
De Wandelgang 
 
In het leven van de gemiddelde student komt altijd wel eens iets spannends voorbij. 
Tentamenuitslagen, stages en sollicitatiegesprekken zijn aan de orde van de dag. Spiegeloog 
was benieuwd naar minder voor de hand liggende spanningsmomenten. De vraag in de 
Wandelgang: Heb je wel eens iets héél spannends meegemaakt? 
 
Anja: 
Ik ben ooit uit een boom gevallen! Ik was er in geklommen en zag beneden iemand die ik 
kende. Ik begon uitbundig te zwaaien, waardoor het topje van de boom afbrak. Ik viel en 
landde in een sloot. Ik was nog heel, maar de boom heeft sindsdien twee topjes. 
 
Noa: 
De geboorte van mijn zoon was heel spannend! Op het laatste moment ging alles mis. Ik 
moest naar het ziekenhuis en kreeg allerlei medicatie, vreselijk! Maar het was het zéker 
waard, ik wil dolgraag nog een tweede. 
 
Simone: 
Ik heb vóór mijn studie in mijn eentje door Thailand gereisd. Op een vrije middag had ik zin 
om iets leuks te doen. Ik besloot naar een haventje te wandelen. Ik liep moederziel alleen de 
jungle in en raakte hopeloos verdwaald. Op een gegeven moment was ik van een supersteile 
helling af geklommen en kon niet meer omhoog, terwijl het al donker werd! Uiteindelijk werd 
ik gered door een of ander mannetje dat toevallig langs kwam op een brommer. Hij heeft me 
over die helling terug gereden, wat nog bijna spannender was dan de hele tocht daarvoor! 
 
Susanne: 
Ik was op Cuba en zou een helikoptervlucht maken met een oude Russische legerhelikopter. 
Dat was sowieso spannend want ik heb hoogtevrees. Het vliegveld bleek te bestaan uit een 
grasveld met één houten hutje. De helikopter dienden we via een smal laddertje in te 
klimmen. Ik ging vooraan naast de deur zitten voor het beste uitzicht. Toen de motoren 
werden gestart stond het deurtje nog steeds open. Ik dacht ‘jongens, vergeten jullie niet iets?’ 
Maar dat bleek dus zo te horen! Ik had zo met mijn benen buitenboord kunnen bungelen.  
 
Marije: 
Ik vind het heel spannend om therapie te geven! Ik studeer Klinische Psychologie en ben net 
begonnen aan mijn onderzoek. Ik onderzoek de invloed van Yohimbine, een medicijn dat een 
stimulerend effect heeft op het zenuwstelsel, op de effectiviteit van exposuretherapie bij 
mensen met claustrofobie. Het is al heel spannend of het onderzoek zal slagen, maar het is 
nog spannender om eindelijk eens echt met cliënten te werken. Om maar te zwijgen van de 
spanning die cliënten ervaren bij de exposuretherapie die ik geef!  
 
Dorien: 
Ik had vanmorgen tentamen en had een strak reisschema om op tijd te komen. Buiten bleek 
mijn fiets spoorloos. Zonder nadenken stak ik mijn duim in de lucht en ben voor het eerst in 
mijn leven gaan liften! Mijn fiets bleek gewoon nog op het station te staan… 
 
Nienke: 
Vijf jaar geleden was ik op vakantie in Frankrijk. Ik had net een broodje gekocht en zat op de 
fiets. Ik bleek de steilheid van de helling waar ik vanaf reed een beetje verkeerd te hebben 
ingeschat. Ik bedacht dat remmen niet echt zin had, dus ik hield me maar gewoon goed vast 



met mijn ene vrije hand. Ik reed met een noodvaart door een kuil in de weg. Ik kletterde 
natuurlijk omver. Op dat moment scheurde er een auto langs me, op tien centimeter van mijn 
hoofd. Ik schrok me kapot! Ik hield er maar een paar schrammen aan over. Het broodje heb ik 
nooit meer terug gezien. 
 
Tim: 
Ik was op reis in Tibet. Op een gegeven moment wilden we nog even snel cultureel doen voor 
we verder zouden gaan. We stouwden onze tassen in een van onze twee jeeps en gingen met 
de andere naar een marktje in de buurt. Toen we terug kwamen was de jeep met onze tassen 
weg. We vonden hem terug in een ravijn verderop! De aandrijving bleek kapot te zijn, 
waardoor de jeep de helling was afgestuiterd. De spanningsfactor was het idee dat ik, als we 
niet nog even naar het marktje waren gegaan, in die jeep had gezeten. 
 
Lisanne: 
Ik was in Thailand op rondreis met mijn familie. Op een hele spannende dag had ik al 
gemountainbiked terwijl ik hoogtevrees heb, en hadden we geraft waarbij ik bijna uit de boot 
was gevallen. We sloten de dag af met een rustig ritje op een olifant. Mijn vader zat in zijn 
eentje op een babyolifant die schrok van een hond. De olifant begon te tetteren, waarvan de 
olifant waarop ik en mijn moeder zaten, schrok. Zowel de olifant als mijn moeder raakte in 
paniek. Olifant op hol. Alles behalve een ontspannend ritje! 
 
Sebastiaan: 
Ik vond mijn rijexamens spannend! Ik ben laatst voor de derde keer gezakt. De examinator 
vond het opvallend dat ik de eerste tien minuten uitstekend reed, maar de rest van de tijd niks 
presteerde. Mijn rij-instructeur herkende dat, elke les bij mij in de auto was voor hem al 
spannend. Gesuggereerd werd dat ik een concentratiestoornis heb. Volgende maand krijg ik 
daarom een neurologisch onderzoek. Dat vind ik behoorlijk spannend, omdat ik graag de 
diagnose ADD zou krijgen. Dat riepen ze tien jaar geleden op school ook al, het zou een hoop 
verklaren! 
 


