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Net zoals Ne-
derland vol gas 
richting het einde 
van de pandemie 
gaat, gooien we 
voor deze een-
na-laatste editie 
ook de Freem
nog even in de 
zesde versnelling. 

In deze extra snelle editie lees je hoe 
YouTube-ster Music by Blanks aan 
zijn ruim 1,2 miljoen abonnees is ge-
komen, welke drankjes jij deze zomer 
gaat maken in ons cocktailprofiel en 
wat voor reizen door Nederland onze 
lieftallige Myceliumleden de afgelo-
pen tijd hebben afgelegd. Als klap 

op de vuurpijl en met goede moed
voor de komende versoepelingen 
vind je in het midden het enige echte 
Freem-drankspel: Hop hop, gas erop!

Veel leesplezier (en drink met 
mate(n))!

Jan Scholten
Hoofdredacteur 2020-2021

        FreemCW        FreemCW
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MUSIC BY BLANKS: VAN VIRAL OP YOUTUBE 
NAAR HITS OP DE RADIO

“Hallo mensen” is het eerste wat je hoort als je een Engelstalige video op het YouTube-kanaal van Music by Blanks 
aanklikt. Hoe komt deze internationale artiest aan die Nederlandse woorden? En wie zit er dan achter dit razend-
populaire kanaal? Nou, gewoon, de Nederlandse Simon de Wit uit Groningen! Deze muzikale alleskunner staat nog 
aan het begin van zijn carrière en is vol gas op weg naar een internationale carrière.  

TEKST MARIEKE SMID & ESMÉE MOOREN
BEELD MARLOES VAN DALEN
FOTO’S JANTINA TALSMA

Simon de Wit (24) rondde in 2019 zijn 
studie Informatiekunde in Groningen af, 
maar focuste zich daarnaast ook al op 
zijn YouTube-kanaal Music by Blanks. 
Nadat video’s van hem viraal gingen over 
de hele wereld, kreeg hij er honderddui-
zenden internationale fans bij. De teller 
van zijn YouTube-kanaal staat nu op 
maar liefst 1,27 miljoen abonnees. 

Muziek staat centraal op zijn kanaal. 
Drums, gitaar, zang, synthesizer; alles 
speelt hij zelf. Blanks steekt nummers 
van andere artiesten in een ander jasje 
in zijn Styleswaps en maakt bestaan-
de nummers volledig from scratch 
na in zijn One Hour Song Challenges. 
Maar hij maakt ook zelf muziek. In zijn 
Story Sessions vraagt Blanks aan zijn 
Instagram-volgers wat zij graag in zijn 
liedjes terug willen horen. Zo vraagt hij 
bijvoorbeeld of ze een vrolijk of verdrie-
tig liedje willen horen of vraagt hij hun 
mening over drumritmes en gitaarrifjes. 
Daar komen dan liedjes uit voort die ook 
verschijnen op zijn eigen discografie. 
Daarnaast schrijft hij nummers samen 
met andere bekende muzikanten, zoals 
Sheppard en San Holo. 

• Op Spotify heeft Blanks ongeveer 
600.000 maandelijkse luisteraars

• Zijn remake van Better Now van Post 
Malone is op Spotify al meer dan 17 
miljoen keer gestreamd

• Op Instagram heeft hij 279.000 
volgers

• Blanks kan verschillende goed 
beluisterde singles en een EP, cheap 
sodas and ice cream kisses, achter 
zijn naam schrijven
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Hoe en wanneer ben je ooit begonnen 
met je YouTube-kanaal?

Dat was zo’n acht jaar geleden, op een 
regenachtige zondagmiddag. Ik besloot 
uit pure verveling mijn eerste video op 
te nemen. Ik was daarnaast enorm fan 
van allerlei Britse vloggers, zoals Casper 
Lee, PointlessBlog en Joe Sugg. Ik dacht 
bij mezelf: waarom probeer ik wat zij 
doen zelf niet eens? Achteraf gezien was 
dat een goede beslissing. Ik heb mijn 
YouTube-kanaal vanaf het begin aange-
pakt alsof ik er al jaren mee bezig was. Ik 
plaatste bijvoorbeeld direct elke zondag 
om 16:00 een video. Langzaam begon 
mijn kanaal te groeien en door de jaren 
heen kwamen er steeds meer abonnees 
bij. Op dit moment heb ik op YouTube 
meer dan 1,2 miljoen volgers! Dat is nog 
steeds bizar.

Je eerste video’s waren vooral vlogs en 
Q&A’s. Wat gaf voor jou de doorslag om 
meer te focussen op muziek? 

Ik maakte in de beginjaren van mijn You-
Tube-kanaal nog helemaal geen muziek. 
Ik vond die vlogs en Q&A’s heel leuk 
om te maken, maar toen ik begon met 
studeren, kwam YouTube even op een 
wat lager pitje te staan. Ik startte in die 
periode wel met muziek maken en vond 
dat erg leuk, maar ergens voelde dat toch 
als een zonde. Ik had jaren tijd en energie 
in mijn YouTube-kanaal gestopt en had 
toentertijd iets meer dan 20.000 abon-
nees. Toen dacht ik bij mezelf; wat nou 
als ik muziek maken kan combineren met 
een YouTube-video? Daar is toen de One 
Hour Song Challenge uit voortgekomen, 
een concept dat al die jaren later nog 
steeds bestaat op mijn kanaal.

Hoe heb je in die periode muziek leren 
maken en produceren?

Door vallen en opstaan. Ik heb alles zelf 
uitgeprobeerd of opgezocht op YouTube. 
Toen ik wat meer mensen leerde kennen 
in de muziekindustrie en meer song-
writing-sessies met anderen ging doen, 
leerde ik heel veel van andere schrijvers 
en producers met wie ik liedjes schreef.

Veel van je 
video’s en liedjes 
hebben een jaren ‘80 
tintje. Hoe is die liefde voor de 
jaren ‘80 ontstaan? Waar komt dat 
vandaan?

Lang geleden heb ik tijdens een zomer-
kamp de hele zomer hits uit de jaren 
‘80 geluisterd. Toen ik al die nummers 
hoorde was dat een soort keerpunt voor 
mij. Na die periode was ik verknocht aan 
muziek uit die tijd. Ik heb eigenlijk geen 
idee waar dat precies door komt. Ik denk 
dat het me aanspreekt omdat er iets 
muzikaals, maar ook iets melancholisch 
in die nummers zit. Dat zorgt ervoor dat 
ik die muziek geweldig vind.

‘‘Je moet consistent 
je ding blijven doen, 

maar tegelijkertijd ook 
vernieuwen en nieuwe 
dingen uitproberen.’’

Je video’s waren eerst in het Nederlands. 
Waarom was het voor jou belangrijk om 
te switchen naar een volledig Engels 
kanaal?

Mijn droom was sinds het begin van 
mijn YouTube-kanaal, toen ik dus erg fan 
was van Britse vloggers, om ook Engelse 
video’s te gaan maken. Alleen dan werd 
je natuurlijk voor Vidcon uitgenodigd 

(een jaarlijkse 
bijeenkomst voor 
YouTubers en hun fans)! 
Maar ik overwoog het lange 
tijd niet als een serieuze optie, totdat 
een van mijn Nederlandstalige video’s 
door Engelse ondertiteling ineens viraal 
ging in Amerika. Toen dacht ik: dit is het 
moment. Nu moet je gewoon de switch 
gaan maken. Vanaf dat moment ben ik 
dus overgestapt op volledig Engelstalige 
video’s. En dat pakte goed uit! Ik kreeg er 
volgers uit de hele wereld bij.

Door die switch heb je nu vooral veel 
abonnees in het buitenland. Hoe is dat? 
Word je ook herkend en bekender in 
Nederland?

Het is heel bizar. Ik word steeds vaker 
herkend in Nederland, maar het is eigen-
lijk nog heel relaxed. Ik kan over straat 
lopen en maar een paar keer herkend 
worden. Daardoor kan ik lekker mijn ding 
blijven doen. Dat heb ik eigenlijk ook in 
de rest van de wereld. Als ik in een ander 
land op straat loop, word ik ook af en 
toe herkend, maar het belemmert me in 
geen enkel opzicht. Ik vind het vaak juist 
leuk om mensen te ontmoeten die me 
kennen via het internet.
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Al die fans bevinden zich vooral online, 
maar je nummers worden soms ook op 
de radio gedraaid. Hoe is het om vooral 
bekend te zijn op de nieuwe media, zoals 
het internet en sociale media, en minder 
bij de traditionele media? 

Leuk en gek. Doordat ik vooral online 
veel volgers en bekendheid heb, voel 
ik me in het dagelijkse leven niet echt      
beroemd. Tegelijkertijd zijn er toch 
honderdduizenden mensen die dage-
lijks naar mij kijken en me volgen, dus 
blijkbaar ben ik wel degelijk bekend. Het 
voelt soms wat onwerkelijk. Kijkcijfers, 
Instagram-volgers en abonnee-aantallen 
zijn maar getallen. Je ziet geen mensen 
van vlees en bloed voor je neus staan. 
Als je meer bekend bent in traditionele 
media, en ieder roddelblad je liefdes-
leven volgt of alle televisiezenders het 
over je hebben, zal dat wel heel anders 
voelen!

‘‘Ik zou het heel mooi 
vinden dat mijn mu-
ziek in de soundtrack 
van de herinneringen 
van luisteraars terecht 

komt.’’

Jouw video’s worden miljoenen keren 
over de hele wereld bekeken, maar je 
neemt ze gewoon ergens op in Gronin-
gen. Misschien is het daarom moeilijker 
om je bewust te zijn van je grote succes. 
Ervaar je dat ook zo?

Ja, eigenlijk wel. Groningen is best 
afgesloten van de rest van Nederland, 
maar ook omdat veel van mijn volgers 
in het buitenland zitten, is de afstand 
nog groter. Misschien zou het wel anders 
voelen als ik in Amsterdam zou wonen 
en werken. Daar wonen inmiddels best 
wat influencers en andere YouTubers, 
dus Amsterdam is echt het centrum in 
Nederland daarvoor geworden. Als ik 
daar zou wonen zou ik middenin die we-
reld zitten en zou ik misschien vaker, of 
misschien wel dagelijks geconfronteerd 
worden met mijn succes. Wie weet wat 
de toekomst brengt, of ik ooit Groningen 
achter me laat om naar Amsterdam te 
vertrekken…

Je hebt dus al best al wat fans, maar hoe 
zorg je ervoor dat je kanaal en je muziek 
blijven groeien?

Het is vooral belangrijk dat je een goede 
planning hebt. Het is voor mij soms erg 
lastig om alles te combineren. Ik denk 
echter dat het belangrijkste is dat je alles 
liefde en aandacht blijft geven. Je moet 
consistent je ding blijven doen, maar 
tegelijkertijd ook vernieuwen en nieuwe 
dingen uitproberen. 

Wat wil je overdragen aan die luiste-
raars?

Ik zou graag willen dat mijn muziek een 
rol gaat spelen in het leven van mijn 
luisteraars. Ik zou het heel mooi vinden 
dat mijn muziek in de soundtrack van 
de herinneringen van luisteraars terecht 
komt. Dat mijn muziek ze doet denken 
aan hun fijnste herinneringen; de beste 
zomer ooit, die ene roadtrip met vrien-
den, dat logeerpartijtje waarbij ze een 
nacht doorhaalden, ga zo maar door! Dat 
als iemand jaren later terugdenkt aan 
een van die herinneringen, mijn muziek 
dan op de achtergrond speelt. Of als ze 
later nog eens mijn nummers luisteren, 
ze terugdenken aan die fijne herinnering 
die eraan verbonden is. 

Je bent net afgestudeerd en ongeveer 
even oud als onze lezers. Je hebt, zo lijkt 
het, best wat keuzes tot je beschikking: 
iets met je studie Informatiekunde doen, 
fulltime artiest worden of juist vooral 
een focus op YouTube houden. Waar ligt 
voor jou de focus in de toekomst?

Eerlijk gezegd is mijn studie helemaal 
naar de achtergrond geschoven. Mijn 
focus ligt op mezelf als de artiest Blanks 
ontwikkelen, maar ook als schrijver en 
producer Simon de Wit. Ik wil in de toe-
komst graag verder gaan met mijn eigen 
muziek maken, die hopelijk hits worden. 
Maar ik wil ook graag andere artiesten 
achter de schermen helpen bij het schrij-
ven en produceren van hun muziek. 

Wat zou je onze lezers mee willen geven 
die ook creatief willen zijn, maar niet 
goed weten waar ze moeten beginnen?

Niemand weet waar je moet beginnen! 
Dat is iets dat je echt zelf moet gaan uit-
vinden. En er is maar één manier waarop 
je dat doet: door gewoon te doen. Zet die 
camera aan, schilder dat eerste schilderij, 
schrijf dat eerste liedje, maak die eerste 
foto. Het beste is om gewoon te starten. 
En daar wens ik je heel veel succes mee!
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STUDENTEN VS DOCENTEN

Het kan in deze tijd soms lastig zijn om bezig te blijven. Want waar haal je je energie en positiviteit vandaan? Gabi 
en Senne delen hun ervaringen!

TEKST MARLIS  TE HENNEPE
BEELD MARLOES VAN DALEN

D E Z E  E D I T I E :  S E N N E  V S  G A B I

Ik zit liever een avond op de bank dan 
dat ik eropuit ga.

Gabi: Ik heb niks tegen een avond op de 
bank maar dat doe ik natuurlijk al een 
jaar lang dus nu zou ik er wel weer een 
keertje op uit willen. Het liefst ga ik weer 
een keertje naar de bioscoop. 

Senne: Ik ga er sowieso liever op uit ook 
ongeacht de hele toestand nu. Maar ik 
merk wel dat die drang een stuk groter 
is tegenwoordig. Tuurlijk ben ik wel eens 
met twee vrienden aan het chillen maar 
dat is natuurlijk wel anders. Normaal 
gesproken lig ik het liefst op de bank na 
een avondje eropuit gaan. 

Gabi: Ja ik ben een beetje saai hoor. Ik 
houd er ook wel van om gewoon met 
een boekje op de bank te zitten.

Bij mij is het glas altijd halfvol in plaats 
van halfl eeg. 

Senne: Dat ligt bij mij heel erg aan de 
situatie. De ene keer ben ik heel erg opti-
mistisch en de andere keer juist 
pessimistisch. Als ik denk dat iets on-
mogelijk is dan ben ik daar wel reëel 
over en verander ik niet snel van me-
ning. Bijvoorbeeld bij een ingewikkelde 
opdracht, dan vind ik het soms wel lastig 
om positief te blijven. Het helpt bij mij 
ook altijd om doelen te stellen want als 
het dan lukt ben ik  extra blij.

Gabi: Het glas zit bij mij in eerste instan-
tie vaak half leeg. Maar meestal corrigeer 
ik mezelf daarin wel. Vooral bij situaties 
over andere mensen ben ik vaak positie-
ver. Als bijvoorbeeld studenten met een 
probleem naar mij toe komen dan denk 
ik vaak dat dat wel op te lossen is. Maar 
dat vind ik bij mezelf soms lastiger. 

Ik krijg energie van… 

Gabi: Van studenten natuurlijk! Ik merk 
dat nu ook, ondanks dat het raar is om 
alle colleges via Zoom te doen. Maar 
elke keer als ik mijn studenten weer zie, 
dan geeft mij dat echt energie. Vooral als 
je ziet dat iedereen lekker bezig is en ik 
ze goed kan helpen. Dat is hartstikke leuk 
om te doen! 

Senne: Ik uhm… 

Gabi: Van de docenten!

Senne: Precies vooral bij de colleges van 
Gabi! Maar ook door het mooie weer nu. 
Dan kan er voor je gevoel toch wat meer, 
zoals met vrienden naar het Waalstrand. 
Ik vind het ook fi jn dat ik weer wat nieu-
we mensen leer kennen en niet steeds 
dezelfde mensen zie. Ik krijg ook energie 
van kleine dingetjes zoals in het park 
zitten met mensen om mij heen. Hope-
lijk blijft dat ook als alles straks weer 
normaal is.

Gabi: Ja dat herken ik ook. Vooral als het 
zonnetje schijnt. Ik geniet nu extra van 
bijvoorbeeld een vogeltje in mijn tuin.

VS

zonnetje schijnt. Ik geniet nu extra van 
bijvoorbeeld een vogeltje in mijn tuin.

VS
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VLIEGENS
VLUG DE 
WERELD 

ROND
Het televisieprogramma 3 op Reis neemt de kijker iedere week mee naar een andere bestem-
ming in binnen- of buitenland. Nienke de la Rive Box presenteert het reisprogramma en vliegt 

vol gas de hele wereld over. Ze neemt ons mee voor een kijkje achter de schermen.

TEKST ROOS LUNA HAMELIJNCK & HILDE VAN SCHIJNDEL
BEELD DAPHNE ESKES

ROND
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Nienke is haar carriere begonnen bij 
Het Klokhuis. Voor een item moest ze 
diep de oerwouden van Borneo in en 
bij terugkomst in Nederland stond er 
ineens een mailtje van 3 op Reis in haar 
inbox om een keer af te spreken. “Ik 
had verwacht dat we alleen een kopje 
koffi e zouden gaan drinken. Ik heb van te 
voren natuurlijk wel snel even een paar 
afl everingen van 3 op Reis teruggekeken, 
maar echte verwachtingen had ik niet bij 
het gesprek.” Tijdens het gesprek kreeg 
Nienke het aanbod op presentatrice te 
worden van het programma. “Ik viel 
bijna van mijn stoel, want ik zat ineens in 
een sollicitatiegesprek. Gelukkig was ik 
niet zenuwachtig, omdat ik het niet had 
verwacht.” Vijf jaar later presenteert Nien-
ke 3 op Reis nog steeds. “Het is echt een 
droombaan, maar af en toe kan het ook 
wel heel zwaar zijn.”

Aan het begin van elk jaar wordt er 
gebrainstormd met het team. Iedereen 
pitcht hier verschillende bestemmingen, 

behoeftes en verlangens. Dit wordt op 
een hoop gegooid, waarna de agenda’s 
naast elkaar worden gelegd om te kijken 
wie waar naartoe gaat. Vervolgens is het 
de beurt aan de redactie om de reis uit 
te stippelen: researchen, bellen, plannen, 
alles wat nodig is om de reis in goede 

banen te laten leiden. “Of en hoe 
ik me inlees over een land 

hangt af van de locatie. We 
gingen bijvoorbeeld naar 

Oezbekistan en dat is 
een heel gesloten 

cultuur. Het is 
geen bereisd 

land, dus 
kan je er 
weinig 

reisartike-
len over lezen. 

Maar gaan we 
naar Frankrijk, dan 

kijk ik meer specifi ek 
naar welke mensen je gaat 

ontmoeten in plaats van naar 
het land zelf, waar ik al veel 

over weet. Ik vind het belangrijk 
om de geschiedenis en de politieke 
gevoeligheden van een land te kennen 
voor ik ga. ”

Voordat ze op reis gaan, zorgt Nienke er 
altijd voor dat er een paar belangrijke 
dingen absoluut niet ontbreken in haar 
koffer. 

1) Een slaapmasker en oordopjes: “Je 
moet overal kunnen slapen. Bij iemand 
thuis, in minder goed geïsoleerde hotels, 
op boerderijen, noem maar op.” 
2) Spelletjes: “Een spelletje zorgt ervoor 
dat je even je verstand op nul kan zetten 
en kan relaxen, samen met de crew.”
3) Paracetamol en keelpastilles: “Ik ben 
een keer op reis mijn stem kwijt geraakt 
en als presentatrice is dat het ergste wat 
je kan overkomen.”
4) Een muziekbox: “Zo heb ik altijd mijn 
eigen muziek bij me.”

Vervolgens, als de koffers zijn gepakt, 
kan de hectische reis beginnen. Op 
reis ga je altijd met vier personen: een 
camera/geluidsman, een regisseur, de 
presentator en iemand van de redactie. 
Het meeste van de reis is al bekend, 
want er is beperkte tijd en geld. “Het is 
belangrijk dat als je op reis bent, je alles 
meeneemt in de opnames, ook de onver-

wachte dingen die gebeuren. Je bent één 
keer op die plek en moet er daarom voor 
zorgen dat je alles wat je ziet vastlegt.” 
Dit is heel belangrijk, zodat de kijker het 
gevoel heeft dat hij mee is op reis. 

De reis naar Groenland is Nienke het 
meest bijgebleven. “Ik had zelf het idee 
aangedragen, wat het iets persoonlijker 
maakte. Het was een lange voorberei-
ding, maar ik wilde die reis heel graag 
maken.” Maar toen overkwam Nienke 
iets wat als presentatrice je grootste 
nachtmerrie is. Ze raakte haar stem 
kwijt… “Daar sta je dan, in Groenland, 
middle of nowhere en we konden niks, 
want mijn stem was he-le-maal weg. Het 
was verschrikkelijk.” Gelukkig duurde het 
niet lang voordat Nienke haar stem terug 
had. Na anderhalve dag konden ze toch 
beginnen met fi lmen. “Naast dat dit een 
heel mooie reis was, zal deze reis mij 
altijd bijblijven doordat ik mijn stem kwijt 
was geraakt.” 

Los van het feit dat het voor een presen-
tatrice belangrijk is dat je altijd je stem 
behoudt, is het ook belangrijk dat jouw 
verhaal aankomt bij de mensen thuis. “Ik 
vind dat altijd heel moeilijk inschatten. Ik 
wil niet te enthousiast overkomen, maar 
ik wil wel laten zien hoe mooi het kan 
zijn.” Nienke doet dit door niet steeds 
dezelfde woorden te gebruiken. “Tip: blijf 
altijd zoeken naar nieuwe manieren om 
ergens over te vertellen.” Maak bijvoor-
beeld gebruik van een metafoor of een 
vergelijking. Gelukkig is er altijd nog een 
editor die ervoor kan zorgen dat als er te 
veel van dezelfde woorden worden ge-
bruikt, dat die eruit worden geknipt. Ook 
de regisseur kan helpen bij het overbren-
gen van de reis naar de mensen thuis.

“Het is echt een 
droombaan, maar af 
en toe kan het ook 

wel heel zwaar zijn.”
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Helaas is ook 3 op Reis anders dan 
anders dit jaar door corona. Ze maken 
nu een serie over Nederland en het is 
leuker dan verwacht. Iedereen zit dit jaar 

in hetzelfde schuitje, dus iedereen is op 
zoek naar nieuwe plekken in Nederland 
die je het vakantiegevoel geven. 3 op 
Reis draagt daar graag aan bij door men-
sen die unieke plekjes te laten zien. “Het 
is heel fascinerend hoe mooi sommige 
plekken in Nederland zijn.”

“Het enige wat we echt spannend von-
den, was om het uniek te houden. Veel 
bekende Nederlanders reizen nu door 
Nederland, omdat we simpelweg 
nergens anders naartoe kunnen.” 
Ook omdat er in Nederland 
veel minder gebeurt, moet 
je op zoek gaan naar de 
verhalen. In tegenstel-
ling tot bijvoorbeeld 
Afrika waar de 
verhalen soms 
voor het 
oprapen 
liggen. 

On-
danks 

dat Nienke 
verrast is 

door de pracht 
in Nederland, mist 

ze het reizen wel. “Een 

nieuwe omgeving, nieuwe mensen, 
nieuwe verhalen, ik heb er wel heel veel 
zin in!”

Toch staat er al wel een nieuwe reis op 
de planning voor de tweede helft van dit 
jaar. 3 op Reis wil een serie gaan maken 
waar ze de Hippie Trail doen. Dat is een 
reis van Nederland naar India en Nepal. 
“We hopen dit jaar op te kunnen nemen 
tot aan Oost Turkije.” 

Nienke heeft nog een aantal landen 
waar ze graag naartoe wil voor 
het reisprogramma. Het 
gebied ten oosten van de 
Zwarte Zee, Georgië, 
Armenië, spreekt haar 
het meeste aan. 
“Het is wel een 
onrustig ge-
bied, maar 
dan ben 
ik juist 
erg 

be-
nieuwd 

naar.” Echt 
bang op reis is 

Nienke nog niet 
echt geweest. “We 

hebben een goed team 
en letten goed op elkaar.”

Vol gas de wereld rondreizen, 
dat is een droom van velen. 

Nienke heeft het geluk dat ze hiervan 
haar baan heeft weten te maken. In een 

themaweek heeft ze eens een hele serie 
gemaakt over adrenaline. Toen maakte ze 
kennis met het gevoel dat vol gas gaan 
je geeft. De leukste activiteit waarvan ze 
een bom aan energie krijgt, is vliegen in 
de lucht. Paragliden, deltavliegen, lang 
zweven in de lucht en om je heen kijken 
naar de wereld vindt ze het vetste dat er 
is. Bungeejumpen heeft Nienke dan weer 
niks mee. Zo moest ze ooit in Zwitser-

land uit een hele hoge 
boom bungeejum-
pen, wat toch wel 
heel gevaarlijk 
en lastig 
was. “Ik 
vond 
het 

een 
beetje 

amateu-
ristisch en 

ik moest goed 
opletten op hoe 

ik moest springen. 
Dat ging natuurlijk 

helemaal mis. Ik vond 
het verschrikkelijk.”  

Hoe leuk reizen ook is, uiteinde-
lijk wil Nienke nergens anders zijn 

dan in Nederland. “Ik denk dat we 
soms onderschatten hoe fi jn Nederland 

eigenlijk is.”Als Nienke op reis is, mist ze 
haar vrienden waar ze ‘s avonds even 
stoom kan afblazen het meeste. “Ik ben 
altijd blij om weer thuis te komen. Neder-
land heeft iets gemoedelijks, kneuterigs 
en gezelligs.” Als ze dan toch voor een 
tijd ergens anders kon wonen, dan het 
liefst een heel onherbergzaam gebied, 
zoals Canada of Roemenië. Veel bos, in 
the middle of nowhere. “Het liefst met 
een paard en ezel.” Wel zou ze het leven 
in Nederland dan gaan missen. 

is heel fascinerend hoe mooi sommige 

“Het enige wat we echt spannend von-
den, was om het uniek te houden. Veel 
bekende Nederlanders reizen nu door 
Nederland, omdat we simpelweg 
nergens anders naartoe kunnen.” 

ik juist 
erg 

Hoe leuk reizen ook is, uiteinde-
lijk wil Nienke nergens anders zijn 

dan in Nederland. “Ik denk dat we 
soms onderschatten

eigenlijk is.”Als Nienke op reis is, mist ze 
haar vrienden waar ze ‘s avonds even 
stoom kan afblazen het meeste. “Ik ben 
altijd blij om weer thuis te komen. Neder-

“Tip: blijf altijd zoe-
ken naar nieuwe 

manieren om ergens 
over te vertellen.”
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Ik weet het, het is bijna een verboden woord geworden in ons 
blad, maar ik ga het toch even hebben over corona. Of Miss 
‘Rona, Coroon, het C-woord, hoe je het virus ook wilt noemen. 
Natuurlijk snakken we al maanden naar het normale leven. Het 
leven voor corona lijkt een onwerkelijke oase, een ver verleden 
waarin we niet wisten hoe goed we het eigenlijk hadden. 

Er bekruipt me echter bij iedere versoepeling een angstig 
gevoel. Het grootste gedeelte van mij is blij natuurlijk, maar er 
is een klein stukje in mijn achterhoofd dat niet zo goed weet 
wat die van de versoepelingen vindt. Nou is dat op zich niet zo 
gek als je last hebt van een angststoornis, maar ik hoor het wel 
vaker om me heen. Hoe zullen we erop reageren als straks alles 
opeens weer ‘normaal’ is? En zal dat heel plotseling gaan, of 
juist geleidelijk? En wat zou mijn reactie daarop zijn? 

Door mijn angststoornis heb ik moeite met extreme verande-
ringen. De eerste lockdown was dan ook best even wennen, 
maar nu ben ik er eindelijk aan ‘gewend’. Begrijp me niet 
verkeerd, natuurlijk ervaar ik ook de negatieve kant van in 
lockdown zitten. Als je leeft met angsten besta je vaak uit twee 
delen; het angstige deel en je normale zelf. Ze lijken allebei een 
apart leven te leiden en communiceren ook met elkaar. Soms is 
de ene meer op de voorgrond dan de andere. Bij extreme ver-
anderingen komt bij mij mijn angstige deel al snel naar boven 
piepen. Ik denk oprecht dat als je me nu in een overvolle kroeg 
met harde muziek en alcohol zou stoppen, ik binnen de kortste 

keren buiten sta te hyperventileren. Terwijl tegelijkertijd mijn 
normale zelf juist snakt naar dansen op ABBA tussen zweterige, 
dronken mensen. 

Misschien speelt FOMO ook wel mee, ofwel fear of missing out. 
Daar zijn in ieder geval een hoop mensen om mij heen bang 
voor. Als straks opeens alles weer mag, zal iedereen overal 
naartoe willen. Als je zelf op dat moment geen tijd hebt, krijg 
je natuurlijk dikke FOMO van je Instagram feed vol foto’s van 
feestjes in kroegen. Mijn normale zelf zal ook FOMO krijgen 
als ik via mijn telefoon mensen helemaal los zie gaan. Maar op 
die avond heeft mijn angstige deel het waarschijnlijk van mij 
gewonnen. 

Natuurlijk hoop je bij dit soort verhalen op een happy ending. 
Misschien zal het ook wel zo voor mij verlopen. Ik hoop dat ik 
juist kan genieten van de eerste keer weer naar de kroeg gaan. 
Aan de andere kant durf ik daar ook weer niet al mijn geld op 
in te zetten. Gelukkig doen we dit wel samen; ik zal vast niet de 
enige zijn die met dit dilemma zit en er staan sowieso My-
celium-leden voor me klaar in de Malle Babbe als ik van m’n 
stokje ga. Misschien is dat wel wat ik het meeste heb gemist 
het afgelopen jaar; elkaar knuffelen, biertjes voor elkaar halen, 
elkaars haar vasthouden wanneer iemand moet kotsen, elkaar 
aanstekers lenen. Kortom: er voor elkaar zijn. En hopelijk voelt 
dat op dat moment helemaal niet raar of beangstigend, maar 
juist normaal. 

DANSEN OP ABBA OF 
HYPERVENTILEREND OP DE 

MOLENSTRAAT?
Het einde van de corona-crisis zit er misschien dan toch echt aan te komen. Hoe zal het straks alle-

maal verlopen als we langzaamaan steeds meer mogen? En verloopt dit voor iedereen even soepel?

TEKST ESMEE MOOREN
BEELD LISAN POT
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VOL GAS IN EIGEN LAND

LAURA HAAGMANS

Door corona en drukke planningen had 
ik mijn vriendinnen van thuisthuis al een 
tijdje niet gezien, dus besloten we om 
samen een weekendje weg te plannen 
zodat we even goed konden bijkletsen! 
We waren ook allemaal even toe aan een 
ontsnapping van de coronasleur. De opa 
en oma van een vriendin van mij hebben 
een appartementje in Den Haag waarin 
we konden verblijven, wat een hele hoop 
kosten scheelde! De reis verliep niet 
helemaal soepel. Zo hadden we autopech 
en waren we vergeten dat je geen alcohol 
meer kon kopen na acht uur. Ondanks dat 
hebben we er een hele leuke avond van 
gemaakt met een heerlijk borrelplankje! 

We hadden wel erg veel geluk met het 
weer. Zondag zijn we op Go scoo-
ters naar Scheveningen gesjeesd. Wat 
een uitvinding die dingen, echt ideaal! 
We hebben toen heerlijk de boulevard 
afgestruind, een koffi etje gedronken 
op het strand en even door de duinen 
gewandeld. Daarna zijn we weer met de 
Go scooter naar Den Haag gegaan. Daar 
hebben we even een poké bowl 
gegeten en nog wat gewan-
deld. Toen zat het weekend 
er alweer op. Wij kwamen 
allemaal weer helemaal 
zen en bijgekletst thuis.

WAT  Weekendje Den Haag & Scheveningen
WANNEER 17 april - 18 april
MET WIE  Drie vriendinnen

JILL EVERS
WAT  Weekendje Blitterswijck
WANNEER 23 april - 25 april
MET WIE  Vier vrienden

Ik ben afgelopen weekend met vier vrien-
den naar een Airbnb huisje geweest in 
de buurt van Venray. We hadden een heel 
chaletje voor onszelf. Het park lag naast 
de Maasduinen, dus we hebben lekker 

gewandeld en hardgelopen door de 
natuur. Dit was nog ten tijde van 

de avondklok, dus het was even 
een verademing om ‘s avonds 
niet op hete kolen te zitten. 
We konden de hele nacht 
spelletjes spelen en drinken. 
Niets bijzonders wat je niet 
thuis ook kunt doen, maar 
even een change of scenery

was heerlijk. Omdat we niet 

naar winkels of drukke plekken geweest 
zijn, was dit ook prima corona-proof! We 
gaan het zeker vaker doen, en ik kan ons 
huisje in Blitters-
wijck iedereen 
aanraden.

Door corona is naar het buitenland reizen een stuk lastiger geworden. Maar met de trein, auto of fi ets kom je in Ne-
derland al een heel eind! Wij vroegen aan onze medestudenten of zij de afgelopen tijd een leuke reis binnen Neder-

land hebben gemaakt. Ook vertellen we over onze eigen ervaringen.

TEKST HILDE VAN SCHIJNDEL & LAURA HAAGMANS
BEELD DAPHNE ESKES
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TAMAR SOPACUA
WAT  Reisje naar Amsterdam
WANNEER 31 maart - 1 april
MET WIE  Vriendinnen

Ik ben er afgelopen april even tussenuit 
geweest voor een uitstapje naar onze 
hoofdstad. Amsterdam heeft meer te 
bieden dan de Dam, de Kalverstraat en 

het Vondelpark. Mijn eerste tip is 
toch wel echt om de stad per 

fi ets te verkennen. Fiets 
via de Dam, naar De 9 

Straatjes, door naar 
het Museumplein en 
eindig in het prachti-
ge Amsterdam-Zuid 
op het terras. Tip 
twee: steek het IJ 
over naar Amster-
dam-Noord, voor de 

street art en de leuke 
hotspots. Tip drie: over 

hotspots gesproken: 
Le Petit Deli verkoopt hele 

lekkere en vooral prachtige ge-

bakjes en broodjes, neem er een lekkere 
cappuccino met havermelk bij en zoek 
een lekker bankje aan de gracht op. Niet 
alleen het tentje is leuk om naar te kijken, 
het personeel ziet er ook heel leuk uit. 
Als laatste nog even wat leuke winkels 
op een rijtje. De Gerard Doustraat in de 
Pijp is dé straat voor leuke boetiekjes 
en conceptstores, zoals Living-in en All 
the Luck in the World. En de geweldige 
winkel Kauf Dich Glücklich mag ook 
zeker niet ontbreken in de lijst. Het is een 
winkel met cadeautjes, kleding en andere 
hebbedingetjes. 

HILDE VAN SCHIJNDEL

Door corona zitten we best veel thuis. 
Het doet daarom wonderen om eventjes 
een andere omgeving op te zoeken. Ik 
ben samen met mijn gezin voor een paar 
dagen naar het Noorden van het land ge-
reisd, naar De Rijp, om even die andere 
omgeving op te zoeken. 
Noord-Holland is zeker de moeite waard 
om naartoe te reizen. Ga bijvoorbeeld 
een dagje shoppen. Je zit altijd wel 
dichtbij een stad. Amsterdam, Haarlem, 
Volendam, Zandvoort, allemaal plaatsen 
waar altijd wel iets te beleven is. Maar 
de grootste tip die ik kan meegeven is 
om zeker een e-chopper te huren. Het is 
een elektrische scooter (waar je wel een 

rijbewijs voor nodig moet 
hebben) met dikke banden, 
waardoor evenwicht houden 
makkelijk is. Er zit een verhuurder in 
Zandvoort, waardoor 
je meteen een 
dagje strand kan 
meepakken. 
Een weekje 
weg in eigen 
land, kijk 
eens naar 
Noord-Hol-
land!

WAT  Reisje naar De Rijp (Noord-Holland)
WANNEER 3 mei - 6 mei
MET WIE  Familie
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CommunicatieKrachten

In de periode van februari tot en met juni loop ik 4 dagen 
per week stage bij CommunicatieKrachten. Communicatie-
Krachten is een communicatiebureau dat zich bezighoudt 
met verschillende communicatievraagstukken voor veel 
verschillende klanten. Dit maakt het werk heel gevarieerd 
en er is geen dag hetzelfde! Ik houd me bezig met het 
schrijven van blogs, het bedenken, maken en plaatsen 
van social mediaberichten en nog veel meer andere taken 
om het team te ondersteunen. CommunicatieKrachten 
heeft een héél mooi kantoor aan de Waal, waar ik gelukkig 
één dagje per week mag werken. Hoewel het in het begin 
even wennen was met het vele thuiswerken en de drukke 
planning, gaat het nu eigenlijk heel goed. Ik heb mega veel 
geleerd op het gebied van online en offl ine marketing én ik 
voel me erg thuis binnen het team!

Sophie van Tegelen

Bij het 
zoeken naar een stage heb 

je erg veel keuzevrijheid en ver-
antwoordelijkheid. Vanuit onze opleiding 

hoef je in principe maar 235 uur stage te lopen. 
Dit is omgerekend fulltime 1,5 maand. Ik had voor 

mezelf meteen duidelijk dat ik langer stage wilde gaan 
lopen bij een maatschappelijk bedrijf zodat ik echt een 

bedrijf ‘kon leren kennen’ en mezelf nuttig in kon zetten 
voor maatschappelijk belang. Na een open sollicitatie bij 
de Hartstichting kreeg ik van twee afdelingen reactie. Om 
zoveel mogelijk te leren vroeg ik of ik bij beide afdelingen 
aan de slag kon waardoor ik nu op maandag en dinsdag 
voor Merk & Campagne werk en op woensdag en don-
derdag voor Digitial & Klantinteracties. Ondanks dat ik nu 
stage vanuit huis loop, voel ik mij wel heel erg betrokken 
bij de stichting! Ik heb al aan veel verschillen projectjes 
mogen werken. Zo heb ik o.a. een fl yer gemaakt voor het 
evenement Hartstocht, nieuwsbrieven mogen schrijven, 
copywriting, de interne communicatie van de collecteweek 
en bloeddrukcampagne uitgevoerd, inhoudelijk content be-
dacht voor op social media, social media beheerd en social 
media analyses uit mogen voeren. Ook vergader ik mee 
met de daily stand-up waarin samen met de persvoorlich-
ters alle berichtgeving over de Hartstichting wordt bespro-
ken. Mijn stage heeft mij tot nu toe echt laten inzien dat je 
communicatie (prosociaal) in kan zetten om de samenle-
ving gezonder te maken!

Adres Onbekend

Diede van Dijk

MYCELIUM OUTSIDE
Naar het buitenland gaan zit er op dit moment helaas niet in. Daarom laten 

we voor deze editie van de Freem een aantal CW’ers aan het woord die 
vertellen over hun stage die ze momenteel lopen.

TEKST LAURA HAAGMANS & FLEUR HENSEN
BEELD LIV SIJBEN
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Hartstichting

Hallo lezers! Ik ben Diede, zit in mijn derde jaar en loop 
stage bij het radioprogramma Adres Onbekend. Als je een 
keer tijd hebt, luister zeker! Iedere zondag van 12 tot 14u 
brengen we mensen bij elkaar. Het leuke is dat ik met zo’n 
beetje alles meehelp! Het proces loopt als volgt: zoektoch-
ten komen binnen via de post of via de website. Dan zet 
ik ze in een speciaal programma waar al onze zoektochten 
in staan. Vervolgens vergaderen we iedere donderdag en 
kijken we welke zoektochten leuk zijn voor de radio, welke 
absoluut niet en over welke verhalen we toch wat meer 
willen weten. Als de zoektocht leuk genoeg is, dan gaat de 
redactie deze nabellen om een compleet verhaal te kun-
nen schrijven. De ‘belredactie’ bestaat uit Anne, Sjoerd, 
Amy-Lee en ik! Vervolgens komt een aantal verhalen in 
de uitzending. Dat gebeurt live of ze worden opgenomen. 
Opnemen doen we meestal wanneer de zoekers moeite 
hebben om hun verhaal goed over te brengen. Ik schrijf 
de stukjes voor de website en plaats de foto’s erbij (de 
Photoshopcursus van Carlo is ontzettend handig daarbij!). 
En zondag is het dan zover: de uitzending! Ron is de pre-
sentator en Amy-Lee is zijn side-kick. Anne is de regisseur 
en ik neem de telefoontjes op. Op de foto is de bezetting 
van de zondag te zien. Van links naar rechts: Amy-Lee, Syb 
(technicus), ik, Ron en Anne.

Ik loop sinds januari stage op de redactie van indebuurt 
Nijmegen en wat heb ik het naar mijn zin! Ik schrijf dage-
lijks artikelen over alles wat met Nijmegen te maken heeft. 
Babs Bingen is mijn stagebegeleider en daar bof ik enorm 
mee! Ze is oud CW-student waardoor we veel overeen-
komsten hebben. Dat is altijd mega gezellig! Het allerleuk-
ste aan mijn stage is dat ik ontzettend veel Nijmegenaren 
ontmoet die ik in mijn studentenbubbel nooit was tegen-
gekomen. Interviews met goeddoeners of binnenkijken op 
een schip: het heeft mijn beeld van Nijmegen verrijkt. 
Als ik één specifi ek hoogtepunt moet noemen, is dat een 
interview met burgemeester Bruls. Ik mocht tijdens de 
verkiezingsperiode verslagleggen van de burgemeester 
die zijn stem uitbracht. Zogezegd, zo gedaan. Ik zat op 
maandagochtend 07.30 uur in de bus naar het wijkcentrum 
van Neerbosch-Oost. Als jonge, onervaren vrouw stond ik 
tussen allemaal mannelijke journalisten van in de veertig. 
Na afl oop mocht ik hem, samen met die mannen, onver-
wachts vragen stellen. On the spot stelde ik best goede 
vragen (al zeg ik het zelf). De antwoorden op mijn vragen 
zijn zelfs meegenomen in een artikel in De Gelderlander. 
Zo gaaf, dat vergeet ik nooit meer! Stagelopen tijdens de 
coronapandemie heeft voor- en nadelen. Zo mag ik slechts 
één keer per week naar kantoor. Dat is jammer, want het 
kantoor is prachtig en kijkt uit op de Waal. Aan de andere 
kant mis ik geen stapavonden of feestjes, waardoor ik 
helemaal in het ‘burgerritme’ zit en geen last heb van 

FOMO. Mijn stageperiode zit er bijna op en ik ga 
het oprecht missen. Al moet ik ook toegeven 

dat ik zin heb in hele dagen chillen op 
het Waalstrand, waar ik nu vanuit 

het kantoor verlangend op 
uitkijk.

Indebuurt Nijmegen

Laurelle Spaas

Lott Fransen
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DEGENE LINKS
VAN JE DRINKTZONDER 

HANDEN7JUFFEN

GROEPSGROEPS
ATJEATJE

GEEN WC

IEDEREEN
DRINKEN

BEHALVE JIJ
LIEDJELIEDJE
AFMAKENAFMAKEN

DRINKING
BUDDY

GEEN WCGEEN WC

HOP HOP

START
DEEL 2 DEEL 2 

SLOKKEN UITSLOKKEN UIT
NEVER

HAVE I EVER

2 STAPPEN

VOORUIT

KARAOKE

2 STAPPEN
TERUG

DRINKDRINK
4 4 

SLOKKENSLOKKEN

SAFE

IEDEREEN
DRINKEN
BEHALVE 

JIJ

5
DRINK

SLOKKEN

GOOI  GOOI  

EN DRINK HETEN DRINK HET
AANTAL OGENAANTAL OGEN

1 2 3

15161718

19

20

21 22 23 24

323334

35 36 37

 Als je hierop komt 
ben jij de koningin. Jij mag 
opstaan wanneer je wilt, de 
rest van de spelers moeten 
dan ook opstaan, degene die 
als laatste staat is af en moet 
drinken. 

5  Kies een categorie 
(bv. automerken), degene die 
geen “automerk” meer weet, 
is af en moet drinken.

6  Neem een slok zon-
der handen. Lukt dit niet, dan 
drink je 4 slokken.

9 16  Als je hierop komt, 
mag je iemand uitkiezen als 
jouw drinking buddy voor 
de rest van het spel. Als jij 
drinkt, drinkt je buddy mee en 
andersom.

Aangezien we de kroegen niet meer in kunnen, hebben wij een andere manier bedacht om de remmen los te gooien. Je gewone 
zuipavond wordt een stuk leuker met dit drankspel: Hop hop gas erop! Trommel je favoriete Myceliumleden op voor een onver-

getelijke avond.
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TRUTH

DARE
OR

BLOND / ROOD
HARIGE DRINKEN

SNAKE
EYE

GROEPS-
FOTO

Aangezien we de kroegen niet meer in kunnen, hebben wij een andere manier bedacht om de remmen los te gooien. Je gewone 
zuipavond wordt een stuk leuker met dit drankspel: Hop hop gas erop! Trommel je favoriete Myceliumleden op voor een onver-

getelijke avond.

TEKST IRIS KOOPS & LAURA HAAGMANS
BEELD LIV SIJBEN

GAS EROP

GROUP SHOT DRINKING DRINKING 
BUDDYBUDDY

G       I
EN DRINK HET 
AANTAL OGEN

CATEGORIECATEGORIE

ZWART / BRUIN
HARIGE DRINKEN

SAFE
GOOI NOGGOOI NOG
EEN KEEREEN KEER

FINISHFINISH

RISE 
OF THE 

QUEENQUEEN

DRINK

SLOKKEN
3

DEEL 3
SLOKKEN UIT

DEEL -----------
4 -----------------
SLOKKEN -----
UIT --------------

ATJE

SHOTJE
SHOTJE
SHOTJE

DEEL 5
SLOKKEN
UIT

SSHHOOTTJJEE

4 5 6 7

8

9

10

11121314

25 26 27

28

293031

38

 Je telt vanaf 1 om de 
beurt omhoog, alle getallen 
waar een 7 in voorkomt + de 
tafel van 7 worden vervangen 
met het woord “juf”. Degene 
die dit als eerst fout doet is af 
en moet drinken.

 Begin met het zingen 
van een liedje en wijs naar 
een andere speler. Deze spe-
ler maakt het liedje af. Lukt dit 
niet? De andere speler drinkt. 
Lukt dit wel? Jij drinkt.

18  Niemand mag 
degene die op dit vakje komt 
aankijken voor de rest van het 
spel, als je dit wel doet moet 
je drinken!

22 28
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TRENDS
Met de zomer in aantocht is er niks fijner dan lekker de deur uit gaan. Een goede snack scoren bij 

een drive-in, dansen op een opzwepend nummer, chillen op het strand of genieten van de Nij-
meegse omgeving: we hebben de leukste trends voor je op een rijtje gezet.

TEKST FLEUR HENSEN & MARIEKE SMID 
BEELD LIEKE SPEE

VOL GAS NAAR DE DRIVE-INS EN DRIVE-THRU’S 

Coronamaatregelen of niet; de weg op mag altijd. Zo dachten de oprichters van verschillende food drive-
ins in Nederland ook. En nee, nu hebben we het niet over de MacDrive. In 2020 stonden we namelijk 
massaal met onze auto in de rij om onder andere aardbeien te scoren. 

VOL GAS DANSEN OP EEN AANTAL PLAYLISTS 

Of je nou bezig bent met een workout, lekker aan het BBQ’en bent of gewoon even de behoefte hebt aan 
een heel fout nummer: een goede playlist komt altijd van pas. Daarom hier een aantal playlists voor je 
op een rijtje. 

BBQ-playlist 

Calvin Harris - Summer 

Black Eyed Peas - I Gotta 
Feeling 

Flo Rida - Good Feeling 

Daddy Yankee, Snow - 
Con Calma 

Harry Styles - Water-
melon Sugar 

Foute playlist 

Ali B, The Partysquad & 
Yes-R - Rampeneren 

Backstreet Boys - I Want It 
That Way 

Guillermo, Tropical Danny - 
Toppertje 

Helene Fischer - Atemlos 
durch die Nacht 

Paul Elstak - Rainbow In 
The Sky - K&A’s Radio Blast 

Work-out playlist 

Tiësto - The Business 

Topic, A7S - Breaking Me 

Dua Lipa - Physical 

HVME - Goosebumps 

Riton, Nightcrawlers,
Mufasa & Hypeman,
Dopamine - Friday (feat.
Mufasa & Hypeman) -

Dopamine Re-Edit

Aardbeien Drive-in J&B Uden 

Zo werd de Aardbeien Drive-in J&B in Uden een 
hotspot. Nou ja, werd: dat is het nog steeds. Dit 
jaar kan je weer van alles bestellen met het woord 
‘aardbei’ erin. Denk aan een verse aardbei-
smoothie, een lekkere wafel met aardbeien of 
gewoon aardbeien met of zonder chocola. Om de 
zogeheten ‘aardbeienfile’ te voorkomen, moet je 
wel even van tevoren reserveren.  

The Sweet Drive-in Wijchen 

Je kan ook de auto naar Wijchen pakken, want 
daar staat The Sweet Drive-in waar je verschillende 
fruitsoorten met chocola kunt halen. Extra plus-
punt: het gaat hier om echte Belgische chocolade. 
Daarnaast kun je ook bananen gegoten in een jasje 
van chocola en smoothies in verschillende smaken 
bestellen. 

Hollywood Café 

Toch meer zin in iets hartigs? Dan kan je een ritje 
naar Rotterdam overwegen. Bij de drive-thru van 
Hollywood Café vind je namelijk - naast veel zoets 
zoals milkshakes en donuts - friet, burgers en 
ander fastfood. Je geeft in de rij je bestelling door 
en wacht vervolgens op een parkeerplaats totdat 
ze deze naar je toe komen brengen. Tip: check van 
tevoren de wachttijd even voor hoe lang je in de 
rij staat. Die kan nog wel eens flink oplopen.  
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VOL GAS NAAR HET STRAND 

De zomer komt eraan en dat betekent weer maximaal chillen op het (Waal)strand! Een dagje strand is 
altijd genieten, al kan zo’n dag alleen maar zonnen op je handdoek ook snel vervelen. Maar niet getreurd: 
wij hebben een aantal leuke activiteiten en recepten voor op het strand op een rijtje gezet. 

VOL GAS NAAR BUITEN IN NIJMEGEN 

Nu de zomer officieel gaat beginnen, wordt het weer tijd om je lekker buiten te gaan vermaken. Sinds het 
begin van de coronacrisis zijn buitenactiviteiten enorm populair geworden. Jammer van de drukte zou je 
misschien denken, maar het heeft vooral veel voordelen. Er zijn namelijk ontzettend veel nieuwe wandel- 
en skeelerroutes bedacht die leuk zijn om af te leggen.  

Activiteiten 

Denk je aan het strand, dan denk je al snel aan 
zwemmen. Want voor andere sporten is het toch 
veel te heet? Nee hoor! Voor een habbekrats koop 
je een beach tennis set, een volleybal of een water-
polobal zodat je in het water lekker kan bewegen. 
De diehards kunnen zelfs opblaasbare volleybal- of 
waterpolo-netten kopen om in het water te zetten. 
Zo kun je een echte wedstrijd houden met je 
vrienden. 

Wandelen 

Wil je graag (met eet-stops) het centrum op een 
leuke manier verkennen? Doe dan De Stadswande-
ling024. Voor maar 3,50 krijg je een kaart met aller-
lei activiteiten, vragen, een route en een menu-
kaart met deals van lokale horecatentjes. Zo krijgt 
je basic wandeling toch net even een andere twist! 
Maar gratis zelf gaan kan natuurlijk ook. Maak een 
rondje door het centrum langs alle stadsparken, 
zoals het Kronenburgerpark en Valkhofpark, steek 
de Spoorbrug over en loop langs de Waal via de 
Oversteek of Waalbrug terug, of ga de prachtige 
natuur bij de Ooijpolder ontdekken. Een plek die 
vaak wordt vergeten, maar zeker ook de moeite 
waard is, is het Goffertpark. In eerste instantie lijkt 
het wellicht alleen maar gras, maar vergeet de 
Goffert Siertuin en het Openluchttheater niet. Heb 
je zin een een lange, sportieve wandeling door een 
van de mooiste gebieden van Nederland? Loop 
dan de N70 trail route door het Rijk van Nijmegen. 
De tocht kun je beginnen in Nijmegen-Oost en 
neemt je mee door de mooiste natuur uit de regio. 

Skeeleren 

Ook skeeleren is het afgelopen jaar razendpopulair 
geworden. Het voordeel is natuurlijk dat je wandel-
routes vaak ook kan skeeleren, maar er zijn daar-

naast veel nieuwe skeelerroutes uitgeschreven. 
Visit Nijmegen en Indebuurt hebben er bijvoor-
beeld een heel aantal op hun website staan waar
je inspiratie uit kunt halen. 

Geocachen

Ben jij een echte spelletjesfanaat? Dan is het leuk 
om eens te gaan geocachen. Het idee hiervan is 
dat anderen ergens een ‘cache’, eigenlijk een soort 
‘schat’, verstoppen en de locatie daarvan delen op 
internet. Je kunt dan met coördinaten op zoek gaan 
naar die caches en ze openen. Vaak zijn het dozen 

met daarin een log-
boek, ruil-items of 
weetjes. Je maakt 
dus eigenlijk een 
soort speurtocht, 
maar bent tege-
lijkertijd ook nog 
actief bezig! Als 
je op de website 
www.geocachen.
nl naar Nijmegen 
zoekt, krijg je heel 
wat caches uit de 
omgeving te zien 
waar je naar op 
zoek kan gaan.

Ben je wat minder sportief, dan is een spelletje spe-
len op een kleedje waarschijnlijk meer jouw ding. 
Een heel Ganzenbord meenemen is wellicht te veel 
moeite, maar genoeg populaire spellen hebben een 
reiseditie die makkelijk in je tas past. Kolonisten, 
Monopoly of Rummikub, alles kan op deze mani-
er mee. Ben je meer van de kortere en kleinere 
spellen? Dan zijn Regenwormen, Skip-Bo of Qwixx 
leuke spellen om uit te proberen.

Eten 

Het lijkt het meest iconische duo: het Waalstrand en 
een wegwerpbarbecue. Maar er bestaat nog veel 
meer lekkers naast net gare hamburgers! De Aller-
hande alleen al heeft 117 verschillende recepten 
voor een simpele pastasalade op hun website staan 
en voor de luilakken liggen er ook kant-en-klare var-
ianten in de winkel. Een andere tip is een wrap met 
bijvoorbeeld zalm of kipfilet en wat groente. Dat is 
thuis zo gemaakt en neem je gemakkelijk mee in 
een koelbox. Niet zo’n zin in iets gezonds? Rol dan 
een pannenkoek met poedersuiker en fruit op als 
een soort zoete wrap. 
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QUIZ
Voor mijn ideale vakantie moet het minstens 25 graden of warmer zijn.

Tijdens mijn vakantie wil ik dat alles voor 
mij geregeld wordt.

Af en toe een dagje regen verpest 
mijn vakantie niet.

Een lange reis is voor mij geen probleem.

Ik reis het liefst naar het Zuiden.

Hoe actiever mijn vakantie hoe beter.

Een all-inclusive vakantie in Turkije

Een strandvakantie in Spanje
Een stedentrip naar New York

Een sportieve vakantie in 
Noorwegen Een vakantie in eigen land

EENS

EENS
EENS

EENS

EENS

EENS ONEENS

ONEENS

ONEENS

ONEENS

ONEENS

ONEENS

TEKST MARLIS TE HENNEPE & IRIS KOOPS
BEELD MARLOES VAN DALEN
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Op je luie reet in het zonnetje aan het 
zwembad. Lekker niks doen. Niet na 
hoeven denken over de boodschappen 
en wat je die avond gaat eten want dat 
wordt allemaal voor je geregeld. Vakantie 
is voor jou ontspanning!

1000 kilometer in de auto naar de zon-
nige Spaanse kust. Tapas en paella eten 
in een strandtentje. In de middag een 
siësta. De rest van de vakantie bakken 
op het strand in het zonnetje. Helemaal 
jouw ding! 

Een 8 uur lange vlucht later en je bent 
in The Big Apple. Je kan uren door de 
straten wandelen want er is genoeg 
om te verkennen. Beginnend in Central 
Park loop je even langs de dierentuin. 
Smiddags met een bootje op de rivier 
de Hudson om langs het vrijheidsbeeld 
te varen. Houd je van cultuur en kunst? 
Bezoek dan alle musea die New York rijk 
is. Liever een middag shoppen? Geen 
probleem! De winkels langs Fifth Avenue 
hebben vast iets moois. In de avond is 
het leuk om een kijkje te nemen op Time 
Square met alle lichten en reclames of je 
kan naar musical kijken op Broadway. 

Een beetje regen en niet te warm is voor 
jou geen probleem. Het liefst loop je naar 
Noorwegen maar dat is misschien toch 
iets te ver. Desalniettemin is een sportie-
ve vakantie in Noorwegen echt iets voor 
jou. Je kan er fi etsen, kanoën, wandelen 
langs de Fjorden en zelfs wildkamperen. 
Genoeg te beleven dus!

Hou jij niet van vliegen en zit je liever 
niet langer dan 3 uurtjes in de auto? Dan 
ben je in ons kleine kikkerlandje aan het 
goede adres. In Nederland is namelijk 
ook heel veel te beleven (zie voor tips 
artikel…). Van gezellig wandelen op de 
Hoge Veluwe, tot de ongerepte natuur op 
de Waddeneilanden. Als het regent neem 
je gewoon je paraplu en je regenjas mee!

ALL-INCLUSIVE VAKANTIE IN TURKIJE

STRANDVAKANTIE IN SPANJE

STEDENTRIP NAAR NEW YORK

SPORTIEVE VAKANTIE IN NOORWEGEN

VAKANTIE IN EIGEN LAND
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Het cocktail profi el is natuur-
lijk niet compleet zonder een 
van de populairste cock-
tails ter wereld: de mojito. 
Vroeger werd het gebruikt 
als medicijn, maar nu is het 
vooral heel erg lekker om 
te drinken. De mojito is de 
perfecte verfrissing op een 
hete zomerdag. Zin in een 
twist? Maak er een Straw-
berry Mojito van! Voeg naast 
limoensap ook eens stuk of 
twee gestampte aardbeien 
toe waardoor jouw mojito 
nog meer naar zomer zal 
smaken!

Recept
- 50ml Bacardi Carta Blanca
- 60ml Bruiswater
- 15ml limoensap
- 15ml suikersiroop of 
   2 theelepels suiker
- 12 blaadjes verse munt 
   tussen je handen klappen
   (geeft smaak vrij), voeg toe
- Crushed ijs (genoeg om het
   glas mee te vullen)
- 1 limoenpartje voor 
   garnering
- 1 takje munt voor 
   garnering
Voor de twist:
- 2 gestampte aardbeien
- 1 aarbeien partje voor
   garnering

MOJITO1

1 2

COCKTAILPROFIEL
De zomer staat om de hoek, dat betekent dat het weer tijd is voor gezellige cocktail avonden! Wij 

hebben een aantal klassiekers, maar ook een aantal bijzondere cocktails op een rijtje gezet die uitge-
probeerd mogen worden deze zomer. Er is voor ieder wat wils.

TEKST IRIS KOOPS & ROOS HAMELIJNCK
BEELD LIV SIJBEN

Als je James Bond kent, ken 
je deze cocktail ook: de Vodka 
Martini. Het favoriete drankje 
van James Bond die in de 
fi lms en boeken bijna altijd 
gepaard ging met de quote 
“Shaken, not stirred” is een 
echte classic. Deze cocktail is 
lekker om te drinken na een 
dag hard werken óf voordat 
je op een geheime missie 
gaat natuurlijk!

Recept
- 90ml wodka (gekoeld)
- 1 dop (kleine hoeveelheid)
  droge vermout
- Citroenschil
- Crushed ijs 

WODKA MARTINI2

Een groot favoriet van velen, 
ook van ons: de sex on the 
beach. Dit vakantiegevoel 
in een glas is niet voor niets 
vernoemd naar het eufori-
sche gevoel dat men ervaart 
na een intieme avond op/na 
een warme dag aan zee. Het 
zoete drankje ziet er vrolijk 
uit en zal jou dat zeker ook 
maken. Perfect dus voor 
avondjes aan de waal met 
een gezellige club mensen. 

Recept
- IJsblokjes
- 30ml Vodka
- 30ml Peach Likeur of
  Peach Schnapps
- Vul je glas dan tot 90%
  met sinaasappelsap
- Top af met 30ml cranberry-
  sap
- 1 Sinaasappelpartje voor
  garnering

SEX ON THE BEACH3

Deze cocktail klinkt je 
misschien wel bekend in 
de oren als je “How I Met 
Your Mother” hebt gezien. 
The Legen...dary is namelijk 
gebaseerd op het karakter 
Barney Stinson. Ter ere van 
het laatste seizoen is deze 
cocktail gecreëerd, zodat alle 
fans een eigen MacLaren’s 
Pub ervaring konden beleven 
in de woonkamer. Was jij nou 
ook zo’n fan van “How I Met 
Your Mother”? Dan is deze 
cocktail het proberen zeker 
waard!

Recept
- 30ml agave tequila
- ½ limoen
- 15ml suikersiroop
- 2 salieblaadjes
- Vul het glas verder met
  bruiswater
- Komkommer partjes voor
  garnering
- 1 salieblaadje voor 
  garnering

THE LEGEN...DARY4

3 4
5 6

7
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Deze Italiaanse cocktail, ook 
wel sgroppino genoemd, 
wordt vaak opgediend als 
tussengerecht of ter ver-
vanging van het nagerecht. 
Mocht het deze zomer nou 
niet lukken om naar Italië te 
gaan, halen we simpelweg 
wat Italië naar ons toe. Als 
de originele scroppino je te 
simpel is, kan je gemakkelijk 
variëren met andere smaken 
sorbetijs. Denk aan grape-
fruit-, aardbei-, meloen- of 
limoensorbet.

Recept
- Roer met garde snel door 
   100gr citroensorbetijs
   voor een smeuïge massa
- 15ml Wodka erbij
- 50ml Prosecco erbij
- 1 citroenschrijfje voor 
   garnering

SCROPPINO

Mocht jij nou ook dat zomer-
se gevoel willen ervaren, 
maar staan er nog herkansin-
gen op je te wachten en moet 
je je hoofd er nog enigszins 
bij kunnen houden? Dan is 
deze cocktail voor jou. Overi-
gens is het waarschijnlijk het 
meest verantwoord om niet 
te drinken voor je herkan-
sing, maar doe wat je niet 
laten kan! Voor alle koffi e- en 
cocktail liefhebbers is hier de 
espresso martini.

Recept
- Zet een kopje espresso
- IJs in shaker
- 30ml koffi elikeur in shaker
- 30ml Vodka in shaker
- Uitschenken zonder ijs in 
  je espresso
- Koffi eboontjes voor 
  garnering

Zin in een lekker avondje 
cocktails drinken, maar 
wil je ook wat fruit naar 
binnen werken? Dan is de 
Spaanse Sangria perfect! 
Deze zoete cocktail is lekker 
om te drinken bij de borrel 
of tijdens het picknicken. 
Vergeet door de zoete smaak 
echter de grote hoeveelheid 
alcohol niet! Je wilt name-
lijk niet wakker worden met 
een fl inke kater de volgende 
ochtend.

Recept
- 1 citroen, in partjes
- 2 medium handsinaasap-
  pels, gesneden in partjes
- 250g diepvries zomer-
  fruit
- 1 liter Spaanse rode wij
  bij het fruit
- 200ml sinaasappellikeur 
  erbij
- 1 liter frisdrank lemon lime
  erbij

ESPRESSO MARTINI5

SANGRIA6

De Bacardi-Cola mag niet 
ontbreken, al helemaal niet 
in de Freem. Het is natuurlijk 
het favoriete drankje van 
Baco-leden Daniëlle, Elyse, 
Floor, Friso en Gijs. Daar-
naast is de Baco een echte 
klassieker. Al sinds 1900 
genieten mensen van deze 
cocktail en jullie deze zomer 
ook! Het is de perfecte ver-
frissing op een hete zomer-
avond, lekker opdrinken dus!

Recept
- 50ml Bacardi Carta 
  Blanca
- 100ml koude cola
- 1 limoenpartje
- IJsblokjes

BACO7

Met dit elegante drankje 
waan je je zo in een scene 
uit Sex and The City. Een 
van de meest iconische 
cocktails ooit, met dank aan 
Carrie Bradshaw en haar 
vriendinnen, die dus abso-
luut niet kan ontbreken bij 
een cocktailavond. De roze 
en zoete Cosmo heeft zijn 
cultstatus behouden en is 
nog altijd een van de meest 
gedronken cocktails. Hij hoort 
geserveerd te worden in een 
martiniglas en gedronken te 
worden met vriendinnen.

Recept
- IJs
- 45ml citroenvodka
- 30ml sinaasappellikeur
- 30ml cranberrysap
- Halve limoen, geperst
- Shake alles samen
- Serveer zonder ijs
- 1 limoenschijfje voor
  garnering

COSMOPOLITAN8

Als je je klassiekers kent, 
moet je bij deze cocktail gelijk 
denken aan The Big Lebow-
ski. De functioneel alcoholist 
“The Dude” geniet waar hij 
ook komt van een white rus-
sian. Deze cocktail verscheen 
voor het eerst in 1949, maar 
niet in Rusland. Hij dankt zijn 
naam aan zijn voornaamste 
ingrediënt: Vodka. Overigens 
de tweede koffi ecocktail 
uit dit lijstje, dus mocht de 
espresso martini je niet 
aanstaan, maar ben je wel 
benieuwd naar iets met kof-
fi elikeur, is dit een aanrader!

Recept
- 45ml koffi elikeur
- Shake 30ml Vodka met 
  30ml vloeibare slagroom en
  voeg toe
- Koffi eboontjes of donkere
  chocola voor garnering

WHITE RUSSIAN910

8 9
10
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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? 



Mike Struike 
Derdejaars

Waar ik energie van krijg is het afspreken 
met vrienden, dingen doen die ik leuk 
vind en sporten. Wat mij ook energie 
geeft is buiten zijn met lekker weer. 
Bijvoorbeeld een terrasje pakken, naar 
het park gaan of naar het strand met 
vrienden. Over het algemeen geven 
vooral dingen die ik leuk vind om te doen 
mij energie en dingen die niet verplicht 
zijn. Die kosten me vaak eerder energie 
dan dat ik er energie van krijg.

Yannick den Hartog 
Derdejaars

Tja wat mij energie geeft, denk dat 
veel mensen wel een boost krijgen van 
energy, persoonlijk ben ik daar geen fan 
van en hou ik het liever bij een kop koffie. 
Een andere combinatie die mij energie 
geeft is de combi van lekker weer (blau-
we lucht graadje of 25), alcohol en goed 
gezelschap. Verder krijg ik ook energie 
van plekken waar massa´s mensen 
zijn: volle stranden, voetbalstadions en 
festivals, je voelt dan gewoon die goede 
vibe. Eigenlijk is een zonvakantie gewoon 
datgene wat mij de meeste energie geeft, 
lekker vitamine D slurpen met een pilsie.

Gijs Janssen Steenberg 
Tweedejaars

Wat mij vaak de grootste dosis energie 
geeft, is als ik net even flink heb gesport. 
Na een uurtje een balletje getrapt of ge-
slagen te hebben, bespeurt mij, ondanks 
dat ik door mijn zeer matige conditie 
vaak helemaal leeg ben, altijd wel een 
erg lekker gevoel. Zeker wanneer dat ’s 
zomers nog wordt opgevolgd door met 
wat vrienden in de zon te chillen, is dat 
voldane gevoel helemaal aanwezig!

Greet van Horen
 Eerstejaars

Als allereerste moest ik denken aan mijn 
familie en mijn vrienden. Als ik me wat 
minder voel kunnen zij mij altijd posi-
tieve energie geven. Daarnaast krijg ik 
veel energie van dingen die ik echt leuk 
vind om te doen; zingen, dansen, gitaar 
spelen (gewoon muziek in general), vaak 
komt die energie ’s avonds als ik lekker 
dansjes aan het doen ben in mijn kamer 
en dan kun je niet slapen. Ook als ik goed 
gesport heb, krijg ik daar energie van. 

Sofie Gradussen 
Eerstejaars

Ik krijg energie van kleine dingen om 
me heen zoals gelijk uit bed stappen en 
de dag goed beginnen. In de tuin in de 
zon zitten, met de hond wandelen of die 
energie die eruit komt na een tentamen 
van 3 uur. Ik krijg vooral ook energie 
van mensen om me heen. Aan tafel de 
dag doornemen, met voetbaltraining 
mijn vriendinnen weer zien en avondjes 
houden met studiegenoten. Na een lange 
dag online achter de laptop geeft het 
energie weer met echte mensen samen 
te kunnen zijn.

Met de zomer in aantocht en hopelijk een naderend einde van de coronacrisis, wordt het tijd 
dat we weer vol gas gaan. Daar is natuurlijk wel wat voor nodig. Daarom vragen we ons in deze 

editie van de Freem af:

“Waar krijg jij energie van?’’

TEKST FLEUR HENSEN
BEELD ELSA KANNEKENS

VRAAG VAN VANDAAG
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Ben je geïnteresseerd in communicatie, tekst en gedragspsychologie? Dan zou je toch 
eens moeten overwegen om tekstschrijver te worden. Kijk maar eens op de website van 
Texperts. Dan begrijp je meteen dat tekstschrijven met afstand het leukste communicatie-
beroep is. Én dat je zojuist hebt gehapt op de ‘Disrupt-then-reframe’-techniek…

www.texperts.nl

Het láátste 

wat ik 

wil worden 

is tekstschrijver

is met afstand

het leukste

communicatieberoep



STUDENT(EN)TALENT
In deze rubriek nemen we een kijkje in het leven van een CW-student met een bijzonder talent of verhaal. Dit keer 

spraken we met masterstudent Kalia Klomp, die afgelopen november Nederland verliet en zich nestelde in het 
Noord-Zweedse stadje Boden, om haar handbalcarrière op een professioneel niveau voort te zetten. 

TEKST JIP GROOTEN
BEELD LIEKE SPEE 

FOTO’S MATS ENGFORS

Kalia zit inmiddels al meer dan vijf-
tien jaar op handbal. In Nederland speel-
de ze vorig jaar nog bij de Eredivision-
ist Handbal Venlo, waardoor ze op de 
Radboud Universiteit de status van 
topsporter bekleedde. Kalia vertelt: ‘In 
Nederland is het topsport, maar geen 
profsport. In Zweden is het beide, hier 
ligt het niveau een stuk hoger.’ Haar plan 
was om tenminste tot ze haar master be-
haald had in Nederland te blijven en 
daarna wellicht een stap te maken naar 
het buitenland, om zich volledig op het 
handbal te gaan focussen. Het coro-
navirus gooide echter roet in het eten. 
De Nederlandse handbalcompetitie 
werd stilgelegd, waarna de Zweedse 
club Boden Handboll IF, die uitkomt op 
het hoogste niveau in Zweden, net 
als afgelopen zomer weer contact 
met Kalia zocht. Of ze niet een weekje 
mee kon proefdraaien; de Zweed-
se competitie ging immers gewoon 
door. Kalia vertelt: ‘Op dat aanbod ging 
ik in, en die tijd beviel mij super goed! 
De week daarna ben ik al naar Zweden 
verhuisd.’  

“Soms wordt het dan
pas rond 11 uur licht

en om 14:00
al weer donker.”

Wel was het even schrik-
ken, want toen Kalia de try-
out had, lag er geen 
sneeuw, en een week 
later lag er een pak van 
meer dan 50 centimeter. ‘Dit 
is uiteindelijk opgelopen 
tot meer dan anderhalve 
meter sneeuw en temper-
aturen tot -35 graden Cel-
sius!’, zegt Kalia. Verder 
moest ze ook wennen aan 
de korte dagen in de winter: 
‘soms wordt het dan pas 
rond 11 uur licht en om 
14:00 al weer donker. Rond 
Kerst heeft dit juist iets knus 
en gezelligs, maar in janu-
ari mocht het van mij al wel 
weer zomer worden.’ Daar-

naast zat ze in Nederland maximaal 
tweeëneenhalf uur in de bus naar een 
uitwedstrijd. Nu ze in Zweden woont, 
gaat ze elke uitwedstrijd met het vlieg-
tuig en is ze daar hele dagen aan kwijt.  

Het coronavirus bood voor Kalia ook ze-
ker mogelijkheden. ‘Omdat alles toch on-
line wordt gehouden, hoefde ik geen spe-
ciale behandeling te krijgen’, vertelt ze. 
Momenteel is ze 
op meer dan 2000 
kilometer afstand 
en 26 uur rijden van 
Nijmegen de mas-
ter Commerciële 
Communicatie aan 
het volgen. ‘De 
afstand zorgt er 
wel voor dat ik niet 
even een weekend-
je mijn ouders of 
vriendinnen kan 
bezoeken. Dat is 
soms lastig, maar 
ik weet waar ik het 
voor doe. Je moet 
als topsporter altijd 
keuzes maken en je 
weet vooraf al dat 
je sommige dingen 
gewoon (tijdelijk) 
moet opgeven’, 
geeft Kalia aan. 

Wel benadrukt ze dat ze er ook hele leuke 
dingen voor terugkrijgt: ‘we gaan bijna 
elk weekend na de wedstrijd skiën met 
het team!’ 

“We komen vaak mensen
tegen die ons aanmoedigen

of juist bekritiseren.”

Boden is een kleine stad in het Noorden 
van Zweden, of zoals Kalia het omschri-
jft: ‘het Zweedse Lapland.’ Handbal is dé 
sport in Boden: ‘Als we winnen of ver-
liezen en ’s avonds naar ons appartement 
lopen, komen we vaak mensen tegen 
die ons aanmoedigen of juist bekritiser-
en.’ Kalia moest Boden Handboll IF voor 
degradatie behoeden, want de club had 
in de hele eerste seizoenshelft nog geen 
punt gehaald. Na haar komst zijn ze 
geëindigd op zeven punten, dat helaas 
net niet genoeg was om in de hoogste 
Zweedse competitie te blijven. Het strev-
en is nu om Boden weer zo snel mogelijk 
in de Eredivisie te krijgen. Kalia blijft 
graag bij de club en is van plan om vol-
gend jaar, wanneer ze haar master heeft 
afgerond, de taal te gaan leren.  
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THE
(C) WAY UP

Marlieke is niet zomaar terecht gekomen 
als medewerker bij de Radboud Univer-
siteit. Ze is geboren en getogen in Nij-
megen, maar verliet na haar middelbare 
schooltijd onze stad. “Ik ging Media & 
Cultuur studeren aan de Universiteit van 
Amsterdam. Daar heb ik ook een mas-
ter gedaan, Television and Cross-Media 
Culture, een specialisatie van de master 
Media Studies” vertelt Marlieke. Tijdens 
deze studie merkte ze echter dat ze de 
lesstof nogal abstract vond. Om meer 
focus te krijgen op iets concreters en zich 
meer te richten op online communicatie, 
is ze een premaster en vervolgens een 
master Communicatiewetenschap gaan 

volgen in Nijmegen. “Nijmegen bleef 
altijd mijn thuisstad, dus die keuze was 
snel gemaakt.”

Tijdens haar master in Nijmegen ontwik-
kelde Marlieke een liefde voor alles wat 
met online media te maken heeft. Ze leg-
de hier dan ook de focus op in haar scrip-
tie én deed vrijwilligerswerk bij Pluryn, 
een zorginstelling. Hier maakte ze samen 
met jongeren met een handicap of be-
perking video’s en onderzocht ze hoe de 
verspreiding van die video verliep. 

Na de afronding van de master begon 
het echte werk: beginnen met een eerste 
baan. Marlieke kwam hierbij terecht bij 
Modation. Dit Nijmeegse online mar-
ketingbureau specialiseert zich in het 
verzorgen van marketing voor allerlei 
uiteenlopende klanten. Marlieke vervulde 
hier de functie Online Marketing Specia-
list. “Modation was qua werknemers een 
klein bedrijf, maar had veel klanten en 
connecties. Ik heb daar onwijs veel erva-
ring opgedaan, onder andere over Goog-
le Ads” vertelt Marlieke. “Na 4,5 jaar daar 
gewerkt te hebben, was ik toe aan iets 
nieuws. Toen heb ik gesolliciteerd bij de 
Radboud op de functie die ik momenteel 
heb.”

Marlieke werkt nu als Marketing Commu-
nicatie Specialist bij de Radboud Univer-
siteit. “Hier hou ik mij bezig met werving 
voor de masters, van zowel bachelor 
studenten van binnen als buiten de RU 
en hbo-studenten die een universitaire 
master willen doen” zegt Marlieke. “Veel 
van wat ik geleerd heb bij Modation en 
de studie CW implementeer ik bij deze 
baan. Ik gebruik allerlei marketingmidde-
len om onder andere via onze website, 
Google en sociale media de masterop-

TEKST ESMÉE MOOREN
BEELD ELSA KANNEKENS

“Als Communicatieweten-
schapstudent aardt je re-

delijk snel op verschillende 
plekken”

leidingen onder de aandacht te brengen. 
Zeker in deze tijd waarin je niet naar de 
campus kunt komen voor een open dag, 
is het belangrijk dat studenten online 
goede informatie kunnen vinden.” 

Mocht je misschien interesse hebben 
om na je studie bij de Radboud of een 
andere universiteit te werken, dan zou 
Marlieke je dat zeker aanraden. “Vooral 
als het binnen jouw interesse valt en je 
graag met onderwijs doelgroepen werkt, 
is het waardevol werk. Daarnaast is de 
Radboud een fi jne werkgever. Er is veel 
ruimte voor jouw eigen ideeën!” Of ze 
verder nog tips heeft? “Ik zou je vooral 
aanraden om praktijkervaring op te doen 
tijdens en na je studie. Een stage is ver-
plicht, maar denk ook na over wáár je 
die dan wilt lopen. Soms krijg je bij een 
kleiner bureau meer verantwoordelijk-
heden dan bij een grotere organisatie en 
kun je zo meer leren. Ook een bijbaan 
als studentmedewerker op de RU kan 
waardevol zijn. Tot slot is mijn ervaring 
dat je als Communicatiewetenschapstu-
dent redelijk snel aardt op verschillende 
plekken. Je hebt natuurlijk al veel geleerd 
over hoe communicatie werkt, dus ge-
bruik deze kennis ook vooral!”

Als student is het leven nog lekker overzichtelijk; college volgen (of niet), studeren, af en 
toe eens sporten en natuurlijk bier drinken! Er komt echter een tijd dat je je diploma in 
handen gedrukt krijgt en je studententijd plotseling voorbij is. Wat dan? The (C) Way Up 

biedt je iedere editie een nieuw perspectief op de mogelijkheden na de studie Communica-
tiewetenschap. Dit keer het perspectief en de loopbaan van Marlieke Lindeman. 

NAAM
Marlieke Lindeman

FUNCTIE 
Marketing Communicatie Specialist bij   

Radboud Universiteit

AFGESTUDEERD IN
2015
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ST   RING
‘Zou je alsjeblieft de peuk die je net op de grond gooide op 
willen ruimen?’ Is wat ik had moeten en willen zeggen tegen 
het meisje die haar opgerookte sigaret voor mij op de straat 
gooide. Ondanks het onbegrip dat ik voelde, durfde ik haar 
niet aan te spreken en dus hield ik mijn mond. 

TEKST MARLIS TE HENNEPE
BEELD LISAN POT

De angst om mensen aan te spreken op hun ge-
drag voel ik regelmatig in mijn omgeving. Niet 
goed weten wat je moet reageren op een ietwat 
racistisch grapje in de familiechat of 
de niet-afgewassen pan van een huisgenoot 
toch maar weer negeren. Waar komt dat onge-
makkelijke gevoel om hier wat over te zeggen 
toch vandaan? Als iemand mij verteld dat ‘hun 
iets hebben’ dan ben ik de eerste die hard ‘zij!’ 
roept. 

Ook op social media zijn er genoeg mensen die 
hun drang om anderen te corrigeren niet kun-
nen onderdrukken. Ik ben altijd weer verbaasd 
over de heftige reacties die sommige mensen op 
bijvoorbeeld Instagram achterlaten. Iemand die 
een spelfoutje maakt, wordt dom genoemd en 
een jongen die een ketting draagt is homo. An-
deren uitschelden of belachelijk maken is totaal 
normaal geworden. Van de term opbouwende 
kritiek hebben de meesten überhaupt nog nooit 
gehoord. 

Maar wat mij betreft mogen ze hun mening voor 
zich houden. “Leef en laat leven” zeg ik altijd. 
Maar geldt dat ook voor het aanspreken van 
mensen die een ander kwetsen of hun afval op 
straat gooien en daarmee het milieu vervuilen? 
Ik vraag mij vaak af waar die lijn zit. Waar zit de 
grens tussen een goede daad verrichten door op 
te komen voor iets of iemand en je bemoeien 
met andermans zaken? 

Als klein meisje vertelde ik mijn oma ooit dat ze 
vals zong. Mijn lieve oma kon gelukkig lachen 
om mijn eerlijkheid maar het meisje dat haar 
sigaret op de grond gooide had dit vast niet 
gedaan. ‘Wat een rare meid’ had ze misschien 
wel tegen haar rookmaatje gezegd. Want iemand 
met zijn of haar gedrag confronteren is altijd on-
gemakkelijk. Maar ja, ik houd nou eenmaal van 
een schone straat. De volgende keer zal ik, als 
ik durf, iemand die zijn afval op de grond gooit, 
vertellen dat hij iets verliest. In de hoop dat die 
persoon het opruimt.   
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Met de start van het nieuwe semester is het opnieuw tijd voor een
OLC-update. Wat hebben we de afgelopen weken gedaan, wat heeft 

ons bezig gehouden en wat zijn onze nieuwe plannen voor het komende 
semester? 

TEKST ELINE KEUVEN
BEELD LISAN POT

De afgelopen weken hebben we niet stil 
gezeten. We hebben ons voornamelijk 
bezig gehouden met het evalueren van 
de voorgaande periodes. Dit hebben we 
onder andere gedaan door panelgesprek-
ken te organiseren waarin we dieptege-
sprekken aan zijn gegaan met jullie over 
hoe eerste periodes zijn bevallen. De 
opkomst voor deze panelgesprekken was 
helaas niet zoals we hadden gehoopt, 
maar de studenten die zijn geweest 
hebben ons heel erg geholpen om in 
kaart te brengen hoe het onlineonderwijs 
bevalt en hoe we dit nog verder kunnen 
verbeteren! Dit hebben we vervolgens 
samen met de door jullie ingevulde cur-
susevaluaties van de eerste periode be-
sproken in een vergadering samen met 
de docentleden van het OLC. Daarnaast 
zijn we opzoek gegaan naar eventuele 
oplossingen voor de door jullie bevon-
den moeilijkheden. Zo vonden jullie het 
vervelend dat zoomlinks op verschillende 
wijzen werden gedeeld. Deze worden 
daarom voortaan enkel nog via Brights-
pace gedeeld. 

Verder hebben we tijdens deze vergade-
ring gekeken hoe wij als opleidingscom-
missie onze nieuwe instagrampagina   
(@OLC_CW) zo effectief mogelijk kunnen 
inzetten en hoe we jullie het best kunnen 
bereiken. We zijn van plan om de komen-
de weken onze instagram in te zetten 
om antwoorden en feedback te krijgen 
op korte, maar belangrijke vragen om zo 
het niveau van onze opleiding alsmaar te 
verbeteren. 

Heb jij nog een mega goede tip voor ons 
over hoe we onze Instagrampagina het 
best kunnen inzetten of heb je gewoon 
een vraag, opmerking of verbeterpunt? 
Stuur ons vooral een berichtje of stuur 
een mailtje naar olc.cw@student.ru.nl ! 

����������

ELINE KEUVEN

FLOOR VAN DER LOOIJ

SOPHIE VAN TEGELEN

MARJOLEIN TRIEPELS

CHARLOTTE VAN BEEM

JASMIJN ABEN
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TEKST LOTTE BOSSCHER
BEELD DAPHNE ESKES

NAWOORD
Adrenaline die door je aderen pompt 
bij het spreken voor een menigte, het 
moment dat je te veel koppen koffi e hebt 
gedronken je de cafeïne door je lijf voelt 
gieren of misschien wel het moment dat 
je favoriete nummer op komt in de kroeg 
met genoeg drankjes achter de kiezen. 
Dat is waar vol gas en hard gaan me aan 
doet denken. Hard gaan is de slogan van 
Walibi Holland. Dit klopt bij het beeld wat 
door mijn hoofd schiet als ik aan hard 
gaan denk. Angst voor achtbanen of juist 
het plezier die je hebt als je erin zit, per-
soonlijk gil ik graag de longen uit mijn lijf 
in de Speed of Sound. 

In de lockdown werd iedereen creatief en 
ontwikkelden mensen vele nieuwe hob-
by’s. Het inslaan van de benodigdheden 
ging bij mij erg hard. Minstens vijf bor-
duurringen liggen hier in de kast, al mijn 
kwasten en krijtjes vanuit Neede gingen 
mee naar Nijmegen en de kastruimte is 
opeens veel te klein voor al die kleren 
uit de kringloop. Verder hebben mijn 
vader en ik heel wat kilometers in de 
benen en hebben we bijna alle leuke 
wandelroutes wel een keer gezien. 
De stappenteller loopt hard op en 

daarnaast skeeler ik ook met vriendinnen 
in de weekenden of vakanties. Het aantal 
gemiddelde kilometers is wel toegeno-
men na al die ritjes door de Achterhoek 
en zo zullen we sneller dan ooit tevoren 
langs iedereen sjezen.

Naast die nieuwe hobby’s en bezigheden 
ging de tijd ook erg snel. Het eindexa-
men heb ik voor mijn gevoel vorig jaar 
afgerond en heb ik mijn eerste eigen 
kamer pas een maandje. Niets is minder 
waar en zit ik al aan het einde van mijn 
tweede studiejaar. Mijn haren zijn al drie 
keer gepermanent en in mijn oren heb 
ik inmiddels elf gaatjes. Verantwoorde-
lijkheden gaan erg hard en zo bel ik zelfs 
zelf de tandarts voor een controle. Zo 
voel ik me ook verantwoordelijk voor 
mijn eigen studievoort-

gang en deze 
gaat 

erg 

snel. In het eerste jaar haalde ik alle 
studiepunten en dit ging me goed af. Ook 
dit tweede jaar voelt als voorbijgevlogen. 
Een bestuursjaar houd je bezig en druk 
en zo merk je dat je snel kan leren. Je 
start met volle moed en voor je het weet 
zit je er zo lekker in dat je niet merkt dat 
het volgende jaar alweer voor de deur 
staat.  

Niet alleen de vrije tijd en de studie zijn 
momenten die vol gas gaan. Het sociale 
leven is ook zeker een onderdeel waarbij 
dat ervaren kan worden. Als student doe 
je wel eens een biertje, terwijl er in je 
achterhoofd nog een artikel zit die je voor 
morgen 08:30 gelezen moet hebben. Dan 
kan die gezelligheid toch opeens heel 
hard gaan en voor je het weet heb je niet 
zomaar een enkel biertje naar binnen 
gegoten, maar is het een heuse party en 
drink je meer dan je van tevoren bedacht 
had. Wanneer je in de stad uit gaat kan 
het natuurlijk ook uit de hand lopen en 
schoof de tijd van naar huis gaan steeds 
een uurtje op. Als ik zou moeten voor-
spellen hoe dat gaat wanneer alles weer 
onbeperkt open kan, dan zal dat uiter-
aard en 100% zeker hard gaan!
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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


