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Study, sun, soccer, repeat!

De tijd van het jaar waar ik persoonlijk het 
meest naar heb uitgekeken is aangebroken, 
maar voor onze studievereniging was de 
feestperiode juist een paar weken geleden. 
Een groots en geslaagd lustrum sierde het 
vijfentwintigjarig bestaan van Mycelium. 
Niet alleen met gezellige bijeenkomsten als 
een Cantus, BBQ en open feest, maar ook 
met een dag van de toekomst en een groots 
liftweekend. Om wat meer te weten te ko-
men omtrent de laatste vijfentwintig jaar 
Mycelium hebben wij een redactielid op pad 
gestuurd om te gaan praten met een aantal 
belangrijke bestuursleden uit de geschiede-
nis van onze vereniging. En gezien ons geli-
miteerde aantal uitgaven nu pas, maar beter 
laat dan nooit, gefeliciteerd! Voor iedereen 
die de rood met witte paddenstoel een warm 
hart toedraagt.

Het is nu echter ondertussen bijna half juni. 
De zon doet buiten flink zijn best en het juis-
te plan van aanpak lijkt in het gras liggen 
met een koud biertje. Dit zal de komende 
tijd ook ongetwijfeld wel gebeuren, maar er 
is meer te doen. Het WK is namelijk begon-
nen en er moet ook nog geleerd worden. De 
laatste loodjes van het studiejaar zijn weer 
aangebroken en niemand wil vrijwillig met 
een herkansing de zomer in gaan. Het wordt 
een kwestie van de goede combinatie vinden 
tussen zon en blokken, zodat ik om vijf voor 
zes rustig kan gaan zitten en mijn ogen aan 
het beeldscherm kan vastlijmen. Gelukkig 
ben ik nooit een heel hardwerkende student 
geweest, dus dat zal me niet zoveel zon kos-
ten. Op voetbalgebied daarentegen ga ik niet 
voor een zesje. Ik wil zo veel mogelijk wed-
strijden zien en ik waarschuw de echte voet-
bal die hards maar vast, er is zelfs een 

wedstrijd die om drie uur ’s ochtends begint: 
Ivoorkust – Japan. Dat wordt hard werken 
voor een tien. 

Ik zal echter niet de enige zijn. Een groot 
toernooi maakt namelijk altijd iets los in de 
mensen. Fervent geheelonthouders van het 
voetbal staan ineens als malloten met oranje 
slingers in hun haar vooraan in de polonaise. 
In dit blad zul je ook iets meer terugvinden 
over de herkomst van deze spontane oranje-
koorts, maar ook voor de lezers die zelfs tij-
dens het WK immuun blijken, hebben we ons 
best gedaan. Hoor jij bij die laatste groep, 
blader dan gauw naar de tips over hoe je 
deze maand met zo min mogelijk schade 
kan overleven. Van de rest van ons wordt 
dit jaar weer een echte teamprestatie ver-
wacht om dit WK zo gezellig mogelijk te ma-
ken. De resultaten van het Nederlands elftal 
zijn hier onlosmakelijk mee verbonden. Het 
volkomen terechte pessimisme over onze 
kansen in Brazilië wordt dan ook hopelijk ge-
nadeloos afgestraft door onze bondscoach 
en zijn spelers. Verrassen is altijd mogelijk 
en naarmate de eerste wedstrijd dichterbij 
komt, groeit mijn hoop tegen beter weten in. 
Als Spanje weer besluit het toernooi rustig 
te beginnen en Louis zijn magie eindelijk in-
kickt, kan het nog wel eens een mooie zomer 
worden...

P.S.

Nog één Freem hierna en dan ben ik Hoofd-
redacteur af, maar gezien het thema waar ik 
zelf zo gecharmeerd van ben, zal dit waar-
schijnlijk mijn favoriete editie van het jaar 
zijn. Dus een bedankje richting mijn redac-
tie. Niet allemaal grote voetbalfans, maar 
wel meteen on board toen ik met dit voorstel 
kwam.
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FREEMDE FEITJES
WK landen cijfers

Het eerste WK was in 1930 in Uruguay. Hier streden 13 landen om de beker. Het 
gastland was ook de uiteindelijke kampioen.

Just Fontaine uit Frankrijk scoorde de meeste doelpunten tijdens één toernooi: 
13. Nederland haalde het vaakst de eindronde zonder die te winnen: 3 keer.

Nederland heeft ook de twijfelachtige eer de meeste kaarten in een wedstrijd te 
halen: 12 keer geel en 4x2 keer geel is rood.

Brazilië heeft met 5 titels het record wereldkampioen worden in handen en haal-
de maar liefst 7 keer de finale.

Het snelste WK-doelpunt staat op naam van de Turk Hakan Şükür, die al na 10,8 
seconden scoorde.

De speler met de meeste WK-doelpunten achter zijn naam is de Braziliaan Ronal-
do: 15 in totaal.

De kosten van het WK in Brazilië zijn onbekend, maar heel hoog. Alleen de bouw 
van de stadions werd al geschat op 2,3 miljard euro. Dat is dit voorjaar bijgesteld 
naar 3,4 miljard.

Alleen Brazilië deed bij alle 19 kampioenschappen mee. Italië volgt op een twee-
de plek met 18 WK’s.

De wereldbeker wordt bewaard in het hoofdkantoor van de FIFA in Zwitserland. 
Doordat hij van 18-karaats goud is gemaakt, is hij zo’n slordige 7,5 miljoen euro 
waard. De kampioen mag de prijs helaas niet houden, maar krijgt een replica van 
‘slechts’ een ton.

Bosnië-Herzegovina is dit jaar de enige debutant op het WK.

Bij één wedstrijd zijn er 15 voetballen op en rondom het veld. In totaal zijn er in 
Brazilië zo’n 1 miljoen ballen in omloop. Al deze ballen zijn ‘made in China’.
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FREEMDE FEITJES
Sinds 1970 spelen de voetbalteams om de FIFA Worldcup, een gouden trofee die twee figuren met een wereldbol 
voorstelt. Daarvoor was de Jules Rimet-beker de hoofdprijs, genoemd naar de oprichter van het WK. Toen deze in 
1970 definitief aan Brazilië werd gegeven, is die enkele jaren later gestolen en nooit meer teruggevonden. Volgens 
geruchten is hij gekocht door een Braziliaanse maffiosi, die de trofee aan zijn kunstcollectie toevoegde. De nieuwe 
beker wordt daarom een stuk beter bewaakt: hij reist de wereld rond in een privéjet en er slapen altijd twee bewa-
kers met de beker op één kamer.

Overigens wordt er nog veel meer gestolen in Brazilië: afgelopen jaar verdwenen er 300.000 Panini-plaatjes uit een 
drukkerij. Dit zijn kleine voetbalplaatjes die je bij de supermarkt krijgt. Kennelijk is dit een gewild collectors item: 
in Zuid-Afrika werden er vier jaar geleden ook al meer dan 100.000 plaatjes gestolen.

De kans dat Nederland (of enig ander Europees land) dit WK gaat winnen, is erg klein. Sinds 1930 is het slechts 
één keer voorgekomen dat een Europees land een kampioenschap won buiten Europa (dat was Spanje in 2010). 
Andersom komt het ook vrijwel nooit voor dat een niet-Europees land in Europa het eindtoernooi weet te winnen: 
alleen Brazilië lukte dat in 1958.

Voor degenen onder ons die liever naar de voetballers kijken dan naar voetbal, volgen hier de knapste spelers van 
het WK 2014:
- Mario Götze (Duitsland), debuteerde al op 18-jarige leeftijd voor die Mannschaft. Werd onlangs in opgewonden 
toestand op het strand gespot. Hij kan dus met meer scoren dan alleen zijn voeten.
- Christiano Ronaldo (Portugal), beter bekend om zijn kapsel dan om zijn spel. Miste op een haar na net niet het 
WK, zodat we ons deze zomer toch aan hem kunnen verlekkeren.
- Cesc Fàbregas (Spanje), zit alleen wel vaker op de bank dan dat hij in het veld te vinden is. Die reserves goed in de 
gaten houden dus.

Tijdens het EK in 2008 en het WK in 2010 werden de Duitse wedstrijden en de finales voorspeld door Paul de Octo-
pus. Met een 85% goed voorspelde wedstrijden mag gesteld worden dat Paul hier erg goed in was. Dat werd hem 
niet in dank afgenomen: toen hij voorspelde dat Duitsland de halve finale van Spanje zou verliezen, kreeg de arme 
inktvis veel dreigbrieven toegestuurd. Mede daarom ging hij datzelfde jaar met pensioen. Eind 2010 overleed Paul, 
maar liefst tweeënhalf jaar oud.

Colombiaanse voetballers zijn gewaarschuwd: een eigen doelpunt kan letterlijk fataal zijn. In 1994 maakte Andrés 
Escobar een eigen doelpunt waardoor Colombia uitgeschakeld werd. Een paar dagen later werd hij met twaalf 
kogels doorzeefd, waarschijnlijk omdat de moordenaar geld had ingezet op de wedstrijd en dit had verloren.

Voetbalsupporters die afreizen naar Zuid-Amerika moeten op hun tellen passen. Naast de eeuwigdurende samba 
is er ook minder leuks in Brazilië te vinden. Die meegebrachte scharrel uit de disco kan maar zo een kinderpros-
tituee zijn: altijd legitimatie vragen dus. Ook moet je je inenten tegen allerlei enge ziektes en zijn de Braziliaanse 
voetbalsupporters wat temperamentvoller dan hier. Laatst overleed een fanatieke supporter aan de gevolgen van 
een gegooide toiletpot op zijn hoofd. Goed omhoog blijven kijken is ons advies.

WK feitjes
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Voetbalhaterstijdens het WK
Je kent ze vast wel, mensen die niet 
snappen wat er nou zo boeiend is 
aan voetbal. Die zelf nog geen trap 
tegen een bal aan kunnen geven – 
check – die het juichende publiek 
irritant vinden – check – en die er 
zoveel mogelijk aan doen om geen 
voetbal te hoeven kijken – check. 
Als je mij kent, ken je er in ieder ge-
val dus al een. Maar waarom wordt 
voetbal ineens interessant tijdens 
het WK? Zelfs voor de niet-voetbal-
liefhebbers als ikzelf…
TEKST VALERY BOLSCHER

Normaal gesproken is voetbal voor mensen 
als ik niets meer dan een paar zwetende 
mannetjes die over een veld rennen en met 
zogenaamde pijn dramatisch over de grond 
gaan rollen en af en toe een doelpunt ma-
ken. FUN! Nee, niet echt. Doe mij dan maar 
gewoon een leuke serie of zo. Sowieso snap 
ik vrij weinig van voetbal, misschien komt de 
desinteresse daar wel uit voort. Maar ik kan 
niet ontkennen dat tijdens het EK of WK mijn 
belangstelling lichtelijk gewekt wordt. Per-
soonlijk denk ik dat het komt door het na-
tionalistische gevoel wat er op dat moment 

heerst. De kleur oranje. De vreugde. Het valt 
bijna niet te ontlopen, je krijgt er toch van 
alles van mee via vrienden, familie en de 
media, of je nu wilt of niet. Dus ja, dan kan 
je beter maar net zo goed wat schmink op 
je kop smeren, een oranje outfit aantrekken 
en vrolijk meedoen. En als mij dan gevraagd 
wordt om een paar voetballers bij de naam 
te noemen, lukt het me ook nog. Oeps, daar 
ga ik al.
Blijkbaar is ervoor zorgen dat de positieve 
eigenschappen van de groep op henzelf af-
stralen, een van de belangrijkste manieren 

die mensen hebben om hun zelfbeeld te 
verbeteren. Goede prestaties van de groep 
waar je jezelf toe rekent, zorgen vaak voor 
een beter gevoel en een positiever zelfbeeld. 
Dat geldt deze weken ook als je niet van 
voetbal houdt: het feit dat je Nederlander 
bent is al genoeg, volgens een psycholoog 
aan de Universiteit van Amsterdam. Of hij 
denkt dat meer mensen zich ziekmelden als 
er een wedstrijd verloren is? “Je zou kunnen 
denken dat bij winst meer mensen naar het 
werk gaan, maar dat kan ook tegenvallen: 
winnende toeschouwers gebruiken meestal 
meer alcohol.” Aangezien de alcoholprijzen 
in Bergen toch zo duur zijn dat je ervan moet 
huilen, zal ik gegarandeerd de dag nadat Ne-
derland gevoetbald heeft, me topfit voelen.
’t Is niet dat ik expres zelf ga opzoeken wan-
neer en hoe laat Nederland moet voetballen, 
dat hoor ik – zelfs hier in Bergen – vast wel 
van mede Nederlanders. En of er dan een 
wedstrijd gekeken gaat worden, ja vast wel. 
En of daar plezier aan beleefd wordt, hoogst-
waarschijnlijk. Maar of ik volgend jaar dan 
nog steeds zou weten welke wedstrijden er 
gespeeld zijn met welke uitkomsten, kleine 
kans.

Dus ben je een echte voetballiefhebber, tij-
dens het WK vind ik het niet erg om nieuwtjes 
erover te ontvangen van je, dat kan ik zelfs 
waarderen. Laat me maar een echte Neder-
lander voelen. Kijk maar eens naar de foto, 
het feit dat Nederland verloor, de echte emo-
ties. Maar alsjeblieft, na het WK, hoef ik geen 
woord meer over voetbal te horen.

ARTIKEL
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Niks mis met ambitie

TEKST PAULINE VEENSTRA

Heb je dat wel eens? Het gevoel dat je leven 
zo snel aan je voorbij raast dat je voor je het 
weet getransformeerd bent van onbezorgde 
levensgenieter tot arbeider. Je wordt om-
ringd door net iets te ijverige medestuden-
ten die allemaal veel te enthousiast zijn over 
wat voor fantastisch werk ze gaan doen na 
hun opleiding. Begrijp me niet verkeerd, ik 
denk soms ook na over de toekomst. Maar 
niet te vaak natuurlijk, ik ben ten slot-
te student. Wil ik over twee jaar 
achter een stoffig bureau zitten 
met een nog veel stoffigere 
computer? Om vervolgens 
thuis te komen en met 
mijn bami op schoot 
op de bank neer te 
ploffen voor alweer 
zo’n programma 
over bn-ers? Neen. 
Ik heb besloten 
zelf een bn-er te 
worden. Het klinkt 
misschien vreemd 
en een tikkeltje 
o p p e r v l a k k i g , 
maar als bn-er leid 
je toch wel een ver-
domd goed leven.

Het idee kwam voor 
het eerst in me op toen 
ik naar de eerste uit-
zending keek van Typisch 
Carlo en Irene. Je weet wel, 
weer zo’n guitig programma 
waar bn-ers zichzelf voor gek zet-
ten voor geld en aandacht. Toen ik over 
mijn eerste irritatie heen was, besefte ik mij 

plotseling wat voor briljant concept een bn-
er eigenlijk is. Een bn-er is namelijk niet per 
se nuttig voor de samenleving, maar wordt 
om een of andere vreemde reden vereerd als 
held. Ze worden gevraagd voor leuke spelle-
tjes, mogen mee op reis naar verre landen en 
krijgen er nog geld voor ook. Klinkt als een 
ideaal leventje.

Nou vraag je je natuurlijk af: ‘Maar Pauline, 
hoe ga je het nou weer voor elkaar krijgen om 
bn-er te worden?’ Dat zal ik je vertellen. Er 
leiden namelijk meerdere wegen naar Rome. 
De eerste manier is de zogenaamde ‘Britt en 
Ymke’ manier. Creëer een leuk typetje om je-
zelf heen en geef je op voor een willekeurig 
programma. Het is van groot belang dat je 
nooit uit je rol valt. Het Nederlandse publiek 
is zo dol op zonderlinge figuren op televisie 
dat je binnen de kortste keren je eigen pro-
gramma hebt (denk hierbij aan het program-
ma Britt en Ymke Stellen Vragen). Wanneer ik 

eenmaal dit niveau bereikt heb, is het maar 
een kwestie van tijd tot ik gevraagd word 

voor de leukste programma’s. Wie 
weet mag ik dan wel mee doen 

aan Sterren Springen! Het eni-
ge nadeel aan deze manier is 

dat heel Nederland denkt 
dat je totaal gestoord 

bent.

Een tweede manier 
om bn-er te wor-
den, is het mee-
doen aan een 
wedstrijd. Menig 
t a l e n t e n j a c h t 
heeft namelijk 
een aantal verse 
sterretjes geboren 

laten worden. Een 
mooi voorbeeld 

hiervan is Ben Saun-
ders. Deze talentvolle 

zanger wordt namelijk 
lang niet meer alleen 

geprezen voor zijn stem. 
Hij is nu vooral bekend van 

programma’s als Ik ben Ben 
Saunders en mag zelfs meedoen 

bij super-originele zangwedstrijden 
als The Hit! Nou kan ik natuurlijk niet zo 

goed zingen als Ben Saunders, maar voor ie-
dereen is er een wedstrijd op maat. Zo zoekt 
Bouquet, ja die boekenserie voor eenzame 
vrouwen, een schrijver voor hun nieuwe 
boek! Het is de bedoeling dat je een verhaal 
schrijft over een vrouw die een rijke en lief-
deloze man de weg van de liefde leert. Dit 
alles overgoten met een erotisch sausje. Als 
dit niet mijn doorbraak wordt als bn-er weet 
ik het ook niet meer.

Kortom, met deze plannen kom ik er wel. Het 
gaat niet lang meer duren voordat ik ver ver-
wijderd ben van mijn saaie leventje en roem 
en glorie vind in de wereld van bn-ers.

“Ik heb besloten zelf een bn-er te worden. Het klinkt 
misschien vreemd en een tikkeltje oppervlakkig, maar 
als bn-er leid je toch wel een verdomd goed leven.”
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Sportprofiel Carmen:
Sportte vroeger drie tot vier keer per week, maar leeft nu het stereotype studentenleven 
waarin een uur zwemmen per week al het achtste wereldwonder is.

Sportprofiel Ismae:
Kan bijna haar slaapmatje meenemen naar het sportcentrum want ze is daar zo’n drie tot vier 
keer per week te vinden, het liefst op de spinningfiets. 

Sportprofiel Babs:
Hockeyt vanaf haar zesde. Is op papier dan ook twee keer per week op het hockeyveld te 
vinden. In de realiteit wil dat nog wel eens wat minder zijn. Heeft een hekel aan alles dat met 

fitness te maken heeft.

Klimmen

Speciaal voor Freem besloot ik (Carmen) een 
uur te gaan klimmen. Niet mijn meest favo-
riete sport op het lijstje. Dat heeft voorna-
melijk te maken met het feit dat de laatste 
keer dat ik klom, ik geen kant meer op kon, 
terwijl ik aan een bergtop in de Alpen hing. 
Maar dat is een ander verhaal. Terug naar de 
cursus klimmuur. Na een sessie veiligheids-
instructies en het aandoen van de meest 
sexy luier van touwen en andere bevesti-
gingsdingen, kunnen we beginnen. Nou ja 
beginnen. Ik laat eerst mijn klimmuurmaatje 
voorgaan, terwijl ik zijn veiligheidstouw vast 
houd (hier zijn vast veel mooiere termen 
voor). Trots vertelt hij bij elke klimsteen dat 
hij van zijn hoogtevrees afraakt, terwijl ik 
hem zogenaamd goed klimadvies geef: ‘Ja, 
zet nu die voet op die rode. Rode! Niet je 
linkervoet, je rechter. Oh, daar kom je niet 
bij? Doe dan maar groen.’ Nadat deze gozer 
weer bijna heelhuids op de grond is (lees: ik 
liet het touw te snel vieren waardoor hij zijn 
ellenboog schaafde. Wijze les voor iedereen: 
leg nooit je leven in mijn handen), mag ik 
beginnen. En eerlijk gezegd, ik vind het nog 
leuk ook. Ik denk overigens niet dat het je 
een killer body gaat bezorgen, maar als je 
van striemen in je benen, hoogtes en uitda-
ging houdt, moet je het zeker doen.

Bossaball

Als je bossaball intypt bij Google krijg 
je de volgende beschrijving: een balspel 
dat gespeeld wordt door twee teams. Het 
combineert volleybal, voetbal, gymnas-
tiek en capoeira. Het speelveld bestaat 
uit luchtkussens en trampolines met een net 
in het midden. Oké. Wat moet je je daar in 
godsnaam bij voorstellen? Even doorklikken 
naar YouTube zorgt voor wat meer duideli-
jkheid. Eigenlijk is het gewoon een groot 
luchtkussen-volleybalveld met aan elke 
kant voor het net een trampoline waar één 
persoon tegelijk in kan staan. De andere drie 
personen van het (vaak gemixte) team staan 
op het luchtkussen om de trampoline heen. 
Springen, koppen, schoppen, smashen: 
alles is geoorloofd, zo lang de bal maar na 
zes keer overspelen het net over is. Punten 
worden gescoord wanneer de bal op de 
trampoline stuit van de tegenpartij of op het 
veld eromheen.

Een interessante, ingewikkelde, maar vooral 
creatieve sport dus. Wij namen een kijkje bij 
de bossaballvereniging van Nijmegen (ja, 
die bestaat).

Vóór de inschrijving van het ticketuur had-
den we nog nooit van bossaball gehoord. 
Ik (Babs) heb dus geen idee wat ik kan 
verwachten en ben dus ook totaal niet 
goed voorbereid. Sta ik hier mooi in mijn 
korte broekje en dunne T-shirtje terwijl zich 
buiten een soort tweede winter afspeelt. Ik 

maar denken dat we ‘vast wel binnen zoud-
en zitten’. Helaas dus. Schoenen uit en kou 
lijden maar!

We beginnen de training met het leren ken-
nen van het veld. Een beetje heen en weer 
springen terwijl we met volleybewegingen 
de bal proberen over te spelen. Blijkbaar 
gaat dit ons goed af: ‘Dames, volleybalervar-
ing?’, vraagt één van de trainers ons. Waarop 
wij in koor antwoorden: ‘Eh niet echt of 
eigenlijk echt niet’. Na dit heuse compliment 
volgen wat oefeningen met het overspelen 
van de bal in de groep. Klinkt makkelijk, 
maar niets is minder waar. Het timen van 
je sprong is lastig en de bal stuitert overal 
naartoe behalve naar waar je hem wilt heb-
ben. De meeste deelnemers van het ticke-
tuur hebben dan ook wél volleybalervaring. 
Het is af en toe behoorlijk ongemakkelijk 
als je een bal probeert te raken terwijl je 
springt, maar compleet misslaat. Ook is 
het wel handig als je een beetje atletisch 
en lenig bent. De bal gaat met een hoge 
snelheid alle kanten op en je mag bijna alles 
doen om de bal te redden van een stuit op 
de grond.

Na het uurtje intensief springen, smashen 
en vallen zijn we geen bossaball-anal-
fabeten meer. Volgende keer een potje aan 
het strand met een zonnetje erbij? Dat lijkt 
ons een beter idee, als we na afloop van de 
training richting de kleedkamer strompelen 
met onze half afgevroren voeten. 

Hoera! De zomervakantie staat alweer 
bijna voor de deur. Voordat we juichend 
de leerboeken van ons bureau gooien en 
languit op het strand gaan liggen, moeten 
we allemaal nog even flink aan ons figuur 
werken om de overtollige biervetjes er 
in rap tempo af te sporten. Dat kan heel 
eenvoudig, naast de campus vind je na-
melijk het Universitair Sportcentrum. Wij 
bij Freem vinden het dan ook hoog tijd ons 
in te schrijven voor enkele buitenspor-
tuurtjes.  Fanatiek trekken we onze sport-
pakkies uit de kast om ons in het zweet 
te werken. Dat bespaart jullie tevens het 
nodige voorwerk om vlug jouw ideale bui-
tensport te ontdekken. You’re welcome. 
TEKST: ISMAE VAN GILS, BABS BINGEN EN 
CARMEN QUINT

FREEM 
GOES SPORTY
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Bootcamp

Vraag me alsjeblieft niet wat er in mijn hoofd 
omging toen Ismae me overhaalde voor een 
lesje Bootcamp. Anderhalf uur lang! 

Donderdagmiddag 17.00, tijd om te ver-
trekken. Al rennend verplaatsen we (Ismae 
en Carmen) ons naar het bos. Eenmaal 
aangekomen ben ik dus al half gestorven, 
Ismae daarentegen doet alsof het prima 
met haar gaat. Nu begint het feestje pas 
echt. De eerste echte oefening bestaat uit 
een triljoen buikspieroefeningen. Daar 
liggen we dan in het gras, al is het meer 
onze lachbui waarmee we onze buikspieren 
trainen dan de oefeningen zelf. Vervolgens 
is het tijd voor een rondje van 400 meter 
rennen om daarna aan één stuk door deel 
te nemen aan een parcours: squats, push-
ups, triceps, biceps en jezelf optrekken. Die 
laatste is echt een mission impossible, zelfs 
voor Ismae. Daar hangen we dan, samen 
aan het rek zonder ook maar iets van be-
weging in onze armen te krijgen. Maar jullie 
favoriete Freem-meisjes zetten door en na 
een tweetal herhalingen van het parcours 
en een nog roder hoofd is het tijd voor de 
volgende opdracht. We moeten met iemand 
op onze rug opnieuw dat rondje van 400 
meter lopen. Dit gaat ons beiden toch echt 
een stapje te ver en dus besluiten we om 
de zoveel meter te wisselen. Deze tactiek 
brengt ons uiteindelijk vrij snel bij de finish. 
Wie niet sterk is, moet slim zijn. Na nog drie 
rondjes schouder- en beenspieroefeningen 
rennen we via een zandheuvel terug naar 
het sportcentrum. Onderweg blijkt dat we 
nog tijd hebben voor een extra opdracht. 
Wat fijn! We moeten over het frame van 
een voetbalgoal klimmen. Hoewel Ismae er 
steeds beter lijkt in te komen en binnen vijf 
seconden aan de andere kant van het voet-
balgoal staat, kijk ik voornamelijk toe. Na 

wat tevergeefse aanmoedigingen van Ismae 
rennen we met de groep terug naar de cam-
pus. Tot mijn grote trots komen we niet eens 
als laatste aan. Helaas duurt dit gevoel van 
euforie maar kort. Eind van de les wenst 

de docent ons alvast succes met ‘de hevige 
spierpijn de komende dagen’. Bedankt he! 



Mediteren

Geen zin om lichamelijk heel actief bezig te 
zijn maar wel behoefte aan focus? Ga dan 
een uurtje mediteren. Een uurtje met ge-
sloten ogen zitten en denken aan helemaal 
niets, eitje toch? Forget it! Mediteren is alles 
behalve eenvoudig. Een uur kaarsrecht zit-
ten in kleermakerszit doe je niet zomaar en 
je gedachten uitschakelen al helemaal niet! 
Ismae kan er over meepraten:

Ik zit nog geen tien seconden op mijn matje 
als mijn gedachten alweer van hot naar her 
gaan. Ik denk: maak je hoofd leeg Ismae. He-
laas, denken aan een leeg hoofd is ook den-
ken. Ik vind het verdomd lastig en probeer 
me dan ook optimaal te concentreren. Blijk-
baar ben ik niet de enige, in de ruimte kun je 
een speld horen vallen. Iedereen is volledig 
gefocust op zijn of haar brein en lichaam. 

Na een kleine minuut galmt de zachte stem 
van de docent door de ruimte. Hij begint de 
‘zitting’ met een openingsgroet. Ik vind het 
vreemd om aan te horen maar voordat ik er 
in gedachten weer een hele theorie op lo-
slaat, besluit ik me te focussen op mijn eigen 
lichaam in deze ruimte. Dat is tenslotte  waar 
het bij mediteren om draait: het hier en nu. 

Na de openingsgroet gaat de docent rustig 
verder: ‘Voel je tenen, je voeten die in de 
grond drukken en je handen die in je schoot 
liggen.’  Ik doe mijn uiterste best maar ik voel 
niet, ik denk: ‘Shit, vergeten die mail de deur 
uit te doen, ik zou nog melk halen en heb ik 
eigenlijk al geantwoord op dat bericht van 

mijn moeder?’

De hele les doe ik een poging om aan niets te 
denken, mijn handen in mijn schoot en mijn 
inmiddels houten kont op de harde onder-
grond te voelen. Tot de laatste oefening aan 
toe boek ik weinig succes. De docent is op-
nieuw aan het woord: ‘Adem diep in en houd 
vast. Voel hoe de adem wordt verspreid 
rondom je hart. Voel je het? Adem dan lang-
zaam uit.’ Ik voel niets en dus adem ik niet 
uit. Ik moet zo ongeveer blauw zien als ik uit-
eindelijk besluit te doen alsof ook ik de adem 
rondom mijn hart heb gevoeld. Aan het eind 
van de les rol ik mijn matje op en loop ik be-
dachtzaam de zaal uit. Ik daag jullie uit.

Cursussen

Ben jij iemand die liever langere tijd ach-
tereen dezelfde sport uitoefent? Of dat nu 
voetbal, karate, zeilen of frisbeeën is, de 
tien-wekelijkse ticketuurtjes  zijn uitermate 
geschikt. Stort jij je liever op een originele 
activiteit? Ook die mogelijkheid is aanwezig. 
Zo kun je onder andere de fijne kneepjes van 
paaldansen, aikido of hoopdance onder de 
knie krijgen.

Ieder schooljaar is opgedeeld in vier perio-
den. Per periode kun je je inschrijven voor 
zo’n cursus. De vierde periode is in april 
van start gegaan maar je kunt nooit vroeg 
genoeg beginnen met oriënteren op de mo-
gelijke cursussen die in september van start 
gaan: http://www.ru.nl/sportcentrum/. 

Studenten-
sport- 
verenigingen

Het USC biedt meer dan alleen ticketuren 
en fitnessgelegenheden. Tal van studen-
tensportverenigingen zijn aangesloten bij 
het USC en maken dan ook gebruik van de 
faciliteiten. Zo maakt studentenhockeyver-
eniging N.S.H.C. Apeliotes gebruik van de 
hockeyvelden. Bij dit soort verenigingen 
worden gezelligheid en sport gecombineerd. 
Het grootste verschil met andere clubs is dat 
de vereniging speciaal vóór studenten is en 
dan ook dóór studenten wordt bestuurd. 
Belangrijk item voor de echte krent student: 
studentensportverenigingen zijn altijd een 
stuk goedkoper dan de ‘gewone’ vereni-
gingen. Daarnaast worden er vaak ook nog 
talloze vrijwillige activiteiten naast het veld 
georganiseerd zoals borrels, feesten maar 
ook toernooien.

Thuis lid van een competitieteam? Vaak is 
het mogelijk om je alleen aan te melden als 
trainingslid. Je betaalt dan minder contribu-
tie maar kunt samen met andere trainings-
leden toch trainen zodat je in het weekend 
weer fit bent voor de wedstrijd bij je oude 
vertrouwde club.
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TEKST BABS BINGEN

Na ons er maanden op verheugd te hebben, 
was het zondag 30 april dan toch eindelijk zo 
ver: de studiereis naar Praag ging beginnen! 
In de (voor velen) vroege ochtend werd de 
bus volgeladen met een overdosis bagage 
en enthousiaste Myceliumleden. Zelfs Su-
perman was aanwezig! De sfeer zat er tijdens 
de busreis goed in: er werden spelletjes ge-
speeld, liedjes gezongen en hier en daar 
kwam het bier alweer tevoorschijn. 
Nadat iedereen die avond in het hostel zijn 
plekje had gevonden, werd er op het terras 
van Old Town Square dan écht op de stud-
iereis geproost. Daar maakten we voor de 
eerste keer kennis met het karakter van, 
zoals Julia zou zeggen, de Pragezen. En daar 
valt (nog steeds) niet veel positiefs over te 
zeggen. De mensen waren over het alge-
meen nors, onvriendelijk en niet gastvrij. Zo 
werden we die avond, zoals waarschijnlijk 
bijna alle toeristen, door de ober afgezet en 
later zelfs van het terras weggejaagd door 
een zwerver met een irritant fluitje én losse 
handjes.
Op maandag stond het stadsspel op het pro-
gramma. Vijf kleine groepen werden door de 
stad gestuurd om bij verschillende posten 
door middel van spellen punten bij elkaar 
te sprokkelen. Maar dit kon ook nog op een 
andere manier: zo veel mogelijk verschillen-
de bierviltjes verzamelen! Leek een onmo-
gelijke klus, maar was het niet: de Drunken 
Monkeys kregen uiteindelijk maar liefst 40 
viltjes bij elkaar en wonnen zo het stadsspel. 
 
’s Avonds gingen we met het hele reis-
gezelschap lekker uit eten. Alhoewel… lek-
ker… Dat gold niet voor iedereen. Het Myceli-
um moordspel was al een paar dagen eerder 
van start gegaan maar werd deze avond pas 
echt flink actief. Moordenaars sloegen ge-

nadeloos toe, onschuldige Myceliumleden 
vielen bij bosjes neer.
Omdat het de dag voor vertrek Koningsdag 
was, werd de geplande kroegentocht omge-
doopt tot oranjeavond. Gekleed in Bavar-
iajurkjes, oranje onesies en voetbalshirts 
slenterden we met zijn allen door de stad. 
Het begon al goed. Bij de eerste kroeg mo-
cht er twee uur gratis gezopen worden. De 
drank vloeide rijkelijk terwijl er druk gebier-
pongden getafelvoetbald werd. Iris en Mans 
werden vanwege hun originele oranje-out-
fits bekroond tot onze koning en koningin. In 
totaal bezochten we die avond vier kroegen 
maar helaas hield niet iedereen het tot het 
einde vol…
Naast het goedkoop zuipen waren er ook 
een aantal serieuze dingen die tijdens deze 

week gedaan werden. Zo bezochten we de 
sociale faculteit van de Charles University, 
waar we na een kort praatje en een subsi-
die-groepsfoto weer buiten stonden. In del-
en brachten we een bezoek aan Radio Free 
Europe / Radio Liberty. Dit grote mediakan-
toor zorgt ervoor dat de burgers van landen 
waar geen sprake is van vrije pers, toch op de 
hoogte gehouden worden van het nieuws. 
Wat misschien nog wel het meeste opviel 
aan deze excursie was dat het pand akelig 
goed beveiligd was. Pas na twee paspoort-
controles en een vliegtuigdetectiepoortje 
stonden we binnen. Verder namen we nog 
een kijkje bij de Nederlandse ambassade, de 
Praagse burcht en de TV-toren. Op de laat-
ste dag gingen we nog naar de Joodse wijk, 
hoewel toen iedereen doodmoe was van 
de nacht ervoor: stappen in Karlovy Lazne! 

Karlovy Lazne is met zijn vijf verdiepingen 
de grootste club van Europa en werd dan 
tijdens de ‘studie’-reis door de meesten ook 
niet overgeslagen. We dronken wodka uit ijs-
glazen in de icebar, dansten op een ‘Saturday 
Night Fever-vloer’  en keken mensen vanaf 
een balkon in een van de zalen. Deze laatste 
nacht in Praag werd goed gevierd: we lacht-
en, we dansten en most of all: we genoten! 
Zoals we dat de hele week eigenlijk al deden. 
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Een zuur avontuur

TEKST JANEL GERRITSEN

Nadat ik twee volle maanden alleen maar 
geluierd en gefeest heb in Budapest, brak er 
een nieuwe, bizarre periode aan in mijn Eras-
mustijd. Het begon in de avond van 7 april. 
Ik was een lekker soepje aan het maken en 
mijn Franse huisgenootje Anouchka was aan 
het douchen. Op een gegeven moment toen 

de douche uit was, hoorde ik een heel raar 
geluid uit de badkamer komen. Ik dacht: het 
zal wel niks zijn, dus ik ging lekker verder 
met koken. Toen het na een kwartier nog niet 
opgehouden was, ging ik toch maar even ki-
jken – Thank God. Ik vond mijn huisgenoot 
bewusteloos in bad met een hele rare 
ademhaling. Ik riep gelijk Rozemarijn erbij, 
gelukkig was zij thuis, want ik kon me niet 
eens meer het alarmnummer herinneren. 
Na een kwartier arriveerde de ambulance 
met ambulancebroeders die zo mee konden 
doen aan Geordie Shore. We moesten uit het 
huis, en even later reden we mee in de am-
bulance naar het ziekenhuis. Ondertussen 
was Anouchka nog steeds niet bijgekomen. 
Ze zeiden dat ze een zelfmoordpoging had 
gedaan, wat wij niet konden geloven.
Uiteindelijk bleek de oorzaak koolmonoxide 
te zijn. Blijkbaar mochten de afzuigkap en 
de douche niet tegelijk aan staan. Fijn dat ze 
ons dat ook even verteld hebben. Rozemari-
jn en ik werden ook onderzocht. We moesten 
een paar uur aan het zuurstof, want wij had-
den ook een verhoogd percentage koolstof-
monoxide in ons bloed (en ik kon het niet 
laten om een selfie te maken). Toen we weer 
uit het ziekenhuis mochten, konden we niet 
naar huis omdat het door de politie was di-
chtgetaped als een crime scene. We hebben 

in een hostel geslapen zonder dat we spullen 
bij ons hadden. De volgende ochtend was 
Anouchka weer bijgekomen en ze voelde 
zich prima. De dokter had gezegd dat als ik 
haar een paar minuten later had gevonden, 
ze dood was geweest. Gelukkig is alles goed 
afgelopen.
Naast dit avontuur heb ik ook leuke dingen 
meegemaakt: ik ben een weekendje naar 
Wenen en een paar dagen naar Kroatië 
geweest, en ik heb bezoek gehad van mijn 
ouders en opa’s en oma. Helaas moet ik de 
komende weken nog wel even studeren, 
want de tentamens komen er aan. En dan is 
het helaas alweer tijd om naar huis te gaan... 
Die paar maanden zijn echt voorbijgevlogen. 
Ik kan iedereen aanraden om een minor 
in het buitenland te doen. Als je houdt van 
vakantie, bier en films kijken voor je studie, 
dan is Budapest de perfecte stad voor jou!
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Van bezoek tot bezoek tot bezoek

TEKST VALERY BOLSCHER

Als jullie de vorige Mycelium Outside gelezen 
hebben, weten jullie dat ik in de maand april 
vol zat met bezoekjes van het thuisfront. In 
deze weken kon ik ze Bergen laten zien: de 
smalle straatjes, Bryggen (die gekleurde 
houten huisjes aan zee), het uitzicht vanaf 
de bergen en uiteraard mijn kamertje, waar 
we met z’n allen verbleven. Eerst waren papa 
en mama aan de beurt, die ik met open ar-
men ontving op het vliegveld. Dat was toch 
wel even wennen, om ze drie maanden niet 
te zien. Uiteraard kon het standaard bran-
dalarm van vrijdagnacht niet ontbreken, om 
03:30 werden we fijn gewekt. Het gesnurk ’s 

nachts maakten ze hele-
maal goed met dingen die 
ze van thuis meegenomen 
hadden: Donald Ducks, 
hagelslag, dropjes en bier! 
Samen hebben we onder 
andere een tour gemaakt 
genaamd ‘Norway in a 
nutshell’, waarbij je de 
hele dag reist met de tre-
in en bus en met de boot 
door de fjorden gaat. Fan-
tas-tisch, want je krijgt 
inderdaad een nog beter 
beeld van Noorwegen. 
Een dag nadat ze vertrokken waren, kwam 
het volgende bezoek alweer! Mijn broer Luuk 
met zijn vriendin Lisette. Ook zij hadden weer 
van alles meegenomen: wijn, tijdschriften en 
kaaskoekjes. En zelfs geen gesnurk dit keer, 
ik was helemaal gelukkig. Samen hebben 
we teveel zwakke Hansa-biertjes gedronk-
en (niet lekker), gehiked en wederom een 
fjordentour gedaan. Bart, die een dag na het 
vertrek van hen kwam, moest de eerste dag 
even doorbijten met non-stop regen – tja, 
typisch Bergen – maar blijkbaar had hij toch 
het zonnetje meegenomen uit Barcelona, 
want de hele week was het zomers weer. IJs-
jes, korte broeken en te bezweet aankomen 

boven op een berg konden dus niet ontbrek-
en bij dit bezoek. 
Nu het thuisfront gezien heeft hoe ik hier 
leef, is het tijd om me te focussen op de laat-
ste maand. De tijd waarin er hopelijk meer 
zon dan regen zal zijn, waarin de tentamens 
zullen plaatsvinden, maar ook de nationale 
feestdag van Noorwegen, mijn verjaardag, 
een tripje naar Kopenhagen, wat laatste re-
isjes rondom Bergen (sowieso Preikestolen, 
misschien Trolltunga: google maar even 
voor de aardigheid) en het afscheid nemen 
van de mensen hier. En dan zien jullie me al 
bijna weer, fijn hè! Ik ga deze laatste weken 
met volle zin tegemoet, maar kijk ook zeker 
stiekem al een beetje uit naar het leventje in 
Nijmegen. 



De woonkamer is misschien niet heel 

groot, maar de ruimte is in ieder geval 

heel knus aangekleed. 

Een klein bureau om aan te werken. Wat 

als er eters komen? Geen probleem, dan 

wordt het bureau in een fluitje van een 

cent uitgeklapt en omgebouwd tot eettafel.

De keuken heeft Gianna voor haarzelf. 

Kokkerellen maaR!

De slaapkamer is precies groot genoeg voor een bed en een 

kledingkast. Bij binnenkomst kan Gianna zich zo voorover 

laten vallen op haar zachte bed.

Gianna’s eigen badkamer is erg ruim en van een raam voorzien. Na 

het douchen kan het er lekker even doorluchten. 

Op de zolderetage van het huis vinden 

we het knusse stulpje van Gianna.

Cribs

Wie: Gi
anna K

ipp, pr
e-master

Wat: 
eigen 

appar
tementje

Waar
: Nijmegen

Groo
tte: 

19 m
2

TEKST ISMAE VAN GILS

Mycelium Inside
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Mycelium, al 25 jaar het hart van jouw studententijd

Op 24 mei 2014 bestond Mycelium pre-
cies 25 jaar. Het hele jaar door heb-

ben er vele activiteiten plaatsgevonden 
om dit lustrum groots te vieren, met als 
afsluiter en absolute hoogtepunt de lus-
trumweek van 19 – 24 mei. Met onder 
andere een bezoek aan de Efteling, een 
cantus, een aantal feestjes en een lift-
weekend werd Myceliums vijfde lustrum 
op geweldige wijze gevierd. Wat is er ve-
randerd in de afgelopen 25 jaar? Enkele 
oud-bestuurders aan het woord. 

Aan het begin van het oprichtingsjaar had 
Mycelium ook nog geen commissies. Wel 
zorgde het bestuur ervoor dat er regelmatig 
een feestje werd gehouden. “We besloten 
om het toch niet bij de boekenkorting alleen 
te laten. Andere studies, zoals psychologie 
en rechten, organiseerden grote feesten 
en daar waren wij, als vereniging van een 
kleinere studie, best jaloers op. Daarom 
besloten we ook een feest te organiseren. 
Gelukkig werd het een groot succes”, aldus 
Eric. 

Halverwege het jaar 1989 – 1990 werd het 
stokje overgedragen aan andere studenten. 
Ook werden de eerste commissies opgericht, 
zoals de introductiecommissie, feestcom-
missie en publiciteitscommissie. De befaam-
de Myceliumkamer bestond nog niet. “Bij 
de oprichting van Mycelium bestond Freem 
al een hele tijd. De redactie van Freem had 
ook al een eigen kamer. Daar mochten we 
gebruik van maken, maar een eigen plekje 
hadden we in de beginjaren nog niet.”

Daar is in de jaren ’90 verander-
ing in gekomen. In TvA kreeg My-
celium een eigen kamer, waar 
leden in de pauze konden ont-
spannen. Deze was gehuisvest in 
TvA 4, vanaf de zijdeur naast TvA 
6 was het meteen de eerste deur 
links. Er werd gerookt, leden la-
zen er een krantje en ook toen 
stond de koffie altijd al klaar. 
Ook organiseerde Mycelium 
aan het begin van deze eeuw, 
meestal in samenwerking met 
andere verenigingen, steeds 
meer feesten, werd er jaarlijks 
een studiereis gehouden en ver-
zorgde de cultuurcommissie de 
nodige culturele activiteiten. 
Deze commissie organiseerde 
jaarlijks onder andere een 
poppodium voor beginnende 
bandjes en een variétéavond, 
een bonte avond voor leden 
van Mycelium. Niels Wiertz was 

25 jaar geleden wilden we met een groepje 
CW-studenten een studievereniging opricht-
en, omdat je dan korting op studieboeken 
kon krijgen. Dat was de voornaamste re-
den. Het was nog een flinke klus om een 
vereniging te starten, want we moesten 
voor de oprichting onder andere statuten 
en een huishoudelijk reglement opstellen. 
Als studenten van rond de twintig waren 
we daar natuurlijk totaal niet mee bezig”, 
vertelt Mycelium-oprichter Eric Reijnen. In 
1989 was hij voorzitter van het oprichtings-
bestuur. Samen met zeven anderen richtte 
hij Mycelium op. “Bijna alle CW’ers werden 
lid, zodat ze die felbegeerde boekenkorting 
ontvingen. Mycelium is in de loop der jaren 
denk ik wel een heel stuk studentikozer ge-
worden. Op het internet zie ik bijvoorbeeld 
foto’s van bestuursleden in pak. Daar was in 
die tijd nog totaal geen sprake van. Andere 
verenigingen waren wel studentikoos, maar 
dat wilden wij juist absoluut niet.” 

TEKST MITCHEL SUIJKERBUIJK

bestuurslid bij Mycelium van 2000 tot 2002 
en heeft aan één variétéavond nog goede 
herinneringen.  “Een studiegenootje had in 
het jaarlijkse smoelenboek geschreven dat 
we haar wakker konden maken voor Frank 
Sinatra en dat heeft ze geweten. Een vriend 
besloot zich uit te dossen als Sinatra en 
stond om half drie ’s nachts met grijze haren, 
een net pak, een wat dikkere buik en een loe-
iharde ghettoblaster ‘New York, New York’ te 
zingen voor haar deur. De hele straat werd 
wakker en ook de rest van haar huisgen-
oten, want de deurbel van het studentenhu-
is bleef hangen. Voor de camera moest ons 
‘slachtoffer’ vijf vragen beantwoorden en op 
elke vraag was ‘New York’ het antwoord. Ze 
was echter net wakker, dus had dit niet door. 
Het werd een fantastisch item, dat tijdens de 
variétéavond op groot scherm werd gepre-
senteerd”, vertelt Niels.

1989

1990

2000
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Tijdens de introductie organiseerde Niels 
samen met een andere oud-voorzitter van 
Mycelium een dropping. Vanaf het sportcen-
trum zouden de leden via de bossen van het 
Heilig Land weer terugkeren richting Hoo-
geveldt. “We dachten dat het zo’n twee uur 
zou duren, inclusief spelletjes. Dit bleek ech-
ter meer dan het dubbele te zijn. Daar was 
niet iedereen blij mee, want in de stad waren 
er natuurlijk vele introductiefeesten. Slechts 
twee van de vijf groepen kwamen binnen. 
Twee andere groepen hielden het voortijdig 
voor gezien en een andere groep was verd-
waald. Gelukkig wisten we deze nog terug 
te vinden. Achteraf in elk geval een leuk ver-
haal.”

Tot slot is oud-voorzitter Geeke Schoeman 
aan het woord. Zij was bestuurslid in 2009-
2010. Het jaar werd naar eigen zeggen gek-
enmerkt door een ‘tragische miscommuni-
catie’, namelijk over de beamer. “De borrels 
waren in de Billabong en ik vond het – puur 
voor mijn gemoedsrust – fijn dat er op elke 
openbare plek een beamer lag. Tijdens een 
activiteit in de Billabong was er een keer 
geen beamer. Medebestuurslid Ciska Rouw 
heeft er toen, niet zonder slag of stoot, voor 
gezorgd dat er toch nog een beamer kwam. 
Uiteindelijk had ik dat ding helemaal niet 
nodig”. 

Verder is in 2009-2010 de weekendcommis-
sie ontstaan. “Deze commissie had ik be-
dacht en in ons jaar was dus het allereerste 
ledenweekend. Een andere verandering was 
dat de BaMyPo-feesten sinds ons jaar gevi-
erd werden in de El Sombrero”, aldus Geeke. 

Na 25 jaar is Mycelium niet meer weg te 
denken als studievereniging van communi-
catiewetenschap. Een tosti eten in de Myce-
liumkamer is voor veel leden een gewoonte, 
een jaarlijkse diesweek is niet meer weg te 
denken en een aantal commissies is er in de 
loop der jaren bijgekomen. Ook heel wat do-
centen zijn de afgelopen jaren lid geworden 
van Mycelium. De lustrumweek is inmiddels 
voorbij en er kan teruggekeken worden op 25 
fantastische Mycelium-jaren. 

In 2006 – 2007 werd er voor het eerst een die-
sweek gevierd, met volop activiteiten om de 
verjaardag van Mycelium te vieren. Daphne: 
“In eerdere jaren werd de verjaardag van My-
celium alleen gevierd met een feestweek, als 
er een lustrum plaatsvond. Wij vonden acht-
tien jaar ook genoeg reden voor een feestje 
en dus vierden we een diesweek met een to-
stimiddag, karaokeavond en een diner roul-
er. Hoogtepunt van de week was het Open 
CW-feest ‘Hot or not’. Grotere verenigingen 
als Synergy en ESV organiseerden regelmatig 
open feesten en wij vonden Mycelium groot 
genoeg voor een eigen open feest. Het feest, 
dat we organiseerden in De Compagnie, 
werd heel goed bezocht. ”  

In de beginjaren ’00 kwamen ook de BaMy-
Po-feesten op gang. Samen met Babylon 
en Postelein organiseerde Mycelium deze 
feesten in de Inferno, die inmiddels niet 
meer bestaat. Ook was er regelmatig een 
A-feest, dat werd gehouden in een ander 
café dat het loodje heeft moeten leggen, 
namelijk De Wolk in de Molenstraat. De wat 
oudere lezers van Freem herinneren zich vast 
nog de Puberpop-feesten, die tot 2011 nog 
maandelijks in Van Buren waren. Begin ’00 
werd Puberpop, een feest met 70’s, 80’s en 
90’s-muziek maandelijks georganiseerd in 
de Diogenes. “Op Puberpop kwamen vooral 
veel CW’ers af en daarom kon je dit haast wel 
zien als een Open CW-feest. In de Diogenes, 
waar Puberpop georganiseerd werd, is ook 
het logo van Mycelium met paddenstoel en 
televisie gepresenteerd tijdens een grandi-
oos Logo Logo Disco-feest. We namen door 
dit nieuwe logo te nemen, afscheid van het 
Myceliummannetje dat we eerst hadden”, 
vertelt Niels.  

Ook Daphne ten Haaf, secretaris van Myceli-
um in 2006 – 2007, heeft heel wat afgelachen 
in haar tijd als secretaris van het Myceli-
um-bestuur. “De sfeer was heel goed, soms 
ook té goed. Op de Myceliumkamer zat altijd 
een ‘vaste posse’. Ze aten tosti’s en speelden 
games. Natuurlijk moesten we ook hard 
werken, dus meerdere malen hebben we in 
de bestuursvergaderingen besproken hoe 
we deze ‘vaste posse’ na de pauze konden 
verzoeken de kamer te verlaten”, vertelt ze. 
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THE
(C) WAY UP
Als student is het leven overzichtelijk: naar college, studeren, slapen en natuurlijk bier drinken! Er 
komt echter een tijd dat je een diploma in je handen geduwd krijgt en je student af bent; wat dan? 
The (C)Way Up geeft je een uniek kijkje in het leven na CW. Zo weet je toch een klein beetje wat je 
mag verwachten in het ‘echte’ leven.
TEKST MITCHEL SUIJKERBUIJK

Dit keer gaan we op bezoek bij Caspar Vriends. Hij deed maar liefst 
zeven jaar over de studie CW, maar ging tijdens zijn studietijd dan 
ook vaak op reis. “Met een rugzakje naar verre landen, ik vond het 
fantastisch. Bij Mycelium was ik niet zo actief. Wel zat ik een tijdje 
bij de zeilvereniging, de Loefbijter, maar ook dit bleek niet echt iets 
voor mij te zijn.” Caspar heeft tegenwoordig een nogal opmerkelijk 
beroep. Hij is groot liefhebber van de Italiaanse keuken en heeft 
van zijn hobby, het koken van Italiaanse gerechten, zijn beroep ge-
maakt. Hij heeft een eigen bedrijf, genaamd Cappito,  en hiermee 
verzorgt hij Italiaanse etentjes bij mensen thuis. Onder het genot 
van een heerlijke Italiaanse amandel-chocoladetaart vertelt hij ge-
passioneerd over zijn werk.

“Ik heb totaal geen culinaire pretenties, maar maak graag goede, 
simpele gerechten die voor iedereen toegankelijk zijn.” Caspar ver-
zorgt met zijn bedrijf viergangenmenu’s voor groepen mensen. Zo 
kookt hij klassiek Italiaans op bruiloften en verjaardagen, maar bij-
voorbeeld ook op etentjes voor disputen. Ook geeft hij regelmatig 
workshops, waarin hij mensen de fijne kneepjes van het Italiaanse 

koken leert. “Eten zie ik als een vorm van communicatie: mensen 
raken op een natuurlijke manier in gesprek met elkaar onder het ge-
not van heerlijk Italiaans eten en een goed glas wijn”, vertelt Caspar. 
“Het lijkt alsof ik weinig aan mijn studie heb gehad, met de baan die 
ik nu heb. Toch denk ik dat de studietijd me zeker gevormd heeft”.

Al tijdens zijn studietijd bleek dat hij een echte Bourgondiër was. 
“Ik hield van wijn en mijn afstudeeronderzoek richtte zich op de 
aantrekkelijkheid van alcoholwebsites voor minderjarigen. Uit 
dit onderzoek bleek dat de websites van bijvoorbeeld Bacardi en 
Flügel erg populair waren onder middelbare scholieren onder de 
zestien. Omdat dit niet de bedoeling was, werd er mede door mijn 

onderzoek en onder druk 
van stichting STAP, die 
zich inzette tegen alco-
holmisbruik, een leeftijd-
scheck ingevoerd op al-
coholwebsites. Jongeren 
moesten eerst aangeven 
of ze wel boven de zes-
tien waren.”

Tijdens zijn studie werk-
te hij nog in de horeca, 
maar hierna ging hij aan 
de slag als data-analist 
bij een onderzoeksbu-
reau voor de horeca. 
Hierbij kwam het vak 
statistiek goed van pas. 
“Dit bedrijf was enorm 

commercieel, veel té commercieel voor mij.” Later werkte hij als 
beleidsmedewerker voor de gemeente Heumen. Na zijn ontslag be-
sloot hij zijn hart te volgen en zo besloot hij na wat omzwervingen 
zijn eigen bedrijf Cappito op te starten. Ook hierbij komt de studie 
Communicatiewetenschap zeker nog weleens van pas. “Zo heb ik 

goed leren schrijven tijdens mijn studietijd en dat is handig voor de 
website. Ook denk ik na of de berichten die ik plaats wel werken en 
denk ik goed na over het inzetten van de huisstijl.” Zelfs als je eten-
tjes bij mensen thuis verzorgt, blijkt CW dus nuttig!

Capitto bestaat pas een jaar en met vier tot vijf opdrachten in de 
maand komt Caspar goed rond. Toch zou hij zijn bedrijfje nog wel 
verder willen uitbouwen. “Ik streef ernaar om binnenkort zeven tot 
acht opdrachten in de maand te hebben. Het voorbereiden van op-
drachten kost ook veel tijd. Het zijn uitgebreide etentjes die goed 
voorbereid moeten worden, maar ik doe mijn werk met heel veel 
plezier.”

Naam: Caspar Vriends
Functie: Eigenaar Cappito

Afgestudeerd in: 2004

“Eten zie ik als een vorm van communicatie: mensen raken op een natuurlijke manier in gesprek 
met elkaar onder het genot van heerlijk Italiaans eten en een goed glas wijn”
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“...en de bal wordt onderschept door 
Sneijder. Kom op Wesley! Ja, de pass op 
van Persie en....! Nee, weer niet. Casil-
las zit Nederland weer in de weg.” De 
Spaanse keeper krabbelt rustig overeind 
met de bal in zijn handen. Geen haast. 
Geen angst. Hij rolt de bal rustig naar 
voren, waar Thiago Silva hem oppikt. 
Met het uiterste gemak draait hij weg 
van een instormende Arjen Robben. De 
Braziliaanse vedette geeft de bal af aan 
Vidal en het Chileense krachtmens begint 
aan een rush, maar dat was buiten De 
Jong gerekend. Met een doodschop die 
zijn weerga niet kent, komt Nigel in op de 
achillespezen van zijn tegenstander en 
de bal rolt langzaam opzij, maar wordt 
opgepikt door Modric! De scheids geeft 
voordeel! De Kroaatse Johan Cruijff look-
a-like en dirigent op het veld begint een 
één-twee met Schweinsteiger en de Duit-
se degelijkheid stelt nooit teleur. Met een 
no-look pass zet Modric de aanval voort 
via Cristiano Ronaldo. Met onvoorstel-
bare snelheid sprint de Gouden Bal win-
naar naar voren. Kom op verdediging! 
Maar... wat gebeurt daar? Veltman is zijn 
speen verloren en de tranen vertroebelen 
zijn zicht. De Vrij heeft een volle luier en hij 
komt niet vooruit! Nee! CR7 checkt even 
snel of zijn haar goed zit en haalt vervol-
gens vernietigend uit. NEE!!

TEKST MARK ZWARTKRUIS

Badend in het zweet word ik wakker. Mijn 
vriendin gromt zachtjes, geeft me een por 
met haar elleboog en valt onmiddelijk weer 
in slaap. Had ik maar zo’n nachtrust. Al 
sinds de loting kijk ik reikhalzend uit naar 
aankomende zomer, maar een altijd aan-
wezige hoop op een goede afloop wordt 
steeds meer overschaduwd door een groe-
iende wolk van angst. Het is een zondagoch-
tend. Een dag na de 1-1 tegen Ecuador, de 
eerste van drie oefenwedstrijden op weg 
naar het WK. Het was geen schokkende uit-
slag en ook nog geen serieuze test. De beste 
spelers werden zichtbaar gemist in een wed-
strijd waarbij Oranje bijna compleet bestond 
uit spelers van onze eigen Mickey Mouse 
competitie. Talentvol, ongetwijfeld, maar 
zonder ervaring en simpelweg nog lang niet 
klaar voor het grote werk.
Vooral in het begin leek het onwennig en de 
oorzaak hiervan ligt waarschijnlijk bij het 
nieuwe systeem, een verrassende besliss-
ing van onze bondscoach. Het moet een bi-
jzondere avond zijn geweest toen Aloysius 
(Louis) Paulus Maria van Gaal, te midden van 
een ezel en drie koningen, ter wereld kwam 
in een stal in Amsterdam-Oost. Profeet Lou-

is, ongetwijfeld voortgekomen uit een on-
bevlekte buitenspelval of zoiets, wist altijd 
zo zeker hoe het spelletje gespeeld moest 
worden. Er moet dan ook wel iets heel spe-
ciaals zijn gebeurd om de man die zelfs nog 
de credits opeist voor de spelersbus (“Ja ik 
ben zegmaar degene die de bus eigenlijk 
gemaakt heeft”) voor een ander systeem te 
laten kiezen. 
Deze noodgreep kwam voort uit het afval-
len van Kevin Strootman. De blessure van 
de man die tegenspelers al met zijn gezicht 
afschrikt, kwam de balans op het midden-
veld niet ten goede en van Gaal voelde zich 
gedwongen in te grijpen. Een blok van St-
rootman en de Jong leek namelijk het enige 
redmiddel voor onze slappe verdediging. 
Het nieuwe systeem houdt echter in dat we 
er een extra verdediger bijzetten en van het 
oerhollandse 4-3-3 overstappen op een 5-3-2 
systeem. Intuïtief gezien niet slecht bedacht, 
een extra zekerheid inbouwen. Al 
staat daar ook tegenover dat er nu v a n 
de groep spelers die het minste kwal-
iteit bezitten, er nog één extra op het v e l d 
staat. Elk voordeel heb zijn nadeel, z o u 
aartsvijand Cruijff zeggen.
Persoonlijk zou ik blijven kiezen voor e e n 
4-3-3 of mogelijk een 4-1-2-1-2 op- s t e l -
ling. Laat De Guzman het maar prob- e r e n 
op de plek van Strootman. Daar heb ik wel 
vertrouwen in. Des te meer jongens d i e 
met een bal kunnen omgaan, des t e 
minder kans op blunders. In het geval v a n 
de meeste spelers geldt ook de regel: d e s 
te minder voetballers uit de eredivi- s i e , 
des te beter. De roep was dan ook groot 
om verdedigers uit andere competi-
ties op te roepen, zoals Van Dijk van Celtic 
of Douglas van Dinamo Moskou, maar 
die zie ik niet vaak genoeg spelen om e r 
echt een duidelijke uitspraak over te doen. 
Al zouden de kracht en lengte van die 
twee zeker van pas komen. Het is ech- t e r 
te laat en we zullen Louis en de spe- l e r s 
waar hij voor heeft gekozen, moeten v e r -
trouwen.
Eigenlijk heb ik ook best een zwak v o o r 
onze bondscoach. Het is een interes- sante 
man en als trainer kan hij geweldige 
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Janmaat
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De Jong

Van Aanholt

Vlaar
De Vrij

dingen doen met een elftal. Laten we er dan 
ook maar op hopen dat Louis zijn magie op 
ze loslaat en er 13 juni een hecht team het 
veld opkomt tegen Spanje. Ergens geloof ik 
nog steeds in een lang en voorspoedig toer-
nooi. De ontwikkelingen van de laatste jaren 
zijn los van het resultaat op het WK echter 
wel zorgelijk. Het lijkt slechts een kwestie 
van tijd voordat Disney Channel er met de 
eredivisierechten vandoor gaat en scheids-
rechters vervangen worden door kinderjuff-
en in een Minnie of Katrien kostuum. Laten 
we hopen dat er snel weer te spreken is van 
een gouden generatie. Een team waar je als 
coach trotser op bent dan op de bus, want je 
moet van Gaal nog gelijk geven ook. Met die 
bus komt ie waarschijnlijk verder in Brazilië 
dan met de spelers die er in zitten.

ARTIKEL
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Legaal stelen in een wereld vol enge mensen.

Johan Derksen over het leiden van
een mediafabriekje en nog veel meer

Het was oorspronkelijk gepland in het kleinere CC2, maar werd verplaatst naar CC1. Meteen wordt dui-
delijk waarom: Johan Derksen komt langs om een lezing te geven en zelfs deze ruimere zaal is tot de 
nok toe gevuld. Enkele minuten eerder was ik zelf neergestreken op één van de voorste rijen, mobiel 
op stil en klaar om op te nemen. Terwijl de rest van de zaal langzaam vol liep, keek ik af en toe eens 
nieuwschierig achterom. Waar zou hij vandaan komen? Het is een raar gevoel, de wetenschap dat er elk 
moment iemand voor je gaat staan, wiens gezicht je de afgelopen jaren gemiddeld twee keer per week 
op TV hebt gezien. We hebben geleerd dat je als kijker een eenzijdige relatie kan opbouwen met een 
personage. Het is haast alsof je de persoon in kwestie al een beetje kent, terwijl híj natuurlijk bij God 
niet weet wie die rare langharige snuiter op de vijfde rij mag zijn. Met de blik weer naar voren gericht is 
me ook iets opgevallen. Er zitten verrassend veel vrouwen in de zaal, voor een lezing die toch veel met 
voetbal te maken zal hebben. Starfuckers? Of gewoon gecharmeerd van een man die altijd zegt waar 
het op staat? We zullen zien.
TEKST MARK ZWARTKRUIS
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Twee jongens in een net jasje komen naar 
voren, microfoon in de hand en haartjes 
strak. Met Wilfred Genee als gebruikelijke 
tegenpool ongetwijfeld een warme deken 
van herkenning voor de eigenzinnige Der-
ksen. Een haperende aankondiging later is 
het dan eindelijk zo ver en de zaal barst uit in 
applaus wanneer de bekende voetbalanalist 
achter het gordijn vandaan komt. Ik voel een 
zekere spanning. Goed aan tafel een gesprek 
kunnen voeren, is natuurlijk niet hetzelfde 
als een monoloog houden voor een volle 
zaal. Het was echter een compleet overbodi-
ge gedachte, want zodra de eerste woorden 
onder de snor vandaan zijn gekomen, heeft 
onze spreker de zaal al te pakken. 

De man die zelden tot nooit een blad voor 
zijn mond neemt, begint daar nu ook zeker 
niet mee. Het applaus is nog niet wegge-
storven of hij vertelt dat zo’n onthaal toch 
wel even wennen is. “Ik ben een beetje over-
donderd, want in stadions moet ik altijd 
voor mijn leven rennen. Er is altijd wel een 
primitieve gek die me op m’n bek wil slaan. 
Met applaus word ik nooit ontvangen hoor.” 
Na deze binnenkomer steekt hij al gauw af 
met een aantal anekdotes, waaronder het 
bij fans bekende, maar daarom niet minder 
grappige Yolanthe verhaal. “Het is live-TV en 
dan zitten er negenhonderdduizend van die 
domoren te kijken, dus dan moet je binnen 
een paar seconden een antwoord hebben 
en dan denk je snel: Yolanthe, Yolanthe, ja 
wat vind ik eigenlijk van Yolanthe? Zo’n juf-
frouw die de ene week bovenop Jan Smit zit 
in Volendam en zich een week later door een 
tuinkabouter in Istanbul op z’n hondjes laat 
nemen. Ja, dat noemen wij een Starfucker.” 
De daaropvolgende nuance, waarmee hij in 
2010 op een grappige manier zijn eerdere uit-
spraak wat probeerde af te zwakken, viel ook 
niet bij iedereen in de familie Sneijder-Cabau 
even goed. Hij prees namelijk wel het spel 
van Wesley sinds hij en Yolanthe samen wa-
ren, maar maakte naar eigen zeggen alleen 
de fout er nog een grapje aan toe te willen 
voegen. “In de euforie zei ik ook nog: Mis-
schien is het veel gevraagd, maar als ze die 
andere tien ook even verwent, worden we 
wereldkampioen.” Een poging die door de 
rest van selectie ongetwijfeld werd toege-
juichd, maar gezien de uitslag van de finale 
zal dit advies niet zijn opgevolgd.

Wanneer Derksen op stoom komt, krijgen 
we te horen over de problemen die het veel-
vuldig televisiewerk toch ook met zich mee-
brengt. “Als je veel op TV bent is je privacy 
weg. Iedere huisvrouw van middelbare leef-
tijd wil met je op de foto en dat is niet altijd 

een feest.” We leren dat hoe je ook reageert, 
je het altijd fout doet. Gaat hij netjes met ie-
dereen op de foto, noemen ze ‘m camerageil, 
doet hij het niet, zeggen ze dat hij buiten zijn 
schoenen loopt. Ook in het daaropvolgende 
verhaal over zijn tijd als hoofdredacteur bij 
de Voetbal International was zijn bekend-
heid soms lastig. Verschillende redacteuren 
bereikten namelijk de leeftijd waarop ze be-
sloten in het huwelijksbootje te stappen. 

Voor hij het goed en wel doorhad zat de ge-
heelonthouder voor een vrijgezellenfeest 
met een cola-light in één of andere stripclub 
in Amsterdam. Toen hij na tien minuten be-
sloot dat het wel genoeg was, ging hij rustig 
richting zijn auto. Door een tegenmoetko-
mende fietser werd hem echter geen grein-
tje anonimiteit gegund. “Hij had zo’n blik in 
zijn ogen van ‘ik ken die vent’. En dan sta je 
tussen een meute in en dan roept zo’n vent 
vervolgens: ‘hey Derksen! Was het lekker?’ 
Leg jij dan maar eens uit dat je alleen een co-
la-light gedronken hebt.”

Van de andere lasten van het hoofdredac-
teurschap, zoals omgaan met snotneuzen 
van achttien die al miljonair zijn voordat ze 
mogen stemmen en spelers met sterallures 
die niet komen opdagen, stapt hij over op 
wat andere zaken rondom het TV werk. In 
zijn programma horen we vaker over de ver-
schillende “engnekken” in het wereldje waar 
hij niet echt in thuishoort, maar nu vertelt hij 
ons wat meer over de gebeurtenissen achter 
de schermen. Zo kregen hij en de rest van de 
VI-tafel in het begin haast niks betaald. “Ik 
had de publiciteit nodig van het VI-logo in 
beeld, voor Van der Gijp was het ook goede 
reclame voor zijn bedrijfje van lezingen en 
Genee moest zijn carrière redden na de flop 
bij Talpa. Toen bood John de Mol ons op een 

andere zender ineens de hoofdprijs en was 
heel RTL in paniek. Toen kon ineens alles. 
‘Fuck de Balkenendenorm zeiden ze’, ja, dat 
hoor ik natuurlijk graag.” Een ander verhaal 
brengt ons naar het stadion van ADO Den 
Haag, een week nadat hij in het programma 
iets over de supportersgroep van deze club 
had gezegd. Voor een wedstrijd moest hij op 
de tribune zitten en René van der Gijp ging 
mee. Dreigbrieven waren al ontvangen en 
een groot spandoek met daarop ‘Derksen 
verlaat niet levend Den Haag’ verzorgde de 
rest van een voor hemzelf wat ongemakke-
lijke sfeer. Licht angstig liep hij met Van der 
Gijp richting de tribune en een groep van 
achtduizend ADO-supporters die in koor 
zongen: ‘Derksen zijn vrouw is een hoer’, 
maakten het plaatje compleet. “Dan sta je 
toch wat vreemd te kijken. Op dat moment 
komt die Gijp naast me staan en die zegt: ‘Ja, 
als iedereen dat zegt...’ Dat relativeert dan 
wel weer.” Ondanks de problemen die hij dus 
af en toe ervaart, raadt hij zeker niet af om bij 
de televisie te gaan werken. “Ik weet niet wat 
ik meemaak. Het is legaal stelen.”

Na nog wat verhalen over de tijden van de 
gemoedelijkere sportjournalistiek van vroe-
ger en het onverantwoorde dopinggebruik 
binnen het Nederlandse voetbal in die tij-
den, is er de mogelijkheid voor de studenten 
om hun vragen te stellen. Deze zijn op de 
pagina hiernaast terug te vinden. Een aantal 
antwoorden later ben ook ik aan de beurt. 
Gek genoeg is dit de laatste vraag die wordt 
toegestaan. Een verbaasde Johan Derksen 
krijgt van de twee snotneuzen in hun nette 
jasjes te horen dat hij na deze vraag moet 
stoppen. Ondanks dat hij het overduidelijk 
naar zijn zin heeft en nog best wat vragen 
wil beantwoorden, kappen ze hem als twee 
volwaardige Geneetjes af. Het moest zo zijn. 
De aflevering is ten einde en Danny Vera be-
gint alvast een deuntje te spelen. De man die 
al twintig jaar niet drinkt krijgt een fles wijn 
uitgereikt en hij krijgt de zaal nog een laatste 
keer aan het lachen, zoals zo vaak eerder het 
afgelopen uur. “Mijn vrouw is semiprofessio-
neel alcoholist, dus het komt wel goed.” Hij 
verdwijnt weer achter het gordijn. Dag Jo-
han, succes deze zomer.

“Leg jij dan maar eens uit dat je 
alleen een cola-light gedronken 
hebt”

INTERVIEW
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U had het er net over dat het Nederlandse 
voetbal erg achteruit is gegaan. Wat zou 
er moeten gebeuren om weer op hetzelf-
de niveau te komen als in de tijd van Ajax 
in de Champions League?

“Het Nederlandse voetbal kan nooit meer 
worden als vroeger. Toen ging iemand als 
Johan Cruijff op zijn 27e naar Barcelona. 
Tegenwoordig worden kinderen van tien 
jaar weggekocht. Het hele gezin wordt dan 
mee gekocht. Zo’n jongetje gaat naar Bar-
celona en die ouders krijgen daar een huis 
en een baan. Een gemiddelde voetballer in 
Nederland verdient 283.000 euro. Als je in 
Engeland speelt, verdien je tien keer zo veel. 
Dat is dus een goed argument om naar het 
buitenland te gaan. Wij moeten ons hier dus 
behelpen met tweede garnituur Nederlan-
ders en derde garnituur buitenlanders.”

Vindt u dat de FIFA daar wat aan moet 
doen?

“De FIFA staat onder leiding van meneer 
Blatter en dat is de grootste oplichter die 
er is. Hij doet maar één ding: toernooien 
verkopen aan landen waar hij zelf beter van 
wordt. Niemand wil hem eigenlijk, maar 
meneer Blatter doet het zo: ieder land dat 
aangesloten is bij de FIFA heeft één stem. 
Daar zitten heel veel van die arme bananen-
republieken bij. De avond voor de stemming 
worden er bij die landen enveloppen met 
inhoud onder de hoteldeur geschoven. Zo-
genaamd om de jeugdopleiding op poten te 
zetten, maar al die gasten steken dat in hun 
zak. Ze steken hun vinger op voor Blatter en 
hij is herkozen. Ik verwacht van de FIFA niet 
dat ze iets gaan veranderen. Dat zal hun een 
zorg zijn: die Nederlanders zijn alleen maar 
lastig.”

Wat is jouw mening over NEC?

“Ze zouden eens een goede voorzitter 
moeten nemen. Een NEC gaat ten onder 
aan patsers. Je hebt bijvoorbeeld Hans 
van Delft, dat schijnt hier een hele grote 
zakenman te zijn. Die was nog nooit van zijn 
leven bij NEC geweest, maar die hebben ze 
wel voorzitter gemaakt, een erebaan. Zo zijn 
er nog een paar van die rijke jongens, en die 
gunnen mekaar het licht in de ogen niet. Als 
ze zouden zeggen: “We slaan één weg in”, 
dan waren alle problemen voorbij.” 

Maar wat vind jij nou beter: dat NEC echt 
zo’n volksclubje blijft of meer als Vitesse, 
hoge salarissen en zo?

“Ja, nou, volksclubje, dat klinkt zo roman-
tisch hè, maar dan speel je wel je hele 
leven tegen Almere City en Helmond Sport. 
Voetbal is een bedrijf. Bij NEC zit een com-
mercieel directeur die slecht werk levert. In 
het voetbal worden zoveel fouten gemaakt, 
er verdampt zo ontzettend veel geld. Dat 
kan bij geen enkel bedrijf, daar wordt je op 
afgerekend. In de voetballerij zou je daar 
ook op afgerekend moeten worden.” 

Denkt u dat Louis van Gaal de juiste man 
is voor het WK in Brazilië?

“Nou, Louis van Gaal is een nagel aan mijn 
doodskist, ik vind het een echte paardenlul. 
Hij is natuurlijk wel een goede coach, maar 
dat wordt een beetje overdreven. Als je Ad-
vocaat of Bert van Marwijk neemt, dat zijn 
ook goede coaches, maar zonder dat gebral. 
Je moet het hele jaar in angst en beven 
afwachten of hij kampioen wordt en dan 
staat hij daar in een lederhosen als een imi-
tatie-Mussolini te krijsen op een plein. Dat 

krijg je er allemaal cadeau bij. Een Hiddink 
wordt kampioen, houdt de schaal omhoog 
en gaat naar huis. Dat vind ik allemaal wat 
rustiger.” 

Hoe ver denkt u dat Nederland gaat ko-
men bij het WK?

“Nou, als ze de eerste ronde halen hebben 
ze het hartstikke goed gedaan. Maar dan 
stuiten ze op een heel zwaar land en gaan ze 
naar huis.” 

Meneer Derksen, laatste vraag.

“Vind je het niet leuk hier?” (zaal 
lacht)

Er wordt wel eens gezegd: Als je niet goed 
kan voetballen word je naar achteren 
gehaald. Dat klinkt alsof verdedigen het 
makkelijkst is. Waarom hebben we in 
Nederland dan zoveel moeite om goede 
verdedigers op te leiden?

“Verdedigen is niet sexy hè! Als een jonge 
voetballer goed kan voetballen, dan wil 
hij scoren en voorin spelen. Maar links-
back staan en achter zo’n jongetje van de 
tegenpartij aanrennen, dat wil eigenlijk 
niemand. Ik heb mijn hele leven linksback 
gespeeld, dus ik weet waar ik het over heb. 
Wij Nederlanders willen altijd technisch 
leuk en begaafd zijn, maar je moet eigenlijk 
los en onbevangen spelen. De Nederlandse 
mentaliteit leent zich gewoon niet zo voor 
genadeloze verdedigers, omdat iedereen 
veel op de bal wil zijn. Verdedigers moeten 
het vuile werk opknappen en daar voelen 
we ons te goed voor. Misschien dat onze 
ego’s wat te opgezwollen zijn.”

Derksen en de studenten
TEKST MICHAEL BEEMER
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ST RING

“Ik geef toe, ik ben 
ook een grammar 
nazi, zo iemand die 
iedereen verbetert”

onze hersenen in staat zijn woorden te cre-
eren, zelfs als alleen de eerste en de laatste 
letter er staan. 
Er zullen veel mensen zijn die mijn frustratie 
niet delen. Ik geef toe, ik ben ook een gram-
mer nazi, zo iemand die iedereen verbetert 
tijdens het spreken. Bovendien maakt het 
inhoudelijk gezien natuurlijk niet uit of de 
roddelbladen schrijven dat ‘Rafael de ene 
voetbalvrouw voor de ander heeft ‘gerolen’ 
of ‘geruild’. Iedereen snapt wat er gezegd 
wordt. Daarbij komt dat taalfouten ook best 
grappig kunnen zijn. Neem nou de site nu.nl, 
die vorig jaar meldde dat een ‘Dode vrouw 
is vermoord’. Of het zinnetje ‘Ewbank viert 
huwelijk met olifant’, gepubliceerd door 
nieuws.nl.
Gelukkig hebben wij het heft in eigen han-
den. Want wij, als CW-studenten, zijn de 
adverteerders en journalisten van de toe-
komst. Als we ons nu bewust maken van wat 
we schrijven, zal  er over enkele jaren geen 
taalfout meer te bekennen zijn op de site van 
de Volkskrant of de autocue van Matthijs van 
Nieuwkerk. Als een van die hoopgevende 
CW-studenten hoop ik natuurlijk dat ik zelf 
ook geen taalfouten heb gemaakt in dit stuk-
je, want dan zou natuurlijk best voor schud 
zijn.

eigen tekst honderd keer nalezen en er die 
ene spelfout toch steeds weer niet uithalen. 
Ik denk dat dat komt omdat je weet wat er 
hoort te staan, wat je wilt zeggen. Denk maar 
aan de plaatjes die je ongetwijfeld bent te-
gengekomen op Facebook, waarin een be-
paald woord mist of er juist dubbel in staat, 
zonder dat het je opvalt. Daarbij is het zo dat 

teen een hoop banen mee, dus dat is twee 
vliegen in één klap.
Nu moet ik zeggen dat mijn begrip voor 
taalfouten de afgelopen maanden iets is 
toegenomen. Dat komt omdat ik, nu ik in de 
tekstredactie van de Freem zit, meer bezig 
ben met schrijven dan voorheen. Je kunt je 

Al van kinds af aan wordt er op gehamerd 
dat wij onze taal goed moeten beheersen. 
Op de middelbare school worden we in de 
lessen Nederlands gebombardeerd met de 
echte klassiekers, zoals d-t fouten, hun-hen 
fouten, contaminaties en misschien nog wel 
de ergste van allemaal: als-dan fouten. Als 
Brabander heb ik zelfs nog een extra handi-
cap: langs-naast fouten komen in ons taaltje 
regelmatig voor. Taalfouten in een real life 
conversation vallen misschien niet zo op, 
maar wanneer ze op papier staan, kun je er 
eigenlijk niet om heen. Of toch wel?
Een tienermeisje dat op Twitter schrijft dat 
ze haar vriendje ‘zo heeft gemisd’ is natuur-
lijk al erg genoeg, maar als je van schrijven je 
vak hebt gemaakt, vind ik dat je je bepaalde 
fouten al helemaal .niet meer kunt veroorlo-
ven. Als ik in de krant of een heus leesboek 
weer een spelfout tegen kom, dan vraag ik 
me toch werkelijk af hoe deze daar komt. 
Een tekst passeert toch meerdere ogen voor-
dat deze gepubliceerd wordt? Daar moet 
toch iemand tussen zitten die tijdens zijn 
schooltijd niet uit zijn neus heeft zitten eten? 
Misschien moeten alle bedrijven die met eni-
ge regelmaat een tekst publiceren maar spe-
ciaal mensen in dienst nemen om de stukken 
op taalfouten te controleren. Creëren we me-

Fouten maken is menselijk, het kan de beste 
overkomen. En dat blijkt. Zo las ik laatst in de Met-
ro dat het paviljoen het ‘kloppend hard van de 
Erasmus Universiteit’ is. Wellicht valt het het mer-
endeel van de mensen nog niet eens op, maar 
taalfouten in de media; ik vind het eigenlijk niet 
kunnen.
TEKST MAARTJE SPIEKSMA

NAAM ARTIKEL
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Het zijn net mensen
De docenten op onze universiteit komen uit alle hoeken van het land, maar deze twee zijn zo’n beetje opgegroeid bij communi-
catiewetenschap in Nijmegen. Ieder op zijn eigen manier weliswaar, maar stiekem ook met best veel overeenkomsten. We hebben 
het hier over Paul Nellissen en Esther Marsman.

TEKST MAARTJE SPIEKSMA EN PAULINE VEENSTRA

Wat is het eerste dat er in jullie op komt als 
terug denkt aan je studententijd?

Paul: Drank

Esther: Bij mij ook wel, maar vooral dat 
die tijd gewoon heel relaxt was. Daar hoort 
drank wel bij. Overdag had je zeeën van tijd, 
je hoefde niets te doen behalve naar college 
en werkgroepen gaan. Ik kreeg trouwens nog 
onderwijs van Paul! Later mocht ik ook nog 
werkgroepen gaan begeleiden onder zijn lei-
ding.

Paul: Ja, die vrijheid was het leukst! Vooral 
het feit dat je onafhankelijk bent en er van 
kan genieten. Ik heb hier van 77’ tot 84’ ge-
studeerd, dus ik had veel vrijheid. Toen kon 
dat nog zo lang. Nou was mijn studie ook 
vrij lang van zichzelf. Ik studeerde namelijk 
publicistiek, dit was een kopstudie en is de 
voorloper van communicatiewetenschap. 
Dat houdt in dat je eerst een propedeuse in 
een andere studie moest halen voor je kon 
beginnen aan de studie van je keuze. Het 
werkte toen allemaal wat anders, er waren 
nog geen ECT´s of studiepunten.

Esther: Hoe heb jij dan je diploma gehaald?

Paul: Dat vraag ik me ook af. Het was een 
hele andere wereld toen, zonder computers. 
Ik weet nog dat je 5 exemplaren van je scrip-
tie moest inleveren. Dat was omdat iemand 
had uitgerekend dat dat precies kon op een 
typmachine.

Esther: Is dat de reden? Dat heb ik nooit ge-
weten.

Paul: Ja met een beetje harde aanslag en 
dun papier haalde je dat net. Onderzoek 
doen was toen ook nog heel anders, dat ge-
beurde nog met ponskaarten.

Esther: Bij mij heette het al wel communi-
catiewetenschap, maar het was nog wel een 
kopstudie. Ik haalde mijn propedeuse ook in 
sociologie en heb daarna drie jaar communi-
catiewetenschap gedaan. Van alle studenten 
die in propedeuse in sociologie haalde, ging 
80% door naar communicatiewetenschap. Ik 
had ook wel veel vrije tijd, maar bij jou was 
er geen grens aan. Wij waren nog woedend 
gaan demonstreren in Den Haag omdat we 
in 6 jaar onze studie moesten halen!

Wat voor studenten waren jullie? Gingen 
jullie altijd braaf naar college?

Esther: Ik skipte de ochtend colleges wel 
eens.

Paul: Ik ging naar allemaal.

Esther: Jij had ook bijna geen colleges!

Paul: Ik woonde op Galgenveld. We zaten 
met 14 man op een gang, met maar één dou-
che en een keuken. Ik hoefde alleen maar de 
brug over en dan was ik al op de universiteit. 
Het was voor mij heel dicht bij.

Esther: Ik werkte bij Doornroosje, dan kon 

je gratis naar concerten en ook gratis drin-
ken als je de mensen daar een beetje kende. 
Daarom ging ik niet altijd naar college, maar 
ik zorgde wel dat ik alles haalde door zelfstu-
die.

Hebben jullie nog leuke anekdotes of gê-
nante momenten uit jullie studententijd?

Paul: Oh ik heb nog wel een mooi verhaal! 
Het was midden in de winter en het was 
koud. Aan het einde van de avond gingen we 
een frietje eten bij De Groene. Ik was iemand 
die altijd tegen iedereen aan lulde. Dat deed 
ik toen ook, maar iemand was daar niet zo 
van gediend. Hij heeft toen mijn mutsje ge-
stolen en erin gepist. Ik had nooit ruzie, dat 
verbaasde mijn vrienden wel. Ik weet nog 
een keer dat er zo’n enorme beer binnen 
kwam, een echte Nijmegenaar. Hij zocht een 
beetje ruzie en ik probeerde dat te zussen. 
Toen vertelde hij me dat ‘z’n wief pleitte was’. 
Haha.

Hebben jullie nog tips voor de studenten 
van nu?

Paul: De weg is het doel. Je moet de weg be-
wandelen en kritisch zijn naar jezelf en ande-
ren, maar ook naar ons.

Esther: Het gaat ook om de keuzes op het so-
ciale vlak en binnen je studie. Het gaat er niet 
alleen om dat je je tentamen haalt, je moet 
het ook leuk vinden om het boek te lezen en 
college te volgen.

DRANK
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Eenheid, 
maar met 
mate

Het leek zo’n mooie avond te worden twee jaar geleden. Op 13 juni 
2012 vond tijdens het EK de wedstrijd Nederland-Duitsland plaats. 
Een aantal Duitse CW’ers besloot om onder het genot van een biertje 
in de zon op het Nijmeegse Koningsplein samen met de Nederlandse 
studenten naar deze voetbalwedstrijd te kijken. Moedig als ze waren, 
kwamen onze CW-Duitsers gehuld in een Duits voetbaltenue en met 
geschminkte gezichten het plein opgelopen. Natuurlijk was er spra-

ke van een gezonde, onderlinge strijd tijdens deze spannende wed-
strijd. Maar samen naar een voetbalwedstrijd kijken op het plein, dat 
moet kunnen toch? Als het aan de CW-studenten lag, kon dit zeker. 
Toch bleek dit volgens andere ‘voetbalfans’ op het plein niet te kun-
nen. Aan het begin van de wedstrijd was de sfeer nog ontspannen, 
maar een aantal bierdouches verder en vele spreekkoren later zat er 
voor onze CW-Duitsers niets anders op dan het plein te verlaten. ‘Na 
een uur voelde het echt te onveilig voor ons en zijn we vertrokken om 
de wedstrijd thuis af te kijken. We werden helemaal ondergegooid 
met bier en de mensen op het plein riepen allerlei vervelende dingen 

naar ons’, aldus een van de Duitse CW’ers. 
Het lijkt zo mooi, dat eenheidsgevoel. En dit gevoel als land is mis-
schien ook wel een van de mooiste dingen tijdens het WK. Mensen die 
normaal niet van voetbal houden, kijken toch mee en delen – als de 
wedstrijden goed gaan – het nationale gevoel van trots op ons Oran-
je. Toch kan dit eenheidsgevoel te ver doorschieten bij sommigen en 
dus negatieve gevolgen hebben, zoals in het voorbeeld dat hierbo-

ven is geschetst. Het kleine groepje dat hier te ver in doorschoot, ver-
pestte het op deze manier voor de groep Duitse studenten die dacht 
een gezellig avondje voetbal te kijken met de Nederlanders. Is dat nu 
wat we bedoelen met eenheidsgevoel? Voor Spanjaarden, Duitsers 
of welke andere nationaliteit dan ook kan het zo een hele drempel 
zijn om met Nederlanders in het openbaar naar een voetbalwedstrijd 

te kijken.  
Ook kun je je afvragen hoe het als Nederlander moet zijn om in een 
oranje outfit op bijvoorbeeld een Spaans plein de wedstrijd Neder-
land-Spanje te kijken. Zou je  dan als Nederlander ook uitgeschol-
den worden en het plein, terras of café waar je bent noodgedwongen 
moeten verlaten? Of zou dit eenheidsgevoel in andere landen min-
der heersen? Hoe dan ook een interessante kwestie om over na te 
denken. Nederlanders die er niet tegen kunnen dat er ook supporters 
van de tegenstander mee naar het voetbal kijken, zouden zich in deze 
situatie eens moeten verplaatsen. Want als je als grote voetbalfan in 

Spanje bent, wil je toch ook graag het echte WK-gevoel beleven en 
zonder uitgescholden te worden naar de wedstrijd Nederland - Span-
je kijken? Met z’n allen genieten van het voetbal en van de heerlijke 
sfeer, dat is waar het WK om draait!

Tijdens de periode van het WK voetbal 
komt het nationale eenheidsgevoel 
weer sterk naar boven in Nederland. 
‘Wij Nederlanders’ vormen een eenheid 
en samen staan ‘we’ achter ‘ons’ Oran-
je. Dat is tenminste de heersende opvat-
ting. Met zijn allen keihard juichen op 
het plein of juist met familie of vrienden 
thuis als ‘onze mannen’  weer scoren: 
op deze manier kijken de meeste men-
sen voetbal in Nederland. Onderlinge 
conflicten, problemen en meningsver-
schillen lijken voor eventjes vergeten. 
Maar wat als je als buitenlander in Ne-
derland woont en niet mee kunt delen 
in dit eenheidsgevoel?  
TEKST MITCHEL SUIJKERBUIJK

‘Moedig als ze waren, kwamen de CW-Duitsers gehuld in een Duits voetbaltenue naar het Koningsplein om voetbal te kijken.’

‘Hoe moet het als Nederlander zijn om op een Spaans plein de wedstrijd Nederland-Spanje te kijken?’

‘Samen naar een voetbalwedstrijd kijken, dat moet kunnen toch?’

De WK-Finale van 2010

Oranjepubliek op het Koningsplein



WK?!
Hoe overleef ik het

Het belangrijkste aan het WK is natuurlijk 
het voetbalspel. Heel Nederland zit vol 
spanning voor de tv om te zien hoe Van 
Gaal ons oranje elftal naar een wereld-
overwinning leidt. Maar om zo veel moge-
lijk van het WK te genieten en te begrijpen, 
hebben wij wat overlevingstips op een rijtje 
gezet. Geen tips a la Bear Grylls,  maar meer 
op de manier van Francine Oomen. Deze tips 
zullen helpen bij een zo goed en soepel mo-
gelijk verloop van het WK en daardoor een 
heerlijk begin van de zomer van 2014!

Zorg dat je de belangrijkste 
spelregels van het voetbal 
weet. Zoek even uit bij wel-
ke overtreding een vrije trap 

gepast is en bij welke een pe-
nalty. Niks zo vervelend als troe-

la’s die denken indruk te maken door 
heel hard “scheids, penalty!!” te schreeu-
wen, terwijl de overtreding rond de midden-
stip gemaakt werd. Daarnaast is het ook wel 
handig om te weten wat buitenspel is. Het is 
niet zo’n heel lastig regeltje, maar het maakt 
het spel wel veel begrijpelijker!

Weet wanneer Oranje moet spe-
len, want deze wedstrijden wil 
je niet missen! Schrijf ze op in 

je agenda, onderstreep dit en 
markeer het dan nog eens met 

alle markers die je hebt. Regel vrij 
van je werk  en zorg dat je alles af hebt voor 
je deadline de dag erna. Want je wil niet tij-
dens het WK in de UB zitten. Spreek ook van 
tevoren af waar en met wie je gaat kijken. 
Het zou toch mooi rot zijn als je uiteindelijk 

alleen op de bank zit!

Zorg voor een gepaste outfit. Dit 
kan echt ALLES zijn, maar met 
een voorwaarde: het moet óf 

oranje zijn óf rood-wit-blauw. Er 
geldt ook: hoe gekker hoe beter! 

Een oranje tuinbroek? Heerlijk! Een over-
al? Ook top! Of helemaal super: een oranje 
leeuwenpak! Een tip speciaal voor de vrouw-
tjes: ga op zoek naar een leuk WK jurkje. De 
strijd om het beste WK jurkje is zoals gebrui-
kelijk alweer losgebarsten tussen Bavaria 
en Supertrash. Maar er is dit jaar nog een 
concurrent, namelijk de zogenaamde Flag-
dress. Het is, zoals de naam al zegt, een vlag 

als jurk. Heel makkelijk: een vlag met twee 
spaghettibandjes er aan, die je kunt omwik-
kelen. Een beetje toga-achtig, dat Griekse 

hoort wel bij sportwedstrijden. 

De laatste tip is voor de bij-
gelovigen onder ons: ken 
je superdieren. Tijdens elk 

groot sporttoernooi zijn er 
een aantal dieren die met een 

zesde zintuig de uitslag kunnen 
voorspellen. Weten jullie het nog, Paul de 
Octopus die in 2010 voorspelde dat ons elf-
tal zou verliezen van de Spanjaarden? Helaas 
voor ons had hij dus wel gelijk. 

- UIT ZELFBEDACHT ONDERZOEK IS GEBLEKEN DAT DEZE TIPS 100% GARANTIE 
GEVEN VOOR EEN GESLAAGD WK VOETBAL 2014. FREEM STELT ZICH NIET AAN-

SPRAKELIJK ALS DIT NIET HET GEVAL IS. -

1. 3.

2.
4.

Er zit wat moois aan te komen. Een prachtige tijd van nationale samenhorigheid. 
Een tijd van sportiviteit. En niet te vergeten, een tijd van enorm veel gezelligheid. 
Tv’s in de tuin of met z’n allen naar de kroeg. Je mag alvast enthousiast worden, 
want het WK voetbal komt er weer aan! Maar een spektakel als het WK vraagt ook 
om de juiste voorbereiding. Daarom zet Freem wat tips voor je op een rijtje.

TEKST TESSEL STAM 
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NAAMINTERVIEW

Ik zou graag Manuel Neuer willen zijn, de keeper van het nationale elftal van Duitsland. 
Dan zou ik bij elk schot uit het doel springen zodat Nederland een keer kan winnen. 

Noortje Smeltink, 2e jaars

Ik kies toch voor Edwin van der Sar, hij is zo lekker normaal gebleven. Volgens mij is het ook 
wel echt een toffe peer. Ik ben niet zo van de voetballers voor de rest, het zijn allemaal  

mietjes. 
Dionne Heijting, 2e jaars

Sylvie van der Vaart, ook al is ze geen echte voetbalvrouw meer. Ze is gewoon een powerv-
rouw die heel goed voor zichzelf opkomt. Zelfs toen ze borstkanker was ze nooit negatief 
en kwam ze vaak juist positief in het nieuws. Ik denk ook dat ze echt zo is als persoon. 
Maud van der Wijst, 2e jaars

Nou ik zou iedereen behalve Cristiano Ronaldo kiezen, dat vind ik toch zo’n kwal! Zijn per-
soonlijkheid vind ik echt helemaal niks, hoe hij op het veld is weet ik eigenlijk niet. Vast zo’n 

typje dat nooit de bal naar zijn teamgenoten speelt.
Leandra Bisschops, 1e jaars

De vrouw van van Persie, Bouchra van Persie. Het gaat me niet zozeer om van Persie hoor, hij 
is gewoon heel rijk. Dan kan hij me meenemen naar Rio!
Rosa Meertens, 1e jaars

Patrick Pothuizen, die is al een tijdje gestopt met profvoetbal en speelt nu alleen nog maar bij 
een of ander klein clubje. Die man was gewoon niet te stoppen, je zag gewoon dat hij er heel 
veel plezier in had. Het is tenslotte maar een spelletje.
Puck van Oosterhout, 4e jaars

Als je voor een dag een voetballer/voetbalvrouw mocht zijn,
wie zou je dan zijn?

TEKST PAULINE VEENSTRA

VRAAG VAN VANDAAG:
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Craving orange
Tijdens het WK gaat Nederland 
helemaal los. Bier, gezelligheid, 
feestjes en vooral heel veel oranje: 
winkels zijn oranje, mensen zijn 
oranje en in menig volkswijk zijn 
alle huizen ook oranje. Freem zet 
de geschiedenis van de oranjegek-
te voor je op een rijtje, samen met 
wat hoogte- en dieptepuntjes.
TEKST TESSEL STAM EN CARMEN QUINT

De oranjegekte is geen nieuw verschijnsel. 
Al zo lang wij ons kunnen herinneren, is heel 
Nederland oranje tijdens WK’s en EK’s. Maar 
de oranjegekte hoort oorspronkelijk niet bij 
het voetballen. De traditie is namelijk begon-
nen bij het schaatsen. Tijdens internationale 
schaatswedstrijden in de jaren ’60 zaten fans 
al in het oranje op de tribune. Tijdens het WK 
voetbal in 1974 sloeg dit over naar het voet-
bal. Plotseling kleurden de West-Duitse sta-
dions oranje. De spelers waren overdonderd 
door de steun die ze voelden van het Ne-
derlandse volk. Misschien is dat ook wel de 
reden geweest dat Nederland toen tweede 
werd. Sindsdien is de oranjegekte gebleven.

In 1974 was de oranjegekte alleen nog te zien 
in de kleding van de fans. Anno 2014 is dit 
wel anders. Oranje is overal. Oranje hoeden, 
zonnebrillen, boa’s, maar ook opblaasstoe-
len, luidsprekers en dierenpakken, er komt 
geen einde aan! De oranjekoorts had in de 

jaren ’70 de fans besmet, maar is later ook 
gaan heersen onder de ondernemers. Elke 
supermarktketen komt met een WK-actie. 
Weten jullie het nog, de voetbalplaatjes en 
de wuppies? “Meeeet eeeeen wuppie wup-
pie wuppie winnen wij dat wereldcuppie, 
ja we worden kampioeen!” Ze waren een 
enorm succes, ze waren zo populair dat er 
een tekort aan wuppies ontstond. Jawel, 
een ware wuppie-schaarste! De welpies en 
de beesies die daarna kwamen, waren een 
domper, een slap aftreksel van de wuppie. 
Bij elke WK-mascotte komt Albert Heijn ook 

met een bijbehorende single. Laten we eer-
lijk wezen, reclame maken doet de Appie als 
de beste. Met onze favoriete supermarktma-
nager Harry Piekema als leading vocals heb-
ben meerdere WK-reclame songs zelfs de top 
40 gehaald!

Maar niet alleen Albert Heijn staat bekend 
om haar acties, biermerken kunnen er ook 
wat van. Zo staan momenteel (midden april) 
al de Jupiler ribbelglazen met de tekst ‘Hup 
Holland Hup’ erop in de schappen. Op het 
moment dat jij dit leest, zal dit aantal vast 
al duizend maal zijn uitgebreid. Zo zal ook jij 
vast wel eens een pletterpet of een sexy jurk-
je van menig biermerk in je handen hebben 
gehad. Dat sexy jurkje van Bavaria werd zelfs 
gebruikt voor een stunt tijdens de EK-wed-
strijd Denemarken-Nederland in 2012. Zo 
had een groep Nederlandse vrouwen zich 
verkleed als Deense fans. Tijdens de rust ont-
deden ze zich van hun rode kleding en toon-
den hun oranje Bavaria jurk. De vrouwen 
werden het voetbalstadion uit gezet, maar 
de stunt werd wel wereldnieuws. Goede re-
clame voor Bavaria ook.

Voetbalfans in Zuid-Afrika hebben wat an-
dere gewoontes dan de Nederlandse. Waar 
wij graag ‘muziek’ maken door beledigen-
de liedjes te zingen over de tegenstander, 
nemen ze in Zuid-Afrika een muziekinstru-
ment mee het stadion in. Tijdens het WK in 
Zuid-Afrika in 2010 is deze gewoonte door 
andere landen overgenomen, waaronder 
Nederland. Het was officieel, om het afgrij-
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selijke geluid van de vuvuzela kon je in 2010 
niet meer heen. De geluidsoverlast ging zo 
ver dat het geluid van de vuvuzela’s in de 
voetbalstadions er voor zorgde dat je op te-
levisie het commentaar niet meer kon horen. 
Sinds september 2010 zijn de vuvuzela’s ver-
boden tijdens de Europa League, de Cham-
pions League en het EK 2012. De Brazilianen 
waren blijkbaar erg bedroefd om dit nieuws. 
Zó bedroefd dat ze een nieuw instrument 
bedachten: de caxirola. Deze plastic samba-
bal werd in april 2013 op de markt gebracht 
als ‘het WK-instrument’. Die ere-status was 
helaas niet van lange duur, een maand later 
verbood UEFA het instrumentje al. De kans 
op verwonding door een caxirola tegen je 
hoofd zou veel te groot zijn, maar liefst 80 
procent! En wie weet waar boze voetbalsup-
porters toe in staat zijn.

Deze oranjegekte is dus zichtbaar. Maar le-
vert het ook wat op? Eén antwoord: ja. De 
commercie profiteert enorm van de oranje-
gekte, doordat dit een gigantische omzet van 
oranje spullen oplevert. Niet alleen winkels 
doen mee met de trend, ook televisiezenders 
hebben voordeel van het WK: dit is namelijk 
de uitgelezen kans om eindelijk met jouw 
reclame dat miljoenenpubliek te pakken. 
De prijs voor het uitzenden van de commer-
cial wordt vanwege het enorme publiek dat 
je bereikt wel een ‘beetje’ hoger. Hiervoor 
heeft Ster (Stichting Ether Reclame) dit jaar 
een oplossing gevonden, namelijk het Super 
Dutch reclameblok. Dit reclameblok bevat 

Oranje is overal. 
Oranje hoeden,

zonnebrillen, boa’s, 
maar ook opblaas-

stoelen, luidsprekers 
en dierenpakken, er 
komt geen einde aan!

hele dure zendtijd voor exclusieve recla-
mespotjes. Tijdens dit reclameblok moeten 
bedrijven met verrassende WK-reclames 
komen: ‘Veel adverteerders haken tijdens 
grote sportevenementen in met speciale 
commercials en wij bieden hen nu de mo-
gelijkheid om bijvoorbeeld de primeur van 
deze inhakers uit te zenden in het speciale 
Super Dutch-blok’, geeft Ster-directeur Arian 
Buurman op de site Marketing Tribuna aan. 
‘Miljoenen Nederlanders zitten 13 juni klaar 
voor de eerste wedstrijd van Oranje, naar 

verwachting rond de 10 miljoen mensen. Dat 
zorgt voor ultieme aandacht voor commerci-
als en merken.’

Waarom is dat blok dan dit jaar pas geïntro-
duceerd? Dit heeft vooral te maken met het 
feit dat eindelijk het succes van de VS met 
haar Superbowl-reclames is opgemerkt. Zo 
wordt er voor één reclame tijdens de rust 
van de Superbowl (voor diegenen die onder 
een steen leven: dé Amerikaanse football-fi-
nale die jaarlijks in februari gespeeld wordt) 
al snel vier miljoen dollar neergelegd. In Ne-
derland ligt deze prijs iets lager: het hoog-
ste bedrag dat voor zendtijd betaald moet 
worden, is €200.000 tijdens de rust van Ne-
derland-Spanje. Ralph Bongaerts, de marke-
tingmanager van Bavaria is er blij mee: ‘Het 
is erg mooi dat Ster het reclameblok Super 
Dutch in het leven heeft geroepen. In de VS is 
het al jaren een fenomeen, aangezien recla-
me op deze manier weer echt een traktatie 
wordt voor de kijkers. We kijken ernaar uit 
om de speciale versie van onze commercial 
in dit reclameblok te lanceren.’

Op het moment dat jij dit leest, heb je na-
tuurlijk allang meegekregen welk accessoi-
re dit WK het populairste is. Ook heb je vast 
gemerkt of dat exclusieve reclameblok wel 
zo’n traktatie is. Maar hoezeer die oranje-
gekte wel of niet dit jaar heerst: wij zitten in 
ieder geval tijdens Nederlandse voetbalwed-
strijden met een oranje tompouce voor onze 
neus duimend voor de tv. Hup Holland hup!
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Opleidingscommissie    

Communicatie-
wetenschap

School’s out!

Het einde van het collegejaar komt in zicht en daarmee is ook de tijd 
gekomen om even stil te staan bij de gebeurtenissen van het afgelo-
pen jaar. Het was een jaar vol leerzame, misschien spannende, maar 
vooral ook leuke momenten waar we met z’n allen met een goed ge-
voel op terug kunnen kijken. Wij als leden van de Opleidingscommis-
sie Communicatiewetenschap hebben in ieder geval veel geleerd, 
nieuwe ervaringen opgedaan en veel plezier beleefd aan de samen-
werking met zowel studenten als docenten. Natuurlijk hopen we van 
harte dat voor jullie hetzelfde geldt! We willen jullie dan ook ontzet-
tend bedanken voor de feedback die we van jullie gekregen hebben, 
het invullen van de studentenenquetes en de steun die we het hele 
jaar door hebben ontvangen. Als Opleidingscommissie kunnen we 
terugkijken op een productief jaar waarin we veel hebben kunnen 
bereiken. Zo hebben we geprobeerd om het proces voor mensen die 
hun minor in het buitenland willen volgen gemakkelijker te maken, 
is er een enquête gehouden over maatregelen tegen de drie-uurs col-
leges en hebben we een kritische blik geworpen op de onderwijs- en 
examenregeling van dit jaar.

What’s next?

Natuurlijk zit ons werk er nooit op en zullen we ook in het collegejaar 
van 2014-2015 een aanspreekpunt zijn waar studenten terecht kun-
nen met vragen, klachten of opmerkingen. Hoewel we het het afgelo-
pen jaar ontzettend naar onze zin hebben gehad, is het tijd om onze 
taken over te dragen aan een paar nieuwe en frisse gezichten. 

In het collegejaar van 2014-2015 zal de Opleidingscommissie Com-
municatiewetenschap bestaan uit de drie Bachelorstudenten Lean-
dra Bisschops, Niels Lentink en Jetske Houwers en de drie Master-
studenten Kevin Heuts, Leonie Masselink en Ivo de Clercq. Leonie 
Masselink zal dit jaar wederom haar steentje bijdragen en gaat in-
middels dus door voor ervaringsdeskundige binnen de Opleidings-
commissie, maar dit keer als representant van de Master Communi-
catiewetenschap. 
Of je dit jaar je studie nu afrondt of nog even blijft plakken in Nijme-
gen, namens de Opleidingscommissie van het collegejaar 2013-2014 
wensen we je een ontzettend fijne zomervakantie en heel veel succes 
in het volgende (studie)jaar toe. Wij hebben genoten, we hopen jullie 
ook!

Jasper, Leonie, Maarten, Eline, Mitchel en Anne-Margreet

TEKST ANNE-MARGREET JONKMAN

Contact: olc.cw@student.ru.nl

In de opleidingscommissie van Communicatiewetenschap 
nemen ieder jaar zes studenten zitting, met als doel voor 
jullie belangen op te komen.

Volg ons op Facebook en Twitter
Voor meer informatie kun je terecht op onze Facebook of Twit-
ter pagina. Heb je vragen of opmerkingen, dan kun je altijd bij 
ons terecht. Maar ook voor nieuwtjes en updates is het handig 
om ons in de gaten te houden. Je vindt ons onder ‘Opleidings-
commissie Communicatiewetenschap’ op Facebook en via @
OLC_CW kun je ons volgen op Twitter. Natuurlijk mag je ons ook 
altijd aanspreken in de wandelgangen of ons een mailtje sturen. 
Suggesties zijn altijd welkom!

UPDATE!
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‘Wat wil je later worden?’ De vraag die je van-
af het moment dat je naar school gaat wordt 
gesteld en waarvan het antwoord vooral 
toen je klein was iedere dag kon veranderen. 
Prinses, zangeres, danseres, juffrouw, die-
renverzorgster, de standaard dingen die een 
meisje van rond de 10 jaar later zou willen 
worden. Maar ik had andere doelen in mijn 
leven dan het standaard basisschoolmeisje. 
Toen ik klein was wilde ik namelijk iets heel 
anders worden. 

TEKST VERA DE BRESSER

Voetbal kijken was een van mijn grootste 
hobby’s en ieder weekend zat ik weer voor de 
tv of in het stadion om mijn club in de eredi-
visie te zien voetballen. Zelf voetballen deed 
ik niet, als enige meisje tussen al die jon-
gens leek me dat toen niks en daarbij vond 
ik het mannenvoetbal altijd veel leuker dan 
de vrouwelijke equivalent. Op een gegeven 
moment besefte ik mij dat bij alle professio-
nele voetbalwedstrijden die ik had gezien, er 
nog nooit een vrouwelijke coach voorbij was 
gekomen. Zonder ook maar te denken over 
redenen hiervoor en vol enthousiasme wist 
ik als klein meisje ineens wat ik later wilde 
worden: Vera de Bresser, eerste vrouwelijke 
voetbalcoach. 
Met een blik op 12 juni wanneer het Wereld 
Kampioenschap voetbal in Brazilië begint, 
denk ik terug aan mijn levensdoel van tien 
jaar geleden. De vraag die me nu nog steeds 
wordt gesteld, beantwoord ik nu niet meer 
op dezelfde manier. Voetbal kijken is nog 
steeds mijn grootste hobby, vooral het EK en 
het WK vind ik helemaal fantastisch. Wat was 
het ongelofelijk vet geweest als ik nu op weg 
zou zijn naar een carrière als voetbalcoach 
en mee naar Brazilië had gemogen met het 
Nederlands Elftal. Maar stiekem ben ik toch 
wel heel erg blij dat ik nu in Nijmegen, in 
de kroeg of op het plein, met een biertje in 
mijn hand ons landje sta aan te moedigen. 
Hopend dat we het weer zo ver schoppen als 
vier jaar geleden. 

Maar hoe kan ik überhaupt al denken aan 
feesten in mijn oranje onesie, als er eerst 
nog een week vol rood met witte stippen 
aankomt. Mycelium bestaat 25 jaar en daar 
kan voor mij geen enkel groot voetbalkam-
pioenschap tegenop. Het is vergelijkbaar 
met de finale van het WK, een wedstrijd waar 
iedereen heel hard voor gewerkt heeft om 
het te bereiken en uiteindelijk zoveel sfeer 
en feestelijke emoties met zich meebrengt. 
Een hele lange tijd hebben we met Mycelium 
naar de lustrumweek toegeleefd, net zoals 
een nationaal team toeleeft naar de finale. 
Waar zij de goede voetballers hebben die sa-

men een team vormen onder leiding van een 
grote technische staf, hebben wij onze leden 
die door het harde werk van de lustrum-
commissie een hele week keihard hun best 
doen om alle fantastische feesten en activi-
teiten samen tot een goed einde te brengen. 
Onder hard werken verstaan wij studenten 
misschien iets anders dan zwetend over het 
voetbalveld rennen. Wij zullen ons 25 jarig 
lustrum volbrengen door samen te borre-
len, te zingen, te barbecueën, te feesten en 
te liften. Dat is wel even wat heftiger dan 90 
minuten lang een beetje tegen een balletje 
aantikken, wij zullen een hele week een top-
prestatie moeten leveren. Alleen krijgen wij 
hiervoor helaas geen luxe hotel, verzorging 
voor ieder klein kwaaltje, een privé kok en 
miljoenen fans die zich in het rood met wit 
verkleden.

Toch ben ik ervan overtuigd dat we het zul-
len redden. Wij hebben namelijk heel veel 
leuke leden die allemaal een enorme liefde 
voor Mycelium hebben. Deze leden hebben 
samen veel meer energie dan 11 voetballers 

op het veld. Daarnaast hebben wij ons eigen 
energiedrankje, geen sportdrank of water 
uit een vieze bidon, wij hebben bier. Als wij 
met zijn allen onze kwaliteit om te feesten 
en onze liefde voor Mycelium bundelen, ben 
ik er van overtuigd dat wij als Mycelium een 
topprestatie zullen leveren door deze week 
vol vreugde en feest door te brengen. 

En ik, ik heb toch een beetje mijn vroegere 
doel bereikt. Ondanks dat ik geen coach ben 
van het Nederlands elftal en dit ook nooit 
zal worden, maak ik dit jaar deel uit van de 
meest fantastische technische staf die een 
voetbalteam zich ooit kan wensen. Ik ben 
dan misschien geen hoofdcoach, maar heb 
me wel samen met de rest van ons bestuur 
en de lustrumcommissie volledig ingezet om 
de grote finale te bereiken. Dat hebben we 
gedaan en op 24 mei mogen wij en alle an-
dere Myceliumleden ons ware kampioenen 
noemen, want dan hebben wij een prestatie 
geleverd die ons nog eeuwen bij zal blijven. 
Een prestatie die voor mij, zelfs door het win-
nen van het WK, niet overtroffen kan worden.

HOLLAND
HUP

HUP
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32 Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

In topvorm
blijven

met het Rabo
Studenten
Pakket

Korting studenten sportkaart.
Wil je tijdens je studie in topvorm blijven? Sluit dan een Rabo StudentenPakket af  

bij dé studentenbank van Nijmegen en je ontvangt eenmalig € 15 retour op je

studenten sportkaart.

Ga voor productinformatie en de voorwaarden naar 
www.rabobank.nl/rijkvannijmegen


