
Het beste in 2023

Toch even terugblikkend op het afgelopen jaar. Het begon met nog wat 

negatieve energie door de apparatuurdiefstal in december 2021. Nooit 

meer iets over gehoord, alles weg en niks van de verzekering. Maar ge-

lukkig heb ik dat goed opzij kunnen zetten. 

Na een paar jaar Corona en goed nadenken over wat ik nog wel en niet 

wil, heb ik daar in 2022 mijn ankers op uitgegooid. En dat is eigenlijk 

best wel goed verlopen. ‘Wat was het dan?’, vraag je jezelf af... Nou, heel 

simpel, het gewoon lekker rustig aanpakken. En dat werkte voor mij 

prima! 

Zoals al eerder vermeld in een van mijn columns, merk ik goed dat ik 

wat ouder aan het worden ben. Fysiek gaat het wat minder doordat ik 

door de jaren heen best wel blessures heb opgelopen, met name in de 

schouders. Die zijn beide heel kwetsbaar door afgescheurde pezen en 

een slijmbeursontsteking, dus het echte sjouwen zat er niet echt meer 

in. Een dagje lukt nog wel, maar daarna vraagt het de nodige rust om 

te herstellen. Gelukkig werk ik vaak met een ploegje mensen die dat 

allemaal weten en me daarin goed bijstaan. In januari staat er me wel 

weer een operatie te wachten, maar daar draai ik mijn hand niet voor 

om. Het is een mechanische ingreep en een paar weekjes verder merk 

ik daar niets meer van.

Verder blijf ik het enorm leuk vinden om op school rond te hobbelen 

om de nieuwe generatie op weg te helpen en doe ik hier en daar een 

freelanceklusje als beeldtechnicus of zelfschakelend regisseur. Lekker 

onbezorgd dus. Wat ik ook prachtig vind is dat ik op veel plekken oud-

leerlingen tegenkom die nu echte professionals zijn en ook een weg 

hebben gevonden in dit vak. Nóg leuker is dat ik soms wordt ingehuurd 

door oud-studenten die een eigen business hebben opgezet en mooie 

producties maken. Daar kan ik van genieten.

Door dit alles is er veel meer rust in me gekomen en daardoor ontstaat 

er een andere en mooiere energie die dan weer omgezet kan worden 

naar nieuwe inzichten. Privé gaat het ook lekker en ben ik inmiddels 

gesetteld in mijn nieuwe huisje. Een mooi vooruitzicht dus voor 2023! 

Wat het nieuwe jaar voor me gaat brengen weet ik niet. Ik hoop op mi-

nimaal hetzelfde als in 2022, maar zoals ik het nu kan inschatten gaat 

dat wel lukken. Dat is altijd al goedgekomen. Ik hoop voor jullie op een 

mooi 2023 in goede gezondheid en eveneens een mooie dosis geluk!
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