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Rond deze tijd 
van het jaar 
beginnen de 
lentekriebels bij 
iedereen te prik-
kelen. De klok 
gaat vooruit en 
zo ook onze blik 
naar de zomer. 
Toch loopt het 

begin van de warme dagen dit jaar 
anders dan verwacht. Door het ver-
spreidende Coronavirus wordt nu niet 
in een zwetende sportschool aan de 
typische summer body gewerkt, maar 
in de eigen achtertuin. Nederland blijft 
gezamenlijk veilig thuis - heel goed! 
- en vindt nieuwe hobby’s uit om zich 
te vermaken. Vooral nu de sportclubs 
om stoom af te blazen dicht zijn en de 
favoriete cafés van jou en je vrienden 
gesloten, is het belangrijk om zowel 
fysiek als mentaal gezond te blijven.

Als fi tnesstrainer in spe ben ik een 
absolute fan van het gezegde ‘een 

gezonde geest in een gezond lichaam’. 
Om die beiden te onderhouden, ho-
pen wij als redactie jullie in beweging 
te brengen met het uitbrengen van 
deze gloednieuwe Fit Freem! Wij 
gingen langs bij Ikpas, de organisatie 
achter gezamenlijke alcoholpauzes, 
zoals de Dry January die velen dit jaar 
hebben doorstaan. Ook brachten we - 
toen deze nog open was - een bezoek 
aan Bhalu, een Nijmeegs café die voor 
zowel yogalessen als heerlijke lekker-
nijen zorgt. Hoe je fi t blijft als student? 
Wij brengen je een paar tips hoe je 
het best je tentamens doorstaat. En 
easy workouts die je gewoon in je 
studentenkamer kunt doen? We heb-
ben een selectie voor je gemaakt om 
in de jaarlijkse pré-zomertrend te fi t-
ten. Gaining! 

Sportieve groet, 

Puck van Overvest Hoofdredactrice 
2019-2020

        FreemCW        FreemCW
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No Filter bij Bhalu
Verscholen op de Bloemerstraat, grenzend aan Plein 44, bevindt zich in hartje Nijmegen yogastudio en lunchroom 
Bhalu. Het warme licht en het groen aan de buitenkant van het pand ademt een sfeer van rust uit. Voor ons een 
goede reden om een kijkje te nemen in deze bijzondere studio en eigenaar Christiaan Roest te interviewen over zijn 
bedrijf en het verhaal achter Bhalu. 

TEKST NINA VAN ZANTEN & SOFIA CLAVERO ROJAS 
BEELD DAPHNE ESKES 

Wie ben jij? 
“Mijn naam is Christaan, ik ben 29 jaar oud en ik kom uit 
Nieuw-Vennep (dat ligt vlakbij Amsterdam en Schiphol). Ik ben 
opgegroeid in de Achterhoek, maar voor een opleiding aan de 
Hotelschool vertrok ik naar Rotterdam. Na het afronden van 
mijn studie belandde ik weer in het oosten, hier in Nijmegen. 
Toen ben ik begonnen bij een ander baantje en daar kreeg ik 
een burn-out om verschillende redenen: ik werkte altijd veel 
en te hard. Ik kende op dat moment mijn eigen grenzen niet zo 
goed, dus toen ben ik begonnen met na te denken over wat ik 
nou echt wilde en waar mijn kwaliteiten lagen. Uiteindelijk ben 
ik tot de realisatie gekomen dat ik toch wel graag een eigen 
horecazaak wilde beginnen. Mijn idee was dan om de zaak 
te combineren met ontspanning. Hieruit vloeide het idee om 
naast een café ook yogalessen aan te bieden. Zo ontstond mijn 
missie om mensen bewust te maken van hun lichamelijke en 
geestelijke gezondheid en de vergankelijkheid van de aarde. 
Uiteindelijk ontstond zo Bhalu.”

Wat houdt Bhalu in? 
Bhalu is een café waar je ook yogalessen kunt volgen. Op 
dit moment kun je er ook bootcampen, maar de yogalessen 
staan meer centraal. We bieden zeven verschillende soorten 
yoga aan en de bezoekers kunnen kiezen welke soort het beste 
bij ze past. Op onze site staat bij elke soort een uitgebreide 
omschrijving. Het bootcampen staat nu nog echt in de 
kinderschoenen; we bieden nu twee lessen aan in de week: 
één op dinsdagavond en één op vrijdagochtend. Die raken tot 
nu toe goed gevuld, dus daar is ook vraag naar. We zullen zien 
hoe snel dat op gang komt. Hierin moeten we echter wel goed 
communiceren aan onze klanten dat dit niet ‘over-je-grenzen-
gaan-bootcampen’ is, maar veel meer op de ‘Bhalu-manier’. 
Dit betekent gewoon relaxed sporten en lief zijn voor jezelf en 
je lichaam. Deze lessen zijn door de docent afgestemd op het 
individu, dus je kunt op elk niveau meedoen. Een beginner 
kan in deze les dus proberen om een rondje te lopen om het 
Kronenburgerpark, waar een gevorderde er drie zou kunnen 
doen. Deze Bhalu-manier wordt ook toegepast bij de yoga. 
Bij Bhalu kun je ook genieten van relatief gezond eten en 
drinken. Daarom heet het ook ‘Bhalu: yoga, food and drinks’. 
Hier zijn we dan ook bezig met alles wat komt kijken bij 
gezondheid en met onze planeet. Onze menukaart is helemaal 
vegan en is echt superlekker en kleurrijk: Happy Food. 

Wanneer wist je dat Bhalu een succes was geworden? 
Je begint natuurlijk zo’n zaak met de hoop dat het een succes 
gaat worden. Bhalu werd 2,5 jaar geleden opgericht. Al heel

snel begon yoga voeten in de aarde te krijgen en dat heeft zich 
inmiddels ontwikkeld tot een heel groot succes. Het zit eigenlijk 
bijna altijd wel stampvol. Volgend jaar zitten we waarschijnlijk 
aan het maximum. Het horecagedeelte kwam wat langzamer 
op gang, maar dat zit nu ook dusdanig in de lift. Hierdoor 
verwachten we wel dat dat aan het eind van 2020 een groot 
succes zal zijn. 

Hebben jullie een specifi eke marketingstrategie? 
We zijn eerlijk en transparant. Onze missie is het bewustmaken 
van mensen van hun lichamelijke en geestelijke gezondheid 
en de vergankelijkheid van de aarde. Dit promoten we aan de 
hand van social media. Op Instagram plaatsen we vaak posts 
van de gerechten die we serveren, zodat mensen weten dat ze 
hier lekker kunnen eten. Die foto’s plaatsen we zonder fi lter dus 
dat is ook letterlijk wat je krijgt. Verder posten we ook foto’s van 
de yoga lessen en quotes om bewustwording te creëren. 
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Welk soort publiek trekken jullie het meeste aan? 
Op Instagram is dat het makkelijkst te meten. Daar zien we dat 
ongeveer 80 procent van onze volgers vrouw is en tussen de 25 
en 35 jaar zit, dus eigenlijk de starters. 

Waar selecteer jij je personeel op? 
Iedereen is hier welkom, maar ik vind het wel fijn als mensen 
er verzorgd uitzien. Daarnaast is het een pre als ze bezig zijn 
met een gezonde levensstijl en ze houden van hard werken. Af 
en toe merk ik dat mensen die een bewuste levensstijl leiden, 
vaak langzaam leven. Dit langzaam leven kan doorschieten in 
luiheid, in mijn optiek. Dit wil ik hier niet hebben, er moet wel 
hard gewerkt worden. Ik vind het ook fijn en leuk als iemand 
meerdere taken kan vervullen. Zoals Inge bijvoorbeeld. Zij geeft 
yogales, bereidt heerlijke gerechten voor het menu en verzorgt 
bepaalde organisatietaken rondom de yoga. 

En als iemand hier komt werken die veel vlees eet, is dat voor 
jou meteen not done? 
Dat ligt eraan. Ik wil niemand opdragen dat ze geen vlees 
moeten eten, maar het lijkt me gewoon niet handig om dat te 
veel te eten. Als iemand wel een overtuiging heeft dat we met 
z’n allen op de wereld een stuk minder vlees moeten eten en 
dat diegene er zelf ook aan moet werken, dan past ‘ie wel in de 
doelgroep. 

Hoe gaat de samenwerking tussen jou en je personeel? 
Wij hebben een heel open bedrijfscultuur, dus iedereen kan 
gewoon zeggen en denken wat ‘ie vindt. Dat heb ik ook het 
liefst, aangezien ik zelf ook in een proces zit. Ik hoor het graag 
als ik dingen verkeerd doe, maar natuurlijk ook als ik het wel 
goed doe. Iedereen staat er bij ons zo in en het lijkt me gezond 
om elkaar zo te behandelen. Verder hebben we één keer in de 
maand vergadering, waarin iedereen zijn zegje moet kunnen 
doen. Daar wordt het beleid en de strategie verteld. We kletsen 
over dingen die we beter kunnen doen, maar hier kan het 
personeel ook aangeven wat ze graag zouden willen leren. Nu 
hebben we bijvoorbeeld een barista-training op de planning 
staan, omdat hier dus vraag naar was vanuit het personeel.

Jullie hele menukaart is veganistisch. Hoe stellen jullie die 
samen? 
De gerechten die geserveerd worden bij Bhalu bedenken we 
allemaal zelf. We hebben één chef en samen met haar bedenk ik 
de recepten. Die recepten communiceren we vervolgens naar 
de rest van het personeel, zodat zij aan kunnen geven wat beter 
of anders kan. Regelmatig verschijnen er nieuwe gerechten op 
de kaart. Ons streven is om één keer per half jaar het menu te 
wisselen. 

Wat moét je geproefd hebben als je bij Bhalu langsgaat? 
Dat is afhankelijk van datgene waar je zin in hebt. Meestal 
vraag ik aan mensen of ze zin hebben in zoet of hartig. 
Als je voor zoet gaat, kun je de hele dag voor een ontbijtje 
kiezen. Bijvoorbeeld pannenkoeken of wafels. Wat betreft het 
hartige gedeelte kun je natuurlijk ook gaan voor een hartige 
pannenkoek, maar onze veganistische burger is net zo lekker 
en heel populair. Overigens hebben we sinds kort ook een 
heel lekker broodje gezond op de kaart staan. Eigenlijk is het 

allemaal heel lekker! Daarnaast zijn we heel bewust bezig met 
de hoeveelheid eten. Je kunt kleine en grote porties bestellen, 
bijvoorbeeld één of twee boterhammen. Niet iedereen heeft 
immers dezelfde hoeveelheid trek. Zo voorkomen we ook dat er 
te veel eten wordt weggegooid. 

Waar ben je door geïnspireerd bij het inrichten van Bhalu? 
We zijn vooral veel op bezoek gegaan bij andere koffietentjes 
die wij mooi vinden. Met name de industriële look vonden we 
erg mooi in combinatie met veel groen. Vervolgens hebben we 
een kleurenpalet uitgekozen dat bestond uit warme en koude 
kleuren. Het werd een combinatie van rood-oranjeachtige 
tinten en blauwgroene kleuren. Aan de hand daarvan hebben 
we de materialen uitgekozen. In onze lunchroom zie je dan ook 
staal, steen en veel planten. 

Hoe omschrijf je Bhalu in drie woorden? 
Dat is lastig... “Voel je goed”. Die woorden kan je op een eigen 
manier interpreteren. Bijvoorbeeld goed eten, goed bewegen 
en goed rusten. Kortom: goed voor jezelf zorgen. 
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Jullie bieden dus yogalessen aan, welke soorten yoga? 
We hebben verschillende soorten stijlen: Ashtanga, Vinyasa, 
YinYang, Yin, Hatha, Chakra en Morning Flow. Die lessen 
lopen uiteen van wat actievere stijlen naar meer passieve 
stijlen. Dat wil niet zeggen dat het één zwaarder is dan het 
ander, want voor sommige mensen kan een hele passieve 
yoga, zoals yin, heel zwaar zijn. Terwijl voor andere mensen 
een hele actieve, sportieve yoga heel intensief is.
 
Wat voor yogales zou je aanraden voor beginners? 
Ik kijk in principe altijd naar het individu en op basis daarvan 
geef ik een advies. Als ik het echt niet weet, zou ik een 
middenvorm aanraden, zoals Hatha. Dat is de meest klassieke 
vorm van yoga. 

Sinds kort bieden jullie ook bootcamplessen aan. Hoe zijn 
jullie op dit idee gekomen?
We merkten dat mensen ook behoefte hadden aan 
buitensport, voornamelijk in de zomer. Toen zijn we gaan 
brainstormen over buitenactiviteiten. Wat kunnen we buiten 
organiseren? Misschien yogalessen? Uiteindelijk hebben we 
gekozen voor een aanvulling op yoga, dus vooral bedoeld om 
je conditie te verbeteren. Op die manier ontstond het idee om 
bootcamplessen te gaan organiseren. 

Dilemma: Yoga of horeca? 
Ik kan echt niet kiezen. Stel dat de wereld vergaat, dan zou ik 
voor horeca kiezen. Ik ben namelijk dol op lekker eten, drinken 
en gezelligheid. 

Wat zijn je ambities voor de toekomst? 
Mijn ambities liggen in verlengde van bewustwording 
creëren. Ik zie om mij heen veel mensen die in mijn ogen niet 
bewust bezig zijn met hun leven. Daar heb ik dus nog wat 
werk te doen. Wat betreft Bhalu hoop ik dat er in de toekomst 
uitbreiding mogelijk is, maar ik weet nog niet hoe ik dat zou 
willen. Eigenlijk ben ik nu ook al tevreden met Bhalu! 

Bloemerstraat 95
6511 EG Nijmegen

024 – 207 43 08
Instagram: @bybhalu 

Dit is Nola. Nola is de hond van Christiaan en zij is vaak 
te vinden in Bhalu. Ze kan het met iedereen goed vinden 
en vindt het leuk om met de gasten (en hun huisdieren) te 
spelen.
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 S T U D E N TE N 
VS 

D O C E N TE N
D E Z E  E D I T I E :  M A R G O T  V S  E S T H E R

Iedereen weet dat je fysieke gezondheid belangrijk is, maar ook je mentale gezondheid is iets waar veel aandacht 
aan moet worden besteed. Hoeveel aandacht besteden eerstejaars student Margot Lubbers en studieadviseur Esther 

Marsman aan hun mentale fi theid? In deze rubriek gaan ze daar samen over in gesprek.

      

Ik kan goed met stress omgaan.

Margot: Haha, daar kan ik heel kort over 
zijn; nee. Ik heb een grote behoefte aan 
orde en structuur. Als er iets tussen mijn 
planning komt, dan raak ik helemaal in 
de war. In het begin van een nieuw blok 
kan ik het verwarrend vinden wat nou 
de bedoeling is bij bepaalde vakken en 
daar krijg ik stress van.

Esther: Ik vind het juist wel leuk om 
allerlei dingen tegelijk te doen en ik kan 
wel goed met stress omgaan denk ik. 
Het is niet te voorspellen hoe een dag 
loopt, dus in die zin moet ik ook wel 
stressbestendig zijn. Maar als het te veel 
wordt, dan blijkt soms dat ik toch ook 
niet zo goed tegen stress kan.

Ik weet goed wanneer ik tijd voor me-
zelf nodig heb.

Margot: Niet altijd, maar dat lukt me wel 
steeds beter. Als ik me nu overwerkt voel 
en ik heb zin om te Netfl ixen, dan ga ik 
dat meestal gewoon doen.

Esther: Ik ben door schade en 
schande wijzer geworden, want 
je moet dat echt leren. Ik plan 
het nu ook in.

Margot: Maar kom je er ook echt aan 
toe?

Esther: Ik heb ooit geleerd dat je je 
lijstjes moet omdraaien. Je bent gewend 
om eerst de dingen te doen die moeten. 
De dingen die je doet voor jezelf staan 
altijd onderaan je to-do lijst, waardoor 
je er vaak niet eens aan toe komt. Als je 
merkt dat je het druk hebt en je je niet 
goed voelt, draai dat lijstje dan eens om 
en doe eerst iets voor jezelf.

Wat is belangrijker; mentale welzijn of 
fysieke gezondheid?

Esther: Oh, wat een moeilijke keuze!

Margot: Ik denk mentale 
gezondheid. Als je 
mentaal gezond 
bent, dan 
kun je 

sneller gelukkig zijn denk ik. Terwijl als 
je mentaal ongezond bent en fysiek 
gezond, dan ben je toch nog ongelukkig 
terwijl je lichamelijk gezond bent.

Esther: Het kan elkaar natuurlijk verster-
ken, dus dat maakt het extra moeilijk. Als 
je lichamelijk niet gezond bent, dan is er 
een grote kans dat je daar mentaal onder 
lijdt en andersom.

Margot: Ja, daar kan ik me wel in vin-
den.

: Niet altijd, maar dat lukt me wel 
steeds beter. Als ik me nu overwerkt voel 
en ik heb zin om te Netfl ixen, dan ga ik 

schande wijzer geworden, want 

TEKST ESMÉE MOOREN
BEELD EVA NAGELKERKE

D O C E N TE ND O C E N TE N
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Sinds 2013 probeert stichting Ikpas 
mensen te begeleiden die in janu-
ari of februari hun alcoholgebruik 
op pauze willen zetten. Voor de 
Ikpas-actie van januari werd een 
record van 32 duizend aanmeldingen 
gevestigd en dan hebben we het 
nog niet eens over de mensen die 

op eigen initiatief meededen aan 
het uit Engeland overgewaaide Dry 
January. Freem bezocht het hoofd-
kantoor van Ikpas in Tilburg om een 
beter beeld te krijgen van de organi-
satie, de hype rondom Dry January 
en de voordelen van niet drinken. TEKST ILJA SCHEIFES

BEELD LISAN POT

BIERTJE? IKPAS.
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Het is bijna carnaval in Tilburg. Naast het 
NS-teken aan de voorkant van het station 
is een doek gespannen waarop in koeien-
letters ‘Kruikenstad’ gedrukt staat. Op 
het eerste gezicht lijkt het ironisch dat het 
hoofdkantoor van Ikpas juist in Brabant 
staat, een regio die leeft voor carnaval en 
bekend staat om zijn gezelligheidscultuur 
en de grote hoeveelheid drank die daar 
bij hoort. De cijfers spreken het stigma 
tegen: 7 procent van de Brabanders is 
excessief drinker, wat overeenkomt met 
het landelijk gemiddelde. Bij mannen 
komt overmatig drankgebruik neer op 
meer dan 21 glazen alcohol per week en 
bij vrouwen op 14 glazen per week. Juist 
Brabant kent veel deelnemers aan Ikpas; 
ongeveer 4000 van de 32000 deelnemers 
komen uit deze provincie. Het katholieke 
Brabant kent een lange geschiedenis 
in het vasten. Traditiegetrouw stoppen 
katholieke Brabanders veertig dagen 
tussen carnaval en Pasen. In dat licht is 
het niet verwonderlijk dat Brabant goed 
vertegenwoordigd is in het deelnemers-
aantal van Ikpas. 

Het kantoor van Ikpas is gevestigd in een 
klein lokaal in het hoofdkantoor van een 
bouwgroep dat met zijn nummerbordjes 
op de verschillende deuren en smalle 
gangen lijkt op de faculteitverdiepingen 
in Spinoza. Volgens Martijn Planken, 
die aan de wieg staat van Ikpas, is de 
stichting het voorbeeld van een modern 
bedrijf. De acht freelancers die meewer-
ken aan de campagne lopen hier in en 
uit: ‘Je moet ons zien als een zwerm van 
mensen die samen hetzelfde doel na-
streven in plaats van een bedrijf met een 
loonlijst.’ Drie freelancers springen eruit. 
Sanne coördineert Ikpas, Katja is ver-
antwoordelijk voor de communicatie en 
Jordy ondersteunt de deelnemers door 
middel van online coaching. Vooral de 
online coaching van Jordy tijdens 
de alcoholpauzes is een

 

paradepaard-
je van Ikpas. 
Mocht je dage-
lijkse craving 
buien hebben, 
zweetaanvallen 
in bed en andere 
ontwenningsver-
schijnselen vertonen of 
gezondigd hebben op een 
huisfeestje; je kunt bij Jordy 
terecht. 

Op het forum op Ikpas.nl kun 
je ook met lotgenoten praten 
over je alcoholpauze. Toege-
paste Psychologie student 
Helena loopt sinds kort stage 
bij Ikpas en onderzoekt een 
traject waarbij deelnemers 
real life coaching van een 
therapeut krijgen. Volgens haar 
is het belangrijk dat mensen hun 
lief en leed kunnen delen tijdens 
de stopperiode. ‘Soms krijgen we 
mailtjes van deelnemers die even met 
ons willen delen dat ze trots zijn dat ze 
gisteravond tijdens het eten geen wijntje 
hebben gedronken. Deze mensen willen 
gewoon even hun ei kwijt.’ De Ikpas 
deelnemers kunnen een online dagboek 
bijhouden over hun ervaringen en deze 
op het forum openstellen voor anderen. 
Ze biechten hun misstappen op en delen 
met trots hun successen. De alcoholont-
houders slepen elkaar erdoorheen door 
elkaar tips te geven tegen alcoholzucht. 
Die tips variëren van ‘de hardloop-
schoenen uit de kast trekken’ tot ‘actief 
kauwgom kauwen.’ De frisse smaak van 
kauwgom kauwen zou volgens forumlid 
Anna niet samengaan met de drang naar 
alcohol. 

De voordelen van niet drinken lopen vol-
gens gebruikers uiteen van be-

ter slapen tot afvallen 
en concentratie-

toename. Toch 
herkent niet 

iedereen 

zich in de voor-
delen, zo laat een anonieme gebruiker 
weten: ‘Je huid zou beter worden! Ik heb 
alleen maar puistjes gekregen, welke ik 
voorheen nooit heb gehad. Je zou beter 
gaan slapen! Ik weet van ellende niet wat 
ik met mezelf aan moet van moeheid.’ 
Een andere anonieme deelnemer blijkt 
vooral ‘s nachts craving naar alcohol te 
hebben: ‘Vannacht lekker aan het bier ge-
zeten, maar toen ik in de ochtend wakker 
werd, bleek het helaas maar een droom.’ 

Martijn geeft aan dat ontwenningsver-
schijnselen horen bij een stopperiode, 
maar dat er voor de meeste stoppers 
licht aan het einde van de tunnel is: ‘Vol-
gens ons onderzoek slaapt 55 procent 
van de deelnemers beter na afloop van 
de alcoholpauze, valt 32 procent af en 
voelt maar liefst 63 procent zich mentaal 
fitter’ Toch benadrukt hij dat hij niemand 
positieve effecten wil aanpraten: ‘Als 
alcohol drinken echt zo slecht is als wij 
denken, komen de mensen er vanzelf wel 
achter. Het is echt onderdeel van onze 
campagnestrategie om niet de moraalrid-
der uit te hangen. We willen de mensen 
zelf laten ontdekken wat stoppen met 
drinken met hun lichaam en geest doet.’ 

Die strategie komt duidelijk naar voren 
in het reclamespotje dat Ikpas in samen-
werking met reclamebureau Scheepens 
maakte, dat in december en januari 
op televisie te zien was. In de reclame 
krijgen we een kijkje in een gezinsleven, 
de man des huizes drinkt een maand 
geen alcohol en geniet van de voordelen 

TEKST ILJA SCHEIFES

BEELD LISAN POT

9

REPORTAGE



en zijn gezin “geniet” mee. De video 
is met een knipoog gemaakt; ironie en 
humor voeren de boventoon en nergens 
wordt op de negatieve effecten van 
alcohol gehamerd. Die strategie lijkt niet 
verwonderlijk; een scan door reacties op 
nieuwsberichten over overheidsmaatre-
gelen tegen alcohol en roken, verraadt 
dat er een groeiende groep mensen in 
Nederland is die zich betutteld voelt. 
Voormalig Powned-presentator Jan Roos 
startte een paar jaar geleden de campag-
ne Nee-derland.nl. Op de site brengt hij 
een algemeen sentiment onder woor-
den; ‘Je mag tegenwoordig niks meer, 
behalve braaf de kudde volgen. Je mag 
niet meer barbecueën in het park, geen 
alcohol schenken op je straatfeest, niet 
roken op het terras of soms zelfs niet op 
straat.’

Ikpas lijkt met haar campagne in te spe-
len op de afkeer voor betutteling en laat 
de keuze om niet te drinken bij de men-
sen zelf in plaats van ze het gevoel te ge-
ven dat ze iets opgelegd wordt. Martijn: 
‘Veel mensen, en met name 45-plussers, 
zitten vast in drinkpatronen. Wij bieden 
ze de kans om zich bewust te worden 
van hun drinkpatronen. We helpen ze 
waar nodig, maar uiteindelijk moet de 
behoefte om te stoppen met drinken 
vanuit de mensen zelf komen.’ Ook een 
hoop studenten doen mee aan Dry Janu-
ary, maar die doen dat zelden via Ikpas. 
De campagne richt zich op mensen die 
vastzitten in drinkpatronen en omdat stu-
denten vooral episodisch drinken, horen 
ze volgens Martijn niet bij de doelgroep. 
Dat Ikpas zich niet op studenten richt is 
ergens opmerkelijk: volgens het CBS is 
8 procent van de hbo’ers 
een overmatig

drinker 
tegenover bijna 
17 procent van de 
wo-studenten. 

Of Politicologie-student 
Loran de Hollander bij die 17 
procent hoort is nog maar de 
vraag, maar de vele feestjes 
in december brachten hem wel 
tot inkeer: ‘In december was het 
soms wel twee tot drie keer per 
week raak, na die maand was ik wel 
even klaar met het zuipen.’ Uiteindelijk 
hield Loran het 24 dagen vol, toen een 
borrel met oud collega’s hem funest 
werd. ‘Ik zie dat oprecht niet als falen. 
Je stopt uiteindelijk toch voor jezelf en 

niet omdat je aan je omgeving moet 
bewijzen dat je Dry January 

hebt afgemaakt.’ De stop-
periode bleef tijdens zijn 

stage onder zijn collega’s 
niet onopgemerkt: ‘Je 
valt toch op met een 
alcoholvrij biertje in 
je handen op de vrij-
dagmiddagborrel. Ik 
werd af en toe moe 
van de vraag waar-
om ik geen alcohol 
dronk.’

Volgens Martijn, die 
achter zijn computer 

is gaan zitten voor 
een foto in de Freem, is 

groepsdruk een veelge-
hoorde reden onder studen-
ten om een biertje niet af 
te slaan. Terwijl ze eigenlijk 
geen behoefte hebben 
aan alcohol. Martijn vindt 
groepsdruk maar onzinnig. 
Hij wijst naar het theekopje

voor mijn 
neus: ‘Ik drink koffi e en jij drinkt thee, 
maar ik ga jou toch ook niet vragen 
waarom je geen koffi e drinkt? Waarom 
zou dat met alcohol anders zijn?’ Helena 
lacht vanachter haar laptop. Op mijn 
opmerking dat samen dronken worden 
verbroederend werkt en je zonder alco-
hol moeilijker contact maakt, reageert 
Martijn standvastig.

Martijn: ‘Je kan prima nuchter naar een 
feestje gaan, het is misschien op het 
begin even wennen, maar uiteindelijk net 
zo gezellig.’

Helena: ‘Je zou eens nuchter naar carna-
val moeten gaan, dan word je gek joh.’

Martijn heeft inmiddels een carnavals-
playlist aangezet; Waar is de paracetemol 
van de Gebroeders Ko knalt door de 
speakers.

Martijn: ‘Kijk maar uit Helena volgende 
week gaat deze playlist de hele week 
aan.’

Helena: ‘Ik meld me alvast ziek.’

drinker 
tegenover bijna 
17 procent van de 
wo-studenten
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DOELLOOS SCROLLEN 
ALS VERSLAVING

Toen ik een jaar of vijftien was kon ik er zelfs kwaad om worden, wanneer 
mijn ouders zeiden dat ik verslaafd was aan dat kleine schermpje. ‘Ik kan me 
niet voorstellen dat je iets mist als je even niet op dat apparaat zit’, zei mijn 
vader altijd, waarna ik natuurlijk instant chagrijnig werd en de hele dag geen 
woord meer tegen hem zei. Nu ik toch wat ouder ben en minder snel op mijn 
teentjes getrapt, kan ik toegeven dat ik misschien een beetje verslaafd was en 
bén aan mijn telefoon. Hoe meer ik erover ga nadenken, hoe duidelijker het 
wordt. En hoe meer ik het gevoel krijg dat we er allemaal, in meer of mindere 
mate, wel verslaafd aan zijn. 

Ik begin altijd de dag met de wekker die vaak veel te vroeg afgaat. De meesten 
van ons gebruiken de telefoon als wekker. Ik ook. Als ik vermoeid wakker 
word, ga ik vaak twintig minuten een beetje doelloos scrollen en Snapchats 
openen van de avond ervoor. Sinds een tijdje ben ik me bewust van het feit 
dat dit zo’n ongeloofl ijk stomme gewoonte is. De meeste Snapchats zijn toch 
alleen maar om ‘goodnight’ of ‘goodmorning’ te zeggen, vaak ook nog eens 
in een zwart scherm. Nothing to see, dus. Waarom zou ik trouwens als eerste 
activiteit in mijn dag naar de foto’s van anderen moeten staren? 

Nou, op een gegeven moment moet ik dus wel opstaan én zelfs opschieten, 
als gevolg van mijn vroege scrollsessie. Meestal kijk ik een fi lmpje of app ik 
met iemand tijdens het ontbijt. Ook draai ik mijn lievelingsliedje tijdens het 
opmaken en tandenpoetsen. Zelfs nu kan ik het niet laten om af en toe een 
Snapchat te sturen naar mijn streaks. Dit gaat vaak over hoe moe ik wel niet 
ben of dat ik moet opschieten. Op mijn weg naar de uni luister ik muziek 
via mijn oortjes. Tijdens het college kijk ik tussen het opletten door op mijn 
telefoon naar mijn appjes of ik begin aan de zoveelste sessie doelloos scrollen 
van de dag. Ik scroll en kijk zelfs zo veel op mijn telefoon, dat ik soms een app 
afsluit en hem vervolgens weer open, omdat ik vergeten was dat ik hem 2 
seconden geleden ook aan het gebruiken was. Zelfs tijdens het schrijven van 
deze korte column heb ik al een paar keer op mijn telefoon gekeken. Speaking 
of irony. Door de dag heen gaat het zo. 

Als ik dan in bed ga liggen na een lange dag (scrollen), begin ik vaak aan 
mijn laatste sessie. Nog even een half uur op mijn telefoon. Aan het einde 
van de dag heb ik vaak dan ook de vier uur schermtijd wel gehaald. Had ik 
iets gemist als ik niet vier uur op mijn telefoon had gekeken? Nee, pap. Ik had 
helemaal niks gemist als ik eventjes niet naar dat kleine scherm had gestaard. 

Ben jij ergens verslaafd aan? In deze editie hebben we het over mentale en fysieke 
gezondheid. Mij lijkt het daarom het moment om het te hebben over een onderwerp dat we 

allemaal min of meer moeilijk vinden om te bespreken. Oké, ik ga het zeggen: ik ben ook 
verslaafd. Ik ben verslaafd aan mijn telefoon. Jij misschien ook. Ik zou mezelf niet obsessief 
willen noemen, maar heel ver van obsessief zit ik niet. Ik vind het ook niet leuk om toe te 

geven. En jij ook niet. 

TEKST SOFIA CLAVERO ROJAS 
BEELD DAPHNE ESKES
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FITTE STUDIETIPS

TEKST FLEUR HENSEN & NINA VAN ZANTEN
BEELD MARLOES VAN DALEN

Het voorjaar is aangebroken, de zonnestralen schijnen door je raam en je ruikt de bloesem buiten. En daar zit je 
dan, in je pyjama met je kop koffie, jezelf moed aan het inpraten om aan je tentamens te beginnen. Deze editie van 
Freem staat helemaal in het teken van fit en gezond zijn. Om dus een beetje gezond, lekker fit en mentaal uitgerust 
deze zenuwslopende tentamenweken door te komen, heeft de redactie van de Freem speciaal voor jou uitgezocht 
hoe jij jezelf het beste kunt klaarstomen voor de tentamens. 

Eet gezond
 
Ja, het is een cliché: gezond eten. Natuurlijk snap-
pen we allemaal dat we fruit en groente moeten 
eten voor onze vitamientjes, maar bij de eerste 
stressprikkels grijpen we massaal naar een zak 

chips of het restje cola in de koelkast. Wellicht denk je er 
anders over nadat je dit biologische verhaaltje hebt gelezen. 
Want wanneer je stress ervaart, maakt je lichaam stresshor-
monen aan, zoals cortisol. Cortisol prikkelt je hippocampus, 
een gebied in je hersenen dat werkt als stressremmer. Het 
doet echter nog iets: cortisol zorgt ervoor dat er glucose be-
schikbaar wordt gesteld voor opname in je bloed. Hierdoor 
verhoogt je bloedsuikerspiegel, zodat je spieren zich aan 
kunnen spannen. 

Tegelijkertijd maakt je lichaam insuline aan om diezelfde 
bloedsuikerspiegel weer te verlagen. Een verlaging van de 
bloedsuikerspiegel resulteert in een hongergevoel, waardoor 
je trek krijgt. Constante stress zorgt voor een ontregeling 
van je stofwisseling, waardoor je bloedsuikerhuishouding 
verstoord raakt. Het resultaat: 
honger, honger en nog eens hon-
ger. Uiteindelijk krijg je na iedere 
maaltijd meer honger en voel je 
je meer moe door de bloedsui-
kerschommelingen. De oplossing 
is gezond eten. Zoals mijn bio-
logielerares in een ver verleden 
zei over gezond eten: “Vers eten, 
zo min mogelijk geraffineerde 
suikers, beperkte koolhydraten 
en niet te veel vet.”

Wees empathisch 

Het klinkt misschien gek, maar 
empathie leidt tot stress
vermindering! Volgens hoog-
leraar Bewegingswetenschap-

pen en Neuropsychologie Erik Scherder 
resulteert dit namelijk in de stimulatie 
van je hippocampus. Wanneer jij dus 
aandachtig luistert naar het verhaal van 
je huisgenootje over haar nieuwe vlam, 
ervaar je minder stress. Bovendien wordt 
tegelijkertijd ook een ander gebied in de 
hersenen geactiveerd: de onderkant van 
de frontale lob. Dit gebiedsdeel heeft 
functies als empathie, sociale samen-
werking en zelfreflectie. De frontale lob 
remt vervolgens op de amygdala, een 
gebiedje in je hersenen met veel nega-
tieve emoties. Door empathisch te zijn, 
voorkom je dus dat stress en negatieve 
emoties hand in hand gaan. 

1 2
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Bereid je de dag voor 
het tentamen goed 
voor

Het is de dag voor je ten-
tamen, wat nu!? Jérôme 

Gijselaers was stomverbaasd toen hij 
na keihard studeren een onvoldoende 
voor zijn Geneeskunde tentamen haalde. 
Gijselaers stopte later dat jaar met zijn 
studie en ging zich verdiepen in dit feno-
meen. Inmiddels is hij afgestudeerd als 
Neuropsycholoog. In zijn weblecture van 
de Universiteit van Nederland vertelt hij 
je precies hoe je het beste de dag vóór je 
tentamen kunt doorbrengen. 

Begin de dag goed door NIET te 
snoozen! Je valt dan in een hele diepe 
slaap, waardoor je negen minuten later 
veel slaperiger wakker wordt. De app 
Alarmy is een handige wekkerapp die 
je hierbij zou kunnen helpen (zie Freem: 
Ambitie). Tip twee van Jérôme is simpel: 
ontbijt! Je ontbijt activeert je lichaam. 
Je verteringsstelsel wordt in gang gezet 
en je hersenen krijgen eindelijk die 
voedingsstoffen die ze tijdens je slaap 
niet hebben gekregen. Na een paar 
uurtjes studeren breekt het einde van 
de ochtend aan, je hebt lang stilgezeten 
en je concentratie verdwijnt. De oplos-
sing hiervoor? Beweeg! Beweeg mini-
maal tien minuten en zorg ervoor dat je 
ademhaling en je hartslag daarbij stijgt. 
Je doorbloeding neemt daardoor toe en 
al dat bloed komt ook weer terecht in je 
hersenen. Maak dus een wandelingetje 
door het park of rij een rondje op de 
fiets, zelfs de korte ochtendgymnastiek 
van je oma kan helpen! Benieuwd hoe je 
verder je dag doorkomt? Kijk dan zelf het 
minicollege van Jérôme op de site van 
de Universiteit van Nederland.

Gun jezelf ontspanning

Al weken van tevoren zie je de tentamens aankomen en 
tóch bewaar je al het leerwerk voor die laatste paar dagen. 
Dit kan je naast veel stampwerk ook behoorlijk wat stress 
opleveren. Het lanterfanteren is tijdelijk even voorbij en het 

wordt nog even blokken tot de tentamens van start gaan. Toch is het 
verstandig om - ja, ook als je veel moet doen - je hoofd soms even 
leeg te maken. Jezelf opsluiten tussen de muren van de UB bevor-
dert op een gegeven moment je leerproces niet echt optimaal meer. 
Daarnaast heb je waarschijnlijk elke coffee corner bezocht en ben je 
gewoon toe aan wat frisse lucht. 

Een wandelingetje rondom de bossen van de universiteit doet je meer 
goeds dan enkel frisse lucht. Wandelen is namelijk ontzettend goed 
voor je hersenen. Tijdens het wandelen komt er namelijk endorfine 
vrij en neemt het cortisolniveau af. Beter gezegd: je stress vermindert, 
want het cortisolniveau bepaalt je stressgehalte. Verder is wandelen 
gewoonweg goed voor je lichaam, omdat een hele dag vooroverge-
bogen in je boeken zitten het tegenovergestelde werkt. Las dus tijdens 
het leren genoeg pauzes in en niet enkel om naar de wc te gaan of 
jezelf te trakteren op snacks. Maak vooral van het laatste gebruik als je 
je tentamen daadwerkelijk hebt gehaald!

Herhaling

Dit is waarschijnlijk geen on-
bekende tip, maar wel erg be-
langrijk om te onthouden. Door 
de tentamenstof gedurende het 
leren te blijven herhalen, haal 

je deze stof tijdens het tentamen veel 
makkelijker naar boven. Met regelmatig 
studeren sla je de stof door herhaling 
op in je langetermijngeheugen. Hierdoor 
lukt het beter om verbanden te leggen 
tussen bepaalde zaken die in de stof 
terugkomen. Dit zorgt ervoor dat je open 
vragen veel beter zult beantwoorden dan 
wanneer je op het laatste moment de 
belangrijkste feiten in je hoofd aan het 
stampen bent.

Door op het laatste moment te gaan 
blokken voor dat ene tentamen, hebben 
je hersenen niet genoeg tijd om de stof 
te laten bezinken, om bestaande kennis 
te activeren en om zo nieuwe kennis te 
verwerken. Je komt op deze manier niet 
verder dan de stof te ‘coderen’ en een 
poging om de stof op te slaan. Dit zorgt 
er dus voor dat je moeite hebt met het 
maken van verbindingen en dus slechter 
scoort op open vragen. Bij meerkeu-
zevragen kun je nog enigszins gokken, 
omdat je de stof misschien herkent door 
het nog recentelijk gezien te hebben. Al 
scoren over het algemeen de regelmati-
ge studeerders ook beter op de meerkeu-
zevragen. Begin deze keer dus ruim van 
tevoren met leren. Je hoeft niet meteen 
alles door te nemen, maar neem telkens 
iets meer van de stof in je op en herhaal 
dus wat je daarvoor hebt geleerd. Gega-
randeerd dat jij de volle punten scoort 
voor de open vragen!

3
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Sanne Rosendaal

Na maanden voorbereiden stond ik 
begin januari dan toch echt in m’n eentje 
op het vliegveld. Ik had nog nooit eerder 
zo’n eind gevolgen en al helemáál niet 
alleen! De spanning was toch wel lichte-
lijk aanwezig. Na een 13,5 uur durende 
vlucht bleek die spanning compleet 
overbodig. Ik werd namelijk opgehaald 
van het vliegveld in Baton Rouge door de 
schattigste vrouw ooit, die eten voor me 
kocht en me meteen meenam naar Mike 
The Tiger, de mascotte waar iedereen 
hier super trots op is. 

De volgende dag was de introductiedag 
en ik leerde meteen andere internationa-
le studenten kennen. Net zoals de mees-
te exchange studenten hier, heb ik voor 
een kamer in een gedeeld appartement 
op de campus gekozen in plaats van de 
bekende dorm rooms.

Louisiana State University is een 
reusachtige universiteit met zo’n 30.000 
studenten. Iedereen hier loopt rond in 
sportkleding, waardoor ik me al 
overdressed voel als ik een normale 
zwarte jeans draag. Over sport gespro-
ken, net zoals Radboud, is er hier een 
groot sportcentrum waar gratis gebruik 
van gemaakt kan worden. Elke sport kan 
uitgeprobeerd worden, er zijn zelfs een 
binnen- én buitenzwembad en een ‘lazy 
river’ in de vorm van de letters LSU. 

Sport is een belangrijk onderdeel van de 
cultuur hier. LSU is zelfs nationaal 
kampioen American Football geworden!
De vakken die ik volg zijn, vergeleken 
met in Nederland, heel anders. Je wordt 
echt aan de hand meegenomen om de 
stof tot je te nemen. Ik volg bijvoorbeeld 
History of Film, waarvoor ik elke week 
over één of twee hoofdstukken van 
het boek mijn aantekeningen in moet 
leveren. Ook voor de rest van de vakken 
wordt er echt verwacht dat je de stof 
leest en kent voordat je naar de les komt. 
Alles wat je doet in de klas telt mee, zelfs 
voor je aanwezigheid en participatie krijg 
je punten.

In het weekend is het tijd voor de 
belangrijkste zaken van het studeren in 
het buitenland: feesten en tripjes naar 
andere steden in de buurt van Baton 
Rouge. In de buurt van de campus is een 
buurt met verschillende bars genaamd 
‘Tigerland’ en er is een bar met een 
groot aanbod speciaalbiertjes naast de 
campus. Binnenkort hebben we een 
aantal dagen vrij om Mardi Gras te 
vieren en zal heel LSU in New Orleans 
te vinden zijn. Spring Break komt er ook 
nog aan en er staat een super vette road 
trip gepland, dus ik kom de komende 
maanden hier wel door! Tot in juni!
Geaux Tigers!

MYCELIUM
OUTSIDE

Ieder jaar verruilen communicatie-
wetenschapschappers ons mooie 
Nijmegen voor het buitenland. In deze 
jaarlijks terugkerende rubriek vertellen 
een aantal van deze studenten over 
de plek waar ze wonen, studeren en 
natuurlijk ook uitgaan! Dit keer één 
Spaans en twee Amerikaanse avontu-
ren. 

TEKST ESMÉE MOORENBEELD EVA NAGELKERKE
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Esmée Kleverkamp

Dit semester studeer ik in Lake Forest, 
een voorstad van Chicago, Illinois. Hier 
volg ik een minor in de journalistieke/
politieke richting. Dat is in deze tijd erg 
interessant, vooral nu in de aanloop van 
de presidentiële verkiezingen in 
november. Ook hebben we in de les 
natuurlijk de afzettingsprocedure tegen 
president Trump op de voet gevolgd. 

Ik zit voornamelijk met Amerikanen in 
de les en het is goed te merken dat ze 
anders zijn dan de gemiddelde 
Nederlandse student. De lessen zijn veel 
actiever dan in Nederland en het is bijna 
onmogelijk om een passieve houding 
te hebben. Om een goed cijfer te halen 
wordt er van studenten verwacht actief 
deel te nemen aan de les. Op zich is dit 
geen slecht concept, alleen heeft dit als 
keerzijde dat studenten maximaal 
proberen te slijmen. 

Wat ook opvalt is dat Amerikanen weinig 
om hun uiterlijk geven. Ze zijn niet bang 
om in joggingsbroek en slippers naar 
college te gaan. Dit bevalt me wel, aan-
gezien je dus praktisch in je pyjama naar 
de les kan. Wij, the Europeans, vallen op 
omdat we er fancy bijlopen, zelfs bij het 
dragen van een gewone spijkerbroek. 

Waar ik wel moeite mee heb is de soms 
overdreven en geacteerde manier waar-
op sommige Amerikanen spreken. Zo 
bezocht ik laatst een lezing van een me-
vrouw die ons probeerde te bekeren met 
‘self-love’, waarbij ze niet vaak genoeg 
kon benadrukken dat we er allemaal heel 
erg toe deden (“I Matter!”). Terwijl wij als 
internationale studenten moeite hadden 
om niet te lachen, namen de Amerikanen 
het erg serieus en zeiden na afl oop met 

Wat betreft de cultuur is Alicante niet 
anders dan de rest van Spanje. Tussen 
één en vijf uur ’s middags zijn de meeste 
winkels dicht, ook op zondagen. De 
mensen hebben donker haar, ze praten 
snel maar ze doen tegelijkertijd lekker 
rustig aan. Het laatstgenoemde klinkt 
mij, als soortgenoot, als muziek in de 
oren. Hetzelfde geldt voor het feit dat 
hier onlangs carnaval werd gevierd 
op exact dezelfde wijze als in 
Limburg. Binnenkort wordt 
in Valencia het Las Fallas 
feest gevierd. De term Fallas 
verwijst naar het feest en 
naar de gigantische beelden 
(van hout en piepschuim) die 
speciaal voor het feest worden 
gemaakt. Aan het einde van 
het feest worden de Fallas 
publiekelijk verbrand.

Ook tijdens het stappen leer 
je veel over de cultuur. Bij 
binnenkomst van elke pub of 
club moet je even in je ogen 
wrijven van de fruitige shisha-
aroma’s. Daarnaast wordt er 

Frank de Groot

¡Hóla! Afgelopen januari ben ik afgereisd 
naar Alicante om daar tot en met juni 
mijn tijd door te brengen. Voor zij die 
Alicante nog niet zo goed kennen: het ligt 
aan de kust in het zuidoosten van Spanje 
en het telt twee keer zoveel inwoners 
als Nijmegen. Verder heeft het meer dan 
320 dagen zon per jaar. Voor Spaanse 
begrippen is Alicante geen super grote 
stad, wat ervoor zorgt dat je al vrij gauw 
de weg en de mensen leert kennen. 

De universiteit ligt net buiten de stad, op 
een klein halfuurtje per bus of tram. De 
campus van de universiteit is erg groot 
met veel natuur. Het voelt een 
beetje als een groot park waar enkele 
gebouwen tussen zijn geplaatst. Dat 
maakt het uni-leven gelukkig weer wat 
minder zwaar (voor zover je het niveau 
op deze universiteit zwaar kunt noemen). 
Ik volg momenteel vier cursussen: Art 
Management, Audiovisual Media Produc-
tion, Information Management en een 
cursus Spaans voor Erasmus-studenten. 
Laat ik eerlijk zijn, Spanje is niet het land 
waar je naartoe moet gaan om 
uitgedaagd te worden op school. 

op de meeste plekken slechts één genre 
gedraaid: reggaeton. Het komt wel eens 
voor dat ik wakker word en nog steeds 
de reggaeton-beat in m’n hoofd hoor 
nagalmen. Niet bepaald bevorderend als 
je een kater hebt. Gelukkig biedt Alicante 
ook een aantal gave EDM/techno clubs 
en zijn er nog een hoop gave plekken om 
te ontdekken de komende maanden!

tranen in hun ogen dat ze de lezing so 
empowering vonden. 

Het zijn dit soort taferelen die ervoor 
zorgen dat ik dit een bijzondere, 
leerzame en erg leuke tijd vind. De tijd 
hier gaat veel te snel voorbij en ik kijk 
erg uit naar de resterende maanden van 
dit semester.
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MYCELIUM INSIDE
In elke editie van de Freem worden de tofste activiteiten besproken die Mycelium 

georganiseerd heeft. Zo nemen we je onder andere mee naar de eerste Actieve 
Ledenavond, het Gala waar iedereen zijn meest chique outfit voor uit de kast trok en 

de excursie naar het tv-programma ‘Deze Quiz Is Voor Jou’!

TEKST FLEUR HENSEN & NINA VAN ZANTEN
BEELD MARLOES VAN DALEN

Nieuwjaarsreceptie
Om het nieuwe jaar goed in te luiden, werd er op 
dinsdag 7 januari een nieuwjaarsreceptie georgani-
seerd in de gemeenschappelijke ruimte bij de Myka. 
Onder het genot van een glaasje prosecco kon ieder-
een elkaar weer zien na een lange kerstvakantie vol 
met feestdagen en elkaar het beste wensen voor 
2020. Uiteindelijk bleef er nog wel wat prosecco over 
door de mensen die aan Dry January meededen!

Actieve Ledenavond 
Op 3 maart werden alle actieve leden bij Myceli-
um in het zonnetje gezet voor hun inzet! De leden 
stapten raadselachtig op de fiets, op weg naar een 
geheime activiteit… Na het fietsen van een aflei-
dingsrondje over Plein ‘44 werden de leden verrast 
met een avondje lasergamen! En dat niet alleen… 
Iedereen kon deelnemen aan het zenuwslopende 
laser squashen en het bier vloeide rijkelijk. Kortom: 
een zeer geslaagd avondje! 

MyCinema
Geheel tussen het leren voor de tentamens door 
kwam Mycelium met het idee om een filmavond te 
organiseren, maar niet zomaar een. Een collegezaal 
werd omgetoverd tot een ware bioscoopzaal waar 
de film ‘Baby Driver’ werd vertoond. Er werd voor 
popcorn en nacho’s gezorgd waar iedereen van kon 
genieten tijdens de film. Kortom: een erg geslaagde 
actie van de mediacommissie en de eetcommissie!
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Deze Quiz is voor Jou
Elk jaar vindt er weer een excursie plaats naar de opnames van een tv-programma. Op 30 januari was Mycelium aan-
wezig bij de opnames van Linda de Mols nieuwste show: Deze Quiz Is Voor Jou! Rond de middag reisden we af naar 
Studio Baarn om vervolgens verdeeld over het hele publiek deel te nemen aan de quiz. In het programma spelen vier 
BN’ers mee en zij proberen allemaal zo veel mogelijk geld op te halen door de vragen juist te beantwoorden. Zoals 
de naam van de show al doet vermoeden: deze quiz is 
daadwerkelijk voor iemand in het publiek, alleen weet 
deze persoon - en de rest van het publiek - dat zelf niet. 
Aan het eind van de show wordt door middel van een 
kiss cam bekend gemaakt wie de gelukkige winnaar is. 
Hierbij zong iedereen heel leuk het nummer ‘Deze Quiz 
Is Voor Jou’ op de melodie van het lied ‘Heb Je Even 
Voor Mij’ van Frans Bauer. Maar dat is niet alles: de quiz 
bestaat uit drie rondes.  Na elke ronde kon de speler die 
deze ronde het best had  gemaakt duizend euro winnen. 
Zo is er dus ook nog drie  keer duizend euro uitgedeeld, 
waaronder aan een Myceliumlid! In de eerste ronde 
ging Dhanu Pepers er namelijk met de winst vandoor. 
Nog gefeliciteerd, Dhanu!

Gala 2020
Het feestje waar iedereen naar uitkeek stond op woens-
dag 12 februari weer voor de deur: het Gala! Mycelium, 
Umoja en Geitenwollen Soc betraden met velen de 
Waagh om te genieten van de onbeperkte drank die 
werd geschonken. Iedereen had zich gehuld in een mooi 
pak of een mooie jurk of jumpsuit. Met een speciaal 
biertje of wijntje in de hand ging iedereen los op de 
dansvloer op de deuntjes van DJ Tangex. Er was ook 
gelegenheid om foto’s te laten maken, waar Mycelium 
gretig gebruik van maakte. 

Spa goud in het oerwoud
Na alle tentamenstress was iedereen weer toe aan de 
nodige ontspanning. Op 5 februari vond er daarom 
een nieuwe borrel plaats en werd de Malle Babbe 
omgetoverd tot een heuse jungle met echte tijgers. 
Alle luipaard- en tijgerprints werden uit de kast ge-
trokken voor dit spektakel. Het Spa goud was niet aan 
te slepen en ook de shotjes ‘boswandeling’ werden 
herhaaldelijk naar binnen gegoten. Het was weer een 
geslaagde borrel!

17

MYC INSIDE



TRENDS
TEKST ELYSE KRUIT & LAURA HAAGMANS
BEELD MARLOES VAN DALEN

Fit blijven is voor de meeste studenten toch wel een dingetje… Maar het is 
- ook voor studenten - super belangrijk om fi t te zijn! Daarom hebben wij 
voor jullie de meest “fi tte” trends op een rijtje gezet! 

Als student is het soms moeilijk om op 
gewicht te blijven. In één biertje zitten 
namelijk al 43 calorieën en het blijft er - 
eerlijk is eerlijk - eigenlijk nooit bij één. 
Om dit te compenseren moet er natuur-
lijk gesport worden, maar in ons drukke 
studentenleven is er niet altijd tijd om 
helemaal naar de sportschool te gaan. 
Gelukkig bestaan er tegenwoordig apps 
waarbij je heerlijk thuis in je (studenten)
kamer oefeningen kan doen. De app 
‘Dagelijkse Trainingen’ is hier een mooi 
voorbeeld van. De app is - niet geheel 

Radboud sportpas 

Nu met Corona is dit een lastig geval-
letje, maar als dit allemaal voorbij is en 
je klaar bent om al je quarantaine kilo’s 
eraf te sporten hebben we dé oplossing: 
de Radboud Sportpas! In het sportcen-
trum kun je een keuze maken uit wel 80 
verschillende sporten. Studenten kunnen 
zich inschrijven voor een jaarkaart, of als 
je nog even een maand voor de zomer 
je body wilt fi xen, voor een maandkaart. 
Als je geen behoefte hebt aan zowel de 
jaar- of maandkaart, maar wel eens in 
de zoveel tijd de motivatie vindt om iets 
te doen, zijn bij het RSC voor sommige 
sporten losse kaartjes en strippenkaar-
ten verkrijgbaar. Het is zelfs mogelijk 
om bepaalde zalen als accommodatie te 
huren. Een jaarkaart kost € 133,- en een 
maandkaart € 16,95,-. Met die kaart kun je 

Eiland Run

Ben jij wel toe aan een fi tte uitdaging? 
Dan is de Eiland Run misschien iets voor 
jou! Op vrijdagavond 26 juni in Lentse 
Warande wordt er een te gekke hardloop-
wedstrijd georganiseerd. Je kan kiezen 
tussen de korte afstand van 5,4 kilometer 
of de lange afstand van 10 kilometer. De 
Eiland Run vindt plaats langs de Waal 
in het rivierpark Veur-Lent. Een super 
mooi gebied om lekker te lopen. Als je je 
inschrijft voor 30 april, maak je profi jt van 
de early bird korting en heb je een kaartje 
voor 13,50 euro. Schrijf je in en wie weet 
ga jij er vandoor 
met de beker! 

024sport.nl/eilandrun

onbelangrijk - gratis. De PRO-versie 
kost helaas wel 22 euro, maar met de 
gratis versie kom je al een heel eind. Er 
staan trainingen op voor: je buik, armen, 
billen, cardio, benen of een volledige 
workout. Tevens kun je aangeven hoe-
lang je de categorie wilt trainen: 5, 8 of 
10 minuten. Dit is ideaal voor een goede 
spieropbouw. Elke workout bestaat uit 
10 oefeningen en ook daar bestaan drie 
verschillende opties voor; genoeg afwis-
seling dus! Deze app biedt dé uitkomst 
voor (toch stiekem wel luie) studenten 

workouts volgen op muziek, vrije sporten 
beoefenen zoals fi tness, tennis, squash 
of hardlopen én je kunt je aanmelden 
voor een teamsport of cursus. Je kunt 
zelfs voor mentale trainingen terecht, 
want het RSC biedt ook yoga en medita-
tielessen. Oftewel, voor ieder wat wils! 
De openingstijden wijken in juni, nadat 
het Coronavirus (hopelijk) is afgezwakt 
wellicht af, maar normaal gezien is het 
RSC maandag t/m vrijdag van 07.00-23.30 
uur geopend en zelfs in het weekend kun 
je van 08.00-21.00 uur terecht.

Dagelijkse Trainingen
die niet helemaal naar de sport-
school willen fi etsen of studenten 
die geen sportpas willen of kunnen 
aanschaffen. Voor sporttips op je 
kamer kan je ook doorbladeren naar de 
rubriek (studenten)workouts op bladzijde 
22. 
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Studentjekookt

Goede voeding is natuurlijk uiterst 
belangrijk! Daartoe behoort goed afwis-
selend eten. Soms is de inspiratie toch 
echt even op. Op het Instagram account 
@Studentjekookt kun je super veel in-
spiratie vinden. Het account is van Elise 
Kaak. Zij is 23 jaar oud en nu pre-master 
studente communicatiewetenschap hier 
op de Radboud Universiteit.

Ze is al van jongs af aan echt dol op 
koken en eten. Toen ze op kamers ging, 
werd die passie alleen maar groter. Ze 
kon iedere dag zelf gaan koken en van 
alles uitproberen. Twee jaar geleden 
besloot ze om haar gerechten via Insta-
gram te gaan delen en zo ontstond dus 
studentjekookt. Het eerste jaar plaatste 
ze alleen foto’s, maar ze kreeg steeds 
vaker de vraag naar haar recepten. Ze is 
daardoor vorig jaar haar recepten gaan 
uitschrijven op haar website, 
www.studentjekookt.nl. Ze haalt haar 
inspiratie uit Pinterest, Instagram en een 
fl inke verzameling kookboeken. Ook ex-
perimenteert ze er zelf op los. Ze gebruikt 
altijd verse ingrediënten. Dat is wel wat 
beter dan een kant-en-klare maaltijd van 
de Albert Heijn! Haar favoriete keuken is 
ongetwijfeld Italiaans. Maar ze is ook 
dol op Aziatische curry’s, omdat je er 
  eindeloos mee kunt variëren. Deze 
    twee keukens zijn dan ook te vin-
      den op haar Instagram en 
        website. Go check it out!

Eetmeter van 
Voedingscentrum App

Vraag jij je ook wel eens af hoe het kan 
dat je in drie dagen in één keer drie kilo 
zwaarder bent? Dan is de Mijn Eetmeter 
app misschien iets voor jou! Bij deze app 
krijg jij inzicht in wat je eet. Benieuwd 
of je dagelijks voldoende vitamines, 
mineralen en energie binnenkrijgt? En in 
hoeverre je eet volgens de Schijf van Vijf? 
Je ontdekt het door het online Eetdag-
boek, Mijn Eetmeter, in te vullen. Deze 
app ontwikkeld direct advies op maat. 
De app is helemaal gratis en zeker het 
proberen waard voor studenten die hun 
voeding willen verbeteren!

1. Eet meer groente en fruit: 200-250 
gram per dag
Slechts 1 op de 7 volwassenen (15 pro-
cent) eet voldoende groente en fruit. We 
eten slechts 139 gram groente en zelfs 
maar 113 gram fruit. Wanneer je je aan de 
aanbevolen hoeveelheid groente en fruit 
houdt, is dit beter voor je gezondheid.

2. Eet meer (ongezouten) noten
Het advies is om een handje noten (15 
gram) per dag te eten. We eten slechts 
ongeveer een kwart hiervan: 4 gram. 
Slechts 7 procent van de volwassenen 
eet het aanbevolen handje noten per 
dag – dat terwijl pindakaas (gemaakt van 
100% pinda’s) ook gewoon meetelt.

3. Eet wekelijks peulvruchten
Het blijkt dat wij mensen peulvruchten 
gemiddeld slechts eens in de drie weken 
eten, terwijl het heel goed is voor je 
gezondheid. Gewoon denken aan hoe 
gezond het is als je die slappe boontjes 
naar binnen werkt!

4. Drink zo min mogelijk suikerhoudende 
dranken 
We drinken er veel te veel van,               
gemiddeld anderhalf glas per 
dag. Mannen tussen de 19 en 51 jaar zelfs 
bijna een halve liter per dag. Veel suiker 
is natuurlijk niet goed voor je, dus (voor 
al jullie mannen) neem de volgende keer 
een lekker glaasje water en laat de cola 
in de kast. 

5. Eet minder zout
Terwijl de aanbevolen maximum hoe-
veelheid zout 6 gram per dag is, eten we 
er gemiddeld meer dan 8. Slechts 1 op 
de 33 mannen (3%) en 1 op de 5 vrouwen 
(19%) eet niet te veel zout. Maar onbe-
wust gaat het soms wel. Het overgrote 
deel (80%) van het zout dat wordt ge-
consumeerd is namelijk toegevoegd aan 
producten in de supermarkt. Let dus op 
wat je koopt!
                                     

Tips voor gezondheid

Als je aan ons zou vragen hoe wij hopen 
dat onze toekomst eruit zou zien, zouden 
wij zonder twijfel zeggen dat we hopen 
om gezond te zijn. Dit hebben we zelf 
echter deels in de hand. Maar hoe? Wat 
moeten we wel en niet eten of drinken 
om gezond te blijven? Hier dé 5 tips!
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Wist je dat Sumoworstelaars wel 10 duizend kilocalorieën per dag naar binnen werken? Dat is gelijk aan 39 boter-
hammen met kaas, 91 kilogram rucola en 715 kauwgompjes. Door het strenge dieet van Sumo’s rekt hun maag-
wand op, waardoor ze veel meer kunnen eten dan normale mensen. We achten jullie niet krijger genoeg om als een 
Sumo te eten, maar we willen je in deze rubriek wel uitdagen om de grens te verleggen. Conform studentenbudget 
hebben we een calorierijk eetfestijn voor je samengesteld in een culinair jasje.

Ingrediënten
• 400 gram Knakworst | Kcal 680 | €0,99
• 400 gram witte bonen in tomatensaus | Kcal 348 | €0,99
• Twee eieren | Kcal 128 | €0,32
• Twee sneetjes witbrood | Kcal 175 | €0,10
• Klont roomboter | Kcal 200 | €0,20
• Krop sla | Kcal 30 | €0,30
• Honkbalknuppel | Kcal 0 | €6,00

Pak een waterkoker uit de kast en vul deze met knakworst. Terwijl de waterkoker zijn 
werk doet, doe je de witte bonen in tomatensaus in een pannetje en zet je deze op 
een laag pitje. Giet de knakworst af (daar heb je geen vergiet voor nodig, het water 
schenk je gemakkelijk uit de waterkoker. Kijk wel uit voor eventuele flodders kalk). De 
knakworst en de witte bonen in tomatensaus mix je met een staafmixer tot een glad 
geheel, dat je vervolgens even laat pruttelen. 

Doe ondertussen een flinke klont roomboter in een koekenpan en bak de eieren tot 
spiegel. Rooster twee sneetjes witbrood, snij ze doormidden en leg ze op een groot 
bord. Giet de knakworst paté in een kommetje en zet deze in het midden van een 
groot bord, serveer de toast om de kom heen en beleg ze met de spiegeleieren. Knip 
een stukje van de plastic plant in de vensterbank van de keuken af en decoreer er de 
knakworst paté mee. Tot slot sla je met de honkbalknuppel de krop sla naar het konij-
nenhok achter de schutting van de buren. Eet smakelijk!

Kcal score: 1597
Bulk rating: nog altijd lekkerder dan een hamburgershake uit de blender.

Ingrediënten
• Meergranen stokbrood | Kcal: 260 | €1,79
• Twee frikandelbroodjes (het liefst in de bonus) | Kcal: 850 | €1,60
• Kip-karamba salade van de Albert Heijn | Kcal: 310 | €1,39
• Kliekjes knakworst paté | Kcal: 450 | Onbetaalbaar

Rond een uurtje of 12 is het alweer tijd voor de lunch. Misschien zit je nog bomvol van 
het ontbijt; pech gehad. Voor de lunch maken we een heerlijk stokbroodje à la tweede 
klas middelbare school. Men neemt een stokbrood in ongesneden vorm. Vervolgens 
snijden we deze horizontaal (lees: door de lengte) en vouwen we het stokbrood open. 
Hierdoor creëer je meer oppervlakte, en meer oppervlakte betekent meer ruimte voor 
vulling. Neem het deksel van de kip-karamba en gebruik een lepel om het stokbrood 
goed in te smeren. Als er plekken zijn waar nog brood te zien is, dan doe je het ver-
keerd. Bevrijd twee frikandelbroodjes uit hun plastic gevangenis en leg ze voorzichtig 
op het ingesmeerde stokbroodje (wees niet bang: de kip-karamba werkt als een soort 
lijm en houdt de broodjes goed op hun plek). Als je het broodje in deze fase goed 
bekijkt, zie je dat er iets mist. Dit is waar de knakworstpaté weer van pas komt. Warm 
deze rustig op en lepel de paté over de frikandelbroodjes. Nu denk je misschien: hè, 
bah. Maar onthoud dat smaak een emotie is, en emotie kan je uitzetten. Bon appétit!

Kcal score: 1870
Bulkrating: ik heb niet genoeg aan één tussenuur.

CHEATDAY

KNAKWORST PATÉ MET SPIEGELEI

BROODJE INCEPTION
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Ingrediënten
• Pizza 4 kazen van de Albert Heijn | Kcal: 918 | €1,89
• Twee diepvrieskaassoufflés | Kcal: 640 | €0,99
• Twee grote satéprikkers | Gratis uit de rotzooila in de gedeelde keuken
• Klont roomboter | Kcal: 200 | €0,20

Sinds New York Pizza in 1993 haar eerste vestiging opende op het Spui in Amsterdam, 
speelt er maar één gedachte door het hoofd van menig Nederlander: een 4 kazen 
pizza? Waarom niet meer? Wat houden jullie achter? Worden wij als consument 
bedrogen? Vrees niet. Met deze ene simpele tip kun jij thuis in eigen keuken het 
recept van dit Nederlandse fastfoodketen verbeteren. Men verwarmt de oven voor 
op zo’n 180 graden. Gooi de pizza erin. Vervolgens neemt men een koekenpan met 
een klontje boter en bakt twee diepvrieskaassoufflés goudbruin (of tot de binnenkant 
is gesmolten). Als je een frituur hebt, ga je gang. Maar laten we even eerlijk zijn; dat 
is voor studenten een overbodige luxe. Trek de pizza er snel uit voordat de bodem 
de kans krijgt krokant te worden. We moeten hem namelijk nog dichtvouwen. Leg de 
kaassoufflés op de pizza en gebruik de satéprikkers om dit kaasmonster te temmen. 
Buen provecho!

Kcal score: 1705
Bulkrating: doe er maar een cola zero bij

Ingrediënten
• 1 kg stracciatella yoghurt in emmertje | Kcal: 1100 |  € 1,19

Smacht naar de finishline in de verte, pak een kinderschepje, schuif de yoghurt naar 
binnen en kruip de finishline over. Erica terpstra omhelst je en noemt je de grootste 
kanjer van Nederland.

Bulkrating: ik wil niet meer, maar van mama mag ik pas van tafel als mijn bord leeg is. 

5 KAZEN PIZZA

EMMERTJE SUIKER

TEKST JAN SCHOLTEN  
    & ILJA SCHEIFES 
BEELD LISAN POT
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STUDENTEN(KAMER) 
WORKOUTS

Het is een doodnormale dinsdag, half vier ‘s middags. Wonderbaarlijk genoeg ben je (nog) niet brak, zitten de 
colleges van vandaag er al op en zijn de eerstvolgende deadlines pas vrijdagavond. Je kamer is semi-opgeruimd (in 
andere woorden: nog niet smerig genoeg) en boodschappen had je gisteren al gedaan. Rondkijkend door je kamer 
begint het langzaam tot je door te dringen. Je hebt eens een keertje wat vrije tijd. Maar hoe nu verder? Je kijkt 
naar beneden en ziet hoe de bovenste knoop van je broek vecht alsof zijn leven er vanaf hangt. Het is tijd eens wat 
sportiefs te doen, maar net op dit perfecte moment worden er buiten weerrecords verbroken en je gaat je echt niet 
zeiknat laten regenen door naar de sportschool te fietsen. Vrees niet, wij hebben 5 simpele workouts op een rijtje 
gezet die je gewoon in je knusse studentenkamertje kan beoefenen. 

RUSSIAN TWISTS (BUIK)
Hulpmiddelen: studieboeken of bal

Laten we eerst beginnen met de oorzaak van die terminale 
knoop. Deze oefening is een echte klassieker en relatief makke-
lijk, maar oh zo effectief. Leg een handdoek of fitnessmatje op 
de grond. Ga erop zitten met je voeten plat op de grond en met 
je benen in een hoek van ongeveer 45 graden. Houd de boeken 
of bal vast en beweeg deze van je linker- naar je rechterheup. 
Zorg dat je ze niet helemaal neerlegt, maar dat ze nét de grond 
raken. Om het lastiger voor jezelf te maken kun je proberen te 
balanceren op je billen door je voeten van de grond af te tillen. 
Met deze oefening train je de zogeheten core muscles, die de 
basis van jouw hele lichaam vormen. Getrainde core muscles 
zijn niet alleen goed voor je sixpack, maar belangrijk om een 
goede basis te vormen voor alle andere vormen van beweging!

DIPS (TRICEPS EN BUIK)
Hulpmiddelen: de rand van je bed, bank of stoel
 
Ga op de vloer voor je bed zitten met gestrekte benen. Steun 
met je armen op je bedrand en druk jezelf omhoog. Vervolgens 
laat je jezelf weer nét tot op de grond zakken. Span die 
buikspieren goed aan!

TEKST JAN SCHOLTEN, ELYSE KRUIT & PUCK VAN OVERVEST
BEELD LISAN POT
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PUSH-UPS (BORST EN TRICEPS)
Hulpmiddelen: geen

De favoriet van de mannelijke sporters onder ons. Start in de 
plankhouding en plaats je handen onder je schouders, iets 
breder dan schouderbreedte. Laat je zakken tot je neus bijna 
tot aan de grond komt en kom weer terug omhoog. Dezelfde 
aandachtspunten als de plank gelden hier: span goed aan! 
Wordt deze nou te makkelijk? Probeer de diamond variant eens 
waarbij je je handen in een diamantvorm houdt en dezelfde 
handelingen volgt. Als belangrijkste aandachtspunt geldt hier: 
maak je rug niet hol of bol, maar hou deze positie neutraal. 
Span je buikspieren daarbij goed aan!

SQUATS OF LUNGES (BENEN EN CORE)
Hulpmiddelen: studieboeken
 
Squats
Nu komen de studieboeken van pas. Houd het dikste en 
zwaarste boek dat je kan vinden tegen je borst gedrukt. Plaats 
je voeten iets breder dan heupbreedte en zak door je knieën tot 
ze 90 graden zijn gebogen en kom weer terug omhoog. Duw je 
knieën de gehele beweging naar buiten en hou je buikspieren 
aangespannen.
 
Lunges
Sta rechtop en houd je studieboeken met gestrekte armen 
boven je hoofd vast. Maak een flinke uitstappas naar voren en 
buig door je achterste been, totdat je knie bijna de grond raakt. 
Houd je bovenlichaam rechtop. Moeite met je balans? Zet dan 
een iets bredere stap. Zo wandel je een aantal keer je studen-
tenhuis op en neer. Dat is pas flink stappen, maar dan net iets 
anders.

BICEP CURL (ARMEN)
Hulpmiddel: rugzak met boeken
 
Nog zo’n effectieve klassieker. Neem de gevulde rugzak in je 
hand. Het idee bij een bicep curl is dat je je elleboog niet 
beweegt. Deze houd je strak naast je lichaam en vervolgens til 
je de rugzak omhoog waarna je hem weer rustig laat zakken.
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TEKST ELYSE KRUIT
BEELD DAPHNE ESKES

“Wat gaat er bij jou na een avondje stappen altijd wel in?”

Luuk Renes

“Na een avondje stappen heb ik 
eigenlijk nooit trek, maar ik ga voor 

de gezelligheid wel altijd mee 
naar Corona. ‘Voor de gezelligheid’ 
betekent echter negen van de tien 

keer toch dat ik gewoon een 
kapsalon bestel.”

Eerstejaars
Just van Hal

“Broodje döner van Corona is altijd 
een stabiele keuze, maar de abso-

lute favoriet is toch wel gewoon het 
kipburgertje van de FEBO.”

Tweedejaars
Lott Fransen

“Eigenlijk heb ik bijna nooit zin in 
eten na het stappen, maar ga ik 
wel met m’n vrienden mee voor 
de gezelligheid. Toch ben ik dan 
stiekem die irritante vriendin die 

een hapje wil.”

Tweedejaars

Anne Geurts

“Doe mij maar een frietje van 
de FEBO met zo nu en dan 

- mocht het fi nancieel mee-
zitten - een snack erbij.”

Eerstejaars

Marloes van de Sande

“Na een avondje stappen gaan er bij 
mij altijd wel een paar hotwings van 

de Corona in. Dit omdat chilisaus altijd 
mijn grootste liefde zal zijn, de Corona 

mannetjes me altijd enthousiast be-
groeten en ik op een hele gelukkige 

nacht wel eens een gratis kippetje extra 
krijg.”

Tweedejaars

Wouter Kok

“Na het stappen heb ik altijd 
wel zin in even iets snel en sim-
pels. Een kipcorn gaat er dan 
altijd wel in.”

Eerstejaars

Jip Grooten

“Op een of andere manier is er na een 
avondje fl ink stappen altijd nog wel 
tijd om de oven warm te laten worden 
voor Brabantse worstenbroodjes! 
Ik heb geluk dat Nijmegen toch een 
beetje op Brabant lijkt, omdat er in elke 
supermarkt wel deze heerlijke oven-
delicatesse te vinden is. Tip: ze zijn ook 
perfect als katervoedsel voor de dag 
erna!”

Derdejaars

Het broeiende uitgaansleven in Nijmegen biedt je de kans calorieën al dansend te verbranden, 
maar na dat dansen komt dan tóch de neiging al die calorieën er weer aan te eten. Maar wat kies 

je dan? Daarom stellen we vandaag de vraag:

VRAAGVAN VANDAAG
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Dat Leonie een sportief type is, staat bui-
ten kijf. Ze begon op haar negende met 
golf, maar heeft ook sporten beoefend 
als voetbal, tennis, turnen en volleybal. 
In het begin vond ze het verschrikkelijk: 
het lukte haar maar niet om de bal te 
raken. Al na een jaartje ging het stukken 
beter en vond ze het veel leuker. Rond 
haar twaalfde is ze fulltime voor de sport 
gegaan en was ze maar liefst tussen 
de dertig en vijftig uur per week op de 
golfbaan te vinden. Daarnaast spen-
deerde ze ook nog de nodige uren in de 
sportschool, welgeteld tussen de tien en 
vijftien uur per week. 

Het leukste aan golf vindt Leonie dat het 
nooit hetzelfde is. ‘Ik ben erg perfectio-
nistisch, waardoor ik deze sport ook als 
een uitdaging zie. Bij golf kan je namelijk 
wel beter worden, maar je zal nooit het 
hoogste niveau bereiken, juist omdat het 
altijd beter kan’, aldus Leonie. 

Doordat Leonie zoveel bezig was met 
golf, heeft ze van middelbare school 
moeten wisselen. Hierdoor hoefde ze 
maar drie of vier uur per week naar 
school. De wekker ging om zes uur ’s 
ochtends om vervolgens naar de sport-
school of naar de golfbaan te gaan. Rond 
zeven uur ’s avonds kwam ze weer thuis 
om weer aan school te kunnen werken. 
Leren in de auto of in het vliegtuig voor 
een wedstrijd was een normale zaak. Een 
normale jeugd heeft ze daarentegen niet 
bepaald gehad. Leonie: ‘Feestjes moest 
ik altijd overslaan, waardoor het sociale 
aspect in mijn leven een beetje wegviel.’

Toch heeft ze er veel moois voor terug-
gekregen! Leonie heeft meegedaan aan 
verschillende internationale toernooien, 
waar ze twee keer op de tweede plaats 
is geëindigd. In Nederland heeft ze aan 
elk NK meegedaan waar mogelijk en is 
hierbij in 2016 in de top 10 geëindigd. 

STUDENT(EN)TALENT

Verder heeft ze aan een wereldtoernooi 
meegedaan, waarvoor ze naar Amerika is 
geweest. 

Na het behalen van haar eindexamens, 
nam Leonie een tussenjaar om vol voor 
het golfen te gaan. Alleen werd ze hier 
niet zo gelukkig van als ze dacht: de 
vrienden die ze voorheen nog op school 
zag, zag ze nu helemaal niet meer. 
Daarom besloot ze te gaan studeren en 
dat bevalt haar uitstekend. Ze vindt het 
fijn om een plan B te hebben, want ze 
wil misschien na de studie het golfen 
op hoog niveau weer oppakken. Maar 
zoals ze zelf zegt: ‘Golfen verleer je niet, 
je moet het alleen weer finetunen. Verder 
is golf ook echt een denkspel. Als het 
mentaal niet goed zit, kan je het eigen-
lijk wel vergeten.’ In 2016 zat Leonie in 
een enorme flow en won de ene na de 
andere wedstrijd. Eind 2016 stortte dit in. 
Die mentale klap heeft ze nog altijd niet 
verwerkt. 

Toch begint het bij Leonie weer te kriebe-
len en wil ze het golfen weer langzaam 
gaan oppakken. Het lijkt haar ook gaaf 
om na de studie sporters te begeleiden 
om de top te bereiken. ‘Ik denk dat er wat 
dat betreft nog veel te halen valt op het 
gebied van communicatie’, aldus Leonie.

“Ik ben erg perfectionis-
tisch, waardoor ik deze 

sport ook als een uitdaging 
zie. Bij golf kan je namelijk 
wel beter worden, maar je 

zal nooit het hoogste niveau 
bereiken, juist omdat het 

altijd beter kan.”

Voor deze rubriek gaan we elke editie op zoek naar een CW-student die 
ergens in uitblinkt. Het talent dat deze keer een plekje verdient in de Freem 
is Leonie Richter. Leonie is eerstejaarsstudent Communicatiewetenschap 
en kan enorm goed golfen. Ze is inmiddels gestopt om te kunnen studeren, 
maar zoals ze zelf zegt: ‘Eens een topsporter, altijd een topsporter.’

TEKST FLEUR HENSEN
BEELD HILDE HAMHUIS
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THE 
(C) WAY UP

In deze editie de imposante loopbaan 
van Ilse van der Wijst (40). Voordat Ilse 
CW is gaan doen heeft ze verpleegkunde 
gestudeerd aan de HAN en een tijdje 
fulltime als verpleegkundige bij het 
Radboudumc gewerkt. Haar interesses 
reikten verder en zo koos ze voor een 
tweede fulltimestudie: communicatiewe-
tenschap. Haar master volgde ze aan de 
Universiteit  Twente.

Na haar afstudeerstage kreeg ze een 
baan bij haar stagebedrijf, Gloedcommu-
nicatie. “Dat was een leuke én leerzame 
tijd. De grote diversiteit in opdrachten 
en opdrachtgevers maakt dat het werk 
bij een bureau nooit saai was,” vertelt ze 
me. Ilse was in deze periode medever-
antwoordelijk voor verschillende recla-
mecampagnes in en rondom Nijmegen, 
waaronder die voor de toentertijd gloed-
nieuwe Waalsprinter. “Daar hebben we 
toen de Sjonnies zelfs nog voor ingezet!” 
Na zes jaar aan de bureauzijde werd Ilse 
nieuwsgierig naar hoe het zou zijn om 
voor één opdrachtgever te werken. In 
2012 ging ze op zoek naar een nieuwe 
uitdaging. 

Gedurende de volgende jaren kwam Ilse 
terecht in verschillende functies. Van 
arbeidsmarktcommunicatie tot commu-
nicatie in de zorg, tot lobbyist voor de 
rechten van visueel beperkten binnen 
Nederland. Dat laatste is een van de inte-
ressantere functies op haar CV. Zoals ze 
het zelf omschrijft: “Mijn taak bij Dedicon 
was om het belang van toegankelijke 
informatie voor iedereen, zoals vastge-
legd in het VN-verdrag voor de rechten 
van personen met een handicap, onder 
de aandacht te brengen bij de politiek. 
Dit deed ik door met name de agenda en 
debatten te volgen van de Tweede Kamer, 
contact te leggen met Tweede Kamerle-

TEKST JAN SCHOLTEN
BEELD EVA NAGELKERKE

den en ze uit te nodigen voor een werk-
bezoek.” 

Uiteindelijke belandde Ilse in het ge-
meentehuis van Gennep. Ze adviseert 
collega’s over het betrekken van inwo-
ners bij nieuwe ontwikkelingen, verzorgt 
persvoorlichting en houdt zich ook bezig 
met interne communicatie over bijvoor-
beeld de verbouwing van het gemeen-
tekantoor. “Het is zó afwisselend. Het 
ene moment schrijf ik een bericht over 
wegwerkzaamheden, dan ben ik weer in 
overleg met een projectteam en tussen-
door belt de pers met een vraag die zo 
snel mogelijk beantwoord moet worden. 
Er komt veel meer bij gemeentewerk 
kijken dan de meesten denken. Want of 
het nu gaat om wegwerkzaamheden of 
om het te woord staan van de pers: het 
is allemaal even belangrijk, want het gaat 
om de leefomgeving van mensen.”

Als laatste vroeg ik Ilse of ze ergens spijt 
van heeft. “Eigenlijk van niks. Ik heb veel 
gedaan en mijn horizon verbreed. Voor 
studenten die nog niet weten wat ze 
willen is mijn tip: ga bij een communica-
tiebureau aan de slag. Hier kun je het vak 
vanuit verschillende kanten ontdekken en 
kijken wat bij je past. Onderweg vul je je 
rugzak met de goede dingen, die je later 
weer kan toepassen bij andere banen. 
Kortom: verruim je blik.”

“Onderweg vul je je rugzak met goede dingen,
die je later weer kan toepassen bij andere banen. 

Kortom: verruim je blik” 

Als student is het leven nog lekker overzichtelijk: naar college (of niet), studeren, soms een beetje sporten, sla-
pen 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 na de studie Communicatiewetenschap. Zo weet je toch nog een beetje wat je kunt verwachten in het 

‘echte’ leven.

NAAM
Ilse van der Wijst

FUNCTIE 
Communicatieadviseur bij gemeente 
Gennep

AFGESTUDEERD IN
2005
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ST   RING
Nu we steeds vaker het zonnetje opzoeken en we onze 
minder bedekkende kleding uit de kast halen, is het weer tijd 
om aan onze summer body te werken!

TEKST ESMÉE MOOREN
BEELD HILDE HAMHUIS

De summer body is zo’n term die ik in de media 
rond zie dwalen waar ik de kriebels van krijg. Het 
is overal en je kunt er haast niet omheen. Van 
artikelen in tijdschriften met tips om strakker te 
worden tot Olcay Gulsen die bij RTL Boulevard 
zegt dat je best mag sporten als je plus size bent, 
maar dat je dan wel iets wijds aan moet trekken. 
Je moet als vrouw gladgeschoren zijn en als 
man dagelijks in de in de sportschool te vinden 
zijn. Veel mensen prefereren de uiterlijke ken-
merken van het schoonheidsideaal. Natuurlijk 
maak ik mij er ook wel eens schuldig aan. Komt 
dit echter omdat dit onze mening is, of komt 
deze mening voort uit het beeld dat we ons hele 
leven lang al zien in de media? Onzekerheid is 
naar mijn mening een ingenieus verdienmodel 
dat in stand wordt gehouden door de media. 

Regelmatig hoor ik influencers zeggen dat ze 
gezonder moeten gaan leven of dat ze de afgelo-
pen tijd zijn aangekomen. Dat terwijl ze vaak een 
erg jonge en beïnvloedbare doelgroep hebben. 
Etenswaren ‘gezond’ en ‘ongezond’ of ‘goed’ en 

‘slecht’ noemen kan erg gevaarlijk zijn, zeker als 
je jong bent en je je nog aan het ontwikkelen 
bent. Daarnaast heeft de kwantiteit en kwaliteit 
van wat voor soort eten je ook eet op ieder li-
chaam een ander effect. Het is veel waardevoller 
om te voelen van welk eten jij blij wordt en waar 
jij je goed door voelt. 

Toch zie ik ook vooruitgang. In 2018 bijvoorbeeld 
is de eerste reclame voor scheermesjes voor 
vrouwen getoond waarin haar is te zien. Al die 
tientallen jaren ervoor werd er een gladde oksel 
of een haarloos onderbeen geschoren. Ga zelf 
eens na hoe vaak je iets met je uiterlijk hebt ge-
daan, terwijl je daar niet per se zin in had. Nog 
haastig je bikinilijn scheren voordat je naar het 
openbare zwembad gaat, een trainingsschema 
opzetten met het doel om gespierder te worden 
of jezelf bepaalde voeding verbieden. Doe je dit 
om in het schoonheidsideaal te passen of omdat 
je je er zelf fijn bij voelt? Een summer body is 
het lichaam dat je nu hebt, in zomerkleding. Niks 
meer of minder. 
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OLC UPDATE
Het is inmiddels februari en daarom geven wij graag aan u een update van de 

Opleidingscommissie, ook wel het OLC genoemd. Op dit moment zijn de huidige 
leden van de OLC: Manouk van Doren, Rik Meijer, Linde de Nijs, Roos Sebregts en 
Koen Horn. Wij vertegenwoordigen studenten van de Bachelor Communicatiewe-

tenschap en de Master Communicatiewetenschap. 

TEKST ROOS SEBREGTS
BEELD DAPHNE ESKES

Waar houden wij ons mee bezig?
Iedere zes weken houden wij een bijeen-
komst waar wij verschillende onder-
werpen in behandelen. Alles wat wij 
bespreken gaat over het onderwijs van 
de bachelor en master Communicatiewe-
tenschap. Wij kijken naar de kwaliteit van 
cursussen, docenten, hoorcolleges en 
tentamens.

Binnenkort gaan wij ook aan de slag met 
de panelevaluaties. In deze evaluaties 
zullen wij in gesprek gaan met studenten 
over hun ervaringen van het onderwijs. 
Hiervoor zouden we graag veel aanwezi-
gen willen hebben om veel waardevolle 
input te krijgen ter verbetering van het 
onderwijs. Hierover volgt spoedig meer 
informatie! 

Nieuwe leden voor de OLC
Op dit moment zijn wij op zoek naar 
enthousiaste bachelorstudenten die het 
leuk lijken om zitting te nemen in de 
opleidingscommissie. In deze commissie 
kom je eens in de paar weken samen 
om het met studenten en docenten te 
hebben over de verschillende vakken en 
de opleiding op zich. 

Aan het eind van het jaar staat hier ook 
een vergoeding tegenover. Lijkt het jou 
leuk om mee te denken aan het verbete-
ren van het onderwijs en om jouw me-
destudenten te vertegenwoordigen in de 
OLC, of wil je graag iets meer informatie 
hierover? Stuur dan een mail naar olc.
cw@student.ru.nl!

Met dank aan onze Myceliumfotograaf 
Carlo Hagemann voor de mooie foto’s!
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NAWOORD
TEKST EMMA DE BLOK
BEELD DAPHNE ESKES

Toen aan mij gevraagd werd om 
een nawoord te schrijven met 
het thema ‘fi t’, was ik sceptisch 
over hoe mijn eigen leven zich 
tot dit begrip verhoudt. Ik sport 
met een beetje geluk nog wel 
twee keer per week, maar echt 
sportief durf ik mezelf zeker het 
afgelopen half jaar niet meer 
te noemen. Ik vind het namelijk 
lastig om in mijn bestuursjaar 
nog aan sporten toe te komen, 
vooral vanwege de activiteiten 
die we ‘s avonds organiseren. 
Je zou kunnen zeggen dat ik het 
qua beweging van de dansjes in 
de Malle Babbe moet hebben, 
want de ochtend (nagenoeg de 
hele dag) na het stappen 
krijg je me met geen 
mogelijkheid nog in 
een sportlegging. 

Als ik aan ‘fi t’ denk, dan lijk ik dit begrip 
te associëren met het werkwoord ‘to fi t’. 
Het idee dat je je koste wat het kost in een 
maatje 34 wilt hijsen of baalt als je be-
stuurspak duidelijk strakker zit dan aan het 
begin van het hele avontuur. Waarschijnlijk 
in zekere mate voor velen herkenbaar. Ik 
moet zeggen dat deze associatie ontzettend 
logisch is, wanneer je Instagram opent. Al 
die slanke lijfjes, bruine kleurtjes en roze 
fl amingo’s leggen de nadruk ook wel erg 
op het uiterlijk vertoon. 

Toch kan ‘fi t’ je ook doen denken aan ‘ge-
zond’, een veel breder en nastrevenswaar-
diger begrip als je het mij vraagt. Natuurlijk 
gaat gezondheid nog steeds hand in hand 

met beweging, maar meer dan dat laat 
een mens zich gezond voelen. In 

mijn ogen is er ook sprake van 
gezondheid, wanneer je leuke 

dingen doet naast het feit dat 

je één keer per week sport in plaats van vijf 
keer. Bij deze vertaling van ‘fi t’ gaat het in 
tegenstelling tot Instagram niet alleen om 
het lichaam, maar ook om de geest. 

Als ik mijn voor waar gehouden feiten bij 
elkaar optel, past het thema ‘fi t’ wel bij 
mijn levensstijl. Het wekelijks stappen, wat 
eigenlijk al een sport op zich is, maakt me 
namelijk blij. Al is bier niet gezond voor het 
lichaam, het plezier ervan is (op de avond 
zelf) wel goed voor de mentale gezondheid. 
Het is wellicht niveautje ‘recht lullen, wat 
krom is’, maar het werkt voor mij. Uiteinde-
lijk gaat het toch om geluk!
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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


