
Boek Ik heb een 
gruwelijke hekel 
aan lezen Krant
Tubantia Maga-
zine Geen Stad 
en land Waar 
strand en cock-
tails zijn Onheb-
belijkheid
Ongeduldig

OLYMPISCHE SPELEN   
23 JULI – 8 AUGUSTUS

Reshmie Oogink komt 
op dinsdag 27 juli, 
om 3.00 in actie in 
de klasse +67kg. De 
fi nale is om 12.00.

Taekwondo-atleet Reshmie Oogink (Almelo, 1989) woont met haar 
ouders en jongere zussen Shantie en Roshenie in Almelo. Ze doet mee 

aan de Olympische Spelen in Tokio.

Reshmie Oogink

DOOR INGRID SPELT BEELD CLEMENS RIKKEN

‘Sport staat vaak aan thuis. Met het 
EK voetbal zaten we met z’n allen 
voor de buis als Nederland moest 
spelen. Mijn ouders stellen zich dan 
op als ware voetbalanalisten, heel 
grappig. Jammer dat we er zo snel uit 
lagen. Natuurlijk volgen mijn ouders 
en zussen mij vanaf het thuisfront 
tijdens de Olympische Spelen. Dat 
ik nog thuis woon, is puur praktisch. 
Zo kan ik me volledig met mijn sport 
bezighouden. En het is ook gezel-
lig, maar ik zie er naar uit om straks 
mijn eigen huis te hebben, hoor. Dat 
gebeurt zodra ik klaar ben met mijn 
opleiding commerciële economie en 
stop met sporten. Wanneer dat is? 
Nog geen idee.

Meestal ben ik na het trainen te 
laat thuis om nog mee te eten en kijk 
ik met een bord op schoot naar Net-
flix. Nadiya’s time to eat is heerlijk 
om je hoofd bij leeg te maken. Dan 
vraag ik mijn moeder of ze zo’n lekker 
cakeje wil maken. Nu moet ik op mijn 
gewicht letten, maar ik ben gek op 
taart en cake. 

Met mijn zussen heb ik alle sei-
zoenen van Grey’s anatomy gevolgd 
inclusief de spin-off Station 19. En 
ik was gek van Lupin. Kaas en worst 
erbij – ehm, nou nu zit ik aan aan 
de worteltjes – en bingen maar. Ik 
ben ook dol op fantasy- en histori-
sche series zoals Outlander, Age of 
samurai: Battle for Japan, Game of 
thrones, Snowpiercer. Cobra Kai, een 
komische karateserie, is ook hilarisch. 
Liggen we alle drie in een deuk. Het 
romantische Bridgerton kijkt net zo 
lekker weg, maar ik weet niet hoe ik 
over een tweede seizoen moet denken. 

Is misschien iets te veel van het goede. 
Vervolgseizoenen zijn niet altijd even 
goed, bij Arrow haakte ik bijvoorbeeld 
af. Het afgelopen coronajaar heb ik 
niet eens zoveel meer series gekeken 
dan anders. Voor mijn sport ben ik 
veel onderweg, in en buiten Europa, 
en kijk ik tijdens het reizen uren op 
mijn mobiel. Dan gaan er zo een 
paar series doorheen. Thuis kijk ik 
voornamelijk films, ook Nederlandse. 
Zwaar verliefd is heerlijk luchtig. Néé, 
voor deel 2 ga ik niet naar de bios. 
Bioscoopfilms moeten écht heel goed 
zijn wil ik er naartoe gaan, zoals alle 
Marvelfilms. Marvel- en Disney-films 
zijn sowieso te gek. Als kind keek ik 
al naar X-Men of Spiderman en de 
Disney-tekenfilms Bambi, De leeu-
wenkoning, Pocahontas en Mulan zijn 
kapot gedraaid. Mulan is nagemaakt 
in een live action-film, maar die is 
lang zo leuk niet. Ik miste de humor 
van het draakje. Dan zit ik te wachten 
op grappen die niet komen.

Laatst zat ik twee maanden bij een 
gastgezin in Zweden voor wedstrijden 
en bingete ik documentaires over de 
Tweede Wereldoorlog. Ik vind het 
leuk als ik ergens iets van opsteek. 
Gelukkig had het gezin een beetje 
dezelfde smaak en keken we samen 
ook naar Engelstalige series of films. 

Om de tijd te doden in het olympi-
sche dorp in Tokio neem ik zo’n kastje 
mee met gedownloade films. Mis-
schien kijk ik Demain tout commence
nog wel een keer terug met die acteur 
uit Lupin, Omar Sy. Over een gozer 
die een vrouw zwanger maakt en 
onverwachts opgescheept wordt met 
zijn dochter. Een aanrader.
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