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Presentator: Goedendag luisteraars. Vandaag praten we met Zainab Makhlouf. Mevrouw 

Makhlouf is de oprichter van Be Interactive. Wat doet Be Interactive?

Zainab: Be Interactive is een stichting. Het is een club voor vrouwen van alle natio-

naliteiten. We willen laagdrempelig zijn. We zijn er met name voor vrouwen 

die dicht bij huis willen sporten. De stichting is opgericht om vrouwen te 

stimuleren om meer te sporten, meer te bewegen en gezonder te gaan 

eten. De bedoeling is om door hardlopen de conditie te verbeteren. En dan 

juist samen hardlopen, daar gaat het om.

Oefening 3

U gaat luisteren naar Radio Vooruit! Te gast is mevrouw Makhlouf, zij heeft een hardloopclub  

opgericht. De presentator stelt de gast eerst even aan u voor. Hierbij is nog geen opgave.

Dan gaat de tekst nu verder. Lees eerst de opgave goed door.

Presentator: Hoe bent u zelf begonnen met sporten?

Zainab: Ik weet het nog goed, dat was in 2005. Ik liep in het winkelcentrum en ik 

zie twee jonge vrouwen met hoofddoekjes in sportkleding. En toen deed ik 

iets wat ik anders nooit zou doen, maar ik sprak die meiden aan. ‘Wat zien 

jullie er sportief uit,’ riep ik. Het bleek dat ze meededen aan een project van 

Turkse en Marokkaanse vrouwen die samen hardlopen. Ik heb gevraagd of 

ik mee mocht doen. Zo had ik mijn eerste stap gezet.

Ik heb toen zo hard getraind dat ik heb meegedaan aan een loop van vijf kilo-

meter in het Amsterdamse Bos. En ik haalde het. Ik kreeg zelfs een medaille. 

Oh, het gaf me zoveel zelfvertrouwen. Dit was het duwtje in de rug dat ik 

nodig had.

Presentator: En toen heeft u zelf een stichting opgericht?

Zainab: Ja, ik had dat met zoveel plezier gedaan dat hardlopen en dat meedoen aan 

die hardloopwedstrijd, ik wilde daar mee doorgaan. En toen hoorde ik dat 

het project eenmalig was. Ik dacht: dat kan niet, er zijn veel vrouwen die 

dat duwtje nodig hebben. Eh, ik heb zelf tot vijf jaar terug niet gesport. Ik 

had het wel willen doen, maar in mijn eentje durfde ik niet.

Met steun van het buurtcentrum heb ik toen een stichting opgezet, met de 

naam Be Interactive. Het is bedoeld voor alle vrouwen die te weinig bewegen 

maar vooral allochtone vrouwen die weinig naar buiten komen. Die geïso-

leerd leven.
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Presentator: Hoe bereiken jullie nieuwe meisjes en vrouwen?

Zainab: Nou, we hebben folders en goede contacten met andere organisaties. Maar 

het beste gaat het toch via via. We komen op schoolpleinen en in buurthui-

zen. En dan praten we met vrouwen.

En we krijgen hulp van de vrouwen die met ons hebben meegedaan met 

hardlopen. Die vrouwen zijn uit hun isolement gekomen. Deze vrouwen 

hebben weer een netwerk. Ze kennen weer mensen die ook wel willen ren-

nen en zo krijgen we via via steeds meer vrouwen die meedoen. Mond-tot-

mondreclame, dat is eigenlijk hoe het meestal gaat. Daarnaast kloppen we 

ook gewoon aan de deuren om de vrouwen naar buiten te krijgen, dus ja, dat 

doen we ook.

Presentator: Jullie komen dan één keer in de week bij elkaar. Hoe ziet zo’n training eruit?

Zainab: De looptraining van Be Interactive worden buiten in de open lucht gegeven: 

in het park in de buurt, in het bos of bij een atletiekbaan in de buurt. Het 

idee is dat we het sporten naar de vrouwen toe brengen. Daarom wordt in 

de buurt getraind, hè, daar waar de vrouwen wonen.

Het is echt een vol programma. De training die duurt maar anderhalf uur. 

In die anderhalf uur komt er veel aan bod. Eerst een beetje theorie, dat wil 

zeggen informatie over voeding, blessure preventie, wat gebeurt er in je 

lichaam… En dan lopen we naar de trainingslocatie en dan beginnen we met 

de warming-up: losmakende oefeningen om de spieren op te warmen. Ver-

volgens nog vijf minuten loopscholing om de techniek te

leren. En dan komen we echt bij de kern. De duurlooptraining en dat doen we 

wel zo’n 45 minuten achter elkaar. We besluiten de training met een cooling-

down, dus dat betekent rekken en strekken.. Ja en dan lopen we weer terug. 

Ach we hebben zoveel te doen, die anderhalf uur die vliegt voorbij.

Presentator: Op jullie website staat dat ‘Be interactive’ voor fysieke en mentale conditie 

is. Wat bedoel je daarmee?

Zainab: Dat geïsoleerde vrouwen meedoen, dat is het doel. Bewegen en hardlopen 

is het middel. Het doorbreekt de negatieve spiraal. Heel veel mensen zitten 

in een cirkel ‘slechte voeding – onvoldoende beweging – depressie en isole-

ment’. En hardlopen kan die cirkel doorbreken.

Tijdens het anderhalve uur sporten komen ook andere dingen aan bod, je 

praat over gezond eten, vrouwen geven elkaar  adviezen, vertellen elkaar 

hun verhaal. En dan voel je je al beter. Maar ook hardlopen voor een medaille 

verhoogt je eigenwaarde. Je denkt toch ‘poeh, dat heb ik maar goed gedaan’. 

En wat ook helpt: hardlopen is gewoon gezond, als je sport dan voel je je 

beter. Ik weet zeker: hardlopen op deze manier bevordert de integratie en 

ook de eigenwaarde.
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Presentator: U bent ook trainer geworden. En bij Be Interactive kun je ook assistent-

trainer worden. Hoe zit dat?

Zainab: Ja, ik vond het zo leuk, dat hardlopen, dat ik ook trainster ben geworden. En 

nu geef ik les aan assistent-trainers. Sommige vrouwen die willen door-

groeien. Die zijn sportief en vinden het leuk om voor een groep te staan. Ja, 

je kunt niet zomaar trainer worden. Je moet sportief zijn natuurlijk. Je moet 

goed voor een groep durven staan en je moet goed kunnen uitleggen.

Ehm, eigenlijk bestaat deze korte opleiding uit twee delen. De theorie en de 

stage. In de korte opleiding voor assistent leer je van alles over lesvoorberei-

ding, en tijdverdeling, je houding voor de groep, gezonde voeding en drin-

ken, voorbereiding voor evenementen. Na zes keer doe je examen. Als je dan 

je diploma hebt, dan wordt je ingedeeld bij een ervaren assistent-trainster 

om stage-uren te lopen, hè, om praktijkervaring op te doen. Dan heb je je 

diploma dus al op zak. Pas na de stage kan je zelf aan de slag met je eigen 

groep.

Als assistent-trainster bij Be Interactive krijg je een vergoeding per training: 

€ 25,- en je kunt lekker hardlopen elke week!

Presentator: Dank u wel mevrouw Zainab Makhlouf voor uw verhaal en succes bij de 

training.

Zainab: Graag gedaan.

U gaat luisteren naar Radio Vooruit! De reporter maakt straatinterviews. Hij gaat praten met 

koopmannen en -vrouwen die op Koningsdag op de vrijmarkt staan. De reporter vertelt eerst 

wat zij gaat doen. Hierbij is nog geen opgave.

Oefening 4

Reporter: Wilt u een lege zolder en een volle portemonnee? Dan moet u met Konin-

ginnedag oude spullen verkopen. Maar hoe wordt u het snelst rijk? Ik ga 

praten met verkoopkampioenen. Zij verklappen hun geheimen. Zij geven 

tips over de beste manier om oude spullen te verkopen.

Dan gaan de interviews nu verder. Lees eerst de opgave goed door. 

Presentator: Naast mij staat Carla. Hoe lang staat u al op de markt?

Carla: 12 jaar.
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Reporter: Wat verkoopt u?

Carla: Handgemaakte dingetjes uit Mexico.

Reporter: Wat zijn uw tips?

Carla: Maak zelf iets. Een oranje kettinkje bijvoorbeeld of maak iets met de konin-

gin erop. Wat ook altijd goed werkt, is een slimme aanbieding verzinnen. 

Zoals deze: één armbandje voor twee euro en drie voor vijf. Dan is het bijna 

dom als mensen er maar eentje kopen. Ik gebruik die truc en hij werkt fan-

tastisch. Prijs alles ietsje hoger zodat mensen kunnen afdingen. Dat geeft 

mensen een goed gevoel over zichzelf en jij verdient wat je wilde verdienen.

Reporter: Koninginnedag begint vroeg, hoe houdt u het zo’n hele dag vol?

Carla: Aan het begin is het altijd koud, maar ja in Nederland weet je nooit wat voor 

weer het is. Dus mijn advies is: trek laagjes aan. Twee broeken, een hemd, 

een shirt, een trui, een jas. Zo kun je altijd iets uittrekken. En zo’n dag duurt 

inderdaad lang, dus laat vrienden en familie langskomen. De hele dag al-

leen zitten is niet leuk. Bovendien heb je dan tijd voor een plaspauze, hè, je 

kunt dan even van je kraam weg.

Reporter: Ik sta nu bij Khalil, even verderop op de vrijmarkt. Hoeveel jaar staat u al op 

de markt?

Khalil: Al 15 jaar.

Reporter: Wat verkoopt u?

Khalil: Van alles en nog wat.

Reporter: Wat zijn uw tips?

Khalil: Ja, wees niet bang of verlegen. Als je mensen durft aan te spreken, kopen 

ze eerder iets. Ga nooit schreeuwen. Daar houden mensen niet van. Verko-

pen is als vissen. Je moet mensen rustig laten kijken en pas als je beet hebt, 

toeslaan met ‘kan ik u helpen?’ Kijk goed, dan kun je zien wanneer je beet 

hebt. Als de ogen van de klant twinkelen, weet je genoeg. Je moet jezelf niet 

opdringen, maar ze zelf hun gang laten gaan, dat is het eigenlijk.

Reporter: Kunnen we nog meer van u leren?

Khalil: Denk niet alleen aan geld. Het gaat ook om de gezelligheid. Leg je spulle-

tjes mooi neer. Als alles in een oude doos ligt, komt er niemand naar kijken. 

Neem een mooi kleurig kleed bijvoorbeeld. En lieg niet. Wees eerlijk. Dus 

als een kledingstuk stom staat, moet je niet zeggen dat het fantastisch 
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staat. Of als je van een vaas zegt dat ‘ie heel is terwijl ‘ie kapot is, dat moet 

je niet doen. Je kunt de persoon beter helpen met het uitzoeken van iets 

anders.

Als jij aardig en eerlijk bent tegen de mensen, dan zijn ze vaak ook weer 

aardig tegen jou en wie weet kopen ze dan meer.

Reporter: En als laatste praten we met Amnon. Hoe lang staat u op de markt?

Amnon: 20 jaar.

Reporter: En wat verkoopt u?

Amnon: Spullen uit de hele wereld.

Reporter: Wat zijn uw tips?

Amnon: Tja, weet je waar ik de meeste spullen vandaan haal om te verkopen? Die 

haal ik van de straat. Mijn tip? Als je niet genoeg spullen hebt, kijk dan bij 

het grofvuil bij jou in de buurt. Daar staan vaak echt goede spullen zó bij 

het vuilnis. Bijvoorbeeld speelgoed of meubeltjes of servies. Spullen die 

je nog goed kunt verkopen. Echt waar, je hebt geen idee hoeveel mensen 

weggooien.

Reporter: En heeft u nog andere tips voor op de Koninginnedag zelf?

Amnon: Kijk, je wilt natuurlijk dat de kopers bij jouw stalletje komen. Mijn advies: 

trek de aandacht door zelf iets te doen. Schrijf, teken, zing of doe een voet-

baltrucje, hé. Lok mensen met kreten, roep heel hard ‘jajajajaja’ of eh ‘yes 

please, ‘yes please’ of, of eh ‘huhuhuhuh’, lach de hele dag, daar worden 

klanten vrolijk van. En als er vrolijke mensen bij je stal staan, dan komen er 

vanzelf meer. Ja joh, Koninginnedag is toch gewoon een leuke dag. Je moet 

er iets moois van maken.

Presentator: Dag Tijn Fransse. U bent muzikant. Wat voor instrument speelt u?

Tijn: Ik speel dwarsfluit. Ik kan ook andere instrumenten bespelen maar dwars-

fluit is mijn hoofdinstrument. Ik heb ook dwarsfluit gestudeerd op de Rock-

academie in Tilburg.

Oefening 5

U gaat luisteren naar radio Vooruit!. Te gast is Tijn Fransse. Hij speelt dwarsfluit. De presentator 

stelt de gast eerst even aan u voor. Hierbij is nog geen opgave.
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Presentator: Waarom heeft u voor dit instrument gekozen?

Tijn: Eh ja, nou, dat is wel een bijzonder verhaal. Ik kom uit een heel groot gezin 

met 11 kinderen. Eh, mijn moeder was violist en mijn vader werkte op een 

kantoor, maar hij was ook heel muzikaal. En mijn moeder wilde nou eenmaal 

ontzettend graag muziek maken. En omdat ze nu toevallig 11 kinderen had, 

heeft ze iedereen een muziekinstrument toebedeeld. Mijn broer bijvoor-

beeld kreeg de viool, mijn zus moest achter de piano en ik, ik kreeg de fluit. 

Wij kozen niet zelf dus, maar mijn moeder bepaalde dat voor ons. Dus kreeg 

ik eerst de blokfluit en toen later ben ik dwarsfluit gaan spelen. Hihi, en-en-

en-en zo had mijn moeder een heel orkest om zich heen verzameld. Daar 

hebben we ook mee opgetreden met dat familieorkest.

Presentator: Wat heb je eigenlijk nodig om een goede muzikant te zijn?

Tijn: Ja, ja, eh, eh, voor mij is dat heel belangrijk: veel flexibiliteit, afgezien van 

natuurlijk dat je talent moet hebben. Dat-dat is logisch. Je moet muziekno-

ten kunnen lezen. Maar vergis je niet hé, die flexibiliteit is echt heel belang-

rijk. Je speelt namelijk niet alleen maar steeds met andere mensen in andere 

groepjes, hè. Het is niet zo dat je steeds in dezelfde groep speelt. De ene 

dag speel je met die persoon en dan weer met die. Je moet je dus kunnen 

aanpassen. Je moet elkaars muzikale taal kunnen verstaan, zeg maar, en dat 

is steeds een andere taal. Je moet kunnen inspelen op je medemuzikanten, 

dus je moet niet star zijn, je moet makkelijk kunnen wisselen.

Presentator: Zijn er ook minpunten aan dwarsfluit spelen?

Tijn: Ja, w-w-wat echt wel iets is waar je aan moet denken. Iets wat echt wel een 

minpuntje is.. Je bent afhankelijk van de gezondheid van je lichaam, hè. Je 

lichaam is je instrument. Ik noem maar wat: als je blaren op je lip hebt of je 

tand zit los of, ehh, wat echt wel eens voorkomt in Nederland, als je super 

verkouden bent, tja dan kun je gewoon niet meer spelen - zeker niet op een 

dwarsfluit. Dus dan moet je vervanging regelen of gewoon een optreden 

afzeggen. Ik heb dat zelf nu een paar keer gehad en dat is niet leuk. Dus die 

afhankelijkheid van je lichaam dat vindt ik wel eens jammer.

Presentator: En wat vind je positief?

Tijn: Eh, nou muziek maken is gewoon een van de mooiste dingen die er zijn. Het 

ontspant je, je-je komt tot rust. En het is mooi om te doen, je kunt gevoelens 

bij mensen los maken. Mensen kunnen vrolijk worden of juist verdrietig. Ze 

worden in ieder geval geroerd. En je kunt altijd en overal muziek maken. Bij 

alle gelegenheden. Je kunt op straat spelen maar je kunt ook op 

begrafenissen en op huwelijken en andere feestjes. Muziek is gewoon heel 

Dan gaat de tekst nu verder. Lees eerst de opgave goed door. 
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belangrijk in ieder mensenleven. Mensen waarderen het altijd als je muziek 

maakt.

Presentator: Speelt u ook in een muziekband?

Tijn: Eh, jawel, ja, ik speel in drie verschillende bandjes. Onder andere in een hele 

leuke bigband. Het is eigenlijk een show met muzikanten en een zangeres 

en een zangkoor en dansers. En het leuke is, we doen dat voornamelijk met 

vrijwilligers. Het zijn allemaal wat oudere mensen die met pensioen zijn. 

Daarom heet het ook de ‘Niet-meer-zo-jong- show’. Het is echt heel leuk. 

Juist omdat we met 30 personen zijn, allemaal van verschillende leeftijd. We 

maken veel lol samen en hebben plezier in de muziek.

Presentator: En hoe gaat dat dan zo’n optreden van zo’n show?

Tijn: Uhm, met de ‘Niet-meer-zo-jong-show’ treden we elke zondag op. Kijk, hoe 

gaat dat, eh, met die grote club mensen reizen we naar de optredens toe 

met een bus. En dan komen we om half 12 aan. Dan gaan we eerst sound-

checken, zo heet dat dan, je kijkt of de instrumenten goed staan afgesteld 

en je luistert of het geluid goed is via de boxen. Daar doe je ongeveer drie 

kwartier over. Dan ben je klaar. Dan ga je je verkleden en een beetje schmin-

ken. En dan is om half drie het optreden. Het is een familievoorstelling dus 

we doen deze show altijd ’s middags en alleen op zondag, maar één keer in 

de week.

Presentator: En hoeveel kost het om naar die voorstelling te gaan?

Tijn: Oei dan moet ik even nadenken want dat hangt ervan af in welk theater het 

is. Eh, even denken... Volgende week spelen we in Assen in de Kolk, dat is 

een mooi theater. Ehh, en de kaartjes daar kosten eeeh ik zoek het even op. 

Oh ja ik zie het al. Ehm, er zijn twee soorten tarieven. De ‘Niet-meer-zo-jong-

show’ kost 17 euro. Maar je kunt korting krijgen, als je 65 plus bent dan kost 

het maar 15 euro. Ja, zo staat het hier.

Presentator: Nog een laatste vraag. U heeft meegewerkt aan een speciaal project van 

mensen die muziek maken met mensen in andere landen. Musicians without 

borders, muziek zonder grenzen. Hoe was dat?

Tijn: Ja, in mijn vrije tijd werk ik al vrijwilliger aan dit project. Kijk, muzikant ben 

je altijd betaald of onbetaald En dit is fantastisch om te doen. Met een hele 

groep muzikanten zijn we naar een een land gegaan waar vroeger oorlog 

was, waar conflicten waren. En daar hebben we met de mensen daar, men-

sen met verschillende achtergronden, daar hebben we samen een geweldig 

muziekstuk gemaakt. Iedereen had een instrument en we musiceerden 

samen. H-het is een prachtig optreden geworden. Echt mooi om te mee te 

maken.
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Oefening 16

Dit is het einde van het interview met dwarsfluitspeler Tijn Fransse. Dit is ook de laatste luister-

tekst van het boek.

Uw antwoorden op de opdrachten 1 tot en met 6 moeten kort zijn. Soms zijn enkele woorden al 

genoeg, soms moet u één of twee zinnen zeggen. U krijgt hier 20 seconden spreektijd.

Soms staan er plaatjes of een stukje tekst bij de opdracht. Voor het bekijken van deze extra 

informatie krijgt u steeds 5 seconden de tijd. Een pieptoon geeft aan dat u moet beginnen met 

spreken.

Er volgt nu eerst een voorbeeld. Luister goed. U hoeft nog niet te spreken.

Voorbeeld U volgt een opleiding voor administratief medewerker. Tijdens de les kunt u 

de docent niet goed verstaan, omdat twee andere studenten steeds zitten 

te praten. Wat vraagt u aan uw medestudenten?

U kunt hier iets zeggen als: “Kunnen jullie even stil zijn?”

Dit was een voorbeeld. Dan begint nu de toets.

Opdracht 1 Uw collega is 60 jaar. Hij wil graag de marathon lopen. Bekijk het plaatje. 

Luister naar uw collega en reageer.

“Hoe zou jij het vinden als ik de marathon ging lopen?”

Opdracht 2 U bent in de bioscoop. Een man en een vrouw op de rij voor u zitten con-

stant te praten. U heeft daar veel last van. Wat zegt u tegen hen?

Opdracht 3 Vanavond komt er een goede film op tv. Op de andere zender is een voet-

balwedstrijd. Uw zoon wil graag naar de wedstrijd kijken. Luister naar uw 

zoon en geef antwoord.

“Naar welke programma gaan we vanavond kijken?”

Opdracht 4 U heeft zich ingeschreven voor een duikcursus. Uw buurman heeft vorig 

jaar een duikcursus gevolgd. U wilt graag meer weten over de cursus. Wat 

vraagt u aan uw buurman?

Presentator: Dank je voor zover voor dit gesprek. In ons volgende programma praten 

we nog door over Musicians without Borders, muzikanten zonder grenzen. 

Bedankt Tijn Fransse, voor dit gesprek.
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Opdracht 5 U gaat met een paar vrienden zeevissen. Eén vriend vertelt dat hij niet mee 

gaat. Wat zegt u tegen hem?

Opdracht 6 Uw partner heeft het al maanden veel te druk op zijn werk. Hij vraagt uw 

advies. Luister naar uw partner en reageer.

“Zo gaat het niet langer. Ik heb het echt veel te druk. Wat kan ik daar aan 

doen?

Bij de volgende opdrachten wordt een langer antwoord verwacht. U heeft hier 30 seconden 

spreektijd.

Soms staan er plaatjes of een stukje tekst bij de opdracht. U moet deze informatie gebruiken 

bij uw antwoord. In dit deel krijgt u altijd 15 seconden de tijd om uw antwoord voor te bereiden. 

Een pieptoon geeft aan dat u moet beginnen met spreken.

Opdracht 1 De vakantie is voorbij. U bent weer aan het werk. U zit met uw collega’s in 

de kantine. U vertelt over uw vakantie. Bekijk de plaatjes. Luister naar uw 

collega en reageer. 

Oefening 17

“Wat heb jij in de vakantie gedaan?”

Opdracht 2 De grafiek laat de sociale contacten van verschillende leeftijdsgroepen 

zien. Bekijk de informatie hieronder. Vertel welk verschil u ziet tussen jon-

geren en ouderen. Vertel ook wat u zelf belangrijk vindt. U krijgt eerst de 

tijd om over uw antwoord na te denken. Begin na de pieptoon met spreken.

Opdracht 3 Wat vindt u? Ongeveer 30 procent van alle jongeren tussen 15-23 jaar heeft 

een bijbaantje. Ze werken bijvoorbeeld in de supermarkt of brengen kran-

ten rond. Zo’n baantje hebben ze meestal naast hun opleiding. Uw zoon 

van 16 wil ook graag een baantje. Vertel wat u daarvan vindt. Vertel ook 

waarom u dat vindt. 

U krijgt eerst de tijd om over uw antwoord na te denken. Begin na de piep-

toon met spreken.

Opdracht 4 NLdoet is een jaarlijkse actie waarbij mensen een dag vrijwilligerswerk 

doen. U werkt dit weekend mee aan NLdoet. U kunt kiezen. Bekijk de tabel. 

Vertel met welk project u meedoet. Vertel ook waarom u voor dit project 

kiest. Geef twee redenen.

Opdracht 5 Wat vindt u? U heeft tijdens de cursus met het boek Vooruit! gewerkt. Uw 

docent vraagt naar uw mening over het boek. Vertel wat u van het boek 

Vooruit! vindt. Vertel ook waarom u dat vindt. 

U krijgt eerst de tijd om over uw antwoord na te denken. Begin na de piep-

toon met spreken.


