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Voor mijn ouders, zoveel liefde, dank jullie wel!
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Voorwoord

Online vriendschap is een illusie
Toen ik in juli 2009 terugkwam van huwelijksreis, kreeg ik van mijn werkgever
in Amsterdam te horen dat onze wegen zich zouden scheiden. Mijn focus op
online PR strookte niet met hun visie over traditionele PR. Een hard gelag,
want ik kwam werkeloos thuis te zitten in een stad waar ik niemand kende,
Eindhoven.
Aangezien ik al vroeg met social media bezig was, vooral Twitter, ging ik op
zoek naar mensen uit Eindhoven op Twitter. Ik ging ze volgen en met ze in
gesprek. Omdat het in de begintijd van Twitter was, werden al snel leuke
contacten gelegd. Je kon mensen toen ook nog echt volgen, zonder ondergesneeuwd te worden in Tweets. Ik sprak via Twitter af voor lunchafspraken
en ging ook naar bijeenkomsten georganiseerd via Twitter. Ik leerde al snel
veel mensen kennen.
Doordat je met mensen op social media verbonden bent, denk je mensen ook
echt te leren kennen. Kennen omdat ze lief en leed delen. Je bouwt virtueel
een heel beeld over mensen op, zonder ze live te spreken of te zien. Je krijgt
een verbinding met deze mensen. Het worden echte vrienden. Totdat…
Totdat je er achter komt dat sommige vriendschappen te snel zijn gegaan
en zijn gebaseerd op oppervlakkige dingen. Door de vluchtigheid van social
media denk je mensen echt te kennen en daar gaat het soms toch mis. Niet in
alle gevallen want er ontstaan ook mooie en echte vriendschappen.
900 vrienden op Facebook. 900 mensen die mogen zien wat ik dagelijks
meemaak, welke video’s ik leuk vind en wat ik eet. Van hen zijn er zeker 40 die
het daadwerkelijk meekrijgen. En misschien vijf die het daadwerkelijk
interesseren. Of zoals Henk Westbroek het ooit zong: ‘Online vriendschap is
een illusie. Een pakketje schroot met een dun laagje chroom.’
Een belangrijke les die ik geleerd heb van social media. Echte vriendschap en
goed contact is niet online. Dat blijft een mensending waarbij je elkaar echt
moet ontmoeten en via diepe gesprekken echt moet leren kennen. Niet via
een foto van je kat of je eten.
En dat is volgens mij ook de essentie van Kara’s ‘Vijfhonderd+ Connecties en
duizend Vrienden.’
@jwalphenaar
Spreker, trendwatcher, trainer en inspirator over social media,
(content)marketing, ondernemen en personal branding

Voorwoord

Durf te vragen
Een eigen boek schrijven en publiceren. Het staat bij veel mensen op hun
bucketlist. Zelf droomde ik daar ook altijd van. Ik vond schrijven leuk. Ik had
alleen geen idee wat ik zou moeten schrijven. Wat had ik de mensheid nou
mee te delen? Toen kreeg ik op 25-jarige leeftijd een dwarslaesie. Mijn leven
veranderde van het ene op het andere moment. Ik hield een weblog bij
waarop ik vertelde over mijn tijd in het ziekenhuis, het revalidatiecentrum,
mijn strijd om weer te leren lopen. En hoe ik uiteindelijk de rolstoel
accepteerde. Duizend weblogs later had ik meer dan voldoende verhalen om
eindelijk dat boek te schrijven. Ik mailde uitgeverij Nieuw Amsterdam dat ik
een bijzonder verhaal had. Een dag later kreeg ik te horen dat ze dat graag
wilden publiceren. Mijn boek Kracht – Het nieuwe leven van een optimist - is
inmiddels in de vierde druk en het is een standaardwerk geworden voor
revalidatie-centra, dwarslaesie patiënten en hun familie.
Ik had meer jeugddromen. Als fanatieke keeper hoopte ik ooit in Oranje te
spelen. Toen twintig was behaalde ik het eerste elftal van mijn voetbalclub en
speelde ik in de Tweede Klasse.
Ik kreeg mijn dwarslaesie en mijn keepersloopbaan was voorbij. Een paar jaar
later begon ik met rolstoelbasketbal. Eerst schieten op een basket in een afgelegen gymruimte. Later meetrainen met een serieus rolstoelbasketbalteam uit
Amsterdam. Ze speelden Eredivisie. Net toen ik meetrainde raakte een speelster geblesseerd en hadden ze mij nodig. Ik mocht debuteren in de Eredivisie.
Basketbal werd mijn nieuwe passie. Op een dag zat de bondscoach van het
Nederlands rolstoelbasketbalteam op de tribune. Hij nodigde mij uit om op
Papendal mee te trainen met Oranje. Ik vond het geweldig: mee mogen
trainen met de beste rolstoelbasketballers van Nederland was een enorme
eer. De verrassing was compleet toen ik een paar maanden later een mailtje
kreeg met de selectie voor een oefeninterland Nederland – Duitsland.
Mijn naam stond er bij!
Ik speelde mijn eerste wedstrijd in Oranje… en vier jaar lang leefde ik als
fulltime topsporter. Elke dag twee keer trainen op Papendal en op kosten van
NOC*NSF en de NBB de hele wereld over vliegen met het team voor prachtige
trainingsstages en wedstrijden. Op een paar punten na liepen we kwalificatie
mis voor de Paralympische Spelen in Londen 2012. Maar ik vond het geweldig:
via een enorme omweg was mijn jongensdroom om in Oranje te spelen toch
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nog uitgekomen. Iets wat ik als lopende sporter nooit bereikt zou hebben is
mij als aangepast sporter tòch gelukt.
Het is inmiddels mijn hobby geworden om de dromen van mijn bucketlist uit te
laten komen. Ik wilde ook altijd een documentaire maken. Volledig low-budget
heb ik dit jaar een film gemaakt over Giel Beelen. Ik deed alles zelf: filmen,
geluid, belichting, montage, regie, interviewen, monteren, produceren.
Maar het was voor mij onmogelijk om alle apparatuur zelf te tillen. Dus elke
dag dat ik ging filmen zette ik een oproep op Twitter of iemand met mij mee
wilde gaan, met daarbij de hashtag #durftevragen. Ik kreeg mooie reacties,
veel mensen waren best bereid om een dagje op te offeren om mij te helpen
met het maken van mijn film.
Ieder mens heeft talenten en dromen. Het realiseren van die dromen is,
volgens mij, het mooiste dat je mee kunt maken. Dat die fantasie die ik zo lang
gekoesterd heb, opeens werkelijkheid wordt. Iets dat ik altijd al heb willen
maken, ligt opeens tastbaar voor mijn neus. Mijn boek. De dvd van mijn film.
Vastgelegd voor de eeuwigheid.
Mijn eigen theaterprogramma is het volgende vinkje op mijn bucketlist.
Ik realiseer me maar al te goed dat ik maar weinig dromen had kunnen
realiseren zonder de hulp van anderen. Zonder de hulp van mijn fysio’s en
mijn familie was mijn revalidatieperiode onmogelijk geweest. Zonder de
hulp van mijn uitgever en redacteur was mijn boek nooit zo mooi geworden
als dat het nu is geworden. Zonder de coaches, spelers en sponsors van het
Nederlands rolstoelbasketbalteam had ik geen interlandcarrière. Zonder de
vrijwilligers die mij hielpen met mijn film was er geen documentaire.
En zonder de begeleiding van mijn impresario en nog veel anderen was ik
nooit in het theater terecht gekomen.
Kortom. Je kunt het niet alleen. Als je iets ècht graag wilt, moet je durven om
te vragen. Om te zeggen: dit is wat ik graag wil bereiken, en dat ga ik ook
doen!
En dat is wat Kara Blok heeft gedaan! Kara had een idee in haar hoofd en
heeft het uitgewerkt. Zij heeft een boek geschreven en meteen maar een boek
trailer er bij laten maken! Doortastend! Ze heeft mensen gevraagd om mee te
helpen haar droom te realiseren.
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Haar motto is dromen, plannen, doen én vragen!
‘Marc de Hond, je kent me niet, maar zou jij het eerste exemplaar van mijn
boek willen overhandigen!
O ja, en misschien ook nog een voorwoordje schrijven?’
Daar kan ik toch geen ‘nee’ tegen zeggen?
Marc de Hond is voormalig 3FM-dj, presentator, rolstoelbasketballer en
schrijver. Vanaf het voorjaar van 2015 toert hij met zijn eerste theaterprogramma ‘Scherven Brengen Geluk’ langs de Nederlandse theaters.
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Begin
‘I have 422 friends, yet I am lonely.
I speak to all of them every day, yet none of them really know me
The problem I have sits in the spaces between,
looking into their eyes, or at a name on a screen.
I took a step back, and opened my eyes,
I looked around, and then realised
that this media we call social, is anything but
when we open our computers, and it’s our doors we shut.’
uit ‘Look up’ van Gary Turk
Leg je telefoon neer, log uit op Facebook en praat met anderen. Als de sociale
media en de mobiele telefonie in de bloeiperiode van Ramses Shaffy hadden
bestaan en even populair waren als tegenwoordig dan weet ik zeker dat zijn
‘Sammie, kijk omhoog Sammie’ een mega You Tube hit was geworden.
Glimlach naar de passagier tegenover je in de bus en ‘tweet’ vandaag nu ‘ff’
niet. Kijk eens op! Turk heeft een snaar geraakt: zijn filmpje is inmiddels door
ongeveer 47 miljoen mensen bekeken.
De sociale media zijn hot, maar hot in de zin van warm? Warm in de zin van
dichtbij en echt contact? Of betekent het slechts een virtuele nabijheid?
Wanneer we share’n & like-n ,delen wij dan werkelijk iets van onszelf? Wie zijn
de mensen van wie ik de petekind kiekjes, geschoten in een of ander obscure
buitenlandse dierentuin, geliked heb? Of van wie ik de -niet echt mijn smaak,
absoluut niet mijn smaak!- prullaria in een moment van dwaasheid geshared
heb?
Een persoonlijk berichtje voordat wij een onbekende uitnodigen Vriend te
worden is tegenwoordig niet vanzelfsprekend. Waar komt deze gemakkelijke
oppervlakkigheid vandaan?
Via de sociale media delen mensen ervaringen en kennis en vertellen mensen
verhalen. Dit kunnen oersaaie of weerzinwekkende verhalen zijn, waar ze
opgescheept mee worden. Echter, naast de bagger krijg ook ik amusante en
leuke zaken onder ogen en mag ik waarachtig geïnspireerd raken!
Wie zijn die stoere ondernemers met doorzettingsvermogen en verbeeldingskracht die zich niet door tegenslagen hebben laten ontmoedigen en hun
droombedrijven zijn gestart? Altijd op zoek naar verbinding met mens en dier
ontstond het idee een aantal van mijn sociale media contacten te benaderen.
Koetjes en kalfjes horen in de wei en dit bedoel ik trouwens ook letterlijk!
Ik wilde dieper graven, ik wilde weten wie deze mensen zijn. Wat waren hun
12
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dromen en welke tegenslagen zijn ze tegen gekomen? Hebben ze ergens spijt
van? Wat betekent geluk voor hen? Wat geeft hen energie? En wat betekent
liefde ?
Ik reisde vervolgens van Hoenderloo via onder meer Baarn, Gouda, Utrecht
en Leiden naar Amsterdam. Van Schiphol via London naar Newbury, om
achttien contacten te ontmoeten. Deze enthousiaste coöperatieve vrienden
en connecties heb ik het hemd van het lijf gevraagd. Zelfs jeugd
herinneringen en ‘passie’ -momenten vast gelegd op camera, heb ik van hen
mogen ontvangen. Dan getuigt het van beleefdheid om zelf het derrière ook
iets te ontkleden, niet waar?
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Hoofdstuk 1

Karanina Cornelia Blok
‘When you discover your true nature and know who you really are,
you stand fearless.’
Deepak Chopra op Twitter
Tachtigduizend namenboekjes door geploeterd, de betekenis van haar
voornaam echter nooit getraceerd.
Vernoemd naar de hoofdrolspeelster Anna, vertolkt door Greta Garbo in de
film Anna Karenina.
Aha moment bij het lezen van het gelijknamige boek van Leo Tolstoj.
Ojee moment bij het zien van opbeurende slot-station-scene.
Niettemin in haar sas met Russische ‘roots’ afgezien van historisch beladen
voornaam.
Scheel geboren, ogen inmiddels redelijk rechtgetrokken.
Doel: snel naar de aarde en fors leren.
Tussenstand halverwege dit vergankelijke leven:
Rode draad tijdelijk zoek, roze pluisjes momenteel aanzienlijk beter zichtbaar.
Maakt gezicht schoon met natte babybilletjesdoekjes op advies van vriendin.
Geboren en getogen in de residentie van Jacobse en van Es en voormalig
Koningin B.
Op zesjarige leeftijd werd duidelijk: Sint bestaat niet en volwassenen liegen.
Ontdekking had grote gevolgen voor vertrouwen in grote mensen die blijkbaar
bedriegen.
Twijfel over echtheid uitslag Cito toets Mavo+.
Vreugdevol en enthousiast onthaal als twaalfjarig mädchen op voormalig
Jongens Atheneum.
Dol op:
Engelse kostuumdrama’s: ‘Downton Abbey’ en ‘Mr Selfridges.’
Wandelen hand in hand met ‘Horse and Hound.’
Luisteren naar ‘the White Cliffs of Dover’ van Vera Lynn.
Tubetjes douchegel, getraceerd in badkamer Landgoed Lauswolt.
Spreuken, gezangen en quotes.
Tijdens hormonale uitschieters last van:
Anti- spirituele en pro-Snoopy gedachten: ‘I love mankind, it is people I cannot
stand.’
Baalt van ‘radiostilte’ van gene zijde.
Denkt dat haar mobieltje afgaat wanneer de vogels buiten fluiten.
Vijfhonderd+ Connecties en duizend Vrienden
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Heeft een hekel aan tanden flossen.
Na deal met tandarts besloten te gaan ragen.
Realiseert zich dat dit werkwoord een goudmijn aan mogelijkheden biedt voor
Sinterklaas rijmen: oude van dagen, behagen, koeienmagen, jouw blikken
vervagen, wil me niet af vragen waarom zelfs gedachten aan jou me immer
nog plagen, op jonge Clint Eastwood- look alikes jagen, stoere boswachters die
dode bomen omzagen en over heide crossen in hun terreinwagen.
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Willy van Ark
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Hoofdstuk 2

Willy van Ark
‘Stilte…. meestal heb ik toch wel
een radiootje aan.’
Wie van mijn sociaal media contacten wilde ik interviewen? Ter inspiratie
liep ik een rondje dorp. Langs de kermis op het dorpsplein en over de heide
belandde ik bij een vijfsprong van wegen. Als uit het niets materialiseerde hij
zich: een man in uniform en met pet, op een door klimop en heesters overwoekerd bospaadje in de avondschemering. Mijn hart klopte in mijn keel en ik
dacht : ‘wow, een echte boswachter!’
Wie ben jij?
Ik ben Willy van Ark, vernoemd naar mijn tante, maar de officiële geboortenaam is Willem van Ark. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen, een jongen en
een meisje van respectievelijk twaalf en tien jaar.
Wat is je achtergrond?
Ik ben een echte Hoenderloo-er en zoon van een patatboer. Tiny en Gerrit
waren mijn ouders. Mijn drie broers en ik zijn eigenlijk door vier personen
opgevoed en gevormd, want onze tante Gijsje en opa woonden toen wij klein
waren bij ons in huis. Mijn moeder had de leiding over de cafetaria en mijn
vader werkte in het bos. Hij kocht ‘hout op stam’ dat hij klaar maakte voor de
fabriek. Dit werk heeft hij jaren volgehouden en pas toen Hoenderloo
‘s zomers volledig een vakantiedorp werd, is hij mijn moeder in de frietzaak
gaan helpen. Alhoewel mijn moeder altijd thuis was en voor ons klaar stond,
kan ik me van een echt gezinsleven niet veel herinneren. Wanneer ze in de
zaak stond en vooral tijdens de drukte rond etenstijd, moest je zelf je eten
opscheppen. Je plofte ergens neer en at alleen, of met iemand van de familie
die toevallig ook aanwezig was. Het gezinsleven was vroeger veel minder
hecht. Ik kan me niet herinneren dat wij ooit met het heel gezin aan tafel
hebben gegeten. Mijn moeder is tien jaar en mijn vader zeventien jaar
geleden overleden en ik mis hen nog elke dag, er was volop liefde. Sommige
mensen kunnen er niet tegen dat wij zo vrij zijn, maar ik zie het als een
pluspunt. Wij kunnen gaan en staan waar we willen. Vroeger keken we nooit
op de klok, wanneer je er een keer met eten niet was moest je dit zelf weten,
dan kreeg je niets. Ik heb dus niet echt geleerd om ergens op tijd te zijn, maar
nu moet dit wel, wat soms niet meevalt.
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Wat doe je in het dagelijks leven?
Sinds 1980 werk ik als boswachter bij Natuurmonumenten. Ik ben begonnen
als bosarbeider. In de loop der jaren zijn de bosarbeiders boswachters
geworden. De werkzaamheden van een bosarbeider bestonden uit het
verzorgen van het bos, het aanplanten van jonge gewassen en ervoor zorgen
dat brandbanen en wegen schoon en begaanbaar bleven. Tegenwoordig
wordt dit werk uitbesteed en ben je vooral opzichter. Vooraf aan mijn werk
bij Natuurmonumenten heb ik in de bouw gewerkt. Ik heb een opleiding als
metselaar gevolgd. Toen in de jaren ‘80 ontslagen vielen ten gevolge van
de crisis, was ik er een van. Na mijn ontslag heb ik bij Natuurmonumenten
gesolliciteerd en werd meteen aangenomen vanwege mijn ervaring met het
‘boswerk’. Dat had ik van mijn vader geleerd. In het begin was dit wel wennen.
In de bouw lever je een prestatie en wanneer je langs een van je gemetselde
huizen rijdt, zie je het resultaat van je werk. In de natuur zie je dit minder.
Het boompje groeit, wordt weer omgezaagd en dan ben je weer terug bij af.
In mijn huidige werk kan ik echter oud worden, omdat er geen aanslag op
mijn lichaam wordt gepleegd zoals in de bouw. Bovendien heb ik mijn vrijheid
in het bos weer teruggekregen.
Wat doe je om te ontspannen?
Ik heb veel gevoetbald, momenteel lukt dat niet door mijn versleten knie.
Wel fluit ik af en toe. Dat vind ik ontzettend leuk. Zo ben ik nog een beetje
betrokken bij het voetballen. Samen met mijn zoon mountainbike ik. Een
boekenwurm of televisiegek ben ik niet. Buiten bezig zijn, beetje prutsen en
houthakken, daar geniet ik van.
Wat waren je dromen en welke dromen heb je nu?
Ik wilde wel topvoetballer worden, maar aan mijn medespelers te zien zou dat
niet gaan gebeuren. Voor het dorp Hoenderloo hebben we aardig op niveau
kunnen voetballen en ik heb ook een poosje in het Eerste gevoetbald.
Mijn droom voor nu is dat ik gezond 67 jaar mag worden en daarna van mijn
huis, van mijn plekje kan genieten.

De passie van Willy van Ark
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