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Na de gezellige 
en knusse feest-
dagen bereikt 
het liefdesniveau 
zijn hoogte-
punt tijdens de 
maand februari. 
Langzaamaan 
wordt het iets 
minder koud en 

durven de vogeltjes voorzichtig weer 
te fl uiten. Deze tijd staat natuurlijk in 
het teken van Valentijn, maar ook de 
liefde voor je naasten staat even in de 
schijnwerpers. Tortelduifjes krijgen de 
kans om elkaar de liefde te verklaren, 
maar ook vrienden en familie krijgen 
extra aandacht in de vorm van een 

bloemenbos of een kaartje door de 
brievenbus. Omdat er allerlei moois 
tussen mensen bloeit, brengen wij 
graag een warme en liefdevolle 
Freem naar onze lieve lezers uit. Hoe 
vreemden elkaar de hand bieden in 
eenzaamheid, lees je in ons interview 
met de oprichters van de ‘Maak Vrien-
den Facebookgroep’. De producer 
van ‘First Dates’ en de werknemers 
van ‘Drift’ vertellen hoe zij mensen bij 
elkaar brengen. Of jij de moeder, de 
trouwe hond of de ondernemer bent 
van jouw vriend(inn)engroep, test je 
in onze quiz!

Puck van Overvest
Hoofdredactrice 2019-2020
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INTERVIEW MET...

Liefde, een toch ietwat ingewikkeld onderwerp. Het kan van hele hoge pieken naar hele diepe dalen gaan. 
Lang gelukkig in de liefde met op je 30e een leuke man of vrouw met prachtige kinderen versus het allemaal 
niet meer weten op je 30e met je katten op schoot en bak ijs op de bank. Gelukkig bestaan er tegenwoordig 
allerlei trucjes om toch in plaats van een kat een leuke liefde aan je zijde te hebben. Voor deze editie van de 
Freem ging ik, Elyse, samen met Esmée op bezoek bij First Dates producent Jasper Geel die werd bijgestaan 
door de matchmaker van het programma Gerben Pijl om het geheimrecept van dit succesvolle programma te 
ontrafelen en om meer over het gezicht achter de schermen te weten te komen.

TEKST ELYSE KRUIT  
BEELD DAPHNE ESKES

JASPER GEEL

& GERBEN PIJL

PRODUCENT FIRST DATES

MATCHMAKER FIRST DATES
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Jasper, je bent natuurlijk de producent van First Dates, maar 
niet iedereen binnen onze studie weet precies wat een tv-pro-
ducer doet. Kun je dit even kort uitleggen?
Jasper: Mijn beroep is uitvoerend producent en ik ben ver-
antwoordelijk voor een aantal programma’s zoals Obese, De 
Gevaarlijkste Wegen Van De Wereld en dus ook First Dates. Bij 
een programma heb je een productionele en een redactionele 
kant, waar het bij de productionele kant gaat om de totstand-
koming van het programma en het budget. Bij de redactionele 
kant gaat om de inhoud. Op zowel de redactionele als de pro-
ductionele kant zijn mensen werkzaam. Ik sta daarboven en ben 
eindverantwoordelijk. Vroeger heb ik altijd de regie gedaan, 
maar nu ben ik meer van het management.

Hoe ziet een week op kantoor eruit?
Jasper: Er lopen hier twee trajecten naast elkaar. Ten eerste 
Gerbens afdeling; de redactie. Dat is waar de aanmeldingen 
binnenkomen, bio’s worden gemaakt, de telefoongesprekken 
worden gevoerd en uiteindelijk de matches worden gevormd. 
Daarnaast heb je ook nog de montage. Daar worden alle afl e-
veringen in elkaar gemonteerd. 
Dit gaat elke week door, want 
telkens komen er nieuwe aan-
meldingen, nieuwe matches en 
nieuwe draaidagen. Afgelopen 
weekend hebben we bijvoor-
beeld alweer het negende op- 
nameweekend gehad. Daar gaat 
de montage dan nu mee aan de 
slag.

Ben jij zelf op het idee gekomen 
First Dates in Nederland te gaan 
uitvoeren?
Jasper: Zeker niet, haha.
Gerben: Haha nee, Warner heeft 
het gewoon gekocht. 
Jasper: Inderdaad. Het pro-
gramma is gewoon een heel 
groot succes. Het wordt dan 
ook in meerdere landen ge-
maakt, waaronder nu Neder-
land. Kijk bijvoorbeeld naar 
The Voice Of Holland. Dat is in 
Nederland een succes, maar dat 
is ook in Duitsland een succes. 
Als iets aanslaat, nemen andere 
landen het over.

Het is natuurlijk ook allemaal 
begonnen bij de Britten. Hoe 
verschilt jullie versie van First 
Dates van de Britse versie?
Jasper: In basis doen wij het-
zelfde als die Britse, we moeten 
ook het Britse format volgen natuurlijk. Bovendien wordt er ook 
voor elke nieuw programma een programmabijbel geschreven. 
Gewoon een bijbel waar je je aan moet houden. Er staat in 
hoeveel camera’s we moeten gebruiken, hoeveel microfoons, 
enzovoort. Het enige verschil met de Britse zit hem in het 
budget. Hun budget ligt een stuk hoger waardoor hun versie 
er misschien allemaal net iets mooier en strakker uitziet, maar 
nogmaals de basis is natuurlijk hetzelfde; mensen die liefde 
zoeken die wij willen helpen.

Behalve enthousiasme is er hier en daar ook wel kritiek. Mar-
leen Kolmees van Libelle noemde de Nederlandse First Dates 
‘een rampzalige rip-off.’ 
Jasper: Het boeit me he-le-maal niet wat Marleen Kolmees uit 
de Libelle vindt. 
Gerben: Nee mij ook niet.
Jasper: Eigenlijk hebben we over het algemeen alleen maar 
heel veel goede kritiek. Ik weet ook wanneer een programma 
goed of slecht is. Ik heb echt wel eens slechte programma’s ge-

maakt, maar First Dates is gewoon goed en wordt ook echt met 
de beste bedoelingen gemaakt. Mensen vergelijken het dus ook 
veel met de Britse, maar dat is zoals al eerder gezegd een heel 
ander verhaal.

Het personeel speelt een belangrijke rol in het programma. 
Waarom hebben jullie voor Sergio als gastheer en voor Victor 
als barman gekozen?
Jasper: Wij hebben ze gevonden. Sergio kenden we uit het 
nachtleven van Amsterdam, daar werkte hij al als gastheer in 
de Supperclub. Victor staat echt achter de bar bij Sexyland, een 
hippe kunstenaarssociëteit waar Victor manager is maar ook 
achter de bar staat. Het zijn echte horeca mensen, geen acteurs. 
Gerben: Ze hebben er ook gewoon heel veel plezier in.
Jasper: Ja en ga er maar staan, ik moet er niet aan denken. 
Sergio heeft bijvoorbeeld echt een hele lastige rol. Wat moet je 
nou zeggen? “Goedenavond”, “Fijn dat u er bent”, “Je date is er 
nog niet, dus neem maar plaats aan de bar”. 
Gerben: Hij moet ook elke keer wat nieuws bedenken, dat is 
bijna niet te doen.

Zij staan wat meer in de spot-
lights en in de media en krijgen 
veel meer aandacht dan jij. Vind 
je dat niet vervelend?
Jasper: Nee totaal niet. Ik gun 
ze de hele wereld. Ik zou bo-
vendien ook echt geen bekende 
Nederlander willen zijn. Ik moet 
er écht niet aan denken. Als je 
alsmaar herkend wordt… Ik ga 
vanavond naar een wedstrijd 
in het stadion en dan zou je 
steeds maar moeten aanhoren 
“Hey Jasper!”. Nee, lijkt me echt 
helemaal niks.

Zou je eigenlijk zelf meedoen 
aan First Dates?
Gerben schudt meteen nee. 
Jasper: Ik ben wel met een 
reden achter de schermen gaan 
werken, maar eerlijk gezegd 
weet ik het echt niet… Ik maak 
het programma. Al zou ik al 
mijn vrienden aanbevelen eraan 
mee te doen. Het is echt niet om 
mensen voor schut te zetten. 
Het is een super lief program-
ma. 

Hoe heb jij je eigen vrouw 
ontmoet?
Jasper: Haha, ja, ja… Nee hoor, 
dat is helemaal geen geheim. 

Bij het vorige pand waar we zaten hadden we een groot feest 
voor de opening en daar zagen we elkaar voor het eerst. Toen 
is het balletje daarna gaan rollen. Dus niet via een dating-app 
of iets.

De drempel om jezelf op te geven lijkt me ook best lastig, heb-
ben jullie wel altijd genoeg aanmeldingen? 
Jasper: In het begin hadden we nog niet veel aanmeldingen, 
maar eigenlijk werd dat al snel meer. Nu hebben we er meer 
dan genoeg.
Gerben: We doen nu ook wel oproepen via Facebook en via de 
publieke omroep. Na elke afl evering staat er ook altijd in beeld 
“Zou je graag zelf willen meedoen?”. Dat werkt goed. We delen 
ook fl yers uit of doen street-casting op bijvoorbeeld festivals. 

Hoe lang bewaren jullie aanmeldingen?
Gerben: We hebben nu meer dan 40.000 mensen in ons be-
stand, maar dat is wel echt van alle afgelopen jaren. Er worden 
bovendien steeds mensen uitgehaald die of echt niet meer 
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willen of bijvoorbeeld in de tussentijd al iemand anders hebben 
gevonden. Maar sommige mensen zijn gewoon lastig te koppe-
len en blijven heel lang in ons systeem. 

Is er nog verschil in hoeveel aanmeldingen er zijn tussen man-
nen en vrouwen?
Gerben: Er zijn heel veel vrouwen die zich aanmelden. We 
komen ook eigenlijk mannen te kort. Vooral mannen van mid-
delbare leeftijd zijn er heel weinig. Ze durven zich niet snel op 
te geven voor een televisieprogramma wat over liefde gaat, 
omdat ze zich niet zo snel bloot durven te geven. Vrouwen dur-
ven gewoon sneller over gevoelens te praten. Denk ook wel dat 
tweederde in ons systeem vrouw is.

Hoe lang duurt het gemiddeld tot een match is gevonden?
Gerben: Ligt er heel erg aan. We hadden pasgeleden een match 
voor een vrouw die al een jaar in het systeem stond. Dan denk 
je ook dat het niet meer gaat komen, maar dan vinden we toch 
na een jaar een match. Dat bleek uiteindelijk ook nog een schot 
in de roos. En soms komen er ook mensen binnen die zijn dan 
zó leuk of die hebben zo’n aparte hobby die precies matchen 
met iemand anders in het systeem waardoor ze meteen een 
match hebben. Dan duurt het dus helemaal niet lang.
Jasper: Je moet niet twee verschillende werelden aan elkaar 
willen koppelen. Een match moet wel echt een match zijn, ook 
al duurt het een jaar.

Worden er wel eens dates niet uitgezonden?
Jasper: Ten eerste neem je altijd meer dates op dan er wordt 
uitgezonden. Daarnaast gebeurt het ook gewoon wel eens dat 
we tijdens de opnames zagen dat het misging of zagen dat het 
niet paste. We zijn naar die mensen toegelopen 
en hebben eerlijk gezegd “Sorry, het spijt ons 
verschrikkelijk… Dit is niet de bedoeling. Dit gaan 
we niet uitzenden, want we hebben ons gewoon 
vergist. We bieden jullie het eten aan en misschien 
dat we in de toekomst nog een andere match voor 
jullie kunnen vinden.”

Lopen mensen ook wel eens zelf weg?
Gerben: Meestal zie je in de montageruimte wel 
of het misgaat. Dan zie je dat het ongemakkelijk 
wordt en dan lopen we er naartoe. In een heel 
zeldzaam geval geven ze het zelf aan, maar je bent 
op beeld en geeft iemand snel een tweede kans, 
dus eigenlijk gebeurt het vrijwel niet.
Jasper: We hebben het één keer gehad met een 
man. Die liep door de deur, zag z’n date en liep 
meteen weer weg. Vonden we nergens op slaan 
en hebben we natuurlijk ook niet uitgezonden.

Komt het wel eens voor dat iemand 
meerdere matches heeft? 
Gerben: Ja, toevallig vorige week nog. 
Dan ga je toch afwegen om een keuze te 
maken. Afstand, leeftijd, kinderen willen 
of niet, opleidingsniveau. En dan nog 
steeds blijven er soms twee over. Dan 
is het gewoon om het even. We bellen 
dan de matches op, omdat ze ingepland 
moeten worden in een weekend en als 
dan één van de twee kan is de keuze snel 
gemaakt. Maar dit is wel heel zeldzaam.

Hoe selecteren jullie welke matches wor-
den uitgenodigd?
Jasper: We hebben heel veel matches. Zo-
als Gerben al zei: er zitten 40.000 mensen 
in ons systeem, dat levert wel het één en 
ander op. 
Gerben: We proberen ook een mix van al-
les te krijgen in de afl everingen. Een wat 

ouder stel, een jonger stel, gay, alternatief en ga zo maar door.
Jasper: Je wilt het gewoon zo gevarieerd mogelijk hebben. We 
kijken erg naar diversiteit, ook omdat het de publieke omroep 
is. Die zijn daar heel erg mee bezig, terecht overigens natuur-
lijk. 

Voelt het als een succes als een date lukt?
Gerben: Zeker, absoluut. Ik word er altijd heel erg blij van. Als 
je twee mensen binnen twee uur zo verliefd ziet worden en el-
kaars handen ziet vasthouden als ze de deur uitlopen dan denk 
je: nou hebben we toch weer twee mensen gelukkig gemaakt 
die nu niet alleen op de bank hoeven te zitten.
Jasper: Het leukste is ook echt wanneer mensen die in het 
begin nog een beetje ongemakkelijk zijn na een tijdje helemaal 
opbloeien. Of van die mensen die toch een beetje klungelig 
zijn in de liefde en helemaal matchen met hun date. Hebben 
we toch weer mensen kunnen helpen, hebben we iets voor die 
mensen kunnen betekenen. 

Tegen Redactie Singles hebben jullie 5 jaar geleden gezegd 
dat het jullie doel was om een puur en integer programma te 
maken. We zijn nu 5 jaar later, is dit denk je gelukt?
Jasper: Ik denk dat zeker, dat is in ieder geval de bedoeling. 
Gerben: Ik denk ook dat als het programma niet puur en inte-
ger was, het ook niet was gelukt zo’n succesvol programma te 
maken. Als je het niet integer maakt, gaan mensen zich ook niet 
meer opgeven, want die denken toch dat ze alleen maar bela-
chelijk worden gemaakt. De mensen maken het programma, 
die moeten zich opgeven. 
Jasper: Nee, het is absoluut niet de bedoeling om het een plat 
en ordinair programma te maken en ik denk zeker dat dat is 
gelukt. We proberen het in ieder geval. 
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Ik vind mijn vriendschappen best lastig 
te combineren met mijn werk of studie.

Storm: Nou, ik ben op dit moment eer-
stejaars student en kom uit de Achter-
hoek. Ik heb een bijbaantje in het dorp 
waar ik woon in de Achterhoek, maar 
met school vind ik het dus wel lastig te 
combineren. Door de introductie heb ik 
gelukkig wel genoeg vrienden gemaakt 
in Nijmegen. Ik denk dat het wel mak-
kelijker wordt om te combineren als ik 
straks op kamers woon.

Mariska: Ja, ik herken dat wel. Veel van 
mijn vrienden ken ik van mijn studietijd. 
Toen mijn vrienden en ik op kamers 
zaten, deden we alles samen. Maar nu 
is iedereen weggetrokken uit Nijme-
gen, dus is het lastig om elkaar altijd te 
blijven zien. Ik reis bovendien ook veel 
tussen Amsterdam en Nijmegen. Ik zit 
ook in een fase waarin al mijn vrienden 
kinderen gaan krijgen, dus dat maakt het 
allemaal nog lastiger. Ik vond het dus in 
mijn studententijd veel makkelijker om 
bij te houden dan nu.

Ik heb meer over voor vrienden dan voor 
familie.

Mariska: Ik ben echt een familiemens. Ik 
kom uit een heel hechte familie en ik heb 
een goede band met veel familieleden. 
Dagen als kerst voelen voor mij ook 
totaal niet als een verplichting. Daarbij 
voel ik op zich ook een soort verantwoor-
delijkheid naar mijn familie. 

Storm: Ik ben ook een familiemens, maar 
in mijn familie ben ik aan de kant van 
mijn vader de oudste en aan de kant van 
mijn moeder een van de jongste. Dat 
leeftijdsverschil maakt de mogelijkheid 
om elkaar als vrienden te zien wel wat 
lastiger. Het is altijd wel heel gezellig, 
dus het voelt voor mij ook echt niet 

als verplichting. Wat je zegt over dat je 
familie ook als een soort vrienden voelt, 
vind ik iets lastiger in te schatten, maar ik 
snap je gevoel van verantwoordelijkheid.
 
Mariska: Ik heb ook juist dat ik me nog 
meer verantwoordelijk voel als mijn 
familieleden jonger zijn dan ik. Ik heb 
bijvoorbeeld al best vaak scripties nage-
keken en met eindexamens geholpen.  

Storm: Ja, ik heb ook vaak het gevoel 
van een grote neef. Laatst vroeg bijvoor-
beeld een van mijn jongere neefjes van 
veertien: ‘Hey Storm, hoe scheer jij je?’, 
en dat durfde hij dus niet aan zijn vader 
te vragen. Misschien is mijn band met 
mijn familie toch hechter dan ik zelf denk.

Ik vind Valentijnsdag suf.

Mariska: Ja, enorm! 

Storm: Ja, eens. Mijn vriendin vindt dat 
nu ook heel leuk, maar ik heb zoiets van: 
we zien elkaar vaak en we laten vaak 
genoeg zien dat we van elkaar houden, 
maar dan moet er per se een dag zijn om 
dat te laten zien. Ik denk niet dat zo’n dag 
nodig is. 

Mariska: Ik ben ook eigenlijk veel meer 
verrast als mijn vriend bloemen voor me 
heeft gekocht wanneer het geen Valen-
tijnsdag is. 

Storm: Ja, mensen verwachten ook zo 
veel van je op zo’n dag. 

Studenten VS Docenten
DEZE EDITIE: STORM VS MARISKA

TEKST SOFIA CLAVERO ROJAS 
BEELD HILDE HAMHUIS 

Met Valentijnsdag op de loer zijn wij wel heel benieuwd met hoe de band met familie, 
vrienden en relaties zit bij een van onze studenten en een van onze docenten. In deze 
rubriek gaan student Storm Wissink en docent Mariska Kleemans hierover in gesprek.

Ja, enorm! 
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Voor degenen onder ons die zich nu toch 
nog afvragen wat Drift precies inhoudt, 
volgt een kleine samenvatting. In 2002 
vond Brent Roozendaal dat er een alter-
natief moest komen voor het gebruike-
lijke stapavondje. De hele avond in een 
bruin café biertjes drinken, meejoelen 
met Nederlandse muziek en dronken de 
weg naar huis proberen te vinden was 
passé, maar veel andere opties waren er 
voor de Nijmeegse student niet. Het idee 
voor Drift was geboren. Na de eerste edi-
ties (waar Brent zelf nog als DJ draaide) 
in een klein zaaltje achterin de Hertogs-
traat verplaatste Drift zich al gauw naar 
het oude Doornroosje. Sinds 2011 is 
de Vasim de vaste plek voor de festivals 
van Drift. Deze oude fabriekshal van 
kunstzijdespinnerij NYMA ademt tegen-
woordig weer leven, cultuur en een vrije 
geest. Karaktereigenschappen die maar 
al te goed aansluiten bij het gedachte-
goed van Drift. Twee keer per jaar mixen 
in de Vasim en op het terrein eromheen 
jonge geesten met de oude en een indus-
triële setting met moderne technomuziek. 
Alles met één doel: een verdomd goed 
feestje neerzetten. 

Het bezoek
Het is avond wanneer we het terrein van 
Drift betreden. Het is er zo goed als leeg 
en niks lijkt erop dat hier jaarlijks vele 

mensen samenkomen om feest te vieren 
in en rondom de Vasim, met zo’n tachtig 
verschillende artiesten. Wat betreft Drift 
Festival 2019; deze liep totaal anders 
dan gepland. Door heftige weersom-
standigheden waren de organisatoren 
genoodzaakt één dag van het festival af 
te lassen. Ook Herfstdrift 2019 verliep 
niet helemaal volgens de verwachtingen; 
er waren te veel kaarten over en één po-
dium viel uit doordat de elektriciteit niet 
meer werkte.

Vanuit ingang Noord lopen we bij de 
Vasim naar binnen. Naast Drift Festi-
val is de Vasim ook de plek voor het 
engste spookhuis van de Benelux, de 
herdenking van Market Garden en in de 
zomervakantie staan er springkussens 
waar kleine kinderen zich op kunnen ver-
maken. Ook leuk om te weten is dat onze 
eigen CW’ers Mart en Frank van Indigo 
hier hun opnamestudio hebben. In de 
garage onder de Vasim bevindt zich een 
werkplaats, maar wordt vooral gebruikt 
als ruimte om de tenten op te bouwen 
voor de festivals.

Communicatie
Voor deze reportage spraken wij af met 
Teng Derks - parttime-werkende bij Drift 
en eveneens CW-student. Hij vertelde 
ons meer over het reilen en zeilen van 

Drift. Naast het bekende Drift Festival 
in de zomer en Herfstdrift in - zoals de 
naam al aangeeft - de herfst, is er ook 
de Drift Nieuwjaarsdans tijden Oud en 
Nieuw, Paasdag Witte Donderdag en 
een boottocht tijdens de zomerfees-
ten, genaamd Drift op de Boot. Bij het 
organiseren van zulke feesten is het 
goed verlopen van de communicatie- en 
marketingcampagne van groot belang. 
Deze bestaat onder andere uit het aan-
gaan van samenwerkingen, het sturen 
van nieuwsbrieven, de kaartverkoop, het 
bijhouden van het contact met de online 
ambassadeurs en het bijhouden van 
de webshop. Zeker wanneer er zich iets 
afspeelt zoals vorig jaar zomer met het 
aflassen van een dag van het festival, is 
het belangrijk dat de communicatie met 
de bezoekers goed verloopt. 

Het team
Naast Teng werken ook Mauke, Rick, 
Jesper en Rick eraan mee om de festivals 
tot een succes te maken voor jou als 
Drift-bezoeker. Mauke is de manager en 
overziet alles in grote lijnen. Teng assis-
teert hem hierin. Rick is de copywriter en 
is verantwoordelijk voor de teksten die je 
overal van Drift tegenkomt. Verder stelt 
Jesper de line-up samen. Hierbij moet hij 
vooral rekening houden met een bepaald 
budget en de sound van Drift. 

DRIFT - OM TE DANSEN
TEKST FLEUR HENSEN & JAN SCHOLTEN
BEELD MARLOES VAN DALEN

Drift. Een niet meer weg te denken begrip in de Nijmeegse jongerencultuur. Om er-

achter te komen hoe Drift is uitgegroeid (en nog verder wil groeien) tot een voor veel 

Nijmegenaren heilig begrip, gingen wij voor deze editie van de Freem langs bij het 

bedrijf achter de populairste technofestivals in Nijmegen en omstreken. 
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Deze sound moet techno zijn en daar-
naast ook zeker vernieuwend. Zo is er 
een playlist ontwikkeld die te vinden is 
op Spotify, waar nummers in staan van 
de artiesten die de bezoekers kunnen 
verwachten op de festivals. De line-up 
bestaat ten eerste uit bekendere arties-
ten. Hierbij is het belangrijk dat hun 
bekende nummers worden uitgelicht. 
Maar ook de meer onbekende artiesten 
krijgen bij Drift een podium. Zo staan er 
in de playlist voor Drift-festival artiesten 
uit verschillende landen. Jesper is dus 
overal op zoek naar toffe techno deuntjes 
om de bezoekers van Drift mee te verras-
sen. De andere Rick heeft sinds 2014/2015 
nieuw leven in de communicatie van 
Drift geblazen. Van de eerst ietwat onpro-
fessionele flyertjes die Drift verspreidde, 
zijn er vernieuwde vormen van print 
media tot stand gekomen. ‘‘Er kan nu wel 
gesteld worden dat de designs on point 
zijn’’, aldus Teng. Toch blijft de mond-op-
mond-reclame de beste manier om 
mensen aan te trekken tot de 
Drift-festivals. 

De tijdlijn
Maar voordat Drift begint met de social 
mediacampagnes, kaartverkoop en het 
creëren van eerdergenoemde Spotify 
playlists, staat hen een lange en overvol-
le tijdlijn te wachten. Drie dagen nadat 
Herstdrift 2019 was afgelopen vond de 
eerste brainstormsessie voor Drift Festi-
val 2020 al plaats. Na ruim 17 jaar Drift 
is er een soort formule ontstaan waar 
het team zich veelal aan houdt. Bij deze 
strakke aanpak wordt er gewerkt met 
zogeheten ‘pijlers’. Dit zijn de hoofddoe-
len waar naartoe gewerkt moet worden 
voor een succesvol festival. Ruim een 
half jaar van tevoren zijn deze pijlers al 
bekend en kunnen er subdoelen worden 
gevormd.”Wie willen we hebben? Hoe 
gaat de campagne eruitzien? Wat voor 
unieks gaan we dit jaar neerzetten?”. En 
de hamvraag: “Hoe gaan we dit allemaal 
op tijd voor elkaar krijgen?”. 

De bezoekers
Drift is tot nu toe vooral een succes 
onder de Nijmegenaren; maar liefst 
75% tot 80% van de bezoekers komt uit 

onze mooie stad. Voor Drift is het dan 
ook van belang om in te spelen op het 
karakter van Nijmegen. Zo was Drift op 
de Boot niet mogelijk geweest zonder de 
ligging aan de Waal. Afgelopen jaar was 
er een nieuw idee tot stand gekomen. 
Er was een tijdelijke website voor een 
‘Drift-marktplaats’ opgezet, waar de 
bezoekers van Drift gratis bij inwoners 
van Nijmegen konden overnachten. Dit 
was vooral makkelijk voor bezoekers die 
buiten Nijmegen woonden. Zo werd er 
op de ‘Drift-marktplaats’ onder andere 
een verblijf aangeboden in de ‘Botten-
daalse jungle’: je kon dan bij iemand in 
de tuin slapen die in de wijk Bottendaal 

woont. Om de tevredenheid van de 
bezoekers op peil te houden, wordt er na 
elk festival een online enquête verspreid. 

Tijdens de rondleiding en het stellen van 
vragen kwamen we er al gauw achter dat 
Drift niet draait om commercie. Alles wat 
Drift doet heeft als doel de ervaring voor 
bezoekers zo uniek en prettig mogelijk 
te maken. De festivals van Drift zouden 
immers niet succesvol zijn zonder de 
trouwe bezoekers. Om een klein beeld te 
vormen van wat men keer op keer terug 
naar de festivals van Drift trekt vroegen 
wij vaste ‘Drifter’ en mede CW-studente 
Eva Nagelkerke en haar huisgenoten 
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om hun mening en motivatie. “De sfeer 
spreekt ons het meeste aan. Je bent er 
vrijwel altijd zeker van dat je bekenden 
tegen gaat komen die er net zo veel van 
genieten als jij en dat maakt het vrij 
uniek. Het voelt elke keer weer als één 
grote vriendengroep. De verscheidenheid 
aan feesten het hele jaar door, waaron-
der dag- en nachtfeesten trekt ons er 
heel erg naartoe.” Ook vroegen we ze 
om de festivals van Drift in één woord 
te omschrijven. “Nice. Chill. Wonderlijk. 
Betrouwbaar. Ondanks de problemen 
van vorige edities weet je altijd zeker dat 
je een leuke tijd gaat hebben.”.  

De toekomstplannen
Wat betreft de toekomst heeft Drift 
genoeg plannen voor de boeg. In 
Nijmegen wil Drift blijven groeien, en 
daarnaast streven ze er ook naar om bui-
ten Nijmegen een vast begrip op het ge-
bied van technofestivals te worden; hier 
ligt echter niet de nadruk op. Op kortere 
termijn staat er een nieuw concept op de 
planning. Deze lente zal er bij de Vasim 
een tijdelijk strandpaviljoen geopend 
worden waar Drift een rol bij zal spelen. 
‘Het is een stukje industrieel erfgoed wat 
karakter ademt.’, aldus de organisatoren. 
Of dit ook weer een succes zal worden 
als de festivals, zal nog moeten blijken. 
Maar kijkend naar hoe alles wat Drift 
aanraakt lijkt te veranderen in goud zijn 
er weinig twijfels mogelijk.

10

REPORTAGE



Samen doorliepen Hakim en ik de onderbouw van de basisschool in een boerengat. In de 
pauzes speelden we soms tikkertje met de andere kinderen, maar vaker kneedden we in de 
zandbak kasteeltorentjes waar prinsessen zich schuilhielden en groeven grachten om hen te be-
schermen. Hakim en ik deelden een rijke fantasie en sommige jongens werden daar op de een 
of andere manier boos om. Eén keer moesten we allebei huilen omdat er een vetzak uit groep 
5 een bommetje deed op ons zandkasteel. Huilen leverde niet veel nieuwe vriendjes op. We 
hadden wel allebei twee vriendinnetjes, het was een tweeling en ze heetten Karina en Yvonne. 
Als we geen zandkastelen bouwden, speelden we met Karina en Yvonne het K3-spel. Kristel en 
Kathleen huppelden rond en zongen liedjes, wij kropen als aangelijnde hondjes achter ze aan.
 
Op mijn achtste begon ik met voetballen. Hakim bleef zandkastelen bouwen, tekenen en K3 spe-
len. Ik wilde een echte jongen worden en daar had Hakim niet zo’n last van. Onze vriendschap 
verwaterde en we stuurden elkaar op MSN geen emoticons meer. Ik ging naar een basisschool 
dichter bij de grote stad. Nike petjes en skelters maakten plaats voor New York Yankee petjes 
en skateboards. Ik werd vriendjes met Soufyan, hij droeg een balletjespistool en een vlag van 
Marokko in zijn nektasje en schold vaak met kanker. We hadden in de klas een keer een kringge-
sprek waarin drie meisjes zeiden dat ze bang voor Soufyan waren. Op sommige dagen deelde ik 
mee in Soufyan’s tirannie. Ik werd zelfs een keer een week geschorst van het pleintje, omdat ik 
iemand tegen zijn schenen had geschopt na het voetballen. Ik was enorm trots. Ik leerde dat het 
soms ook helpt om niet alleen maar stoer te zijn; op dag twee van de schorsing vond de juf mij 
onder een pingpongtafel, waar ik zachtjes in mijn handen zat te wenen. Toen had de juf medelij-
den en mocht ik weer voetballen met de andere jongens.

Nu, twaalf jaar later, huil ik nog steeds wel eens als ik niet mag voetballen. Ik speelde laatst 
slecht tijdens een wedstrijd en werd in de rust gewisseld. Toen alle medespelers weer op het 
veld stonden en ik alleen in de kleedkamer achterbleef, kwamen de tranen. Ik vertelde mezelf 
dat huilen betekent dat je ergens om geeft. Humor en verdriet slijpen de scherpe randjes van je 
zorgen glad. Lachen en huilen maken de dingen lichter, dat begreep ik op de basisschool en nu 
probeer ik opnieuw te ontdekken wat die emoties betekenen. 

Ik heb Hakim al tien jaar niet meer gezien, soms vraag ik me af hoe het met hem gaat. Op 
Facebook staat dat hij bouwkunde en architectuur studeert. Hakim heeft een architectuurprijs 
gewonen en wordt door de jury geprezen voor zijn verbeeldingskracht. Op een van zijn Face-
bookfoto’s ligt hij languit aan de oever van een Alpenmeertje, staart dromerig naar het wolken-
dek. Zou Hakim nog wel eens terugverlangen naar de zandbak op het schoolplein, aan handen 
die wroeten in aarde, aan kasteelgrachten?

Mijn allereerste vriendschap sloot ik met Hakim uit groep 2. Hakim had een nektasje 
waar hij zijn knikkers in bewaarde. Hakim had geen papa en mama uit Marokko. 
Hakim had twee progressieve mama’s die het hip vonden om hun Hollandse zoontje 
een Marokkaanse naam te geven.

TEKST ILJA SCHEIFES
BEELD MARLOES VAN DALEN

WE STUURDEN ELKAAR GEEN 
EMOTICONS MEER OP MSN
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ECHTE 
VRIENDSCHAPPEN
Deze editie van de Freem staat in het teken van bloei. Met het voorjaar staat 
immers niet alleen de natuur in bloei, maar ook de mens. Op 14 februari vieren 
we de liefde met de mensen van wie we houden. Hoewel het op deze dag 
meestal draait om de personen voor wie je verliefde gevoelens hebt, dragen 
we voor onze beste vrienden ook bijzondere gevoelens. Sterker nog, het zijn 
die vrienden die jou misschien nog beter kennen dan je eigen geliefden. Wat 
voor rol spelen jouw vrienden in je leven? En hoe hebben jouw vriendschappen 
zich ontwikkeld? Hieronder een rijtje spreekwoorden die jouw vriendschappen 
kunnen omschrijven. 

TEKST JAN SCHOLTEN & NINA VAN ZANTEN
BEELD LISAN POT
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Twee handen op één buik 
“Je kent het wel: twee vrienden die niet van elkaar te scheiden zijn. Mijn buurmeisje en 
ik waren jarenlang onafscheidelijk van elkaar. Mijn huis was haar huis en haar huis was 
mijn huis. Totdat ik verhuisde. Diep ongelukkig was ik, hoewel ik slechts tien minuutjes 
van haar vandaan woonde. Toch voelde het anders als ik bij haar langs ging, soep mee at 
met de hele familie en ’s avonds laat thuiskwam. Het toeval wilde dat mijn buurmeisje en 
haar ouders kort na mijn verhuizing ook op zoek gingen naar een nieuw huis. Precies op 
dat moment hadden mijn buren in mijn nieuwe straat hun huis te koop gezet. Zo gebeur-
de het dat mijn oude buurmeisje na ongeveer drie jaar opnieuw mijn buurmeisje werd!”

In nood leert men zijn vrienden kennen 
“Ben jij wel eens in nood geweest? Ik wel. Geloof me, dan pas leer je je beste vrienden 
kennen. Het begon heel onschuldig. Ik was die dag samen met mijn middelbare school-
klas bezig een videoclip op te nemen. Het gehele schoolgebouw werd van top tot teen 
versierd, inclusief de ingang. Laat dat nu net de plek zijn waar ik met een groep vriendin-
nen druk bezig was. In mijn enthousiasme kwam ik op het geniale idee om een slinger 
vast te maken aan een deur en daarbij balanceerde ik op een schoolkrukje. Je raadt het 
al: dat liep niet goed af. De deur klapte namelijk open, waardoor ik werd gelanceerd van 
het krukje op de grond. Mijn vriendinnen lagen eerst dubbel van het lachen. Daar lag 
ik dan op de grond. Het deed zeer. Mijn been. ‘Ach, dat gaat zo wel over’, dacht ik. Na 
een uur hield ik het niet meer. Mijn moeder werd gebeld. Huisarts. Spoed. Ziekenhuis. 
Operatie. 

Na mijn ziekenhuisopname mocht ik weer naar huis. Voordat ik überhaupt een stap kon 
zetten, stonden mijn twee beste vriendinnen al op de stoep. Ik kreeg kilo’s chocola, vol-
geschreven kaarten en werd om de minuut geappt. Soms realiseer je je niet hoe belang-
rijk die vrienden voor je zijn, maar op dat moment kon ik wel huilen van blijdschap.” 

Op de kloosters reizen (altijd bij vrienden kunnen logeren) 
“Het is altijd prettig een plekje te hebben waar je aan het einde van de dag terecht kan. 
En dan maakt het niet uit wat de situatie is, zolang ze maar voor je klaarstaan. Dit had ik 
zelf nodig toen op mijn 15e mijn ouders gingen scheiden. De sfeer thuis was in de maan-
den daarvoor op z’n zachtst gezegd onaangenaam en als jonge tiener is dat allesbehalve 
een prettige omgeving om in op te groeien. Gelukkig had ik een goede vriend met 
ouders die een goud hart hadden. Toen ze doorkregen wat er aan de hand was (niet 
moeilijk wanneer ik daar vier dagen in de week at en sliep) was het voor hun een mak-
kelijke keuze. Ik werd behandeld als tweede zoon. En nu, bijna zeven jaar later, is hij nog 
steeds mijn beste vriend en is het een warm welkom wanneer ik bij zijn ouderlijk huis 
langs kom; iets wat helaas te weinig gebeurt. Ik heb door de jaren heen altijd geprobeerd 
om ze te bedanken voor wat ze voor me hebben betekend, maar dit zijn dingen waar 
geen enkel bedankje groot genoeg voor is. Gelukkig heb ik nog even om mijn 
waardering te laten blijken. Want vrienden als deze, die zijn voor het leven!” 

Een goede buur is beter dan een verre vriend 
“Toen mijn vrienden en ik van de middelbare school eenmaal gingen studeren, zat de 
kans er van tevoren al dik in dat de vriendengroep zou gaan opsplitsen. De een ging 
naar Groningen, de ander naar Leiden en sommigen zochten het zelfs over de grens. Zelf 
eindigde ik in Nijmegen. Hartstikke leuk dat studeren, maar vaak schiet tijd voor vrienden 
erbij in. Vooral als er gemiddeld zo’n honderd kilometer tussen onze voordeuren zit. Ik 
heb nog lang geprobeerd in contact te blijven met vrienden in Delft. Vlak nadat we 
allemaal onze eigen weg waren gegaan, spraken we nog wel eens af. Dan maakte we 
er nog tijd voor, want we hadden nog geen drukke tentamenperiodes of gigantische 
groepsprojecten. Maar toen maakte iedereen nieuwe vrienden die wel dichtbij wonen 
en die we dagelijks zagen. En hoeveel moeite we ook deden, als er dan op een gegeven 
moment weinig reactie meer komt van de andere kant, dan is de keuze snel gemaakt.”

Allemans vriend is iedermans nar (je kunt het niet voor iedereen goed doen) 
“Tja, hoe graag je ook alles altijd en voor iedereen goed wilt doen, dat lukt bij lange na 
niet altijd. Mensen teleurstellen is nooit leuk, en al helemaal niet als het vrienden zijn 
die dichtbij je staan. Een aantal jaar geleden speelde ik nog in een band samen met mijn 
toenmalige beste vriend en wat vrienden van school. Wat begon als een leuke hobby 
op de zaterdagmiddag, groeide al snel uit tot meerdere repetities per week en zelfs wat 
betaalde optredens hier en daar. 

Toen het eenmaal wat serieuzer werd nam mijn beste vriend al snel de leiding en zelf 
heb ik er altijd moeite mee de touwtjes uit handen te geven. Wanneer iets begint als een 
leuke en ontspannend hobby in het weekend, maar dan begint te lijken op een tweede 
bijbaan, dan is de lol er snel af. Ik wist eigenlijk van tevoren al dat de vriend in kwestie 
het niet zou pikken als ik zou stoppen, want zonder slaggitarist is er weinig band meer 
aan. Toch koos ik toen voor mijn eigen geluk. Dat heb ik helaas moeten bekopen met een 
vriendschap en een beste vriend die ik vervolgens twee jaar niet heb gezien. Gelukkig 
loopt het verhaal goed af, want we zijn nu betere vrienden dan ooit tevoren!”
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Hoe kwamen jullie op het idee voor de 
Maak Vrienden Facebookgroep?

Luciano: De Maak Vrienden Facebook-
groep is in eerste instantie een uit de 
hand gelopen grap van Leon en mij. We 
zaten al in andere openbare Facebook 
vriendengroepen en dachten: dit kunnen 
wij beter, leuker en vooral actiever.

Leon: En daarom zijn we in andere 
openbare vriendengroepen op Facebook 
gaan scouten naar gangmakers. We 
hadden een gezicht van de groep nodig, 
iemand die de kar trekt. Op een gege-
ven moment belandden we zelfs op de 
Facebookpagina van de vereniging voor 
postzegelverzamelaars.

Luciano: Op zulke plekken hebben we 
mensen als Freddy, Annie, Pieter en 
Michael gescout.

Wat bedoel je met mensen als?

Leon: Ik bedoel dat niet lullig, maar deze 
mensen hebben wel een handleiding 
en weten niet altijd wanneer iets als een 
grapje is bedoeld. Tegelijkertijd zijn ze 
ook heel authentiek en dat waarderen 
onze leden. Een oud-lid genaamd Pieter 
maakte wekelijks een live kookvlog 
waarin hij alleen zijn hoofd filmde in 
plaats van het koken zelf, ondertussen 
praatte hij de tijd vol. Door alle aandacht 
van de leden heeft hij besloten voor 
zichzelf te beginnen. Hij had een tijdje 

Leon: We merken eigenlijk als Freddy en 
Annie tevreden zijn, de rest van de 
groep ook tevreden is.

Jullie zijn bijna een soort liefdadigheids-
instelling…

Luciano: Dat klopt ook wel deels…

Tegelijkertijd hebben deze mensen het 
vaak niet door als er een grapje wordt 
gemaakt. Zo zag ik laatst een meme 
waarin het hoofd van Freddy in het 
lichaam van Trump was geplakt met 
daaronder de tekst: ‘Make de Maak 
vrienden groep great again.’ Zijn jullie 
soms niet bang dat jullie qua ironie en 
humor een grens over gaan?

Luciano: Onze leden halen grappen met 
Freddy en Annie uit, maar meestal wel 
op een respectvolle manier. Het zijn een 
soort culthelden en zo worden ze ook 
behandeld. De meeste leden kennen hun 
grenzen. Als mensen bijvoorbeeld te 
bewust spelfouten gaan maken, provo-
ceren of pesten, gooien we ze eruit. En 
als er ruzies ontstaan in de groep moet 
je als ‘berheer’ ingrijpen en de pesters 
aanpakken.

DE CULTHELDEN VAN DE 
MAAK VRIENDEN FACEBOOKGROEP

Dat sociale media ons minder sociaal zouden maken is zo langzamerhand een bekend devies op nieuws-
platformen. Eenzaamheid is een groeiend maatschappelijk probleem en sociale media zouden een van de 
boosdoeners zijn. Oud-studenten Luciano van Leeuwen en Leon Heger bewijzen met hun ‘Maak Vrienden 
Groep’ op Facebook, waar duizenden mensen de dagelijkse zin en onzin van het leven delen, memes plaat-
sen, lieve woordjes tegen elkaar zeggen, maar op zijn tijd elkaar ook in de haren vliegen. De twee zijn de op-
richters van de vriendengroep, die voor niet-leden volgens Luciano het best valt te duiden als: ‘een ironische 
dagbesteding voor jong en oud’, maar ook sterk doet denken aan een online basisschool voor volwassenen. 
Ik spreek Luciano en Leon op een grauwe decemberdag in een cafeetje in Nijmegen over hun initiatief.

TEKST ILJA SCHEIFES
BEELD MARLOES VAN DALEN

een eigen kookkanaal, maar daar is hij 
inmiddels weer mee opgehouden.

Kunnen jullie uitleggen wie Freddy is? De 
groep lijkt vooral om hem te draaien.

Luciano: Ook Freddy hebben we gescout 
uit een andere vriendengroep. Freddy is 
een man van middelbare leeftijd met een 
beperking. Voor zo iemand kan een 
online vriendengroep de wereld 
betekenen. We hebben hem geleidelijk 
een steeds belangrijkere rol gegeven. Hij 
plaatste veel kiekjes van duiven op zijn 
balkon en hebben hem daarom de titel 
‘huisfotograaf’ gegeven en inmiddels 
maakt hij regelmatig livevlogs en is hij al 
een tijdje berheerder van de groep. 

‘Berheerder?’

Luciano: Ja, spelfouten zijn een ding in 
onze groep. We hebben een beetje een 
eigen taaltje ontwikkeld. Zo schrijven we 
‘posetief’ in plaats van positief, ‘group’ 
in plaats van groep, ‘vrienders’ in plaats 
van vrienden en ieder lid sluit af met een 
groet. Leon, Freddy en ik worden aange-
sproken met onze titel ‘berheerder.’ 

Leon: Had ik Annie al genoemd? Zij is 
ook een belangrijk lid. Ze houdt de groep 
draaiende met grappige memes met 
vaak een seksueel tintje. Ze is favoriet 
om ‘Lid van het jaar 2019’ te worden. Die 
stemming begint eind december.

Luciano: Annie kan soms ook wel een 
kort lontje hebben, maar dat hoort er 
gewoon een beetje bij. 
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Leon: Het ‘berheer’ is streng doch 
rechtvaardig…

Luciano: .... en rotte appels worden 
verwijderd. 

Zien jullie de leden van de Maak vrien-
den Groep ook wel eens in het echt?

Luciano: We hebben onlangs onze 
eerste Maak Vrienden Groep bijeen-
komst in Café Malle Babbe in Nijmegen 
georganiseerd waar uiteindelijk dertig 
leden aanwezig waren. Een deel van 
de jongere garde van de groep kwam 
tegen onze verwachting in ook opdagen. 
Een van onze moderacers (moderators) 
Ben Scholten is Annie op gaan halen in 
Noord-Brabant. Freddy kwam met de 
trein naar Nijmegen...

Leon: ….maar hij stond dus al om half 
twee op het station, terwijl we om vier 
uur hadden afgesproken. Ik denk dat hij 
gewoon te enthousiast was. Tot vier uur 
heeft hij alleen maar rondjes gelopen op 
het station. Toen we hem daar opgehaald 
hebben, zijn we eerst even rustig wat 
gaan eten bij mij voordat we de andere 
leden van de groep aan hem voorstelde, 

een huisfeest gaan en het leek ons leuk 
om verkleed te gaan als ‘berheerder’, dus 
hebben we dit T-shirt laten maken. 

Leon: Toen besloten we er ook een voor 
Freddy te laten maken en die hebben we 
naar hem opgestuurd. Hij was erg blij en 
trots. 

* Ter bescherming van de culthelden van 
de Maak Vrienden Groep zijn er voor 
hen gefingeerde namen gebruikt in dit 
interview. 

dat was al spannend genoeg. Uiteindelijk 
sliep hij op een matrasje in mijn kamer.

Luciano: Ik ga trouwens ook nog op 
Tweede kerstdag bij Freddy langs en er 
komt binnenkort een nieuwe 
ledenbijeenkomst.

Jullie lijken veel te doen voor de leden 
van de vriendengroep, maar wat halen 
jullie er eigenlijk zelf uit?

Leon: Humor...

Luciano: En je kunt je creativiteit kwijt 
in het schrijven van berichten en maken 
van memes. Je kunt de groep zelf vorm-
geven. Zo hebben Leon en ik een hekel 
aan Jandino A en Najib Amhali. Over die 
twee mag niet gepraat worden. 

Leon: En ook niet over Victor Mids, die 
weet zelf niet goed wat zijn beroep nou 
precies is. Is het nou arts of illusionist?

Ondertussen haalt Luciano trots zijn 
Maak Vrienden Groep T-shirt uit zijn tas.

Luciano: Leon en ik zouden laatst naar 
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Iglorious
De Drie Gezusters stond weer lekker vol op 27 novem-
ber! Studenten vanuit maar liefst zes verschillende 
studieverenigingen braken samen de tent af. Jassen 
lagen overal op de banken, want deze aan houden was 
geen optie. Het was namelijk binnen goed warm gewor-
den door alle drukte. Er werd tot in de late uurtjes goed 
gedronken, gedanst en gezongen. Alle ingrediënten voor 
een mooi feestje waren aanwezig!

S-cape
De eerste S-cape editie van dit jaar was 
weer een groot succes. Samen met een 
aantal andere studieverenigingen konden 
leden stoom afblazen van de tentamens 
tijdens dit geslaagde feest. In de Drie Ge-
zusters gingen zowel boven als beneden 
de voetjes van de vloer. Verschillende mu-
ziekstijlen passeerden de revue, maar de 
technokelder in de zaal beneden bleek al 
snel favoriet. Ook met de zachte prijsjes 
voor biertjes en mixdrankjes was er voor 
iedere portemonnee en drinker wat pils... 
eh, wils!  

Mycelium 
Inside

De afgelopen maanden zijn er weer verschillende activiteiten van Myce-
lium geweest waar onze leden massaal op af kwamen. Het legendarische 
ledenweekend vond plaats, de eerste Familiedag werd georganiseerd en 
de kerstdagen werden gevierd met het jaarlijkse kerstdiner.

TEKST PUCK VAN OVERVEST & LAURA HAAGMANS
BEELD HILDE HAMHUIS

Pubquiz 
Knusheid en competitie gingen hand in hand tijdens de 
pubquiz in Café ‘We Gaan Beginnen’. Zes teams - ieder 
aangesterkt door een docent - gingen de strijd met elkaar 
aan in verschillende rondes waarin onder andere hun ken-
nis over Mycelium, filmmuziek en Nijmegen werd getest. 
Tijdens de pauzes was het zo knus dat naar de wc gaan 
een ware worstelpartij bleek. 
Team Serrano’s Daalhammetjes ging lang nek-aan-nek 
met Paul Nelissen, maar die eerste trok met twee punten 
verschil uiteindelijk aan het langste eind. 

Ledenweekend
Tijdens het traditionele Mycelium ledenweek-
end mochten de leden zich dit jaar in het hoge 
noorden ‘Op avontuur in hun Subcultuur’! 
Met het ‘Pauper Paradise’ op de vrijdagavond 
kwamen de mooiste plakplaatjes, gestreepte 
badslippers en oldskool Adidas jackies tevoor-
schijn. De sportieve activiteiten op de zaterdag 
hielden menig Mycelium lid warm, maar ook 
de hersens werden gekraakt tijdens de pittige 
escape room. De groepsbonding tussen de go-
thics, fitgirls, boeren, kakkers, nerds en hippies 
bereikte zijn hoogtepunt tijdens de georgani-
seerde cantus. Onder leiding van Max Nijhof, 
Lott Fransen en Eveline de Boer werden de 
liederen luidkeels gezongen. Deze gezelligheid 
duurde deze nacht nog lang voort! 
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Reisinschrijving
De studiereis van Mycelium gaat dit jaar gaat naar het pit-
toreske Bologna in Italië. Een stad waar je jezelf iedere dag 
kan volproppen met pizza of pasta en echte Italiaanse gelato. 
Daar zullen veel leden nu al naar uitkijken! Om 8 uur ‘s och-
tends stonden de eerste mensen al voor de deur te wachten. 
De wachttijd werd besteed door even lekker te Netflixen. 
Iedereen die mee wilde kon dit jaar ook werkelijk mee. Er 
waren nog een aantal plekken over.

Kerstdiner
De inschrijvingen voor het kerstdiner reisden 
dit jaar de pan uit! De gelukkigen die zich 
een stoel hadden weten te bemachtigen, 
konden voor slechts €12,50 genieten van 
een heerlijk 3-gangenmenu in de Waagh. De 
gezamenlijke zolderverdieping zorgde voor 
een knusse sfeer en gezelligheid. Iedereen 
had zijn mooiste pak, glitterbroeken of -shirts 
uit de kast gehaald en zag er beeldig uit. Met 
de spareribs als hoofdgerecht werd dan ook 
extra voorzichtig omgegaan. Er werden veel 
dikke ‘fijne feestdagen’ knuffels uitgedeeld 
en de beste wensen voor het nieuwe jaar 
uitgesproken. 

Familiedag
Dit jaar werd voor het eerst de ‘Familiedag’ (voorheen ‘Ouder-
dag’) georganiseerd. Op vrijdag 22 november konden naast 
de ouders ook broertjes, zusjes, oma’s, opa’s en vriend-
(inn)en een kijkje nemen binnen Communicatiewetenschap. 
De studenten en familieleden kregen bij binnenkomst een 
kopje koffie, waarna ze met een praatje van de CFA en voorzit-
ter werden ontvangen. Daarna mochten enkele docenten hun 
favoriete gastcollege geven. Serena Daalmans beet de spits af 
met haar onderzoeksonderwerp ‘moral rumination’. Mariska 
Kleemans volgde met een college over de invloed van nieuws 
op kinderen. Na deze tweede ronde had de excursiecommis-
sie een heerlijke lunch voorbereid. Met goed gevulde buikjes 
luisterde de zaal naar Carlo Hagemann die over zijn grote 
liefde mocht vertellen: de radio. De dag werd afgesloten met 
een rondleiding over de campus en een gezellige borrel!

De Pils Paralympics
Bij de ‘Pils Paralympics’ streden onze studiegenoten in teams 
van twee tegen elkaar in een aantal rondes van verschillende 
drankspellen: ‘Stef stuntpiloot’, ‘Boter, Kaas en Eieren’, ‘Wat 
doet guy?’ en flippong. Tijdens de halve finales en de finale 
werden er zenuwslopende beerpong wedstrijden gespeeld. 
De finale ging uiteindelijk tussen de gebroeders Koen en Luuk 
Leidelmeijer en Mats de Vries en Luuk Renes. Eerst leken Luuk 
en Koen te winnen, maar uiteindelijk wonnen Mats en Luuk 
alsnog! De laatste beker duurde een eeuwigheid... Daarna 
werd er karaoke gezongen in de Next Level. Uiteindelijk 
eindigde de avond in de Malle Babbe. Kortom: het was een 
geslaagde avond!
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TEKST FLEUR HENSEN & NINA VAN ZANTEN
BEELD LISAN POT

Het voorjaar is in aantocht. Dat betekent dat we massaal uit onze winter-
slaap ontwaken, afscheid nemen van stamppot en onze winterjas weer 
veilig in de kast opbergen. Voor alle mensen die nog uit hun winterdip 
moeten komen, heeft de Freem alvast de beste trends van dit seizoen 
voor jou op een rijtje gezet!

TRENDS

Klup

Met Tinder zijn de meesten onder ons 
vast wel bekend. Nu is er ook een soort 
Tinder, maar dan speciaal voor oudere 
mensen! Op de app Klup kan je een 
account aanmaken en je foto uploaden. 
Verder heeft de app hetzelfde principe als 
Tinder: geef je iemand een like en doet 
diegene dat ook bij jou? Dan heb je een 
match en kan je chatten. Deze app is be-
doeld voor ouderen die wel wat sociaal 
contact en activiteit nodig hebben. Dus 
heb je een moderne, maar wel eenzame 
buurvrouw die wel wat gezelschap kan 
gebruiken? Laat haar dan kennismaken 
met Klup!

Too Good To Go 

Een luxe avondmaal én een steentje 
bijdragen aan een betere wereld? Het 
streven van de makers van Too Good To 
Go is om voedselverspilling in Neder-
land tegen te gaan. Inmiddels hebben 
zij al zo’n 26,5 miljoen maaltijden gered! 
Hierdoor is ongeveer 66 miljoen kilo 
CO2-uitstoot voorkomen. Hoe werkt het? 
In de app vind je een uitgebreid aanbod 
aan restaurants en winkels die hun over-
gebleven maaltijden aanbieden. Al vanaf 
2,50 euro kun je jouw maaltijdbox oppik-
ken bij een supermarkt of restaurant in 
jouw buurt. Het geld maak je gemakkelijk 
over in de app. Voorlopig hoef jij dus niet 
meer te koken! 

RoomEasy

Als eerstejaars student is het voor de 
meesten een noodzaak om een kamer te 
zoeken. Het collegejaar is inmiddels al 
halverwege, maar het kan zijn dat je nog 
geen kamer hebt. Ben je op zoek naar 
een kamer, maar heb je er nog geen een 
kunnen vinden of ben je er nu echt aan 
toe? Misschien kan de app RoomEasy jou 
helpen met het vinden van een kamer! 
Met deze app ga je niet alleen op zoek 
naar een potentiële kamer, maar ook 
naar een toekomstige huisgenoot. Het 
werkt hetzelfde als Tinder: je geeft met 
een like aan of je interesse hebt in de 
kamer. Wanneer je mogelijke huisgenoot 
het wel ziet zitten om met je te wonen, 
krijg je een like terug en kan je met 
elkaar chatten. Zo heb je een 
leuke kamer én meteen een 
klik met je huisgenoot!

Festivals 

In Nijmegen zelf zijn altijd genoeg festi-
vals te vinden, maar misschien is het een 
idee om dit voorjaar eens ergens anders 
een typisch drankje en dansje te wagen? 
Al dan niet onder de zon, maar in de 
sneeuw! Zo vindt dit jaar Tomorrowland 
Winter plaats. Op deze winterse editie 
van Tomorrowland zijn bekende DJ’s als 
Armin van Buuren en Martin Garrix te 
vinden. Het vindt wel iets verder van 
huis plaats, namelijk: de Alpe d’Huez in 
Frankrijk. Dit festival zal plaatsvinden van 
14 tot en met 21 en maart en is zeker een 
leuke variatie op je wintersportvakantie! 

Kruip je toch sneller uit je schulp in de 
winter en zie je die zonnestraaltjes hele-

maal niet tegemoet? In maart 2020 vindt 
het Wonderland Festival Indoor plaatst. 
Dit belooft wederom een magische 
avond te worden in de Thuishaven in 
Amsterdam en zo zul je je vermaken met 
underground elektronische muziek. Ook 
zal er een Nederlandse house en techno 
line-up aanwezig zijn, met een vleugje 
van de Carnavalssfeer.

Carnaval 

Op zoek naar een feestje?  Tussen 23 
tot en met 26 februari barst het Carna-
valsfeest los in het zuiden van ons land. 
Traditiegetrouw vieren we dat met de 
gekste kostuums, grootste optochten 
en liters, maar dan ook echt liters BIER! 
Bezoek het feest in Oeteldonk, Lampegat, 

Apps

Cultuur snuiven: 
de beste feestjes 

Kruikenstad of Mestreech. Niet zo’n zin 
om ver te reizen? Vier het dan lekker in 
Nijmegen, uhh… Knotsenburg natuurlijk! 
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Suriname

De Surinaamse zakenman Winston Righ-
ter wil zijn vrouw bewijzen dat hij op het 
rechte pad is. Daartoe heeft hij maar één 
missie: het presidentschap van Surina-
me. Zodra Winston zich verkiesbaar stelt, 
breekt de hel los. Niet alleen justitie, 
maar ook de criminele onderwereld zal 
er alles aan doen om Winston te stop-
pen. Deze psychologische thriller wordt 
verwacht op 20 februari 2020.

No Time To Die (Bond film)

‘No Time To Die’ is de 25e film in de reeks 
Bond films. Ook dit keer wordt de rol van 
Ian Flemings James Bond 007 vertolkt 
door niemand minder dan Daniel Craig. 
In de film heeft Bond het geheim agent-
schap achter zich gelaten en heeft hij een 
vredig bestaan op het eiland Jamaica. 
Het duurt echter niet lang voordat zijn 
hulp wordt ingeroepen door een oude 
vriend. De missie brengt Bond op het 
spoor van iets veel groters… De nieuwe 
Bondfilm is te zien in de bioscoop op 2 
april 2020.

Films
Een filmpje pakken met je Valentijn of samen met je vrienden languit in de bioscoop-
stoel hangen? De redactie van de Freem heeft speciaal voor jou alvast uitgezocht 
welke films Pathé Nijmegen binnenkort verwacht.

Rundfunk: de film

Fans van Rundfunk opgelet! Binnenkort 
verschijnt een heuse film waarin Yannick 
van de Velde en Tom van Kalmthout stra-
len op het witte doek. De film speelt zich 
af op camping HIVO, die gerund wordt 
door een hardwerkende wachtopzich-
ter (van de Velde). Wanneer wereldster 
Ronnie Bosboom Jr. (van Kalmthout) 
na een wilde carrière de rust opzoekt op 
camping, breekt de pleuris uit. Het duo 
zet alles op alles om camping te redden. 
Deze comedy wordt verwacht op 23 april 
2020.

Trek die wollen trui maar snel uit en 
verruil je laarzen voor een hippe sneaker, 
want het modeseizoen Spring/Summer 
2020 is van start gegaan! Dit nieuwe 
modeseizoen staat in het teken van een 
mix van felle, pastel en donkere kleuren. 
Denk bijvoorbeeld aan knalrood, pastel-
geel en donkerblauw. Strepen zijn nog 
altijd populair en zal je vooral kleurrijk 
tegen gaan komen. Daarnaast zijn het 
vooral brede strepen die je zal gaan zien. 
Verder zullen retro prints hot and 
happening zijn, net als prints uit de 
natuur. Kleding met bloemen en planten 
als palmen en de vingerplant zul je in je 
kast moeten hangen, mocht je een 
beetje met de mode mee willen gaan. 

Accessoires zijn er om je outfit helemaal 
af te maken. Waarschijnlijk ben je al 
bekend met de volgende accessoire: de 
fanny pack. Je weet wel, dat heuptasje 
- ook als schoudertas te dragen - die je 
op elk festival wel tegenkomt. Misschien 
ben je er al fan van of misschien vind 
je het verschrikkelijk. Eén ding is zeker: 
handig is hij wel. Zo kan je er alles in 
kwijt, wat makkelijk is met al die aanko-
mende feestjes die je nu op de planning 
hebt staan. Daarnaast is de fanny pack 
geschikt voor zowel mannen als 
vrouwen.

Mode
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DATE HOTSPOTS
Het is weer februari, wat betekent dat Valentijnsdag eraan zit te komen. 
Daarom hebben wij voor jullie de leukste date hotspots van Nijmegen op 
een rijtje gezet! Ze zijn geschikt voor de tortelduifjes onder ons, maar zeker 
ook leuk om te bezoeken met wat vrienden. Voor ieder wat wils, dus!

TEKST FLEUR HENSEN & LAURA HAAGMANS
BEELD LISAN POT

Holland Casino Nijmegen

Houd jij er wel van om zo nu en dan een gokje te wagen? 
Dan is het Holland Casino Nijmegen misschien wel een 
leuk idee voor jou en je date. Zo kun je hier onder andere 
poker, bingo of blackjack spelen. Pluspunt: als student zit 
je natuurlijk een beetje krap bij kas, maar als je een laag 
bedrag inzet, hoeft het je helemaal niet veel te kosten!

Waalkade 68

COCO The Cocktail Company / Blue 
Nijmegen

Met het lekkere weer op komst is het weer tijd voor 
cocktails! Houd je van een Sex on the Beach of heb je toch 
liever een Mojito? Bij COCO The Cocktail Company kan je 
zelf leren hoe je zo’n lekkere cocktail in elkaar kan shaken! 
Deze cocktail workshop is leuk om te plannen met meer-
dere mensen, maar het is ook zeker geschikt om als date 
te doen. Mocht je date nou niet zo uitpakken als je gedacht 
had, gooi je er gewoon wat extra alcohol doorheen. Je 
moet wel van tevoren even een afspraak met COCO ma-
ken en in overleg de locatie afspreken.
Denk je dat je toch niet zo’n pro zal zijn in het shaken van 
cocktails? Dan kan je ze ook voor je laten maken bij Blue 
Nijmegen! Zo kan je met deze high cocktail ook een heer-
lijk avondje hebben.

Straat Blue: Oranjesingel 14-20

Escape Room

Ben je op zoek naar een bijzondere, spannende date? Kies 
dan voor een escape room! Zo ga je lastige raadsels en 
puzzels oplossen en dat binnen een bepaalde tijd. Vanaf 
14 euro per persoon heb je een onvergetelijke ervaring. Je 
moet wel met minimaal drie personen zijn voor een 
escape room. Dus perfect voor een dubbel- of vrienden-
date!

Titus Brandsmastraat 30

LaserQuest

In het centrum van Nijmegen bevindt zich LaserQuest: 
hier kan je onder andere - zoals de naam misschien al 
doet vermoeden - lasergamen, maar ook glow in the dark 
midgetgolfen is een aanrader. Niet alleen is dit een goede 
ijsbreker voor die eerste date, maar je kan ook meteen 
laten zien hoe fanatiek je bent! Daarnaast is het ook erg 
populair als studentenuitje. Verder is er de mogelijkheid 
om iets te drinken, maar je kan ook gewoon een terrasje 
om de hoek pakken.

Ziekerstraat 3

DATE-ACTIVITEITEN VOOR 
IN DE AVOND
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DATE-ACTIVITEITEN VOOR 
OVERDAG

Museum Het Valkhof

Vind je het wel leuk om een beetje cultuur te snuiven en 
geef je graag wat meer diepgang aan een date? Dan is een 
bezoekje aan Museum Het Valkhof zeker de moeite waard! 
Hier kom je meer over de geschiedenis van Nijmegen te 
weten en nog een leuke bijkomstigheid: op vertoon van je 
studentenpas krijg je gratis toegang.

Kelfkensbos 59

Ontbijten bij Fresca

Heb je geen tijd in de middag of avond? Dat is geen reden 
om niet af te spreken! Ontbijten is ook heel leuk om te 
doen. Dit is niet alleen geschikt voor de vroege vogels 
onder ons, maar zeker ook voor de uitslapers. Bij Fresca 
serveren ze het ontbijt de hele dag door! Van scrambled 
eggs met bacon tot romige Griekse yoghurt met vers fruit 
en homemade granola. De gerechten zien er ook nog eens 
super mooi uit.  

Van Broeckhuysenstraat 16

Lunchen bij de Blonde Pater

Kan je niet genoeg krijgen van lekker eten? Dan is een 
lunch bij de Blonde Pater zeker een aanrader! Het café ligt 
in de Houtstraat: middenin het centrum en is dus goed te 
combineren met een dagje winkelen met je vrienden of 
vriendinnen, maar ook zeker geschikt voor een daytime 
date! Je hebt de keuze uit super veel verschillende sand-
wiches. Heb je even geen zin in een sandwich? Dan heb je 
ook nog de keuze uit een aantal all-day breakfast gerech-
ten, maaltijdsalades, burgers of soepen. 

Houtstraat 62

High Wine / High Beer

Overdag borrelen zorgt voor de leukste gesprekken! Fika 
is een lunch- en borrelcafé gebaseerd op Scandinavië. Bij 
Fika heb je een heerlijke wijnproeverij voor 12 euro. Je 
krijgt drie glaasjes wijn: wit, rosé en rood. Wil je graag wat 
lekkers erbij? Dan bieden ze ook nog een wijnproeverij 
met hapjes aan voor 19,50 euro. Mocht je niet zo van wijn 
houden, dan is borrelen bij brouwerij Oersoep zeker een 
aanrader. Oersoep is een craft beer brouwerij met een 
grote liefde voor droge, zure, hoppige en funky bieren. 
Leuk weetje is dat het op een bijzondere locatie zit, name-
lijk het oude Honig-complex. 

Straat Fika: Van Broeckhuysenstraat 5
Straat Oersoep: Waalbandijk 14 D
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TEKST SOFIA CLAVERO ROJAS & ESMÉE MOOREN       BEELD DAPHNE ESKES

WELKE VRIEND(IN) BEN JIJ?

Ik ben er altijd bij als 
er iets wordt 
afgesproken

Mijn vrienden zijn 
mijn tweede 

familie

Ik ben met alles 
en iedereen 

bevriend

Ik ben een 
ochtendmens

Een diep gesprek vindt 
altijd plaats onder het 

genot van alcohol

Mijn vrienden 
komen altijd voor 

advies naar mij toe

Ik ben de beheerder 
van de 

datumprikker

Ik ben de OG (Original 
Gangster) van de 

vriendengroep

DE GEEST

DE NACHT-
VLINDER

DE TROUWE 
HOND

DE ONDER-
NEMER

DE MOEDER

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

NEE

NEE

NEE

NEE NEE

NEE
NEE

NEE

SOMS

22

QUIZ



De geest

  Jij bent overal en nergens. Je hebt veel 
verschillende mensen met wie je omgaat. Dit 
betekent dat je niet altijd aanwezig bent als 
er wordt afgesproken, omdat je dan al met 

iemand anders wat hebt afgesproken. 
Niemand kan echt hoogte van je 

krijgen, maar als je aanwezig 
bent, gebeuren de meest 

legendarische 
dingen.

De nachtvlinder 

Als nachtvlinder kom je pas tot leven in de 
nacht. Overdag voel je je alleen verplicht om 
naar colleges te gaan die niet opgenomen 

worden, want eigenlijk is (uit)slapen je 
grootste hobby. Als er een uitgaans-

avond wordt gepland, ben jij wél 
vaak aanwezig. Onder de 
invloed van alcohol heb 

je de diepste ge-
sprekken met je 

vrienden.

De trouwe hond

 Je bent de echte OG van je vriendengroep. 
Al vanaf de eerste klas zit je erbij en bent 
ook altijd aanwezig. Je kent de gênante 
verhalen van alle groepsleden. Sterker 
nog, je bent er zelfs altijd bij geweest 

toen die gênante gebeurtenissen 
plaatsvonden. Als de onder-

nemer de datumprikker 
heeft gemaakt, 
reageer jij altijd 

als eerste.

De ondernemer 

Je bent een gezelligheidsmens en wordt 
bijna onrustig als je vrienden niet om je 

heen zijn. Je houdt ervan om dingen af te 
spreken: of het nou een uitgaansavond 

is, een middag lunchen is of een 
dagje naar de Efteling plannen. 

Je staat bekend als de 
datumprikker
koning(in).

De moeder van de groep

Jij neemt iedereen altijd onder je vleugel. 
Je vrienden zijn heel belangrijk voor je 
en je beschermt ze daarom graag. Je 

vrienden komen regelmatig naar 
je toe met al hun struggles en 

bedanken je elke keer als je 
ze hebt weten gerust te 

stellen. Je bent een 
echte luisteraar.
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Bij Direct Result Nijmegen bieden we eveneens...

Kans op doorgroeimogelijkheden

Persoonlijke ontwikkeling op het gebied van sales

Aantrekkelijke commerciële werkervaring op je CV

Een informele werksfeer met veel leeftijdsgenoten en 
elke maand een persooneelsborrel

Een werkplek waar je enorm veel kunt leren en waar jij
je tegelijkertijd voor grote organisaties inzet

024 323 08 32 nijmegen@direct-result.nl

Aanmelden via Mycelium levert de vereniging sponsorgeld op!

Wil jij je communicatie vaardigheden
 in de praktijk brengen?

 En wil jij ..

 €70 tot 250 
 per dag bijverdienen? 



VRAAGVAN VANDAAG
TEKST NINA VAN ZANTEN
BEELD EVA NAGELKERKE

Wat voor Valentijnherinnering koester jij?

Alle verliefde koppels, stiekeme aanbidders en vrijgezelle koppelaars opgelet! Het is 
bijna 14 februari en dat betekent dat het jaarlijkse feest van de liefde in aantocht is. 

Dit brengt ons op de vraag:

Een paar jaar geleden verraste mijn 
toenmalige vriendje mij met een lunch 

voor Valentijnsdag. In het restaurant 
kreeg mijn vriendje bij zijn bord wat 

extra chipjes met guacamole, tenmin-
ste dat dácht ik… Het bleek namelijk 

pestomayonaise te zijn. Daar ben ik dus 
hartstikke allergisch voor. Ik kreeg me-
teen een allergische reactie, waardoor 
ik helemaal overstuur raakte te midden 
van alle mensen in het restaurant. Door 
de tranen in mijn ogen dachten al die 
mensen dat mijn vriendje het uit had 
gemaakt. Toen zijn we maar naar huis 

gegaan. Behalve de chipjes hadden we 
geen hap van het eten op. Uiteindelijk 
hebben we het ingepakte eten aan de 
zus van mijn vriendje gegeven, omdat 

zij geen Valentijn had. Al met al viel onze 
Valentijn dus een beetje in duigen…

Tessa Rossewij - eerstejaars 
Op onze middelbare school werd jaar-
lijks een rozenactie georganiseerd op 
Valentijnsdag. Ik herinner me die van 

mijn derde jaar nog heel goed. Waarom? 
Ik ontving een roos van een anonie-

me minnares. Jarenlang verbleef ik in 
een staat van onwetendheid over de 

verantwoordelijke dame die mij op die 
bewuste dag de liefde wilde verklaren. 
Het mysterie werd uiteindelijk opgelost 

tijdens een examenfeest, waarbij dit 
verhaal ter sprake kwam. Op dat moment 
bekende de dame in kwestie dat de liefde 
helaas verleden tijd was. Dat leverde de 
nodige pijn op. Maar voor nu zal ik voor 

de rest van mijn leven de herinnering 
van die ene roos uit de derde koesteren. 
Met name op een traditioneel eenzame 

Valentijnsdag.

Frank de Groot - derdejaars

Eén van mijn beste vriendinnetjes op de 
middelbare school gaf mij op Valentijns-
dag een sleutelhanger met een half hart-
je. De andere helft van het hartje hing ze 
aan haar fi etssleutel. Ze was echter nogal 
chaotisch, dus binnen een week was het 

hartje kwijt. Ondanks dat heb ik mijn helft 
nog altijd aan mijn fi etssleutel hangen en 

zijn we nog steeds dikke vriendinnen.

Fenna van Rosmalen - eerstejaars
De enige Valentijns herinnering die ik 

heb was op mijn 17e. Ik werd toen name-
lijk voor het eerst door iemand verrast 

met een hele mooie roos. Mijn stiekeme 
minnaar kende ik alleen al. Hij was een 
klasgenootje, van wie ik al lang wist dat 

hij mij leuk vond. Deze minnaar was 
helemaal niet mijn type! Een romantisch 

afspraakje zat er dus niet in…

Hannah Mannaerts - tweedejaars

Weet je nog die periode dat iedereen het 
geweldig vond als een Valentijnskaart 

stiekem bij iemand terechtkwam? Ik was 
een jaar of dertien toen ik mijn eerste 
Valentijnskaart ontving. Vol spanning 
maakte ik de envelop thuis open. Het 

enige wat er in mijn hoofd spookte was 
de vraag: ‘Van wie, van wie?’ Ik maakte 
de kaart open en las de legendarische 

woorden ‘Fijne Valentijnsdag, van je ge-
heime aanbidster…’ Op de kaart stonden 
echter geen puntjes, maar stond in sier-

lijke letters een naam. De naam van mijn 
vriendinnetje. In al die opwinding was ik 

haar even vergeten. Oeps!

Storm Wissink - eerstejaars

Mijn leukste Valentijn herinnering heb 
ik met mijn huidige vriend. Op Valen-

tijnsdag hadden we precies een maand 
verkering en kwam mijn vriend voor het 
eerst naar Nijmegen. Om dit te vieren 

had ik gereserveerd bij Bistro de Bok. De 
mensen van het restaurant vonden het 

ongeloofl ijk grappig dat ik met mijn ach-
ternaam - Bok - juist bij hen reserveerde. 

Nadat ik ze overtuigd had dat het toch 
écht mijn achternaam was, hebben we 
heerlijk gegeten ter ere van ons kleine 

jubileum.

Kayleigh Bok - tweedejaars

 

. 

Bij Direct Result Nijmegen bieden we eveneens...

Kans op doorgroeimogelijkheden

Persoonlijke ontwikkeling op het gebied van sales

Aantrekkelijke commerciële werkervaring op je CV

Een informele werksfeer met veel leeftijdsgenoten en 
elke maand een persooneelsborrel

Een werkplek waar je enorm veel kunt leren en waar jij
je tegelijkertijd voor grote organisaties inzet

024 323 08 32 nijmegen@direct-result.nl

Aanmelden via Mycelium levert de vereniging sponsorgeld op!

Wil jij je communicatie vaardigheden
 in de praktijk brengen?

 En wil jij ..

 €70 tot 250 
 per dag bijverdienen? 
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Loïs kwam op het idee om te gaan blog-
gen door een vriendin van haar die zelf 
een blog had. Dit was precies waarnaar 
ze op zoek was om haar creativiteit kwijt 
te kunnen. Met wat hulp van die vriendin 
is ze zo een eigen blog gestart. ”Ik had 
eerst een blog over alles waar meisjes 
van houden. Toen ging ik bijvoorbeeld 
lipgloss reviewen of nagellakjes testen. 
Maar ik merkte dat ik niet echt veel met 
beauty had.”  Daarom is ze zich in 2014 
op fashion gaan richten. En zo werd 
Loïsblog geboren! Ze kocht een domein, 
zodat ze professioneel met haar blog 
aan de slag kon gaan. Ook startte ze een 
Instagram-pagina, @loisblog. 

Na een tijdje deed ze mee aan een 
Blogger Battle van Follow Fashion. Dat 
was destijds een soort blog platform. 
Ze moest voor deze battle verschillende 
items in outfits stylen. Zo vertelt Loïs dat 
ze een keer een broek opgestuurd kreeg 
waarmee ze een outfits moest maken. Na 
drie rondes won zij de battle! Dit was vol-
gens Loïs haar doorbraak. Ze stak deze 
periode veel tijd in haar blog. Zo vertelt 
Loïs: ‘Ik postte iedere dag, of een keer 
in de twee dagen. Maar ik vond dat toen 
helemaal leuk!” In deze periode begon 
ze net met haar hbo-opleiding. Gelukkig 
heeft haar school er niet onder geleden 
en had ze genoeg tijd om bezig te zijn 
met haar blog. Ze kreeg steeds meer 
publiek voor haar blog. Uiteindelijk had 
ze wel 800 lezers per dag. 

Ze merkte dat ze foto’s maken steeds 
leuker begon te vinden dan teksten 
schrijven. Toen is ze zich meer gaan 
focussen op haar Instagram-pagina. Ook 
op Instagram groeide haar volgersaantal. 
Ze kreeg steeds meer samenwerkingen 
met verschillende bedrijven. Een van de 
leukste samenwerkingen van Loïs is met 
Hunkemöller. Ze is namelijk ambassa-
deur voor dit bedrijf. Ze heeft hierdoor 

verschillende leuke dingen mogen 
meemaken. Zo is ze met Hunkemöller 
mee op persreis geweest naar Barce-
lona. Ze werd uitgenodigd om daar de 
lancering van de swim-collectie van 
Doutzen Kroes promoten. Ze heeft toen 
ook Doutzen kunnen ontmoeten! Loïs be-
gon ook geld te verdienen met haar blog 
en Instagram-pagina waardoor ze haar 
bijbaantje in een pannenkoeken-
restaurant stopzette. 

Nu is Loïs niet meer heel actief op Insta-
gram en haar blog. Ze merkte dat ze er 
steeds minder voldoening uithaalde. Ze 
besteedt nu meer tijd aan andere dingen, 
zoals haar studie. Ook heeft ze nu een 

STUDENT(EN)TALENT
In het studentenportret nemen we iedere editie een kijkje in het leven van een CW-student met een bij-
zonder verhaal. Maak kennis met Loïs Jansen. Loïs is een fashionblogger. Ze is vooral bekend door haar 
Instagram-pagina @loisblog. Op dit platform heeft ze wel 21.200 volgers! Ook heeft ze een eigen blog, 
loisblog.com. Ze is 22 jaar oud en woont in Nijmegen. Ze heeft eerst Communicatie gestudeerd op de 
HAN in Nijmegen en volgt nu de premaster Communicatiewetenschap hier op de Radboud universiteit. 

TEKST LAURA HAAGMANS
BEELD MARLOES VAN DALEN

bijbaantje als communicatiemedewerker 
bij Jewelz & More. Daarvoor is ze vooral 
bezig met het bijhouden van de website. 
Loïs vindt het nog steeds leuk om foto’s 
te maken en dit te delen op Instagram 
ondanks dat ze er nu minder tijd in stopt. 
Ze heeft er ook zeker geen spijt van dat 
ze is begonnen met bloggen.  Zo zegt ze: 
“Het heeft me best veel gebracht. Ik heb 
dingen geleerd die je niet echt leert op 
school, maar waar veel bedrijven wel wat 
aan hebben.” Ze wil in de toekomst wel 
graag weer meer gaan schrijven over de 
dingen die ze nu interessant vindt. Dus 
houd haar Instagram-pagina goed in de 
gaten!
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Als student is het leven nog lekker overzichtelijk; naar college (of niet), studeren, soms een beetje 
sporten, slapen en natuurlijk bier drinken! Er komt echter een tijd dat je een prachtige bul in je 

handen gedrukt krijgt en je plotseling geen student meer bent. Wat dan? The (C) Way Up geeft  je 
iedere editie weer een inspirerend kijkje in het leven van na de studie Communicatiewetenschap. 

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

Ralf van Lieshout studeerde in 2000 af 
bij Communicatiewetenschap aan de 
Radboud. Tijdens de introductieweek 
werd tegen hem gezegd dat het een hele 
leuke studie is, maar dat je eigenlijk werd 
opgeleid tot werkloze. Niet zo’n lekkere 
start dus, maar tijdens diezelfde intro-
ductieweek ontstond het begin van Ralfs 
succesvolle carrière. Bij een bezoek aan 
de universiteitsbibliotheek ontdekte hij 
namelijk dat er in de kelder acht compu-
ters stonden die aangesloten waren op 

het internet. Tijdens zijn hele studie bleef 
het internet hem fascineren en vroeg hij 
zich bij iedere communicatiewetenschap-
pelijke theorie af of het ook toepasbaar is 
op het internet. 

Na zijn afstudeerstage bij KPN kwam Ralf 
terecht in het high potential programma 
in het bedrijf. Door zijn interesse voor 
het internet tijdens de studie stond Ralf 
vooraan bij alle ontwikkelingen. Bij KPN 
werkte hij veel samen met een bedrijf 
dat websites bouwde en campagnes 
ontwikkelde. Hij kreeg hier een baan 
aangeboden en is zo de reclamewereld 
ingerold. Na een aantal jaar in Utrecht 
gewoond te hebben, wilde hij graag met 
zijn gezin naar Eindhoven verhuizen. 
Toendertijd was er in Eindhoven nog vrij 
weinig te vinden wat iets te maken had 
met de online reclamewereld. Samen 
met een ander is hij een bureau voor on-
line merkcommunicatie begonnen. Met 
de opkomst van Facebook en het openen 
van het Facebook Benelux kantoor in 
Nederland ontstonden er voor bedrijven 
opeens een hoop online mogelijkheden. 
Facebook werkte samen met het bedrijf 
van Ralf om bedrijven te helpen bij het 
opstarten van hun Facebookpagina. Dit 
bedrijf dat Ralf startte heet We Are Blos-
som. Heel toepasselijk voor deze editie 
dus! Het doel van dit bedrijf is merken 
online in bloei te laten komen. Daarnaast 
vindt Ralf het leuk om nieuwe collega’s 
op te laten bloeien in hun werk. In de 
online wereld is vooral jonge aanwas 
van mensen die nog veel moeten leren. 
Ondanks dat hij vaak de oudste is in de 
vergaderruimte, leert hij ook veel van de 
jonge collega’s. 

Wat de toekomst betreft, heeft Ralf de 
ambitie om verschillende werelden 

samen te brengen. “In de reclame- en 
mediawereld waar ik in zit, wordt veel 
in hokjes gedacht” zegt hij. “Je hebt 
bijvoorbeeld de creatievelingen die bij 
een reclamebureau werken en je hebt 
mensen die bezig zijn met media die bij 
een mediabureau werken. Mijn droom is 
om al die verschillende hokjes bij elkaar 
te brengen, omdat ik denk dat creatie 
en media bij elkaar brengen het verschil 
kan maken. Ik zou graag ooit een bureau 
beginnen waarin al die disciplines bij 
elkaar worden gebracht om zo tot een 
communicatieve oplossing te komen 
voor merken. Als dat dan ook nog eens 
merken zouden zijn die alleen maar iets 
goeds betekenen voor de wereld dan 
zou de droom compleet zijn, maar dat is 
misschien te idealistisch.”

Ralfs tip voor huidige communicatiewe-
tenschapstudenten is om een aspect bin-
nen de communicatie dat je interessant 
vindt in de loop van je studie te blijven 
onderzoeken. Voor hem was dat het 
internet, maar het kan voor jou vanalles 
zijn. Vind je passie en pas die op zo veel 
mogelijk manieren toe!

NAAM 
Ralf van Lieshout

FUNCTIE 
Founder van We Are Blossom en 
Strategy Director bij Greenhouse

AFGESTUDEERD IN 
2000

“In de reclame- en media-
wereld waar ik in zit, wordt 
veel in hokjes gedacht. Mijn 
droom is om al die verschil-

lende hokjes bij elkaar te 
brengen, omdat ik denk dat 
creatie en media bij elkaar 

brengen het verschil kan 
maken.”

THE 
(C) WAY UP

TEKST ESMÉE MOOREN
BEELD HILDE HAMHUIS
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ST   RING
Zij swiped rechts, hij swiped links, ik swipe niet

Daten. Het blijft een moeilijk iets. Wat doe ik aan? Wat moet ik zeg-
gen? Geef ik bij binnenkomst een knuffel, een kus? Of hou ik het bij 
de standaard hand met de half stotterende  “Hoi, leuk je te ontmoe-
ten!”. Vervolgens mogen er geen “awkward” stiltes vallen, moet je 
de beste versie van jezelf zijn en niet te vergeten, mag die vreselijke 
zeehonden lach van mij niet boven water komen. Nee, daten is niks 
voor mij. Er staat veel te veel druk achter, het moet goed gaan, want 
de eerste indruk is natuurlijk het belangrijkste. Maar waarom moei-
lijk doen als het makkelijk kan?  We leven bovendien in de 21e eeuw. 
Tegenwoordig kan je gewoon lekker achter je telefoon mensen op 
hun uiterlijk beoordelen, naar links of rechts swipen en vervolgens, 
als je er zin in hebt, een gesprek beginnen. Jawel lieve mensen, ik 
heb het natuurlijk over Tinder.

TEKST ELYSE KRUIT
BEELD EVA NAGELKERKE

Steeds meer mensen maken er gebruik van. 
Sommigen als grap, maar ook veel mensen 
serieus. Het is dan ook wel een makkelijke 
uitweg. Je kan heerlijk op de bank tijdens het 
tv kijken met je mond vol chips lekker heen 
en weer swipen. Een stuk comfortabeler dan 
erop uitgaan en mensen (zonder jezelf meteen 
belachelijk te maken) aan te spreken. Bovendien 
komen er op Tinder per dag wel iets van twintig 
matches, terwijl je in een kroeg met geluk één 
iemand aan de haak kan slaan. Wat een luxe 
ook eigenlijk. Waar je vroeger nog moest daten, 
leven we nu in een nieuw tijdperk. Want och; je 
zou maar echt met iemand moeten praten.

Toch vind ik dat Tinder een plausibel gevalletje 
is. Ooit heb ik het aangemaakt in een dronken 
bui met wat vriendinnen, maar veel voldoening 
gaf het niet. Alleen maar wat jongens die met 
een cheesy pick-up line een eerste move pro-

beerden te maken. Al kan ik heel erg genieten 
van een cheesy pick-up line, op Tinder zit er 
toch een soort van mweh gevoel overheen. 
Want het blijft altijd de vraag; met welke inten-
tie stuurt deze veel te knappe jongen met maar 
twee foto’s en een body waar je u tegen zegt 
mij een bericht?! Bovendien, wie zegt dat André 
geen Arie is? Of dat Joël eigenlijk Joëlle is? 
Tinder geeft je de mogelijkheid iemand te zijn 
die je met real-life daten niet durft te zijn en dat 
is best tricky. 

Nee, geef mij maar gewoon een leuke jongen 
aan de bar die me een biertje aanbiedt waar-
op ik antwoord “Doe maar wijn, ik ben Elyse”. 
Face to face is dan toch echt meer mijn ding, 
gewoon nonchalant, ook niet dat officiële 
gedoe. Tinder is een geweldige uitvinding en 
een makkelijke uitweg, maar geef mij dan toch 
maar de moeilijke. 
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OLC UPDATE
Het collegejaar is over de helft , wat betekent dat het weer tijd is voor een update van de 
OLC! Ook wij hebben zeker niet stilgezeten de afgelopen tijd: er wordt hard gewerkt om 
met jullie feedback en input de opleiding steeds weer een stukje beter te maken. Hier-

over hebben wij de volgende updates voor jullie:

TEKST MANOUK VAN DOREN
BEELD EVA NAGELKERKE

Het nieuwe bachelorprogramma
Zoals velen van jullie al zullen weten, 
heeft het bachelorprogramma van CW dit 
jaar een make-over gekregen. Er zijn een 
aantal bachelorvakken verdwenen, een 
aantal vakken zijn aangepast en/of onder 
een andere naam verder gegaan, er zijn 
een aantal nieuwe vakken bijgekomen en 
tenslotte is ook de gloednieuwe leerlijn 
professionalisering van start gegaan. 
In de vorige Freem hebben jullie dan 
ook al kunnen lezen dat het vernieuwde 
programma een belangrijk onderwerp zal 
zijn waar de opleidingscommissie zich 
mee bezig zal houden dit jaar. Nu we op 
de helft van het collegejaar zijn, horen 
wij graag jullie feedback over de vakken 
die jullie afgelopen periodes hebben 
gevolgd. Hierbij zijn we vooral benieuwd 
naar de opzet, inhoud en toetsing van 
nieuwe cursussen. Bijvoorbeeld: zit de 
nieuwe cursus goed in elkaar? Dekt de 
cursus de lading van het desbetreffen-
de onderwerp of mis je nog dingen? 
Overlapt de cursusinhoud met die van 
andere bachelorvakken? Is de studielast 
in lijn met het aantal ECT’s wat je voor 
het afronden van de cursus ontvangt? 
Middels de cursusevaluaties horen we 
jullie graag jullie input, maar natuurlijk 
kun je ook met andere vragen, opmer-
kingen en feedback bij ons terecht! Stuur 
een mailtje naar olc.cw@student.ru.nl of 
spreek een van ons aan!

Panelevaluaties
Voorheen werden twee keer per college-
jaar evaluaties gehouden in een ‘panel-
setting’ om feedback op het studiepro-
gramma te verkrijgen. Omdat dit minder 
effi ciënt bleek te zijn, zullen we vanaf dit 
collegejaar nog maar één keer per jaar 

panelevaluaties houden. Vanzelfsprekend 
zullen deze dan het studieprogramma 
van het hele afgelopen collegejaar betref-
fen. Voor BA3 studenten die aan het eind 
van het jaar veelal bezig zullen zijn met 
stagelopen of zich in het buitenland zul-
len bevinden, zal er de gelegenheid zijn 
om panelevaluaties online in te vullen. 
Later in het jaar zullen jullie meer horen 
over het plaatsvinden van de paneleva-
luaties!

FSW onderwijsprijs
Ook dit jaar werd er vanuit de Faculteit 
Sociale Wetenschappen de Onder-
wijsprijs uitgeloofd aan een docent die 
bijzonder heeft bijgedragen aan de kwa-
liteit van het onderwijs van de faculteit. 
Dit jaar is niemand minder dan onze 
eigen docente Serena Daalmans in de 
prijzen gevallen! De opleidingscommis-
sie had dit jaar Serena voorgedragen als 
kandidaat door haar activerende ma-
nier van lesgeven die bijdraagt aan het 
autonomie ondersteunend onderwijs. Te 
zien aan de positieve studentevaluaties 
die zij heeft ontvangen is zij er uitermate 
in geslaagd om de betrokkenheid van 
CW-studenten te vergroten. Serena, 
gefeliciteerd!

Op de hoogte blijven van de activiteiten 
van de OLC? Like dan Opleidingscom-
missie Communicatiewetenschap op Fa-
cebook. Voor vragen, klachten of opmer-
kingen kun je ons ook altijd aanspreken 
of een mail sturen naar olc.cw@student.
ru.nl.

30

OLC



NAWOORD
‘In bloei staan’ vind ik een fi jne term. 
Iedereen kruipt rond deze tijd van het 
jaar langzamerhand weer uit het win-
terse nestje. Enthousiast wordt de keel 
gesmeerd met dat eerste Leffe Blondje 
op het terras, terwijl het eigenlijk nog 
veel te koud is. Er wordt geprobeerd 
om goede voornemens na te leven, 
vrienden worden opgetrommeld om 
er weer eens fl ink op uit te trekken. Dat 
laatste is misschien nog wel het be-
langrijkste. Want ‘in bloei staan’ staat 
voor vriendschap, liefde of eigenlijk 
alle verbindingen die er tussen men-
sen ontstaan. Dit zie ik binnen Myceli-
um keer op keer terug op alle borrels, 
reizen, weekenden, diners, excursies 
of wat voor mafs we verder ook 
met z’n allen aan het doen 
zijn. Zelfs onze naam 

Mycelium staat 
letterlijk voor 

al deze verbindingen. Als draden van 
een schimmel zijn wij een groot net-
werk van kennissen, goede vrienden of 
zelfs geliefden, hoe zoetsappig het ook 
allemaal klinkt.

Nu ik stilsta bij de term ’in bloei’ moet 
ik eigenlijk nog veel meer denken aan 
‘het echt zelf aan het bloeien zijn’. Dat 
klinkt vaag. Maar ik denk dat die tijd 
voor mij en voor heel veel mensen nu 
is gekomen: de studententijd! Want 
wanneer ken je nou zoveel mensen 
als dat je nu kent? En wanneer onder-
neem je nou zoveel als dat je nu doet? 
Samen kater na kater en scriptie na 

scriptie trotseren om uit-
eindelijk uitgeput 

met een 

papiertje en een gigantische studie-
schuld terug te kijken op deze toptijd. 

Kijk naar je ouders, die hoogstens 
drie keer per jaar een kopje koffi e 
of thee wegslurpen met een oude 
vriend. En die doordeweeks van 
negen tot vijf het hetzelfde werk aan 
het doen zijn. Want iets nieuws leren 
en nieuwe contacten leggen, dat doe 
je vooral in je studententijd. Niets leu-
ker dan dat, toch? Ik denk dat we met 
zijn allen best eens stil mogen staan 
bij hoe tof we het nu hebben. Mijn 
advies: trek lekker dat Leffe Blondje 
open en geniet van deze ‘bloeien-
de’ periode, want voor je het weet 

zit je - net als deze ouwe rot 
- alweer aan het einde 

van je studie…

TEKST WILLEM LEGET
BEELD DAPHNE ESKES
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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


