Ik vind zelf koken erg leuk, maar kies voor 

 uiteten. Al is het maar om inspiratie op te doen.” 

AUTO OF VLIEGTUIG?

“Als het even kan, met de auto. Vorig jaar 

 gingen mijn vrouw en dochter vliegen naar 

onze vakantiebestemming, en reed ik met de 

auto. Ik vind autorijden te gek en maakte er 

mijn eigen roadtrip van: ik vertrok eerder en 

overnachtte bij Lyon in een Mama Shelter.” 

DE MAXIMALE HOEVEELHEID 

KOFFERS OF ALLEEN 

HANDBAGAGE?

“Als ik alleen reis: alleen handbagage. Met drie 

korte broeken en een paar overhemden kom 

je een heel eind.”

OVER TIM:
Tim (47) speel-

de al in 1992 de 

rol van Mark de 

Moor in GTST en 

keerde dit jaar 

terug. Daarnaast 

pre senteerde 

hij diverse tv- 

programma’s.  Tim 

is eigenaar van 

van restaurant 

 Hangar in 
Amsterdam. 

“Argen� nië hee�  a� es wat ik leuk vind: natuur, wijn, goede vleesgerechten en paarden.”  
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DOELGROEP 
GTST MAGAZINE
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Kijkdichtheid % Kijkdichtheid # Zenderaandeel
Netto 

weekbereik

Vrouw 25-54 8,5% 289.000 23,1% 32,6%

BDS 25-54 7,6% 307.000 21,1% 30,1%

BDS met kind 8,3% 156.000 23,5% 31,9%

MODE
KOKEN EN ETEN

REIZEN EN WEEKENDJES WEG
FILMS

SHOPPEN
GLOSSY’S EN 

WOONMAGAZINES

HUMAN INTEREST- 
EN TALENTSHOWS

TUINIEREN

TV-SERIES

Gemiddelde per reguliere aflevering 

(bron: Stichting Kijkonderzoek, 

periode: sept 2018 - feb 2019)



CONCEPT
GTST magazine verschijnt in de zomer van 2019 met 
een superdikke editie op het moment van de zomerstop. 
Daarnaast is er uitgebreid aandacht voor het magazine 
én de content op social én de website met heel veel 
beeld in de vorm van foto’s én video’s. Lezers van het 
magazine kunnen hier extra informatie en verhalen 
vinden aanvullend op de artikelen in het magazine. Dit 
biedt ook extra mogelijkheden voor een crossmediale 
samenwerking met GTST Magazine.
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MOGELIJKHEDEN 
PARTNERSHIPS
ADVERTENTIE
Adverteren in GTST Magazine is mogelijk in verschillende 

formaten. Van een 2/1 spread tot een halve pagina. Ook 

is het mogelijk een coverpositie of een bepaalde pagina 

aansluitend aan de redactionele content te reserveren.

PRODUCT PLACEMENT
Breng jouw product onder de aandacht in een redactio-

nele rubriek. Laat je merk terug komen in de kledingkast 

van Nina of laat één van de acteurs op reis gaan naar jouw 

accommodatie. Er zijn ook mogelijkheden voor een sa-

menwerking rondom het lanceringsfeest.

BRANDED CONTENT
We gaan samen op zoek om jouw product of dienst op 

een verrassende manier onder de aandacht te brengen bij 

de lezers van GTST Magazine.

Stuur bijvoorbeeld één van de acteurs op reis en laat hem 

of haar in een mooie rapportage vertellen over de ervarin-

gen met het land en de reis. Alles wordt opgemaakt in de 

look & feel van het magazine.

BRANDED VIDEO’S EN SOCIAL
Aanvullend op branded content in het magazine, maken 

wij een video van de reportage die geplaatst wordt gtst.nl 

en de social kanalen van Goede Tijden, Slechte Tijden.

LIFESTYLE 
Voor de lifestylepagina kan je zelf een tekst en afbeelding 

aanleveren, deze maken wij op in GTST-stijl.
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Wij denken graag mee over creatieve manieren om jouw 

merk onder de aandacht te brengen in GTST Magazine.

Kijk voor de crossmediale mogelijkheden op 

de volgende pagina.

TARIEVEN PRINT 2019
2/1 pagina  (440 mm x 276 mm)  € 6.000,-

1/1 pagina  (220 mm x 276 mm)  € 3.500,-

1/2 pagina  (220 mm x 138 mm of 110 x 138)  € 2.150,-

Lifestyle pagina  (1/3) € 1.650,-

Advertorial (inclusief creatie)  vanaf € 4.250,-

+30% positioneringstarief op cover

+20% positioneringstarief op aangevraagde plaats

PROMOTIE
PRINT

ADVERTENTIES AANLEVEREN 
VOOR 10 JUNI 2019
Print advertenties die worden aangeleverd als Certified 

PDF moeten aan een aantal voorwaarden voldoen;

• Afbeelding en tekst 10 mm van de kant

• 5 mm afloop rondom + snijtekens

• Afbeeldingen minimaal resolutie van 300 dpi
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“Ballet werd een 

onlosmakelijk deel 

van mijn leven”

Het had niet veel gescheeld of we hadden Caroline De Bruijn gekend van 

Het Zwanenmeer in plaats van Goede Tijden, Slechte Tijden. De actrice 

voltooide in haar jeugd een opleiding aan de Nationale Balletacademie.  

Nu halen we herinneringen op aan haar tijd als ballerina.

TEKST: YVONNE DOORTEN, FOTOGRAFIE: MICHEL SCHNATER
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“Het ging me 
eigenlijk niet 

om het zeilen”
Ruud Feltkamp al jong verkregen roem stond 

hem niet in de weg om samen met zijn broer 

elk jaar op zeilkamp te gaan. Toen hij startte in 

Goede Tijden, Slechte Tijden, begon hij ook als 

instructeur op zijn geliefde vakantiebestemming.

TEKST: ARJAN KROPMAN, FOTOGRAFIE: DAVIEN HULSMAN
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ZOMER
door Anouk Maas

E lke zomer vraag ik mij af hoe ik mijn tijd in zal 

delen voor de rest van het jaar. Ik ga mijn lijstje af 

van het afgelopen jaar, vul het weer aan met nieu-

we wensen en dromen, streep weg wat behaald is 

en zet neer wat ik de komende tijd nog moet doen. Acte-

ren op tv: check. Een autootje: check. Zanglessen volgen: 

check. Meer familie zien: check.

Nog te doen, vandaag en in de toekomst: badkamer 

renoveren, was, huis schoonmaken, boodschappen, hoofd-

rol in een film, schrijven, verjaardagscadeau halen voor 

Lisanne, kaartje sturen aan Lennart, administratie. 

In de zomer ligt alles even stil. Automatisch vul je je tijd 

in met andere activiteiten. Welk festival ga ik bezoeken 

deze zomer en met wie? Ga ik op vakantie of ga ik de 

muren verven? Zal ik langs die tante gaan die ik al een jaar 

niet gezien heb? Moeiteloos weet ik de vrije dagen in mijn 

agenda in te vullen.

De dag is bijna ten einde, maar de zon schijnt nog en ik 

heb honger. Ik vraag mij af: Waarom zit ik de hele dag te 

plannen wat er nog komen gaat? Ben ik de verloren uren 

aan het inhalen door de agenda vol te plannen, omdat ik 

het afgelopen jaar een aantal mensen heb verwaarloosd? 

Heb ik dingen niet kunnen doen door dit hectische leven? 

Is dat het? Of is dit gewoon wie ik ben en waar ik lekker op 

gedij?
Ik besluit de agenda te sluiten en zet mijn telefoon uit. 

Warm het restje van gisteravond op, ga op mijn balkon 

zitten en geniet van het laatste uurtje zon. Adem diep in 

en uit. Rust.
“Laat het los, niets moet. Die was, de muren, die tante 

die je al een jaar niet gezien hebt; het wacht wel.” 

Het is al laat. Ik ga naar binnen, zet mijn telefoon aan en 

bekijk het weer voor morgen. “28 graden, windstil, af en 

toe een klein wolkje, maar vooral droog en zonnig. Ver-

geet niet goed in te smeren, de zon is verraderlijk, maar 

geniet vooral van de zomerse dag!”

Dan kruipt dat gevoel van onrust naar boven. Het gevoel 

dat de tijd je soms inhaalt.

“De zon schijnt niet elke dag dus neem het er maar van”, 

hoor ik iedereen al roepen. Ik besluit toch nog even dat 

wasje te draaien. Moe van de spinsels in mijn hoofd. Vervol-

gens trek ik een goede fles rode wijn open en fantaseer ik 

over hoe mijn dag er morgen uit gaat zien. Heerlijk op een 

picknickkleed in het park, op het strand met een goed boek, 

barbecueën op het dakterras met vrienden, zoveel opties ... 

Mijn ogen sluiten zich. Ik ben moe. Morgen een nieuwe dag.

Ik schrik wakker, kijk op de klok. Het is twee uur ‘s mid-

dags en de dag is al halverwege. De  mascara zit nog op 

mijn wangen, de lege fles wijn staat naast mij op de grond 

en de was zit nog in de wasmachine. Ik zucht, haal mijn 

schouders op, glimlach, draai mij nog eens om en sluit 

mijn ogen.
Dit is dus ook zomer.

Mijn zomer.
Het is goed zo.
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IK ZIE, IK ZIE,

 WAT IK NIET ZIE

door Lidewij Mahler

H et is een zwoele zomernacht. Een uur of 01:00. 

Met een man die Pedro heet, zit ik aan de oever 

van een bijna drooggevallen rivier een sixpack 

lauwe San Miguel weg te slobberen. Hij heeft 

resten schmink in de hoeken van zijn ogen en oren, en stort 

een stroom onnavolgbaar Spaans over me uit. 

Ik vermoed dat hij alles wat hij vandaag heeft moeten ver

zwijgen er nu in één keer uitgooit: Pedro werkt als levend 

standbeeld. Ik ontmoette hem op straat. 

Twee blikjes verder. Mijn Spaans is al beter. Ik ben een 

muy especiale Anjelita met de mooiste ogen van Olanda en 

moet daarom séguramente wat proberen van de bladeren 

die hij rolt en rookt. Het ruikt niet naar wiet, dus ik neem 

een paar trekjes.

Boven ons een hemel vol sterren, achter ons een uit

gestrekt, leeg parkeerterrein en de enige andere levende 

ziel in de wijde omtrek is een zwerfhond waarvan ik niet 

zeker ben of hij bij het standbeeld hoort.

Poco à poco begin ik me af te vragen hoe ik hier ook 

alweer terecht ben gekomen. Kom ik niet meer op de naam 

van dit stadje. Herinner ik me de lege accu van mijn mobiel

tje. Vraag ik me terzijde af of de tandarts in Spanje soms 

niet vergoed wordt.

Misschien kan hij mijn gedachten lezen, want hij grijnst 

plotseling breed naar me, terwijl hij het lege blikje met één 

hand plat knijpt.

Ik weet dat hij gaat komen, al had ik hem meer als vraag 

verwacht dan als mededeling: “We gaan naar mijn kamer.”Ik 

ben een gypsy. Ik ben onbevreesd.“No, muchas gracias,” 

breng ik er stellig tegen in, “ik ga naar mijn hotel.”

“Ok” – hij, meegaand – “we gaan naar jouw hotel.”

Nadat hem duidelijk is geworden dat ik séguramente

alléén naar mijn hotel ga, zet Pedro een indrukwekkende 

klaagzang in. Het is duidelijk dat zijn roots ergens in het 

land van de Flamenco liggen. De strekking: het geluk is niet 

voor hem weggelegd en hij gaat een einde aan zijn leven 

maken.Tot hier mijn medeleven, denk ik, terwijl ik een innige om

arming weet te pareren met iets ‘dankjewelhetgajegoed

vriend’achtigs. Niet veel later lig ik tevreden in mijn pension 

door de openslaande deuren naar een sinaasappelboom te 

kijken. In de verte blaft een hond.

Vijf dagen en twee steden verder zie ik hem staan. Naast 

een fontein. Hij heeft een serieus publiek, mijn standbeeld. 

Ik meng me tussen de menigte en probeer zijn blik te van

gen. Zwaai. Roep “Hola!” Hij zwenkt mijn kant uit, vestigt 

een versteende blik op me en heft dan dramatisch een arm 

in de lucht. Na iets wat een oneindigheid lijkt, knipoogt hij 

en krult er een mondhoek omhoog. Daarna kijkt hij weg en 

blijft hij wegkijken.

Ik ben de enige hier die weet dat hij tanden mist, denk ik 

terwijl ik wegloop. 

Ik zie ik zie wat ik niet zie, maar gewoon weet. Denk ik 

inmiddels, een jaar of tien later. En ik prijs me gelukkig nog 

altijd iemand te zijn die op haar intuïtie durft te varen.
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zitten en geniet van het laatste uurtje zon. Adem diep in 

en uit. Rust.
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die je al een jaar niet gezien hebt; het wacht wel.” 

Het is al laat. Ik ga naar binnen, zet mijn telefoon aan en 
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geet niet goed in te smeren, de zon is verraderlijk, maar 

geniet vooral van de zomerse dag!”

Dan kruipt dat gevoel van onrust naar boven. Het gevoel 
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J e kan het meisje wel uit het ballet halen, 

maar het ballet niet uit het meisje. Zodra 

Caroline de drempel van Het Nationaal 

Ballet in Amsterdam overstapt, slaat 

onmiddellijk de betovering toe. Ineens is ze 

weer dat meisje van zes dat droomde van roze 

pakjes, tutu’s en spitzen. Maar ook de tiener die 

op de Nationale Balletacademie keihard werkte 

en de tijd van haar leven had. Caroline mag een 

dag meelopen met Floor Eimers, een van haar 

favoriete ballerina’s van het Nationaal Ballet. Ze 

volgt haar tijdens een dagelijkse training en een 

repetitie van het balletstuk Tristan en Isolde, dat 

inmiddels in première is gegaan.

“Het is fantastisch om hier te zijn. Dit is zo’n 

inspirerende plek! Ik voel me vereerd dat ik 

vandaag mag meekijken. Het niveau dat deze 

dansers hebben, heb ik overigens bij lange na 

niet gehaald hoor! Ik heb de balletacademie 

afgerond en wel wat gedanst, maar bij de 

klasse van deze mensen ben ik niet in de buurt 

gekomen.”Toch heeft Caroline heel wat uren op haar 

spitzen doorgebracht. Haar liefde voor ballet 

ontstond op jonge leeftijd. “Toen ik klein was, 

vond ik ballet al fascinerend. Een roze tutu 

en spitzen, welk meisje wil dat nou niet? Toen 

ik vijf of zes was kreeg ik mijn eerste ballet-

les en langzaam werden er dat steeds meer.” 

Mede door de balletjuf, die de jonge Caroline 

meesleepte naar Romeo en Julia en haar naar 

balletmuziek van Prokofiev liet luisteren, raak-

te Caroline meer verknocht aan het dansen. “Al 

gauw trainde ik vijf, zes keer per week. Ballet 

werd een onlosmakelijk deel van mijn leven.”

DUBBELE STUDIE

De balletacademie kon dan ook niet uitblijven. 

Toen Caroline een jaar of elf was, werd ze 

gescout. Maar omdat je die opleiding destijds 

alleen kon doen met de mavo en ze net gym-

nasiumadvies had gekregen, wachtte ze tot na 

haar middelbare school met het beginnen van 

de opleiding. “Ik had er voor uit huis gemoe-

ten. Misschien ontstond daar wel het eerste 

barstje in de liefde tussen mij en het ballet. Die 

toewijding die je moet hebben om dit te doen, 

heb ik nooit op die manier gehad. Dat was ook 

de reden waarom ik naast de balletacademie 

nog een studie rechten ging volgen. Ik had 

heel erg het gevoel dat ik naast het dansen 

ook iets met mijn hoofd moest doen.”

BETRAPT
Iedere ochtend trainen en repeteren voor het 

ballet en dan ’s middags nog de collegebanken 

“Roze tutu’s en spitzen, 

welk meisje wil dat nou niet?”

G O E D E T I J D E N ,  S L EC H T E  T I J D E N
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mee”, begint Ruud zijn verhaal wanneer 

hij ons een korte rondleiding door zeil-

school De Lauwer geeft. “We woonden 

in Broek in Waterland. Vrienden van mijn ouders 

kenden deze plek en mijn oudere broer Pim ging 

een week zeilen. Ik wilde niet, maar ging wel 

mee hem wegbrengen. Toen we naar binnen 

liepen en ik alle kinderen zag, wilde ik nog maar 

één ding: blijven. Dat ging toen niet meer, want 

ze zaten helemaal vol. Het jaar daarop ging ik 

samen met mijn broer en sindsdien ben ik elk 

jaar gegaan. Op mijn zeventiende, toen ik startte 

bij Goede Tijden, Slechte Tijden, begon ik ook als 

zeilinstructeur. Elke zomervakantie drie weken. 

Dat waren geweldige tijden.”

BEKENDRuud is een bekende op de zeilschool. Bekend, 

niet beroemd. Iedereen kent hem, maar gewoon 

als Ruud, de zeilinstructeur. Baas Jur geeft hem 

een stevige omhelzing, moeder Yvonne geeft 

hem een knuffel en zelfs Google begroet de 

GTST’er. Al moet gezegd worden dat de choco-

ladebruine labrador, Google genaamd, iedereen 

hartelijk begroet. Ruud: “Het feit dat ik Kruimel-

tje speelde, en nu Noud, heeft hier nooit iets 

uitgemaakt. Ik werd door de kinderen herkend, 

maar dat is er bij hen zo weer vanaf. Dan is het 

zeilkamp en ben ik een van de zeilinstructeurs. 

Veel van de andere instructeurs kende ik van de 

tijd dat ik als kind zelf naar de zeilschool ging. 

Die band is heel hecht. Veel van hen komen zelf 

uit de groep kinderen die regelmatig het kamp 

bezochten. We hadden het hier heel leuk samen 

en met veel ben ik bevriend gebleven. Wick is 

een van mijn beste vrienden, hem ken ik ook van 

hier. Hij zeilt nu in de wereldtop.”

LEERSCHOOL

We lopen vluchtig de zeilschool door, via de en-

tree naar de feestzaal, de zolder waar de theo-

rielessen gegeven worden en de slaap zalen waar 

de kinderen in groepen slapen. “Dit verhaal gaat 

eigenlijk niet over het zeilen”, legt Ruud uit wan-

neer we in de zon op het  grasveldje aan de oever 

van het Lauwersmeer staan en uitkijken over het 

meer en de natuur. De voorbereiding voor het 

seizoen is in volle gang. Deze weken worden de 

instructeurs examens afgenomen en ondanks de 

matige wind wordt er hard geoefend. “Ik vind 

zeilen geweldig. Het geeft je een gevoel van vrij-

heid. Je bent zeven of acht jaar en vaart alleen 

“Verantwoordelijkheid nemen, uitleg geven, 

hard werken en ondernemerschap, dat is 

wat ik hier geleerd heb.”
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FEMKE 
WORDT

Femke op den Kelder, 21 jaar oud, kruipt bij deze make-over 

in de huid van Kimberly Sanders. In het dagelijks leven volgt 

Femke de studie Media, Informatie en Communicatie op de 

Hogeschool van Amsterdam. Ze is een trouwe kijker van 

Goede Tijden, Slechte Tijden. “Ik probeer elke dag te kijken, al 

mis ik soms wel een aflevering en die kijk ik dan niet terug. Ik 

vind Kimberly een heel leuk karakter in GTST. Ze is gezellig en 

vooral altijd vrolijk gekleed. En dat ben ik nu dus ook. Het voelt 

bijzonder en gek om nu in de huid van Kimberly te kruipen. 

Ik vind mezelf normaal gesproken namelijk niet echt op haar 

lijken. Toen ik werd uitgekozen voor de make-over, was ik dan 

ook vooral benieuwd als wie ik zou worden opgemaakt. De link 

met Kimberly snap ik wel, vooral door mijn haar. En nu de sty-

ling en visagie zijn gebeurd, begrijp ik de gelijkenis nog beter.”

DE STYLING VAN KIMBERLY

De stylisten van GTST beschrijven 

 Kimberly Sanders als the girl next door. 

“Ze draagt veel kleurrijke kleding, met 

lieflijke printjes. Kimberly is nog echt als 

meisje gestyled, bijna tegen het kinder-

lijke aan. Ze loopt op gympen en draagt 

altijd dubbele sierraden; veel kettingen 

en een kleine schoudertas.”

Naam: Femke 

op den Kelder
Leeftijd: 21 
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Wat gebeurt er als de stylisten en 

visagisten van Goede Tijden, Slechte 

Tijden zich ontfermen over een GTST-fan?

TEKST: DAAN JEUKEN, FOTOGRAFIE: JESSE KRAAL
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ZOMER
door Anouk Maas

ZOMER
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ZOMER
barbecueën op het dakterras met vrienden, zoveel opties ... 

Mijn ogen sluiten zich. Ik ben moe. Morgen een nieuwe dag.

Ik schrik wakker, kijk op de klok. Het is twee uur ‘s mid

dags en de dag is al halverwege. De  mascara zit nog op 

mijn wangen, de lege fles wijn staat naast mij op de grond 

Meli� a Drost
HOE BELANGRIJK IS VAKANTIE 

VOOR JE?
“Ik kom uit een bijstandsgezin en ben tot mijn 

veertiende nooit op vakantie gegaan. Maar 

als het een beetje mooi weer was,  gingen 

we naar het strand, dus daar heb ik een heel 

speciaal gevoel bij. Ik zie vakantie nog altijd 

als een vorm van luxe, maar wil mijn dochter 

graag bieden wat ik vroeger zelf gemist heb.”

BEN JE IEMAND DIE OP TIJD 

AANKOMT OP HET VLIEGVELD?

“Nee, ik ben heel chaotisch en regel alles op 

het laatste moment. Heb ik mijn paspoort wel 

ingepakt? Heb ik alles wel bij me? Ik ben zelfs 

een keer omgeroepen omdat ik het vliegtuig 

dreigde te missen. Dat was heel gênant.”

WAT IS ER HELEMAAL NIET 

LEUK AAN VAKANTIE?

“Dat er een gewichtslimiet voor de bagage 

is. Ik wil veel te veel meenemen voor de 

20 kilo die ik maximaal mee mag nemen. Ik 

moet altijd bijbetalen. En dan koop ik op va-

kantie ook nog van alles en krijg ik de koffer 

voor de terugweg helemaal niet meer dicht.”

IS VAKANTIE RUST? OF TOCH 

OOK STRESS?

“De enige stress die ik heb is de drang 

om alles te zien op een bestemming. Maar 

verder vind ik het heerlijk om op te gaan in 

een andere omgeving. Ik plan niet alles van 

tevoren, maar laat me leiden door wat de 

locatie me te bieden heeft.”

WAT IS JE FAVORIETE VAKANTIE-

BESTEMMING?

“Japan. Ik heb als kind een fascinatie voor 

 Japan opgebouwd en die is nooit meer 

verdwenen. Ik zou het liefst om het jaar naar 

Japan gaan. Alleen Tokio is eigenlijk al een 

land op zich.”NAAST WIE ZOU JE WEL EEN KEER 

IN HET VLIEGTUIG WILLEN ZITTEN?

“Koning Willem-Alexander, om te vragen of 

hij nog boos op me is. Ik ben namelijk ooit 

per ongeluk op zijn rug gesprongen. Het 

was in de tijd dat ik in Soldaat van Oranje

speelde en er was een ‘meet and greet’. Ik 

wilde van het podium springen en dacht dat 

er een collega van me stond, dus ik leunde 

op zijn rug en sprong eraf. Dat bleek dus de 

Koning te zijn, die me in totale verbazing 

aankeek, evenals zijn beveiliging. Toen ben 

ik met een rood hoofd weggerend.”

WAT IS HET ERGSTE DAT JE 

OOIT OP VAKANTIE HEBT 

MEEGEMAAKT?

“Ik heb rauwe lever gegeten in Japan. Op 

uitnodiging van een Japanse familie, als 

delicatesse. Ik vond het al niet zo lekker 

en werd er vervolgens doodziek van. La-

ter bleek het een verboden gerecht te zijn, 

 omdat er al mensen aan overleden waren.”

WAT IS JE MOOISTE 

VAKANTIEHERINNERING?

“Vorig jaar in Thailand. Aan het strand, warm 

briesje, de zonsondergang en mijn dochter 

die in de zee aan het spelen was. Het was 

bijna te mooi om waar te zijn.”

WAT IS JOUW VAKANTIE- 

GUILTY-PLEASURE?

“In vreemde kroegjes naar binnen gaan om 

wat te drinken. Vaak hoor je daar de mooiste 

verhalen en kun je lekker luistervinken bij de 

gesprekken van de bevolking.”

STAD OF STRAND?

“Dan doe mij maar de stad.”

NACHTLEVEN OF MET EEN BOEK 

NAAR BED?
“Met een boek naar bed.”

SLIPPERS OF BLOTE VOETEN?

“Blote voeten.”DE MAXIMALE HOEVEELHEID 

AAN KOFFERS OF ALLEEN 

HANDBAGAGE?

“Mijn koffers zijn altijd te zwaar.”

OVER MELISSA:
Melissa (33) is 

sinds het begin 

van 2017 te zien 

in GTST in de rol 

van Sjors Lange-

veld, als vervan-

ging van Ingmar 

Schrama. Vele 

Nederlanders 

zagen Melissa 

daarnaast al live 

in actie in de 
musical Soldaat 

van Oranje en 

vele kinderen 

zagen haar op 

tv in de rol van 

Juf Roos.

 “Ik ben namelijk ooit per 
ongeluk op de 

Koning zijn rug 
gesprongen.”
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“We stellen allebei 

vragen bij dingen die 

vanzelfsprekend lijken”
Filiz Elmasulu (47) was pas 21 jaar toen ze moeder 

werd van Dilan Yurdakul (26). Samen praten ze 

over de ups en downs in hun relatie – en hoe het 

uiteindelijk toch allemaal goed kwam.

TEKST: FLEUR BAXMEIER, FOTOGRAFIE: CADILEEN JANISAH PEREZ
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barbecueën op het dakterras met vrienden, zoveel opties ... 

Mijn ogen sluiten zich. Ik ben moe. Morgen een nieuwe dag.

Ik schrik wakker, kijk op de klok. Het is twee uur ‘s mid-

dags en de dag is al halverwege. De  mascara zit nog op 

mijn wangen, de lege fles wijn staat naast mij op de grond 

en de was zit nog in de wasmachine. Ik zucht, haal mijn 

schouders op, glimlach, draai mij nog eens om en sluit 

barbecueën op het dakterras met vrienden, zoveel opties ... 

Mijn ogen sluiten zich. Ik ben moe. Morgen een nieuwe dag.

vakantie
vakantie
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MET ...
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� m I� ers
BEN JE IEMAND DIE OP TIJD 

AANKOMT OP HET VLIEGVELD?

“Het klinkt misschien saai, maar ik kom 

overal en altijd op tijd, dus ook op het vlieg-

veld. Ik vind het wel lekker om dan rustig 

een kopje koffie te drinken in plaats van me 

te moeten haasten.”  

IS VAKANTIE RUST? 

OF TOCH OOK STRESS? 

“Rust. Al kom ik daar ook weer niet echt aan 

toe, ik heb een dochter van zes die van alles 

wil doen. Dus zijn we toch zandkastelen aan 

het bouwen en gaan we zwemmen. Maar dat 

is leuk. Vakantie is ook met elkaar zijn.” 

WAAR GEEF JE HET MEESTE GELD 

AAN UIT OP VAKANTIE?

“Eten. Omdat ik zelf een restaurant heb, let 

ik extra op de bediening en kijk ik goed wat 

de menu- en de wijnkaart te bieden hebben, 

maar je hoeft helemaal niet ver weg om lek-

ker te eten: in Amsterdam wordt de kwaliteit 

steeds beter. Ik denk wel eens dat dit de po-

sitieve invloed is van de Brabanders die er 

gaan wonen. Meer Brabanders dus, graag!”

WAT IS JE FAVORIETE 

VAKANTIEBESTEMMING? 

“Ik heb ooit het reisprogramma Boarding 

Now gepresenteerd, waardoor iedereen 

denkt dat ik een verre bestemming zou 

kiezen. Maar ik kies juist een plek die relatief 

dichtbij is: Lapland. Ik was er in de winter. 

De bomen krijgen in het donker en met een 

dikke laag sneeuw op de takken de vormen 

van stripfiguren. ’s Nachts werd ik gewekt 

omdat het noorderlicht te zien was. We slie-

pen toen in een tent, terwijl het buiten min 

dertig was. De totale rust was geweldig.”  

WELK NUMMER STAAT ER 

ALS EERSTE IN JE VAKANTIE-

AFSPEELLIJST? 

“De muziek van de Buena Vista Social Club 

brengt me altijd in de juiste stemming. Mijn 

moeder woont op Curaçao en de muziek 

valt perfect samen met de sfeer daar: Caipi-

rinha’s, warmte, zon.“ 

WAAR WIL JE NOG EEN KEER 

NAARTOE? 
“Argentinië. Ik heb vrijwel alle landen van 

Zuid-Amerika gezien, maar dat land nog 

niet.  Argentinië heeft alles wat ik leuk vind: 

natuur, wijn, goede vleesgerechten  

en  paarden.”  NAAST WIE ZOU JE WEL EEN 

KEER IN HET VLIEGTUIG WILLEN 

ZITTEN?“Barack Obama. Ik zou hem niet eens zo 

veel willen vragen, maar hem vooral willen 

bedanken voor wat hij heeft gedaan. Hij is 

een van de weinige presidenten die normaal 

is gebleven. Als hij iets zegt, ben je geneigd 

te geloven dat alles goed komt.”  

CAMPING OF HOTEL?

”Mijn vrouw en ik zitten liever in een hotel, 

mijn dochter vindt de camping fantastisch. 

Dat begrijp ik wel want daar zijn natuurlijk 

snel vriendjes en vriendinnetjes gemaakt. 

Gelukkig heb je inmiddels veel verschillende 

soorten van kamperen.”

ZELF KOKEN OF UIT ETEN?

“Ik vind zelf koken erg leuk, maar kies voor 

 uiteten. Al is het maar om inspiratie op te doen.” 

AUTO OF VLIEGTUIG?

“Als het even kan, met de auto. Vorig jaar 

 gingen mijn vrouw en dochter vliegen naar 

onze vakantiebestemming, en reed ik met de 

auto. Ik vind autorijden te gek en maakte er 

mijn eigen roadtrip van: ik vertrok eerder en 

overnachtte bij Lyon in een Mama Shelter.” 

DE MAXIMALE HOEVEELHEID 

KOFFERS OF ALLEEN 

HANDBAGAGE?

“Als ik alleen reis: alleen handbagage. Met drie 

korte broeken en een paar overhemden kom 

je een heel eind.”

OVER TIM:
Tim (47) speel-

de al in 1992 de 

rol van Mark de 

Moor in GTST en 

keerde dit jaar 

terug. Daarnaast 

pre senteerde 

hij diverse tv- 

programma’s.  Tim 

is eigenaar van 

van restaurant 

 Hangar in 
Amsterdam. 

“Argen� nië hee�  a� es wat ik leuk vind: natuur, wijn, goede vleesgerechten en paarden.”  
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PARTNERPAKKETTEN
GTST MAGAZINE
PAKKET ‘DE KONING’
• 1x 1/1 Branded content in het magazine incl. creatie

• 1x Branded content video op GTST.nl *

• 1x Branded post op GTST socials (Facebook of Instagram)

Pakketprijs: € 6.250 (brutomediawaarde € 10.350)

PAKKET ‘BOKS’
• 1x 1/1 Advertentie in het magazine

• 1x 2/1 Branded content in het magazine

• 1x Branded content video op GTST.nl *

• 2x Branded post op GTST socials (Facebook en Instagram)

Pakketprijs: € 9.000 (brutomediawaarde € 14.950)

PAKKET ‘DE ROZENBOOM’
• 1x 1/1 Advertentie in het magazine

• 1x 2/1 Branded content in het magazine

• 1x Branded content Video op GTST.nl *

• 1x Branded artikel op GTST.nl

• 4x Branded post op GTST socials (Facebook en Instagram)

• Zichtbaarheid op lanceringsmoment

Pakketprijs: € 13.000 (brutomediawaarde € 21.650)

EXTRA OP AANVRAAG
• Productplacement / Gebruiksmoment in de serie

• Post / Video door GTST acteur op zijn of haar eigen socialkanalen

*  Branded content video heeft lengte van 1,5 minuut

(beperkte productiekosten inbegrepen)

Bovengenoemde prijzen zijn altijd in samenspraak met 

EndemolShine en F&L Media.
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GTST
MAGAZINE
2019

F&L
MEDIA

Neem voor meer informatie contact op met: 
F&L Media B.V. • Natascha Janssen-Eikhout
Tel: 024 - 24 04 647 of 06-26 356 760 
E-mail: njanssen@fnl.nl
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