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Ik hoor het mijn 
ouders nog iets 
te vaak zeggen; 
“Leg die telefoon 
nou eens aan de 
kant. Dat ding 
hoeft toch niet 
continu aan te 
staan?” Ja, ik 

maak me er ook schuldig aan. Of dat 
nou een gevalletje FoMO (Fear of Mis-
sing Out), verveling of een poging om 
mijn sociale leven op peil te houden 
is, mijn telefoon speelt soms een iets 
te groot deel in mijn leven. We staan 
tegenwoordig altijd in contact met 
de buitenwereld, maar het hier en nu 
wordt af en toe een beetje vergeten. 
Want één ding is zeker, multitasken 
lukt vaak niet en je aandacht gaat eer-
der uit naar je telefoon dan naar het 
gesprek met je ouders.  

Voor je ligt de nieuwste editie van 
Freem met als thema Connected, 
met onder andere een interview met 
Pieter Holkenborg, die deel uitmaakt 
van de organisatie van Zwarte Cross. 
Heb je de excursie naar Weet Ik Veel 
gemist? Niet getreurd, onze redactie 
mocht van te voren even langs voor 
een reportage. Vrienden die samen 
een bedrijf hebben opgericht, connec-
ties in het buitenland en een artikel 
over LinkedIn komen ook nog langs. 
Wat natuurlijk niet kan ontbreken zo 
rond Valentijnsdag zijn de trends voor 
stelletjes, singles en tijdens break-
ups. Laat je inspireren! Heb je niks 
met deze dag? Blader dan vooral even 
door naar de ‘meer of minder Valen-
tijn’-rubriek. 

Veel leesplezier!

Ming Ebbinkhuijsen
Hoofdredactrice 2018-2019
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Op donderdag 13 december reisde Mycelium af naar Hilversum om een opname bij te wonen van het welbekende 
programma “Weet Ik Veel” van Linda de Mol. 40 leden van Mycelium deden een poging de beste te zijn van ruim 

300 studenten, om vervolgens een mooi geldbedrag te kunnen winnen. Natuurlijk tegen alle verwachtingen in wist 
geen enkel Myceliumlid het tot de finale te redden en kwam er voor sommige van onze leden een confronterend 
eindcijfer als gevolg. Namens Freem werden wij vlak voor de opnames ontvangen door productie-assistente Ilse 

Rensen, die wij een aantal vragen mochten stellen over het hoe en wat in Hilversum!

TEKST LISANNE VERGOUWEN & YANNICK CHALKIOPOULOS
BEELD DEVENY DE KORT

REPORTAGE BIJ...

WEET IK VEEL
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Ilse Rensen is begonnen op het VMBO 
en is daarna doorgegaan met haar MBO 
opleiding. Na het MBO heeft ze ook nog 
Media & Entertainment Management 
op het HBO gedaan, waarna ze stage 
heeft gelopen bij Utopia. Na deze stage 
kreeg ze de mogelijkheid nog een stage 
te lopen bij The Voice, wat zo goed ging 
dat ze een oproepcontract - een contract 
waarbij je wordt ingevlogen op dagen 
dat je nodig bent - heeft gekregen. Op dit 
moment heeft ze een jaarcontract en is 
ze de productie-assistente van meerdere 
programma’s, waaronder ‘Weet Ik Veel’ 
en ‘Oh, Wat Een Jaar!’. 

Het beroep als productie-assistente zegt 
nu niet direct wat ze allemaal doet, dus 
Ilse legde het ons uit. Als productie-assis-
tente bij Weet Ik Veel is ze onder andere 
verantwoordelijk voor de studenten, 
zij verstuurt de uitnodigingen en zorgt 
voor een volle zaal. Daarnaast is ze 
verantwoordelijk voor de beveiliging 
in het gebouw, de brandwacht - als er 
meer dan 100 mensen in een gebouw 
zijn moet er een brandwacht zijn - en 
voor de gastvrouwen. Bovendien zorgt 
ze ervoor dat de belangen en regels van 
het Mediapark gehandhaafd worden. 
Als productie-assistente is Ilse dus bezig 
met allerlei zaken die nodig zijn om het 
produceren van een programma goed te 
laten verlopen. 

Bij ‘Weet Ik Veel’ wordt er gewerkt in een 
productieteam dat uit maar 5 (!) mensen 
bestaat. Het redactieteam is echter wel 
vele malen groter. Omdat het produc-
tieteam zo klein is, is het dus belangrijk 
dat iedereen goed op de hoogte blijft 
van waar iedereen mee bezig is, mocht 
er iemand wegvallen door bijvoorbeeld 
ziekte. In zo’n geval kan iemand anders in 
het team de taken van de afwezige mak-
kelijk overnemen. Communicatie binnen 

het team is dus ontzettend belangrijk. 
Hoe een werkdag eruit ziet, verschilt per 
periode. Op sommige momenten is Ilse 
bezig met meerdere programma’s, zoals 
een paar weken geleden. Op dat moment 
was ze bezig met zowel de opnames van 
‘Oh, Wat Een Jaar!’ als met de voorberei-
dingen voor ‘Weet Ik Veel’. Een werkdag 
begint dan om 9.30 uur op kantoor, 
waarbij vooral de mail bijgewerkt wordt. 
Studenten moeten geregeld worden voor 
‘Weet Ik Veel’ en voor de catering, de 
beveiliging en brandwacht moet ook ge-
zorgd zijn. Daarnaast moeten ook andere 
zaken goed georganiseerd zijn, zoals het 
klaarstaan van taxi’s. Dit zijn dan ook 

de zaken waar Ilse mee bezig is op een 
gemiddelde werkdag. 

Het productieteam van Weet Ik Veel 
bestaat dus maar uit 5 personen. Maar 
hoe ziet zo’n team er nu eigenlijk uit? Ilse 
vertelde ons hierover meer. Zo bestaat 
het team uit een productieleider, een 
producer, twee productie-assistenten en 
een stagiair. De productieleider heeft een 
over-all functie. Alles wat in de studio 
gebeurt is onder toezicht van de pro-
ductieleider en zij is dan ook overal bij. 
De producer houdt zich meer bezig met 
het technische verhaal van het program-
ma, zoals het decor en de opnames die 
plaatsvinden buiten de studio (bijvoor-
beeld het uitreiken van gewonnen prijzen 
voor een goed doel). Eén van de twee 
productie-assistenten houdt zich voorna-
melijk bezig met de aanvragen voor 
foto’s en video’s. Deze zijn vaak afkomstig 
van externe bronnen en hiervoor moet 
het programma toestemming krijgen om 
deze te mogen gebruiken. Soms gaat dit 
nog wel eens mis en worden er achteraf 
nog dingen niet goed gekeurd die reeds 
zijn aangevraagd. Op zo’n moment moet 
je snel schakelen en zorgen voor vervan-
ging. 

Communicatie binnen het 
team is dus 

ontzettend belangrijk.
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REPORTAGE
Het regelen van de studenten voor Weet 
Ik Veel is een belangrijk onderdeel van 
Ilse haar werk als productie-assistente 
bij het programma. Ze wordt hiermee 
geholpen door de stagiaire. Als er geen 
300 mensen in het publiek zitten tijdens 
de uitzending, vallen de lege plekken 
op. Dat er minimaal 300 mensen zijn 
uitgenodigd voor iedere uitzending, geeft 
alsnog geen garantie dat zij ook allemaal 
zullen komen. Er kunnen altijd mensen 
ziek zijn en ook de NS kan zo nu en dan 
voor slachtoffers zorgen. Bij te weinig 
mensen ontstaat er dus een probleem, 
maar er staan altijd extra mensen klaar. 
Ook tijdens een opname staan mensen 
klaar, mocht iemand zich niet goed voe-
len en de studio verlaten. 
  
Het publiek in een uitzending van Weet ik 
Veel bestaat uit HBO en WO studenten. 
Hier is bewust voor gekozen en hier krijgt 
het programma regelmatig vragen over. 
Om de lucht te klaren; dit komt voorna-
melijk door de moeilijkheidsgraad van 
sommige vragen die het wellicht voor 
MBO-studenten minder leuk zou kunnen 
maken om mee te spelen, aangezien de 
kans om als winnaar te eindigen aan het 
eind van het programma kleiner kan zijn. 
Daarnaast zijn MBO-studenten nog erg 
jong in verhouding tot HBO- en WO-stu-
denten. Om alle studenten in het publiek 
een gelijke kans te kunnen geven om 
als winnaar te eindigen is gekozen voor 
enkel HBO- en WO-studenten. 

Dat men bij RTL erg gericht is op de 
kijkcijfers, is geen geheim. Er zijn dit jaar 
ontzettend veel projecten uitgevoerd, 
maar ze bleken niet allemaal een succes 
te zijn. Zo zijn een aantal programma’s 
van de buis gehaald na twee of drie afle-
veringen, door tegenvallende kijkcijfers. 
Zoiets kost veel geld en bovendien ging 

de kwaliteit van de projecten achteruit 
door de vele producties. In het productie-
team van Weet ik Veel zijn ze zelf minder 
bezig met de kijkcijfers. Het is leuk om 
te zien als ze goed zijn, of - zoals Ilse zelf 
zegt – jammer als ze slecht zijn. Ondanks 
dat Weet Ik Veel een succesvol program-
ma is met een vaste aanhang, zijn de 
kijkcijfers toch weer even spannend. Dit 
jaar staat het op zondag geprogram-
meerd, tegenover Heel Holland Bakt. 
Sterke concurrentie dus, maar het team 
maakt zich nog niet echt zorgen. Weet Ik 
Veel begint namelijk eerder op de avond 
en doordat mensen met de app meespe-
len, wordt verwacht dat het merendeel 
van de kijkers ook bij het programma 
blijft hangen. 
  
Juist omdat Weet Ik Veel een succes-
vol en vooral langlopend programma 
is, verandert er niet veel gedurende 
de opnames. Het programma is voor 
het productieteam al een redelijk klaar 
pakketje, zoals Ilse het zelf noemt, ieder-
een weet wat hij of zij moet doen en er 
zijn niet heel veel aanpassingen nodig 
binnen de productie. Bij bijvoorbeeld het 
programma It Takes 2 is daar wel sprake 
van. Waar bij Weet Ik Veel “slechts” 300 
man in het publiek moet zitten, zijn dit er 
bij It Takes 2 500. Het publiek werd hier 
ook geregeld door Ilse, maar vaak lukte 
het in het begin niet om het publiek vol 
te krijgen. Voor ieder programma worden 
ongeveer 550 mensen uitgenodigd. Het 
is echter meerdere keren voorgeko-
men dat hier 100 tot 150 mensen niet 
van op waren komen dagen. Zelfs de 
overboekingen vulden het publiek niet 
helemaal, waardoor twee keer stoelen in 
het publiek moesten worden afgedekt. 
Na zo’n moment gaat het team bij elkaar 
zitten en bespreken zij wat de oorzaken 
kunnen zijn en wat de eventuele oplos-
sing is. De oorzaken kunnen divers zijn, 
zo waren de deelnemende BN’ers nog 
niet bekend gemaakt, waardoor ze hier 
geen promotie voor konden maken, en 
lag er sneeuw. Als oplossing heeft het 
team bedacht om mensen die al eerder 
in het publiek hebben gezeten, nog eens 
uit te nodigen. Later bleek dit een suc-
ces, dat zelfs tot overboekingen leidde. 
Tegenwoordig worden de decors kleiner 
gemaakt, omdat publiek krijgen steeds 
moeilijker wordt. Een opname bijwonen 

is volgens Ilse gewoonweg niet meer 
zo bijzonder, omdat er zoveel opnames 
zijn waar publiek bij wordt gevraagd. Zo 
noemt ze RTL Late Night als voorbeeld; 
ook hier wordt publiek gevraagd, terwijl 
dat eigenlijk geen toegevoegde waarde 
heeft. 
 
De succesformule van een programma 
als Weet Ik Veel vindt zijn oorsprong 
volgens Ilse voornamelijk in de trouwe 
aanhang van Linda. Dit is nog meer 
zichtbaar bij Oh, Wat Een Jaar! maar ook 
bij Weet Ik Veel is het opmerkelijk dat veel 
mensen kijken omdat zij simpelweg fan 
zijn van Linda de Mol. Daarnaast is er als 
student ook ‘vet veel’ geld te verdienen 
en kun je als thuiskijker ook nog eens 
beloond worden voor het meespelen. Dit 
zijn extra triggers die het programma tot 
een succes maken.  
 
Veel van jullie zullen zich nu afvragen 
hoe je bij een bedrijf als Talpa terecht 
komt. Zelf is Ilse binnengekomen door 
middel van haar stage. Hier is ze aan 
gekomen door simpelweg te mailen en 
op de hoogte te blijven van openstaande 
stages via MediaStages.nl. Gedurende 
haar stageperiode heeft zij zowel bij Uto-

pia als bij The Voice stage mogen lopen. 
Twee totaal verschillende programma’s 
waarbij The Voice in het eerste opzicht 
heel tof lijkt, maar waar ze bij Utopia 
toch meer heeft kunnen leren. Als tip 
raadt Ilse daarom aan om altijd te kiezen 
voor een kleiner programma, mocht 
je hierin een stage willen doen. Kleine 
programma’s hebben vaak een kleiner 
team waardoor je enorm veel kan leren, 
terwijl je bij een programma als The Voice 
ook veel leert maar op een heel andere 
manier. Ook raadt ze aan altijd te kijken 
voor een zomerstage. Een zomerstage 
is maar van korte duur en geeft je snel 
inzicht in wat je wel of niet wil gaan doen 
in de toekomst! 

Ondanks dat Weet Ik 
Veel een succesvol pro-

gramma is met een 
vaste aanhang, zijn de 

kijkcijfers toch weer even 
spannend. 

Veel van jullie zullen zich 
nu afvragen hoe je bij 
een bedrijf als Talpa 

terecht komt. 
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 DOCENTEN 
         DISCUSSIE

In deze docentendiscussie kijken wij hoe Carlo Hagemann en Esther Marsman hun connectie 
met studenten ervaren. Esther Marsman heeft als studieadviseur een begeleidende en advise-
rende rol, waarbij ze een connectie opbouwt met de studenten die ze helpt. Carlo helpt op zijn 
beurt studenten een connectie op te bouwen met het buitenland en andere studenten van over 

de hele wereld, via het Radboud Beyond Borders project. Hoe wordt er door hen aangekeken 
tegen het belang van connecties?

Hoe ervaren jullie de connectie met 
studenten? 
Esther geeft hier aan dat ze een goede 
band met de studenten die ze helpt zeer 
belangrijk vindt, maar dat het opbouwen 
van die band ook vaak aan de student 
zelf is. Hier ligt voor Esther ook vaak 
een uitdaging, want het is moeilijk om 
altijd contact te krijgen. Ze geeft aan 
dat je met sommige studenten makke-
lijk contact legt, terwijl anderen soms 
moeilijk bereikbaar zijn. Wel blijkt dat 
als ze eenmaal het ‘echte’ contact heeft 
bereikt, studenten ook vaker terugkomen 
voor hulp. Carlo vult hierop aan dat hij, 
als zo gezegd ‘Reisbureau Hagemann’, 
studenten vaak op de leukste momenten 
tegenkomt en dat de band opbouwen 
niet heel moeilijk is. Dit komt doordat 
veel studenten al zin hebben om naar 
het buitenland te gaan en hij hier alleen 
maar een beetje aanstuurt. Bij hem is het 
echter wel een uitdaging om zich in te 
leven in de leefwereld van de studenten. 

Hoe belangrijk is het maken van con-
necties bij het Radboud Beyond Borders 
project? 
Volgens Carlo hebben de meeste studen-
ten in het buitenland geen direct contact 
met hun normale vrienden of familie, 
iedereen zit daar in principe alleen. Het is 
dan heel belangrijk om daar contact mee 
te zoeken. Carlo zegt dat dit meestal niet 
heel moeilijk is en dat je vooral positief 
moet blijven, anders wordt het niks. Hij 
zegt ook dat je erg flexibel moet zijn. Je 
komt er op deze manier ook achter dat 
het in Nederland allemaal zo goed ge-
regeld is, maar vooral ook omdat je het 
zo gewend bent. Voor zulke zaken heb je 
ook die andere studenten die je kunnen 
helpen. Hij vindt dat het mooie aan het 
Radboud Beyond Borders project is dat 
je dan opeens een netwerk van vrien-
den hebt die uit een hele andere cultuur 
komen. Esther vult aan dat je moet 
proberen geen hele grote of speciale ver-
wachtingen te hebben, want als het dan 
niet voldoet, dan is het heel moeilijk om 
contact met mensen te leggen en alsnog 
goed op je plek te zitten. 

Hoe belangrijk is het hebben van een 
netwerk voor studenten? 
Carlo vertelt dat het hebben van een 
netwerk om twee redenen belangrijk is. 
Ten eerste, omdat je nooit weet wat je 
in de toekomst aan dat netwerk hebt. 
Zorg dat je ze allemaal via LinkedIn ook 
connect. Ten tweede omdat contacten 
gewoon heel belangrijk zijn voor je eigen 
ontwikkeling en plezier. Esther vult aan 
dat het voor iedereen gewoon heel erg 
prettig is om ergens bij te horen en in 
een netwerk mensen te kennen. Dit zie 
je binnen de opleiding al in het klein. De 
introductie die ieder jaar georganiseerd 
wordt is daarbij al heel erg van belang. 
Ze is daarom ook super blij dat bijna alle 
eerstejaars altijd meedoen. Je leert el-
kaar dan al kennen, wat niet betekent dat 
je met iedereen vrienden moet worden, 
maar het is wel vertrouwd. Carlo vertelt 
dat je aan mensen van je opleiding vrien-
den voor de rest van je leven over kunt 
houden. Bij zijn bachelor politicologie 
heeft hij ook introductie gelopen en was 
er ook een studievereniging, waar hij 
vrienden aan heeft overgehouden waar 
hij afgelopen zomer nog de Vierdaagse 
mee heeft gelopen. 

Wat voor rol spelen sociale media bij een 
netwerk? 
Carlo denkt dat dit vooral werkt als 
ondersteuning van een netwerk. Zelf wil 
hij zoveel mogelijk studenten op LinkedIn 
hebben, want je weet maar nooit waar je 
ze nog eens voor kunt gebruiken. Vroe-
ger als iemand was afgestudeerd, was 
iemand weg. Het grote voordeel is dus 
dat je via het medium LinkedIn nog op 
een andere manier contact kan houden. 
Het is misschien geen sexy medium en 
ook geen rage of hype, maar het is wel 
een medium wat heel lang zou kunnen 
blijven bestaan. Esther is het hier mee 
eens en zegt dat dit ook een laag- 
drempelige manier is om contact te 
hebben met iemand, wat een heel groot 
voordeel is. 

TEKST MING EBBINKHUIJSEN & ISHAA VAN DER GOUW
BEELD LISANNE VERGOUWEN

DOCENTEN
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Zou je ons iets meer willen vertellen over 
de Feestfabriek?
Het is eigenlijk voortgekomen uit een 
band, Jovink & The Voederbietels. Zij zijn 
begonnen met het organiseren van een 
festival: de Zwarte Cross. Ze organiseer-
den voor de lol bij de buurman in het 
weiland een Zwarte Cross; dus de eigen 
band en een klein crosswedstrijdje en dat 
met een paar honderd man in de buurt 
van Hummelo. Maar daarna werd het 
zo goed bezocht dat ze het vaker gingen 
doen.Toen het festival na een aantal 
jaren een beetje een professionele om-
vang kreeg, hebben ze een evenementen 
organisatie opgestart. Daar is eigenlijk de 
Feestfabriek weer uit voortgekomen. 
 
Hoe lang ben jij al betrokken bij de Feest-
fabriek?
Nu al een jaar of tien als medewerker. Ik 
kende het daarvoor wel als muzikant en 
ik kom uit de buurt waar ook het festi-
val wordt georganiseerd. Ik ging daar 
nooit heen, ik had helemaal niets met 
motorcross en Jovink & The Voederbie-
tels. Maar ik viel in voor een band uit 
Tilburg als drummer en die speelden op 
de Zwarte Cross en ik dacht ‘Nou, dat zal 
wel wat worden’, maar ik was er dus nog 
nooit geweest. Toen was ik daar en had 
ik zoiets van ‘Yo, dit is superleuk!’. Daar 
heb ik ook Hendrik Jan en Gijs ontmoet 

en we hebben altijd een beetje contact 
gehouden. Op een gegeven moment 
stond ik voor de klas, dat beviel me niet 
zo. Ik wilde meer communicatiewerk 
doen, maar ik ben muzikant en had ook 
geen achtergrond hierin. Dus ik had Gijs 
gemaild van ‘Heb je niet eens een klusje 
voor me? Ik wil een beetje freelancewerk 
doen’. En dat is uiteindelijk mijn baan 
geworden, ik heb ook nooit gesolliciteerd 
ofzo. 
 
En wat doet de Feestfabriek naast Zwar-
te Cross?
Mañana Mañana, dat is een ander 
festival, iets heel anders dan de Zwarte 
Cross. En we hebben een eigen drankje; 
Nozem Oil. Daarnaast hebben we de 
stichting Pak An; dat is een microkrediet 
stichting voor deze regio. Ook hebben we 
een Zwarte Cross talententuin, waarbij 
we jonge talentvolle sporters uit het Oos-
ten van het land op de kaart proberen te 
zetten door middel van een communica-
tieteam. We geven ook heel veel boeken 
uit. Voor de buitenwereld lijkt de Feestfa-
briek een festivalorganisatie en dat is het 
ook wel voor 70-80% van het werk, maar 
dat andere deel vullen wij ook wel met 
zoveel mogelijk andere dingen.
 
Wat is jouw functie binnen de commu-
nicatieafdeling en hoe ziet de taakverde-

ling er hier uit?
Ik geef leiding aan de communicatieafde-
ling en dat is een afdeling van een man 
of negen, communicatie gaat bij ons 
een beetje kriskras door elkaar. Het ligt 
gewoon bij ons allemaal en ik probeer 
dat een beetje in goede banen te leiden 
hier. Het festival heeft een beetje een 
informeel karakter. 
 
Op de Dag van de Toekomst hebben we 
daar wel wat over meegekregen inder-
daad. Wij kenden het festival ook niet zo 
goed, we wisten ook eerst niet dat het 
zo’n creatieve en gekke bedoeling was. 
Ja, al die maffe dingen. En ja, we pro-
beren dan lollig te zijn. Ik vind het zelf in 
ieder geval lollig. Dat bedenken we ook 
met z’n allen. We hebben vanochtend 
nog samen gezeten, iedere dinsdagoch-
tend komen we hier binnen om half 9 
en meestal drinken we dan eerst een 
half uurtje koffie. Dan zetten we gewoon 
nu.nl aan en kletsen we wat en maken 
we grapjes over de actualiteiten. Dat is 
even snel bij binnenkomst een overlegje, 
gedurende de week hebben we ook nog 
een andere brainstorm over van alles en 
nog wat. Over persberichtonderwerpen, 
gekke stunts. Dus dat is een beetje wat 
ons bindt op de afdeling. En daarnaast 
heeft iedereen zijn afgebakende taken-
pakket.
 

Pieter Holkenborg heeft eigenlijk helemaal niks met motorcross, maar toch maakt hij al zo’n tien jaar lang 
deel uit van de organisatie van het festival Zwarte Cross. Dit doet hij als hoofd van de communicatieafdeling 
van Alles Komt Goed BV, oftewel het bedrijf dat Zwarte Cross, maar ook het festival Mañana Mañana organi-
seert. Op zijn afdeling worden er geen communicatiemodellen gebruikt; “Daar doen we echt geen bal mee.” 
Toch lukt het hem en zijn team om een groot publiek te bereiken. 
 
TEKST LIN HOUBEN & CEDRA VAN ERP
BEELD SANNE ROSENDAAL
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menwerking met een partner. Sinds een 
paar jaar werken we bijvoorbeeld samen 
met Amnesty International. Een paar 
jaar geleden was het hoofdthema van 
Amnesty Rusland; beperking van vrijheid 
en expressie daar. Met Pussy Riot in het 
bijzonder. Zij zijn toen naakt die ortho-
doxe kerk in gegaan en zijn daarvoor 
opgepakt. Uiteindelijk zijn een aantal in 
Siberië in zo’n strafkamp gegooid. Daar 
hebben wij toen een naakte protestmars 
voor georganiseerd op de crossbaan en 
de hele wereld zei: ‘Nou dat doet echt 
niemand!’, maar er stonden 500 mensen 
in hun blote kont… 

Het is natuurlijk wel een risico dat je 
neemt met zo’n stunt, want voor hetzelf-
de geld staan er maar acht mensen klaar 
op de baan. Hoe pak je dat van tevoren 
aan?

We hebben een beetje zo’n stijltje 
ontwikkeld in de loop der jaren. Sommi-
ge mensen vinden het bloedirritant of 
flauw… Zal wel. Wij vinden het zelf wel 
leuk en passend. Het viel in ieder geval 
wel op, het was anders dan anders. En 
natuurlijk versturen we persberichten en 
een nieuwsbrief. Nu met social media, 
dat past ons heel goed in ieder geval. 
Heel informeel. We zijn best wel een 
benaderbaar bedrijf volgens mij. Je kunt 
hier gewoon naar binnen wandelen en 
als je wilt kun je iets vragen. 
 
Proberen jullie via social media ook inter-
actie met je bezoekers te bereiken? En zo 
ja, op welke manier?
Poe, met van alles en nog wat. We 
hebben vorig jaar een Datumprikker 
verstuurd over wanneer Zwarte Cross 
zou worden gehouden. Daarna vlogen 

INTERVIEW

Ja, toen heb je ook al over die stunts ver-
teld. Dat jullie daar ook veel mensen mee 
proberen te bereiken. Kunt u misschien 
iets meer vertellen over hoe dat in z’n 
werk gaat?
Dat is eigenlijk uit nood geboren. Maar 
dat is ook wel weer van een nood een 
deugd maken. Jarenlang werd het 
festival goed bezocht, maar er waren 
helemaal geen sponsors geïnteresseerd, 
geen mediapartners. Dus we zijn begon-
nen met een soort van guerrillamarke-
ting, dus gekke dingen bedenken. Er was 
geen budget om te adverteren en nog 
steeds niet, dus we hebben nog nooit ge-
adverteerd. Dus dat is op zich wel wat na 
zo’n tijdje. We doen van alles, opvallende 
dingen. Verder hebben we al heel veel 
bizarre stunts gedaan, soms ook in sa-

Dat risico is er wel, maar dat neem je dan 
maar. We motiveren het altijd heel erg 
vanuit ons zelf. Ik heb hier nog niet vaak 
gehad dat er iets is waar ik het helemaal 
niet mee eens ben of waar ik persoonlijk 
niks mee heb. Ik heb er dus geen studie 
voor gedaan, ik doe het gewoon altijd 
vanuit mezelf. Dan kun je het ook vanuit 
jezelf motiveren en uitleggen vanuit je 
eigen belevingswereld.
 
Is social media belangrijk voor jullie 
marketing?
Superbelangrijk, aangezien wij verder 
niet adverteren. 

En in het tijdperk dat jullie social media 
nog niet echt in konden zetten, hoe pak-
ten jullie het toen aan?

“Daar hebben wij toen een naakte protestmars voor georganiseerd op de 
crossbaan en de hele wereld zei: ‘Nou dat doet echt niemand’, maar er stonden 

500 mensen in hun blote kont...”

bij Datumprikker.nl de stoppen uit de 
meterkast, omdat een paar duizend man 
dat allemaal in zat te vullen. Maar ook 
serieuze dingen, we hebben een uitge-
breide merchandise lijn en dan leggen 
we ontwerpen aan volgers voor. Dat 
hebben we ook weleens gedaan met een 
band, maar daar was het boekingskan-
toor van de band niet zo blij mee. We 
zijn heel kritisch op wat we posten en 
plaatsen. Alleen de standaardregels en 
al die theorieën, doen we niks mee. Ik 
geloof daar helemaal niet in, dus dat kun 
je tegen je docenten zeggen. Dat kun je 
allemaal in de prullenbak gooien, want 
dat slaat helemaal nergens op. Het moet 
gewoon een relevant bericht zijn met 
kwalitatief passende content. Of bewust 
slecht is ook oké. 

En wat betreft jullie doelgroep; is het zo 
dat jullie een bepaalde doelgroep nog 
minder trekken en je daar dan meer op 
gaat richten of hebben jullie zoiets van 
we zien wel wat er op af komt?
Dat hebben we bij Zwarte Cross wel, 
maar bij Mañana Mañana proberen we 
het wel wat meer te sturen. Bij de Zwarte 
Cross zagen mensen het als een soort 
van dorpsfeest. Als je hier in de buurt bij 
een kermis bent draait het niet zozeer om 
attracties. Het is meer dat je met z’n allen 
daar bent. Dat hebben we met de Zwarte 
Cross altijd een beetje in ons achterhoofd 
gehad. Daarom maakt het ons ook niet 
uit wie er komt. Het is gewoon een soort 
freakshow versie van een dorpskermis, 
met alle parameters in het dak. We 
proberen een sfeer te creëren waarbij 
iedereen zich welkom voelt. 
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Netwerken betekent in feite niets 
anders dan een slaatje slaan uit het feit 
dat je iemand al eens een keer eerder 
hebt gesproken. Om dat wat minder 
abstract te maken: Wanneer jij op een 
zogeheten netwerkborrel de oprichter 
van een communicatiebureau spreekt, 
voeg je hem vervolgens toe op LinkedIn. 
Twee weken later verneem je dat hij 
een vacature heeft voor de functie van 
communicatieadviseur, en dan heb jij 
een streepje voor. Je hebt tenslotte al 
eens genetwerkt met de beste man. Dat 
is natuurlijk een heel handig principe, 
want jullie weten waarschijnlijk in grote 
lijnen al hoe jullie allebei in elkaar 
steken. Een win-win situatie voor allebei, 
want hij krijgt gemakkelijk en snel een 
nieuwe communicatieadviseur en jij 
hebt jezelf door jouw babbeltje in een 
voorkeurspositie gemanoeuvreerd. 
Ideaal!

TEKST LUC KEERSMAEKERS
BEELD KARSTEN ALBERS

“Van Blackberry tot iPhone, je moet connected blijven!” De uitspraak uit het bekende filmpje dat viral ging dateert 
al uit 2012, maar achteraf bleek het een opmaat voor de trend die vandaag de dag heerst: Je moet connected 

blijven. Dan hebben we het niet zozeer over het altijd in verbinding staan met vrienden via social media, maar met 
name over het aspect dat connected zijn tegenwoordig een term is die slaat op het onderhouden van je netwerk. 
Netwerken, ook wel genoemd. Je wordt er mee doodgegooid en het klinkt heel mooi, maar is het dat ook wel?

JE MOET CONNECTED BLIJVEN! 
OF NIET?

De keerzijde is echter de manier waarop 
de term netwerken tegenwoordig wordt 
gebruikt. Vaak gaat het samen met 
mooie uitspraken als, ‘je voorbereiden 
op het werkveld’, ‘young professionals’ 
en ‘zelfpresentatie.’ Natuurlijk is het 
belangrijk om enigszins voorbereid het 
werkveld in te stappen en je er bewust 
van te zijn dat je hedendaags ook in de 
(online) wereld een bepaalde indruk 
achter moet laten, maar gaat dit allemaal 
zijn doel niet een beetje voorbij? Is het 
feit dát je netwerkt en ‘professionaliseert’ 
inmiddels niet belangrijker dan de 
vaardigheden en eigenschappen waar je 
daadwerkelijk over beschikt?

De pijnlijke conclusie luidt dat 
bovenstaande wel correct is, maar dat je 
er niks aan kunt veranderen. Accepteren 
en meevaren met de stroom van 
connected blijven en netwerken is het 

devies, anders val je simpelweg buiten 
de boot. Werkgevers kunnen het risico 
niet lopen om het netwerkende wereldje 
achter zich te laten en dus kunnen wij dat 
als toekomstige werknemers ook niet, 
hoe frustrerend dat ook is. Wél kunnen 
we vanaf nu proberen om connected 
blijven en netwerken iets minder lading 
mee te geven, zodat het niet meer 
beschouwd wordt als een ‘must’, maar 
als een leuke bijkomstigheid die zijn 
doel niet voorbij is geschoten. Een leuke 
bijkomstigheid waar niet zoveel druk op 
wordt gelegd en die door de pretentieuze 
laag van netwerken om het netwerken 
heen prikt. Voor nu geldt echter nog 
dat “van Blackberry tot iPhone, je 
moet connected blijven” een uitspraak 
is geworden die getransformeerd 
is tot boegbeeld van onze huidige 
samenleving. Helaas, maar waar.
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VAN NETWERK NAAR EEN BAAN

Tim de Witte is mede-oprichter van 
ProjectYou, een organisatie die helpt 
talenten te ontwikkelen. Tim is inmiddels 
een ervaringsdeskundige op het gebied 
van netwerken en LinkedIn. Zo geeft 
hij ook workshops over LinkedIn. Hij is 
ook op de Radboud Universiteit langs 
geweest om zo’n workshop te geven. Wij 
waren benieuwd wat hij ons nog meer 
kon vertellen over dit sociale netwerk.

Profiel aanmaken
Tim vertelt dat hij zijn LinkedIn profiel 
heeft aangemaakt toen hij 27 was, tijdens 
zijn masterstage. Hij bedacht zich dat dit 
uiteindelijk handig zou zijn bij het vinden 
van een baan. Daarnaast was hij op dat 
moment bijna afgestudeerd, dus zou het 
van pas kunnen komen. Tim maakte een 
profiel aan, maar deed er op dat moment 
nog niet veel mee. In het begin voegde 
hij vooral mensen toe van de studie, 
omdat hij die mensen kende. 

Netwerk creëren
Tim maakte op een gegeven moment 
een omslag in het werken met LinkedIn. 
Hij wilde er zo veel mogelijk uit halen en 
paste een radicale aanpak toe. Iedereen 
die hij kent of kende ging hij opzoeken 
op LinkedIn en gewoon toevoegen. Hij 
kwam er achter dat eigenlijk iedereen 
die uitnodiging accepteerde. Dit was 
voor hem een hele positieve ervaring. 
Het bleek meteen dat zo’n netwerk 
ontzettend handig is om te hebben. Tim 
werd benaderd door bedrijven, ook voor 
projecten. Stel je voor, je hoeft niet zelf 
te solliciteren, maar de bedrijven komen 

LinkedIn:

naar jou toe! Reden te meer om te 
zorgen dat je een groot netwerk hebt.
Op LinkedIn is het belangrijk om veel 
connecties te hebben en de ervaring leert 
dat mensen eigenlijk altijd wel positief 
reageren op een connectie-verzoek. Hoe 
meer mensen er in je netwerk zitten, hoe 
meer mensen je indirect kan bereiken (en 
zij jou). Volgens Tim moet je je connecties 
zien als een verzameling: het sparen van 
connecties is een investering voor later, 
natuurlijk met de voorwaarde het te zien 
als middel om in contact te komen. Het 
gaat er uiteindelijk om dat je iets uit deze 
connecties kunt halen, zoals waardevolle 
relaties of zinvol werk. 

“Iedereen die je ontmoet, zoek hem of 
haar op en voeg ze toe aan je netwerk!”

Jezelf laten zien
Jezelf kwetsbaar opstellen en laten 
zien wie je bent is volgens Tim heel 
belangrijk. Niet alleen offline, maar ook 
online. Vooral online is dit een uitdaging, 
omdat dit niet gebruikelijk is. De meeste 
berichten, ook die van Tim zelf, gaan 
vooral over de dingen die goed gaan. 
Twijfel, onzekerheid en onwetendheid 
zie je bijna niet, wat volgens Tim zonde 
is. Hij pleit voor meer authenticiteit in 
berichten, waarbij verschillende kanten 
naar voren komen. Dus ook als je ergens 
mee zit op zakelijk gebied of je hebt een 
vraag, kun je die kwijt op LinkedIn. Dit zal 
door veel mensen gewaardeerd worden, 
omdat het je kwetsbaarheid toont. 

‘‘Wees niet bang om jezelf te laten zien’’.

Doorklikken
Je profiel werkt het best wanneer 
mensen er op klikken, om te kijken wat 
jij allemaal te bieden hebt. Tim zelf zou 
bijvoorbeeld sneller een kijkje komen 
nemen wanneer een profiel vergelijkbaar 
is op het gebied van werkervaring. Maar 
ook interessante posts of artikelen delen 
zorgt voor meer aandacht van je volgers. 
Want wanneer je actief bent met het 
reageren op posts van andere gebruikers 
en zelf ook stukjes deelt, wordt je een 
stuk interessanter om te bekijken. Het 
aantal profielviews en de reacties op je 
berichten kan je bekijken als een soort 
feedback op je profiel. Hoe beter je 
profiel, hoe meer views en reacties je kan 
verwachten. 

Doen en niet doen
Voor een beginnend account zijn er 
een aantal belangrijke zaken waar je 
profiel aan zou moeten voldoen. Denk 
hierbij echt aan de meest simpele zaken, 
zoals een duidelijke profielfoto, waar 

Social media helpen ons om in contact te komen met anderen. Eén van deze online sociale netwerken is LinkedIn, 
dat vooral gericht is op vakmensen. Wat zijn nou precies de voordelen van LinkedIn en hoe kun je je profiel op de 

beste manier inzetten? Freem ging in gesprek met LinkedIn-ervaringsdeskundige Tim de Witte om een antwoord te 
vinden op deze vraag. Blijf verder lezen voor een hele hoop nuttige tips! 

TEKST YANNICK BAAY & EVIE AERTS
BEELD KARSTEN ALBERS



je gezicht goed op te zien is. Maar ook 
een achtergrondfoto, omdat je profiel 
dan iets meer kleur krijgt en daarbij iets 
persoonlijker wordt. Heel belangrijk 
is de ondertitel, waarin je beschrijft 
wat je op dit moment doet. Maar het 
allerbelangrijkste volgens Tim is wel je 
samenvatting/profielschets. In dit stukje 
beschrijf je wie je bent en waarom je 
doet wat je doet. Dit is een persoonlijk en 
actueel stukje, waar je zelf invulling aan 
kan geven. “Dit is je etalage, en laat zien 
wat je leert en hoe je jezelf ontwikkelt”. 
LinkedIn geeft je ook de mogelijkheid 
om de URL van je profiel te bewerken. In 
plaats van een rare letter-cijfercombinatie 
staat er dan gewoon je naam. 
Denk er ook aan dat je profiel op 
openbaar staat. Dit klinkt simpel, maar 
zonder een openbaar profiel heb je heel 
weinig aan LinkedIn. Tot slot kan je als 
beginnende LinkedIn-gebruiker iedereen 
toevoegen die je kent. En echt iets fout 
doen, kun je volgens Tim niet. De enige 
echte fout die je kan maken is: niet 
zichtbaar zijn. 
LinkedIn is het perfecte medium om 
hulp te vragen aan bekenden (en 
onbekenden). Het stellen van vragen 

op LinkedIn laat ook zien dat je je 
kwetsbaar durft op te stellen. Delen van 
oproepen met je netwerk heeft eigenlijk 
alleen maar voordelen, want wanneer 

iemand je post liked, ziet zijn of haar 
hele netwerk jouw oproep ook. Kijk in 
het schema in welke categorie jij valt als 
LinkedIn-gebruiker.



VRIENDENDIENSTEN
Na je studie Communicatiewetenschap kun je in veel verschillende velden aan de slag. Je kunt er echter ook voor 
kiezen om zelf een bedrijf te beginnen. Je kunt dit in je eentje doen, op zoek gaan naar iemand met eenzelfde idee 
of je kiest ervoor om met iemand die je al goed kent in zee te gaan. Dit laatste deden de mannen die aan het hoofd 
staan van de bedrijven in dit artikel. Benieuwd hoe het is om als vrienden samen een bedrijf te hebben? Lees dan 

vooral verder.

Willem Schouten (35) en Koen Coppens (27) leren elkaar ken-
nen in W. Pijper, een ouderwetse ijzerhandel in het centrum 
van Utrecht. Koen werkt in de winkel en Willem komt langs 
om onderdelen te halen voor de projecten die hij toendertijd 
nog maakte voor zijn studie aan de Design Academie in Eind-
hoven. Koen deed zelf Electrotechnical Engineering, beiden 
hebben ze hun studie echter niet afgemaakt. “We zijn allebei 
drop-outs. We waren er gewoon een beetje klaar mee en wil-
den echt wat gaan doen”, aldus Willem. Samen startten ze in 
2014 het bedrijf Kocowisch, waarmee ze functionele high-end 
lampen van begin tot eind vervaardigen met de hand.

Het klikte meteen tussen Koen en Willem na hun eerste ont-
moeting. Willem komt uit een ondernemersgezin en Koen is 
van zichzelf erg ondernemend. Willem:“Na een jaartje praten 

zijn we eigenlijk samen een beetje gaan rommelen en zo zijn 
we begonnen.” Willem beaamt wel dat het opzetten van een 
bedrijf lastig is: “Je moet voor het eerst een begroting maken 
en je weet niet zo goed wat je overal moet invullen. Alles is 
dan allemaal nog moeilijk in te schatten dus dat is wel even 
zoeken.” Kocowisch is een zogenaamd product-based com-
pany wat betekent dat het bedrijf pas bestaat als het product 
klaar is. Willem:“Het heeft wel ongeveer 2,5 jaar gekost totdat 
de eerste lamp klaar was en alle modellen waren ontwikkeld.”

TEKST CEDRA VAN ERP & HANNE DE HAAN
BEELD LISANNE VERGOUWEN

KOCOWISCH

“Wat wij doen ligt heel dicht bij je gevoel. Het is dan wel van belang dat je het samen 
doet met iemand die je heel goed kan luchten.”

Willem denkt dat de vriendschap tussen hem en Koen wel 
belangrijk is geweest voor het slagen van het bedrijf: “Wat 
wij doen ligt heel dicht bij je gevoel. Het is dan wel van 
belang dat je het samen doet met iemand die je heel goed 
kan luchten.” Ze hebben daarom van begin af aan alles heel 
zakelijk geregeld; alles staat in contracten. Willem:“Als je dat 
doet dan heb je genoeg ruimte over voor je vriendschap.” 
Het samenwerken bevalt ze daarom prima. Ze hebben een 
taakverdeling waardoor ze allebei doen waar ze goed in zijn, 
al nemen ze ook wel eens werk van elkaar over:“Ongeveer 
één keer in het halfjaar slaan we elkaar bij wijze van spreken 
in elkaar en daarna gaan we weer door haha.”

Voor een nieuw bedrijf zijn connecties natuurlijk cruciaal. 
Vooral familieconnecties blijken in het begin belangrijk. 

Doordat Willem uit een ondernemersgezin komt, zat daar al 
een groot netwerk aan vast en de vader van Koen hielp bij het 
bouwen van het atelier: “Daarnaast bouwen wij een netwerk 
op met architecten die wij zelf benaderen en we gaan naar 
het buitenland naar Design Weeks in bijvoorbeeld Milaan en 
Dubai.” Willem maakt zich niet heel druk om alle connecties; 
een netwerk opbouwen gaat gaandeweg: “Ik ben niet super 
erg bezig met het bouwen van een netwerk, ik ben bezig met 
de verkoop van lampen en daar hou je een netwerk aan over.”



Ruben Neehoff (24) en zijn compagnon Jeffrey Mol (28) zijn 
beiden niet meer in de collegebanken te vinden. Op 21 april 
2018 ging namelijk hun bedrijf Limbo Club open in Emmen 
en alsof dat niet genoeg was openden ze op 2 mei 2018 op 
de onderste verdieping ook nog Limbo bar/restaurant. Deze 
bedrijven nemen tegenwoordig al hun tijd in beslag.   
Ruben: “Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed.”

Ruben heeft al sinds kleins af aan een passie voor muziek. 
Hij dj’de al toen hij jong was en begon in 2013 een bedrijf dat 
evenementen organiseerde. Voor zijn evenementen boekte hij 

Jeffrey als dj die hij toen al een jaar kende van de uitgaans-
wereld. De vriendschap groeide en Ruben ging steeds vaker 
mee naar optredens van Jeffrey. Tijdens een van deze optre-
dens in 2016 vertelde Jeffrey hem over de ambitie om een 
eigen zaak te starten. Ruben: “Zonder dat Jeffrey het wist was 
ik eigenlijk al een paar jaar bezig met de vraag of ik ergens 
een horecazaak kon starten, iets wat op een vaste plek zit en 
waar je helemaal je creativiteit in kwijt kunt. Dus dat is een 
beetje de basis geweest om dat samen te gaan doen.”
Daarna gingen de twee ondernemers direct brainstormen 
over het concept en de plek van het bedrijf en zo ontstond 
Limbo. Dit ging natuurlijk niet zonder slag of stoot, Ruben er-
kent ook dat het wel lastig is om zo jong een bedrijf op te zet-
ten. Maar mede omdat verschillende partijen en het duo zelf 
een hoop vertrouwen hadden in het plan, is het wel gelukt.  

Ruben: “Jeffrey en ik zien elkaar meer dan onze vriendinnen, we zijn 
bijna een getrouwd stel.” 

De vertrouwensband die de twee hebben is een goede basis 
om mee te werken, Ruben: “Omdat je elkaar goed kent is er 
geen strakke taakverdeling nodig”.  Volgens hem is vriend-
schap dan ook een goede basis voor een horecabedrijf. De 
sfeer is positief en gezellig en niet te strak en zakelijk. Er 
moeten daarentegen ook serieuze dingen besproken worden. 
Jeffrey en Ruben zien elkaar voortdurend. Ruben: “Jeffrey en 
ik zien elkaar meer dan onze vriendinnen, we zijn bijna een 
getrouwd stel. Als je elkaar dan ook nog privé ziet heb je niet 
heel veel meer te zeggen of het gaat over de zaak. Maar de 
sfeer is er niet minder op.”

LIMBO

Tony van Tinteren en Roeland Visser begonnen bij een bedrijf 
als collega’s ruim 15 jaar geleden. Tony: “Op een gegeven 
moment ontstond er eigenlijk meer een vriendschap in plaats 
van dat we alleen maar collega’s waren.” Roeland was vorm-
gever en Tony was verantwoordelijk voor programmering en 
online projecten. De expertises van beide mannen liggen re-
delijk uit elkaar, maar vulden elkaar goed aan. Vanaf 2013 zijn 
ze dan ook samen het marketingbureau Creatieve Vrienden 
gestart. Met Creatieve Vrienden houden ze zich samen bezig 
met de uitvoerende kant van marketing, denk hierbij aan 
design en het bouwen van websites.

Voordat de mannen samen gingen hadden beiden al een ei-
gen bedrijf en dus al enige ervaring met het opzetten en run-
nen hiervan. Tony: “Ik heb Roeland toendertijd ondersteund 
bij het opzetten van zijn bedrijfje. We maakten echter zoveel 
gebruik van elkaars diensten dat we dachten van we gaan het 
gewoon samen doen!”

Volgens Tony en Roeland heeft het samenwerken als vrienden 
zo zijn voor- en nadelen. Roeland: “Aan de ene kant moet je 
soms zakelijk zijn, maar soms zijn we ook weer te lief tegen 
elkaar. Volgens mij hebben wij wel een goede yin-yangver-
houding. Ik vind het wel gezellig.”  Tony sluit zich aan bij Roe-
land en vult hem aan: “Ik denk dat je, doordat je als vrienden 
erin stapt, je een bepaalde barrière wegneemt die je mis-
schien wel zou hebben als je elkaar minder goed kent. Maar 
soms ga je dingen daardoor ook gevoelsmatig plaatsen in 
plaats van zakelijk.” Tony en Roeland vinden daarentegen niet 
dat hun zakelijke samenwerking hun vriendschap verandert. 

Tony: “We doen het allebei vanuit onze passie en niet vanuit 
commercieel belang of een druk om te groeien. Ik denk dat 
als je die druk niet hebt dat dat er ook voor zorgt dat er geen 
druk staat op de vriendschap.”  

Wel blijft een netwerk natuurlijk belangrijk voor een bedrijf 
als dat van hen. Roeland: “We willen een vriendschappelijke 
relatie hebben met onze klanten. Daardoor wordt de gunfac-
tor veel hoger waardoor opdrachten binnenhalen ook wat 
meer vanzelf gaat.” Tony: “Onze keuze voor de naam Creatieve 
Vrienden is gebaseerd op waar het uit is ontstaan, maar ook 
op waar we voor staan voor ons netwerk. Een netwerk is niet 
alleen om opdrachten uit te krijgen. We werken ook wel met 
een vast netwerk als we aan een grote opdracht werken. We 
zien onze partners en klanten ook als creatieve vrienden. Een 
langetermijn gedachte dus.”

CREATIEVE VRIENDEN

“Op een gegeven moment ontstond er eigenlijk meer een vriend-
schap in plaats van dat we alleen maar collega’s waren.”
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 MEER 
   OF 
     MINDER 
       VALENTIJN?

Valentijnsdag is naast de dag van de liefde ook de dag van de connecties. Denk bijvoorbeeld aan die eerste date, 
waarop je iemand leert kennen en de vonk voelt over slaan. Zonder connecties geen liefde! Maar Valentijnsdag is 
ook commercieel en misschien wel overdreven. Hebben we Valentijnsdag wel nodig om de liefde te vieren? In dit 

artikel kijken we naar de voor- en nadelen van Valentijnsdag.  

TEKST YANNICK BAAY & JELLE STEIJVERS
BEELD KARSTEN ALBERS

rozen hebben. Niet alleen hebben 
rozen ontzettend veel water nodig 
om te groeien, ook worden er heel 
veel pesticiden gebruikt. Pesticiden 
zijn bestrijdingsmiddelen die worden 
gebruikt om schimmels en ongedierte 
te bestrijden. Dat zorgt voor betere en 
schonere planten, maar het gebruik 
heeft ook een enorm nadeel: het is 
ontzettend slecht voor het milieu. Zeker 
op het grootschalige niveau waarop 
Valentijnsrozen worden gekweekt, is het 
effect op het milieu niet mals. 

Lekker spontaan
Romantisch uiteten op de drukste 
dag van het jaar. Peperdure bloemen 
en chocolade geven aan je geliefde. 
Liefdesbrieven en kaarten sturen. Dit 
zijn allemaal dingen die ook op andere 
dagen in het jaar kunnen, wanneer het 
wel een spontaan gebaar is. Want dat is 
toch eigenlijk wat romantiek moet zijn? 
Een gebaar vanuit jezelf! Niet een gebaar 
omdat het moet, omdat het de 14e van 
de tweede maand is.  

Positief bekijken
Maar is valentijn dan alleen maar 
commercieel en slecht voor het milieu? 
Zeker niet. Als je in staat bent om door 
de miljoenen rozen en chocoladedozen 
heen te kijken kom je erachter dat 
valentijn helemaal niet gaat over dure 
etentjes en zoetsappige romcoms, maar 

Alle dromen zijn bedrog
Valentijnsdag klinkt voor sommige 
mensen als de magische oplossing om 
weer eens wat romantiek in hun relatie te 
gooien. Fijn op de 14e in een restaurant 
eten, want dat hoort. Maar waarom hoort 
dat?  

Valentijnsdag is een feest dat al door 
de Romeinen werd gevierd. Zij vierden 
het op 15 februari en noemden het 
Lupercalia. Het was in die tijd meer 
een soort vruchtbaarheidsfeest dan 
een liefdesfeest. Tenminste, dit is wat 
de bedrijven willen dat je denkt. De 
Valentijnsdag die wij tegenwoordig 
vieren heeft helemaal niks te maken 
met het vruchtbaarheidsfeest uit de 
oude tijd, maar met harde euro’s. Het 
feest is begonnen in de Verenigde 
Staten en eigenlijk alleen maar bedacht 
voor commerciële doelen. In de jaren 
‘90 begrepen winkeliers in België en 
Nederland dat zij ook veel extra geld 
konden gaan verdienen en vanaf dat 
moment begon de Valentijnsgekte ook 
hier.  

Het is bijvoorbeeld tegenwoordig 
traditie om op Valentijnsdag een boeket 
rozen te geven aan je geliefde. Komt 
dat even goed uit voor alle bloemisten 
in Nederland! Wist je dat in de weken 
voor Valentijnsdag de prijs van een 
boeket rozen gemiddeld zo’n 22 procent 

stijgt? Volgens de Telegraaf waren er 
zelfs bloemisten die 75 procent meer 
vroegen voor een bosje bloemen! Als je 
dan ook nog eens bedenkt dat er in de 
week voor Valentijnsdag dubbel zoveel 
rozen worden gekocht als in een normale 
week, kan je wel berekenen dat dit 
liefdesfeest vooral een winstfeest is voor 
de bloemisten onder ons. 

Vlieg er maar in
In de vorige Freem hebben we het 
uitgebreid gehad over duurzaamheid 
en het milieu. Eigenlijk hadden we toen 
net zo goed ook even over Valentijnsdag 
kunnen schrijven, want waar denk 
je dat al die rozen vandaan komen? 
Precies: uit het warme buitenland. Al 
die vliegtuigen vol met rozen zijn niet 
goed voor het milieu. Jaren geleden 
trok de Belgische krant DeMorgen al aan 
de bel. De miljoenen rozen die speciaal 
voor Valentijnsdag worden gekweekt 
moeten in de winkels terecht komen 
en dat zorgt voor duizenden tonnen 
extra CO2-uitstoot. Alleen al de rozen 
die naar de Verenigde Staten worden 
geëxporteerd zorgen voor 9000 ton CO2. 
Dit staat gelijk aan het energiegebruik 
van een gemiddeld huis in 692 jaar. 
Zeshonderdtweeënnegentig jaar...!  

Als we het dan toch over duurzaamheid 
hebben, kunnen we het ook nog 
wel even over het kweken van deze 
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is het gewoon een dag waarop wij een 
klein beetje extra aandacht geven aan de 
liefde. Of je dit nu doet met je partner, je 
man/vrouw of zelfs met je vrienden, het 
gaat uiteindelijk om de invulling die je 
zelf aan deze dag geeft.  

Daarnaast is het natuurlijk dé uitgelezen 
kans om die ene jongen of dat ene 
meisje, waar je al zo lang een oogje op 
hebt, mee uit te vragen. Of misschien 
kom je er zelfs wel achter dat er iemand 
een oogje op jou heeft. En in een tijd 
waarin flexibiliteit het belangrijkste 
woord op de arbeidsmarkt is en 
de huurcontracten ons om de oren 
vliegen, is zo’n Valentijnsdag eigenlijk 
wel verfrissend. Ik doel hiermee op 
de algemene bindingsangst die lijkt 
te ontstaan bij veel mensen. Dit zie je 

niet alleen terug in werken, wonen en 
studeren, maar zeker ook in de liefde. 
Bij grote levenskeuzes wordt steeds 
vaker logica en verstand gebruikt in 
plaats van gevoel. Dit is handig voor 
veel dilemma’s, maar zeker niet voor de 
liefde. Stel je even voor dat het verhaal 
van Romeo en Julia zich in deze tijd 
afspeelde. Dan zouden ze waarschijnlijk 
achter in een limousine zijn gëeindigd 
met Bert van Leeuwen om de vete 
tussen de twee families op te lossen 
zoals dat gebeurt in het smaakvolle EO-
programma; Het Familiediner. Kortom; 
het is fijn dat wij in deze tijd een dag 
hebben waarop we eraan herinnerd 
worden dat niet alles beredeneerd hoeft 
te worden. 

Valentijnsdag zorgt ook voor ludieke 

acties bij bedrijven. Eén van de mooiste 
voorbeelden hiervan vind ik het concept 
van Pleurop. Het bedrijf denkt namelijk 
ook aan de mensen die klaar zijn met 
hun relatie. Zo kun je voor een paar euro 
een dood bosje bloemen laten bezorgen 
bij je (aanstaande) ex. Dus mocht je nog 
iemand onaangenaam willen verassen 
deze valentijn; denk dan even aan 
Pleurop. 

Als laatste is valentijn natuurlijk de 
dag van de gedichten. Je kan heel je 
poëtisch vermogen in de strijd gooien en 
je innerlijke Shakespeare bevrijden. En 
de creativiteit wordt ook vaker beloond, 
want wanneer je een originele limmerick 
bij iemand bezorgt kan je je wel 
voorstellen dat deze persoon hierdoor 
helemaal in vuur en vlam gezet wordt. 
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TEKST HANNE DE HAAN & ELINE KEUVEN
BEELD FLEUR STOLK

        TRENDS         TO CONNECT
Met de komst van het internet is het zo makkelijk geworden om in con-

tact te komen met anderen. Naast iemand bellen of face-to-face zien, 
zijn er nu ook zat andere mogelijkheden, zoals het gebruik van apps of 
sociale media. Wat zijn tegenwoordig de trends op het gebied van con-
necten? Wat zijn toffe date-ideeën of de beste break-up songs om op 

uit te huilen? Wat zijn in Nijmegen leuke plekken om samen te komen, 
en welke nieuwe technologische trends op het gebied van connecten 

zijn er te vinden? Freem zocht het voor je uit. 

 
TEKST ELINE KEUVEN & EVIE AERTS 

BEELD FLEUR STOLK
 

Plekken om te connecten  
In Nijmegen zijn er genoeg mogelijkheden te 
vinden om anderen te ontmoeten. Ben je single 
en op zoek naar een leuke date? Je zou het niet 
meteen zeggen, maar de sportschool is echt een 
goede plek om mensen te ontmoeten. Als je 
bijvoorbeeld niet weet hoe een bepaald fitness-
apparaat werkt, vraag het dan eens aan die leuke 
jongen of dat leuke meisje. Of volg een groepsles 
en laat eens zien wat je kunt.  

Heb je al een leuke date, maar weet je niet waar 
je heen moet? Ga eens naar biercafé Samson, 
waar ze allerlei verschillende soorten speciaal-
bier hebben. Ook bij café Moenen op de Grote 
Markt is een groot aanbod aan speciaalbiertjes en 
andere drankjes. Aanrader: neem er een grote bak 
nacho’s bij en speel één van de bordspelletjes die 
ze daar hebben liggen. Dat wordt gegarandeerd 
een leuke avond. 

Apps  
Ook op het gebied van apps zijn er een aantal 
nieuwe trends te vinden. Zo komen er steeds 
meer apps die mensen helpen om contact te 
maken. Nu is er een nieuwe app, ‘DoggyDating’ 
genaamd, die niet alleen zorgt voor contact tus-
sen mensen, maar ook tussen honden! Baasjes 
kunnen via deze app een speelmaatje in de buurt 
zoeken voor hun hond. Een nieuw maatje voor 
je hond, en misschien ook wel een nieuw maatje 
voor jou. Een echte win-win situatie.  

Films 
Naar de bioscoop is altijd een goed date idee, of het nu met je partner of vrienden/vriendinnen 
is, een grote bak popcorn en een zak M&M’s gaan er altijd wel in. Vanaf 14 februari kun je lekker 
wegzwijmelen bij Verliefd op Cuba, met hunk Jan Kooijman en womencrush Abbey Hoes. Liever 
iets luchtigs? Dan kun je vanaf 6 februari je jeugdherinneringen naar boven halen met de nieuwe 
Lego film; The Lego movie 2: The second part.  

Je kan natuurlijk ook lekker thuis blijven bankhangen en Netflixen. In het eerste kwartaal van het 
nieuwe jaar mogen we de nieuwste seizoenen van onder andere Grimm, The Blacklist, How to get 
away with murder en Modern Family verwachten. 



        TRENDS         TO CONNECT

Doornroosje  
Ook deze maand is er in Doornroosje weer van 
alles te beleven. Op 15 februari vindt het welbek-
ende ‘Singlefeestje’ plaats. Dit is niet wat het lijkt, 
het feest gaat namelijk niet om vrijgezellen, maar 
om je favoriete muziek. Bij dit feest kun je je favo-
riete singletje uitzoeken en aanvragen. Stiekem is 
dit ook leuk voor singles, want wie weet ontmoet 
je hier wel iemand met dezelfde muzieksmaak 
als jij! Naast leuke feestjes treden er deze maand 
ook een aantal toffe bands op, zoals The Murlocks, 
White Lies, Seafret en Causes. Ook rappers Bro-
ederliefde zijn binnenkort te vinden in Doornroos-
je met hun ‘We moeten door 2’ clubtour. Houd de 
agenda in de gaten op de site van Doornroosje.
 

Muziek  
Heb je net een erge break-up achter de rug, heb je je ondertussen al helemaal misselijk gegeten aan Ben&-
Jerry’s en ken je praktisch het volledige script van The Notebook uit je hoofd? Dan hebben wij een aantal 
liedjes voor je op een rijtje gezet die je misschien door deze sleur heen helpen.  

1. Destiny’s Child - Survivor 
2. Justin Timberlake - Cry Me A River 
3.  Beyoncé - Irreplaceable 
4.  Taylor Swift - We Are Never Getting Back Together 
5.  Little Mix - Shout Out To My Ex 
6.  Ariana Grande – Thank u, next

Technologie  
Kun jij echt niet zonder je partner en ben je dat 
op-en-neer gereis helemaal zat? Dan zijn deze 
gadgets misschien wel iets voor jou. Met de 
Long distance pillow kun je in je eigen bed liggen 
terwijl je naar de hartslag luistert van je oogappel. 
Een armband neemt je hartslag op, en via een 
speakertje kan jouw geliefde deze meteen horen.  

Met de app Kissenger kun je je geliefde een zoen 
geven terwijl je aan het bellen bent. Je geeft 
een kus op het apparaatje dat je aan je telefoon 
aansluit, en je partner voelt de druk van je lippen 
via zijn/haar apparaatje. Is dit je toch net allemaal 
iets te zoetsappig, dan kun je het natuurlijk ook 
gewoon bij Skype of Facetime houden.    
 



TEKST HANNE DE HAAN & ELINE KEUVEN
BEELD FLEUR STOLK

De optie om naar het buitenland te gaan tijdens je studie is tegenwoordig meer regel dan uitzondering. Niet zo gek, want een 
tijdje in het buitenland studeren is natuurlijk ontzettend gaaf en een uitstekende kans voor het opbouwen van een internationaal 

netwerk aan vrienden (lees: slaapplekken all over the world)! Daarnaast is het uiteraard alleen maar aan te moedigen om met 
verschillende culturen en mensen in aanraking te komen. Gelukkig zijn er verschillende instanties die er net zo over denken en 
die in het leven zijn geroepen om je hierbij te helpen. Zo is er onder andere Erasmus+ voor studenten binnen Europa en Nuffic 

Neso’s voor studenten die buiten Europa willen studeren. Weet je nog niet zeker of je naar het buitenland wilt? Misschien wordt 
het je allemaal iets duidelijker nadat je iets meer komt te weten over studeren in het buitenland van onze medestudenten zelf. 

Twee studenten vertellen ons over de vrienden die zij maakten in het buitenland.

Globaliseren kun je leren

Binnen Europa 
Als je binnen Europa blijft krijg je op dit moment al snel te maken 
met Erasmus+. De meeste studenten kennen dit vooral als de gel-
dverstrekker voor hun biertjes en een instantie waar je vooral veel 
papierwerk voor moet invullen. Erasmus + is echter meer dan dat. 
Dit is het subsidieprogramma van de Europese Unie voor onder-
wijs, training, jeugd en sport. De voorganger van dit project was 
het ERASMUS-programma, een initiatief van de Europese Com-
missie en onderdeel van het SOCRATES-programma dat van 1987 
tot 2013 liep. Erasmus+ loopt van 2014 tot 2020 en heeft een bud-
get van bijna 15 miljard euro. Het moet mensen van alle leeftijden 
de kans bieden om kennis en ervaring op te doen in verschillende 
landen. Denk hierbij aan jongeren en studenten, maar ook docent-
en en professionals. Er kunnen trainingen worden gevolgd, stages 
worden gelopen, uitwisselingen worden gedaan en je kan dus ook 
(een deel van) je studie in het buitenland volgen. Voordeel voor stu-
denten is dat je blijft ingeschreven bij je eigen instelling en hierdoor 
geen collegegeld hoeft te betalen aan de buitenlandse universiteit. 

Buiten Europa 
Neig je nou eerder naar een studie of stageplek buiten Europa? Dan 
zijn er ook genoeg andere organisaties gelijkwaardig aan Erasmus+ 
die jou willen helpen. Als je bijvoorbeeld in de Verenigde Staten wilt 
gaan studeren is er onder andere de Fulbrightbeurs die je de kans 
geeft om op graduate niveau een master, non-degree programma 
of onderzoek te gaan doen aan een Amerikaanse universiteit. Ook 
heb je het ISEP programma om naar de VS te gaan. Doel van het 
programma is de uitwisseling van Amerikaanse studenten met stu-
denten uit de rest van de wereld te bevorderen. Sinds 1987 neemt 
de Radboud Universiteit deel aan dit programma. In dit programma 
ruil je als het ware van plaats met een Amerikaanse student. Daar-
naast kun je nog zogenaamde Individuele Reissubsidie aanvragen 
vanuit de Radboud Universiteit zelf. Deze subsidie is bedoeld als een 
tegemoetkoming in de extra kosten die je maakt wanneer je voor een 
studieverblijf naar het buitenland gaat. Denk hierbij aan ticketkosten, 
visa, huurlasten, en vaccinaties. Als laatste kun je nog denken aan de 
Nuffic Neso’s (Netherlands Education Support Offices), zij richten zich 
op het aanmoedigen van studentmobiliteit in algemene zin. Neem 
eens een kijkje op hun website als je aan het nadenken bent over 
een semester in bijvoorbeeld China, Mexico, Rusland of Zuid-Afrika. 

 

Een kijkje in het leven van... Hilde Luiten - vierdejaars - Lissabon, 
Portugal:
Voor mijn Erasmuservaring zat ik in het altijd zonnige Lissabon. Altijd 
zonnig ja, behalve als Hilde vijf maanden op bezoek komt. Maar goed, 
de vele regenbuien mochten de pret niet drukken en over mijn Eras-
muservaring kan ik dan ook niks anders zeggen dan (uitermate cliché): 
I’ve had the time of my life. Dit is mede te danken aan alle fantastische 
mede-Erasmusgangers die ik daar ontmoet heb. Eén groepje sprong 
er in het bijzonder uit, dat waren namelijk mijn huisgenootjes aan de 
Rua Ferreira de Lapa. “Lapa girls” werd onze roepnaam. Dat we in een 
prostituee-district woonden gaf een beetje een fout tintje aan deze bij-
naam, maar ach, de ‘Lapa girls’ vonden het alleen maar grappig. In onze 
flat woonden één Tsjechisch meisje, één Nederlands meisje (c’est moi) 

“De meeste studenten kennen dit vooral als de geldverstrekker 
voor hun biertjes en een instantie waar je vooral veel papierwerk 

voor moet invullen.”

en, houd je vast, vier Poolse dames. Tja, toen ik dat ontdekte dacht 
ik dat ik me maar beter gelijk in kon schrijven voor een spoedcursus 
Pools, want vier Polen zouden vast alleen maar met elkaar optrekken. 
Maar niets bleek minder waar. Allemaal deden ze extreem hun best 
om zoveel mogelijk Engels te praten, en we kregen dus al snel met 
z’n zessen een hele goede band. We bezochten samen feestjes, sun-
sets en de (absoluut fantastische) Erasmus Corner en kletsten in onze 
flat eindeloos onder het genot van wat wijn of sangria. Deze meiden 
gaven mijn Erasmustijd een gouden randje, en daarom heb ik ze dan 
ook in december weer opgezocht in Krakau om onze kletsavondjes 
weer eens over te doen. Maar dan met Poolse wodka in plaats van wijn.



Een kijkje in het leven van... Mirte Kramer - vierdejaars - 
Sydney, Australië: 
Het was maandagochtend en er zou een pannenkoekenontbijt zijn 
zodat mensen elkaar konden ontmoeten. Ik was ondertussen al een 
week in Sydney en had nog niet echt mensen ontmoet. Na veel 
twijfelen, zenuwachtig door het raam kijken en drie keer bijna mijn 
kamer te hebben verlaten, besloot ik tijdens mijn vierde poging dat 
het misschien toch wel slim was om te gaan. Carlo had mij voor 
vertrek gewaarschuwd dat ik waarschijnlijk niet veel met Australiërs 
in contact zou komen, maar vooral met buitenlandse medestudent-
en. Dus toen Hannah zich tijdens dit ontbijt voorstelde als “local” 
moest ik wel naast haar gaan zitten om in ieder geval één Australiër 

te hebben ontmoet tijdens mijn reis. Little did we know dat 
dat het begin van waarschijnlijk een levenslange vriendschap 
zou zijn. Via Hannah ontmoette ik een dag later Jasmine; een 
ander Australisch meisje. Met deze twee heb ik vijf maanden 
lang praktisch alles samen gedaan. Van vakanties en stap-
pen tot het ontmoeten van familie, paasbrunches en tripjes 
naar het ziekenhuis. Nu ben ik ondertussen alweer vijf maan-
den thuis en spreek ik ze nog bijna iedere dag en Skypen we 
maandelijks. Ook zijn we druk bezig met het plannen van een 
vakantie door Europa die hopelijk in 2019 gaat gebeuren. Waar 
pannenkoeken wel allemaal niet goed voor blijken te zijn.
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Pasjeskorting
Klein biertje: €1,-
Bier: €1,80
Wijn: €2,50

Gratis koffie/thee bij 
besteding van lunch 
naar keuze. 

Bij aankoop van 2 
speciaalbier een gratis 
portie nachos. 

Bij aankoop van een 
ontbijt- of lunchgerecht 
een gratis smoothie. 



MYCELIUM
De afgelopen maanden zijn er weer verschillende activiteiten van Mycelium 
geweest waar onze leden massaal op afstroomden. Zo vond eind november 
het altijd succesvolle ledenweekend plaats, trokken we midden december 
naar Hilversum om de uitzending van het programma ‘Weet ik veel’ bij te 
wonen en werden de kerstdagen gevierd met het jaarlijks terugkerende 

kerstdiner.

TEKST JELLE STEIJVERS & LUC KEERSMAEKERS 
BEELD LISANNE VERGOUWEN

7-11 Lustrumfeest
Mycelium viert dit jaar haar dertigjarige be-
staan, iets waarbij een feest uiteraard niet 
mag ontbreken! Op zeven november was 
het nieuwbakken Cafe-024 het toneel voor de 
feestende Myceliumleden, die rond midder-
nacht te horen kregen waar de lustrumreis 
van dit studiejaar naar toe zou gaan. Onder 
luid gejuich werd Parijs als bestemming ont-
vangen, waarna er nog tot diep in de nacht 

werd doorgefeest…

23/24/25-11 Ledenweekend

Eind november stond traditiegetrouw het ledenweekend van 
Mycelium op het programma. Na thema’s als ‘Weekend zonder 
grenzen’ en ‘Netflix&Chill’ was het dit jaar de beurt aan ‘Wat 
je vroeger later wilde worden’. Na een groots verkleedfestijn 
op de vrijdagavond werd het pittoreske Mariahout op zaterdag 
opgeschrikt door de vele zingende leden die hun keeltjes schor 
schreeuwden bij de cantus, die geleid werd door Rik Meijer, Niels 
Kruize en Jill Evers. Ook werd er een bierpongtoernooi georga-
niseerd, gewonnen door Koen Horn en Joep Storms, en ging de 

prijs voor best verklede team naar de politieagenten.

4-12 S-Cape
Zoals ieder jaar organiseerde koepelvereniging Kom-
panio weer het S-feest met dit jaar de creatieve naam 
S-Cape. Kaartjes voor dit spetterende feest werden 
een week eerder al verkocht met als leuke bijkomstig-
heid; voor de eerste 100 gelukkigen met een kaartje 
ook nog een chocoladeletter! Na een kleine opstop-
ping bij de WC/Garderobe konden de studenten van de 
faculteit der Sociale Wetenschappen dan toch eindelijk 
stoom afblazen van wekenlang keihard studeren. En 
of dat gelukt is! Met het bier voor maar 1 euro tot half 
1 werd er flink wat gefeest en ging S-Cape door tot in 

de vroege uurtjes.
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INSIDE
12-12 Excursie ‘Weet ik veel’

Het programma ‘Weet ik veel’ draait inmiddels haar zevende 
seizoen, maar het is al jaren geleden dat Mycelium voor het 
laatst de opnames van een uitzending bezocht en dus was 
het tijd voor een herhaling! Van de ruim driehonderd aan-
wezige studenten in het publiek streden ruim veertig Myceli-
umleden om de titel van ‘beste van de dag’, maar helaas. De 
spelshow van Linda de Mol werd gewonnen door een voor 
ons onbekende studente, waarmee zij aan de zijde van één 
van de BN’ers Ruben Hein, Willem Voogd en Nikkie de Jager 
het finalespel mocht spelen. Wél kwamen er een hoop My-
celiumleden in beeld toen de opnames op 6 januari werden 
uitgezonden, dus dat is absoluut de moeite waard om nog 

eens even terug te kijken!

14-12 
Reisinschrijving

Viva España! De studiereis van Mycelium gaat dit jaar 
naar Madrid! Lekker cerveza drinken en tapas eten tot-
dat je erbij neervalt. Dit zal zonder twijfel veel leden van 
Mycelium als muziek in de oren klinken. En dat bleek 
ook; vrijdagochtend om half 8 waren de eerste strijders 
al aan het front. Met fleece dekens en warme koffie was 
het nog bijna 2 uur wachten totdat de eerste personen 
zich konden verzekeren van een felbegeerd plaatsje op 
de inschrijflijst. Na alle gegevens te hebben ingevuld 
en alle contracten te hebben ondertekend kan het grote 
wachten eindelijk beginnen. Van 29 april tot en met 5 

mei zal Mycelium in het Cats Party Hostel verblijven.

19-12 Kerstdiner
Na enkele geslaagde edities van het 
jaarlijkse kerstdiner bij Café van Ouds 
en vorig jaar bij Café We Gaan Begin-
nen, was het dit jaar de beurt aan Grand 
Café Moenen. Het bleek een geslaagde 
keus van de eetcommissie om Myceli-
um hierheen te laten trekken, want het 
was een meer dan geslaagde primeur. 
Met uiensoep en kaasbrood als voor-
gerecht, een overheerlijk stoofpotje als 
hoofdgerecht en gestoofde peertjes als 
toetje werden de Myceliumleden, die in 
grote getalen waren komen opdagen, 

absoluut positief verrast! 8-1 Nieuwjaarsborrel
Het is dan toch eindelijk 2019! Reden voor Mycelium dus 
om de prosecco boven tafel te halen en elkaar een gelukkig 
nieuwjaar toe te wensen. Daarom werd er op de eerste dag 
van de nieuwe schoolweek een nieuwjaarsborrel georga-
niseerd in de MyKa. Stipt kwart over 12 werden de eerste 
glaasjes met bubbels al genuttigd. Nog geen kwartier la-
ter kwam het docententeam onder leiding van Paul Kete-
laar ook aanzetten. Carlo en consorten besloten niet één 
glaasje prosecco te bestellen, maar gingen direct voor een 
hele fles. De (voor een aantal) aankomende tentamenweek 
mocht de pret ook niet drukken en er werd gewoon, op z’n 
Myceliums, gezellig gedronken. Kortom; het nieuwe jaar is 

goed begonnen!
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VVV

VRAAG
VAN VANDAAG

TEKST ISHAA VAN DER GOUW & LUC KEERSMAEKERS 
BEELD DEVENY DE KORT

Hoe connected ben jij?

Esmée Kleverkamp

“Ik ben een fanatiek twitterlezer. Zo’n 
gebruiker die vanaf de zijlijn dis-
cussies volgt, maar nooit zelf tweet. 
Op Instagram post ik regelmatig wat, 
maar ik neem het niet te serieus. Mijn 
Facebookaccount heb ik laatst zelfs 
volledig verwijderd. Ik had het idee 
dat daar niets meer op te beleven 
was.”

Tweedejaars

Katinka van Dongen 

“Ik ben denk ik best wel connected, 
aangezien ik elke dag contact heb 
met mensen via Whatsapp, Snap-
chat en Facebook. Daarnaast voel 
ik me connected met mijn familie, 
waarmee ik in het ‘echt’ communi-
ceer.”

Thijs Moors

“Ik ben soms uren bewust ‘dis-
connected’, maar het grootste deel 
van de dag ben ik op alle kanalen 
bereikbaar. Ik heb mijn trilfunctie voor 
whatsapp wel altijd uitstaan.”

Tweedejaars

Katmer Ekici 

“Ik heb van veel mensen de bericht-
meldingen aanstaan zodat ik meteen 
hun foto’s kan liken. Op Whatsapp 
antwoord ik meestal snel omdat ik 
het zelf ook fijn vind als mensen dat 
doen. Snapchat gebruik ik alleen 
om onderkinfoto’s te sturen (oké, 
Whatsapp ook). Facebook is kut en 
dat gebruik ik alleen om evenement-
en te bekijken en verjaardagen niet te 
vergeten.”

Nico de Kimpe

“Ik besteed, waarschijnlijk net als 
de meeste CW’ers, flink wat tijd aan 
scrollen door Facebook en Insta-
gram. Uit wetenschappelijk oogpunt 
natuurlijk. Mijn filterbubbel bestaat 
dan ook uit memes, kookvideo’s en 
dierenfilmpjes, vooral alpaca’s om 
precies te zijn.”

Marieke Boschma

“Hmmm... Moeilijke vraag… Ik 
ben liever niet te veel bezig met 
Whatsapp of het bekijken van 
e-mails, omdat ik het belangrijk vind 
dat we elkaar vooral face-to-face 
spreken. En als je dan bij mensen 
in de buurt bent, zit ik liever niet op 
mijn telefoon!”

Master

Suus van de Ven 

“Ik maak zelf gebruik van Snap-
chat, Instagram en Facebook. Dit 
doe ik vooral om te kijken hoe het 
met mensen gaat en zo connecties 
te onderhouden, maar zelf post ik 
echter bijna nooit iets op mijn sociale 
media.”

Tweedejaars 

Sofie Veerbeek

“Ik denk dat het bij mij in periodes 
gaat. De ene periode ben ik meer 
actief dan een andere periode. Zo 
heb ik een paar maanden geleden 
mijn Snapchat verwijderd, omdat ik 
daar eigenlijk niks meer mee deed. 
Whatsapp maak ik het meeste geb-
ruik van, wel dagelijks. Instagram 
heb ik nog niet zo heel lang en kijk 
eigenlijk meer naar foto’s van an-
deren dan dat ik zelf iets plaats.”

Eerstejaars

Vierdejaars

TweedejaarsTweedejaars



Tegenwoordig doen ze alleen graag de 
optredens die echt bij ze passen. Met 
gemiddeld twee optredens in de maand 
in voornamelijk Nijmegen, Den Bosch en 
Amsterdam is het een leuke hobby ge-
worden. Thijs vertelt dan ook niet meer te 
ambiëren, al zou hij het wel leuk vinden om 
een bekende naam te worden in Nijmegen 
en omstreken en op feesten als Drift te 
kunnen draaien. Uiteraard blijft het duo 
niet stilzitten en hebben ze plannen voor de 
toekomst. 

Zo vertelt Thijs dat Fahrenheit zich in de 
toekomst wil gaan richten op het draaien 
van vinylplaten. Dit geeft volgens Thijs 
een wat authentieker sfeertje en is daar-
naast een stuk uitdagender. Nummers van 
onder andere Solomun, Abba en Midland 
zullen ze voortaan dus niet alleen digitaal, 
maar ook vanaf vinyl laten horen. Dit vergt 
volgens Thijs nog veel oefening, maar het 
eerste optreden staat al gepland. 

In april zal Fahrenheit voor het eerst met 
een vinylset draaien in Nijmegen bij een 
feest van FC Kunde, dus komt dat zien! 

TEKST YANNICK CHALKIOPOULOS
BEELD DEVENY DE KORT

Hun eerste optreden was voor 600 man, hun tweede voor 1200 man en dat terwijl ze maar een enkele keer hadden geoe-
fend met een draaitafel. Zo begon het avontuur van Thijs Moors en Hugo van Duijnhoven, een duo dat beter bekend staat 
onder de naam Fahrenheit. Samen vormen ze een duo dat de muziek heeft verzorgd bij onder andere Club Escape & Club 
NYX in Amsterdam en Doornroosje en Merleyn in Nijmegen. Alsof dat nog niet genoeg was, hebben ze ook opgetreden 

in Engeland en de VS. Tweedejaarsstudent Thijs Moors vertelt hoe hun liefde voor de genres Disco, Deephouse en Techno 
ontstond en kijkt zowel in het verleden als in de toekomst van Fahrenheit! 

STUDENT(EN)TALENT

Eind 2014 zat Thijs in de feestcommissie 
van zijn middelbare school. Deze commis-
sie organiseerde het jaarlijkse gala, waar-
voor ze op dat moment dan ook optredens 
aan het boeken waren. Dat was tevens het 
begin van Fahrenheit; Thijs en Hugo beslo-
ten samen voor een deel van de avond zelf 
de muziek te verzorgen, in plaats van alleen 
maar ervaren DJ’s te boeken. Met knikken-
de knieën leerden ze ter plekke – terwijl 600 
leerlingen goede muziek verwachtten – hoe 
ze moesten draaien op een draaitafel. Naar 
eigen zeggen ging het de eerste keer “niet 
echt best”, maar dat weerhield het duo er 
niet van om door te gaan. Al snel stond het 
tweede optreden op het programma; we-
derom een gala, maar nu voor 1200 man. 
Dit optreden ging een stuk beter, ondanks 

het uitvallen van de muziek door een ietwat 
onhandige actie van Thijs. Het begin was 
gemaakt, na namen gehad te hebben als 
Back 2 Back en DeepFriday was het duo 
genaamd Fahrenheit een feit. 
 
Achter de naam zelf zit volgens Thijs geen 
leuk verhaal, ze wilden zich simpelweg 
een beetje onderscheiden van de rest. 
Door voor deze naam te kiezen straalden 
ze wat meer underground uit en wilden 
ze een vibe die een beetje bij de Berlijnse 
technoscene past. Zo zouden ze niet in de 
mainstream terechtkomen tussen namen 
als FeestDJRuud. In verband met de plek-
ken waar ze eerst draaiden werd er toen 
door de twee nog niet veel techno ge-
draaid, maar daar is geleidelijk verandering 

in gekomen. Na de optredens op de gala’s 
heeft het duo een half jaar geoefend op de 
draaitafel in een jongerencentrum in Den 
Bosch. Dit werd gevolgd door meerdere op-
tredens, waaronder in The Basement in Nij-
megen, op Paaspop en in de Brabanthallen. 
In zijn tussenjaar heeft Thijs gedraaid op 
een feest in Los Angeles en ook zijn ze twee 
keer naar Engeland gevlogen. Daar heeft hij 
in Manchester op de afterparty van Parklife 
Festival gedraaid en in Leeds de muziek 
in een club verzorgd. Al draaiend deden 
ze ervaring op en kregen ze het mixen van 
nummers steeds beter onder controle, 
waardoor ze via mond-op-mondreclame en 
Plugify nieuwe verzoeken bleven krijgen 
om op te treden.  
 

Fahrenheit

Fahrenheit’s Disco Playlist

TALENT



THE 
(C) WAY UP

Iris Stolk (24) koos na haar bachelor 
Communicatiewetenschap voor de mas-
terspecialisatie ‘media, journalistiek en 
nieuwsgebruik’. Van jongs af aan wilde ze 
al de journalistiek in, waardoor de keuze 
voor haar masterrichting al snel gemaakt 
was. Toen ze onderzoek ging doen op 
de hoofdredactie van AD in Rotterdam 
kwam ze er eigenlijk pas achter dat de 
commerciële kant haar toch meer trok. 
Wat ze precies wilde wist ze nog niet, dus 
ging ze haar interesses achterna, wat een 
ideaal startpunt is geweest. 

Voordat ze aan het werk ging besloot ze 
vijf maanden uit een rugzak te leven en 
boekte een enkeltje Beijing. Bij terug-
komst zocht ze een manier om zo snel 
mogelijk van die rode cijfers op haar 

bankrekening af te komen en ging vrijwel 
direct aan de slag als Intercedent bij een 
dochteronderneming van DAEL Groep. 
Toen na 3 maanden de collega op haar 
huidige functie wegviel besloot ze hierop 
te solliciteren. Nog diezelfde dag kreeg 
Iris te horen dat ze was aangenomen en 
stond ze aan het roer van de marketing 
van een bedrijvengroep met acht zelf-
standig opererende maatschappijen! Dat 
betekende in het begin lange dagen ma-
ken, veel inlezen en constant netwerken. 
Na een aantal maanden kreeg ze een vast 
contract en inmiddels zijn we weer bijna 
twee jaar verder.  

DAEL Groep is de afgelopen jaren hard 
gegroeid en om deze trend door te zetten 
diende ook de marketing zich verder te 
professionaliseren. Iris heeft destijds 
alle vrijheid en verantwoordelijkheid 
gekregen om dit in te richten naar eigen 
inzicht. Het jaar 2017 stond vooral in het 
teken van het verder bepalen, uitrollen 
en bewaken van de huidige marketing-
strategie en corporate identiteit, zowel 
voor Nederland als internationaal. Naast 
een adviserende en coördinerende rol is 
het ook haar taak om de zichtbaarheid 
van de organisatie zowel off- als online 
te vergroten. Dat betekent dus ook dat ze 
veel praktisch bezig is; persberichten en 
SEO teksten schrijven, foto’s maken op 
hun werklocaties, drukwerk ontwerpen, 
bijwonen van beurzen en events en vide-
omateriaal monteren. Dat afwisselende 
werk maakt het ook zo leuk. Zo kan het 
zijn dat ze de ene dag in de bagagekel-
der op Schiphol loopt en de andere dag 
in een telecommast in Groningen. Op 
kantoor is ze vooral bezig om die werk-
plekbezoeken te vertalen in publicaties 
en persberichten. Er bestaat een goede 
balans tussen theoretisch en praktisch 

TEKST MING EBBINKHUIJSEN 
BEELD FLEUR STOLK

werken waar ze heel veel energie van 
krijgt.  

Iris vertelt ook dat als je als starter deel 
gaat uitmaken van een management 
team je ongetwijfeld gaat ervaren dat 
je leeftijd je soms tegen gaat zitten. Het 
helpt dan om de strategische keuzes die 
je maakt wetenschappelijk te kunnen 
onderbouwen. Met je studie CW op zak 
ben je genoeg theoretisch gewapend 
om je visie of ideeën kracht bij te zetten. 
Daarnaast zijn bedrijfswebsites en socia-
le media echt waardevolle databronnen, 
want met behulp van die webanalytics 
verkrijg je inzicht in het websiteverkeer 
en het bezoekersprofiel. Ik had nooit 
verwacht dat ik dit zou zeggen, maar mijn 
kennis van de Statistiek gebruik ik bijna 
dagelijks! 

Heb je nog tips voor de CW’ers van nu? 
“Als de nieuwe grenzeloze generatie 
voelen we ons vaak enigszins entitled op 
een succesvol professioneel leven met 
een interessante baan waarbij je veel 
mag reizen en bovendien een riant sala-
ris verdient. Maar let’s face it: dit is voor 
weinig direct weggelegd. De uitspraak 
‘je kunt niet over huizen vliegen, je zal 
door de straten moeten lopen’ vind ik 
hierin heel toepasselijk. Daarnaast word 
je tijdens je studie CW primair opgeleid 
tot wetenschapper en die concrete prakti-
sche toepassing van al dat geleerde doet 
er dan minder toe. Jezelf bewijzen dat je 
daadwerkelijk in staat bent om ‘strateeg 
nieuwe media’ te zijn kan dan soms een 
lange weg zijn. De mogelijkheden om 
jezelf zo breed mogelijk te oriënteren in 
je stage in het derde jaar, te leren van 
mensen met meer ervaring en alvast te 
werken aan een portfolio naast je studie 
is dan echt goud waard!”

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 prach-

tige 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 Communicatieweten-

schap. Zo weet je toch nog een beetje wat je kunt verwachten in het ‘echte’ leven.

NAAM
Iris Stolk

FUNCTIE 
Marketing & Communicatie Manager bij DAEL 

Groep

AFGESTUDEERD IN
2016

“Ik had nooit verwacht dat ik dit zou zeggen, maar mijn kennis van de 
Statistiek gebruik ik bijna dagelijks!”

ARTIKEL



 

ST   RING
Je zult maar weinig millenials vinden die niet op de een of an-
dere manier verslaafd zijn aan hun mobiele telefoon en waarbij 
typen en swipen een soort nieuwe eerste levensbehoefte is ge-
worden. Kijk maar eens op van je eigen schermpje wanneer je de 
volgende keer weer in de trein zit en je zult meteen begrijpen wat 
ik bedoel. Opzich niks mis mee natuurlijk, ik bedoel, we doen het 
tenslotte allemaal in min of meerdere mate. Maar toch moet je af 
en toe je zeurende ouders of opa’s en oma’s gelijk geven: het kan 
zeer irritant en uiterst ongezellig zijn.

TEKST LIN HOUBEN
BEELD SANNE ROSENDAAL

Je kent het vast wel: die ene vriend of vriendin die 
meer aandacht heeft voor zijn of haar geliefde iPho-
ne XS met Super-Retina Display en 512GB geheu-
gencapaciteit dan voor jou of je overige vrienden 
wanneer jullie weer eens ‘gezellig’ besluiten iets te 
gaan doen. Oké, soms heeft diegene er misschien 
een goede reden voor, maar meestal gaat het om 
dingen die ook wel een uurtje of een dag kunnen 
wachten. Het ergste is nog wanneer alles wat je 
zegt volledig langs diegene heengaat en je hem 
of haar bij wijze van spreken volledig zou kunnen 
uitschelden waarna je alsnog een binnensmonds 
gemompelde ‘ja, dat is inderdaad zo’ krijgt. Redelijk 
vervelend wanneer je geen advies of commentaar 
krijgt net die ene keer dat je er wel eens om hebt 
gevraagd. 

Ongetwijfeld maak je je hier eens in de zoveel tijd 
zelf ook schuldig aan. Maar waarom vind je het bij 
anderen dan zo irritant terwijl wanneer je ouders 
er weer over beginnen je je ogen meerdere malen 
rolt? Dat komt doordat je als het ware wordt gene-
geerd wanneer iemand meer aandacht heeft voor 
iets anders dan voor jou en wij mensen kunnen 
daar nu eenmaal niet tegen. Wanneer jijzelf wat 
meer aandacht voor je appjes hebt dan voor de an-
der lijkt dat altijd minder erg, omdat je jezelf beter 
begrijpt en je jezelf daardoor ook makkelijker kunt 
vergeven voor je ongezelligheid. Je praat je eigen 

gedrag goed en je excuus hiervoor zal niet veel 
verschillen van het excuus waar je normaal geen 
genoegen mee neemt wanneer het van iemand 
anders komt. 

Vooral bij familie en vrienden zal je je hier vaker 
en sneller aan storen. Dit komt doordat het erger 
is voor jou om ‘genegeerd’ of ‘op de tweede plek 
gezet’ te worden door hen dan door een wild-
vreemde. Als je achter de kassa hebt gewerkt 
zal je het hier vast niet mee eens zijn. Klinkt het 
fenomeen van klanten die aan het bellen zijn en 
daardoor een half uur doen over het inpakken van 
hun boodschappen (of andere artikelen) en vervol-
gens de hele rij ophouden je misschien bekend in 
de oren? Het ergste is nog wanneer ze erna gaan 
klagen dat ze de koopzegels er niet bij hebben 
gekregen terwijl toen je het drie keer vroeg ook 
drie keer geen antwoord kreeg..

Nu verwacht ik niet dat iemand na het lezen van 
dit artikel zijn of haar telefoongedrag drastisch 
gaat veranderen en dat hoeft ook helemaal niet. 
Toch kun je er misschien wel eens over nadenken 
om je telefoon eens weg te leggen wanneer je je 
in een sociaal gezelschap bevindt. Geloof het of 
niet, maar je relatie met je vriend(in), vrienden en 
familie zal hierdoor verbeteren en zij zullen al dan 
niet bewust ook minder met hun telefoon bezig 
zijn. Scheelt jou ook weer een hoop irritatie.
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OLC

OLC 
UPDATE

Wij zijn de Opleidingscommissie Communicatiewetenschap, in het kort ook wel de OLC CW 
genoemd. Van boven naar onder zijn wij Rik Meijer, Marieke Boschma, Max Nijhof, Lisanne 

Vergouwen, Elise Hoff en Sophie Hagenbeek. Wij zijn de stem van de studenten binnen de 
opleiding Communicatiewetenschap, die verbeteringen in het onderwijs kunnen 

bewerkstelligen. In dit stuk lees je de nieuwste updates over waar wij ons mee bezig houden. 

TEKST ELISE HOFF 
BEELD LISANNE VERGOUWEN

Het tweede semester is alweer even van 
start, en dat betekent ook een nieuwe 
update vanuit de OLC CW. De afgelo-
pen maanden hebben wij ons weer met 
verschillende dingen bezig gehouden. 
Zo hebben we met een kritische blik 
gekeken naar het nieuwe onderwijs-
programma en zijn we begonnen met 
de voorbereidingen van een actie voor 
meer bekendheid van OLC CW. Komend 
semester komen de volgende zaken aan 
de orde: 

Bezemtentamens 
Zoals jullie eerder konden lezen wordt 
vanaf volgend collegejaar (2019-2020) 
het nieuwe onderwijsprogramma inge-
voerd. Dit betekent dat een deel van de 
bachelorcursussen zullen verdwijnen, 
samengevoegd of aangepast worden. Er 
is daarom besloten dat in de laatste week 
van augustus (26 t/m 30 augustus) een 
extra tentamengelegenheid komt, zodat 
iedereen de oude cursussen voldoende 
kan afronden. Mocht je de tweede kans 
van een cursus dus niet gehaald hebben, 
dan is er nog niets aan de hand! Vragen 
over de bezemtentamens of andere 
overgangsregelingen voor het nieuwe 
onderwijsprogramma? Stuur ons hier 
gerust een berichtje over!

Panelevaluaties 
Dit jaar worden de panelevaluaties niet 
door docenten gehouden, maar door 
ons: de studentleden van OLC CW. We 

hopen zo dat studenten vrijer durven te 
vertellen wat ze vonden van het afgelo-
pen semester. In deze panel-evaluaties 
gaan we met elkaar in gesprek over 
onder andere het studieprogramma, de 
studiedruk en de kwaliteit van het onder-
wijs in het afgelopen semester. Er wordt 
dus niet diep ingegaan op specifieke 
cursussen of docenten. Heb jij een uurtje 
de tijd om onder genot van wat lekkers te 
eten te komen kletsen over het afgelopen 
half jaar? Geef je dan op via de link op 
onze Facebookpagina! 

De komende periode houden wij ons 
bezig met de bovenstaande punten. Wij 
willen graag de kwaliteit van het Com-
municatiewetenschappelijke onderwijs 
optimaliseren, en daar hebben we jullie 
hulp bij nodig! Heb jij een vraag, een tip 
of een klacht over het onderwijs, laat het 
ons dan vooral weten, dan gaan wij er 
mee aan de slag!  

Op de hoogte blijven van de activi-
teiten van de splinternieuwe OLC? 
Like dan Opleidingscommissie 
Communicatiewetenschap op 
Facebook. Voor vragen, klachten of 
opmerkingen kun je ons ook altijd 
aanspreken of een mail sturen naar 
olc.cw@student.ru.nl.



Ieder jaar merk ik weer dat Valentijnsdag 
niet iedereens favoriete feestdag is. 
Misschien is het zelfs wel de mínst 
geliefde feestdag van het jaar. Oké, 
misschien op vage shit als de ‘dag van de 
arbeid’ na, of zo. Maar dat niet iedereen 
Valentijnsdag de aller-aller-allerbeste dag 
van het jaar vindt, vind ik doodzonde.

Goed, ik snap het wel. Je ontkomt 
niet aan de kleffe stelletjes en de 
gecommercialiseerde troep die je overal 
om je heen wordt aangesmeerd. Maar 
ook: lieve kaartjes! knuffelbeertjes! 
chocola!!! Daar kan een mens toch alleen 
maar blij van worden?

Als je het mij vraagt is Valentijnsdag 
namelijk hét excuus om een avondje 
onbeschaamd op de bank door te 
brengen, een hele bak Ben & Jerry’s leeg 

te scheppen en een foute romantische 
comedy te Netflixen met je favoriete 
persoon. Disclaimer: die favoriete 
persoon hoeft dus helemaal niet per se 
je relatie te zijn die na ‘Netflix’ ook nog 
het ‘chill’ gedeelte met je uit wil voeren. 
Wat mij betreft is het je beste vriend, je 
moeder, je hond, of misschien is het zelfs 
wel dé avond om gewoon lekker jezelf 
die hele bak ijs te gunnen.

En zo komen we dan bij 
het puntje ‘connection’. Als 
communicatiewetenschappers weten 
wij bij uitstek wat het belang is van 
een netwerk, onze studievereniging 
is immers niet voor niets vernoemd 
naar het ondergrondse ‘netwerk’ van 
schimmeldraden die de bovengrondse 
paddenstoeltjes met elkaar ‘connecten’. 
Maar zoals je ook in deze Freem hebt 
kunnen lezen, zijn het de bijzondere 
connecties in het leven, zoals 
waardevolle vriendschappen, die juist 
zo speciaal kunnen zijn. Als je het mij 

vraagt zijn deze bijzondere connecties 
nou ook juist waar Valentijnsdag om 
draait! Dus laten we dit jaar 14 februari 
niet gebruiken om te mopperen of sip te 
zijn, maar zie het als een kans om je lieve 
oma weer eens een kaartje te sturen, je 
beste vriendin te verrassen met een doos 
chocola of jezelf nu écht een keer ziek te 
eten aan die hele bak Ben & Jerry’s. Treat 
yo’ self!

 TEKST MANOUK VAN DOREN
BEELD KARSTEN ALBERS

NAWOORD Featuring 
Manouk Zuckerburg
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Bankieren op
jouw moment
Met het Rabo StudentenPakket regel je je
bankzaken net zo makkelijk thuis als onderweg.
Via de Rabo Bankieren App even je saldo checken,
je vrienden terugbetalen of last minute je huur
overmaken. Waar je dan ook bent.

Open jouw Rabo StudentenPakket op
rabobank.nl/studeren

Kom maar op met de toekomst


