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Voor de 14e editie van WZine gingen we de straat op
om een ode te brengen aan straatcultuur. De straat
is immers een open ruimte waar allerlei groepen
gebruik van maken en waar uiteenlopende soorten
sporten, kunstuitingen, modeverschijnselen en mu
ziekstromingen hun oorsprong vinden. Straatcultuur
geeft kleur aan de stad, is altijd in beweging, laat zich
niet gemakkelijk inperken en zoekt vaak de randjes

Straatcultuur

van het toelaatbare op. Kortom, als je wilt zien wat
er in een stad leeft moet je op straat zijn.
In deze editie legden we Arnhemse skaters, BMX-ers
en sneakerfanaten vast op de gevoelige plaat, inter
viewden we de Arnhemse raptalenten Ginovation en
Adje van het Padje (AVHP) en maakten we van een
oude broek een hippe nieuwe tas. Naast de vaste
Pleelist tref je in deze editie ook een nieuwe column
aan van Laura a.k.a. Het meisje met worteltjeshaar.
We wensen je namens de hele redactie wederom
veel leesplezier!
Oscar, Ruben, Myrca, Matylda, Ruud, Daphe, Anka,
Jongin Arnhem redactie en alle vrijwilligers van Wil
lemeen.
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Nick en zijn collectie
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Interview
Voor deze editie van WZine konden we een van onze
vrijwilligers niet vergeten; Nick Winkelman (27), onze
grote sneakerfan. Met veel enthousiasme vertelde hij
ons over zijn verzameling Air Jordans!
Met ongeveer 19 paar Jordans en één paar Off-White
groeit de collectie van Nick nog steeds. Zijn eerste
paar Jordans heeft hij zo’n twee jaar geleden gekocht
in Utrecht. “Maar ze komen eigenlijk uit 2011. Dat is
het paar dat ik nu aan heb” vertelt hij vol trots. “Het
tweede paar was wat nieuwer. Ik kocht nog een paar,
omdat het merk me eigenlijk gewoon aansprak. Het
verzamelen ook”, lacht hij er achteraan. “Jordans vind ik
gaaf door de geschiedenis erachter, want de eerste Air
Jordan sneakers werden in 1984 exclusief geproduceerd
voor de legendarische basketballer Michael Jordan. Het
jaar daarop kwamen ze ook beschikbaar voor het grote

Nicks eerste paar sneakers

publiek.
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The Golden Moments Pack: het witte paar

“Op de basisschool was ik
ook al bezig met sneakers,
maar wel in mindere mate.
Toen droeg ik vooral Adidas en Yeezy.”

The Golden Moments Pack: het zwarte paar

“Mijn favoriete paar is het Golden Moments Pack. Deze
komen uit 2012 en ik was er al een flinke tijd naar op
zoek, omdat ik ze écht heel mooi vind. Het is mijn favo
riete en ook mijn duurste paar Jordans. Het zoeken en
verzamelen vind ik het allerleukste, maar het dragen en
een beetje pronken met mijn schoenen is natuurlijk ook
tof. Ik had nog een ander paar, maar die heb ik verkocht
om het paar Off-White van te kopen. Het zijn dan wel
geen Jordans, maar een beetje afwisseling is natuurlijk
ook leuk. Ik vond ze er cool uitzien dus ik wilde gewoon
een paar hebben. Het merk en model is heel anders
dan Jordans.”
“Sommige Jordans draag ik een maatje te klein, maar
ik draag ze alsnog!” vertelt Nick. “Ik vind ze zo cool dat
ik ze alsnog gewoon wil dragen. Momenteel ben ik niet
echt aan het zoeken naar een nieuw paar. Soms kom ik
ze gewoon tegen en dan besluit ik op dat moment om
ze te kopen. Uiteindelijk wil ik wel heel graag nog de
Travis Scott ‘Cactus Jack’ Jordans, maar die zijn heel erg
duur. Dat wordt dus even goed sparen! Later hoop ik een
enorme kast met sneakers in mijn huis te hebben, zodat
je ze allemaal mooi kan zien.”

De Off-White sneakers

“Ik heb een app om de
echte en neppe Jordans uit
elkaar te kunnen houden,
omdat er toch best veel
mensen zijn die neppe
doorverkopen. Zo weet
ik zeker dat ik niet wordt
opgelicht!”

Column
Ongeduldige sneakers
In Arnhem houden we van eigen

lage. Arnhem is een stad met veel

straatinitiatief. We steken hier pro

kanten, veel verschillende mensen

actief de straten over en versnellen

en – gelukkig – veel creativiteit. In de

alleen als er een onverwachte trolley

straatetalage is alles terug te vinden,

om de hoek komt denderen. Wanneer

veel mensen hebben hier stijl. Zelf heb

de buschauffeur op de toeter slaat,

ik geen stijl.

slaken we een gilletje of steken in een
rebelse bui een middelvinger omhoog.

Mijn kleding is hoofdzakelijk twee

Vandaag is een on-Arnhemse dag en

dehands. Dit betekent dat de vorige

wachten we met z’n allen bij het rode

eigenaar al besloten heeft dat het tof

licht.

is, dat stelt me gerust. Het enige wat ik
nog hoef te doen is het voor een klein

Samen met mijn geblokte sneakers

prijsje over te nemen. Turend naar de

sta ik in afwachting. Naast mij staat er

etalage aan de overkant fantaseer ik

meer schoeisel te rusten. Het tikkende

alvast hoe de kleren mij zullen gaan

geluid overstemt mensenzuchten en

staan.

de elektronische muziekklanken die
uit oordopjes druipen. De wachtende

Opeens zie ik de kleren op mij aflopen

sneakerneuzen draaien ongeduldig en

en ook het tikken van het stoplicht is

staan schoen voor schoen in de start

op hol geslagen; groener wordt-ie niet.

blokken voor hun volgende avontuur.

Terwijl de laatste goedkeurende licht
stralen flikkeren, bereik ik de overkant,

Ook mijn schoenen vragen zich in

mijn eigen sneakers waren ongeduldig

stilte af wat deze dag ze gaat brengen.

en stonden er milliseconden eerder.

Wordt het een zoektocht naar myster

Het is de pijnlijke waarheid; mijn twee

ieuze plekken waar dingen gebeuren,

dehandskleren én schoenen zullen

flaneersessies met een stiekem cat

altijd een stapje voor hebben op mij.

walkloopje of het gebruikelijk rondje
supermarkt; waar de zoektocht naar
eieren áltijd het langste duurt?

Door: Het meisje met worteltjeshaar

Aan de andere kant van de straat staan

Instagram.com/worteltjeshaar

er ook mensen naast een tikkende

Facebook.com/worteltjeshaar

verkeerspaal; als een openluchteta
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Rollend
Arnhem

De betonnen jungle vormt al decennialang de speel
plaats bij uitstek voor skateboarders, BMX-ers, inline
skaters en steppers en dat geldt ook voor Arnhem.
Trapjes, leuningen, bankjes en hellingen vormen het
decor waar rollend Arnhem samenkomt om hun flips,
ollie’s, grabs, salto’s, barspins en bunny hops te oefenen

Magazine, want daar is een heuse ‘Spot, Park en Shop

en showen. Het Paleis van Justitie en omgeving is al ja

Locator’ te vinden voor heel Nederland. Vul ‘Arnhem’ in

renlang een populaire spot, dus fotograaf Ruben schoot

als plaats en je krijgt een handig Google Maps overzicht

er in een middagje een vette fotoreeks!

te zien met daarop de spots én foto’s van de spots.
> www.flatspot.nl/skatespots

Skatespots in Arnhem
Waar je voorheen in de wintermaanden terecht kon in

Arnhem heeft weer een skateshop!

Skatehal Arnhem, moet rollend Arnhem het nu al een

Arnhem heeft ook eindelijk weer een eigen skateshop.

flinke tijd zonder een fatsoenlijke (indoor) skatebaan

Skateboarder Yannick Wijgman opende eind vorig jaar de

doen. Gelukkig zijn er inmiddels vrij vergevorderde

deuren van Public Skateshop & Library aan Sonsbeek

plannen voor een freestyle skate- en bmx-park bij de

singel 111. Yannick skate al meer dan twintig jaar en

Blauwe Golven, waar o.a. de stichting Skate for Coen zich

spaart al net zo lang allerlei skatevideo’s en magazines,

hard voor maakt. Toch zal het nog even duren voordat

die hij maar al te graag met de nieuwe generatie skaters

dit project is gerealiseerd. Er zijn natuurlijk wat andere

deelt. Achterin de winkel tref je een enorme collectie

kleine skateparkjes in de Arnhemse wijken, maar deze

video’s en magazines aan, uiteenlopend van complete

verkeren vaak in niet al te beste staat en zijn ook niet

jaargangen Transworld Skateboarding tot klassieke skate

echt centraal gelegen.

video’s op VHS. Kortom, als je ook maar iets met skaten
hebt dan moet je echt eens binnenstappen bij Public

Ben je op zoek naar skatespots op straat in Arnhem?

Skateshop & Library. Uiteraard kun je buiten winkeluren

Neem dan eens een kijkje op de website van Flatspot

ook terecht in de webshop. > www.publicskateshop.nl
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Kijk- en luistervoer: zeven vette
oldschool skatevideo’s! Tegen
woordig is het filmen en delen van je
nieuwe tricks en skills een fluitje van een
cent. Dat was voor de opkomst van het
internet, smartphones en razendsnelle
digitale camera’s wel anders, want toen
was je aangewezen op videotapes en die
ene vriend die goede cameraspullen had.
Toch zijn dergelijke skatevideo’s op VHS
van vroeger ware kunststukjes die je niet
alleen kocht voor de sicke tricks en dikke

edits, maar ook voor de soundtracks vol
met alternatieve muziek. Onderstaande
favorieten van de redactie zijn allemaal
geheel op YouTube te bekijken!
Blind - Video Days (1991)
Plan B - Questionable (1992)
Girl Skateboards - Mouse (1996)
Toy Machine - Welcome To Hell (1996)
Toy Machine - Jump Off A Building (1998)
Alien Workshop - Photosynthesis (2000)
Es - Menikmati (2000)

Pleelist
14

Geschreven door Eva
Straatcultuur is het onderwerp van de Pleelist deze keer, en
om je fatsoenlijk af te zetten tegen de gevestigde orde you
gotta talk the talk, walk the walk en look the part. Haal wat
tips uit de volgende nummers en keep the scene alive, okay?

Blood for Blood Ain’t Like You (Wasted Youth II) (2003)
Counterculture begint met de juiste attitude. Nee op alles,
dat je ‘t weet.

Suicidal Tendencies - Possessed to Skate (1987)
Een ouwetje van crossover thrashers Suicidal Tendencies.
De straat is van jou dus gebruik ‘m zoveel mogelijk.

NOFX - Separation of Church and Skate (2003)
Een contemplatie van skatepunkers NOFX over of de huidige
punkcultuur nog wel echt onder counterculture valt, met een
hoop droog sarcasme, vinnige riffs en een hoog tempo.

Raekwon - Sneakers (1999)
Sneakers zijn altijd een belangrijk onderdeel van de cultuur
rondom hip hop geweest, dus hier een ode aan footwear
van hip hop royalty Raekwon. Zijn tip: nooit teveel betalen.

Mogwai - Superheroes of BMX (2005)
Ik heb werkelijk geen idee waarom dit nummer zo heet
omdat postrock me nou niet meteen het meest passende
genre voor BMX-ers lijkt, maar zij doen ook een shout-out
en Mogwai is een van mijn favoriete bands. Geniet van deze
vreemde eend in de bijt.

Check hier de hele pleelist: https://youtube.com/play
list?list=PLf-hQ7bXbdhN-3k9aYLTuKbZxGSbOt5fa
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Interview
Rapper Adje van het Padje (AVHP)
blijft lekker pompen!
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“Yes mien pomperts, een hele goedemorgen!” Wie rapper
AVHP (Adje van het Padje) op Instagram volgt, wordt
bijna dagelijks getrakteerd op deze vrolijke catchphrase,
gevolgd door inkijkjes in zijn dagelijks leven waarin hij
naar eigen zeggen altijd ‘aan het pompen’ is. Met zijn
kleurrijke en energieke persoonlijkheid weet AVHP zich
zowel online als offline aardig in de kijker te spelen,
waar zijn Brabantse dialectuitspraken natuurlijk goed
bij helpen. En als je Adje ook maar een beetje kent dan
weet je dat dit geen aangemeten imago is, wat zijn
eerdere artiestennaam ‘Swagless’ ook al wel duidelijk
maakte. Maar wie is Adje dan wel? Hoogste tijd om
kennis te maken!

Hé Adje, hoe lang ben je al bezig met muziek
en heb je er ook een opleiding in gevolgd? “Nee,

Voorheen was je artiestennaam Swagless,
daar zit vast een verhaal achter? “Joah, daar zit

ik heb helemaal geen opleiding in die richting gehad,

wel een verhaaltje achter natuurlijk. Het was vooral een

allemaal zelf aangeleerd! Het helpt ook wel dat ik al op
vroege leeftijd veel bezig was met muziek. Zo jatte ik als
jochie altijd cd’s van mijn broer en rapte ik mijn moeder
de oren van het hoofd. Stilzitten is niets voor mij, ik heb
namelijk ADHD. Ook begon ik al jong met turnen, break
dance en freerunning. Wat toentertijd veel indruk op mij
maakte was de track ‘Dingen Gedaan’ van rapper Negativ,
maar ook acts als De Jeugd Van Tegenwoordig, The Op
posites en THC inspireerden mij enorm om met muziek
bezig te blijven. Zo bleef het balletje rollen. Een paar jaar
geleden was ik met name bezig met battlerap en heb
ik meegedaan aan de rapcompetitie PunchoutBattles,
waarbij ik mijn skills verder heb kunnen aanscherpen.

tegengeluid richting al die rappers die alleen maar bezig
waren met het hooghouden van een ‘swag’ imago, terwijl
ze in het echt totaal niet zo zijn. Dat heb ik niet, what
you see is what you get. Voor mij geen clips met luxe
auto’s en de duurste flessen champagne, daar heb ik
echt niks mee en daar rap ik dus ook niet over. Ik ben
gewoon die gast met een have liter Export in z’n klauwen
die een sjekkie uit de asbak vist. Swagless omschreef
dus vooral hoe ik in het leven sta, snapte? Dat zie je ook
wel terug in m’n eerdere clips, waarin ik bijvoorbeeld
in een blauwe overall op een boerderij mijn ding sta te
doen. Ik ben gewoon een Brabantse gast uit het dorpje
Valkenswaard, maar inmiddels kent iedereen mij als die

Daar ben ik echt wel een stukje wijzer door geworden.”

Arnhemse rapper Adje, mooi toch?”

En toen? “Daarna ben ik gewoon muziek blijven maken
en de studio ingedoken. Toen ik de track ‘Beetje Rennen’

En nu is het dus al een tijd ‘AVHP’, daar zit vast
ook een verhaaltje achter? “Yes, haha. Dat ‘Adje’

in 2018 uitbracht leverde dat mij een heleboel positieve

komt onder andere door mijn talent om snel biertjes

reacties en boekingen op, mensen riepen me ineens

leeg te kunnen drinken. Maar deze naam heeft ook te

na op straat. Voor mij reden genoeg om lekker door te

maken met het feit dat ik eerder wel écht van het padje

blijven gaan!”

was. Nu nog steeds een beetje hoor, maar op een betere
manier. Positiviteit staat centraal!”
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Luister je ook veel naar hiphop en rap? “Nee, niet

producers opgestuurd. Maar dan komt het vaak voor dat

veel eigenlijk. Hadde niet verwacht hè? Welke hiphopar

ik na het luisteren meteen zoiets heb van: dit is Adje niet.

tiesten ik wel tof vind? Van Missy Elliot tot Busta Rhymes,

Ja, daar bedank ik dan vriendelijk voor.”

dus vooral artiesten die lekker creatieve en eigenzinnige
dingen maken. Hetzelfde geldt voor Nederlandse hiphop.
Het gros van de artiesten kan me echt niet boeien. Op
een paar acts na gebeurt er in de Arnhemse hiphop
scene trouwens ook maar weinig interessants.”

Wat voor muziek luister je nog meer graag? “Oh,
van alles wel. Ik ben bijvoorbeeld dol op salsamuziek,
maar ik luister ook veel Nederlandstalig. Ja echt, van
Fransje Bouwer tot 3JS en de Snollebollekes, maar ook
acts als Rowwen Hèze, BLØF en René Shuman vind ik vet.”

Hoe komen je tracks meestal tot stand? “Het

Je werkt al een tijd samen met de jonge vi
deoproducer Ains, kun je daar wat meer over
vertellen? “Oh man, Ains. Dat gaat zó goed samen. Hij
is een stuk jonger dan ik, maar ik noem hem af en toe
‘opa’, haha. Hij is rustig, denkt over veel zaken na en kan
echt wijs uit de hoek komen. Een beetje het tegenover
gestelde van mij dus. Maar die samenwerking is next
level en dat komt omdat we elkaar supergoed aanvoelen.
Wanneer ik hem een nieuw nummer doorstuur waar ik
een clip voor wil hebben dan weet hij binnen een paar
minuten al een dik concept te bedenken en dan komt
het hele proces direct in een stroomversnelling. Het

begint eigenlijk altijd met de beats van mijn producers,

filmen op locatie neemt meestal maar een paar uurtjes

waar ik dan vervolgens teksten op schrijf. Dat vind ik

in beslag en later op de dag heeft hij de halve clip al in

het fijnste werken. Ik krijg soms ook beats van andere

elkaar gedraaid. Dat vind ik echt magisch hoor.”
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Op de foto’s draagt Adje na
tuurlijk echte Arnhemse kleding.
Het kleurrijke Arnhemse merk
Faboom is opgezet door Kate
Donkor. De shirts van Faboom
wordt gemaakt van stoffen uit
Ghana. Daarnaast draagt Adje
een trui van DÚÚR en een house
broek van de Arnhemse mode
ontwerpster Mirte Engelhard.
> instagram.com/faboom.one
> instagram.com/duur_official
> instagram.com/house_broeken
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Je had allerlei shows en releases op de planning, maar door corona nam het jaar al snel
een andere wending. Hoe zag het afgelopen
jaar er voor jou uit? “Ja, enorm balen natuurlijk
dat shows op bijvoorbeeld het Booster Festival en de
Paasconcerten bij Luxor Live niet doorgingen. Maar ik
ben absoluut niet bij de pakken neer gaan zitten, zo
zit ik niet elkaar. Ik had nog genoeg tracks en plannen
op de plank liggen, dus daar heb ik mij de laatste tijd
compleet op gestort.
Eerlijk gezegd - en ik wil niet ongevoelig of lullig uit
de hoek komen tegenover mensen die het echt zwaar
hebben - heeft corona mij veel opgeleverd. Ik kreeg
meer tijd om bezig te zijn met mijn eigen ontwikkeling
en daar begon ik dit jaar al snel de vruchten van te
plukken. Ik ben nu op het punt aangekomen waarop
ik gevraagd wordt voor samenwerkingen. Zelf had
ik verwacht dat ik pas over een jaar of twee op dit
punt zou aankomen, maar dingen gingen sneller dan
verwacht. Ondertussen heb ik meer tracks uitgebracht
dan ik had gepland.”
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Waar heb je dat snelle succes aan te danken
denk je? “Keihard werken en 100% mijzelf zijn. Dat is
soms een stuk lastiger dan het klinkt, het is echt een
24/7 job die ook nadelen kent. Bijvoorbeeld de hele
papierwinkel waar je als artiest mee te maken krijgt.
Het is misschien niet het leukste karwei, maar je zaakjes
op orde hebben is gewoon heel belangrijk. Kijk, je kunt
dat soort dingen natuurlijk compleet uitbesteden, maar
ik wil juist het hele proces zelf meemaken, alleen dan
leer je er wat van. Verder heb ik dat succes ook echt te
danken aan de mensen om mij heen. Mijn hele team is
gewoon snel en ik leer ontzettend veel van hen.”

Wat kunnen we nog meer van je verwachten de
komende tijd? “Van alles! Achter de schermen ben ik
druk bezig met een EP, maar daar kan ik verder nog niet
veel over loslaten. Wel komt er binnenkort een track uit
genaamd ‘Safe’. Die is geproduceerd door Beng (Pieter
Beugelink) en gaat ergens eind juni uitkomen, uiteraard
met een toffe videoclip erbij.
Ook werk ik samen met Sandra van Kolfschoten van
Onderwijskunst en Wij Zijn Samen Arnhem. Daarmee
voer ik onder andere muziekprojecten uit op scholen
rondom een bepaald thema. Zo maakten we laatst een
clip op een school waarbij de kinderen rapten over hoe
hun ideale leraar eruit ziet. Enorm tof om te doen. Verder
ben ik ook bezig met sketches en comedy en volg ik
acteercursussen en mediatraining om mijzelf te blijven
ontwikkelen.”

Wat is iets wat maar weinig mensen over Adje
weten? “Oeh, goede vraag, damn, daar moet ik even

wat anderen de 2e plaats gewonnen voor ‘Lekkerste
Hamburger van Nederland’ tijdens de Horeca Vakbeurs
in Amsterdam. Joah joah, koken dat kennen we ook
wel! Ik ben trouwens nog steeds kok, maar nu met ‘ck’
hahaha!
Maar serieus, muziek is mijn redding geweest. Zonder
muziek was ik waarschijnlijk op een minder goed padje
uitgekomen. Pompen is mijn motto, gewoon blijven
pompen. Als ik niet had gepompt, was ik hier niet
geweest, serieus. Blijf elke dag pompen, ook al is het
eventjes kut. Ik wil iedereen erop wijzen: blijf positief en
doe je ding! Haal alles uit je leven en blijf gemotiveerd.
Het kost soms veel moeite, maar het is mogelijk. Yes
mien pomperts!”
> instagram.com/adjevanhetpadje

over nadenken...ik kan mijn benen in mijn nek leggen,

Tekst: redactie Jongin Arnhem

maar eehm... Oja, een paar jaar terug heb ik samen met

Foto’s: redactie Jongin Arnhem en Ruben Lammerts
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Doe het zelf
In 9 simpele stappen van een broek
een corduroy tas maken!

Wat heb je nodig:
• Een broek, het liefst eentje met brede pijpen (hoe
breder de pijpen des te groter je je tas kunt maken)

•
•

Een meetlint
Een naaimachine (als je deze niet hebt is dat geen
probleem, je kunt de tas ook aan elkaar naaien met
naald en draad, dat duurt alleen wel iets langer)

•
•
•
•
•

Naald en draad
Eventueel leuke badges voor versiering van de tas
Een goede schaar
Eventueel een voorbeeld van een corduroy tas
Spelden

Stap 1: Knip beide pijpen aan de bovenkant los van de
broek, onder het kruis zoals op de foto.

Stap 2: Knip de broekspijp nu open langs de naad, knip
vervolgens de naad uit de broekspijp.

Stap 3: Knip vervolgens een rechthoek uit de stof met
de volgende afmetingen: 50 cm lang en 40 cm breed.
Deze maten zijn voorbeelden, dus je kan ook zelf kiezen
hoe groot je knipt. Of je gebruikt een voorbeeld van een
corduroy tas die je al thuis hebt liggen.
Hoe groter je je rechthoek knipt des te groter je tas uitein
delijk wordt. Houd er wel rekening mee dat je best een
ruim vierkant mag maken, want op het moment dat je hem
dicht naait, gaat er ongeveer 1 cm per kant van je tas af.
Gebruik de spelden om het geknipte vierkant op de andere
broekspijp te leggen. Zo krijg je twee gelijke rechthoeken.

Stap 4: Je hebt nu 2 rechthoekige lappen stof, leg deze op
elkaar met de binnenkant van de stof naar buiten. Maak
nu 3 zijden aan elkaar met spelden.
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Stap 5: Als dat klaar is, kan je de zijden aan elkaar

Stap 7: Draai de tas om zodat je nu de goede kant van

naaien. Dit kun je met een naaimachine doen of met

de stof aan de buitenkant hebt zitten.

naald en draad.

Stap 6: Knip nu uit het overige gedeelte van de broeks
pijp 4 stroken van ongeveer 43 cm lang en 7 cm breed.
Naai de uiteinden van de breedte aan elkaar. Je hebt dan
een strook van ongeveer 3,5 cm - 43 cm.
Hoe langer je de banden maakt, hoe langer de schou
derbanden van je tas worden. Ook deze maten zijn
voorbeelden. Zelf heb ik twee broeken gebruikt en heb
ik van de andere broek de hengsels gemaakt.

Stap 8: Sla de bovenkant van de tas ongeveer 1 cm
om, leg de uiteinden van de hengsels ertussen en naai
dit aan elkaar op alle vier de plekken. Naai daarna het
omgeslagen randje dicht.

Stap 9: Om je tas extra te pimpen kan je er badges
op naaien, ook kan je de achterzak van je broek (of
een andere broek voor het contrast) afknippen en die
vervolgens op de tas naaien voor een extra vakje!
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Sneaker
Stories
24

Sneaker Stories Arnhem:
waar loopt Arnhem op rond?

Iedereen heeft er wel een paar in de kast staan en ze
zijn niet meer uit het straatbeeld, videoclips en van de
catwalk weg te denken. Sk8-Hi, Chuck Taylor, Cortez,
Stan Smith, Air Jordan, Air Max en ga zo maar door! De
sneaker hoort standaard bij onze outfit en we kunnen
en willen vooral niet meer zonder.
Van 4 juni t/m 31 augustus staat Rozet in het teken
van mode. Onder de noemer ‘Me, Myself and I’ kun je
het werk van verschillende exposanten zien bij Rozet
Centrum. Het project Sneaker Stories Arnhem maakt hier
ook onderdeel van uit. Vanuit Jongin Arnhem, Willemeen
en Rozet is er de laatste maand een sneakerteam op
pad gegaan om sneakerdragende Arnhemmers te fo
tograferen.
Al deze foto’s worden geëxposeerd bij Rozet en geven
zo een mooie dwarsdoorsnede van het huidige sneaker
straatbeeld. Wat viel het sneakerteam hierbij op? Dit
jaar zijn met name de zogenaamde chunky sneakers,
sneakers met een lichte retrolook en de platform
sneakers in de mode, maar toch blijven de klassiekers
zoals de Air Max, Converse Low Top en de Vans Sk8 Hi
onverminderd populair. Laatstgenoemde modellen
overleven de modegrillen al vele jaren, maar of dat voor
bijvoorbeeld de platformsneakers ook het geval is valt
nog maar te bezien.
Kijk op mode.rozet.nl voor meer informatie. Ook vind je
hier wat korte video’s waarin enkele Arnhemmers geïn
terviewd worden over de verhalen achter hun favoriete
sneakers.
Foto’s: Sneakerteam Sneaker Stories Arnhem
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Interview
Rapper Ginovation: ‘Je
kan nog zoveel talent
hebben, maar als je er
geen werk in stopt dan
ga je er niet komen.’

> Spotify: GinoVation
> Youtube: GinoVation
> instagram.com/
ginovationgram

Misschien heb je zijn naam al weleens voorbij zien

ik bijvoorbeeld een baantje als verhuizer en tijdens dit

komen, want de 30-jarige rapper Ginovation is hard aan

werk kom ik enorm veel verschillende mensen tegen

de weg aan het timmeren. Zijn liefde voor hiphop met

waar ik graag een praatje mee maak. Dat levert mij vaak

een sterke nadruk op de inhoud en lyrics is goed terug te

bijzondere verhalen en nieuwe inzichten op. Daarnaast

horen in zijn Nederlandstalige tracks, waar zijn verleden

is mijn verleden ook een grote inspiratiebron en dat valt

en leerproces vaak sterk in doorklinken. We spraken

je waarschijnlijk ook wel op als je mijn muziek luistert.

Gino tijdens een zonovergoten dag in Park Sonsbeek

Ik heb een verslavingsverleden en daar reflecteer ik

over zijn muziek, inspiratiebronnen en toekomstplannen.

graag op in mijn teksten. Dat is voor mij ook echt een

Hoi Gino, mag ik je vragen om jezelf in het kort
voor te stellen? Mijn naam is Gino, ik ben 30 jaar oud

belangrijke reden waarom ik rap. Ik vertel mijn verhaal
niet alleen voor mijzelf. Ik leerde van mijn fouten en
hoop mijn luisteraars voor diezelfde fouten te kunnen

en geboren in Schagen. Momenteel zit ik in de examen

behoeden, ook al is het maar één persoon. Af en toe

fase van de opleiding Sociaal Cultureel Werk niveau 4 en

maak ik natuurlijk ook wel wat lekkere bullshit raps,

ben ik druk bezig met het opnemen van een aantal EP’s

maar die breng ik meestal niet naar buiten.

en videoclips. Daarnaast ben ik werkzaam als verhuizer
en voer ik ook culturele opdrachten uit met betrekking
tot talentontwikkeling.

Sta je het liefst op een podium of breng je
liever vooral veel muziek uit? Ik sta zeker het liefst

Hoe kijk jij tegen de hedendaagse hiphopscene
aan? Zelf begon ik pas zo’n zeven jaar geleden met
rappen. In het begin was ik helemaal niet zo thuis in de
hiphopscene en had ik ook niet de ambitie om rapper
te worden. Ik vond de hiphop uit die tijd wel erg vet en

op een podium, dat geeft de grootste kick en dat mis

dat luister ik nog steeds veel. Daarom ben ik ook echt blij

ik onderhand behoorlijk. Daarom focus ik mij nu vooral

dat de ‘oude garde’ weer een beetje terugkomt. Ik zie dat

op het maken van nieuwe muziek en als het straks weer

redelijk wat artiesten weer echt hun best gaan doen en

kan ga ik daarmee knallen op zoveel mogelijk podia,

zich richten op inhoud in plaats van marketing en com

festivals en feestjes.

mercieel succes. Bij het gros van de huidige Nederlandse
hiphop ontbreekt het ambacht wat mij betreft. Gelukkig

Ik heb het laatste jaar natuurlijk niet stilgestaan. Zo

zijn er legendarische gasten zoals Rocks en RBDJan van

geef ik ondertussen al een jaar raples aan een 14-jarige

rapgroep THC die onlangs met een hele dikke 101Barz

jongen die het ook erg moeilijk heeft met de coronatijd.

sessie kwamen.

Hij heeft geen geschikte school, kan bijna nergens
terecht en komt de deur amper uit. Maar als hij dan
bij mij langskomt dan rapt hij zijn kont eraf, echt gaaf
om dat te zien. Hij rapt in het Engels en ik juist niet.
Toch kan ik hem qua teksten en flow goed helpen. Door
hem kwam ik erachter dat Engels een stuk makkelijker
flowt dan Nederlands. Maar zelf blijf ik uiteraard in het
Nederlands rappen.

Waar haal je inspiratie voor je teksten en
tracks vandaan? Eigenlijk uit alles om mij heen, zelfs
uit het gesprek dat we nu hebben. Op het moment heb

Voor je videoclips werk je samen met Ains. Hoe
komen je clips tot stand als je met hem aan de
slag gaat? Negen van de tien keer stuur ik hem de
track door om te luisteren en voor ik het weet komt hij
met een vet idee op de proppen. Hij begint dan gelijk
met het vormgeven en uitschrijven van scènes en shots.
Ains is heel snel in zijn creatieve proces, echt ontzettend
goed hoe hij dat doet. Zo is dat ook met het nummer
‘Out Of My Lane’ gegaan. Het was een low budget video
die in één dag is gemaakt, maar het resultaat mag er
écht zijn.
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Op je eerste EP ‘Eenmanszaak’ zijn nummers
van diverse producers te horen. Hoe ben je bij
deze producers terechtgekomen? Dit is allemaal
in werking getreden via DNZbeats, de producer waar ik
mijn tracks opneem. Via zijn connecties ben ik terechtge
komen bij JustXmusic (voorheen AmsterdamBeats), een

schrijven en dat hij mede daardoor weer clean is en er
voor zijn kind en vrouw kan zijn. Dat soort dingen, daar
doe ik het echt voor. Die shit is real en niet uit te drukken
in online views of commercieel succes en dat is waar
hiphop voor mij om draait.

H3Music. JustXMusic vond dat hij dat beter kon en begon

Er zit dus eigenlijk ook wel een raakvlak tussen hetgeen je als artiest doet en de studie
Sociaal Cultureel Werk die je volgt? Ja zeker. Zo

beats voor mij te maken en zo begon dit balletje door

kon een tijd geleden een musical van groep 8 op een

contact via social media te rollen. Ik ben dus grotendeels

basisschool niet doorgaan door corona. In plaats van

door connecties bij die producers terechtgekomen, maar

die musical mocht ik een rap en videoclip met die kids

ik heb ook weleens een paar goedkope beats online

opnemen en momenteel doe ik iets soortgelijks voor

gekocht hoor.

mijn examenopdracht. Ik vind het geweldig om muziek

vriend van hem. In die tijd plukte ik geregeld beats die
ik tof vond van de website van de Amerikaanse producer

in te zetten als middel om jongeren te helpen en dat

Laat je dingen vooral op je afkomen of ben je
vaak specifiek op zoek naar bepaalde produ
cers of andere samenwerkingsverbanden? Nou,
het komt vooral op me af. Misschien moet ik soms zelf
wat harder op zoek gaan, maar ik heb niets te klagen.
Je moet ook goed kunnen vertrouwen op het talent van
je producers. Zo liet ik DNZ laatst een tekst horen die ik
had geschreven op een beat die ik zelf had uitgekozen.
Hij vertelde heel eerlijk dat hij de beat niet goed bij de
tekst vond passen en binnen een half uurtje had hij een
veel beter passende beat gemaakt. Dat nummer gaat
trouwens over best persoonlijke dingen, zoals depressie,
de dromen die ik heb en ervaringen uit het verleden.
Dat zijn geen toffe dingen, maar wel onderwerpen die
ik heel belangrijk vind om in mijn muziek te verwerken.

Mooi dat je een zwaar beladen onderwerp
als depressie bespreekbaar kan maken door
middel van muziek, is dit ook je uiteindelijke
doel? Absoluut, als ik daar dan mensen mee kan helpen
is dat het grootste compliment dat ik kan krijgen. Een
tijdje geleden kwam er een ex-verslaafde naar mij toe.
Hij vertelde dat hij door mijn muziek zelf ook is gaan
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is iets wat ik mijzelf na mijn studie ook echt zie doen
binnen het werkveld.

Wat voor tip zou jij willen meegeven aan beginnende rappers? Je kan nog zoveel talent hebben,
maar als je er geen werk in stopt dan ga je er niet komen.
Dat zie ik bijvoorbeeld ook wel aan mijn leerling die ik
raples geef. Hij was er alleen mee bezig op het moment
dat hij bij mij was, thuis deed hij er maar weinig aan.
Toen ik hem echt huiswerk begon mee te geven zag ik
meteen dat hij beter werd. Daarnaast heb ik een tip
die misschien heel cliché overkomt, maar blijf dicht bij
jezelf. Mensen prikken snel door aangemeten imago’s
en verzonnen verhaaltjes heen.

Met welke artiesten zou jij graag nog eens
samenwerken? RBDjan van THC lijkt me enorm gaaf
om mee samen te werken. Dat komt ook omdat ik heb
gezien hoe hij zich in de loop der jaren heeft weten te
ontwikkelen als artiest. Voor de rest lijkt het mij ook
dope om samen te werken met Josbros of Fresku. Door
de samenwerking met de producer DNZBeats zijn dat
soort lijntjes ineens een stuk korter geworden, dus wie
weet wat de toekomst gaat brengen!

Welke (hiphop)artiesten hebben verder een
onuitwisbare indruk op je gemaakt? En welke
platen heb je echt grijs gedraaid? Sowieso de
Amerikaanse rappers NF en Logic. Die laatste puur om
zijn flow trouwens. Zoals je aan deze twee voorbeelden
kunt zien put ik best veel inspiratie uit Amerikaanse
artiesten. Ik rap zelf Nederlandstalig maar ik gebruik een
wat meer Amerikaanse flow in mijn teksten. Daarmee
weet ik mijzelf denk ik aardig te onderscheiden van an
dere Nederlandstalige rappers, alhoewel dat natuurlijk
altijd een grote uitdaging blijft. Eminem mag ik natuurlijk
ook niet vergeten in dit rijtje. Toen ik zeven jaar geleden
begon met rappen was hij ook wel een groot voorbeeld.
Ik kon mijzelf enorm goed herkennen in zijn track ‘The
Way I Am’. Het komt trouwens amper vaak voor dat ik een
album meerdere malen luister. Uitzondering daarop is
het album ‘Evolution’ van Joyner Lucas, die heb ik twee
keer helemaal gedraaid. Dat geldt trouwens ook voor

nummers tellende EP moeten gaan vormen. Verder ben

diverse tracks van Opgezwolle.

ook echt heel blij met de samenwerking met Ains. Hij is
nog steeds enorm hongerig om samen nieuwe clips te

In 2020 heb je meegedaan aan het Arnhemse
project The Jam, waarbij je een week lang in
de podiumkunsten bent gedoken samen met
andere artiesten en makers. Hoe kijk je daarop
terug en wat heeft het je opgeleverd? Meedoen
aan The Jam heeft mij wat meer vertrouwen in de mede
mens opgeleverd. Binnen dat project maak je in korte
tijd hele intieme dingen mee die je uitdagen om jezelf
meer open te stellen. Er was echt veel love binnen die
groep deelnemers en dat deed mij echt goed.

Wat zijn je plannen en ambities voor de nabije
toekomst? Ik ben nu bezig met diverse projecten en
er liggen flink wat tracks op de plank. Mijn producer
DNZBeats is ook lekker aan de weg aan het timmeren
en onze samenwerking verloopt prima. Afgelopen week
end heb ik nog twee tracks met hem opgenomen en er
staan er nog twee op de planning die samen een vier

maken. Binnenkort gaan we een nieuwe clip schieten op
een indoor skatebaan in Zutphen. Daar zoeken we nog
skatende figuranten voor die vette tricks willen doen
voor de clip. Voel je je geroepen? Hit me up! Oja, morgen
doe ik trouwens iets compleet anders, namelijk samen
met burgemeester Marcouch jureren bij een voorlees
wedstrijd voor kinderen!

Last but not least: wanneer kunnen we je
nieuwe EP zo’n beetje verwachten? Die probeer
ik binnen twee maanden uit te brengen, uiteraard in
clusief videoclip. Het is mijn ambitie om drie EP’s met
vier tracks per stuk uit te gaan brengen. Daar heb ik nog
geen exacte planning voor, want ik ben ook knetterdruk
met het afronden van mijn opleiding zodat ik eindelijk
mijn diploma op zak heb. Dan is het zaak om een baan
te vinden zodat ik nog meer in mijn muziek kan gaan
investeren. Binnenkort komt de eerste track getiteld
‘Wack’ van de EP uit, houd mijn socials in de gaten!
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