
2022 • NO. 1

HELP!IK VOEL MIJ ONZEKER...

VOOR, DOOR & OVER CHICA’S

WAT IS
JOUW

TALENT?
DOE DE TEST!

8 TIPS   SARA DOLVOOR JOUW VIRAL TIKTOK

SM
OOTHIE

POWER!

VAN

TIM
E



S.O.SCHICA
CHICA WEET RAAD

BODYTALK: SCHEREN?! 

VERLIEFD?! 5 TIPS HOE JIJ DAT   
LAAT WETEN

EERSTE HULP BIJ ONGESTELDHEID

JE EERSTE SCHOOLDAG

DAGBOEK VAN...

10 TIPS TEGEN VERVELING

8

10

21

22

50

52

54

Relax
BN'ERS OP VAKANTIE

SELFLOVE: MAAK JE EIGEN 
GEZICHTSMASKER

COMFI MUSIC

17

31

40

Stories
SMOOTHIE TIME 

SARA DOL'S TIKTOKTIPS

RACHEL'S ZELFHAAT

COVER
41

42

44

Fashion
MIX & MATCH

STYLE JE WITTE T-SHIRT

YOU ROCK THE LOOK

ONTDEK JOUW KLEUR!

25

34

47

48

Fun
STRIP LOU

TESTJE WAT IS JOUW TALENT?!

BAKKEN MET RACHEL

DIY MAAK JE EIGEN BLIKVANGERS

STRIP CHICA'S

TESTJE BEN JIJ EEN FAMILIE-
OF VRIENDENTYPE?

5

12

14

20

32

35

CHICA
ANNE-MAR'S ONZEKERHEID

BLIND ÉN PAARDRIJDEN, MARINA DOET HET! 

THE REAL STORY:  GIOA, EMMA EN NUMIDIA

CHICA POWERVERHALEN  

ANNE’S GEHEIM 

4

16

18

36  

51 

Power

30

28

Dank aan
ALLE CHICA'S DIE AAN

DIT NUMMER MEEWERKTEN

REDACTIE CHICA
Postbus 21000, 1202 BA  Hilversum
Chica@eo.nl

HOOFDREDACTIE
Kim Tanghe 

EINDREDACTIE
Eline Westland (beeld), Kim Tanghe (tekst) 

REDACTIE
Maxime Vernooij, Anne-Sophie Weijma, Roos van den Engel, 
Miriam Verkerk, Shaniqua Schoop, Helena Bos

COVER 
Fotografie: Linda Roelofs 
Visagie: Judith Mentink 

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE
Fotografie: Willem-Jan de Bruin, Miriam Verkerk, Anne-Sophie Weijma
Striptekenaar: Melanie Kranenburg
Tekstcorrectie: Anouk van de Schootbrugge 
Marketing: Janne Buursema 
Uitgever: Aad Reinds
Assistent uitgever: Tjitske Hollestelle

ART DIRECTION 
Pankra.com

VORMGEVING
Jeroen van Engelenhoven
Eline Westland
Miriam Verkerk

DRUK
Senefelder Misset, Doetinchem

CHICA is een uitgave van de EO. De redactie stelt zich niet aansprakelijk voor 
de inhoud van advertenties, aanbiedingen, arrangementen, enz.

SERVICE
eo.nl/service
EO-Klantencontactcentrum, Postbus 21200, 1202 BE  Hilversum

www.eo.nl
Oude Amersfoortseweg 79, 1213 AC  Hilversum
IBAN NL59ABNA0550414746, BIC ABNANL2A

ADVERTENTIES
BDUvakmedia, Postbus 67, 3770 AB  Barneveld
Roel Abraham: E-mail: r.abraham.bdu.nl
Alle advertentiecontracten worden afgesloten conform de Regelen voor het 
Advertentiewezen gedeponeerd bij de rechtbanken in Nederland.

INHOUD

PEFC/30-31-151

PEFC gecertificeerd

Dit hout komt uit 
duurzaam beheerd 
bos en gecontroleerde 
bronnen

www.pefcnederland.nl

O“O nee, hij zakt af. Ja, shit, had ik toch die riem iets 
strakker moeten zetten.” Ik loop het schoolplein op. Ik 
zit in groep 8 en ik draag de grote skatebroek van m’n 
broer. In de zoektocht naar mijn eigen stijl probeerde 
ik af en toe iets geks. Soms kreeg ik er spijt van, 
zoals deze keer, toen een klasgenootje vroeg: “Zo’n 
skatebroek is toch voor jongens?” Kak. Het viel niet in 
de smaak bij m’n vriendinnen en mijn enthousiasme 
werd daarmee direct naar een dieptepunt gebracht. 
Ik wilde namelijk én m’n eigen stijl én de goedkeuring 
van m’n vriendinnen hebben. Dus toen verdween de 
grote skatebroek snel weer in de kast van m’n broer. 

Vragen als ‘Hoor ik er wel bij?’, ‘Wat vinden anderen 
eigenlijk van mij?’ en ‘Durf ik mezelf te zijn?’ heeft 
iedereen. Nog steeds heb ik veel vragen … Ik ben 
bekend van televisie, maar dat zegt niet dat ik veel 
zelfvertrouwen heb of dat ik altijd blij ben met mezelf 
als ik in de spiegel kijk. Integendeel, ik ben soms heel 
onzeker. Ik loop niet meer met m’n rugzak op m’n 
billen omdat ik ze te dik vind, maar dat deed ik wel 
op de middelbare school. Als ik moest plassen tijdens 
de les, hield ik het liever op tot de pauze, want dan 
kon ik met mijn rugtas om de klas uit. Bizar hè? Nu 
vind ik dat volstrekt onnozel, maar ach … Ik denk dat 
ik die fase nodig had om ergens te komen. Want om 
zelfvertrouwen te krijgen, moet je het eerst opbouwen. 
Je moet af en toe je neus stoten, iets uitproberen, een 
keertje huilen en daarna weer hard feestvieren. Als we 
elkaar maar accepteren zoals we zijn. 

Accepteren
Accepteer jij je vriendinnen, klasgenootjes, ouders 
en broers of zussen zoals ze zijn? En laat je hen in hun 
waarde? Dat gaat namelijk nog een stapje verder. Je 
kunt iemand accepteren, maar het is nog mooier om 
te ontdekken hoe je iemand kunt waarderen om wie 
diegene is. Ook als iemand anders is dan jijzelf, kun je 

je best doen om het mooie daarvan in te zien. Als ik me 
verdiep in een ander, die eerst ver van me af leek te 
staan, komt diegene ineens dichtbij. Omdat die persoon 
helemaal niet zo anders is dan ik dacht. En net zoals jij 
moet ik ook gewoon huilen, plassen en gapen. Ik weet 
soms ook niet of ik het wel goed doe. Blijkbaar staan 
we veel dichter bij elkaar 
dan we vaak denken! Je 
hoeft dus niet onzeker te 
zijn en tegen een ander 
op te kijken. Je bent 
goed zoals je bent!

Hoor ik er wel bij? 
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 Eerste Hulp Bij 
ONGESTELDHEID Je kunt flauwvallen als je te veel bloed verliest tijdens je menstruatie.

Als je ongesteld bent, krijg je meer zin in chocola.

Anderen kunnen het aan je zien als je ongesteld bent.

Als je ongesteld bent, kun je niet zwemmen.Dokter Addy
      geeft advies

Ongesteld worden is even wen-
nen. CHICA-dokter Addy vertelt 
je alles wat je moet weten over 
je menstruatie.

WAAROM BLOED JE ALS JE ONGESTELD 
BENT?
Je baarmoeder maakt zich elke maand klaar voor als 
er een bevruchte eicel gaat nestelen. Het slijmvlies aan 
de binnenkant van je baarmoeder wordt dan dikker en 
is goed doorbloed. Maar als na je eisprong het eitje 
niet bevrucht wordt (en je dus niet zwanger bent), is 
dat slijmvlies niet meer nodig! Het slijmvlies en bloed 
komt dan via je vagina naar buiten. 

WAAROM KAN JE MENSTRUATIE PIJN DOEN?
De baarmoeder bestaat voor een groot deel uit spier. 
Deze spier trekt samen tijdens je menstruatie. Het 
krampgevoel in je onderbuik is ook de schuld van 
het hormoon prostaglandine. Dit hormoon kan ook 
in andere delen van je lichaam klachten geven, zoals 
hoofdpijn.  

WAAROM KRIJG JE PUISTJES ALS JE ONGE-
STELD WORDT?
Heb je ze weer … die hormonen! Hormonen zorgen 
ervoor dat talgklieren meer talg maken. Daar komen 
bacteriën bij en die combinatie zorgt voor puistjes. 
Als het lichaam die combinatie opruimt met witte 
bloedcellen, komt er een wit kopje op. En tadaaa: een 
puistje!

Wat weet jij over 
je eigen menstruatie? Doe de test!

1 – fabel  2 – feit  3 – fabel  4 – fabel  

 FEIT   FABEL

            
            
            
            

1.
2. 
3. 
4. 

WELKE MENSTRUATIE PRODUCTEN KUN JE 
HET BESTE GEBRUIKEN?
Het maakt niet uit wat je gebruikt: 
maandverband, tampons, een menstruatiecup of 
menstruatieondergoed. Het gaat erom wat jij het 
prettigst vindt. Tijdens zwemmen is een tampon of 
menstruatiecup handig, maar misschien wil je ‘s nachts 
juist wel maandverband gebruiken. Let daarbij op 
merken die zonder plastic en chemicaliën werken, 
zoals Natracare of Yoni. 

Wil je meer weten over welke producten je kunt 
gebruiken tijdens je menstruatie en hoe vaak je die 
moet wisselen? Check hier de aflevering! 

WAT KUN JE DOEN OM DE ONGESTELDHEID 
AANGENAMER TE MAKEN?
Zorg goed voor jezelf! Als je moe bent of veel stress 
hebt, is je menstruatie vaak vervelender. Ga lekker op 
tijd naar bed, eet gezond en drink voldoende water.

FEIT FABELOF
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MEER OVER ONGESTELD WORDEN?!
CHECK DE AFLEVERING



Smoothie 
Time!

Oelalaaa! Deze unicorn-smoothie is echt 

megalekker én heeft helemaal de looks om 

er fantastische foto’s van te maken.

YAY, we gaan eerst drie overheerlijke 
laagjes maken! Mix 1 banaan met de 
mango en 50 ml melk tot een gele 
smoothie. Heb je geen blender? 
Gebruik dan een staafmixer.

Blend voor het paarse laagje een 
banaan, de bramen en 50 ml melk 
totdat het helemaal egaal is.

Mix voor de roze smoothie 
de laatste banaan met 50 ml 
melk en de frambozen.

Nu komt er een precies werkje: 
verdeel de smoothies voorzichtig 
in het glas, laagje voor laagje.

Als laatste kun je met een chocoladestift 
een gezichtje tekenen op het glas, dat 
maakt het helemaal af. Tadaaa! Daar is 
je unicorn-smoothie, enjoy!

Wat HEB je nodig?
(Dit recept is voor twee smoothies.)

3 bananen
150 ml volle melk
75 g stukjes diepvries-mango
75 g diepvries-framboos
75 g diepvries-braam
1 ijshoorntje 
slagroom in een spuitbus
2 marshmallows of mini-marshmallows
chocolade-decoratiestiften

Stap 1
Stap 2 Stap 3

Stap 4

Stap 6

Stap 7

Stap 8
Steek het hoorntje erin en ook 
de marshmallows, zodat je 
twee schattige oortjes krijgt.

Leg het ijshoorntje 
even aan de kant, 
het is eerst tijd voor 
slagroom. Maak een 
flinke toef op de 
smoothie.Stap 5

Snijd nu het 
ijshoorntje door-
midden, anders 
is-ie veel te groot! 
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#1 •
 LOOK OF THE DAY

Als jij je goed voelt in 
wat je draagt, straal je dat

ook uit!  Pak je lievelingskleding-
stuk en mix & match jouw look voor 

die dag. Slim om het een avond van te 
voren te doen. Scheelt weer stressen in de 

ochtend :)

En moet je een flink stuk fietsen naar 
school? Neem dan een extra shirtje 
mee in je school-tas dan voel je je 

weer helemaal fris! #2 • SLEEPING
                      BEAUTY

#3 • OMKLEDEN MET GYM

  
Het kan best een beetje 

spannend zijn! Maar met gymmen 
moet je allemaal je omkleden dus let 

vooral niet op anderen ;) Wat fijn kan zijn is 
om rekening te houden met welk ondergoed 

je draagt op de dagen dat je gym hebt. Gaatjes 
in een slipje of een hemdje met uitgelubberde 
bandjes zorgen ervoor dat jij jezelf misschien niet zo 
zelfverzekerd voelt. Als dat allemaal in orde is, heb jij 
niks om je zorgen over te maken. Iedereen heeft een 

ander lichaam en dat is juist heel mooi en bijzonder.

  
Door de zenuwen kan het  soms moeilijk zijn om 
in slaap te vallen. Neem voordat je gaat slapen een 
lekker warm bad of douche zodat je spieren goed 

kunnen ontspannen. Laat daarnaast je telefoon 
een halfuur voordat je wilt gaan slapen met rust. 

Slapen wordt namelijk best wel lastig met al 
die leuke TikTok-dansjes in je hoofd.
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Shorts
1 	 	Als	mijn	beste	vriendin	en	

ik	in	de	stad	lopen,	vragen	
mensen	altijd	of	we	zusjes	
zijn.

   Dit gebeurt echt ALTIJD, laat ons toch 
rustig shoppen!

     Mijn zusje IS mijn beste  
vriendin!

    Dit heb ik echt nog NOOIT gehoord.

 
2 				Tijdens	een	

familiebijeenkomst	…
   Zit ik in een hoekje te appen met 

mijn vriendinnen.
     Leer ik mijn neefjes en nichtjes een 

nieuw trucje op de trampoline.
    Meng ik mij in de volwassenen-

gesprekken. Of ik al weet wat ik wil 
worden, ehm …?

 

3 				Niemand	weet	wat	mijn	
allergrootste	blunder	
EVER	was	…

   Behalve mijn bestie. Zij was er zelfs 
bij! #awkward!

     Behalve mijn gezin, want zij 
zagen mij met blozende wangen 
thuiskomen.

    Dat blijft een geheim voor ALTIJD.

 
4 				Als	ik	verliefd	ben…

   Horen mijn vriendinnen dat direct, 
ook al hadden ze dat natuurlijk 
allang door!

     Neem ik mijn moeder/tante/oma in 
vertrouwen en vertel hun ALLES over 
mijn crush.

    Wil ik eerst zeker weten of diegene 
ook verliefd is op mij voordat ik over 
hem of haar vertel.

 

5 				Op	social	media	kom	
je	een	hilarisch	filmpje	
tegen.	Naar	wie	stuur	je	
het	door?

   Ik kreeg niet eens de kans het 
door te sturen, mijn bestie 
stuurde hem zojuist al in de 
vriendinnengroepsapp.

     Ik stuur het niet door, ik laat het 
straks thuis wel aan iedereen zien.

    Tien minuten lang ga ik stuk in mijn 
eentje. Ach, ik denk niet dat anderen 
deze humor snappen.

DOE DE TEST

Ben jij eerder een familie- of vriendentype óf 
ben je wat meer op jezelf? Doe de test en kom erachter!

Ga voor een krach-
tige look met deze 

panterprint! 

MEESTE   
Jouw besties zijn ALLES 
voor jou! Als jij moest kiezen 
tussen een familie ter grootte 
van je Insta-following of een 
legioen aan besties, koos jij 
voor het laatste. Het is fijn om 
van die lieve vriendinnen om 
je heen te hebben, maar het 
is ook belangrijk om soms 
een beetje van je tijd aan 
familie te geven.

Uitslag! 
Tel	de	vormpjes	
op,		welke	heb	je	
het	meest?	

MEESTE 
Jij hebt echt geluk met zo’n 
hechte familieband. Als er 
iets is, weet jij dat je altijd op 
je familieleden kunt rekenen. 
Ze zullen allemaal vast dol 
op jou zijn, want jij laat hen 
echt een onderdeel zijn van 
je leven, naast dat je ook je 
vriendinnen hebt.

MEESTE     
Met je vrienden en familie 
zijn vind je supergezellig! 
Maar hoe heerlijk is het om 
af en toe ook even alleen 
te zijn. En dat is ook oké! 
Vergeet niet dat zij er altijd 
voor je zullen zijn en dat ze 
het juist leuk zullen vinden 
als je dingen met ze deelt.

Een wit T-shirt lijkt misschien saai, maar je kunt er juist zoveel 
kanten mee op. Anne laat je 6 verschillende outfits zien, 

waardoor je opvalt met een simpel wit T-shirt!

6STYLE JE 
           T-SHIRT witte

Welk type ben jij?

Tijd voor blote
benen met deze

cute look

rokje

Love it or hate it, 
een tuinbroek staat 
ge-wel-dig met de 

juiste styling!

FlowerY
Flared

Draag het
casual met een 

denim gilet

PERFECT
voor een zomerse 

schooldag!

Combineer 
een spencer en je

past zo in een 
highschoolfilm

High

4



Wie weet stromen de views, likes en volgers 
met dit stappenplan in no-time binnen. 

Hoe maak jij een 
VIRAL TikTok?                                     Tips & tricks van Sara Dol!

Sara Dol
Maakt vooral grappige 
muziekvideo’s en 
video’s met special 
effects.

Leeftijd: 
20 jaar 

Aantal volgers: 
2,6 miljoen

Allereerste video: 
25 december 2015, op 
Musically!

Best bekeken video: 
29,4 miljoen views

3. DE LOCATIE
Hoe leuker de locatie en dus de achtergrond, hoe meer mensen de 
video blijven kijken! Een gekleurde muur, het bos of de gang op 
school: zolang het maar opvalt en anders is dan de rest. 

4.  INSPELEN OP TRENDS
Urenlang scrollen op de For You Page helpt mij bij het vinden van de 
juiste trends. Als ik meerdere keren hetzelfde geluidje hoor met een 
bepaalde beweging, dansje of stukje comedy, dan weet ik dat het op 
dit moment een trend is. En dan wacht ik niet te lang om hier mijn 
eigen versie van te maken!

5. #
Denk na over een goede tekst voor onder je video en kies hashtags 
die passen bij het onderwerp. Stel een vraag in de caption of zorg dat 
mensen iemand anders taggen. Hashtags die meer dan een miljoen 
keer zijn gebruikt, werken vaak niet. Je video komt dan bij veel mensen 
terecht die hem niet interessant zullen vinden. 

6. TEKST IN HET SCHERM 
Wat mag eigenlijk niet ontbreken in je TikTok-video? Tekst!
Zo weten mensen al snel waar de video over gaat en het trekt de 
aandacht. Ook fijn voor mensen die doof of slechthorend zijn. Dan 
kunnen ze meegenieten van jouw leuke video!   

7. FILTERS 
Maak gebruik van de TikTok-filters. Hier wordt je video meestal nog 
veel leuker van! Ik ben fan van het green screen-filter. Zo kun je de 
achtergrond van je woon- of slaapkamer bijvoorbeeld veranderen in 
een strand met palmbomen of in het plein voor de Eiffeltoren.

8. BE YOU  
Video’s waarin ik mij goed voel, doen het vaak het best. Jezelf goed 
voelen is voor iedereen anders. Het kan zijn dat jij je zelfverzekerd voelt 
op een bepaalde plek en daar dus je video opneemt. Neem de tijd om 
dit te ontdekken.” 

WAT IS ER NODIG 
VOOR EEN GOEDE 
TIKTOK-VIDEO?
1. GOEDE BELICHTING
Dit hoeft geen peperdure ringlamp te zijn. Heb je weleens 
nagedacht over goed daglicht? Helemaal gratis en 
supereffectief! Belangrijk dat je niet tégen het licht in gaat 
staan, maar recht het licht in kijkt. 

2. EEN GOEDE CAMERA 
Een telefoon of een camera waarbij het beeld helder is. Je 
hoeft echt niet met de nieuwste telefoon of een professionele 
camera te filmen. Als je beeld wazig is of als je korreltjes op de 
camera ziet, is het tijd voor een nieuwe camera!
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WAT MOET ER OP
STAAN?! ?
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VIND JIJ DE WEG       
                NAAR HET IJSJE?!

RED DE SELFIE!
O NEE, DE BATTERIJ IS BIJNA LEEG. 

ZOEK DE JUISTE STEKKER!
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