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VOORWOORD
“Je leest nu het 
voorwoord: een 
stukje tekst dat 
doorgaans het 
thema van een 
Freem inleidt. Een 
soort woord van 
welkom dat de 
artikelen die vol-
gen moet introdu-
ceren bij de lezer. 

Erg toepasselijk voor deze editie; het 
toeval wil namelijk dat het onderwerp 
‘introductie’ is.”  
 
Ongeveer een jaar geleden waren dit 
vrijwel exact dezelfde woorden die ik 
schreef voor mijn eerste voorwoord 
als hoofdredacteur van Freem. Op het 
moment dat jij dit voorwoord leest, 
zit mijn taak er als hoofdredacteur op 
en maak ik me klaar voor mijn laatste 
jaar als student aan de Radboud Uni-
versiteit.

Sinds mijn kennismaking met Nij-
megen is er veel gebeurd. Ik leerde 
en studeerde, ontdekte alle ins en 
out van de stad en maakte vrienden 
en vriendinnen voor het leven. Des-
ondanks lijkt de dag waarop ikzelf 
geïntroduceerd werd met Nijmegen 
als gisteren: tijdens een onvergetelijke 
introductie van de Radboud Univer-
siteit. 

Deze Freem verschijnt tegelijk met deze 
befaamde jaarlijkse Nijmeegse aange-
legenheid. En hoe toepasselijk is het 
dan ook om een editie te maken die een 
introductie en viering van Nijmegen en 
de Radboud Universiteit vormt. 

Met deze Freem, compleet in kleur-
stijl van de intro’s, willen we ervaren 
studenten - gehuld in hun vertrouwde 
rode Radboudtrui, die menig oranje 
zonsondergang bij de Waalkade hebben 
aanschouwd en die weten waar de gele 
smileystickers die je overal ziet vandaan 
komen - nog een keer hun studententijd 
doen herleven. Maar ook hopen we 
nieuwe studenten die groen als gras 
zijn op weg te helpen met hun eerste 
stappen binnen Nijmegen. Om ze zo 
op geen enkel moment een blauwtje te 
laten lopen tijdens hun geweldige stu-
dentenperiode.

Dus waar wacht je nog op?! Sla open 
die volgende bladzijde en ontdek! Want 
ontdekken staat centraal tijdens je stu-
dententijd. En dat je zult genieten? Dat 
behoeft verder geen introductie.

Niel Verstegen
Hoofdredacteur 2015-2016
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DE TROTS VAN NIJMEGEN

Na een luttele vijftien minuten fietsen 
vanaf het centraal station naderen we 
een bos. Tussen de bomen door zien we 
enkele voetbalvelden; het trainingscom-
plex van N.E.C. Als onze ogen over de 
grote groene biljartlakens van het trai-
ningscomplex glijden, zien we in onze 
ooghoeken één van de vier lichtmasten 
van het Goffertstadion boven de bebos-
sing uittorenen. Nog geen honderd me-
ter verder fietsen we het bos uit en daar 
staat ‘ie dan ... ‘Goffertstadion’ pronkt 
het in grote, rode letters boven de entree 
van de hoofdingang. 

Eenmaal bij de receptie aangekomen ma-
ken we kennis met Judith: een ex-Com-
municatiewetenschapstudente die pas 

enkele maanden is afgestudeerd en nu 
werkzaam is bij N.E.C. Ze neemt ons mee 
naar de brasserie en in de gang staan 
een paar spelers te wachten om te kun-
nen trainen. Judith groet de spelers en zij 
groeten haar terug. We nemen plaats aan 
een tafel in de brasserie en zien een bel-
lende mevrouw naderen. “Er moet snel 
iemand heen. Hij staat al op het vlieg-
veld.”, vangen we op. “Oh, dat gaat over 
een speler die we net hebben gekocht.”, 
zegt Judith lachend. Dus zo werkt dat.

Judith vertelt ons enthousiast over N.E.C. 
en haar functie. We komen erachter dat 
deze eredivisieclub wordt gestuurd door 
slechts 25 mensen op het kantoor en 
een grote groep vrijwilligers die op wed-

strijddagen helpen. Wat ons opvalt is de 
huiselijke sfeer die overal aanwezig is. Zo 
krijgen we bijvoorbeeld ijs aangeboden 
door enkele mensen van het kantoor. 
Het is een warme dag en we zijn beland 
bij een warme club. “Zo gaat dat hier.”, 
wordt ons verteld. De hartelijkheid is ook 
merkbaar tussen personeel en spelers: 
de voetballers lopen regelmatig het kan-
toor in om een praatje te maken met het 
personeel. 

Dit kleinschalige en gemoedelijke van 
N.E.C. is misschien wel de basis voor het 
succes van de club. Hoewel de Nijme-
genaren niet ieder jaar even klinkende 
resultaten boeken op het grasveld, zijn 
de prestaties daarbuiten des te indruk-
wekkender. Zo weet de club zijn zaakjes 
te regelen met relatief weinig personeel 
in vergelijking met grote jongens uit de 
Randstad. Het spelersbudget is verge-
lijkbaar met de laagste eredivisieclubs, 
maar ook hier scoren ze beduidend hoog. 
Verder spendeert N.E.C. een grove tien 
ruggen aan de grasmat. De grasmat in de 
Kuip kost ongeveer dertig keer zo veel, 
maar of deze ook dertig keer zo goed is? 
Het zijn precies deze voorbeelden die 
van N.E.C. een bewonderenswaardige 

Onder studenten staat Nijmegen vooral bekend om de Radboud, de Molen-
straat en de Vierdaagse. Maar buiten dit alles heeft Nijmegen nog veel meer 
te bieden. Het hart van menig Nijmegenaar is namelijk niet alleen rood, 
maar ook groen en zwart gekleurd. Midden tussen de bebossing van het 
Goffertpark ligt het Goffertstadion, de thuishaven van N.E.C. Dat is de plek 
waar Freem mocht beleven wat N.E.C. zo bijzonder maakt. 
 
TEKST MANS PERE & TENG DERKS 
BEELD DIAN MASTENBROEK
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club maken. Met weinig middelen komt rood, groen en 
zwart goed voor de dag en kan het prima weerstand 
bieden tegen topclubs uit de Nederlandse eredivisie. 

Dit is deels te danken aan het personeel en de manier 
waarop de werkzaamheden zijn verdeeld. Het personeel 
werkt, zoals gebruikelijk bij bedrijven, in verschillende 
teams (we hebben het hier even niet over voetbal-
teams). Ieder team is opgedeeld naar de klantengroep. 
Zo is er een team voor de sporters, maatschappij, 
horeca en natuurlijk het behoud van het stadion en de 
grasmat. Het team van Judith, team beheer, is een van 
de ondersteunende teams die alle andere overkoepelt. 
Judith werkt als persvoorlichter en zweeft als het ware 
boven al deze teams. Wat betreft haar functie als pers-
voorlichter kan Judith ons vertellen dat ze als pre-mas-
ter communicatiewetenschap (voorheen studeerde ze 
Nederlands) stage heeft gelopen bij N.E.C.  

Toen de functie van haar begeleider eenmaal vrijkwam, 
heeft ze de sollicitatieprocedure met succes doorlopen 
en kon ze aan de slag. Momenteel kan ze met trots zeg-
gen dat ze het eerste aanspreekpunt van N.E.C. is voor 
de pers, dat ze interviews met spelers regelt en dat ze 
op wedstrijddagen een drukke maar leuke planning 
heeft. Ook vertelt ze dat N.E.C. graag communicatie-
wetenschappers als stagiaires ontvangt, met uiteraard 
doorgroeimogelijkheden mits de gelegenheid daarvoor 
ontstaat. Dus, ben jij een voetbalfanaat en op zoek naar 
een leuke stage, dan is dit misschien wel een inkopper-
tje!

Nadat wij al onze vragen op Judith hebben afgevuurd 
en ons verkoelende ijsje hebben opgeknabbeld, mogen 
we nog een rondje door het stadion maken. We starten 
in de spelersruimte, een grote nette kantine waar de 
voetballers hun dag beginnen en krachtvoer nuttigen. 
Er is geen sprake van een bombastische ruimte; de kan-
tine straalt rust en comfort uit, iets dat in de topsport 
natuurlijk van groot belang is. Vanuit deze ruimte lopen 
we door de gangen en trappen van het stadion naar de 
ontvangstruimte. Het is hier waar men met de benen 
uithangt tijdens de wedstrijd. Dan staat de hele zaal vol 
met statige zakenlui in pak. Het mooie van deze ruimte 
is dat je hem zelf ook kunt huren voor feestjes en partij-
tjes. Goed om te weten voor wanneer je afgestudeerd 
bent.

We vervolgen onze reis en komen aan in een lange, 
witte gang met aan weerszijden enkele deuren. Het ziet 
er in eerste instantie uit als één van de vele sfeerloze 
gangen die ook bij ons op de uni te vinden zijn. In te-
genstelling tot die gangen herbergt deze gang echter 
wél iets indrukwekkends: de loges. Dit zijn kleine ruim-
tes met uitzicht op het veld, in veel gevallen voorzien 
van een eigen bar en comfortabel meubilair. Bedrijven 
huren een dergelijke loge voor een jaar en kunnen 
vanuit hun eigen kamer elke stunt van de Nijmeegse 
Eendracht Combinatie aanschouwen. Eén van de loges 
is in beheer van N.E.C. Op wedstrijddagen wordt deze 
ruimte gebruikt om te zien hoe het team het ervan 
afbrengt. Doordeweeks dient de ruimte als maatschap-
pelijk klaslokaal voor moeilijk lerende kinderen. Door 
de omgeving, aandacht en opbeurende teksten op de 
muur, worden deze kinderen extra gestimuleerd met 
hun schoolwerk. Zo zie je maar, elk voordeel heb zijn ... 
voordeel. 

Vanuit de loges lopen we over de tribune en krijgen 
we te zien waar elke mediapartij zit schuilhoudt tijdens 
een wedstrijd en hoe dit allemaal verloopt. Uiteindelijk 
belanden we vervolgens in de spelerstunnel van N.E.C.. 
Het is deze tunnel die de spelers toegang verschaft tot 
het meest belangrijkste grasveld van Nijmegen. Heel 
even wanen wij ons als een echte profvoetballer en lo-

pen we vanuit hier het veld van ‘De Bloedkuul’ op. Het 
veld is op moment van schrijven bezig met herstellen 
van een intensief voetbaljaar en wordt klaargestoomd 
voor het nieuwe seizoen. Via de spelerstunnel lopen 
we nog even de kleedkamers en de persruimte in. Daar 
krijgen we opnieuw uitgebreide tekst en uitleg. Ook hier 
zien we precies hoe slim N.E.C. alle zaakjes regelt. Zo 
staat bijvoorbeeld de backdrop – dat ding vol reclames 
die altijd op de achtergrond staat tijdens een spelersin-
terview – gewoon in een grote opslagruimte. Niemand 
op televisie die dat ziet. 

Na het hele stadion te hebben gezien en alles over de 
historie van de Nijmeegse trots te hebben gehoord, is 
de rondleiding ten einde. Met tevreden gezichten, be-
wondering en een beetje N.E.C. in het hart begeven we 
ons weer naar stedelijk gebied, beiden concluderend 
dat N.E.C. een topclub is. 

 De spelerstunnel

 De persruimte

 De ontvangstruimte

 De loge van de staf
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Het Goffertstadion is gebouwd in 1939 door duizenden werklozen. De zes meter 
diepe kuil en negen meter hoge hellingen zijn allemaal met de hand gegraven. 
Bloed, zweet en tranen kostte de bouw van dit complex, vandaar de bijnaam 
die het stadion draagt: ‘De Bloedkuul’.

NEC TRIVIA

Nijmegen bestaat al sinds de Romeinse tijd en is de oudste stad van ons land. 
Een Romeins legionair is om die reden dan ook de mascotte van N.E.C. Deze 
mascotte, Bikkel genaamd, is aanwezig bij elke thuiswedstrijd en activiteiten 
voor de kidsclub.

De Nijmegenaren zijn afgelopen seizoen geëindigd op een tiende plaats, maar 
stonden zelfs een tijdje vierde. Met hun budget dat overeenkomt met een veer-
tiende plaats in de eredivisie, is dit een uitmuntende prestatie.

N.E.C. spendeert ongeveer € 20.000,- aan de grasmat. Het gras bij Feyenoord 
mag dan ietsje beter zijn, maar daar betalen de Rotterdammers welgeteld 
580.000 euro meer voor.

Toen in 1900 N.E.C. werd opgericht heette het nog ‘Eendracht’. Clubvoetbal was 
maar een elitaire bezigheid en ‘Eendracht’ was de eerste club opgericht door 
‘gewone’ mensen. Het gebrek aan elitarisme is tot op vandaag de dag nog 
steeds te merken in de openheid van de club.

Wist je dat de kantoren van PSV, Ajax en Feyenoord ieder zes keer zoveel werk-
nemers huisvesten als dat van N.E.C.?

6

REPORTAGE





FREEMDE
De studententijd: je hebt er vast al de wildste verhalen en geruchten over gehoord. Tij-
dens de introductieweek krijg je een snelle impressie van alles wat het studentenleven 
je te bieden  heeft. Maar wat gebeurt er allemaal wanneer je ongeveer vijftien ‘mentor-
kindjes’ die elkaar nog nooit gesproken hebben, een week lang onder toezicht van vier 
ervaren studenten in de vorm van ‘mentorouders’ met elkaar laat doorbrengen? Freem 
heeft wat memorabele momenten van de afgelopen introducties weten te verzamelen… 
TEKST LIESE VAN HEUMEN & SANNE DEMIR
BEELD SAMANTHA HERBST

“Ik had nog nooit een 
kapsalon gegeten. 
Tijdens het introductie-
weekend hebben we tot 
twee keer toe diep in 
de nacht kapsalon laten 
bezorgen. Dankzij de  
befaamde after dinner 
dip heb ik daarna het 
hele feest op het week-
end gemist...”

“Dat de introductie 
een vettige zooi kan 
worden, liet mijn 
mentorpapa als snel 
blijken. In zijn eentje 
besloot hij kliederfriet 
uit te strooien over 
drie tafels, waarna hij 
vervolgens in z’n  
eentje tevreden aan 
de berg begon.”

“Tijdens de introductie 
at ik mijn eerste kroket 
ooit. Ik besefte me  
direct dat ik dat jaren 
eerder had moeten 
doen... wat een gemis. 
Daarop heb ik diezelfde 
avond toen maar me-
teen acht kroketten naar 
binnen gewerkt.”

“Even uit die gekleurde 
shirts: net als veel andere 
mentorgroepjes beleefden 
we een stapavond waarbij 
we met alle mentorbroer-
tjes, -zusjes, -papa’s en 
-mama’s vrijwel compleet 
ontbloot uit ons dak  
gingen.”

“Vroeg op de vierde dag 
van de intro kwam een 
van mijn introbroertjes bij 
het verzamelpunt aan op 
zijn fiets. Of ja, wat er nog 
van zijn fiets over was. 
Met een groot blauw oog 
begroette hij ons, een 
kleine glimlach onder-
drukkend. “Huh, wat is er 
met jou gebeurd? Door 
wie ben je op je gezicht 
getikt?!”, klonk het al snel 
verontwaardigd. “Een 
stoplicht...”, was het ant-
woord.”

“Samen met mijn 
introzusje liepen we 
naar het midden van 
het Keizer Karelplein. 
Voor velen is dat al 
een klein dingetje 
op de Nijmeegse 
bucketlist. We deden 
het echter niet voor 
de lol. We moesten 
gewoon ontzettend 
nodig plassen!”
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FEITJES
“Mijn mentorpapa moest voor 
een opdracht een heel ei veilig 
overbrengen naar de andere 
kant van het veld. Het aantal 
punten dat hij zou krijgen vond 
hij echter ietwat aan de lage 
kant, dus besloot hij het rauwe 
ei op te eten voor bonuspunten.”

“Voor een spel wilden we met ons in-
trogroepje een gekke groepsfoto maken 
midden in de Molenstraat. We besloten 
om op een open podium te poseren in stijl 
van Magic Mike. Terwijl we enkel gehuld in 
lingerie op het podium stonden, kwam er 
plots een random fotograaf met een gigan-
tische camera plaatjes schieten. Toen we 
klaar waren met onze show, was die man 
natuurlijk ineens spoorloos...”

“Voor het spel ‘Kledinglijn’ 
dien je met je groepje een 
zo lang mogelijke aaneen-
gesloten lijn van kleren uit 
te leggen. Fanatiek als we 
waren ging werkelijk alles 
uit. Een bh overbrugt na-
melijk toch al snel een klei-
ne meter!”

“Tijdens de introductieweek pleeg-
de ik introcest op een aardig  
niveau... Ik zoende zowel met mijn 
mentorpapa als mijn mentormama. 
Ssst.” 

- (In·tro·cest (de; m): het plaatsvinden 
van enige vorm van intimiteit tussen 
twee of meer personen binnen een 
introgroepje)

“Gedurende de week worden 
er altijd veel foto’s gemaakt, 
waaronder - zoals gebruikelijk - 
een aantal gênante. Dat leidde 
in dit geval tot een vrij aparte 
situatie: ik ontdekte dat een 
niet nader te noemen lichaams-
deel van mij geruime tijd de 
Whatsapp-groepsafbeelding van 
de introductiecommissie was. Ik 
kon er zelfs om lachen.”

“Drie van mijn mentorkindjes  
zaten tijdens het introductieweek-
end rond een kampvuur. Jongen A 
en meisje A flirten al geruime tijd, 
terwijl meisje B - op dat moment 
in een relatie - wat mee babbelt. 
Wanneer Jongen A even de andere 
kant op kijkt om zich op te maken 
voor ‘de move’, ziet hij wanneer 
hij terugdraait plots meisje A & 
B heftig zoenen. Ik lag verderop 
in het gras en werd plots uit mijn 
sessie sterren kijken gehaald door 
de jongen die vol ongeloof zijn 
verhaal al huilend van het lachen 
kwijt moest. Om het geheel nog 
spannender te maken: ja, jongen 
A belandde uiteindelijk nog in bed 
bij een dame... meisje B.”
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Laat ik het even uitleggen. De reis van Arn-
hem naar Nijmegen is veel meer dan gewoon 
even de rivier over. Deze rivier is namelijk 
de grens tussen rivalen. Wonen in Nijmegen 
terwijl je uit Arnhem komt? Het is alsof je 
tijdens het EK - eentje waarbij Nederland wél 
mag meedoen - opeens besluit om voor de 
Duitse ‘Mannschaft’ te juichen. Een Amster-
dammer spreekt zijn bewondering voor de 
Rotterdamse skyline toch ook niet hardop uit? 
Nee, je wordt met de nek aangekeken als je 
je gaat bevinden tussen de ‘nek-supporters’. 
De rivaliteit tussen Arnhem en Nijmegen is 
eigenlijk gewoon een goede oude burenruzie, 
maar er is geen Natasja Froger die deze op 
kan lossen.

Toegegeven, je merkt heel weinig van deze 
‘gezonde concurrentie’. Eigenlijk komt deze 
alleen naar boven tijdens de Gelderse voet-
balderby: Vitesse – NEC. Ik heb helemaal 
niets met voetbal en nooit gehad. Ik woonde 
op loopafstand van het Gelredome en zag 
de Vitessesupporters vaak in grote getalen 
langslopen, maar zelf heb ik nooit een wed-
strijd bezocht. Misschien dat ik daarom altijd 
tolerant tegenover het Nijmeegse volk ben 
geweest en me altijd buiten de eeuwige mijn-
stad-is-beter-discussie heb kunnen houden. 
Tot ik in Nijmegen ging studeren. Je ontmoet 
nieuwe mensen en je hebt met iedereen die 
je ontmoet dezelfde small talk. Niets mis 
mee, je moet ergens beginnen.  “Nog op 
vakantie geweest? Albufeira? Ik ook. Waar 
kom je eigenlijk vandaan? Arnhem?! Hé bah, 
ha-ha.”

En dan komt altijd dezelfde vraag: “Maar 
waar vind je het dan leuker?”. Alsof ik moet 
kiezen. In het begin gaf ik nog altijd een 
sociaal wenselijk antwoord op deze vraag. 
Ik wist wat de Nijmegenaren wilde horen en 
ik wilde nieuwe vrienden maken. Logisch. 
Tegenwoordig is mijn antwoord eerlijk en 
genuanceerd. Dan vertel ik mensen met de 
zogenaamde interesse dat mijn favoriete bis-
tro in Arnhem ook een vestiging in Nijmegen 
heeft ... maar daar zal je mij niet aantreffen. 
Mijn Nijmeegse kapster vertelde ik dat ik haar 
aardiger vind dan mijn kapster in Arnhem. 
Dat was overigens niet gelogen. Als ik naar 
de bioscoop wil, reis ik nog altijd op en neer. 
Arnhem heeft ten slotte de grootste Pathé van 
Nederland, en Nijmegen moet het nog altijd 
doen met enkele zaaltjes voor honderd man. 
Wat stelt 3D nou voor wanneer je Spectre 
in IMAX kan kijken?! Voor de kroegen moet 
je in Nijmegen zijn, maar voor de nostalgie 
ga ik net zo graag stappen in Arnhem. Voor 
het volk, toegegeven, bevind ik me liever in 
Nijmegen. Hoewel de ‘Nickelsonjassen’ in de 
trolleybussen ook een gevoel van thuiskomen 
geven. Zo. Anders nog iets?

Als je er over nadenkt kom je die gezonde 
concurrentie overal tegen en zal je die ook 
altijd tegen blijven komen. Is dat erg? Hele-
maal niet. Het leukste aan schoolvoetbal vond 
ik het boe-roepen naar ‘die andere basis-
school in de buurt’ en het is bijna ongezond 
te noemen hoeveel flauwe opmerkingen ik  
over onze ooster- en zuiderburen kan maken. 
Kortom, een beetje intolerantie is best gees-
tig en sommige burenruzies mogen gewoon 
burenruzies blijven. Kom maar door met die 
HAN-grappen!

Twee jaar geleden maakte ik de gevaarlijkste 
overtocht die je als Arnhemmer kan maken; 
ik ging de Waal over. Niet per boot of zwem-
mend, gewoon met de intercity. De kamer 
bij mijn ouders ruilde ik in voor een studen-
tenkamertje in ‘de oudste stad van Neder-
land’. Voor mij een logische stap, ik ging in 
Nijmegen studeren en het leven als spoor-
studentje was ik al snel zat. Voor anderen 
was het een ongrijpbare beslissing.

TEKST LIESE VAN HEUMEN
BEELD DANIEL RAMIREZ GARRIDO

*Over De Waal
#ODW
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De ‘bucketlist’: een lijst met toekomstige plannen en dromen die in het 
leven nog vervuld moeten worden. Een opsomming die door sommigen fa-
natiek achterna wordt gejaagd. Aangezien docenten ook mensen zijn (je kan 
het je bijna niet voorstellen), vraagt Freem zich af wat er op hun ‘bucketlist’ 
staat. Dit keer was een oud-schrijver van de Freem en oud-bestuurslid van 
Mycelium aan de beurt. Komend collegejaar geeft deze docente de vakken 
Communicatiewetenschappelijke Vraagstukken, Leerproject 1, Leerproject 2 
en Praktijkoriëntatie en wordt ze mentor van twee groepen eerstejaars. De 
meeste studenten zullen haar nu nog alleen kennen van het vak Leerproject 
2: Ciska Rouw.

TEKST ELZE ROES & PUCK VAN OVERVEST
BEELD FLORIAN DUCLOS

Ciska Rouw

meteen twee weken vakantie aan vast-
geplakt. Met collega Diamantis ben ik 
samen verder gereisd. Van backpacken in 
m’n eentje kan ik ook genieten. Na mijn 
studie heb ik dit al drie maanden gedaan, 
maar ik zou ook nog wel eens langer 
willen. Zuid-Amerika lijkt me heel erg tof 

om met Spaanse kennis heen te gaan. 
Sowieso vanwege de prachtige natuur, 
maar het is ook een heel andere cultuur 
dan ik gewend ben. Tot nu toe heb ik juist 
veel van Azië gezien, een totaal verschil-
lende wereld.”

De Vierdaagse lopen staat ook op je lijst. 
Waarom heb je dit niet eerder gedaan?

“Momenteel geniet ik nog te veel van de 
feestjes tijdens de Vierdaagse, dus dat 
zou ik niet trekken. Maar over een jaartje 
of tien zou ik ‘m graag een keer willen 
lopen. Ik vind eigenlijk wel dat je de Vier-
daagse een keer gelopen moet hebben, 
als je hier woont.”

Wat staat er bovenaan je bucketlist Cis-
ka?
 
“Dat zou met stip het halen van mijn 
motorrijbewijs zijn. Ik ben er net mee 
begonnen en inmiddels ben ik aangeko-
men bij de bijzondere verrichtingen. Nu 
probeer ik de langzame slalom onder de 
knie te krijgen. Ik vind het gevoel heel 
tof als je flink optrekt met een motor; het 
lijkt alsof je in een opstijgend vliegtuig 
zit. Als ik mijn rijbewijs eenmaal heb, wil 
ik een motor kopen en ermee door de 
VS rijden. Deze staan natuurlijk bekend 
om de mooie lange uitgestrekte wegen, 
ideaal! Italië met de motor bezoeken 
staat op nummer twee, om tijdens de 
rit bij een wijnboer te slapen en wijn te 
proeven. Het lijkt me dan sowieso leuk 
om lekker door de natuur over kleine 
landweggetjes te rijden, in plaats van via 
de snelweg.”

En als de VS en Italië niks worden, ga je 
dan naar Zuid-Amerika?

“Ja! De meeste van mijn bucketlistpun-
ten hebben te maken met reizen. Het 
liefst naar plekken waar je niet al te snel 
terechtkomt. Zo kon ik onlangs in juni 
voor m’n werk naar Japan en heb ik daar 

Zijn er naast dingen in je vrije tijd ook 
nog dingen binnen je werk die je zou 
willen bereiken?

“We zijn nu bezig om te kijken hoe 
we de opleiding beter kunnen laten aan-
sluiten op de praktijk. Ik ben voorzitter 
van de Taskforce Professionalisering 
en er wordt gekeken hoe we studenten 
het beste op de arbeidsmarkt kunnen 
voorbereiden. Ook toen ik zelf CW stu-
deerde, was het soms onduidelijk wat de 
studie precies inhield en wat je ermee 
kon. Veel studenten krijgen bijvoorbeeld 
voor hun stage een hele goede beoor-
deling, maar soms mogen ze volgens 
het bedrijf meer initiatief nemen. Dat 
komt waarschijnlijk door de onzekerheid 
van studenten: wat is mijn toegevoegde 
waarde? We kijken hoe we studenten 
daar meer handvatten in kunnen geven. 
Het komende jaar pakken we dit al op bij 
de mentorgroepen en stages.” 
 
 

“Ik vind het gevoel heel tof als 
je flink optrekt met de motor. ’’

Bucket List:
- Motorrijbewijs halen (en dan een 
motor kopen) - Luchtballonvaart maken
- De Nijmeegse Vierdaagse lopen
- Spaans leren en naar Zuid-Ame-
rika gaan- Leren sabreren óf een goede 
wijnkenner worden- Leren sushi maken- Voor het eerst op wintersportva-

kantie gaan- CW praktijkgerichter maken
- Quadrijden of jetskiën 
- Voor het eerst schaatsen
- Superdecadent op een luxe jacht 
zitten 

TO DOCENTEN
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LEESVOER: 
SNAKKEN NAAR SPECIALE SNACKS
Mocht je het nog niet weten, Nijmeegse studenten zijn een kei in het verzinnen van nieuwe soorten 
snacks. Of ja, beter gezegd: bizarre versies van zeer goed gewaardeerd dronkenvoer. In de cafetaria 
aan het Keizer Karelplein nemen ze die snacks graag op in hun assortiment. Kom je dus een keer de 
stad uitrollen, neem dan de befaamde Discodel of het legendarische broodje Spee in overweging. 
Maar welke van de twee snackiconen is de beste?

TEKST TIM VAN DER KALLEN & NINA BOSSELAAR
BEELD FLORIAN DUCLOS

De wat?
Al twaalf jaar lang wordt het broodje 
Spee verkocht in de cafetaria aan het 
Keizer Karelplein. Maar sinds vorig 
jaar gaan ook andere Nijmeegse 
snackbars er mee aan de haal. Een 
broodje Spee is een wit broodje met 
een kaassoufflé, satésaus, chilisaus 
en uitjes. Er worden gemiddeld zo’n 
vijftig broodjes Spee op een avond 
verkocht.

Waarschijnlijk heb je wel eens van de 
Discodel gehoord. Op de landelijke 
media-aandacht die deze feestelijke 
frikandel recent heeft gehad, is zelfs 
de organisatie van de Vierdaagse 
jaloers. De snack is door een groepje 
studenten verzonnen op een dronken 
avond in de FEBO en wordt wekelijks 
meer dan twintig keer verkocht. De 
Discodel is met zijn ingrediënten spe-
cialer dan een frikandel speciaal: men 
neme een frikandel en drenkt deze in 
mayonaise en discodip.

Review
Het is halfeen ’s middags en we lopen 
ietwat beschaamd naar de snackbar 
aan het Keizer Karelplein. Gelukkig 
helpt het dat de Vierdaagsefeesten in 
volle gang zijn. Even doen alsof we de 
nacht hebben doorgetrokken en met 
hongerige magen de weg naar huis 
nog steeds niet hebben gevonden... 
Om goed te kunnen bepalen welke 
Nijmeegse speciale snack zich de 
allerbeste mag noemen, hebben we 
een paar empirisch verantwoorde be-
oordelingspunten bedacht waar beide 
vethappen aan moeten voldoen. 

Smaak
De eerste hap van een Discodel is de 
bijzonderste omdat hij er dan nog per-
fect uitziet. Het is alsof je een feestje 
in je mond schuift. En dan gebeurt 
het; de gespikkelde frikandel raakt 
je smaakpapillen die een uitzinnige 
smaakexplosie verwachten... Maar 
helaas, die explosie blijft uit. De Dis-
codel smaakt eigenlijk gewoon naar 
een frikandel met mayonaise, behalve 
dat het af en toe een beetje tussen je 
tanden knispert.  

Het broodje Spee daarentegen 
overstijgt alle verwachtingen. Op het 
eerste gezicht ziet het er niet heel 
appetijtelijk uit, maar de combinatie 
werkt! En na twee happen satésaus 
kom je dan eindelijk bij die goudgele 
kaassoufflé terecht. Dit mag ongetwij-
feld een ‘Speeciale’ snack genoemd 
worden!

Winnaar: Broodje Spee

Voldoening
We kunnen er lang of kort over praten, 
maar de Discodel functioneert zoals hij 
dat hoort te doen. Hij stilt de dronk-
honger die op een stapavond ontstaat. 
De smaak voldeed niet helemaal aan 
de verwachtingen. Maar deze lagen 
natuurlijk ook hartstikke hoog: we had-
den vanwege de hype een ongeëven-
aarde, ‘del’icious snack verwacht.

Het broodje Spee daarentegen heeft 
nogal wat extra voordelen bovenop het 
‘gewoon goed vullen’. Omdat de snack 
zo pittig is, herinnert deze je gelijk om 
bij thuiskomst flink nog wat glazen 
water achterover te werken. Instant & 
longterm satisfaction!

Winnaar: Broodje Spee
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Culinair hoogstandje
Wat Gordon Ramsay zou vinden van 
de Discodel en het broodje Spee? 
Dat durven we niet te vragen, onze 
hoofdredacteur houdt niet zo van 
scheldwoorden in dit blaadje. Maar 
een inschatting kunnen we wel maken. 
Ooit gehoord van fusion cuisine? Dat 
is een stijl van koken die verschillende 
culinaire stijlen, tradities en technieken 
combineert. Hoog aangeschreven koks 
willen daar soms nog wel eens mee 
experimenteren. 

Op deze manier ontstaat bijvoorbeeld 
een Engelse hartige taart met Aziati-
sche oestersaus en Chinese padden-
stoelen. Maar ook de kapsalon of de 
bamischijf zou je onder de paraplu 
van Fusionfood kunnen schuiven. En 
als het aan onze ongezouten mening 
ligt: een oer-Nederlandse frikandel 
met mayonaise uit het fast-food circuit 
combineren met een toetje is toch nog 
nét iets gewaagder dan een kaassouf-
flé met wat uitjes en sausen.

Winnaar: Discodel

Prijs/kwaliteit 
Voor 25 cent extra krijg je een disco-
dip op je frikandel met mayonaise 
die je eigenlijk niet proeft. Zonde van 
je geld? Misschien, of je moet een 
fijnproever zijn die de spikkeltjes er 
tussenuit kan halen. 

Voor drie euro krijg je behoorlijk wat 
liters satésaus op je broodje. Dat vult 
als een malle. Het verschil van slechts 
50 cent met een broodje kroket is het 
misschien nog wel waard, maar ook 
voor het broodje Spee geldt: je betaalt 
iéts meer voor het krijgen van iéts 
meer. 

Winnaar: Gelijkspel!

Sex-appeal
Iedere stapavond zou voor iedereen 
sexy moeten kunnen eindigen. Sex-ap-
peal is dan ook superbelangrijk voor 
dronkenvoer. Lukt het in de kroeg nou 
een keer niet, dan moet je op zoek naar 
een troost bij de meest sexy snack. 
We gaan de snacks niet vragen leuke 
poses aan te nemen of opiniestukken 
op te ratelen over wat ze aan de wereld 
willen verbeteren. 

Nee, de conclusie voor onze eigen 
missverkiezing stond binnen no time 
vast. De lange dunne Discodel is 
één van de handsome guys. Als je 
hem vergelijkt met het opgestapelde 
papperige zooitje dat het Broodje Spee 
is, wint de avontuurlijke frikandel dit 
onderdeel (letterlijk) met afstand.

Winnaar: Discodel

WRAP-UP!
Het was een snack-aan-snack-race, maar na een zorgvuldige procedure waarin 
beide snacks op geheel betrouwbare en objectieve wijze zijn beoordeeld, hebben 
we een winnaar:

Broodje Spee: 
Discodel: 
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Na vier jaar slenteren door Nijmegen 
en over de campus van de Radboud 
Universiteit zijn we ontzettend veel te 
weten gekomen. Deze informatie deelt 
Freem graag met alle lezers! Ben jij als 
nieuwe student benieuwd waar je wel 
en niet moet wezen of als oude student 
op zoek naar een overzicht van de goe-
de plekjes op de uni? Met deze informa-
tie ben je helemaal up-to-date!

TEKST MANS PERE & REIN VAN SCHIJNDEL 
BEELD SAMANTHA HERBST

EEN LEVEN OP DE RU, 
HOE GAAT DAT NU?

PLEKKEN WELKE JE BETER KUNT MIJDEN

UMC 
Een plek waar je absoluut niet gezien 
wil worden is het Universitair Medisch 
Centrum. Ten eerste lopen hier allemaal 
studenten Geneeskunde die later al-
lemaal veel te rijk worden en dat ook 
graag willen weten. Maar de hoofdreden 
waarom je niet in dit ziekenhuis wil zijn, 
is omdat het dan gewoonweg niet goed 
met je gaat...  

ROC 
Nijmegen is een studentenstad. Toch 
is niet elke student even betrokken bij 
Nijmegen. Als Radboudiaan is de kans 
aanwezig dat jij een echt studentenleven 
leidt. Veel de kroeg in, veel rondhangen 
op kamers en veel vrienden maken. Weg 
bij je vertrouwde stekkie 100 kilometer 
hiervandaan. De studenten van het ROC 
lijken echter qua interesses lijnrecht 
tegenover de universitaire studenten te 
staan. Ze zijn gehuisvest bij het station 
en dat is niet voor niets zo. Ze gaan na 
school zo snel mogelijk weer terug naar 
hun pappie en mammie en in de tussen-
tijd roken ze stiekem sigaretjes. Je komt 
ze doordeweeks gelukkig ook nooit tegen 
in de stad. Alleen in het weekend zul je 
ze met hun vriendjes van thuis nog wel 
eens kunnen spotten in de Stretto. 

DE HAN    
Beide scholen werken nauw samen en 
delen de nodige gebouwen met elkaar. 
Het lijkt dus allemaal koek en ei tussen 
de Radboud en de Hogeschool Arnhem 
Nijmegen. Maar niet is minder waar: de 
HAN is de eeuwige rivaal van de uni. De 
hogeschool ligt aan de rand van de cam-
pus en zijn bezoekers liggen altijd op de 
loer voor een bus. Het is dankzij de HAN 
dat je altijd moet proppen in lijn 10. De 
HAN is de reden dat het steeds zo druk 
is in de sportschool. Zonder de HAN was 
het een eitje om een kamer te vinden in 
Nijmegen. Dankzij de HAN is het steeds 
moeilijker om… affijn je snapt het plaatje 
wel.

DE REFTER 
Heb je een keer sterke trek of in de avond 
een college en moet je avondeten op 
de universiteit? Mijd dan voor de ver-
andering eens de Refter. De Refter is de 
(vrij sfeerloze) universiteitskantine op de 
campus. Het eten is prijs-kwaliteit gezien 
niet denderend.. Slechts een enkele keer 
krijg je een fatsoenlijk bordje eten voor-
geschoteld, maar het risico dat je het 
linea recta weer in de prullenbak moet 
kieperen is aanwezig. Er is echter één 
gigantisch pluspunt aan de Refter: het 
koffiezetapparaat dat staat bij de ingang 
naar Erasmus. Voor de rest raden we aan 
voor een goede maaltijd naar het Ge-
recht in Grotius te gaan of voor een vette 
maaltijd de Fest achter de universiteit te 
bezoeken. 

HET HUYGENSGEBOUW   
Ja, het ziet er mooi uit. Ja het gebouw is 
in elk architectonisch opzicht superieur 
aan alles waar wij als CW’ers in gepropt 
worden. Maar het Huygens heeft een 
groot manko: de studenten. Dit grote 
groene oogappeltje van de universiteit 
wordt bewoond door de bètafaculteit. 
De mensen daar beoefenen studies als 
sterrenkunde, natuurkunde, scheikunde 
- oftewel alles waar ‘kunde’ achter staat 
– en biologie. Die mensen praten dus 
over onderwerpen waar wij als CW’ers 
gewoonweg bang van worden. Geen 
aanrader dus. Moet je dan toch echt in 
het Huygens zijn, ga dan meteen eens 
een leuk potje ‘Metalbandshirtjesbingo’ 
spelen met je vrienden. In het Huygens 
vind je namelijk de grootste concentratie 
metalheads van de uni en allen dragen 
ze shirtjes van hun favoriete band.
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PLEKKEN WELKE DE MOEITE WAARD ZIJN

ERASMUS VERDIEPING 17 
Een van de betere plekken op de univer-
siteit is toch wel de 17e verdieping van 
het Erasmusgebouw. Voor huidige en 
nieuwe studenten is het misschien in eer-
ste instantie lastig te begrijpen waarom 
het zo goed vertoeven is op deze verdie-
ping; je hebt er nooit les, dus waarom 
zou je er eigenlijk moeten komen? Nou... 
omdat je er nooit les hebt dus! Je kunt 
op deze verdieping heerlijk genieten 
van de rust en het mooie uitzicht over 
de campus. Last but not least, dit is ook 
de beste plek om eens rustig de grote 
boodschappen te doen. Niemand die je 
zal storen en niemand die er achter komt 
dat jij degene was die daar heeft zitten 
stinken!

THOMAS VAN AQUINOSTRAAT  
Het onvermijdelijke gaat gebeuren: Tho-
mas van Aquino gaat gesloopt worden. 
Sommigen mensen vinden dit jammer, 
terwijl anderen niet kunnen wachten tot 
het gebouw tegen de vlakte ligt. Welke 
kant je ook kiest, je zult het met ons 
eens zijn dat je er nog even van moet 
genieten. Dit doolhof herbergt namelijk 
veel mooie plekken. Overal vind je weer 
vreemde hoekjes en raampjes waar je 
het bestaan niet van afwist. Als je zin 
hebt in een ontdekkingstocht, dan is TvA 
dé place to be. Ook wij ontdekken nog 
steeds nieuwe plekjes in deze gebouwen, 
en dat na vier jaar studeren. Een gewel-
dig ontwerpdetail van TvA is natuurlijk 
het gangenstelsel dat je in staat stelt om 
vanaf Spinoza naar Erasmus te lopen. 
Niet alleen word je hierdoor niet nat, je 
ontloopt ook al die irritante flyerende 
studenten!

HET CULTUURCAFÉ  
Aan het einde van de Thomas van Aqui-
nostraat vind je het Cultuurcafé. In het 
Cultuurcafé kun je heerlijk even zitten 
met je vrienden, genietend van een 
kop dampende koffie en een appelflap. 
Daarnaast kun je even gezellig kletsen 
met stamgast Carlo of rustig een krantje 

lezen. Maar het allermooiste van dit café 
begint om 15:30 uur. Dan gaat de tap 
open en mag het goudgele nat vloeien! 
Heerlijk een zware collegedag afsluiten 
met een pilsje, genieten van de zon op je 
gelaat. Het Cultuurcafé maakt het moge-
lijk.

DE MYKA’S  
Het allermooiste aan de TvA-gebouwen 
is natuurlijk de Myka, ofwel Myceliumka-
mer. Tegenwoordig zit deze samen met 
andere verenigingskamers in TvA 6. Als 
je geen zin hebt in je studie, maar wel zin 
hebt in koffie, tosti’s, gezelligheid of  
gewoon afleiding, dan moet je op de 
Myka wezen. Er is altijd wel iemand 
waarmee je kan kletsen. Een aanrader 
is ook om nog even in de geschiedenis 
van Mycelium te duiken. De oude My-
celiumkamer, die wat kleiner was maar 
qua uitstraling niet onderdoet voor de 
nieuwe, bevindt zich verborgen in TvA 4! 
Hier proef je geen koffie meer, maar wel 
pure nostalgie.

DE-CAFÉ     
Hierboven beschreven we al de uitste-
kende koffie in de Myka en het Cultuurca-
fé. De echte fijnproevers gaan echter naar 
het DE-Café in het Spinozagebouw. Voor 
weinig geld krijg je hier excellentie in een 
kopje, eventueel met slagroom! Wat dit 
café helemaal fantastisch maakt zijn de 
speciale koffies die je hier kunt bestellen. 
Wat dacht je van een ‘Cinnamon Sunset’: 
koffie en kaneellikeur, mét slagroom? 
Of een ‘Heavenly Hazel’, hetzelfde maar 
dan met hazelnootlikeur en natuurlijk 
die slagroom. Het is er wellicht zelfs mo-
gelijk alleen de slagroom te bestellen!? 
Hmmm, slagroom!
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Het is denkbaar dat het hart van Rianne 
inmiddels de vorm van een paddenstoel 
heeft aangenomen. Vanaf het eerste mo-
ment dat Rianne met Mycelium te maken 
kreeg, heeft onze prachtige studievereni-
ging een speciaal plaatsje in haar hart 
veroverd. Rianne is een rasechte Rotter-
damse en dat kun je horen. Inmiddels 
niet meer zo veel aan haar accent, maar 
wel aan de manier waarop ze praat; ze 
zegt waar het op staat en dat is een ide-
ale eigenschap voor een voorzitter. Daar-

Mycelium Inside
KANDIDAATSBESTUUR

TEKST  TENG DERKS
BEELD FLORIAN DUCLOS

naast laten zowel haar lach als haar zang-
kunsten mensen stralen... Nee, Rianne 
gaat aan niemand onopgemerkt voorbij. 
Hoewel het alziende Smoelenboek (mede 
dankzij haar eigen quote: “Als slapen 
ook denken is, dan ben ik geweldig!”) 
Rianne als een fan van het luie leven ziet, 
kom je haar op iedere Myceliumactiviteit 
tegen. Wij zijn er dan ook van overtuigd 
dat Mycelium met Rianne als voorzitter 
onvergetelijke Myceliummomenten gaat 
neerzetten.

Ook dit jaar werd er weer reikhalzend uitgekeken naar de onthul-
ling van het nieuwe bestuur van Mycelium. Wie o wie zouden er 
het volgend studiejaar zetelen in het 28e bestuur der Mycelium? 
Ook Freem heeft lang op dit moment gewacht. Met plezier stel-
len wij de nieuwe vertegenwoordigers van Mycelium aan je voor. 
Lees dit dus even goed door, want deze gezichten ga je nog veel 
zien dit jaar.

RIANNE DURENKAMP
LEEFTIJD 20
JAAR 3
FUNCTIE Voorzitter 

THIJS ONVLEE
LEEFTIJD 20
JAAR 2
FUNCTIE Penningmeester

Thijs Onvlee, een bekende naam voor 
mensen die regelmatig de Myka bezoe-
ken of mensen die er niet vies van zijn 
een borrel bij te wonen. Eigenlijk doet 
zijn naam bij ieder persoon binnen de 
studievereniging wel een belletje rinke-
len. De speculaties gaan dat een nader 
te noemen ex-voorzitter de (bestuurs)
kriebeltjes bij Thijs heeft opgeroepen (en 
zijn bestuurspunten heeft vergrendeld), 
maar tot op heden kan niemand dit be-

vestigen.  Als penningmeester dien je 
prioriteiten te stellen, en dat kan Thijs als 
de beste. Dat bleek wel toen hij op de 
vooravond van een tentamen vroeg of er 
meer gegadigden waren voor een avond 
stappen. Daarnaast heeft Thijs wat betreft 
het regelen van geldzaken al ervaring 
opgedaan als inkoopmanager van de 
Feest- en Borrelcommissie. Hier bleek hij 
een jongen die kan rekenen én waarop je 
kunt rekenen. 

“Wat ik verwacht van aankomend jaar? 
Pfoe, even denken…”
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Mycelium Inside

Afgelopen jaar heeft Rik besloten om zijn 
functie als fulltime levensgenieter neer te 
leggen en te solliciteren voor coördinator 
formele activiteiten. Tegen de opmer-
kelijke cv van deze jongeman - gevuld 
met ervaring bij de Reiscommissie - was 
niemand opgewassen. Mede dankzij 
Rik werd er vorig studiejaar een reis ge-
organiseerd waar de deelnemers over 
tientallen jaren nog aan terugdenken. 
Daarnaast zal zijn droge, maar scherpe 

Miriam verwacht voor komend bestuur-
sjaar veel liefde, kansen, gezelligheid, 
kennis en aankomende kilo’s. Een prach-
tige opsomming voor een bestuursjaar 
vonden wij! En waarschijnlijk gaat het 
merendeel ook nog uitkomen. Miriam is 
altijd vrolijk en heeft een typisch eigen 
dansje dat ze tot in de puntjes heeft ge-
perfectioneerd. Je leert het vanzelf op 
een borrel. Hoewel ze al vanaf dag één 

Dorris gaf aan komend bestuursjaar te 
zien als een achtbaanrit die vol zal staan 
van kriebels in haar buik, momenten van 
overgeven en veel plezier. Deze dame 
kijkt vaak de kat uit de boom, maar zal 
zich als coördinator informele activiteit-
en volledig overgeven (nu in de andere 
context...) aan de studievereniging. Dor-
ris is namelijk een echte fitgirl en heeft 
dus de nodige discipline voor een druk 

graag bij het bestuur zou willen, heeft 
Miriam bewust gewacht om haar mo-
ment te pakken in haar derde studiejaar. 
Volgens haarzelf is ze namelijk op dit 
moment er meer dan 100% klaar voor. 
Met haar humor en ‘grammarhammer’ 
kan deze dame moeiteloos op een leuke 
en goede wijze haar rol als secretaris 
bekleden.

“Ik verwacht heel veel liefde, kansen, gezel-
ligheid, aankomende kilo’s en kennis.”

humor hem ook hier en daar een handje 
hebben geholpen (binnen Freem dachten 
we deze krullenbol eerder bij ‘informele 
activiteiten’ te mogen plaatsen). Tot slot 
is het vertellen van anekdotes ook een 
gewaardeerde bezigheid van de nieuwe 
coördinator formele activiteiten, wat 
betekent dat de presentaties voor acti-
viteiten geen probleem voor hem zullen 
zijn. Dit studiejaar wordt met Rik in het 
bestuur een reis om nooit te vergeten.

bestuursjaar. Het gerucht gaat zelfs dat 
haar fitnessabonnement is verhoogd 
aangezien ze te vaak en te lang aan het 
sporten was (dit gerucht kunnen we ech-
ter niet bevestigen). Daarnaast is Dorris 
ook erg georganiseerd, een eigenschap 
die prima bij haar nieuwe functie past, en 
weet ze in de Myka vaak een hete sfeer te 
creëren met haar ‘negermuziek’. 

MIRIAM VAN RUITENBEEK
LEEFTIJD 20
JAAR 3
FUNCTIE Secretaris

RIK MEIJER
LEEFTIJD 20
JAAR 3
FUNCTIE Coördinator 
Formele Activiteiten

DORRIS VAN GALEN
LEEFTIJD 22
JAAR 3
FUNCTIE Coördinator 
Informele Activiteiten

“Ik zie komend bestuursjaar als een ritje in de achtbaan: kriebels in mijn 
buik, overgeven van wat komen gaat maar vooral genieten van de rit.”
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Agenda-setting, Bandwagon-effect, Cognitive-dissonance, Direct-effect, etcetera... Wil je naast het leren 
van de waslijst aan communicatietheorieën ook praktijkervaring opdoen waar je de rest van je loopbaan 

profijt van hebt? Freem zoekt creatievelingen voor de tekst- en beeldredactie!

TEKST NIEL VERSTEGEN
BEELD FLORIAN DUCLOS

GOOD TO KNOW

Voor beide redactieplaatsen is geen ervaring nodig. Ben je creatief en heb je de nodige drive? Dan staan de deuren voor je 
open! Houd voor alle informatie de Facebookpagina van Freem in de gaten.

V A C A T U R E

BEELD
Ben jij, zoals vele CW-studenten, stiekem een beetje trots 
op de volprezen layout van iedere editie? Als beeldredac-
teur leg jij de finishing touch aan ons beeldige blaadje.

TEKST
Als tekstredacteur werk jij iedere editie een aantal unieke 
rubrieken uit. Variërend van luchtige persoonlijke stukken 
tot diepte-interviews met BN-ers, je doet dingen om over 
naar huis te schrijven! 

18
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“Wat zijn de favoriete plekjes in Nijmegen van onze redactie?”

Elze Roes
• Ex-tweedejaars
“De Grote Markt is een plek 
vol gezellige cafés met spel-
letjes en livemuziek. Bij mooi 
weer zijn de terrasjes altijd vol 
waardoor het in april al zomer 
lijkt.”

Mans Pere
• Ex-vierdejaars
“Ook ik heb een voorliefde 
voor de Grote Markt, het 
mooiste stukje binnenstad 
van Nijmegen. Nergens kun je 
beter terrassen dan daar.”

Liese van Heumen
• Ex-tweedejaars
“Het dakterras van mijn beste 
vriendin middenin de Molen-
straat is al geruime tijd hét 
startpunt geweest voor veel 
mooie avonden in Nijmegen.”

Nina Bosselaar
• Ex-premaster
“Dat is #skylounge. Zo heb ik 
mijn balkon gedoopt. Vanuit 
daar heb je vanaf 10 hoog 
een prachtig uitzicht over 
Nijmegen bij een heerlijke 
avondzon.”

van 
vandaagVraag

Puck van Overvest
• Ex-eerstejaars
“Het Goffertpark is de perfec-
te plek om met vrienden (of in 
je uppie) te chillen. Daarnaast 
is het park praktisch mijn 
voortuin.”

Sanne Demir
• Ex-derdejaars
“Tijdens mijn tijd in Duken-
burg stuitte ik per ongeluk op 
de kinderboerderij Lindenholt. 
Ik werd altijd vrolijk als ik 
weer langs de diertjes hier 
kwam.”

Rein van Schijndel
• Ex-vierdejaars
“Voor mij is dat Samson! Bij 
deze tent krijg je de beste 
biertjes en kun je perfect met 
vrienden hangen. O ja, en je 
kunt je volproppen met gratis 
pinda’s.”

Teng Derks
• Ex-eerstejaars
“Ik hou het maar eens basic: 
mijn favoriete spot is het 
stadscentrum. Simpelweg 
omdat daar erg veel te doen 
en te zien is.”

Tim van der Kallen
• Ex-derdejaars
“Het Kronenburgerpark is dé plek om 
de warmte te ontvluchten. Ons eigen 
Nijmeegse ‘Central Park’ is on-Ne-
derlands goed. In de schaduw kom je 
met een biertje, ijsje en muziekje je 
dag moeiteloos door.”

Daniel Ramirez Garrido
• Ex-derdejaars
“De mooiste plek van Nijme-
gen is het Centraal Station. 
Want hoe geweldig Nijmegen 
ook is, er zijn genoeg andere 
leuke plekken in Nederland!”

Dian Mastenbroek
• Ex-derdejaars
“Een eigen plekje waar je kunt 
doen en laten wat je wil; van 
alle fijne spots in Nijmegen 
is mijn eigen kamer toch wel 
met verve favoriet.”

Florian Duclos
• Ex-tweedejaars
“De Aesculaaf, een café op de 
Geneeskundecampus. Hier 
kun je ongegeneerd bijkomen 
van een zware collegedag 
onder het genot van speciaal-
biertjes voor maar € 1,70!”

Samantha Herbst
• Ex-eerstejaars
“Bovenop de Waalbrug heb 
je een geweldig uitzicht over 
Nijmegen. Met name tijdens 
zonsondergangen lijkt de tijd 
stil te staan en geniet ik volop 
van ons prachtige stadje.”

Niel Verstegen
• Ex-vierdejaars
“Bij de NDRGRND weten ze 
me iedere stapavond weer 
muzikaal te verassen. Daar-
naast sta je - na het losgaan 
op wat rock, disco & techno - 
binnen no time bij de FEBO.”
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SERENA DAALMANS

Serena is dé docent die je voor je werkgroep wil hebben. In het begin lijkt deze 
dame misschien ietwat streng, maar dit masker zet ze al snel af als beide partijen 
elkaar beter leren kennen. Als kersverse moeder zijnde heeft Serena de vaardigheid 
ontwikkeld een lieve en hulpvaardige docent te zijn die er alles aan zal doen om 
jou te helpen met je perfecte werkstuk. Ze legt het tempo hoog (zelfs bij wekelijkse 
deadlines), maar dit zorgt er uiteindelijk wel voor dat jij je boeltje mooi en op tijd 
voor elkaar hebt. Indien je je feedback hebt kunnen ontcijferen natuurlijk ... want met 
Serena haar hanenpotenhandschrift heeft menig student nog wel eens moeite.

Vakken: Communicatiewetenschappelijke vaardigheden, Leerproject 1: Inhoudsana-
lyse van mediaboodschappen, Communicatie en cultuur, Communicatiewetenschap-
pelijke vraagstukken.

ADDY WEIJERS

Addy Weijers is een man van grote trots. Hij is trots op zijn vak, trots op zijn boek 
‘The craft of Screenwriting (tegenwoordig zelfs lesboek voor zijn colleges), maar 
vooral ... trots op zijn serie Russen. Addy was scriptschrijver voor deze serie die naar 
het luidt menig misdaadproductie overtreft. Woon je een college van hem bij, houd 
dan eens een schriftje bij de hand om de fabuleuze kreet “Goeeed” te turven. Naast 
het (mee)schrijven van series en films, doceert Addy zowel aan de Radboud Univer-
siteit als het NHTV in Breda. Hij heeft ongelooflijk veel praktijkervaring op zak en het 
nodige binnen de mediawereld gezien en beleefd. Ben je bang om delen van zijn 
levensverhaal te missen? Maak je geen zorgen! Dat zul je gerust allemaal te horen 
krijgen. 

Vakken: Medialaleer: Syntaxis en landschap, Theorieën over mediaboodschappen, 
Leerproject 2: Kwalitatief interviewonderzoek, Kwalitatief onderzoek, Toeleiding mas-
terclass en Masterclassonderzoek + scriptie.

EVEN VOORSTELLEN...
Het collegejaar 2016-2017 staat op het punt om te beginnen en de nieuwe eerstejaars 
stromen in bij Communicatiewetenschap. Natuurlijk krijgen zij een rondleiding door het 
Cultuurcafé, de Refter en de collegezalen van onze universiteit. Maar bij een nieuwe stu-
die, horen ook nieuwe gezichten. Freem wil de nieuwe lichting toekomstige wetenschap-
pers graag een eerste indruk geven van de verscheidenheid aan figuren die ze zullen mo-
gen aanschouwen vanaf hun collegebankjes. Hier volgt een introductie van onze meest 
opvallende docenten en hun typerende trekjes.

TEKST SANNE DEMIR & PUCK VAN OVERVEST
BEELD DANIEL RAMIREZ GARRIDO

MARISKA KLEEMANS

Onze communicatiespecialist van het journaal. Mariska weet alles van de uitgevoer-
de analyses en achterliggende theorieën over het nieuws. Deze zal ze ook allemaal 
uitleggen in haar colleges, waar Mariska met haar hoge stem nog vaak net de 
overkant van de collegezaal bereikt. Deze dame is met haar jeugdige uitstraling een 
altijd-lieve-verschijning. Mariska is niet alleen een geweldige begeleidster voor je tijd 
op de Radboud Universiteit. Ze ging dit jaar als eerste docent ooit mee op studiereis 
om “op de groep te passen”. Deze taak nam ‘ons Maris’ zo serieus, dat ze zelfs mee-
ging met de stapavonden in dit Spaanse oord.

Vakken: De informatie-explosie, Nieuwsconsumptie en nieuwsverwerking, Leerpro-
ject 1: Inhoudsanalyse en survey en Masterthesis: Media, journalistiek en nieuwsge-
bruik.
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Paul Ketelaar is een wereldse man. Hij houdt van reizen – en 
heeft dat dan ook veelvuldig gedaan in zijn leven. Paul heeft al 
23% van de wereld gezien (en houdt dit zorgvuldig bij). Foto’s 
van zijn reizen kom je ongetwijfeld nog wel tegen, deze hangen 
onder meer bij de afdeling van onze opleiding aan de muur. Je 
kunt ook altijd vragen naar zijn fotoboek. Misschien weet je zo 
wel een wit voetje te halen bij onze Paul. Evenals Addy, heeft 
Paul een lichte passie over het vertellen van zaken die hij heeft 
gezien en meegemaakt. Hierbij komen niet alleen inzichtjes in 
zijn reizen en connecties voorbij: ook verhalen over vrijwilligers-
projecten en zijn liefde voor muziek krijg je te horen. Kom je op 
een feestje een dj tekort? Geen probleem, deze plaatjesdraaier 
helpt je uit de brand met zijn vurige technosets. Tot slot kan Paul 
de reclameman van de opleiding genoemd worden. Hij weet 
alles over onder meer open advertenties, waar hij zelfs een boek 
over schreef (wellicht wordt dit ook ooit een lesboek voor zijn 
colleges). 

Vakken: Communicatie en beïnvloeding, Praktijkoriëntatie, 
Bachelorscriptie, Focusgroeponderzoek in toegepast onderzoek, 
Communicatiewetenschappelijke vraagstukken, Masterklasson-
derzoek + Scriptie

PAUL KETELAAR

Carlo is het schatje van de opleiding. Met zijn gestreepte bloes-
jes die hij steevast ieder college draagt (voornamelijk paars of 
roze), zijn lieve blauwe ogen en zwartgrijze krullenbos wordt hij 
alom geliefd. Met zijn hese praat deze vrolijke noot urenlang 
over zijn passie; de radio. Houd dit in je achterhoofd, mocht je 
ooit gaan studeren voor een tentamen van een van zijn vakken. 
In Carlo gaat een heuse student schuil, ook in het opzicht van 
drinktempo gezien. Zo kom je hem altijd tegen in het Cultuurca-
fé, bij de Vierdaagsefeesten of tijdens de Kuukse Kroegentocht. 
Hij herleeft dan ook naar zeggen zijn tweede jeugd. Gaat er nog 
geen belletje rinkelen bij deze docent? Let dan op of je iemand 
met een cowboyhoed rondom de campus ziet lopen. Carlo gaat 
de deur nooit uit zonder dit excentrieke hoofddeksel. 

Vakken: Medialeer: Syntaxis en landschap, Inleiding in de com-
municatiewetenschap, Leerproject 1: Inhoudsanalyse van media-
boodschappen, Media in de maatschappelijke context, Praktijko-
riëntatie, International media systems, Focusgroep onderzoek in 
toegepast onderzoek.

CARLO HAGEMANN

HENK WESTERIK

Henk Westerik is iemand die je niet snel zal vergeten. Hij doet 
alles op zijn eigen manier. Gewoon, omdat hij ook in de college-
zaal lekker zichzelf is. Zo kan het nog wel eens voorkomen dat 
hij in kleermakerszit op de tafel gaat zitten. Of nog even zijn ge-
hoorapparaat in moet doen terwijl je net een uitgebreide vraag 
hebt gesteld (hij wacht dan rustig af tot je klaar bent met praten, 
om vervolgens te vermelden dat hij er niks van heeft verstaan. 
Hij valt echter niet alleen op door zijn eigen maniertjes... In 
eerste instantie merk je het misschien niet door de sporadische 
warrigheid van de beste man, maar Henk is ontzettend slim. 
Geniaal misschien wel!

Vakken: Communicatie en informatie, Theorieën over mediage-
bruik en –receptie, Bachelor scriptie, Masterclassonderzoek + 
scriptie.
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HOE OVER-
LEEF IK HET 
STUDENTEN-
LEVEN?
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Na een legendarische introductieweek begint het écht: 
het studentenleven. Dan beginnen de colleges en heb je 
hopelijk al een kamer. Freem geeft de kersverse student 
graag een voorsprong in deze nieuwe wereld en herinnert 
de eeuwige student nog een keer aan alle do’s & don’ts. 
Check het geschreven overzicht van de ongeschreven re-
gels van het studentenleven.

TESKT TIM VAN DER KALLEN & NINA BOSSELAAR
BEELD DIAN MASTENBROEK

Regel 1: Negeer de troep in andermans 
huis

Dit gesprek gaat vaak plaatsvinden: 
“Kom binnen, let niet op de troep.” “Oh 
dat valt wel mee toch? Je zou eens bij 
mij moeten komen kijken!” Ondertussen 
ga je zitten op een bank die zo erg plakt 
dat jij je afvraagt of je jouw broek moet 
achterlaten of de bank naar huis moet 
meenemen. Terwijl je gastheer of -vrouw 
snel nog even de vuile was onder het 
bed schuift, kijk je stiekem de keuken in. 
Die afwas is altijd ‘van de huisgenoten’. 
Ondanks dat de vuile  pannen ontzet-
tend in de weg staan, is er geen haar 
op een studentenhoofd die overweegt 
de vaat eerst schoon te maken voordat 
het kookfestijn begint. Als jullie willen 
koken, wordt er gekookt en belanden de 
pannen her en der op het aanrecht. Op 
geen enkele manier worden ze makkelijk 
opgestapeld. Laat staan schoongemaakt!

Regel 2: De kok is koning

De reden dat je waarschijnlijk in een 
rommelige kamer terecht bent gekomen 
is omdat er vlak na college spontaan het 
idee is ontstaan om samen iets te gaan 
doen en te gaan eten. Als nieuwe student 
is samen eten dé manier om elkaar beter 
te leren kennen. Enkele uitzonderingen 
daargelaten, is de doorsnee student blij 
met een ‘gewoon bord goed eten’ op 
tafel. Simpele macaroni met groenten en 
gehakt in dezelfde pan (want dat scheelt 
in afwas) krijgt een ruime voldoende. 
Zoals je waarschijnlijk gaat ervaren is er 
niets vervelender dan voor jezelf te moe-
ten koken: je houdt altijd over of je eet 
jezelf onnodig ramvol. Ondanks dat die 
uitnodiging om samen te eten misschien 
ook wel een beetje uit eigenbelang 
kwam, is de kok de held van de dag. Alles 
is beter dan die vette Reftermaaltijd en 
de kok hoort dan ook overspoeld te wor-
den met complimentjes over de “meest 
fantastische macaroni die je in tijden op 
hebt!”. Dit doe je zowel vóór (“Dat ziet er 
goed uit!”), tijdens (“Wauw, echt lekker 
man.”) en na het eten (“Dit mag je wel 
vaker doen, haha!”). Oh, en stel daarna 
voor dat je meehelpt met afwassen. Daar 
scoor je punten mee!

Regel 3: ’s Avonds een vent, ’s ochtends 
present

Het is donderdagochtend en je wekker 
verwoest genadeloos de coma waarin 
je na de Mycelium borrel bent beland. 
Terwijl je nog in dezelfde onhandige 
houding ligt waarin je vannacht op bed 
bent geploft, ontdek je dat je lichten nog 
aanstaan en je alleen je broek hebt weten 
uit te trekken. Je kijkt op de klok en baalt 
ineens van de geblufte uitspraak: “Ik ga 
morgenochtend gewoon naar college 
hoor!”. Je kan jezelf nu wel voor je kop 
slaan voor deze stoere praat. Maar je laat 
jezelf niet kennen en sleept je lichaam 
uit bed om je op te maken voor de strijd 
tegen de kater tijdens het eerstkomen-
de college. Eenmaal aangekomen in de 
collegezaal kijk je om je heen en herken 
je meteen je medestrijders.  Terwijl jullie 
blikken elkaar kruizen, weet je het zeker: 
dit college is weggelegd voor echte 
bikkels! 

Regel 4: UB is bae

Hou jezelf niet voor de gek; een uur lang 
studeren zonder niet één keer een You-
Tube-filmpje te kijken gaat je niet lukken. 
In een chaotische wereld waarin geld 
wordt verdiend aan jouw aandacht, móet 
je jezelf beschermen. Tenminste, als de 
herkansing van die week écht de laatste 
is. Gelukkig bestaat er een speciale plek 
... een oase van rust waar nog nét geen 
beekje langs je bureaublad kabbelt en 
vlindertjes op de rechterbovenhoek van 
je laptopscherm komen zitten. In de UB 
kun je je, hoe druk het er ook is, enkel 
storen aan wat gesnotter en gekuch van 
medestudenten. Deze mythische plek is 
het Mekka van de student die het even 
helemaal zat is om met de hakken over 
de sloot het nieuwe semester te begin-
nen. Oh, en er is koffie en WiFi. Het gaat  
eigenlijk vooral om de koffie en WiFi.

Regel 5: Zelfstandigheid hoef je niet te 
forceren, uiteindelijk komt het vanzelf

Op maandagochtend zit je in de trein 
vanuit ‘thuisthuis’ naar Nijmegen om 
weer een mooie studieweek tegemoet 
te gaan. Het koffertje dat je bij je hebt zit 
volgestouwd met zowel schone kleren 
die moederlief voor je gewassen heeft, 
als met meegenomen leftovers waar jij 
een week van kunt leven. Het is niet zo 
dat je geen simpele pasta in elkaar kan 
flansen, maar vijf dagen gevarieerd voor 
jezelf koken is een behoorlijke opgave. 
En dan nog zoiets: de was doen. Alles 
moet gesorteerd worden en dan zijn er 
ook nog die verschillende wasprogram-
ma’s. Hoe dan?! Tijdens de eerste weken, 
maanden en voor sommige misschien 
wel jaren, zal dit een mysterie blijven. 
Maar op een dag komt er een moment 
waarop je halverwege de week een 
kledingstuk gewassen moet hebben 
en daarop de strijd zal aangaan met de 
wasmachine. Zo kun je donderdagavond 
gewoon uitgaan in je schone lievelings-
shirt. Hetzelfde geldt voor koken: op een 
dag eet je bij iemand iets simpels maar 
verrukkelijks. Uiteraard wil jij dit ook 
kunnen, dus begin jij stukje bij beetje in 
je studentenkamer te experimenteren, 
waarna je die ingevroren bakjes van je 
persoonlijke ‘voedselbank’ thuisthuis 
kunt laten. Rome is niet in een dag ge-
bouwd, en dit geldt ook voor de zelfstan-
digheid van studenten.
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BARTENDER STORIES
Barmannen en -vrouwen zien waarschijnlijk meer uitgaanspubliek in één week dan de doorsnee student 

gedurende een heel semester. Terwijl dronken figuren meeschreeuwen met de muziek, hebben bartenders de 
waardige taak iedereen te voorzien van bier. De bierschenkende dames en heren hebben het soms zwaar te 
verduren dankzij de hordes Nijmeegse studenten. Daarom zijn wij op zoek gegaan naar gekke verhalen van 
barmannen in Nijmegen en hebben we een aantal ervaringen op een rijtje gezet. De cafés waar al deze held-

haftige verhalen hebben plaatsgevonden houden we even geheim: iets met “je baan willen behouden”.

TEKST NINA BOSSELAAR & TIM VAN DER KALLEN
BEELD FLORIAN DUCLOS

“Ik was aan het werken tijdens een festival, toen er 
een meisje meerdere malen richting mijn bar kwam. 
Elke keer deed ze haar shirtje een klein beetje lager, 
om zo te proberen aan gratis drank te komen. Op een 
gegeven moment had ze bijna geen shirt meer aan. 
Dit klinkt misschien eigenaardig, maar het rare aan het 
verhaal was dat ik de tweede keer dat ze kwam al gra-
tis drank had gegeven. Dat ze dat shirt nog lager bleef 
doen, sloeg eigenlijk nergens op.” - Victor (24) 

“Het was een drukke zaterdagavond en het bier vloei-
de rijkelijk. Ook ík moest uiteindelijk een bezoekje aan 
de toiletten plegen, maar toen ik naar de wc ging was 
deze helaas op slot. Ik kroop snel weer achter mijn 
biertap maar hield de wc-deur goed in de gaten. Een 
kwartier later kwam er nog steeds niemand uit en was 
de deur nog steeds gesloten. Nadat ik geen gehoor 
kreeg bij een aantal keer flink op de deur bonzen, ben 
ik een muntje gaan halen. Hiermee maakte ik de deur 
open ... wat ik daarna zag was uitgesproken ranzig. 
De hele wc was ondergekotst en middenin de kots lag 
iemand in zijn eigen spuwsel te slapen.” - Joost (25)

“Tijdens de zomerfeesten in Nijmegen stond ik achter 
de tap. We hadden de rustigste bar van het plein en de 
avond liep op zijn einde. Het plein stroomde langzaam 
leeg en onze bar moest als eerste sluiten. Toen we de 
bar gesloten hadden en aan de schoonmaak begon-
nen, kwamen er dronken mannen vragen om bier. Ik 
legde ze uit dat onze tap al gesloten was, maar dat 
er bij alle andere standjes op het plein nog wel bier 
besteld kon worden. Op dat moment ritsten ze allebei 
hun gulp open en begonnen ze plots tegen de bar aan 
de plassen...” - Bora (23)

“Als ik aan het werk ben zijn er wel eens meisjes die 
vragen hoe laat ik klaar ben met werken. Ook vind ik 
wel eens een viltje op de bar met een berichtje en een 
telefoonnummer erop. Maar een avond stond er een 
meisje aan mijn bar dat niet van ophouden wist. Toen 
ik in eerste instantie had verteld dat ik na mijn werk 
gewoon wilde gaan slapen, stelde ze voor dat we het 
in het café op de wc zouden doen. En terwijl ik zei dat 
ik daar zeker niet aan mee zou werken, vertrok ze toch 
naar de wc. Tien minuten later kwam ze een scène 
maken bij mijn bar omdat ik niet kwam opdagen.” 
Freek (23)
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WAT TE DOEN IN WELK SEIZOEN?
Dat er in Nijmegen altijd wel iets te doen is, weten we allemaal. Als zelfs op maandag de terrasjes vol zitten 
en de kroegen uitpuilen, gaat elk Nijmeegs studentenhartje sneller kloppen. Als je ook maar één stap in de 
Molenstraat zet, is er kans op een grandioze avond. Je alleen voelen is onmogelijk, want er zijn altijd wel 

mensen op straat. Wat is Nijmegen toch fijn. Op sommige momenten is het bruisende Nijmegen extra gezellig 
en vinden er grote evenementen plaats. Freem heeft voor jou alvast een beetje gekeken in welk seizoen je wat 

kunt doen, zodat komend collegejaar zeker niet saai wordt!  

TEKST PUCK VAN OVERVEST & ELZE ROES
BEELD FLORIAN DUCLOS

HERFST
Als de blaadjes weer langzaam van de bomen vallen en de 
regendruppels zich vermenigvuldigen, heb je zeker behoefte 
aan wat opvrolijking. Dit kun je perfect doen met drank, want 
in oktober wordt het bokbierseizoen afgetrapt en vindt de 
Nijmeegse bokbierdag plaats. Hier kun je in vier verschillende 
cafés maar liefst 24 soorten biertjes proeven! Heb je meer zin in 
een sportieve activiteit? Dan kun je na de zomer lekker blijven 
hardlopen en trainen voor de Nijmeegse Zevenheuvelenloop. 
De Zevenheuvelenloop is maar liefst 15 kilometer lang en is 
zeer pittig door de vele heuvels op de bekende route. 

WINTER 
Als het langzaam kouder begint te worden, staat kerst voor 
de deur. Nijmegen centrum zal mooi versierd zijn met allerlei 
lichtjes en sterretjes en de winkels en kroegen zien er extra 
gezellig uit. Als er een keer wél sneeuw ligt, kun je de slee pak-
ken en het heuvelige Kronenburgerpark verkennen. Of bezoek 
een van de vele sfeervolle exposities. En wanneer de wegen 
níet vol met sneeuw liggen, is er voor de sportieve student de 
zogenaamde Santa Run. Dit is een hardloopwedstrijd voor het 
goede doel waarbij je een Kerstmannenpak draagt. Iets voor op 
je verlanglijstje?  

LENTE 
In de lente kleurt Nijmegen groener en kunnen we weer lekker 
naar buiten. Feestdagen als Bevrijdingsdag en Koningsdag 
worden in Nijmegen groots gevierd met zowel kleine als grote 
artiesten. De Molenstraat is dan nog meer in de feeststemming 
dan normaal en zorgt ieder jaar weer voor een te gekke plan-
ning. Met de zomer in aantocht, wordt er door veel mensen ook 
wat meer gesport. Voor de dames is - naast een leuk strandfi-
guurtje - het doel misschien wel de Nijmeegse Marikenloop, de 
grootste ‘ladiesrun’ van Nederland! Als je toch liever wilt eten 
in plaats van sporten, is er ook het hippe Food Truck Festival 
TREK. Dit is een gratis festival met de beste foodtrucks en de 
leukste muziek. Lekker!

ZOMER
Als de zon op z’n hardst schijnt, is de gezelligheid niet meer te 
ontlopen in Nijmegen.. Overal kun je zelf leuke dingen onder-
nemen: gezellig een terrasje pakken, naar het Waalstrandje 
gaan of in een van de parken van Nijmegen chillen. Naast deze 
activiteiten op eigen initiatief, zijn er zeker ook genoeg georga-
niseerde evenementen om van te genieten. De eerste op het 
lijstje is natuurlijk de Nijmeegse Vierdaagse (die dit jaar voor 
de honderdste keer plaatsvond!) en de geliefde bijbehorende 
feesten. Na deze periode vol gezelligheid staat in augustus de 
introductie op de planning! Ook dit jaar kleuren alle introshirts 
onze stad. Activiteiten zijn er genoeg, variërend van onschul-
dige spelletjes tot heuse drankwedstrijden tot in de vroege 
uurtjes. Bijslapen komt later wel!
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THE
(C) WAY UP
Als student is het leven lekker overzichtelijk: al dan niet naar college gaan, studeren, 
een beetje sporten, slapen en natuurlijk met vrienden wat drinken. Er komt echter 
een tijd dat je een prachtige bul in je handen gedrukt krijgt en je plotseling student 
af bent. Wat dan? The (C) Way Up geeft je iedere editie weer een uniek en inspirerend 
kijkje in het leven na Communicatiewetenschap. Zo weet je toch nog een beetje wat 
je kunt verwachten in het ‘echte’ leven.

Als afgestudeerde Communicatiewetenschapper ligt 
de wereld aan je voeten. Maar ook daarvoor kun je al 
een goede uitgangspositie bewerkstelligen. Simpel-
weg door je dromen na te jagen en ontzettend hard te 
werken, zoals Rachid Finge (30) heeft gedaan. 

Je voor de volle 100% focussen op je studie is blijk-
baar geen vereiste. Nog voordat Rachid in 2005 met 
Communicatiewetenschap begon, ging hij als freelan-
cer aan de slag bij de NOS. Door de vele arbeid die hij 
tijdens zijn studie bij de NOS verzette, liep Rachid een 
jaar studievertraging op. Dat is het hem echter zeker 

waard geweest, want het levert 
hem tot nu toe een schitterende 
carrière met diverse banen op. 

De baan bij de NOS werd hem 
natuurlijk niet in de schoot gewor-
pen. Al op jonge leeftijd maakt 
Rachid zijn debuut op de Leidse lo-
kale omroep. In de daaropvolgen-
de periode bij de NOS heeft Rachid 
verschillende functies gehad. Zo 
is hij begonnen als freelancer en 
heeft hij veel redactiewerk gedaan. 
Rachid bleef zich ontwikkelen en 
de NOS gaf hem het vertrouwen 
om als Social Media Coördinator 
aan de slag te gaan. In een tijd 
waarin social media nog geen 
grote rol speelden, heeft hij de 
eerste bouwstenen van het social 
mediabeleid gelegd. Ook is Rachid 
veel te horen geweest op de radio 
als nieuwslezer bij Giel Beelen 
en maakte hij de nodige uren als 
techredacteur. 

In mei heeft Rachid gekozen een 
volgende stap te zetten in zijn car-
rière. Hij verliet zijn vertrouwde 
radio voor een taak met veel ver-
antwoordelijkheid: op dit moment 
bekleed hij de rol van Commu-
nications Manager van het grote 
Google! Als techredacteur had 
Rachid veel contact met Google en 
mede door deze goede contacten 
kreeg hij de baan aangeboden. 
Samen met twee anderen verzorgt 
Rachid nu de externe communi-

TEKST REIN VAN SCHIJNDEL
BEELD DIAN MASTENBROEK

catie van Google in Nederland. 
Hij is persvoorlichter en hij zet 
evenementen op om uit te leggen 
aan journalisten wat het bedrijf nu 
eigenlijk allemaal doet. 

Rachid is altijd tevreden geweest 
met zijn keuze voor Communica-
tiewetenschap. Zijn passie voor 
radio is zich tijdens de opleiding 
blijven ontwikkelen. Naast enkele 
vrienden neemt hij voornamelijk 
het academisch denken en de 
onderzoeksmethoden mee in zijn 
werk en leven. Zijn dringende 
advies aan studenten luidt: niet te 
hard studeren. Dat klinkt wellicht 
wat raar, maar het draait volgens 
Rachid vooral om de dingen buiten 
je studie om. Om je in de kijker te 
spelen van bedrijven waar je vanaf 
jongs af aan al van droomt, is het 
belangrijk ook te laten zien dat jij 
tijdens je studie al actief bezig bent 
geweest met dit werkveld.

Zo zie je maar: als je alleen tienen 
haalt maar nooit werkervaring 
opdoet, ben je waarschijnlijk min-
der waardevol dan iemand die met 
een mindere cijferlijst wél praktijk-
ervaring heeft. Het zal je dan ook 
niks verbazen dat Rachid ook een 
jaar lang zijn bijdrage leverde als 
tekstredacteur van de Freem!NAAM

Rachid Finge

FUNCTIE 
Communications Manager bij Google

AFGESTUDEERD IN
2009-2010

“STUDENTEN MOETEN NIET TE HARD  
STUDEREN.”
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ST RING
COLUMN

TEKST ELZE ROES
BEELD SAMANTHA HERBST

Het vorige collegejaar was nog niet afgelo-
pen, of de kreet #BacktoSchool nam alweer 
de overhand. Overal om mij heen was te zien 
dat webshops en warenhuizen uitpuilden met 
de nieuwste merkagenda’s, schriften en on-
gelofelijk duur kaftpapier. Daarnaast waren 
ook telefoonshops van mening dat er bij een 
nieuw studiejaar een nieuwe telefoon hoort, 
want de oude zou na twee maandjes opeens 
versleten zijn. Een nieuwe blouse is overigens 
ook nodig, want in september moet je er echt 
beter uitzien dan in juni. Zucht… 

Waar de meeste mensen bij #BacktoSchool 
denken aan een nieuw collegejaar waarin 
kersverse eerstejaars aan het mooie Com-
municatiewetenschap beginnen, komen bij 
reclamemakers hele andere gedachtes naar 
boven. Bij elke nieuwe periode in het jaar valt 
geld te halen, dus ook in september. Dit is 
voor mij soms iets te duidelijk te zien. De (niet 
zo overheerlijke) cookies bepalen mijn online 
surfgedrag en herinneren me steeds vaker aan 
die iets te dure bikini die ik net voor de zomer 
op het internet heb bekeken. De eeuwige 
spammails na één bezoekje op een webshop 
en de reclamefilmpjes op YouTube halen het 
bloed onder mijn nagels vandaan. Als ik goed 
nadenk, heb ik eigenlijk gewoon een schijthe-
kel aan reclame. En vooral aan wat reclame 
met mij doet. 

Wanneer ik door de supermarkt loop in okto-
ber en de pepernoten me alweer aanstaren, 
moet ik moeite doen om de kruidige lekker-
nijen te laten liggen. Hetzelfde geldt voor fe-
bruari, als de paaseieren alweer blinken in de 
schappen. Op internet is het zelfs erger, omdat 
ik merk dat gepersonaliseerde reclame nog 
moeilijker te weerstaan is. Misschien is dit ook 
de reden dat ik er zo’n hekel aan heb. Hoewel 
ik denk dat ik best privé door het leven ga 

door mijn Facebook en Instagram goed af te 
schermen, weten dataverzamelaars alles over 
mij. Wanneer ik sportief en gezond bezig ben, 
verschijnen op Instagram reclames over ei-
witshakes. Wanneer ik mijn vakantie nog moet 
boeken, komen er vakantiedeals tevoorschijn. 
En wanneer ik een lekkere pasta wil maken, 
vliegen de foodblogs me om de oren. 

Dit brengt mij steeds bij het vurige, ethische 
gevecht dat zich regelmatig in mijn hoofd af-
speelt. Als studente Communicatiewetenschap 
leer ik over de beïnvloeding van mensen via 
de media en over de gemakkelijkheid waar-
mee het brein over te halen is. Het amuseert 
me om te zien hoe mensen overal steeds weer 
intrappen. Daarbij voel ik me slimmer dan 
gemiddeld Nederland, omdat ik denk dat ik er 
niet in meega. Toch betrap ik mezelf er iedere 
keer weer op dat ik beïnvloed word en klik ik 
dat ene reisbureau met die zogenaamde me-
gadeal toch weer aan. 

Ik hoor het de mensen alweer zeggen: “waar-
om studeer je dan Communicatieweten-
schap?”, een vraag die vast wel meer studen-
ten van mediastudies krijgen. Als antwoord op 
de vraag denk ik toch dat je je eigen interesse 
voorop moet stellen en je neer moet leggen 
bij de ethische kwestie over beïnvloeding. Het 
blijft voor mij interessant om te zien hoe men-
sen reageren op reclameboodschappen, ook al 
erger ik me misschien dood aan mijn eigen re-
actie. Reclamemakers zijn gewoon onmisbaar 
en de nodige intelligente of creatieve breinen 
moeten hierbij helpen. Wie weet schrijft er 
over tien jaar wel een student in de Freem dat 
hij zich ergert aan een reclame die ik heb be-
dacht. Bij die gedachte voel ik me stiekem ook 
wel een beetje stoer. 
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Wij zijn de Opleidingscommissie Commu-
nicatiewetenschap, in het kort ook wel de 
OLC CW genoemd. Wij zijn de stem van de 
studenten binnen de opleiding Commu-
nicatiewetenschap, die verbeteringen in 
het onderwijs kunnen bewerkstelligen. In 
dit stuk lees je de nieuwste updates over 
waar wij ons mee bezig houden.

Speciaal voor de eerstejaars, maar ook 
voor alle andere CW-studenten: neem re-
gelmatig een kijkje op intranet! Op www.
radboudnet.nl/studentencw staat nuttige 
informatie over je opleiding. Onder andere 
samenvattingen van cursusevaluaties en 
alles rondom je studieprogramma, minor, 
diploma-aanvragen en studieadviseur vind 
je hier. Ook worden hier belangrijke mede-
delingen omtrent de studie gedaan.

INTRANET

A NEW BEGINNING

OPLEIDING CW
UPDATE OLC.CW@STUDENT.RU.NL

@OLC_CW

FACEBOOK.COM/OPLEIDINGSCOMMISSIECW

Het afgelopen jaar hebben wij ons inge-
zet om de opleiding te verbeteren door 
weblectures op de agenda te zetten. Bo-
vendien hebben we geprobeerd de cursu-
sevaluaties meer zichtbaar te maken op 
Blackboard. Voorlopig zijn deze alleen op 
intranet te vinden (www.radboudnet.nl/
studentencw). Ook zijn wij actief met jullie 
klachten en opmerkingen omgegaan en 
hebben wij bijgedragen aan ‘CW into the 
future’ door in diverse ‘taskforces’ mee te 
denken over de toekomst van Communica-
tiewetenschap. Zowel in januari als in juni 
zijn we uitgenodigd op een heidag om met 
docenten samen te zitten en mee te den-
ken. Onze input werd zeer gewaardeerd.

VERBETERINGEN

Ons jaar van medezeggenschap is bijna ten 
einde. Eind augustus zullen wij de nieuwe 
opleidingscommissie inwerken en vanaf 
begin september zal deze voor jullie klaar-
staan. Komend studiejaar zullen Myrthe van 
Alphen, Tess de Bruin, Wouter Holtland, Joël 
Hendrix, Iris Tollenaar en Laura Schaap de 
studenten van Communicatiewetenschap 
vertegenwoordigen. We wensen hen alvast 
veel succes!
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Het is zondagmiddag 13:00 uur, het 
moment waarop ik met de trein Nijme-
gen kom binnenrijden vanuit Utrecht. 
Elke keer wanneer ik in deze trein zit en 
de brug passeer, krijg ik het gevoel van 
thuiskomen. Vanaf het spoor zie je de 
hele stad voor je liggen met een prachtig 
uitzicht op de Waalbrug en de Waalkade 
met zijn vele leuke eettentjes. Met name 
op zomerdagen is het hier bij het Waal-
strandje perfect vertoeven. 

Eenmaal aangekomen op centraal 
station pak ik mijn fiets bij de bewaakte 
fietsenstalling onder Doornroosje. Hier 
kan je overdag gratis je fiets stallen als 
je gebruik wil maken van het openbaar 
vervoer. Maar ‘s nachts stallen studenten 
hier regelmatig hun fiets als ze naar een 
van de vele feestjes gaan die in Doorn-
roosje georganiseerd worden.

Ik stap op mijn fiets en ga via het beruch-
te Keizer Karelplein richting het centrum. 
In het centrum van Nijmegen krioelt 
het overdag van de mensen die winke-
len, werken of een sociaal onderonsje 
hebben op een van de vele gezellige 
terrasjes. ‘s Nachts bruist het hier van het 
uitgaansleven. Overal zie je studenten 
die langs verschillende kroegen gaan, 
met voor ieder wat wils. Van de grote 
Molenstraat met de bekende aaneengele-
gen kroegen, tot zijstraatjes met bijvoor-
beeld kroegen als TKB en Bascafé. 

Als ik verder fiets richting Nijmegen-Oost 
ben ik bijna thuis. Het moment dat ik 
mijn straat in fiets verschijnt er een 
glimlach op mijn gezicht. Eenmaal thuis, 
is het bijna tijd om nóg een van mijn 
favoriete dingen in Nijmegen te bezoe-
ken ... mijn werk! Ik werk bij Olround, 

Toen ik ongeveer twee jaar geleden in Nijmegen kwam wonen, 
wist ik nog niet wat deze stad mij allemaal te bieden had. Ik had 
er hooguit een paar keer gewinkeld, maar veel meer dan de H&M 
was me in eerste instantie niet bijgebleven. Nu, twee jaar later, 
weet ik wel beter. 

TEKST MILOU BOOTSMA
BEELD FLORIAN DUCLOS

een bowlingbaan waar altijd een relaxte, 
maar gezellige sfeer hangt en waar ik ook 
vaak zelf met vriendinnen te vinden ben.

Na een dag gewerkt te hebben, zitten we 
met zijn allen ‘s avonds aan de bar. Zoals 
bijna elke zondagavond besluiten we dat 
het weer tijd is voor het rituele bezoekje 
aan De Hollandse Avond in De Fuik. Na 
een paar uur dansen en (foute) meezin-
gers zingen is het feest klaar. Het laatste 
nummer wordt gedraaid en iedereen 
druipt langzaam naar buiten. Rond een 
uur of vijf lig ik tevreden in bed. Mijn 
ogen vallen bijna dicht. Het enige wat ik 
op dat moment nog kan denken is: “Wat 
is Nijmegen toch een fantastische stad!” 

NAWOORD
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