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De lampen gaan 
aan, de camera 
start met draaien, 
het is tijd voor 
actie! Een beetje 
actie daar houden 
wij allemaal wel 
van. Onszelf laten 
entertainen door 
wat we zien in de 

media. Maar wat gebeurt er om die 
camera’s aan te krijgen, wat gaat er 
allemaal aan vooraf? En als de came-
ra’s aan staan hoe gaat het er dan aan 
toe? Hoe echt is alles wat wij zien in 
de media, inclusief de media die wij 
zelf posten? 

Om hierachter te komen is de redactie 
van de Freem op zoek gegaan naar 
antwoorden!  We ontdekken hoe er 
achter de schermen aan toe gaat bij 
Sophie & Khalid. In de rubriek GLIT-
TER & GLAMOUR OP DE BLAUWE 
LOPER lezen we hoe BN’ers zich 

voorbereiden op die ene minuut op 
de blauwe loper. Ook hebben wij zelf 
ervaren hoe het is om achter de came-
ra te staan als Paparazzi bij Mycelium.  
Èn om erachter te komen hoe het is 
om voor de camera te staan zijn we 
in Gesprek Met Hollands Next Top 
Models: Philip en Rosa. Met de feest-
dagen om de hoek geven we jullie 
ook de beste kerstfilm tips om jezelf te 
blijven entertainen.

Namens de Freem redactie wens ik 
jullie allemaal hele fijne dagen toe. 
Eet je buik zo rond mogelijk tijdens 
het kerstdiner, trek je meest feestelij-
ke outfits uit de kast en kom zo laat 
mogelijk je bed uit op 1 januari (en 
ga zo laat mogelijk je bed in de nacht 
ervoor). Wij zien jullie weer in het 
nieuwe jaar!

Laura Haagmans
Hoofdredactrice 2022-2023
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IN GESPREK MET 
HOLLAND’S NEXT TOP MODELS

Bij de modellenwereld denken we vaak aan glitter, glamour en vooral perfectie. 
Enorm leuk natuurlijk, maar vrij weinig being real. Er is echter veel aan het veranderen in de modellenwereld: 

dingen als gender en kledingmaat maken steeds minder uit en de modewereld is steeds meer op zoek naar echt 
unieke modellen. Deze shift zien we ook terug in het nieuwe seizoen van Hollands Next Top Model. 

Wij spraken twee kandidaten uit dit seizoen over hun ervaringen tijdens het programma, hun social media en het 
leven na HNTM. Hoe hebben zij het ervaren om deel te nemen aan Hollands Next Top Model?

TEKST: EVA SLOT & IZA VERSANTVOORT
BEELD: ME’SHELL PROVENCE

Hoe was het om mee te doen aan zo’n bekend 
realityprogramma als HNTM?
“Ik kom natuurlijk eigenlijk een beetje binnen als een broekie:
 ik heb wel een beetje ervaring, maar niet zo heel veel.
 Ik ben dus eigenlijk het programma ingegaan om zoveel 
mogelijk te leren. Dat vind ik juist heel erg leuk aan het 
programma.”: zegt Philip.  “En dan heb je dat stukje reality er 
ook bij, maar je wordt ook heel close met elkaar dus je bouwt 
ook een hele leuke vriendengroep op.

Heb je het gevoel dat je veel hebt geleerd van je deelname?
“Ja, ik heb heel veel geleerd. Vooral over hoe je jezelf moet 
presenteren, maar ook andere dingen zoals hoe je bijvoorbeeld 
verschillende variaties kan laten zien in je gezicht. 
Daar draait het natuurlijk toch allemaal een beetje om in die 
modellenwereld.”

Had je een goede klik met de andere deelnemers? 
Hoe was de sfeer in het huis?
“Nou eigenlijk was de sfeer heel erg goed. Je hebt in het pro-
gramma één stukje gezien waarbij de sfeer minder was, maar 
dat was even wennen omdat Jerrold eruit ging. Maar eigenlijk 
heel goed, iedereen kon goed met elkaar. Er is nooit, zover ik 
weet, ruzie geweest.

 
Op een gegeven moment ga je natuurlijk thuis ook wel een bé-
tje missen en als je oma dan ineens tevoorschijn komt en voor 
de andere kandidaten ook familie of vrienden langskomen, dan 
is dat heel leuk om samen mee te maken.”

Hoe verloopt een opnamedag? 
“Je bent eigenlijk wel redelijk lang bezig, ik denk wel acht uur. 
Het ligt eraan wat je gaat doen natuurlijk. Soms zijn er dingen 
die ze net even vanuit een ander beeld willen filmen. Ze moe-
ten alles ook opnemen, dus als ik ergens bezig was dan waren 
de anderen aan het wachten en andersom. Maar het is niet zo 
dat je alleen een cameraploeg hebt, daar omheen zitten ook 
allemaal mensen waarmee je contact hebt en dat is ook heel 
leuk.” 

Wat vond je van Loiza en de jury?
“Loiza is echt heel leuk. De andere juryleden ook natuurlijk, 
maar als kandidaat heb je wel iets meer contact met Loiza dan 
met de juryleden. Philippe vind ik een heel fijn persoon, dus 
daar had ik al meteen een klik mee. Guillaume kom je op de 
gang tegen en die vraagt hoe het met je is en dat soort dingen, 
dus dat is ook heel leuk. Yolanda wil gewoon heel graag helpen 
en die is heel lief, een beetje een soort moeder eigenlijk.” 

Hoe vond je het om telkens kritiek te krijgen van de jury?
“Het was voor mij eigenlijk nooit als kritiek, het was meer een 
leerpunt. Er was nooit iets echt negatiefs. Ik heb wel eens naar 
vorige jaren gekeken en toen was het soms vrij hard wat de 
jury zei. Maar dit jaar is nooit gezegd hoe een model iets moest 
doen. Het was meer altijd op een positieve manier, van: “Goh, 
probeer dit eens”, nooit dat je iets ‘moest’. Je wil het natuurlijk 
zelf. Kritiek was voor mij dus altijd meer een leerpunt.”

Hoe vind je het om jezelf terug te zien in het programma? 
“Iedereen zegt eigenlijk tegen mij dat het gewoon precies de 
Philip is die ze in Apeldoorn ook kennen. Dus in principe ben ik 
niet een ander persoon, ik zou het ook wel een beetje raar vin-
den als ik mezelf zou terugzien en denk van ‘dat ben ik eigenlijk 
helemaal niet’. Het is af en toe wel een beetje apart om jezelf 
terug te zien. Ik besef het soms niet. Ik kijk het elke maandag 
en ik denk dat dan alleen de mensen in mijn omgeving en de 
andere kandidaten het kijken. Maar ik heb natuurlijk niet door 
dat anderen het ook kijken.”

Philip Cossee is 20 jaar oud, woont in Apeldoorn en 
werkt als recruiter.

Bron: RTL

‘‘Ik ben dus eigenlijk het programma
ingegaan om zoveel mogelijk te leren.”
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Word je dan wel eens herkend op straat? 
“Dat gebeurt wel en ik vind het heel erg leuk dat mensen me 
aanspreken. Dan maak ik even een praatje met ze. Maar je hebt 
ook wel eens, wat wel een beetje apart is, dat mensen een bé-
tje gaan smoezen en dan naar me gaan wijzen. Dat heb ik dan 
vaak ook wel door, maar ik snap het ook wel.” 

Hoe reageren de mensen in jouw omgeving 
op jouw deelname?
“Iedereen is eigenlijk wel positief, ik heb tot op heden ook he-
lemaal nog geen negatieve reactie gekregen. Ik was er eigenlijk 
wel een beetje vanuit gegaan dat ik wat negatieve reacties zou 
krijgen.” 

Denk je dat je goed om zou kunnen gaan met 
negatieve reacties?
“Ik denk het wel, maar dat weet ik nu natuurlijk niet zeker. Dit 
is eigenlijk in het programma niet gebruikt, maar Bruno heeft 
ons duidelijk gemaakt dat de negatieve reacties altijd langer 
blijven hangen dan de positieve. Het is natuurlijk heel makkelijk 
om een berichtje te sturen naar iemand die je niet kent. Ik zou 
denken dat het bij mij het ene oor in- en het andere oor uitgaat. 
Dat zeg ik nu, maar ik heb het nog niet ervaren.”

Merk je ook dat je meer volgers krijgt 
op social media door je deelname aan HNTM?
“Heel toevallig houdt een collega dat voor me bij omdat hij dat 
leuk vindt, zelf ben ik er niet zo heel veel mee bezig. Volgens 
mijn collega ben ik begonnen met 1200 volgers en ik zit nu op 
4100 volgers. Maar wat Wouter Peelen in het programma ons 
ook heeft geleerd: je moet als model wel bezig zijn met Insta-
gram. Ik heb er af en toe eigenlijk niet echt tijd voor.”

Ervaar je het als iets positiefs dat 
meer mensen je volgen op social media? 
“Ik ben er dus niet zo heel veel mee bezig, maar wat er nu door 
me heen schiet is dat mensen je volgen omdat ze het leuk vin-
den wat je doet. Het kan misschien wel een soort compliment 
zijn.” 

Ben je dan ook altijd jezelf op social media 
of wil je liever een perfect plaatje laten zien?
“Ik heb wel eens gezegd dat ik dat perfecte plaatje helemaal 
niks vind. Ik vind filters ook helemaal niks, want ik vind het raar 
om jezelf anders neer te zetten. Natuurlijk post ik wel eens wat 
met een filter. Vroeger zei ik altijd dat ik dat niks vond, maar 
misschien ga je toch een beetje met de trend mee. Ik vind het 
wel heel belangrijk om mezelf te zijn op social media. Ik heb 
de laatste tijd bijvoorbeeld niet zo veel meer gesport, dus ik ga 
niet een foto posten van een paar weken geleden dat ik aan het 
sporten ben. Vaak post ik wel de dingen die ik live doe, want 
dat is wel een beetje wat ik wil laten zien. Wat er tegen me 
gezegd is: als je het maar in je eigen stijl doet.”

Hoe vier jij de feestdagen het liefst?
“Ik zie sowieso altijd mijn oma met de feestdagen. Ik was daar 
gisteren toevallig nog en toen hadden we het ook over hoe we 
de ideale kerst zouden vieren. Toen zeiden we dat we het leuk 
zouden vinden om dit met een hele grote groep kennissen en 
familie te doen.”

Rosa van Gessel is 19 jaar oud, woont in Amsterdam 
en studeert psychologie aan de VU. 

Hoe was het om mee te doen aan zo’n bekend 
realityprogramma als HNTM?
“Het was heel intens, het was een stuk heftiger dan ik had 
verwacht. Ik ging er vrij blanco in, ik had ook nog geen ervaring 
op het gebied van modellenwerk of iets met televisie en voor 
de camera staan. Alles was vrij nieuw voor mij dus ik kreeg een 
heleboel nieuwe inzichten. Maar het was écht een heel erg bij-
zonder avontuur en alles wat er elke dag gebeurde was super-
gaaf. Het waren dingen die je normaal nooit mee zou maken.”

Kun je ons meenemen in een opnamedag?
“Je had challenge dagen en shoot dagen en je had een elimi-
natie- en quoting dag. Je wordt wakker gemaakt door de pro-
ductie, want je mag natuurlijk geen telefoon of iets dergelijks 
in het huis hebben. Vervolgens werden we met busjes naar de 
locatie gebracht. We wisten ook nooit waar we heen gingen, dit 
hoorde je pas de dag zelf of pas als we op de locatie aankwa-
men. Meestal werden shots ook wel meerdere keren opge-
nomen, maar het ging vrij vanzelf. We werden niet verplicht 
dingen te zeggen ofzo, het was meer van “Dit gaan jullie doen, 
doe gewoon je eigen ding en de camera is er gewoon bij’’. Er 
werd ons nooit gevraagd dingen te doen of te zeggen waar we 
niet achter stonden. Het was echt gewoon een normale dag 
volgen, maar dan met een camera erbij.”

Vergeet je de camera dan ook wel eens omdat je er uiteindelijk 
aan gewend raakt?
“Ja, na een paar dagen merk je wel dat je er gewoon niet meer 
op let. De eerste twee dagen is het echt wel gek dat je gewoon 
met mensen in gesprek bent en er een camera bij is. Dat voelt 
echt super onnatuurlijk. Maar na een paar dagen zie je die 
camera echt niet meer dus dan doe je gewoon je ding. Je hebt 
de camera dan ook niet echt meer door.”

Bron: RTL

‘‘Ik zou denken dat het bij mij het ene
oor in- en het andere oor uitgaat. Dat zeg
ik nu, maar ik heb het nog niet ervaren.”
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Miste je thuis vaak, vooral omdat je ook geen telefoon mee 
mocht?
“Niet eens zo heel veel. Iedereen had wel verwacht dat we 
echt wel heel erg last zouden hebben van het feit dat we niet 
naar huis konden bellen, maar omdat je van vroeg tot laat zo 
erg bezig bent met van alles heb je eigenlijk gewoon geen tijd 
om thuis te missen. Ook werd alles voor ons geregeld door 
de productie: waar we naartoe moesten, lunch, avondeten. 
Kijk, normaal gebruik je ook dagelijks Google Maps of andere 
dingen op je telefoon om dingen te regelen, maar dat was nu 
ook niet nodig.” 

Hoe was de sfeer in het huis?
“Goed! Ik denk dat we ook echt wel een hele leuke groep had-
den. Niemand viel buiten de boot, iedereen was gewoon leuk 
met elkaar. Natuurlijk heeft iedereen gewoon een paar mensen 
waar je iets beter mee bent, dat is altijd zo. Maar ik denk dat we 
gewoon een hele leuke groep hadden dus ook helemaal geen 
negatieve sfeer.”

Wat vond je van Loiza en de rest van de jury?
“Heel leuk. Ik had verwacht als ik naar vorige seizoenen keek 
dat het wel een stuk minder persoonlijk zou zijn met de jury, 
maar Loiza was bijna elke dag wel op locatie. Ik vond het wel 
heel erg leuk dat ze af en toe even bij ons kwam zitten als we 
aan het wachten waren of andere mensen bezig waren met 
filmen. Dan deed ze gewoon lekker mee met ons. 
Vorige seizoenen had ik het idee dat het een stuk minder 
persoonlijk was, ook al heb ik dat natuurlijk niet meegemaakt. 
Maar bijvoorbeeld Yolanda kwam best wel vaak gewoon langs 
en gaf ook vaak aan dat ze ons wilde coachen en niet alleen 
jury zijn. Ze wilde ons echt verder helpen. Het was heel erg fijn 
om met ze te werken, omdat ze je echt het gevoel gaven dat ze 
er voor ons waren en niet voor de show of de televisie.”

Dit was het eerste jaar dat de opzet ook anders was, 
het programma en de deelnemers zijn een stuk diverser, 
heeft dit ook bijgedragen aan jouw ervaring?
“Ik denk niet dat het zo zeer heeft bijgedragen aan mijn er-
varing, ik heb nooit problemen met hoe mensen zijn dus het 
maakt voor mij persoonlijk niet uit wie er in het huis zitten. Ik 
denk alleen wel dat het een hele goede stap is voor de modelle-
nindustrie en voor de mensen thuis om te laten zien dat dit een 
diverse groep is. De modellen worden ook niet meer in hokjes 
gestopt van curvy modellen, zero size modellen of Black mo-
dellen maar meer gewoon: dit is een groep modellen, iedereen 
is model.”

Hoe vind je het om jezelf terug te zien in het programma?
“Wij mogen de afleveringen wel zien voordat ze online komen, 
de eerste keer dat we met z’n allen gingen kijken keken we 
aflevering één en twee. Toen was iedereen best wel gespan-
nen, omdat we onszelf voor het eerst gingen zien en horen 
op televisie. Je weet natuurlijk ook niet wat de productie erin 
heeft gelaten of eruit heeft gehaald. In het begin is het heel erg 
wennen aan bijvoorbeeld je eigen stem horen en naar jezelf te 
kijken, maar als je er eenmaal aan went is het wel leuk omdat je 
natuurlijk ook mooie ervaringen en herinneringen hebt aan die 
tijd en dat je die dan ook terug kan zien.”

Hoe waren reacties van vrienden en familie die het programma 
gezien hebben?
“Ik vond het vooral heel fijn dat ze zeiden dat ze me wel echt 
herkenden in het beeld wat op televisie kwam. Iedereen was 
gewoon heel erg positief. Ik heb ook een aflevering met mijn 
beste vrienden gekeken en ik vond het dan ook superleuk om 
echt hun eerste reactie op alles te zien. Iedereen liet ook altijd 
weten wat ze vonden na het kijken van een aflevering. Ik was 
erg blij dat iedereen zo positief was.”

Denk je wel dat je dan nog steeds echt jezelf kan zijn op social 
media, of streef je nu echt meer naar een perfect plaatje? 
“Nou ja, Instagram gebruikte ik eigenlijk nooit als iets voor mijn 
carrière, ik had het meer voor vrienden en deed natuurlijk ook 
nog geen modellenwerk. Ik heb mijn snapchat nog wel privé en 
alleen voor vrienden, omdat ik daar altijd al heel veel op plaats 
en heel open op ben en dat houd ik nu ook nog graag zo. Op 
mijn Instagram plaatste ik sowieso nooit super veel dus ik merk 
nu wel dat ik daar iets actiever wil zijn. In de modellenwereld 
is het wel belangrijk dat je een beetje volgers hebt en omdat ik 
daarin verder wil heb ik nu wel steeds meer het idee om meer 
te plaatsen en meer foto’s te maken. En ja het perfecte plaatje, 
voorheen plaatste ik ook al geen foto’s op Instagram waar ik 
niet blij mee was. Dat doe ik nu nog steeds niet, maar ik merk 
wel dat ik nog voorzichtiger ben met bijvoorbeeld niet te veel 
feestjes en festivals op mijn insta plaatsen, maar er dan voor 
kies dat op mijn privé verhaal voor alleen vrienden te doen. Bij 
mijn Instagram en wat ik daar post kijk ik nu meer naar wat me 
eventueel verder kan helpen in de modellenwereld.”

Vind je het belangrijk dat modellen of andere mensen waar-
naar opgekeken wordt zichzelf zijn op social media?
“Ja sowieso, ik denk ook dat in ieder geval in mijn geval In-
stagram echt een digitaal portfolio is, want dat hebben ze ook 
meerdere keren tegen ons gezegd. Met wat je op Instagram en 
zo plaatst kun je ook heel goed laten zien waar je bijvoorbeeld 
voor geboekt wil worden. Maar ik denk dat het ook heel erg 
belangrijk is, vooral voor heel veel jonge mensen die nog echt 
een beeld hebben van een hele glamorous modellenwereld, dat 
je ook heel veel kritiek krijgt en dat je echt blijft. Het is belang-
rijk dat naast de hele leuke kanten van het werk ook de mindere 
kanten worden belicht.”

Hoe vier jij de feestdagen het liefst?
“Nou, mijn ouders zijn gescheiden dus ik doe eigenlijk altijd 
eerste kerstdag met mijn moeders familie en tweede kerstdag 
met mijn vader. Waarschijnlijk gewoon een etentje met beiden. 
Ook wil ik deze winter graag even een paar dagen naar Londen 
om even de winter van Londen mee te maken, dat lijkt me echt 
een hele leuke sfeer. Oud en nieuw vier ik meestal met mijn 
vriendengroep, dan gaan we gewoon leuk feesten met z’n 
allen.”

Bron: RTL

‘“De modellen worden ook niet
meer in hokjes gestopt van de curvy

modellen, zero size modellen of black
modellen, maar meer gewoon: dit is een 

groep modellen, iedereen is model.”
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STUDENTEN VS DOCENTEN
DEZE EDITIE: NOURI VS CARLO

TEKST LOTTE MEEUSE

BEELD ANOUK VAN BOKHOVEN

BeReal: de relatief nieuwe app, die we gerust een trend 
kunnen noemen. Na een melding van de app maken 
gebruikers elke dag een foto van waar ze op dat mo-
ment mee bezig zijn. Hoe real zijn onze studenten en 
docenten? Voor deze editie maakten tweedejaarsstu-
dent Nouri Rahel en docent Carlo Hagemann een week 
lang BeReals. 

“Hoe vond je het om elke dag op een willekeurig moment een 
foto te maken?”
Carlo: “Ik vond het onhandig. Meestal ligt mijn telefoon ergens 
en een uur later kom ik er dan achter dat de melding geweest 
is. Ik maakte dan toch nog een foto, maar dan ga je toch zoeken 
naar iets wat net iets interessanter is dan meteen een foto 
maken.”
Nouri: “Ik vind het zelf wel wat hebben dat je real bent als je op 
tijd bent. Soms zit je er eigenlijk al de hele dag op voor te berei-
den en dan komt de melding pas als je weer iets anders aan het 
doen bent. Dat je kan zien wat iemand echt op dat moment aan 
het doen is, vind ik wel een leuk aspect.”

“Je kunt pas zien wat je vrienden hebben geplaatst als je zelf 
ook iets hebt geplaatst. Ben je wel eens bang om te missen 
wat ze plaatsen?”
Nouri: “Soms heb ik dan toch het gevoel van, ja wat zouden zij 
geplaatst hebben. Je ziet wel een beetje een silhouet van de 
afbeelding, en dan raak je toch wel een beetje benieuwd naar 
wat er te zien is.”
Carlo: “Nou, ik zou het wel kunnen missen.”

“Gaan jullie hierna BeReal nog gebruiken?”
Nouri: “Ik denk zelf dat het best wel een rage is nu, voor mijn 
gevoel zal het op een gegeven moment ook wel weer over-
waaien. Ik vind het wel een leuke app. Uiteindelijk kost het je 
maar twee minuten op een dag en dan kun je ook nog door een 
aantal foto’s scrollen, het kost een stuk minder tijd dan Insta-
gram bijwerken.”
Carlo: “Ik denk niet dat ik dit dagelijks blijf doen. Ik ben bang 
dat ik alleen op momenten dat ik denk: ‘hé dit is inderdaad wel 

leuk om te delen’, nog een BeReal zal maken.”
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BEHIND THE SCENES
Khalid & Sophie 

“Licht, camera, actie!”: een groot aantal mensen zal waarschijnlijk verwachten dat dit is wat je hoort in 
de studio tijdens opnames van een programma. Maar wordt dit eigenlijk wel geroepen tijdens de 

opnames van een talkshow? Om onder andere hier achter te komen stapten wij (Fleur en Julia) op 
maandag 19 oktober om 16:28 uur in de trein naar Hilversum Mediapark. Na contact te hebben gehad met 
BNNVARA over een rondleiding, nodigden ze ons uit bij hun dagelijkse talkshow: Khalid & Sophie! Deze 
twee presentatoren voeren het gesprek over maatschappelijke thema’s met betrokkenen en ontvangen 

actuele gasten uit de politiek, sport, muziek, cultuur en entertainment.

TEKST FLEUR PETERS & JULIA VAN ZOEST
BEELD JULIE VAN KERKHOFF
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Een paar uur voor de uitzending werden de gasten van de 
avond bekendgemaakt op de Instagram van Khalid & Sophie. 
Duo van dienst: Anita Witzier en Sander de Kramer. Te gast 
waren 
Houssin Bezzai en Paul van Dorst, over het weigeren van het 
dragen van de One Love-band door de aanvoerders van 
Feyenoord en Excelsior, Bram Endedijk over de zaak Carlo 
Heuvelman, Anne van Steen en haar collega’s over de nieuwe 
documentaire over het leven als vuilnisman- of vrouw en 
wereldkampioen Harrie Lavreysen die rechtstreeks terugkwam 
van zijn gewonnen wedstrijd WK baanwielrennen in Parijs. Tot 
slot zou Karsu, die in 2021 deelnam aan Beste Zangers, optre-
den met haar nieuwe single.  

Eenmaal aangekomen in Hilversum liepen we over het 
Mediapark naar het gebouw van de BNNVARA. Hier werden we 
vriendelijk ontvangen door de gastvrouwen van deze avond. 
Als gastvrouw van de BNNVARA heb je de taak om bij tv-op-
names ervoor te zorgen dat het publiek goed ontvangen wordt 
en op de goede plaatsen komt te zitten. De gastvrouw die wij 
gesproken hadden, deed dit werk ook regelmatig bij andere 
programma’s van de BNNVARA, zoals bijvoorbeeld bij Even Tot 
Hier en Mathijs Gaat Door.  

Bij binnenkomst van de studio bleek de holle, donkere ruimte 
die je op televisie ziet in werkelijkheid een kleine, maar gezellig 
met sfeervolle rode lichten aangeklede ruimte. Door de grote 
tafel in het midden, de comfortabele stoelen vlak achter de 
gasten voelt de ruimte meer als een woonkamer dan als een 
studio. De opname regisseur liep binnen om de bezoekers 
uit te leggen wat er verwacht werd tijdens de aflevering, het 
is immers een live-programma, dus het kan niet zo zijn dat 
je ringtone ineens door de zaal klinkt. Ook werden de gasten 
voorgesteld en de onderwerpen besproken. Kort voor de start 
van de uitzending deed zangeres Karsu met haar band nog een 
soundcheck. Ondanks dat dit nog niet het live optreden voor de 
uitzending was, werd dit optreden al wel gefilmd door verschil-
lende camera’s en zorgden felle lichten voor een spectaculair 
effect.

Na deze soundcheck werd het tijd voor de echte opnames. Een 
paar minuten voor de uitzending werd al een kleine inleiding 
van de uitzending opgenomen, die voorafgaand aan de recla-
mes getoond werd. Na de reclames werd er door de regisseur 
iets in de trant van “licht, camera, actie!” geroepen en klonk 
door de studio het welbekende deuntje van BNNVARA.  

Terwijl wij op de eerste rij zaten, recht achter de gasten aan 
tafel en naast de gasten die nog plaats moesten nemen, leidde 
presentator Khalid de aflevering in. Hij opende het programma 
door het meeste actuele onderwerp aan te snijden: de uitspraak 
van het OM over de zaak Carlo Heuvelman. Deze jongeman 
werd vorige zomer slachtoffer van een mishandeling tijdens 
zijn vakantie op Mallorca en vier dagen later is hij overleden 
aan zijn verwondingen. Bram Endedijk, journalist voor NRC 
Handelsblad, deelde zijn mening over deze uitspraak en uitte 
zijn frustratie over het nog steeds tekortkomen van bewijsmate-
riaal. Duo van dienst Sander haakte in en deelde deze frustratie 
over het al dan misschien wel vrijkomen van deze 9 mannen, 
waarop Bram Endedijk antwoorde dat dit onmogelijk was 
aangezien zowel hij als het OM het onoverkomelijk achtten dat 
niemand van hen weet wat er die avond met Carlo is gebeurd, 
aangezien ze bij eerdere gevechten die avond wel betrokken 
waren. Vervolgens werd er een fragment getoond in de studio 
over de vader van Carlo Heuvelman. Je merkte medeleven 
richting de familie door treurende gezichtsuitdrukkingen van de 
gasten aan tafel en de reacties en houdingen van het publiek. 
Deze video’s worden op de televisie groot in beeld gebracht, 
maar in de studio zijn deze video’s zichtbaar op schermen die 
zich aan beide kanten van de tafel bevinden. In de televisie-uit-
zending wordt de video met origineel beeld- en geluidsma-
teriaal getoond. Zo krijgt het publiek gedurende deze video’s 
even wat ruimte om te bewegen, zonder dat dit voor vreemde 
beelden zorgt. Wij konden tijdens deze beelden dan ook einde-
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lijk even van houding veranderen. De regisseur telt de laatste 
tien seconden met zijn handen af. Zo weet Khalid wanneer 
hij het gesprek weer moet starten. 

Het gesprek vervolgde zich met een schandaal in de 
eredivisie: aanvoerders van Excelsior en Feyenoord weiger-
den het dragen van de One Love-band tijdens de wedstrijd. 
Deze band staat voor alle vormen van discriminatie, wat 
kennelijk niet bekend was bij de aanvoerders. Aan tafel ont-
stond er een discussie, waarin Sander het niet eens was met 
de wijze van communicatie van de KNVB. Spelers moesten 
volgens hem duidelijker geïnformeerd worden over de bete-
kenis van de band zodat de verantwoordelijkheid niet alleen 
bij de clubs zelf lag. Paul van Dorst, voorzitter van de Roze 
Kameraden, probeerde zich te verdedigen, maar kreeg niet 
de kans om zich uit te spreken. Er was in ieder geval duidelijk 
dat er mensen met verschillende meningen aan tafel zaten. 
Ondanks dat er op dit moment een live uitzending werd 
opgenomen, kreeg je als publiek de indruk dat de gasten aan 
tafel vergaten dat er camera’s aanwezig waren. Uiteindelijk 
geeft Khalid aan dat hij als moslim vindt dat je nooit tegen 
elke vorm van discriminatie kan zijn en hiermee eindigt de 
discussie. 

De vijf gasten die nog niet aan de beurt waren geweest, 
werden nu gewisseld met de gasten die al aan het woord 
waren geweest. Opmerkelijk was dat zij enkel tijdens het 
tonen van een video, van slechts veertig seconden, over de 
nieuwe 
documentaire van Anne van der Steen, de tijd hadden om 
inclusief glas en eventueel meegebrachte spullen aan tafel 
te zitten. Om dit allemaal vloeiend te laten verlopen, hielp de 
regisseur hier en daar met het neerleggen van spullen. 

Na deze wissel nam Anne van der Steen plaats aan tafel. 
Zij maakte de documentaire ‘Anne en de vuilnismannen’. In 
deze documentaire gaat ze achter de wagen het gesprek aan 
met haar collega’s over hoe zij het zijn van vuilnisman er-
varen.  Aan tafel zaten ook Sandra en Maurits: twee vuilnis-
mannen die niet echt voldoen aan het stereotype vuilnisman. 
Aan de gezichten van het publiek was te zien dat ze verbaasd 
waren over de keuze voor het vuilnisvak. Door hun verhaal 
te wdoen ontstond er wel begrip vanuit mensen in de zaal 
voor de 
vuilnismannen.

Tot slot kwam baanwielrenner Harrie Lavreysen nog aan 
tafel. Voor iemand die elf keer wereldkampioen geworden is, 
verwacht je iemand die wat arrogant overkomt. Harrie is 
integendeel erg nuchter en sympathiek. Hij blijft dromen, ook 
al heeft hij al veel mooie titels behaald. Hij gaf aan dat hij 
traint op zijn eigen zwakke punten door zichzelf af te vragen 
hoe hij zichzelf zou kunnen verslaan. Wanneer Khalid vraagt 
wat 
Harrie hier op zou antwoorden, zegt hij lachend: “Dat ga ik 
natuurlijk niet vertellen.” Deze opmerking werd door het 
publiek als erg grappig opgevat, want het publiek moest er 
merkbaar om lachen. 

De uitzending werd muzikaal afgesloten met een optreden 
van Karsu. Zij zong haar nieuwe single ‘Until, I Do’. Samen 
met zes bandleden was zij de hele uitzending al aanwezig 
in de studio. Alle apparatuur stond klaar, zodat haar optre-
den direct kon beginnen. De lichten werden gedempt en de 
spotlight werd gericht op Karsu. Dit zorgde voor een mooi 
optreden, dat er in de studio nog gaver uitzag dan dat het op 
tv was.  
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politieke uitspraken, belangrijke wedstrijden en boekuitgaven, 
zodat deze mensen benaderd kunnen worden door ons om 
voor die datum langs te komen in het programma.” Er gaat dus 
erg veel aan het programma vooraf om de juiste mensen op 
het juiste moment in de studio te krijgen.
“Op de dag van de uitzending wordt het script rond 13.00 uur 
in de kamer van Khalid en Sophie besproken met de 
desbetreffende presentator voor die avond. Vervolgens wordt 
om 17.00 uur nog een doorloop gedaan, om zo de indeling van 
de hele uitzending duidelijk te hebben. Om 19.00 uur start de 
uitzending.” Ook spraken we de muziekredacteur van de 
talkshow: “Ik regel alles wat met muziek te maken heeft 
rondom het programma. Wanneer er een band langskomt, 
moet ik deze benaderen, en dus goed in de gaten houden 
wanneer welke artiest nieuwe muziek uitbrengt, een show gaat 
aankondigen of een prijs heeft gewonnen om zo deze naar de 
studio te halen. Het gaat hier allemaal om netwerken om zo te 
zorgen dat de artiest die jij op het oog hebt bij jouw program-
ma komt verschijnen, en niet bij een programma als Jinek.” In 
de redactiekamer hing ook een bord met daarop nieuwe ideeën 
en toekomstige gasten voor de komende 
afleveringen. Hier mochten we helaas geen beeldmateriaal van 
maken, maar we kunnen verzekeren: er staan leuke 
gasten op de planning!
Zo zie je maar weer, er gaat veel vooraf aan dat ene moment 
van: licht, camera, actie!

Aansluitend vond de rondleiding plaats bij de BNNVARA 
achter de schermen: daar waar het allemaal begint. Zowel 
de productie als de redactie bevinden zich in het gebouw van 
de NEP Nederland, vlak naast het gebouw van de BNNVARA 
zelf. Twee trappen op, in één van de smalle gangen van het 
gebouw bevindt zich de geluidskamer. Hier wordt het geluid 
dat met microfoons is opgenomen, door de gasten aan tafel 
die allemaal een zendertje hebben, gereguleerd. Naast deze 
geluidsproducenten zijn er ook een geluidsproducenten bezig 
in een geluidskamer recht boven de studio. Hier wordt het ge-
luid gecontroleerd dat vanuit het publiek komt: geklap, gelach, 
etc. Iets verderop bevindt zich de productieruimte, die veel 
groter is dan de geluidskamer. De kamer bestaat uit twee rijen 
met tientallen schermen en panelen. Hier wordt hier het beeld 
gereguleerd dat door de cameramannen in de studio wordt 
gefilmd. De producenten die hier tijdens de opnames zitten 
bepalen welke beelden er uitgezonden worden op televisie. 
De lange gang leidde tot de redactiekamer: een lange zaal met 
veel ramen, grote witte bureaus, een aantal loungeplekken en 
een kamer achter een glazen wand: de kamer van ofwel Khalid, 
ofwel Sophie. Dit is de plek waar het programma grondig 
wordt voorbereid. Aldus de eindredacteur van het 
programma: “De inhoud van de aflevering wordt een week 
voor de opnames voorbereid, waar ongeveer veertig mensen 
aan meehelpen. Het programma telt elke dag actuele gasten, 
maar er wordt ver van tevoren gekeken naar filmpremières, 
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GLITTER & GLAMOUR
OP DE BLAUWE LOPER

Op 6 oktober vond de 57e editie van het Gouden Televizier-Ring Gala plaats in Carré. Iedereen uit de televisiewereld 
kijkt het hele jaar uit naar deze ene speciale donderdagavond, omdat hierop de belangrijkste prijzen voor televisie-
programma’s worden uitgereikt. De blauwe loper van het gala werd overspoeld door sterren die er speciaal voor 
deze gelegenheid op hun allermooist uitzagen. 

TEKST FLEUR PETERS & EVA SLOT

   BEELD LIEKE SPEE 

Het gala werd dit jaar gepresenteerd 
door Jan Smit en Rik van de Westelak-
en en vond plaats in het chique theater 
Carré in Amsterdam, geheel in het 
thema Glitter & Glamour. Britt Dekker en 
Splinter Chabot hadden de eer om alle 
sterren en genomineerden vanaf de blau-
we loper te interviewen. Britt had voor 
deze gelegenheid een prachtige rode 
jurk uitgekozen met een gouden cein-
tuur. Helaas was ze niet de enige: even 
later verscheen haar naamgenootje Britt 
Scholte namelijk in precies dezelfde jurk 
op de blauwe loper. Gelukkig konden ze 
allebei wel lachen om deze modeblunder. 

Deze twee dames waren niet de enige die 
volledig opgedoft op de loper versche-
nen. Zo verscheen Fenna Ramos in een 
bijzondere jurk in het babyblauw, Monica 
Geuze in een lange zilveren glitter jurk 
van baleinen en Angela Schijf in een jurk 
met een dierenprint. Dit laatste exemp-
laar is erg opmerkelijk, omdat de jurk van 
Angela Schijf een eigen agenda heeft. 
Een dag later vliegt de jurk namelijk weer 

terug naar de andere kant van de wereld. 
Om deze speciale jurk te bemachtigen, is 
personal stylist Pascalle Koldenhof twee 
maanden geleden begonnen met het 
benaderen van contacten. De jurk is een 
uniek exemplaar van Dior, die recht-
streeks van de catwalk komt en nooit 
eerder is gedragen. Het dragen van dit 
soort jurken wordt alleen goedgekeurd 
door het modehuis wanneer er synergie 
is tussen het ontwerp en de drager: het 
dierenprintje om het ‘inner wild’ karakter 
van Angela Schijf te vangen.

Het kost behoorlijk wat geld, tijd en ener-
gie om deze prachtige looks te creëren. 
De laatste uurtjes voordat ze op de blauw 
loper verschijnen zijn voor de sterren en 
hun team van visagisten en stylisten een 
behoorlijk stressvolle operatie. Op social 
media laten de BN’ers zien hoe hun haar 
in model wordt gebracht en hoe ze nog 
snel even wat eten terwijl hun make-up 
wordt gedaan. Eloise van Oranje had 
hierover nog behoorlijk wat stress, want 
aan het begin van de week liet ze op 
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Instagram weten dat ze met spoed op zoek was naar een 
visagiste voor donderdagavond. Uiteindelijk liet ze weten 
dat ze een visagist gevonden had en zag ze er op het 
gala schitterend uit. 

Er gaan dus maanden vooraf aan één minuut op de 
blauwe loper, maar vanwaar al deze moeite om er zo 
goed mogelijk uit te zien? We moeten natuurlijk niet 
vergeten dat het grootste deel van de Nederlandse 
pers aanwezig zal zijn, inclusief alle fotografen. 
Deze hele avond staat in het licht van de belangri-
jkste Nederlandse televisieprijs, waarbij dit jaar 
voor het eerst de stem van het publiek doorslag-
gevend was. Sociale media moeten tussentijds 
de stand bijhouden, de meest opvallende 
outfits posten, en de volgende dag moeten 
journalisten alweer een artikel inclusief 
foto’s van het gala hebben geschreven. En 
natuurlijk niet te vergeten: de namen die 
in de prijzen zijn gevallen moeten bekend 
worden gemaakt in de media.

Tot slot nog wat tips om na die ene minuut op de blauwe 
loper nog steeds te blijven stralen! 

 Primen, primen, primen: zorgt ervoor dat er ge-
 durende de avond geen make-upvlekken ontstaan 
 op de huid ;)
 
 Gebruik geen haarlak: hiervan krijg je pluishaar 
 binnen een paar minuten en dat wil je natuurlijk 
 niet!
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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



HOW TO... 
HET PERFECTE PLAATJE NEMEN

TEKST SAMANTHA VAN CADSAND  
BEELD ANOUK VAN BOKHOVEN

Foto’s krijgen minder likes en veel reacties krijg je al 
weken niet, we kennen het allemaal. Soms heeft onze 
instagram-pagina een duwtje nodig naar een nieuw ni-
veau, iets verfrissends en uniek om de aandacht te trek-
ken. Hierbij geven wij jou wat tips om je foto’s te laten 
stralen. Dan zal niemand meer doorscrollen, tenminste 
niet zonder een like en reactie achter te laten!

Probeer gebruik te maken van het natuurlijke licht en gebruik 
deze om de emoties en sfeer van je foto te benadrukken. 
Golden Hour is een heel mooi moment om foto’s te maken, dit 
is de tijd net voor de zon ondergaat of net nadat deze opkomt. 
Toch kan op elk moment van de dag het licht wel in je voordeel 
worden gebruik. Experimenteer hiermee, probeer wat nieuws! 
Zo kan aan het begin van de avond de koele blauwe tinten sa-
men met de warme kleur van de straatlampen gebruikt worden 
om een eenzaam of kalm gevoel te creëren. Zo zal jouw foto 
uitblinken tussen alle anderen op de for-you pagina. 

Gebruik een wijde lens voor shots die vanaf dichtbij worden 
genomen, om dynamiek te creëren, zoals de fisheye-lens of de 
0.5 camera die je op veel telefoons vindt. Dit werkt uiteraard 
alleen  met een camera die ook goed automatisch doet focus-
sen op het onderwerp. Vaak zijn mensen niet snel genoeg om 
op het onderwerp te focussen en dan perfecte moment alweer 
voorbij..

Let op de compositie van je foto. Dit is best makkelijk, als er 
rekening gehouden wordt met:
1.   De verschillende beeldelementen;
2.   De denkbeeldige lijnen;
3.   En het achterliggende onderwerp van je foto.
De beeldelementen zijn de verschillende objecten die worden 
gefotografeerd alleen dat wat aandacht moet trekken. Deze 
moeten opvallen dus worden vaak in het midden geplaatst. Dat 
hoeft niet, zolang de denkbeeldige lijnen van de foto richting 
het beeldelement wijzen. Denk hierbij aan lijnen van wegen, 
spoorlijnen, gebouwen en zelfs tegels. Ook is het belangrijk bij 
de compositie om na te denken over het achterliggende onder-
werp van de foto, dit is namelijk erg afhankelijk van de compo-
sitie. Dit soort trucjes in je foto’s verwerken klinkt heel moeilijk, 
maar met een beetje oefenen zal de kwaliteit van je foto door 
het dak stijgen!

Wees niet bang om foto’s te bewerken, maar ga niet te ver. Pro-
fessionals raden aan om je edits zo subtiel mogelijk te houden, 
zodat men niet merkt dat het bewerkt is. Uiteraard is over-
bewerken ook een subtype van de fotografische kunst, maar 
voor een beginner is het beter om klein te beginnen. Speel met 
de waarden van de foto in de bewerkingsmodus van je eigen 
telefoon. Let hier vooral op de helderheid, de contrast en de  in-
tensiteit om je foto een warm of juist koel gevoel te geven. Ga 
vooral niet te ver wat betreft de contrast en schaduwen, dit kan 
de foto onnatuurlijk doen overkomen. Voor het creëren van een 
shockerende foto kunnen die waarden daarmee wel helpen. 
Wees vooral niet bang om iets nieuws te proberen, ongeacht 
wat men hierover zegt. Voor iedereen werkt iets anders. Zo 
helpt een editing app enorm, maar zelfs met je eigen mobiel en 
deze tips kom je al heel ver!

VOOR

NA

VOOR

NA

15

HOW TO:



MYCELIUM INSIDE

MEDIACOMMISSIE

   
 C

ONGRESCOMMISSIE

SPONSORCOMMISSIE

REISCOMMISSIE

IN
TRODUCTIECOMMISSIE

LU
STRUMCOMMISSIE

TEKST SAMANTHA VAN CADSAND 
& JULIE RASING 
BEELD FLOOR CROUSEN

Dit is de Mediacommissie, be-
staande uit Greet van Horen, Anne 
Sluiman, Romy van de Laar, Mikki 
Lips en Maaike Wigman. Wij maken 
alle banners van de activiteiten en de 
Instagram posts! Daarbij organiseren 
wij de jaarlijkse MyCinema. Ook heb-
ben wij dit jaar als doel om aftermo-
vies te maken van grote activiteiten, 
zoals het Ledenweekend, de Reis, de 
Introductie en de Diesweek. Kortom, 
alles wat met media te maken heeft, 
houden onze toppers tip top in orde!

Hallo allemaal! Binnen de wereld 
van de communicatie vinden grote 
ontwikkelingen plaats. Deze ontwik-
kelen beïnvloeden onze studie, ons 
sociale leven, ons werk, eigenlijk ons 
hele leven! Wij zijn Anneclaire Post, 
Christa Rutten, Thirza Glastra en 
Laurelle Spaas en dit jaar vormen wij 
de Congrescommissie! Samen met 
Babylon, de studievereniging van 
Communicatie- en Informatieweten-
schap, organiseren wij dit jaar de Na-
tionale Dag van de Communicatie. 
Want: goede communicatie brengt 
mensen samen. Momenteel staat 
alles nog in kinderschoenen, maar 
natuurlijk gaan wij voor jullie een 
fantastische dag organiseren met de 
meest interessante sprekers en toffe 
workshops. Wij zijn de beroerdste 
niet, dus heb je leuke suggesties of 
creatieve input? Wees niet bang en 
spreek iemand van ons aan in de 
gang, tijdens een borrel of gewoon 
bij de Myka. Stay tuned!

Hi! De Reiscommissie bestaat dit 
jaar uit Anna Houlton, Jasmijn 
Jacobs, Jort Mathijssen, Noor de 
Witte, Nouri Rahel en Iris Koops. 
Wij organiseren dit jaar de studie-
reis naar een ontzettend leuke stad 
(welke stad dit is, gaan we natuurlijk 
nog niet verklappen). De hele week 
zorgen wij voor leuke activiteiten en 
excursies.Tijdens de reis gaan we de 
stad helemaal op zijn kop zetten. We 
zijn al flink aan het brainstormen en 
worden overspoeld door fantastische 
ideeën. Wat we allemaal organiseren 
moet nog even geheim blijven, maar 
één ding kunnen we al wel verklap-
pen: het gaat een onvergetelijke 
studiereis worden!

De Sponsorcommissie heeft als 
grootste doel dit jaar om ervoor te 
zorgen dat de leden kunnen genieten 
van enorme acties en kortingen. We 
hopen dan ook veel verschillende 
bedrijven te kunnen strikken voor ac-
ties, zodat er voor iedereen flink wat 
voordeel te behalen valt. Daarnaast 
ontdekken we met de sponsorcom-
missie of bedrijven openstaan voor 
samenwerkingen om zo nog meer 
activiteiten te organiseren voor onze 
leden. Dit jaar bestaat deze commis-
sie uit Roos Hamelijnck en Storm 
Wissink onder leiding van Karsten 
Haak.

De introductieweek is hét visitekaart-
je van Communicatiewetenschap 
en Mycelium. Één week vol leuke 
spellen, activiteiten en feesten waar-
door toekomstige CW’ers kennis-
maken met hun medestudenten, de 
studie en natuurlijk de stad Nijme-
gen. Activiteiten als het stadsspel, 
campus-spel en kroegentocht komen 
elke introductieweek terug onder een 
overkoepelend thema. De Introduc-
tiecommissie gaat dit jaar weer zijn 
uiterste best doen om een onverge-
telijke introductieweek neer te zetten. 
De Introcommissie zal bestaan Luuk 
Renes, Diederik Walterbos, Guus 
Peeters, Daantje Buijs, Isa Massop, 
Danieke Holsappel, Marlou Roosink 
en Hilde Hameetman, onder leiding 
van Sophie Vos.

Wij zijn de Lustrumcommissie! Een 
twee jaar durende commissie die dit 
jaar gebruikt om het Lustrumjaar tot 
in de puntjes voor te bereiden. Want 
het zevende lustrum (35e verjaardag) 
van Mycelium moet natuurlijk groots 
gevierd worden! De commissie be-
staat uit Pomme Upperman, Sannah 
Schep, Jason de Kok, Denise van der 
Poel, Lott Fransen, Laurelle Spaas, 
Eline Keuven, Hannah Mannaerts 
en Friso Berenpas. We gaan ons 
best doen om er een geweldig jaar 
van te maken met een reis, feesten, 
gala, speciale merchandise en nog 
véél meer. Het wordt een jaar om te 
herinneren!

In deze Mycelium Inside stellen we de commissies aan jullie voor!
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EEKENDCOMMISSIE

SM
OELENCOMMISSIE

FREEM

EX
CURSIECOMMISSIE
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EN BORRELCOMM

ISSIE

EETCOMMISSIE

BATTLECOMMISSIE

Wij, Anouk Burggraaff, Niek de Jong, 
Wessel Ko, Luna Wieringa, Nikki de 
Waart en Laurelle Spaas, gaan dit 
jaar aan de slag om elk weekend in 
de geschiedenis van Mycelium te 
overtreffen. Een mooi weekend met 
zo veel mogelijk myceliumleden 
waarin we toffe activiteiten organi-
seren, leuke feestjes gaan hebben en 
alles helemaal verzorgd is. We gaan 
hard aan de slag en zien jullie hope-
lijk allemaal op het ledenweekend 
volgend jaar!

Dit is de Smoelencommissie! Wij zijn 
verantwoordelijk voor het jaarlijkse 
smoelenboek die bij de eindactivi-
teit wordt uitgereikt. Dit is het boek 
waarin alle actieve leden van Myceli-
um staan. Wij maken het boek com-
pleet met allerlei leuke tekstjes en 
grappige formats. Ook gaan we dit 
jaar weer commissie-posters maken 
die in de Myka komen te hangen! De 
Smoelencommissie bestaat uit Greet 
van Horen, Dani Reuvekamp, Zara 
Jegerings, Britt Meijer en Femke 
Janssen.

Hoi, de Excursiecommissie bestaat 
dit jaar uit Marlou te Grotenhuis, 
Olivia Smit, Sema Al Rubayi, Tristan 
Braakman en Iris Koops. Wij gaan 
allerlei ontzettend leuke excur-
sies, bedrijfsbezoeken en lezingen 
organiseren aankomend jaar. Onze 
motto’s binnen de commissie zijn 
“dream big” en “niet geschoten is 
altijd mis”. Het is ons doel om de 
vetste excursies neer te zetten en om 
de gaafste bedrijven te bezoeken. 
Wij hebben in ieder geval ontzettend 
veel zin in dit jaar!

Hier de kersverse nieuwe redactie 
van FREEM! De pennenridders van 
dit jaar zijn Eva Gerritsen, Fleur Pe-
ters, Eva Slot, Iza Versantvoort, Lotte 
Meeuse, Julie van Zoest, Samantha 
van Cadsand en Julie Rasing. Maar 
zonder vormgeving geen FREEM 
in je handen, dus de redactie is pas 
compleet met het team grafische 
ontwerpers, dit jaar bestaande uit 
Julie van Kerkhoff, Floor Crousen, 
Lieke Spee, Me’Shell Provence en 
Anouk van Bokhoven. Onder leiding 
van hoofdredacteur Laura Haag-
mans is de redactie van plan dit 
jaar te shinen en jouw ogen zo lang 
mogelijk aan de bladzijden te laten 
plakken!

Ook dit jaar zal de Battle Commissie 
weer de vetste activiteiten organi-
seren! De commissieleden van dit 
jaar zijn allemaal enorm gedreven in 
welk spelletje dan ook en willen dit 
gevoel dan ook overdragen naar de 
leden door het bedenken van unieke 
activiteiten. De BaCo vindt het niet 
erg om de handen uit de mouwen 
te steken, dus alle leden kunnen er 
zeker van zijn dat elke activiteit dit 
jaar een enorm succes wordt! Deze 
ongelooflijk enthousiaste commissie 
bestaat dit jaar uit: Britt Verschuren, 
Jasmijn Kok, Jesse Grootveld, Merijn 
Hunslip en Tess Wiedemeijer onder 
leiding van Karsten Haak.

De Feest- en Borrelcommissie, ook 
wel de FeBo, verzorgt alle borrels 
en feesten van Mycelium. Hieron-
der vallen ook feesten zoals BaMy-
Po, Inglorious, Mengelmousse en 
S-cape, die we samen  met andere 
studieverenigingen organiseren. 
De FeBo bedenkt voor elke borrel 
een leuk thema en zorgt ervoor dat 
onze stamkroeg Tappers mooi wordt 
versierd. Bovendien zijn het vaak de 
sfeermakers in de kroeg die tot in 
de late uurtjes op de dansvloer te 
vinden zijn. De party people die er dit 
jaar voor zullen zorgen dat de fees-
ten en borrels een groot succes gaan 
worden zijn: Ellis Elfrink, Maaike 
van Hinthum, Doris Wilhelm, Fleur 
Niehof, Demi Helwig, Daan Holland 
en Diederik Hoeve onder leiding van 
Sophie Vos.

Hallo iedereen! Wij zijn de Eetcom-
missie van dit collegejaar, bestaande 
uit Luna Boone, Sterre Evers, Sverre 
Lamers, Mirthe Raats onder leiding 
van Sophie Vos. De naam van de 
commissie zegt het al, alles draait bij 
ons om eten! We gaan ervoor zorgen 
dat het komende jaar de leden naar 
de aller gezelligste activiteiten kun-
nen komen en met een goed gevuld 
buikje weer naar huis kunnen gaan. 
De leden kunnen zoals elk jaar in 
ieder geval spetterende activiteiten 
verwachten als hét kerstdiner en dé 
eindactiviteit, maar de Eetcommissie 
heeft nog veel meer in petto! Dus 
kom vooral naar onze activiteiten!
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De Freem redactie 2022-2023.
Van links naar rechts
Rij 1: Lieke Spee, Fleur Peters, Laura Haagmans, Lotte Meeuse,
Rij 2:  Anouk van Bokhoven, Eva Gerritsen, Julie Rasing, Julia van Zoest, Eva Slot
Rij 3: Julie van Kerkhoff, Me’Shell Provence, Iza Versantvoort, Floor Crousen
Niet afgebeeld: Samantha van Cadsand
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ST   RING
We zitten al lang en breed in het nieuwe schooljaar en iedereen heeft het 
constant druk. Verslagen moeten ingeleverd worden, opdrachten moeten 
worden gemaakt en af en toe moet er ook nog geleerd worden. Het is niet 
altijd makkelijk om daarnaast ook nog een sociaal leven te onderhouden en 
een beetje aan jezelf te denken. Dat ik dan ook nog een telefoon heb die con-
stant oplicht door de meldingen die binnenstromen, werkt ook niet echt mee. 
Online merk je niets van deze stress. Iedereen lijkt alleen maar leuke dingen 
te doen en het perfecte studentenleven te hebben. Ik bedacht me dat het 
misschien helemaal niet zo’n gek idee is om af en toe even offline te gaan.

TEKST EVA GERRITSEN
BEELD LIEKE SPEE

Offline gaan lijkt tegenwoordig bijna ondenk-
baar. Waar gebruiken we onze telefoon eigenlijk 
niet voor? Groepsopdrachten worden standaard 
overlegd op Whatsapp en snel iets opzoeken 
op Brightspace is toch echt het makkelijkst op 
je telefoon. Als je daar dan eenmaal mee bezig 
bent is het wel heel verleidelijk om ook even die 
Insta melding te openen of om op dat appje van 
een vriendin te reageren. Je moet natuurlijk wel 
je sociale leven up to date houden. Waarschijn-
lijk zullen velen van jullie je telefoon, net als 
ik, ook als wekker gebruiken, wat betekent dat 
het eerste wat je in je hand hebt als je opstaat 
je telefoon is. Toch heb ik geprobeerd om mijn 
telefoon af en toe écht even weg te leggen en 
me volledig te concentreren op school. 

In het begin was FOMO haast onmogelijk te 
vermijden. Met de informatiestroom van tegen-
woordig is het niet gek dat we af en toe denken 
dat we van alles missen. Het is dan ook handig 
om je telefoon uit het zicht te leggen zodat de 
verleiding om toch even de berichten op je te-
lefoon te checken niet zo groot is. Ik merkte zelf 
dat als ik eenmaal goed geconcentreerd bezig 
was, de tijd ook erg snel voorbij ging. Ik had niet 
eens door dat de voor mezelf gestelde tijdsli-
miet alweer voorbij was, en eigenlijk miste ik 
mijn telefoon ook niet zo veel als ik gedacht had. 
Ik had zeker wel wat meldingen, maar niets wat 
niet even kon wachten. Het kan wat rust geven 
om je echt volledig te focussen op één ding en 

laten we eerlijk zijn, die rust kunnen we allemaal 
goed gebruiken in deze drukke tijd. Besef je dus 
dat anderen niet van jou kunnen verwachten dat 
je 24/7 online bent. Dat schuldgevoel wat je mis-
schien hebt als je af en toe je telefoon op stil zet, 
is helemaal nergens voor nodig. Het kan soms 
misschien lijken of anderen het allemaal goed 
voor elkaar hebben, maar besef je dat dit alleen 
in de online wereld is. 

Denk er daarnaast ook eens over na om een 
aantal digitale functies te vervangen voor ‘ou-
derwetse’ analoge functies. Naast dat je minder 
snel afgeleid wordt, wordt je ook niet constant 
geconfronteerd met de foto’s en filmpjes die 
anderen delen van hun leven. Zo vraag ik voor 
kerst een nieuwe wekker, zodat mijn telefoon 
niet het eerste is waar ik mee bezig ben wanneer 
ik wakker word. Ook heb ik sinds kort een ‘nor-
male’ papieren agenda waar ik per dag precies 
kan zien wat ik allemaal te doen heb. Hierdoor 
hoef ik niet steeds mijn telefoon te checken, 
als ik alles goed opschrijf in ieder geval. Leg 
jezelf dus niet te veel druk op en weet dat het 
oké is om ook even niet bereikbaar te zijn. Dan 
gaat die drukke periode ook snel weer voorbij. 
Als laatste is het belangrijk om met anderen te 
blijven praten als je stress ervaart. Dan zul je 
merken dat jij echt niet de enige bent die hier 
soms last van heeft. Ook de mensen waarvan 
het online lijkt alsof ze alles voor elkaar hebben, 
worstelen zo met hun eigen problemen.
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KERST MET DE FAM… GEZELLIG?
TEKST JULIA VAN ZOEST 

BEELD ANOUK VAN BOKHOVEN

Dear Santa,
“OMG 100 days till Christmas”. Ik heb het ge-
voel alsof TikTok er het hele jaar mee vol staat: 
tiktoks over kerst. Zelf ken ik genoeg mensen 
met een kerst-obsessie, maar wordt kerst niet 
een beetje overhyped? Ik vind van wel en dit 
komt voornamelijk vanwege de vele ‘verplichtin-
gen’ die er in deze periode zijn.

Zo zie ik sommige familieleden alleen met kerst, terwijl 
we elkaar eigenlijk het hele jaar door zouden kunnen 
zien. Vinden ze me alleen leuk op 25 of 26 december? 
Anders zouden we elkaar wel vaker zien. Die neppe ge-
zelligheid en dat schijnheilige gedrag vind ik nergens 
voor nodig. Kunnen we niet altijd aardig doen tegen 
elkaar? 
 
Een andere ongeschreven regel tijdens de feestdagen 
is dat je een kerstboom ‘moet’ aanschaffen. Eigenlijk 
is het een belachelijk idee om een boom in je huis te 
zetten en vervolgens bakken met geld uit te geven 
aan de versiering van deze boom. Bij mij thuis zorgt 
de kerstboom altijd voor behoorlijk wat stress. Ieder 
jaar wordt er iets te laat bedacht dat er een kerstboom 
aangeschaft moet worden, waardoor uiteindelijk stad 
en land afgereden wordt voor een boom. In feite zou je jezelf deze ellende kunnen besparen door géén boom te kopen. 
Maar misschien dat FOMO dan een beetje een rol gaat spelen, waardoor je toch een boom koopt en tientallen euro’s 
uitgeeft aan versiering. Dit terwijl je ook de kerstballen had kunnen gebruiken die je al thuis had liggen.

Veel cadeautjes, lekker eten en een feestelijke outfit mogen niet ontbreken tijdens de feestdagen. Bedrijven spelen hier 
natuurlijk goed op in, want door de toenemende consumptiemaatschappij is dit voor hen een periode waarin een goede 
omzet gerealiseerd wordt. Dit zorgt ervoor dat kerst vooral een erg commerciële bedoeling wordt. Alles draait om kerst 
in december: cliché reclames op tv die gerelateerd zijn aan kerst, Sky Radio die alleen nog maar kerstmuziek draait in 
december en de Intratuin die ieder jaar eerder lijkt te beginnen met de kerstversiering.  Als minder groot liefhebber van 
de kerstdagen, is daarom de hele maand december best een moeilijke periode. Al moet ik eerlijk zeggen dat ik de kerst-
verlichting overal best sfeervol vind en ik het heel fijn vind dat iedereen aardig doet tijdens de feestdagen. Maar kunnen 
we in het vervolg alsjeblieft altijd lief doen tegen iedereen? Het komt overigens een stuk oprechter over als je op een 
willekeurig moment een kaartje stuurt aan dan wanneer je dit tijdens kerst doet.  

Hoe dan ook: ‘gezellige’ feestdagen gewenst!

Love, Julia
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T RENDS
De kerstdagen komen eraan en hierbij hoort natuurlijk een flinke dosis kerstfilms. De absolute kerst-klassiekers 
kennen we natuurlijk allemaal al, maar voor degenen onder ons die wel toe zijn aan wat recente, frisse kerst-
films hebben wij de nieuwste trendy kerstfilms even op een rijtje gezet.

Christmas With You 
Wanneer popster Angelina door haar label wordt gedwon-

gen om een kerstlied uit de brengen besluit ze hiervoor 
inspiratie op te doen door de kerstwens van een jonge fan 

te vervullen. Ze bezoekt de fan in het kleine stadje waar 
het meisje woont en is door een sneeuwstorm gedwon-
gen om te blijven bij de grote, gezellige familie van het 

meisje. Tijdens haar verblijf vindt ze niet alleen genoeg in-
spiratie voor een kerstlied, maar ook een kans op nieuwe 
liefde. Voor eenieder die houdt van een Feel-Good film, 

zeker tijdens de kerstdagen, is dit echt een aanrader.

The Noel Diary
Een bestseller auteur gaat tijdens de kerstdagen terug 

naar de stad waar hij geboren is om zijn ouderlijk huis op 
te ruimen. Hier komt hij een jonge vrouw tegen die op-
zoek is naar haar biologische moeder. Tijdens het oprui-
men vinden ze het dagboek van zijn vervreemde moeder. 
Kan dit dagboek hen dan eindelijk de antwoorden geven 
waar ze naar zoeken? Voor diegenen die wel houden van 

een vleugje mysterie, ook tijdens de feestdagen.

Falling For Christmas
Voormalig kindster Lindsey Lohan maakt een comeback 

op het witte doek met de nieuwe kerstfilm ‘Falling for 
Christmas’. De dochter van een hotelmagnaat valt net 

voor kerstmis tijdens het skiën van de berg af, waardoor 
ze haar geheugen verliest. Ze wordt gevonden door een 

de knappe eigenaar van een kleine Bed & Breakfast en sa-
men proberen ze manieren te vinden om haar geheugen 

terug te krijgen, zodat ze voor kerst nog naar huis toe kan. 
Veel humor en een vleugje romantiek zorgen ervoor dat 
deze film tijdens de koude kerstdagen je hart zal verwar-

men.

TEKST IZA VERSANTVOORT
BEELD FLOOR CROUSEN
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TEKST EVA GERRITSEN & LOTTE MEEUSE
BEELD FLOOR CROUSEN

MYCELIUM
PAPARAZZI

De fotografen van de roddelbladen gaan elke week op pad om stiekem nieuwe foto’s te maken van bekende Neder-
landers. In deze rubriek kruipen we in de huid van de paparazzi om te ervaren hoe het is om paparazzi te zijn. Op 4 
oktober 2022 vond in de Myka een feestje plaats en op 12 oktober 2022 was de High School Mycelium Borrel in het 

Bascafé. Uiteraard waren wij als paparazzi aanwezig.

Paparazzi zijn fotografen die erop uit zijn om 
sensatienieuws te verspreiden. Hier hebben ze erg 
veel toewijding voor en uren in een bosje liggen 
voor dé perfecte foto is dan ook voor velen geen 
probleem. De fotografen hebben er geen moeite 
mee om het privéleven van beroemdheden te 
betreden. Ze volgen ze dan ook op de voet om als 
eerste op de hoogte te zijn van de nieuwste rod-
dels. Met de nieuwste plaatjes kan de roddelpers 
weer op volle toeren artikelen schrijven. Stiekem 
genieten we er misschien allemaal wel van om die 
ene BN’er met zijn nieuwe geliefde te zien, of ook 
de niet-perfecte kant van beroemdheden te kunnen 
zien. 
Deze editie gingen wij op zoek naar de sappige 
roddels van onze Myceliumleden. Onze gemaakte 
foto’s mag het publiek natuurlijk niet ontgaan, dus 
ga er lekker bij zitten en kijk je ogen uit.  

Om met zijn allen het begin van het nieuwe 
schooljaar af te trappen, en de vele uren die we 
gaan besteden in de Myka, werd op 4 oktober een 
feestje georganiseerd. Iedereen kwam onder het 
genot van lekkere snacks en wat drinken bij elkaar 
om gezellig te kletsen, Mario kart te spelen, te sjoe-
len en te tafelvoetballen. Sophie en Britt hingen 
de slingers op, Laurelle en Iris zorgden voor de bal-
lonnen  en zo werd in de common ground al snel 

een gezellige sfeer gecreëerd. 

Voor deze borrel haalde iedereen zijn beste High 
School outfit uit de kast en genoten we nog een 
keer als jonge tieners. De sfeer zat er goed in en 
het Bascafé werd omgebouwd tot Mycelium High. 
Zelfs andere studenten kwamen feesten op deze 
leuke avond. Iedereen was erg onder de indruk 
van de spectaculaire outfits die geshowd werden. 
Met iedereen in zijn mooiste outfit genoten we 
zoals vroeger, met iets meer drankjes dan toen we 
tieners waren, van de muziek en elkaar. 

Naast de mooie plaatjes die wij van beide activitei-
ten hebben gemaakt, zijn we ook een ervaring rij-
ker. Als paparazzi val je snel op met een camera en 
het bleek dus toch aardig lastig om onopgemerkt 
foto’s te maken. Niet iedereen waardeert het om 
plots een flits in zijn gezicht te krijgen. Er waren 
dan ook een aantal mensen die gauw een pose 
aan namen om leuk op de foto te staan, maar als 
paparazzi wilden wij juist mensen op een natuur-
lijke manier op de foto zetten. Helaas hebben wij 
nog niet zo veel scoops kunnen ontdekken over de 
Myceliumleden, en kunnen we nog geen sappige 
roddels verspreiden. We zijn bang dat er voor ons 
geen carrière als roddelfotograaf in zit. 
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PIC(K) YOUR FAVE 
KERST-ITEM
Iedereen kent het wel: het is oktober en er liggen alweer kerstspullen klaar bij de Action. Het gaat razendsnel, de 
meeste van deze items worden dan ook weer vlug uitverkocht. Als communicatiewetenschappers zijn deze trends 
fascinerend, maar ze kunnen vaak toch niet op tegen dat wat wij al kennen: de oude films, familieornamenten en 
kerstrecepten waar we elk jaar weer op terugkomen. In deze rubriek delen 6 studenten dat wat speciaal voor hen is 
met Kerstmis. De vraag die wij hen hierbij stelden is dan natuurlijk: 
“Wat is je favoriete kerst-item en waarom?”

TEKST SAMANTHA VAN CADSAND 

BEELD JULIE VAN KERKHOFF & FLOOR CROUSEN

Romy van de Laar, tweedejaars
Mijn favoriete kerst-item is toch wel echt het kerstdiner 
met de hele familie. Ik heb best een grote familie en 
daarmee komen we altijd bij elkaar op eerste kerstdag. 
Alle ooms & tantes, opa’s & oma’s, neven & nichten en 
zelfs al achterneefjes en -nichtjes komen samen bij een 
van mijn tantes om hier met zijn allen te gourmetten. De 
ene tante zorgt dan nog voor soepen vooraf en de an-
dere voor toetjes achteraf. Vroeger sloten we de avond 
altijd af met de film Home Alone op de bank, maar dat is 
ondertussen veranderd naar spelletjes spelen. Dit is voor 
mij het ultieme kerstgevoel, ook doordat ik deze familie 
verder gedurende het jaar niet zo vaak zie. Helaas is het 
door corona de afgelopen twee jaar niet doorgegaan, 
maar dit jaar is het gelukkig wel weer ingepland!

Merijn Hunslip, tweedejaars
Wat ik zou kiezen als favoriete kerst-item(s) zijn toch 
wel echt de Harry Potter films. Ten eerste was ik vroe-
ger echt een Harry Potter fan, ik heb toen vaak de films 
gezien en de boeken gelezen. De laatste jaren kijk ik het 
niet meer heel vaak, maar we hebben er wel een traditie 
van gemaakt om tijdens kerst alle Harry Potter films te 
kijken. Dit zorgt altijd voor net wat meer sfeer en brengt 
een gevoel van nostalgie naar boven! Meestal wordt het 
dan een filmmarathon op de eerste en tweede kerstdag, 
samen met mijn familie.

“Kerst is voor mij niet compleet
zonder een kerstboom”
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Youp Jansen van der Sligte, 
eerstejaars

Dit is mijn favoriete kerst-item: een glazen kerstklokje.
Hij is verder niet heel bijzonder, maar zolang ik mij kan 
herinneren hangt dit klokje al bij ons in de boom. Een 
hoop kerstartikelen zijn vervangen in de loop der jaren, 
behalve deze. Het is een soort traditie geworden. Geen 
klokje, geen kerst.

Anouk Janssen, eerstejaars
Ik denk dat ik alle kerstversieringen toch wel echt het 
allerleukst vind. Het zorgt altijd voor zo’n gezellige sfeer 
en daar wordt ik heel vrolijk van. Kerst is voor mij niet 
compleet zonder een kerstboom. Ik wordt altijd heel blij 
als ik ‘s avonds op de bank lig en ik de lampjes van de 
boom kan zien. Het is ook heel leuk als je de kerstbomen 
van anderen kan zien.

Fenna van Lier, derdejaars
Mijn favoriete kerst-item is gewoon een hele foute kerst-
film. Rond kerst met een dekentje op de bank en een 
lekker theetje, gezellig met de hele familie kijken naar 
Home Alone. Kerst is namelijk het enige moment van het 
jaar dat je een goed excuus hebt om een filmmarathon 
te houden met non-stop slechte kerstfilms ;)

Noor de Witte, derdejaars
Mijn favoriete kerst-item is toch gewoon een ouderwets, 
handgeschreven kerstkaartje dat ik naar iemand kan stu-
ren. Hoewel een whatsappje natuurlijk heel makkelijk is, 
vind ik dat een beetje een suffe manier om iemand een 
fijne kerst te wensen. Het allerleukst is toch gewoon om 
een middagje kerstkaartjes te schrijven met je wensen 
aan je lieve vrienden en familie. En alle kerstkaartjes die 
je zelf ontvangt, ga je natuurlijk aan elkaar nieten en als 
een slinger ophangen in je huis ;)
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DE GROTE
‘WELKE BLUNDER BEGA JIJ?’
QUIZ
 

TEKST JULIE RASING
BEELD LIEKE SPEE
 
Met kerst en oud & nieuw voor de boeg staat de agenda vol met familieverplichtingen en feestjes. Kortom: er zul-
len veel voorbereidingen getroffen moeten worden. In onze glazen bol kunnen we al zien dat toch niet alles vlekke-
loos zal verlopen. Volg de pijlen en kom erachter of jij ongeschonden deze feestmaand doorkomt!

Het is 0.00 uur en jij bent in charge of het 
poppen van de champagnefles! Je richt de 
fles van je af, draait de kurk met al je kracht 
en trekt je gezicht charmant samen. BAM! 
De kurk schiet op het hoofd van je crush. 
Er heerst maar één oplossing: de glazen 

volgooien zodat elke getuige dit voorval zal 
vergeten!

Doe je mee aan de 
Postcodeloterij?

Ai! Uitgerekend JIJ 
laat een stukje brood 
in de kaasfonduepan 

vallen waardoor 
je een liedje moet 
zingen voor je hele 

(schoon)familie. 
GÊNANT!

Ga je tijdens kerst met je familie aan tafel?

Helaas! Nico-
lette, Quinty en 
Winston bellen 

bij je aan 
maar live in 

de uitzending 
krijgen ze in 
hun oor door 
dat ze twee 
straten ver-

derop moeten 
zijn! Gevolg: 

je gaat viral op 
Dumpert (en 
in de rest van 
de wereld). 

HAPPY NEW 
YEAR!

    Je prikt het puntje van je mes in je aange-
brande ossenhaaspuntje. Er vliegt een spat 

vet uit het ossenhaaspuntje, door de lucht, op 
de pantalon van die ene oom die je nét niet 

goed genoeg kent. GOOD LUCK WITH THAT!

Gefeliciteerd! Dit jaar kom
jij er goed van af! Fijne kerst

en een gelukkig 2023!

Jij bent in 
charge of het 

dessert dit jaar. 
Helaas zitten de 
bladzijden van 
het recept aan 
elkaar geplakt, 

waardoor je 
ijstaart voor de 

helft bestaat 
uit gehakt en 
erwten... Tip: 
gooi voor de 
zekerheid een 
kant-en-klare 
tiramisu in de 

diepvries.

Wordt het
de gesmolten 

kaas in een 
pan, kook je 
zelf of gaan 
jullie gour-

metten?

Vier je oud & nieuw met vrienden?

JA

ANDERS

KO
KE

N

JA

N
EE

GOURMET

KAASFONDUE

NEE

JA

N
EE

START

26

QUIZ



2014-2018 Bachelor Communicatiewetenschap RU

Tijdens zijn bacheloropleiding heeft Florian het niet enkel bij 
colleges gelaten. Hij heeft bijbanen gehad als student vlogger 
en als kennisclip creator bij de Radboud Universiteit en een 
bijbaan als audiovisueel medewerker bij het Radboud Centrum 
Sociale Wetenschappen. “Toen ik student vlogger was, ben ik 
erachter gekomen dat achter de camera staan beter bij mij past 
dan voor de camera”. Florian was student vlogger, totdat hij 
stage ging lopen. Hierna kwam hij via een docent bij het RCSW. 
“Ik mocht zelfs een keer halsoverkop naar Kroatië vliegen voor 
een conferentie waarvan het RSCW videomateriaal wilde. Dit 
was een mega leuke ervaring!”. Voor de kennisclips regisseert 
en edit Florian de video’s, dit doet hij nog steeds!

2017 Stage online redactie NTR ‘De Kennis van Nu’
 
Florian heeft stage gelopen bij de NTR, waar hij voor het we-
tenschapsprogramma ‘De Kennis van Nu’ bij de online redactie 
heeft gewerkt. “Tijdens mijn stage merkte ik dat ik video en TV 
interessanter vond dan online, waardoor ik veel probeerde mee 
te kijken bij draaidagen en bij de montage van het program-

DAY IN THE LIFE OF… 
FLORIAN DUCLOS

Aftermovie editen    Productshoot van eiwitshakes          Opname webinar

Van filmpjes maken met de camera van je vader naar een eigen videobedrijf: Florian did it. Waar huidige CW-stu-
denten nog lekker dromend over hun toekomst nadenken onder het genot van een haver-cappuccino in een Bil-
lie-cup, zijn alumni al aan de bak geslagen. In de rubriek ‘Day in the life of…’ interviewen we iedere editie een 
oud-CW’er. Deze week: A Day in the life of Florian Duclos! Hoe is hij gekomen waar hij nu is en wat zijn zijn huidige 
werkzaamheden?

TEKST Julie Rasing
BEELD Julie van Kerkhoff

ma”. Door deze stage realiseerde Florian zich dat Hillywood 
niet bij hem paste: “De hele publieke omroep sfeer was me 
soms iets te stoffig  èn bij TV zit je vast aan een format waar-
door je weinig vrijheden hebt”. 

2018-2019 Master Communicatiewetenschap RU

2019-heden Flo Studios

Tijdens zijn master had Florian al wat filmklusjes gedaan, maar 
sinds 2019 is hijofficieel begonnen met zijn bedrijf ‘Flo Studios’. 
Met Flo Studios maakt Florian video’s voor bedrijven. Hiervoor 
doet hij alles zelf: camerawerk, animatiewerk, montage, gra-
fische vormgeving en de productie. “In het denkproces komt 
veel CW-kennis van pas, wat heel waardevol is!”. Waar Florian 
het meest trots op is? Grote klanten, want: “Kunnen zeggen 
dat je voor National Geographic werkt is gewoon gaaf!”. Hoe 
Florian aan dit soort klanten komt? “Al mijn klanten komen 
via mijn vrienden en familie. Veel heb ik ook te danken aan de 
netwerken die ik aan communicatiewetenschap heb overge-
houden. Mijn tip voor huidige CW-studenten is dan ook: leer 
veel mensen kennen en grijp kansen naast je studie!”. 

Toekomst
“Nu ben ik vaak vanuit de huiskamer lekker aan het editen, maar ik hoop over een jaar of vijf een kantoorpand te hebben als Flo 
Studios is uitgebreid naar een groot productiehuis! Er is nog een lange weg te gaan!”.

Een dag in het leven nu:
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WHAT DO THE SOCIALS SAY? 
Wij zijn als redactie erg benieuwd naar de meningen van onze trouwe lezers. Vandaar dat wij jullie vragen hebben 
gesteld via ons Instagram account (@freemcw). Jullie hebben met veel enthousaisme de vragen ingevuld en de 
antwoorden waren erg leuk om terug te lezen! Ben je benieuwd of jouw antwoord er ook tussen staat? Lees dan 
snel verder om erachter te komen of jij jouw 15-minutes of Fame in deze editie gaat pakken! En mocht je de vol-
gende keer ook graag in de Freem komen met je antwoord, vergeet ons dan niet gelijk te volgen op Instagram! 

TEKST & BEELD: ME’SHELL PROVENCE

Bij een productie is het van belang dat er zowel sterren voor als achter de camera shinen om een gaaf 
eindproduct neer te zetten! Wij vroegen ons daarom af of wij onder onze lezers vooral veel sterren hebben die voor de camera 
willen flaneren of dat wij vooral veel sterren hebben die achter de camera willen meehelpen bij het maken van de gaafste shots.

VRAAG 1: Voor of achter de schermen?
 

Rob Jetten is een bekende alumni die ook aan onze mooie universiteit in Nijmegen heeft gestudeerd. Dus voordat hij bekend 
werd, liep hij net als wij rond op de campus voordat hij zijn plekje in de Tweede Kamer innam. Hij mocht dan wel geen CW stude-
ren, maar dit betekent niet dat er geen andere mensen rondlopen op de campus die later beroemd zullen worden. Wij waren daar-
om benieuwd wie wij later als eerste op ons scherm voorbij zullen zien komen. Er zijn een paar namen die vaak ingestuurd zijn!

VRAAG 2: Wie zou als eerste beroemd worden van Mycelium? 

Sta jij uren voor de spiegel om de perfecte selfie te maken met je telefoon? Of ga jij liever op avontuur met een digitale camera 
om de wereld om je heen te fotograferen? Of ben jij net iets meer edgy en pak jij er liever een analoge camera of wegwerpcamera 
bij? 

VRAAG 3: Waarmee maak jij je foto het liefst? 

Elyse Kruit
@e.lyseee

Storm Wissink
@storm.wissink

Eline Keuven
@lienkeuven

Luuk Renes
@luukrenes

Me’Shell Provence
@meshellprovence

30%
VOOR

70%

ACHTER

Uit jullie antwoorden blijkt 
dat het grootste gedeelte liever

achter de schermen werkt, maar ook 
zijn er aantal die er niet vies van zijn 

om in de spotlight te staan. 

16%

70%

7%
8%

Professionele camera

Telefoon

Analoge camera

Wegwerp camera
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Met de koude dagen in het vooruitzicht kruipen we massaal met zijn allen onder een dekentje op de bank. Eenmaal op de bank 
neergeploft is het erg verleidelijk om een leuke film aan te zetten. Uit jullie antwoorden blijkt dat het grootste gedeelte weg zal 
zwijmelen onder het genot van een klassieke rom-com, maar ook zijn jullie niet vies van een beetje actie in jullie leven en dus is 
dat het tweede meest populaire thema. 

VRAAG 5: Wat is jouw go-to filmgenre?
 

Ben jij een koning of koningin in het vinden van de beste filters voor jouw foto’s? Misschien vind je het wel leuk om uren achter je 
telefoon foto’s te bewerken via Facetune. Of sla jij liever alle deze stappen over en gooi jij een foto online zonder er nog iets aan te 
bewerken? Wij vroegen ons af hoe echt iedereen is op Social Media. 

VRAAG 6: Hoe echt ben jij op Social Media?

Realityshows, stiekem de guilty pleasure van menig Gen Z’er. Ook jullie blijken niet vies te zijn van een goed (of juist heel fout) 
realityprogramma. Wij zagen dan ook meerdere programma’s voorbij komen. 

VRAAG 7: Aan welke realityshow zou jij meedoen? 

Vier handen op
één buik

First 
Dates

Heel Holland
Bakt

Love IslandWie Is 
De Mol?

Lang Leve 
De Liefde

Expeditie 
Robinson

‘‘Door een
 internetmeme’’

‘‘Ik denk

niet dat ik

 beroemd zal 

worden’’

‘‘Belangrijk artikel 
schrijven’’

‘‘Viraal gaan op 
Dumpert’’‘‘Politiek’’

‘‘Zingen’’

‘‘‘Iets met 

comedy ofzo’’

Rom-Com

Horror

Sci-Fi

Actie

63%

6%
11%

20%

VRAAG 4: Waar zou jij beroemd door worden? 

REALFAKE
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Hoi! Ik ben Tristan Braakman, 21 jaar 
oud, ik zit in het derde jaar en ik hoop dit 
jaar mijn Bachelor af te ronden. Ik luister 
komend jaar graag naar de opmerkingen, 
problemen en wensen van de studenten 
en ga mij samen met de rest van de OLC 
inzetten om deze kenbaar te maken bij 
de opleiding en om veranderingen aan te 
brengen!

Hi! Ik ben Za-Zie en ik ben 26 jaar. Ik 
begon mijn studie met de bachelor Psy-
chologie, waarna ik de master Behaviour 
Change heb gedaan. Na de pre-master 
CW vorig jaar gedaan te hebben, volg ik 
op dit moment de master specialisatie 
Commercieel!

Hoi hoi, ik ben Emmy, ben 25 jaar en 
kom uit de mooie achterhoek. Na 6 jaar 
strijden bij Biomedische Wetenschappen 
ben ik nu begonnen aan de master Com-
municatiewetenschap en ben het meest 
geïnteresseerd in de richting Nieuws & 
Informatie.

Hoi! Ik ben Mieke, 23 jaar en zit in de 
master. Ik vind het leuk om betrokken te 
zijn bij de opleiding en telkens weer wat 
nieuws te proberen en te leren zoals bij 
de OLC.

Hoi, ik ben Youp, ik ben 18 jaar en ik zit in 
bachelor 1.

Hoi! Mijn naam is Julia Vermeer en ik 
vertegenwoordig de pre-master binnen 
de OLC. Hiervoor heb ik de opleiding 
Commerciële Economie gevolgd aan de 
HAN in Arnhem.

Hiii! Ik ben Hilde en zit in mijn derde jaar 
van de Bachelor. Ik hoop komend jaar 
jullie meningen over de opleiding op 
te vangen en dit mee te nemen naar de 
vergaderingen.

Jullie input is heel erg belangrijk! Na 
iedere periode kan je in je mailbox de 
cursusevaluatie vinden. Dit is heel erg 
belangrijk om in te vullen. Hierin kan je 
laten weten wat je van een cursus vond. 
De leuke, maar laat vooral ook de minde-
re punten weten! Als er tijdens een cur-
sus (of daarna) een probleem optreedt, 
laat het dan vooral weten. 

Maar het hoeft niet alleen over een
specifieke cursus te gaan. Wil je iets 
verbeteren aan de algemene opleiding, 
of heb je gewoon een klein puntje dat
je wil bespreken? Stuur ons dan
vooral een mail naar volgend adres: 
olc.cw@student.ru.nl . Je kunt ons 
uiteraard ook een berichtje sturen via de 
socials (@olc_cw). Verder houden we 
jullie op de hoogte met een update in 
iedere Freem!

Nieuw schooljaar, nieuw OLC. De opleidingscommissie zal zich komend jaar 
inzetten voor alle studenten Communicatiewetenschap. Tristan Braakman, 
Za-zie Kuipers, Emmy Kok, Mieke Berende, Youp Jansen van der Sligte, 
Julia Vermeer en Hilde van Schijndel. We stellen de commissieleden even 
kort aan jullie voor.

TEKST HILDE VAN SCHIJNDEL 
BEELD LIEKE SPEE

TRISTAN BRAAKMAN

ZA-ZIE KUIPERS

EMMY KOK

MIEKE BERENDE

YOUP JANSEN VAN DER SLIGTE

JULIA VERMEER

HILDE VAN SCHIJNDEL
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NAWOORDNAWOORD
‘Licht, camera, actie, check’. Ik hoor een regisseursbordje 
voor de camera dichtklappen. Een nieuwe filmproductie 
is in de maak. Met de Nederlandse filmindustrie krijgen 
we al van jongs af aan mee te maken. Acteerwerk waar je 
u tegen zegt. Mijn persoonlijke favoriet was toch echt wel 
Spangas. Ik noem maar dé tweeling Flip en Tobias. Het 
zien van deze middelbare school serie, leek een goede 
voorbereiding voor mijn tijd op de middelbare school. 
Maar hoe realistisch was deze serie nou echt? Ben je op 
de middelbare school echt al zo oud? De gemiddelde 
leeftijd van de acteurs lag namelijk ver boven de gemid-
delde lange zittenblijver. Niet echt een realistisch beeld 
vergeleken met hoe ik als kleine brugpieper de middelba-
re school betrad. De acteurs zelf groeien op in de televi-
siewereld en wij groeien met ze mee. Denk bijvoorbeeld 
aan Gaby Blaaser. Zij speelde Jolé in Spangas en twee 
jaar geleden was ze De Bachelorette. 

Mijn eigen acteercarrière is niet verder gekomen dan een 
eigen script schrijven en uitvoeren samen met mijn vrien-
dinnetje Daphne en zus. Leipe thrillers werden geprodu-
ceerd met behulp van een van de eerste MacBooks. Net 
zoals dé foto’s die je voor je grote oude computer maakte 
met een camera bovenop bevestigd. De ‘sepia’, de ‘mis-
vormer’ en ‘dubbelbeeld’ waren mijn favoriete filters. 

Binnen onze opleiding leren we ook steeds meer over 
media en met name de entertainment, filmindustrie. Ik 
kan geen (Disney)film meer hetzelfde kijken na het analy-

seren van o.a. Brave, The Lion King, 13 Reasons Why en 
BinnensteBuiten onder leiding van onze docenten Addy 
Weijers, Serena Daalmans en Rebecca de Leeuw. Ik noem 
maar even een paar welbekende begrippen zoals plot-
twist, kikkerperspectief, plot point I, moral rumination. 
Mooi dat we ook steeds meer te weten krijgen over de 
(on)gelijkheid en representatie in de media van verschil-
lende groepen. Als wij als communicatiewetenschappers 
de media niet meer wijs kunnen bekijken, dan weet ik het 
ook niet meer. 

Ook heerlijk om te zien dat onze docenten mee probe-
ren te gaan met de ‘media’-tijd. Toen ik een volgverzoek 
kreeg van Carlo Hagemann op BeReal dacht ik ook: ‘dat 
is nou echt mee gaan met ‘onze’ tijd’. Ik vind het dan ook 
een interessante app om te zien hoe ‘real’ we inderdaad 
nou echt zijn met zijn allen. Waar je ook bent, mocht de 
BeReal zijn afgegaan, dan weet je het direct aangezien 
iedereen zijn telefoon erbij pakt en gaat poseren. Heerlijk 
om de verschillen te zien in hoe sommigen er nog een 
leuke foto van maken, en terecht, en de ander er graag 
op zijn lelijkst op gaat. Want tja, wat zijn we nou op het-
zelfde tijdstip allemaal eigenlijk aan het doen? Of maken 
we de BeReal later als dat beter uitkomt of wanneer 
we net gezellig met mensen zijn? Voor mij persoonlijk 
valt het toch wel erg op dat mijn BeReals voornamelijk 
de laatste tijd in mijn tweede thuis zijn, de Myka, waar 
menig bestuurs- of Myceliumlid te vinden is. En dat vind 
ik toch heerlijk gezellig! 

TEKST LAURELLE SPAAS BEELD JULIE VAN KERKHOFF
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Verrijk je studie 
Goed voor jou &  je netwerk! 
Sluit je aan bij ons Rabo Studentennetwerk! Samen met RvN@
verbinden wij studenten met lokale ondernemers. Zo kun je
meedenken over maatschappelijke en economische vraagstukken. Én
leer je lokale professionals kennen. Hiermee breid je je netwerk uit en
ontwikkel jij jezelf!  

Rabobank.nl/rijkvannijmegen

Growing a better
world together


