Tijdschrift voor Communicatiewetenschap - jaargang 29 - nr. 5 2013

MYCELIUM
LEDENWEEKEND
BACKSTAGE
BIJ 3FM

INTERVIEW MET
JP VAN LINGO
CARRIÈRE MAKEN
OP YOUTUBE

BEHIND THE SCENES

1

COLOFON
Redactieadres
Mycelium t.a.v. Freem
Postbus 9104
6500 HE Nijmegen
freemcw@gmail.com

Voorwoord

Oplage
1000 exemplaren
Hoofdredactie
Mark Zwartkruis
Hoofdredactie beeld
Mart van Alem
Janel Gerritsen
Eindredactie
Michael Beemer
Janel Gerritsen
Maartje Spieksma
Mitchel Suijkerbuijk
Mark Zwartkruis
Beeldredactie
Mart van Alem
Daniel Ramirez Garrido
Janel Gerritsen
Dian Mastenbroek
Tekstredactie
Michael Beemer
Babs Bingen
Valery Bolscher
Ismae van Gils
Carmen Quint
Maartje Spieksma
Tessel Stam
Mitchel Suijkerbuijk
Pauline Veenstra
Mark Zwartkruis
Speciale bijdrage van
Myceliumbestuur
Anne-Margreet Jonkman
Copyright
Het is niet toegestaan zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming
van de hoofdredacteur
door Freem gepubliceerde artikelen geheel of gedeeltelijk over te nemen,
te publiceren of anderzijds
openbaar te maken of te
verveelvoudigen.
Advertenties
Wunderbar
MEDIAstages
Compleet Drukwerk
Rabobank
Social Media
Twitter.com/FreemCW
Facebook.com/FreemCW

Het einde is nabij. Nog een paar weken
vol warme chocomel, oude mannen met
rode mutsen en (als het weer even wil
meehelpen deze tekst te laten kloppen)
winter wonderland, voordat het plots
2014 is. De afsluiting van een kalenderjaar
is ook een nieuw begin. Het brengt echter
elk jaar weer de onontkomelijk schrijnende verdwijning van alle charme met zich
mee. Het feestvuur houdt een mens warm
in december, maar laat ons vanaf nieuwjaarsdag traditioneel weer in de steek.
Een mooi wonderland vergaat tot een kille ijskast en de eerst zo sfeervolle sneeuw
is ineens een heel stuk minder leuk, wanneer de stukjes ijs van je oorschelp tot je
onderbroek zitten, omdat je bent uitgegleden met de fiets of je buurjongen een
klein klootzakje is.
Aangezien een winterslaap of vlucht naar
het zuiden helaas geen optie is, wordt het
weer een paar maanden kou uitzitten. Geniet nu nog maar even van de onbezorgdheid over een groeiende buikomtrek en
wegkwijnende lever, voor je het weet komen de praatjes over goede voornemens
er weer aan. Voor het echter zover is, kun
je in deze laatste maand nog even genieten bij het haardvuur, met een stapel
chocola in leuke vormen naast je en een
Freem in je handen.
Evenals een nieuw kalenderjaar, brengt
ook een volgend uni-jaar altijd de nodige
veranderingen met zich mee. Je leest nu
de eerste Freem van een verse redactie,
opgezet rondom het thema: “behind the
scenes”. Na lang overwegen, besloot ik
dat een voorwoord gebaseerd op dat on-

derwerp geen groots persoonlijk succes
zou zijn. Een tekst over een kijkje achter
de schermen bij het maken van Freem
nummer 1 onder mijn hoofdredacteurschap? Een schokkend verhaal van ongeveer 400 woorden over hoe van nature
lui en ongestructureerd zijn niet de ideale
combinatie blijkt voor een organisatorische, leidinggevende functie? Liever niet.
Dat stukje bewaar ik maar even voor de
laatste Freem. Hopelijk kan ik tegen die
tijd een inspirerende plottwist toevoegen
over hoe ik heb leren plannen, de waarde
van een agenda heb ontdekt en deze ervaring mijn leven heeft veranderd. Of het
gebeurt weet ik niet, maar de kans is er
en precies dat is het mooie van een frisse
start. Een einde brengt vaak iets triests
met zich mee, maar het bijbehorende
nieuwe begin gaat hand in hand met een
gevoel van hoop en mogelijkheden. Probeer die postieve kant in het hoofd te
houden als je halverwege januari weer
eens aan je fiets zit vastgevroren.
Mark Zwartkruis
Hoofdredacteur 2013-2014
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FREEMDE FEITJES

In de acht Harry Potter-films heeft de rol van Severus
Sneep, gespeeld door Alan Rickman, verschillende uiteenlopende facetten. J.K. Rowling verklapte dan ook de volledige achtergrond en drijfveren van Sneep aan Alan Rickman, nog voor ze haar laatste boeken had geschreven. Zo
zou hij zich beter in kunnen leven in zijn personage.

De titel van de film The Karate Kid (2010) werd alleen
maar gekozen om de connectie met de gelijknamige film,
die in 1984 uitkwam, te behouden. In de nieuwste film
wordt namelijk helemaal niet aan Karate gedaan, maar
aan Kung Fu.

In Freemde feiten is in elke editie een reeks aparte en opmerk
schokkende gewichtsverschillen tot bijzondere improvisaties: w
Tekst: Babs Bingen

De in 2009 uitgekomen film Avatar bestaat maar liefst zestig procent uit computergegenereerde objecten waarvoor
motion capture is gebruikt. Aanvankelijk was de planning
dat deze grootse sciencefictionfilm al in 1999 in de bioscoop te zien zou zijn. Alle special effects zorgden er echter voor dat het budget van de film opliep tot wel 400
miljoen dollar. Geen enkele studio wilde dit grote bedrag
financieren. Tien jaar later, na een periode van technische
vooruitgang, kwam de film eindelijk uit.
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De populaire scène in Dirty Dancing (1987) waarin Johnny
en Baby op de grond naar elkaar toe kruipen terwijl ze
hun dans oefenen was geen bedoeld onderdeel van de
film. De twee acteurs waren tijdens de per ongeluk opgenomen warming-up wat aan het aanklooien terwijl de
werkelijke scène nog moest worden opgenomen. De regisseur vond het stukje echter zo leuk, dat hij besloot het
in de film laten.

Michelle Pfeiffer speelde in Batman Returns (1992) de rol
van Catwoman. Het zwarte latexkostuum zat zo strak dat
Michelle het maar voor korte tijd aan mocht hebben, om
te voorkomen dat ze flauwviel. Ze moest er zelfs vacuüm
in gezogen worden.

Johnny Depp speelde de rol van piraat Jack Sparrow in The
Pirates Of The Caribbean-filmreeks. Een van zijn opmerkelijke stopwoordjes is ‘savvy’. Hij gebruikte het als ‘snap
je?’ of ‘begrepen?’. Johnny improviseerde zelf deze kreet
tussen zijn tekst door tijdens de opnames van The Curse
Of The Black Pearl (2003) en bleef het daarna in alle films
gebruiken.

kelijke weetjes te lezen. In deze Freem: Freemde filmfeiten. Van
wat het publiek niet weet over de films die zij kijkt...
Christian Bale speelde in 2004 de rol van Trevor Reznik in
The Machinist. Voor deze rol viel de acteur maar liefst 27
kilo af door een crash dieet te volgen waarin hij alleen
maar koffie dronk en appels at. Na de opnames van de
psychologische thriller woog de toen 30-jarige Christian
nog maar 55 kilo, bij een lengte van 1,83 meter!

Een slow motion geluidseffect dat in de sciencefictionfilm Dredd (2012) te horen is, werd gebaseerd op een
liedje van Justin Bieber. De hit is 800 keer vertraagd om
tot het gewenste effect te komen.

In de film The Anchorman: The Legend of Run Burgundy
(2004) wordt door twee personages een restaurant bezocht met de Spaanse naam ‘Escupimos en su Alimento’.
Vertaald betekent dit: Wij spugen in uw eten.
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INTERVIEW

L A S T I G E
W O O R D E N
V E R R E
R E I Z E N

Jan Peter Pellemans, beter bekend als JP,
is bij iedereen bekend als Lingo’s woordenwonder. Voor deze Freem zijn we
op zoek gegaan naar de man achter de
stem. Zo werd al gauw duidelijk dat JP
meer in zijn mars heeft. Niet alleen voor
Lingo, maar ook voor populaire programma’s als Wie is de Mol? is hij al jarenlang
actief achter de schermen. Benieuwd
naar het verhaal achter deze mysterieuze man? Lees dan gauw verder…
Tekst: Pauline Veenstra en Mitchel Suijkerbuijk
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“KENNISOVERDRACHT
VIND IK FANTASTISCH”
Net als velen van ons, heeft Jan Peter niet
direct zijn ideale studie gevonden. Hij heeft
er maar liefst drie doorlopen, maar deze
niet allemaal afgemaakt. “Tegenwoordig zal
dit niet snel meer voor komen. Op de middelbare school was ik geïnteresseerd in geschiedenis. Zowel in België als in Nederland
probeerde ik het, maar het wilde helaas niet
vlotten. Later ben ik Nederlands gaan studeren en dit vond ik geweldig. Ik ben dan ook
de talige kant op gegaan.” De studie Nederlands kwam in de rest van zijn carrière goed
van pas. Hij kwam er tijdens zijn stage achter dat lesgeven aan middelbare scholieren
toch niet in zijn straatje paste. Hij wilde wel
lesgeven, maar dan in een commerciële setting. “In de jaren ‘90 had je de populaire cursus ‘Nederlands op de werkvloer’. Dit hield
in dat we de anderstalige Nederlanders op
de werkvloer goed Nederlands leerden. Ik
gaf trainingen hierin, dit vond ik geweldig
om te doen.” Hij breidde zijn werkzaamheden uit en gaf trainingen binnen bedrijven
om nieuwe werknemers basisvaardigheden
aan te leren. Deze gingen bijvoorbeeld over
notuleren, brieven schrijven en over je presentatie als bedrijf. “Ik gaf deze trainingen
bijvoorbeeld voor Schiphol en KPN. Kennisoverdracht vind ik fantastisch. Als mensen
aan het eind van de dag iets kunnen wat ze ’s
ochtends niet kunnen, vind ik dat geweldig.
Nog steeds geef ik af en toe een training.”

“HEE SCHAT, IK HEB IETS
LEUKS”
Een belletje van Angela Groothuizen leidde
tot een nieuwe stap in zijn carrière. Haar legendarische woorden “Hee schat, ik heb iets
leuks” brachten hem bij het toen nog ultrageheime, gloednieuwe televisieprogramma De
Mol. Angela zag dit programma in België op
de buis, had gezien hoe leuk dit was en wilde
dit graag naar Nederland brengen. Vanwege
zijn trainersachtergrond mocht Jan Peter
hier niet ontbreken en kreeg hij de nobele
taak van het begeleiden van de kandidaten.
Later is dit uitgegroeid tot één van de grootste successen op de Nederlandse televisie,
Wie is de Mol?. “Maanden van tevoren begint
voor mij de zoektocht naar een nieuwe top-

groep. Samen met mijn collega selecteer ik
kandidaten, stel ik het team samen en beslis
ik wie de mol wordt. Best een lastige taak,
want bekende Nederlanders hebben natuurlijk vaak een volle agenda. Hier komt bij dat
ze niet betaald worden voor hun deelname.
Een paar minuten per week de schaatsen
onderbinden of een sprong wagen van een
duikplank voor het oog van de camera is een
stuk lucratiever.” Kritisch als een echte CW’er
vroeg Freem zich af of er dan helemaal niks
gescript is. “Nee, we zijn hier zelfs erg tuttig

“Het heeft geen
heel diepzinnige
reden dat ik nooit
in beeld verschijn.”
in. In dat moeras van wantrouwen en vertrouwen bedenken we alleen de opdrachten.
We zullen dan ook nooit zorgen voor ongemakkelijke situaties door bijvoorbeeld de
temperatuur van de verwarming zodanig te
verhogen dat mensen zich oncomfortabel
voelen. In alle oneerlijkheid is het programma heel eerlijk. Ik neem ook de testimonials
af, de biechten. Deze zijn de spreekwoordelijke ruggengraat van het programma. Hier
vertellen de kandidaten namelijk wat ze gezien hebben en wat ze van plan zijn. Hierbij
zie ik het programma echt ontstaan”, aldus
Jan Peter.

BIJZONDERE SEIZOENEN
Het voortbestaan van het programma leek
niet altijd even zeker. Na vier seizoenen
dreigde de stekker uit het programma te
worden getrokken. Het gebruiken van de
succesformule ‘bekende Nederlanders toevoegen’ heeft het programma na een korte
mediapauze een nieuwe impuls gegeven.
Het is voor Jan Peter lastig te zeggen of hij
nu liever onbekende of bekende Nederlanders in het programma heeft. “Bij de bekende Nederlanders gaat het biechten wel een
stuk lekkerder. Het is voor hen ten slotte ge-

sneden koek, het is hun werk. Een versie met
onbekende Nederlanders komt nooit meer
terug, dat is verleden tijd.” Jan Peter heeft
wel duidelijke favorieten als het gaat om Wie
is de Mol?-seizoenen. Het afgelopen seizoen
met het ingrijpende ongeluk van Janine
Abbring zit zeker in de top 3, omdat het zo
heftig was. Ook won het afgelopen seizoen
de Gouden Televizier-Ring. Daarnaast vond
hij het seizoen in Mexico heel bijzonder met
BN’ers als Georgina Verbaan en Edo Brunner.
Het seizoen in Argentinië maakte een diepe
indruk op Jan Peter. Dit seizoen werd gewonnen door Frédérique Huydts, die enkele
maanden na de opnames stierf. “In dit seizoen hebben we heel grote stappen gemaakt
in de ontwikkeling van het programma.” Een
top 3 samenstellen vindt Jan Peter lastig,
want ook het derde seizoen in Portugal is
favoriet. In januari start het nieuwe seizoen
van het programma.

EN DAT IS… LINGO!
Naast Wie is de Mol? is Jan Peter vooral bekend van zijn werk bij Lingo, waar iedereen
hem kent als de mysterieuze JP. “Ik werd
gevraagd op de gang bij het kopieerapparaat
en men vroeg of ik een half jaartje Lingo wilde presenteren. Dan zou het mooi afgerond
kunnen worden en zou het programma stoppen. Het leek me hartstikke leuk om te doen.”
Nu, acht jaar later, is JP nog steeds elke
werkdag te horen. Hij keurt als jury woorden
goed en af en leidt de tien-letterwoorden
in. “Deze tien-letterwoorden bedenk ik zelf.
Maandelijks zoek ik de heetste nieuwtjes op
over taal en communicatie en daar bedenk
ik tien-letterwoorden omheen. Voor elke uitzending bedenk ik een apart thema. Ik heb
hier vreselijk veel lol in!”

ZWAAR WEER
Omdat JP en presentatrice Lucille Werner tegelijkertijd bij Lingo gingen werken, hebben
ze een innige band. Ze kenden elkaar niet
en zouden maar kort samen gaan werken.
“Toch hadden we direct een bijzondere klik.
We spreken elkaar dagelijks en zijn echt dol
op elkaar.” Zo heeft het tweetal samen met
de eindredacteur een Whatsapp-groep, waar
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INTERVIEW
elke ochtend druk gepraat wordt over kijkcijfers en Lingo-woorden. Momenteel gaan de
gesprekken ook veel over de verhuizing van
Lingo. Vanaf januari zal Lingo dagelijks vanaf
18.30 uur op Nederland 2 worden uitgezonden. “Gelukkig heeft Lingo al meerdere stormen doorstaan. Zo zou Lingo in 2005 naar
de middag verhuizen, maar werd dit besluit
na een paar middagafleveringen al teruggedraaid. Ook is Lingo in 2007 gered door toenmalig premier Balkenende. Lingo zou opgeheven worden en dit leidde tot veel protest
onder de kijkers, onder meer door Jan-Peter
Balkenende. En nu zijn we nog steeds op de
buis! Ik vind de verhuizing naar Nederland 2
wel spannend. Nederland 2 is meer een verdiepende zender. Toch zie ik de toekomst positief in. We mogen in elk geval weer een tijd
door met Lingo!”

CW DOET MEE
Sinds vorig jaar is Lingo aan het verjongen
geslagen en is Lingo een groot studioprogramma geworden. Eén formule is echter
ongewijzigd gebleven, namelijk het niet in
beeld verschijnen van JP. “Het heeft geen
heel diepzinnige reden dat ik nooit in beeld
verschijn. De vorige jury kwam ook nooit in
beeld en het is een rol die wel past bij het
programma. In de Verenigde Staten komt de
jury wel in beeld, maar daar is dat de voormalige Miss America. Tja, dat ben ik natuurlijk niet.” Met de verjonging van Lingo, zijn
ook de kandidaten jonger geworden. “Vaak
doorstaan jonge, frisse kandidaten de Lingo-test, die overigens een hel is. We selecteren er niet willens en wetens op, maar de
laatste jaren doen er steeds meer studenten
mee aan Lingo. Vaak studeren zij Media en
Entertainment of net zoals jullie Communicatiewetenschap.” Daarnaast richt Lingo
zich nu sterk op de educatieve kant van het
programma. Veel mensen gebruiken Lingo
namelijk om beter Nederlands te leren. “Lingo is absoluut niet louter amusement, maar
ook educatie”, aldus Jan Peter.

SWAHILINGO
Niet veel mensen weten dat Lingo ver de
grenzen over is gegaan naar Afrika. “IDTV
heeft daar een project geadopteerd aan
het Kilimanjaro Film Institute in Tanzania.

CW DOET MEE
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Kansarme jongeren kunnen daar opgeleid
worden tot cameraman of regisseur. De bedoeling is dat zij hierna ook echt een baan
krijgen, wat zeker nodig is, vanwege het bedroevende programma-aanbod op de Tanzaniaanse televisie..” Jan Peter en Lucille
bezochten samen twee keer dit instituut om
jongeren te leren een quiz te maken. “Lingo in het Swahilli werkte ontzettend goed,
er zijn veel bruikbare vijf-letterwoorden.
Omdat programma’s daar een educatieve
lading moeten hebben, hebben we thema’s
gebruikt als HIV en duurzaamheid. Binnen
die thema’s zochten we woorden op. Lucille
is ook nog in een ontbijtshow geweest om
het project te promoten. De afleveringen zijn
wegens financiële redenen niet uitgezonden.
Wel was het een heel mooi avontuur.”

NUDISTENLINGO
Een ander bijzonder project is NudistenLingo. “Lucille kwam met het idee om volgend
jaar op 1 juni een nudistenaflevering uit te
zenden. Laatst had een kandidaat geposeerd voor een naaktkalender en zo kwam
ze op dit idee. Iedereen is welkom bij ons. Ik
kan wel zeggen dat Lingo het laagdrempe-

ligste Nederlandse televisieprogramma is.
Omdat er in Nederland veel liefhebbers van
naturisme zijn, hadden we het idee om dit
te gaan doen.” Terwijl er veel onrust was in
Syrië en er veel speelde op de wereld, werd
NudistenLingo breed uitgemeten in de pers.
“Twitter ontplofte, het is enorm breed uitgemeten in de pers. Dat is wel bijzonder. Ons
programma zorgt voor een half uurtje spelplezier, maar als er iets is met Lingo, weet de
pers ons altijd goed te vinden.”

CUMSHOT
Al acht jaar lang is Jan Peter dagelijks te
horen. Wat is zijn favoriete Lingo-moment
van al deze jaren? “Natuurlijk kun je om het
‘cumshot-incident’ niet heen, dat ging de
hele wereld over.” In deze aflevering raadde een jongen of het woord soms cumshot
was. Jan Peter gaat er van uit dat hij het Lingo-woordenboek uit zijn hoofd had geleerd
en geen idee had van de betekenis. “Ook de
uitzending met Robert Jensen en Jan Paparazzi was leuk. Deze is ’s ochtends opgenomen en ’s avonds uitgezonden en was midden in de periode dat we opgeheven zouden
worden. Deze aflevering heeft er zeker toe
bijgedragen dat we nog bestaan”, aldus Jan
Peter. Lingo is één van de populairste en
langstlopende spelletjes op tv. Volgend jaar
bestaat Lingo al 25 jaar. “Hier gaan we veel
aandacht aan besteden, want het is bijzonder dat een spel al zo lang op televisie komt
en bij iedereen bekend is. Lingo is op zoek
naar de beste spelers van de afgelopen 25
jaar. Degenen die in de loop van de jaren het
beste resultaat geboekt hebben, krijgen een
kans om tegen elkaar in het strijdperk te treden. De beste Lingospelers, de echte Lingocracks, zetten het 25-jarig jubileum dus extra
luister bij. Ook staat de Lingo-app klaar. Deze
was er al even voor de iPhone, maar was zo’n
groot succes dat deze uitviel.” Houd Lingo
komend jaar dus goed in de gaten!
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ARTIKEL

Och, we kennen ze allemaal. Die momenten waarop je iets in de media ziet gebeuren waarvan je denkt: ‘Hé, volgens mij was dit niet zo
de bedoeling.’ Blunders die zo groot zijn, dat deze nog jaren desbetreffende personen kunnen achtervolgen. Oeps. Maar wat zijn nu de
spraakmakendste mediablunders? Wij bij Freem zijn de beroerdste
niet en zochten speciaal voor jou de leukste blunders bij elkaar. Geniet (en lach uit)!
Tekst: Carmen Quint en Tessel Stam

K

oning Willem-Alexander, wat doe je nu? Toen onze koning nog
geen koning was, maar een doodnormale huis-tuin-en-keukenprins, probeerde hij in 2009 indruk te maken tijdens zijn staatsbezoek
in Mexico. Onze koning is all about schone energie. Op een conferentie met aanwezigen van de Nederlandse en Mexicaanse olie-industrie, predikte hij dan ook dat er nu echt eens over die schone energie
gedacht moest worden, want ‘anders gaan de mogelijkheden in de
toekomst verloren.’ Heel mooi allemaal: toch had hij daarna beter
kunnen stoppen. Maar Alex zou Alex niet zijn als hij niet nog wilde
afsluiten met een spectaculair einde. In dit geval deed hij dat door
een oud Spaans gezegde in zijn toespraak te stoppen: ‘Camarón que
se duerme, se lo lleva al corriente.’ (voor de niet Spaans-sprekers onder ons, dit betekent: ‘Een garnaal die slaapt, wordt door de stroming meegevoerd.’) Onze prins veranderde echter ‘al corriente’ in ‘a
La Chingada.’ Beetje jammer, aangezien nu zijn uitspraak werd: ‘Een
garnaal die slaapt, wordt geneukt.’ De volgende keer toch maar even
je toespraak door je vrouw laten nakijken.

Als we het dan toch over blunders hebben, kunnen onze serieuze
journaalpresentatrices er ook wel wat van. We zagen al vaker tvshots van hen voorbij komen die nog eventjes aan hun truitje trokken, een knoopje van hun blouse openmaakten of met hun vingers
nog wat meer volume probeerden te creëren aan hun haar. Niet zo
spannend of heel grappig, daar zijn we inmiddels wel aan gewend.
Dionne Stax bracht ons echter op een andere manier aan het lachen.
In 2012 startte zij haar presentatiecarrière bij NOS op 3, het jongvolwassen journaal op Nederland 3. Sinds juli 2013 kreeg ze de kans om
met het ‘grote mensen nieuws’ aan de slag te gaan. En dat overdag
presenteren valt nogal tegen. Dit bleek dan ook toen zij 28 augustus
het zeven uur journaal ’s morgens presenteerde en ‘even’ haar ogen
dicht deed bij de reportage over een bosbrand. Wist zij veel dat die
reportage niet zo lang duurde als zij slaap nodig had en daardoor
haar slapende hoofd al enkele seconden in beeld was, voordat ze
doorhad dat ze weer een stuk tekst erover mocht voorlezen. Oeps.
Met de woorden ‘Eh pardon’ vervolgde ze haar verhaal weer. Toch
vermoeiend, dat presenteren.
Een muziekinstrument bespelen: iets wat veel mensen zouden willen, maar helaas niet voor iedereen weggelegd is. Zo ook voor Katy
Perry. Tijdens een optreden in München trad Katy op met het nummer Big Pimpin. Op een bepaald moment pakte Katy een blokfluit en
begon te spelen. En dat deed ze goed! Totdat ze stopte met spelen,
en de fluitmuziek vanzelf doorging... Katy werd uitgejoeld door het
publiek en gaf met rode koontjes toe dat ze helemaal geen fluit kan
spelen. Beetje gênant.
Maar Katy Perry is niet de enige ster die betrapt is op faken. Madonna, Mariah Carey, Whitney Houston en Chris Brown zijn ook beruchte
playbackers. Een opvallend, en vooral erg beschamend voorval, is
het playbacken van Beyoncé bij de inauguratie van president Obama. Ze zou niet genoeg voorbereid hebben en daarom hebben beslo-

10

I DID IT AGAIN...
ten het Amerikaanse volkslied niet live uit te voeren. Toch is het commentaar hierop vrij mild gebleven. De meeste Amerikanen vonden
het niet zo’n probleem, omdat Beyonce ‘toch wel kan zingen’. Nou B,
als je zo goed kan zingen, waarom doe je het dan niet?
Er is een andere lip syncer die een nog grotere blunder beging. De
slechtste playbacker is zonder twijfel Ashley Simpson. In 2004 trad zij
op bij Saturday Night Live. Toen haar band begon te spelen, hoorde je
Ashley zingen, maar zij zelf deed nog helemaal niks. De mensen van
de techniek hadden het verkeerde bandje opgezet, waardoor Ashley
en haar band een ander nummer speelden. Simpson stond met haar
mond vol tanden, en besloot daarom maar een soort klompendansje
te doen. Dit maakte het hele voorval alleen nog maar meer gênant!
Twitter lijkt een grote aantrekkingskracht te hebben voor blunders:
sterren denken even niet goed na en gooien er zo een domme tweet
uit. Eentje hiervan is Charlie Sheen. Hij wilde graag (om welke reden
dan ook) een telefoontje van Justin Bieber krijgen. Dus dacht Charlie:
weet je wat, ik stuur Justin gewoon even een tweet met mijn nummer
er in. Waar Sheen blijkbaar niet op gerekend had, was dat duizenden fans zijn berichtje gingen retweeten, en hem gingen bellen en

sms’en. Binnen enkele minuten had hij 1,800 sms’jes en honderden
telefoontjes ontvangen. Zijn telefoon kon deze populariteit niet aan
en gaf het ter plekke op.

Een andere ster die niet altijd even slimme tweets stuurt is Chris
Brown. Na een bezoek aan een filiaal van de Amerikaanse keten Wallmart plaatste hij een boze tweet, waarin hij zich beklaagde over het
feit dat de winkel zijn cd niet had. De winkel zou volgens hem de cd
niet in de schappen willen. Dit was niet zo’n slimme actie van Chris,
aangezien hij ‘vergeten’ was even aan het winkelpersoneel te vragen
waarom zijn cd niet te koop was. Als hij dit wel had gedaan, had hij
kunnen weten dat zijn cd totaal uitverkocht was. Een excuus was hier
zeker wel op zijn plaats!

Beetje jammer, aangezien nu zijn toespraak werd:
" Een garnaal die slaapt, wordt geneukt."
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THE
(C) WAY UP
Als student is het leven overzichtelijk: naar college, studeren, slapen en natuurlijk bier drinken! Er
komt echter een tijd dat je een diploma in je handen geduwd krijgt en je student af bent; wat dan?
The (C)Way Up geeft je een uniek kijkje in het leven na CW. Zo weet je toch een klein beetje wat je
mag verwachten in het ‘echte’ leven.
Tekst: Mitchel Suijkerbuijk

Dit keer is Lennart Elgershuizen aan het woord. In zijn studententijd was hij een actief persoon. Hij was voorzitter van
de culturele commissie en later van het tiende bestuur van Mycelium. Ook heeft hij naast zijn studie altijd gewerkt. Zo
werkte hij als vrijwilliger voor Radboud Kinder TV.
Na een baantje bij een callcenter begon voor hem het echte werk: hij
werd redacteur van het televisieprogramma House Vision. “Toevallig
kende ik iemand die werkte bij IDTV, de producent, en zonder veel
ervaring werd ik aangenomen. Ik bedacht de onderwerpen die aan
bod kwamen , dacht na over opnamelocaties en dacht mee over wat
er werd gezegd”, aldus Lennart.
Daarna ruilde hij Nijmegen in voor Amsterdam en kwam het volgende
avontuur op zijn pad: werken bij Endemol voor de programma’s
Nachtsuite en Kriskras, in de tijd dat belspellen op de Nederlandse
tv nog toegestaan waren. “Het werken bij Nachtsuite, gepresenteerd
door Christine van der Horst, was een leuke ervaring. Er waren
minimale restricties en ik bedacht samen met de rest van de redactie
bizarre, vaak erotische onderwerpen die in de uitzending kwamen.
Na één jaar had ik het wel gezien, aangezien de nadruk steeds meer
op de belspellen kwam te liggen.”

filmsterren kwamen voor onze camera.” Eén van de leukere interviews
was met George Clooney. “George Clooney had veel aandacht voor de
mensen achter de camera en was een heel geïnteresseerde man.” Niet
alleen filmde Lennart bij filmfestivals, ook ging hij naar de uitreiking
van de Golden Globes in Los Angeles. “Op de filmfestivals hing een
andere sfeer en waren de sterren meer bezig met het promoten van
hun films. Bij de Golden Globes liep men relaxed over de rode loper.

“George Clooney had veel aandacht voor de mensen
achter de camera en was een heel geïnteresseerde man.”
Bijzonder was hier de ontmoeting met Quentin Tarantino. Ook het
interview met Rutger Hauer zal ik nooit vergeten. Hij toonde veel
interesse in mijn werk als cameraman. Grappig is dat de interviews
met onbekendere sterren, van bijvoorbeeld arthouse-films, nog
leuker waren. Zij werden minder geconfronteerd met managers en
waren vrijer in hun uitlatingen.”

Naam: Lennart Elgershuizen
Functie: Eigenaar van LEV producties
Afgestudeerd in: 2003
Inmiddels heeft Lennart een eigen bedrijfje, LEV Producties,
waar hij items regisseert en montage- en camerawerk doet voor
meerdere opdrachtgevers. Zo heeft hij afleveringen gemonteerd van
Toppop 3 en Casanova Bootcamp. Ook heeft hij items gemaakt met de
winnaars van de verkiezing van de World Press Photo. “Ook maak ik
in opdracht van Castel Business Media vier keer per week items voor
Prorail. Deze zijn te zien op www.prorail.nl”, aldus Lennart.

Vervolgens kreeg Lennart een baan waar vele CW’ers van dromen.
Hij werd aangenomen bij New Haven Producties en samen met
filmkenner René Mioch vloog hij de wereld over om filmsterren
voor de camera te krijgen. René Mioch interviewde, terwijl Lennart
filmde. “Het was een hele leuke tijd waarin ik vele filmfestivals heb
afgestruind. Ik was bijvoorbeeld bij het filmfestival van Cannes, hét
epicentrum van de filmwereld. Alle deuren stonden open en vele
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Een carrière om van te dromen natuurlijk, maar heeft Lennart ook
veel gehad aan CW? “Ik heb zeker veel gehad aan de studie. Je
leert kritisch kijken naar de media en deze kritische houding is heel
belangrijk. Vooral bij de colleges van Addy Weijers heb ik inzichten
opgedaan die nog steeds van belang zijn. Ook de colleges van Paul
Hendriks Vettehen staan me bij.” Een tip van Lennart is om je te
onderscheiden van de rest door veel dingen te doen naast je studie.
“Tijdens je studie heb je alle mogelijkheden om je te verbreden. Doe
dat dan ook, of dit nu binnen of buiten de universiteitsmuren is. Er
zijn zoveel mogelijkheden, het is zonde om deze onbenut te laten!”.

COLUMN

Bittere Studententijden
Haastig fiets ik naar huis. Niet dat het nog uitmaakt, de regen komt met bakken uit de
hemel. Droog thuiskomen is al een verloren zaak. Eenmaal binnen gooi ik mijn jas over de
rieten stoel en trek de koelkast open. Shit, boodschappen…
										 Tekst: Ismae van Gils
Wekelijks schuif ik dat karwei zover mogelijk vooruit. Te ver eigenlijk. Bij gebrek aan
beter ontbijt ik dan met de droge kontjes
van mijn brood en cornflakes zonder melk.
Tja, je bent student of je bent het niet. Met
tegenzin hijs ik me weer in die zeiknatte jas,
ik trek de deur achter me dicht en sjok de
winkelstraat in.

naar een handje sperziebonen voor nog
geen €0,80 maar in plaats daarvan stuit ik
op roerbakgroenten voor €2,29. Zijn ze wel
helemaal lekker?! Bij de Hema kan ik een
heel avondmaal krijgen voor €2,50! Net als
ik aanstalten wil maken de Spar te verlaten
valt mijn oog op een aanbieding: spruitjes

Ik woon boven de Spar, maar omdat die
keten natuurlijk niet voldoet aan het gewenste studentenbudget loop ik normaalgesproken liever een aantal meters extra
richting de Aldi. Studentikoos als ik ben,
ga ik altijd op zoek naar het goedkoopste
product. Helaas is het assortiment van deze
Duitse discounter enigszins beperkt. Vaak
moet ik dus ook nog oversteken naar de
Albert Heijn, waar ik voornamelijk aas op

“Zo’n beest is ook niet achterlijk, die eet dat grut echt niet.”
€0,79. Ik spring zowaar een gat in de lucht.
Niet omdat deze kleine kooltjes in de aanbieding zijn (ik vind ze niet te pruimen),
maar voor gezond en goedkoop valt echter
veel te zeggen.

“Zijn ze wel helemaal lekker?! Bij de Hema kan ik een heel
avondmaal krijgen voor €2,50!”
AH Basic- en bonusproducten. Ik kom nu
vast over als een enorme gier maar hé, dat
valt best mee. Ik trakteer jullie bijvoorbeeld
maar al te graag op een biertje (een Basic of
Schultenbrau welteverstaan).
Wegens het hondenweer besluit ik voor de
verandering de Spar binnen te lopen. Daar
heb ik dus onmiddellijk spijt van. Ik zoek

‘Als er iets gezond is, dan zijn het wel…’
kreeg ik als klein meisje te horen wanneer ik
het weer eens vertikte om die bittere krengen te eten. Vijf spruitjes moest ik nuttigen
voordat ik van tafel mocht. Waar ik normaal
gesproken nog geen twintig minuten nodig
had voor mijn avondmaal, werd het op de
avond van ‘de spruit’ algauw een latertje.

Ik vond het wel best, vanaf de tafel was de
televisie prima te zien.
Telkens wanneer ik een poging deed zo’n
groene knikker naar mijn mond te brengen
kneep ik met mijn andere hand mijn neus
dicht. Had ik maar een hond aan m’n voe-

ten liggen, waar ik die spruitkool stiekem
aan kon voeren. Ach, en al had ik die. Zo’n
beest is ook niet achterlijk, die eet dat grut
echt niet. In gedachten zag ik mijn moeder
al voor me staan, handen in haar zij en een
pruimmond van jewelste.
Als uitwonende student bepaal ik uiteraard
zelf hoelang ik met die spruiten voor m’n
neus blijf zitten en wat ik er mee doe. Ik
kan er bij wijze van spreken een potje mee
knikkeren. Verder is het aan mij hoeveel ik
er eet en, niet geheel onbelangrijk, óf ik ze
überhaupt ga eten. Ik leg de spruiten terug
in het schap, steek de straat over en stap de
snackbar binnen: “een patatje mayo met
extra uitjes alstublieft”. Gewoon omdat het
kan.
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MYCELIUM

De commissies stellen zich voor

Mycelium

Weekendcommissie
De weekendcommissie is verantwoordelijk voor het organiseren
van het elk jaar weer fantastische ledenweekend. Het ledenweekend van dit jaar heeft al plaatsgevonden met als thema ‘De grootste
familie van Nijmegen’. De weekendcommissie die dit legendarische
weekend georganiseerd heeft bestond uit Eline van der Plas, Benoit
Gütz, Niek Ubachs, Lisan Boerrigter, Nikki Mennen, Loes Pustjens
en Fleur Verdenius. Vond jij het ledenweekend ook zo leuk? Jij kan
deel uitmaken van de weekendcommissie voor het ledenweekend
in 2014, halverwege het jaar zal hier een nieuwe commissie voor gevormd worden.
Eetcommissie
Wie houdt er nu niet van eten, iedereen toch?! Vooral eten dat lekker ongezond is en waar we eigenlijk vanaf zouden moeten blijven.
Het doel van deze commissie is ervoor te zorgen dat niemand in het
weekend uitgehongerd bij zijn ouders thuiskomt. Alvast onze excuses als je iets zwaarder weegt na dit jaar, maar ons motto is: hoe
meer vetjes, hoe meer vreugd. Dat komt dus helemaal goed dit jaar.
Wij zijn verantwoordelijk voor alle eetactiviteiten en lekkere hapjes
die je gaat nuttigen aankomend jaar. De eetcommissie bestaat uit
Claudia Dikkers, Tess Verhees, Charlotte Kapeczuk en Kim Braspenning.
Lustrumcommissie
Mycelium bestaat 25 jaar! Het is een eer dat we dit lustrum mee
mogen maken. Dit moet groots gevierd worden met een lustrumweek in mei om de verjaardag van Mycelium te vieren. Maar niet
alleen in mei; het hele jaar door zijn er activiteiten in verband met
het lustrum van Mycelium. Deze unieke verjaardag zou niet op dezelfde manier gevierd kunnen worden zonder de lustrumcommissie. Wij zijn met heel veel Myceliumliefde en enthousiasme bezig
er een grandioos lustrumjaar van te maken. De lustrumcommissie
bestaat uit Britt Gommans, Daan Bardie, Eline van der Plas, Niek
Bosma, Laura Schaap, Melanie Klösters, Ilse van der Vee, Dorien
Duijsings en Kim Braspenning.
Feest- en Borrelcommissie
De Feest- en Borrelcommissie, ook wel de FeBo genoemd. De naam
zegt het natuurlijk al; de commissie die zorgt voor alle geweldige
feesten en borrels van Mycelium. Dit studiejaar wordt de commissie
gevormd door Marloes Cattel, Sophie Kappert, Julia van Berkum,
Kiki Schenkels, Bart Jansen en Dionne Heijting. Aankomend jaar
worden er naast de nodige borrels ook een gala, twee open CW’s,
de Ingloriousfeesten en het S-feest georganiseerd. Een beetje tijd
voor ontspanning moet er ook zijn, het studentenleven bestaat per
slot van rekening niet alleen uit hard studeren!

Sport- en spelcommissie
De sport- en spelcommissie is er voor de meest geweldige spellen
en sport-activiteiten! Uiteraard zullen aan aantal waardevolle tradities in stand worden gehouden; denk aan het jaarlijkse Mycelium
Zaalvoetbaltoernooi, een liftwedstrijd en het bloedstollend spannende moordspel wat afgelopen jaar werd geïntroduceerd. Daarnaast zitten de leden van de sport- en spelcommissie vol met nieuwe creatieve ideeën. Deze commissie, bestaande uit Stijn Bruijns,
Kevin Heuts, Pauline Sluijpers en Laurien Rozeboom zal dit jaar dan
ook vol enthousiasme aan de slag gaan om een aantal sportieve
en gezellige activiteiten te organiseren, zodat de bierbuikjes van de
Myceliumleden niet al te dik worden.
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m Inside
Introductiecommissie
Hoe kun je de kersverse eerstejaars een geweldige eerste indruk geven van Nijmegen, Mycelium en communicatiewetenschap? Juist
ja, door een fantastische introductie te organiseren. Dit jaar gaan
wij – Laura Fekken, Lotte Heideman, Niki Mostart, Fabian Reulink,
Niek Ubachs, Noortje Smeltink, Iris Stolk en Dionne Heijting – daarvoor zorgen. We moeten er helaas nog een tijdje op wachten, maar
als het eenmaal zo ver is gaan wij de eerstejaars de tijd van hun
leven bezorgen tijdens de introductie van 2014.

Reiscommissie
De studiereis is nog ver weg, maar het is ieder jaar weer een week
om nooit te vergeten! Om dit jaar weer een week vol pret neer te
zetten hebben Oskar Evers, Djahmal Mewar, Dana Meevis, Thomas
Pesiwarissa en Beau van Ooijen hun krachten gebundeld. Met ons
vijven zijn we al druk bezig met het organiseren van de reis. De studiereis zal plaatsvinden in de meivakantie, de locatie blijft nog even
geheim.. Dus ga je koffers maar vast pakken en zet al je stufi opzij,
want dit gaat een reis worden om nooit te vergeten!

Sponsorcommissie
Dit jaar bestaat de sponsorcommissie uit Vera de Bresser, Joel
Hendrix, Maike Lorenz, Renske ter Borg en Melvin van der Waal. Dit
jaar zullen wij hard ons best gaan doen om zowel grote als kleine
sponsoren binnen te halen zodat Mycelium alle leuke en betaalbare
activiteiten kan blijven organiseren! Ook zal deze commissie weer
kortingen gaan regelen bij verschillende winkels, restaurantjes en
kroegen in Nijmegen. Zo kun jij daar als Myceliumlid met je pasje
korting krijgen. Natuurlijk zorgen wij ook dit jaar weer voor een
goodiebag bij de introductie en andere activiteiten, gevuld met vette gadgets.

Excursiecommissie
Boeken lezen en theorie leren is natuurlijk hartstikke leuk, maar
omdat je ook wel eens wilt weten hoe het er in de praktijk aan toe
gaat organiseert de excursiecommissie dit jaar weer verschillende
excursies binnen Nederland! Dit jaar bestaat de commissie uit Kim
Artz, Karlijn van Holt, Cecile Megens, Beau van Ooijen en (om het
testosterongehalte wat omhoog te krikken) Mans Pere. Van televisieopnames tot bedrijfsbezoekjes, niets is deze commissie te gek.
Waar we dit jaar allemaal naartoe gaan is nog niet bekend, maar
wie weet belanden we ergens waar jij later wel zou willen werken!

Promotiecommissie
De promotiecommissie zorgt voor de promotie van alle door Mycelium georganiseerde activiteiten. De taken van de leden in de promotiecommissie variëren van het maken van posters en filmpjes tot
het tot stand brengen van een prachtig smoelenboek! Elke activiteit
van Mycelium dient natuurlijk goed gepromoot te worden, zodat er
zoveel mogelijk leden en niet-leden aan zullen deelnemen en de
naam en faam van Mycelium tot in het oneindige kan bloeien. Ook
dit jaar doet de promotiecommissie, bestaande uit Kiyara Makatita,
Joep Oude Egbrink, Lucas Prigge, Loes Pustjens en Laurien Rozeboom weer vol enthousiasme haar werk!
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Mycelium
Cribs
Ik ben Jordy, eerstejaars CW’er en lid bij Carolus magnus

Wie: Jor
dy van
Langen
Wat: Ka
mer in
dispuut
Met: in
shuis
totaal
13 kam
Waar: S
ers (!)
metiuss
traat, N
Hoe gr
ijmegen
oot: 22
m2

Welkom bij het huis van dispuut
Elegast van N.S.V. Carolus Magnus

Dit is een van de grootste kamers van
een van de grootste dispuuthuizen van
Nijmegen, een droom voor Jordy…

Hoe langer je in huize Elegast woont, hoe groter de kamer die je verdient.
De ruime tuin (inclusief zwembad) dient
meestal als fietsenstalling, maar wordt
ook wel eens gebruikt als dansvloer voor
een mooi huisfeest.

Het hart van huize Elegast, hier wordt geborreld en gediscussieerd.

This is where the magic happens…
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m Inside
TROS Ledenweekend

Het legendarische ledenweekend van Mycelium stond weer voor de deur met als thema
‘TROS’. Vijftig Myceliummers reisden af naar Geldrop om daar een weekend spelletjes te
doen, bier te drinken en te feesten. Nadat alle Myceliummers gearriveerd waren kon het
feest beginnen en wel met… een overheerlijke – en niet zoals voorgaande jaren veel te
weinig kruiden en saus bevattende – pasta. De eerste biertjes werden genuttigd en de
buikjes begonnen langzaam rond te raken, toen de groep werd verdeeld in zes families,
namelijk de familie Tol, Kwakman, Smit, Keizer, de Witte en Schilder. De strijd kon beginnen.
Tekst: Mitchel Suijkerbuijk en Valery Bolscher

Tijdens het spel ‘1 tegen 100’ werd de kennis van de families getest. Zo moesten ze
weten hoe de personages uit Piet Piraat
heten en uit hoeveel personen de grootste
familie uit Nederland bestaat (dit waren er
overigens 21, woow!). Toen alle hersenen
weer in chillmodus verkeerden en het aantal streepjes op de dranklijst steeg, werd
het tijd voor het volgende spel: Black Stories ofwel ‘Flikken Geldrop’. Commissielid
Fleur lag buiten dood op de grond met een
FHM (For Him Magazine, ja, blote tieten) in
haar handen. Alle families moesten langs
posten op het terrein om zo nieuwe aanwijzingen te achterhalen over wat er met
Fleur was gebeurd. In de conclusies kwamen termen als lesbisch, eyeball licking en
zelfmoord voorbij, maar het bleek vooral
te maken hebben met het feit dat Fleur

lenzenvloeistof nodig had en deze zocht in
de tas van Niek, waar ze – verrassend genoeg – een FHM tegenkwam en van de trap
naar buiten viel. De oplossing was net iets
te hoog gegrepen voor de families. Dit kon
de pret echter niet drukken, het was tijd

hoop gezelligheid. Dit weekend was ezelen
weer een actieve bezigheid. Later was het
tijd voor het ‘Muziekfeest op het plein’. Er
werd hard gefeest en om de muziekstijl te
bepalen kon je een slinger geven aan het
rad, waarop verschillende muziekstijlen
stonden. Zo werd er gefeest op dj Ötzi en
kwam de meest foute muziek voorbij. En
natuurlijk ging het feest weer tot in de vroege uurtjes door!

om te feesten! Tot ’s ochtends vroeg werd
gedanst en geouwehoerd wat resulteerde in een ochtend vol brakke koppen die
een boterham en kopje koffie naar binnen
werkten in de bekende rode Mycelium Lustrumtrui.
Toen iedereen weer een beetje was bijgetankt, kon de speurtocht ofwel het spel
‘De wereld is mooi’ beginnen. Hierbij werd
onder andere Memory gespeeld en moest
men een scène uit een TROS-kinderprogramma uitvoeren. Nadat de families de
plassen water en wilde buffels in de wei
hadden getrotseerd, kon iedereen weer
een beetje opwarmen met een kopje thee.
Opwarmen zat er echter niet lang in, want
al snel begon het spel ‘Te land, ter zee en in
de lucht’, waarbij de groepjes onder andere
‘Twister XXL’ speelden en bier dronken op
een racefiets.
In de avond was er uiteraard weer een

De volgende ochtend vond het eindspel
plaats, het Rad van Fortuin. Met het beetje
energie dat iedereen nog had, mocht men
actief meedoen met spelletjes als spijkerbroekhangen en buiklachen. Daarna vond
de grote finale plaats. De punten werden
bij elkaar opgeteld en de spanning steeg.

Om beurten mochten de families aan het
Rad van Fortuin draaien, waarbij de best
presterende families van de eerdere spellen vaker aan het rad mochten draaien dan
de minder presterende families. Uiteindelijk was de familie Kwakman hekkensluiter
van de top drie. De familie Tol belandde op
een mooie tweede plaats. De absolute winnaar van het weekend was de familie Schilder, die naar huis ging met een prachtprijs,
namelijk een verzamel-cd vol Hollandse
hits!
Op zondagmiddag gingen vermoeide Myceliummers weer met een tevreden, brak
gevoel naar huis. Zoals het hoort. Het
TROS-ledenweekend was een waanzinnig
succes!
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VRAAG VAN VANDAAG:

‘Welke gebeurtenis had jij liever achter de
schermen willen houden?’
TEKST: VALERY BOLSCHER EN MAARTJE SPIEKSMA

Djahmal Mewar, tweedejaars: “Ik werk in de horeca in de Efteling. Ik vraag dan altijd zeer
beleefd aan klanten: “Kan ik u helpen?”. Op een dag kreeg ik een hele groep meisjes van mijn
leeftijd voor me. In plaats van “Kan ik jullie helpen?”, versprak ik me en vroeg ik “Kan ik jullie
hebben?”. Best wel gênant.”

Kiki van der Waals, eerstejaars: “Het strippen tijdens de introductie. Met Team Blauw gingen
we helemaal tot in ons ondergoed op You Can Leave Your Hat On van Joe Cocker, om de karaoke te winnen. Gelukkig zijn de foto’s niet op de Mycelium website gekomen…”

Vera en Niek, tweedejaars en vierdejaars: Vera: “We hadden reünie van het introductieweekend in Ol Round. We moesten op statafels staan, een pietenpak aan en strippen om de
titel ‘beste mentorouder’ te winnen. Ik deed alleen behalve het pietenpak ook de rest van m’n
kleding uit en stond in BH en onderbroek.”
Niek: “Overal lag slagroom. Toen ik Vera van de tafel af wilde tillen gleden we dus onderuit.
Toen heb ik uiteindelijk maar slagroom van Vera’s been afgelikt.”

Julia van Berkum, eerstejaars: “Afgelopen zomer ben ik van een fontein gedonderd in Albufeira. Ik dacht opeens: oh, ik word nat, dus ik wil eraf. Toen schaafde ik met mijn been over de
grond. Ik heb er een litteken aan overgehouden.”

Thijs Kuppens, tweedejaars: “Ik had een druk weekend met veel feestjes en had al behoorlijk
wat gedronken. Op het laatste feestje liep ik de achtertuin in, om te plassen. Twee uur later
werd ik wakker van het omkantelen van een aanhangwagen, waar ik in lag. Blijkbaar was ik
zo moe dat ik daar ben gaan liggen om te slapen. Gelukkig was nog niet iedereen op het feest
vertrokken en kon ik me nog subtiel tussen de rest mengen.”

Kevin Heuts, derdejaars: “Toen ik 15 was, vertelden mijn vrienden dat een meisje dat ik
nog niet kende King Kong heette (terwijl haar echte naam Hong Yang is). Ik heb haar met
die naam aangesproken en toen werd ze enorm boos, omdat ze daarmee gepest werd. Vervolgens kreeg ik een keiharde trap in mijn klokkenspel en heb ik daarna een kwartier op de
grond gelegen.”
Dennis Arns, vierdejaars: “Twee jaar geleden deed ik mee aan de Batavierenrace. Ik stond in
het centrum van Enschede te wachten voordat ik de laatste etappe zou gaan lopen. Overal
werd gratis Aquarius uitgedeeld en daar had ik goed gebruik van gemaakt. Als gevolg daarvan
moest ik nog even plassen. Ik liep een steegje in en liet me gaan, tot ik merkte dat mijn plas
terug spetterde, aangezien ik tegenover een stalen plaat stond. Alle kleding was al in het busje mee terug, dus moest ik de laatste etappe lopen met urinespetters op mijn broek. Dat had
ik wel graag achter de schermen willen houden ja.”

Fleur Verdenius, derdejaars: “Mijn blunders met autorijden. Op de snelweg moest ik een afslag nemen. Toen ik dacht dat ik er één zag, bleek dat ik op een invoegstrook reed die overging in een vluchtstrook. Om het nog wat meer gênant te maken… papa reed achter me.”

18

‘GESPOT’ IS HOT!

ARTIKEL

Iedereen die gebruik maakt van Facebook heeft er vast wel eens van
gehoord: de Facebookpagina’s Hartstocht in de Trein, Hartstocht in
Apeldoorn, Gespot: Prinsenbeek, Gespot: UB RU en nog vele andere. Je
komt de liefde van je leven tegen, in bijvoorbeeld een stad, in de trein, of
in de bibliotheek, maar je hebt geen mogelijkheid gekregen om namen
of nummers uit te wisselen. Huilen! Deze Facebookpagina’s geven je
echter een nieuwe kans om samen nog lang en gelukkig te leven.
Tekst: Valery Bolscher

De Gespot: UB sites zijn door twee jonge
mannen gemaakt. Zij studeerden twee jaar
geleden af in Utrecht en zijn begonnen met
de hype. Het werd hen veel te veel, waardoor
ze een community hebben opgezet. In elke
stad zijn er één tot drie mensen die de berichten lezen, controleren en plaatsen op de
tijdlijn. Degene die de berichten selecteert
van Gespot: UB RU, zit zelfs vaak in de bibliotheek terwijl de berichten worden geplaatst.
Toch weet niemand wie het is. Anonimiteit is
belangrijk, vinden de paginabeheerders van
de sites.
Men probeert vooral zoveel mogelijk te
plaatsen, mits de berichten niet racistisch of
seksistisch zijn. Verder zorgen de beheerders
ervoor dat er geen reclame in de berichten
zit, dat er een gezellige sfeer op de pagina
blijft, dat er geen zeurberichten online komen over scholieren die examens hebben
en dat de afzenders anoniem blijven, tenzij
ze zelf hun naam nadrukkelijk vermelden.
Vooral de flirtberichten worden geplaatst en
zo weinig mogelijk oproepen voor verloren
etuis, pennen, et cetera.
Een voorbeeld van een succesvolle match is
te vinden op de pagina Gespot: UB INTRO.

“Hoi gespot!
Ik hoop dat ik niet te laat ben
met dit berichtje, maar ik ga
het
gewoon
nog
proberen...
Op het kampeerweekend van I Wanna
Be Famous heb ik bij het speeddaten
met een mentorpapa van Communicatiewetenschap gepraat. Onze date
was als laatste en het liep dan ook
een beetje uit. Ik, mentorkindje van
Pedagogische wetenschappen, zou
het leuk vinden om deze jongen wat
beter te leren kennen, maar ik heb
zijn nummer niet gevraagd en ik kan
hem ook niet vinden op Facebook! Dus
dan maar zo: leuke mentorpapa van
Communicatiewetenschap, zin om samen een keer wat te drinken?
Nummertje 24”
De respons van de gelukkige jongeman,
Wim, luidde als volgt:
“Ik zat tegenover haar met de laatste ronde speeddaten op het introductieweekend I Wanna Be Famous.
Dat was op zich wel leuk. Dus toen

de meeste mensen al naar binnen gingen voor dat feest, zat ik
daar nog even met haar te praten.
Een paar dagen na de intro kwam ik
’s ochtends naar beneden in Lochem
voor een ontbijt. Terwijl ik mijn muesli
in een kom gooi vraagt m’n zusje of ik
met een meisje van Pedagogische wetenschappen had gepraat op het introweekend. Ik vroeg verbaasd: “Huh, hoe
weet jij dat?” Ze verklaarde dat ik gespot was op de Gespot: RU INTRO Facebookpagina en niet veel later werd ik er
in getagd. Toen ze me had toegevoegd
en we nummers hadden uitgewisseld
volgde al snel onze eerste date in Café
Samson. Ze is inmiddels m’n vriendin.”
Wat overigens nog leuk is om te vermelden:
Nijmegen is de meest poëtische studentenstad van alle Gespot UB sites. Amsterdammers zijn direct en Utrechters zijn wat hitsiger
in het schrijven van hun gespot berichtjes.
De Facebookpagina’s hebben in sommige
gevallen dus zeker nut. Wellicht kunnen de
sites in de toekomst dan ook babykaartjes
of huwelijksuitnodigingen verwachten, want
Wim en Nummertje 24: zij leefden nog lang
en gelukkig samen…
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Doe eens ge

Een radio-uitzending lijkt met één knip in de vingers tot stand te komen.
DJ’s kletsen er op los, luisteraars hangen plotseling aan de lijn in de uitzending en bovenal worden er veel lekkere plaatjes gedraaid. Maar vergis
je niet. Zo’n programma vergt de nodige voorbereidingen. Zelfs tijdens
de uitzending worden nog de laatste puntjes op de ‘i’ gezet. Nieuwsgierig
naar hoe radio behind the scenes in z’n werk gaat? Freem was erbij en doet
verslag!
Tekst: Ismae van Gils en Maartje Spieksma
Visual Radio
Het is twee uur ’s nachts. Normaal gesproken draaien we ons
op dit tijdstip nog drie keer om,
maar vandaag gaat dat niet op.
Samen met Marloes Braakhekke, producer bij 3FM, worden
we over een klein uur verwacht
op het Media Park in de studio
van 3FM, om de uitzending van
Barend en Wijnand bij te wonen.
Om de laatste slaap te verdrijven, gieten we nog een flinke
kop koffie achterover. Tijd om te
vertrekken.
Bij binnenkomst vallen we midden in de uitzending van Sander
Hoogendoorn, die tevens een
gedeelte van de Freaknacht verzorgt. Opmerkelijk zijn de vele
televisieschermen die in de regiekamer hangen. Live webcambeelden van luisteraars thuis en
beelden die rechtstreeks door
de cameravrouw vanuit de studio worden opgenomen, wisselen elkaar af. Deze beelden
zijn live te zien op Nederland 3.

Tijdens de Freaknacht wordt radio gecombineerd met televisie,
ook wel Visual Radio genoemd.
‘Radio om naar te kijken en televisie om naar te luisteren’, is de
beschrijving die Sander Hoogendoorn aan Visual Radio geeft.

“Radio om naar
te kijken en
televisie om naar
te luisteren.”
Barend en Wijnand
Klokslag vier uur nemen Barend
en Wijnand plaats in de studio.
Marloes en haar stagiair Koen
nemen de taak van producer
op zich. Deze taak is van groot
belang achter de schermen. ‘De
regie leidt de uitzending in goede banen, als producer houd ik
continu contact met de studio
en speel ik in op boodschappen
van de DJ’s’, legt Marloes uit.
Terwijl wij met een beker koffie
plaatsnemen in de regieruimte

en rustig toekijken hoe alles in
z’n werk gaat, staan we versteld
van de gezellige chaos die er in
de ruimte heerst. De tafels liggen
vol met lege koffiebekertjes en
zakken chips. Hoewel iedereen
zijn werk zeer serieus neemt, is
er tijdens de muziekblokken voldoende tijd om te ouwehoeren.
Opvallend is dat er een hele relaxte sfeer hangt, en dat terwijl
het werk zo af en toe ook best
zijn stressmomenten kent.
Foutje!
Radio bestaat voornamelijk
uit handwerk, het kan daarom
natuurlijk gebeuren dat er een
verkeerd schuifje wordt opengezet waardoor de zender stilvalt of dat een beller plotseling
wegvalt. Om dit soort fouten te
voorkomen zijn er van tevoren
al maatregelen getroffen. Zo
bestaat er een noodband die
wordt ingeschakeld wanneer
de zender stilvalt. In zo’n geval
moet de regie contact opnemen
met het verbindingscentrum.

Barend achter de knoppen, helemaal in zijn element.

20

ek, kijk radio!
Vanuit daar kan de noodband
weer worden uitgeschakeld.
Een andere oplossing is simpelweg improviseren. Tijdens een
uitzending is er altijd veel interactie met luisteraars, iets waar
de DJ’s en de regie weinig controle over hebben, en dus kan
er wel eens iets fout gaan. Zo
hing beller Marjan drie minuten
geleden nog in de wacht. Zij kon
ieder moment door Barend in
de uitzending worden gehaald
maar werd tijdens het wachten
opgepiept door haar werk. Het
gevolg? Een dode lijn. De DJ’s
wuiven het weg met een geintje, terwijl achter de schermen
vliegensvlug beller twee wordt
doorgeschakeld naar de uitzending.
Hallo wie is daar?
Bellers in de uitzending. Het lijkt
altijd zo’n spontaan gebeuren,
Naast regie zijn er uiteraard meer
taken achter de schermen.
Een klein overzichtje:
Technicus: zorgt ervoor dat alle
muziekbandjes die in de uitzending komen gesoundcheckt worden. Tevens controleert de technicus de apparatuur.
Cameravrouw: filmt de DJ’s en
artiesten in de studio. Daarnaast
heeft zij via een oortje nauw contact met de persoon die gaat over
de cameraregie.
Cameraregie: Deze persoon schakelt tussen verschillende beelden
en is verantwoordelijk voor wat de
kijker op televisie ziet. Naast beelden uit de studio kunnen dit ook
webcambeelden van kijkers/luisteraars thuis zijn.
Zendermanager: beslist over het
algemene beleid van de zender. Hij
zorgt ervoor dat 3FM een steady
merk is.
Regie/producer: Leidt de uitzending in goede banen door het
draaiboek aan te houden. Ook
checkt de regie de Facebookpagina
en alle sms’jes die binnenkomen.
NOS-redactie: ‘s Nachts wordt het
nieuws vanuit een centraal gebouw ingesproken en is op iedere
radiozender hetzelfde NOS-nieuws
te horen. Overdag beschikt 3FM
over een eigen NOS-redactie.

Coen belt met een luisteraar voordat deze in de uitzending komt.

maar niets is minder waar. Bellers worden voorgeselecteerd
en daar komt nog best het een
en ander bij kijken. Het begint
meestal met een vraag van de
DJ’s aan het publiek. Dit kan variëren van een prijsvraag tot aan
een muziekrequest. Tientallen
sms’jes komen binnen op het
scherm bij de regie. De selectie
kan beginnen!
Fase 1:
In eerste instantie kijkt de producer welke luisteraar het meest
boeiende verhaal instuurt. Vervolgens checkt de producer het
archief van dit telefoonnummer,
zodat hij in één klap kan zien wat
de berichtgeschiedenis van deze
luisteraar is.
Fase 2:
Om bellers zo goed mogelijk te
selecteren wordt naast het gesms’te verhaal ook telefonisch
contact opgenomen met een
aantal luisteraars. De producer
stelt vragen als:
wie ben je, wat ben je aan het
doen, waar kom je vandaan en

waarom heb je ge-sms’t?
Bij de nachtuitzending is dit
voorbellen extra belangrijk. De
producer kan zo beter peilen of
luisteraars goed aanspreekbaar
zijn en er bijvoorbeeld niet een
dronken student aan de andere
kant van de lijn hangt.
Fase 3:
De uitgekozen luisteraars worden in de wacht gezet. De dj’s
halen de bellers door middel van
een simpel schuifje in de uitzending.
Draaiboek
Tijdens de uitzending zijn zowel
de producers als de DJ’s achter
de schermen behoorlijk druk.
De Freaknacht heeft een vol en
druk programma in verband met
live-bandjes, camera- en televisiebeelden. Het is dan ook noodzakelijk dat het programma van
tevoren grotendeels vast staat
in het draaiboek, en daarmee
bedoelen we natuurlijk niet alleen het NOS-nieuws dat ieder
uur voorbij komt. In het draaiboek staat tevens vast op welk
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tijdstip bellers in de uitzending
worden gehaald, hoeveel tijd er
is voor de muziekband in de studio, wanneer de reclameblokken
worden uitgezonden en hoeveel
nummers er achter elkaar gedraaid kunnen worden.
Typerend is dat Barend en
Wijnand zelf het draaiboek in
elkaar zetten, terwijl deze taak
normaal gesproken grotendeels
in handen van de producers

“Zelfs als ik in
de supermarkt
loop heb ik mijn
antennes
aan
staan.”
ligt. In redactievergaderingen
overleggen DJ’s en producers
welke artiesten interessant zijn
om naar de studio te halen. Vaak
kiest de DJ van het programma de artiesten uit. Zij kunnen
zelf suggesties aandragen. Eens
in de zoveel tijd vindt de Plug
plaats. Dit is een evenement
waarbij platenmaatschappijen
langskomen om hun artiesten

en nieuwe muziek te promoten
bij de DJ’s, in de hoop dat de DJ
hen kiest voor in de uitzending.
Wanneer de keuze voor een artiest is gemaakt zoekt de producer achtergrondinformatie over
de betreffende band op en probeert contact te leggen.
Last but not least
Tegen een uurtje of zes gieten
we er nog maar een kop koffie
in. De Freaknacht komt ten einde. De beeldmedewerkers rapen
hun spullen bijeen, doen nog
een luidruchtige polonaise door
de studio en gaan dan snel op
huis aan. Ook de artiesten en
hun crew hebben de studio achter zich gelaten en de technicus
houdt het eveneens voor gezien.
Barend en Wijnand daarentegen
plakken er nog een uurtje ochtendshow achteraan.
Marloes en Koen schuiven aan
in de studio en ook wij nemen
plaats aan tafel bij de DJ’s. Barend en Wijnand checken vooraf
en tijdens de uitzending regelmatig het Facebook- en Twitteraccount van 3FM. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven

Deze man regelt het beeld dat uitgezonden wordt op televisie. Nog best ingewikkeld, zoals je kunt zien.

van nieuwtjes die luisteraars te
melden hebben. In tegenstelling
tot de Freaknacht hebben Barend en Wijnand tijdens de ochtendshow de tijd om sms’jes zelf
te screenen en luisteraars voor
te bellen. Het is zeker de moeite
waard om om half zeven ’s ochtends in de uitzending te zitten
en te aanschouwen hoe luchtig
en relaxed Barend de voorgesprekjes er doorheen leidt.
Bovendien is het contrast met
de Freaknacht enorm. De Freak-

nacht heeft meer weg van een
feestje terwijl de ochtendshow
een oase van rust oproept. Langzaam maar zeker verlangen ook
wij weer naar ons warme bedje,
maar voordat we onder de wol
kruipen grijpen we uiteraard nog
even de kans om een gesprek
met de DJ’s aan te knopen.
Welke taken voeren jullie zelf uit
behind te scenes?
Sander: “Ik let altijd op wat er om
mij heen gebeurt. Zelfs als ik in de
supermarkt loop heb ik mijn antennes aan staan. Misschien hoor
ik iets wat bruikbaar is in mijn
uitzending. Ik ben als het ware de
aanjager van het idee.”
Barend en Wijnand: “Achter de
schermen komt er heel veel bij een
uitzending kijken. We zoeken continu naar nieuws, bandjes, nieuwe
hitjes en artiesten en spelen al
onze ingevingen door aan de producers. Op die manier wordt het
draaiboek ingevuld.”
Hoe gaan jullie om met visual radio?
Barend en Wijnand: “In het begin
vonden we het heel ongemakkelijk. Continu waren we bezig met
hoe we eruit zagen, maar tegenwoordig zien we die camera’s niet
eens meer. Wel vergt zo’n visuele
uitzending veel van je. Het is veel
onrustiger in de studio.”
Sander: “Het vaste format is eigenlijk al goed genoeg voor een zesje,
alles wat je extra doet maakt het
een acht en ik probeer altijd voor
die acht te gaan.”

De band aan het soundchecken.
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Hoe dan?
Sander: “Door bijvoorbeeld iets visueels toe te voegen aan de uitzending. Zo vraag ik tijdens de uitzending aan bellers waar ze vandaan
komen. Ik prik dan een punaise in
hun woonplaats op de landkaart.
Aan het eind van de uitzending
gooi ik een dartpijl. Degene die het
dichtst bij de dartpijl in de buurt
woont, wint een prijs. Dat zijn leuke, kleine extraatjes voor de kijker.”

[>>>] MEDIAstages
Meer dan 250

STAGES
in de MEDIA
Grijp je kans om uit
te blinken!
www.mediastages.nl
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Het zijn net mensen
Docenten: ze staan bijna elke dag voor je neus om je met hun informatie over het vak klaar te stomen voor de
tentamens. Je kent hun naam, werkwijze en misschien hun carrière, maar wie zijn ze nu echt? Hoe was hun studententijd? Freem zocht het voor je uit met deze keer als duo: SIMONE DE DROOG en MEREL VAN OMMEN.
Tekst: Pauline Veenstra en Carmen Quint

Hoe was jullie studententijd?
Simone: “Ik was geen cliché student,
want ik heb altijd hard gewerkt. Ik begon
pas op latere leeftijd met het studeren
van Communicatiewetenschap op de UvA
in Amsterdam, omdat ik daarvoor een
voortraject van mbo en hbo had gehad in
Utrecht en door middel van werk bij een
communicatiebureau mijn studie moest
financieren.”
Merel: “Ik begon inderdaad ook pas later
met het studeren van Communicatiewetenschap, maar dan hier, aan de Radboud Universiteit. Ik herinner me vooral
dat hier het klimaat heel makkelijk was
om nieuwe vrienden te maken. Ik zat niet
bij een studentenvereniging. Het nadeel
hiervan was dat je echt op zoek moest
gaan naar de leuke feestjes.”
Simone: “Ik zat ook niet bij een studentenvereniging, ook al waren die heel
aanwezig in Amsterdam. Ik merkte aan
diegenen die wel lid van een studentenvereniging waren, dat er zoveel verplichtingen aan zaten. Ik ging liever met echte
vrienden uit. Tijdens de Research Master
sprak ik veel vaker met leeftijdsgenoten
af. En dan zaten we samen met onderzoekers in ‘De Engelbewaarder’ in Amsterdam bij elkaar.”
Merel: “Ik weet wel nog dat ik naar borrels van Mycelium ging en ook vaak met
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de redactieleden van Freem iets ging
doen. En er waren ook nog borrels met
gratis fusten.”
Simone: “Fusten? Wat zijn dat?”
Merel: “Dat is bier. En dan werd een borrel gehouden en haalden stoere, grote
mannen twaalf meter gratis bier bij ons.
Zij gingen daarmee de kroeg ernaast binnen. Hier durfden we niets van te zeggen
natuurlijk.”

“Fusten? Wat
zijn dat?”
Vinden jullie dat er veel verschil te zien
is tussen jullie en onze studententijd?
Simone: “Ik denk niet dat er veel veranderd is, maar wel dat de druk veel hoger
is. Ik snap best dat het spannend is met
die verplichting binnen vier jaar af te studeren.”
Merel: “Ik denk eigenlijk van wel. Ik herinner me veel middagen die ik doorbracht
met niets doen of herinnerde me avonden
dat ik het laat maakte in het café. Ik was
me bewust van de kans van het studentenleven en wilde dan ook genieten. Wel
volgde ik extra vakken. Het is belangrijk

om geen ‘saai cv’ te hebben. Zorg ervoor
dat je een persoonlijkheid buiten je studie
hebt. Je moet je van de rest kunnen onderscheiden en je passie in je privéleven
benutten.”
Simone: “Al moet je niet alles doen voor
een spannend cv.”
En wat deden jullie daarnaast nog?
Simone: “Ik heb altijd veel gesport, dan
kun je alles los laten. Ik danste heel lang
en was ook instructrice body jam.”
Merel: “Ik was helemaal niet zo sportief,
voor mij was sporten een ’moetje’ . Ik
had wel een sportkaart en deed mee aan
trenduurtjes. Dan moest je weleens balanceren op een halve skippybal. Ook heb
ik weleens een les yoga gevolgd. Ik vond
het eigenlijk vooral grappig als ik dan een
leraar met een rood hoofd tegenkwam.”
Simone: “Dat lijkt me juist heel ongemakkelijk! Zo in de kleedkamer wil ik echt
geen docent tegenkomen.”
Merel: “Toen vond ik dat wel grappig. Nu
als docent is dat inderdaad wel een beetje ongemakkelijk.”
Wat is jullie tip?
Lachend: “Promoveren! Die congressen
zijn pas echt smeuïge feestjes.”

COLUMN

ST RING
Hoe vaak worden wij wel niet uitgemaakt voor
‘de jeugd van tegenwoordig?’ We zijn onbeleefd, asociaal en wars van regels. Als trots lid
van onze generatie vind ik dat het eigenlijk wel
meevalt. Sterker nog, het zijn de oudjes van
tegenwoordig die zich onfatsoenlijk en arrogant
gedragen!
Tekst: Michael Beemer
Let wel: ik heb het hier over ouderen, niet
over bejaarden. Bejaarde mensen zijn lieve
opa’s en oma’s met koekjes bij de thee en advocaatjes met slagroom. Nee, ik heb het hier
over de zogenaamde ANWB-generatie. Dit zijn
actieve vijftig- en zestigers, vaak al met pensioen, maar staan nog steeds midden in het
leven. Cabaretière Brigitte Kaandorp gaf ooit
een treffende omschrijving van deze groep:
“Je kan ze vaak herkennen aan hun vlotte
windjacks en human nature wandelschoenen.
Ze hebben altijd dezelfde fietsen en afritsbare
unisexbroeken. Echt, die hele ANWB is voor
deze generatie opgericht.”
Ze zijn dus makkelijk te herkennen aan uiterlijk, maar ook qua gedrag vertoont deze groep
zeer sterke overeenkomsten. Zo vinden ze
zichzelf zo oud dat ze ineens allerlei voorrechten verdienen. Menig zwaarbevochten stoel
in de trein heb ik tijdens de spits weer moeten
afstaan aan een pensionado, onder het mom
van “jij bent nog jong genoeg om te staan.”
Ook in de supermarkt kom je ze regelmatig
tegen. Opeens staat er een oude man voor
je, “want ik heb toch alleen maar een pak koffie.” Als je dan net morrend toegegeven hebt,
komt vrouwlief ineens tevoorschijn met de
maandboodschappen en sta je plotseling een
kwartier langer in de rij.
Ook zijn deze nep-bejaarden erg ontevreden.
Het is niet voor niets dat de ouderenpartij

50plus ineens zo hard is gegroeid. Deze partij
komt op voor de ANWB’ers onder ons, omdat
hun pensioenen worden afgepakt. Dat wij
enorme jeugdwerkeloosheid ervaren, tot ons
negentigste door moeten werken en daarna helemaal geen pensioen meer hebben,
is natuurlijk schromelijk overdreven. Dat de
schuurtjes van deze actieve ouderen volstaan

met fietsendragers, elektrische fietsen inclusief fietscomputer met navigatie en beige
Renault Megane’s plus sportwagen voor de
zondagmiddagtour wordt gemakshalve ook
even vergeten.
Tenslotte is deze groep niet alleen brutaal en
ontevreden, ze zijn ook nog eens een gevaar
op de weg. Mijn rij-instructeur zei altijd: “Je

moet oppassen voor twee soorten mensen:
kinderen en ouderen. Die laatsten denken
dat ze boven de verkeersregels staan.” En inderdaad: deze fietsende gevaren hebben mij
menige ingrepen gekost. Grijze koppies schieten ineens uit bospaadjes of scheuren over
kruisingen zonder rond te kijken. Ook als je
zelf met je stalen ros op pad gaat, ben je niet
veilig: sinds de uitvinding van de elektrische
tweewieler racen de bejaardenbrigades je
ineens van de sokken. Overigens moet ik hier
bij zeggen dat het altijd om mannen gaat. Een
fietsend ANWB-echtpaar herken je altijd aan
het feit dat de man zo’n vijftig meter voorop
rijdt en af en toe geërgerd omkijkt naar zijn
vrouw, die zich ploeterend en zwetend door
de wind vooruitwerkt en onhoorbaar fluistert:
“Ho toch Jan!” Maar Jan hoort dit natuurlijk
niet, want hij is intussen al druk bezig met het
inhalen en ontwijken van lastige weggebruikers die zich wel aan de verkeersregels houden.
Nu de blaadjes van de bomen zijn gevallen en
de vorst zich weer aandient, keren de ANWB’ers gelukkig weer langzaam terug naar hun
holen. De fietsendragers gaan naar zolder en
men houdt zich bezig met echte winterdingen: lekker puzzelen of schroefjes uitsorteren
bijvoorbeeld. Veel mensen vinden het verschrikkelijk dat het weer winter wordt, maar
ik ben in tijden niet zo gelukkig geweest. Eindelijk is het weer veilig op straat…

“Je moet oppassen voor twee
soorten mensen:
kinderen en ouderen.”
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WE CHOOSE,
Het is tegenwoordig een bekend fenomeen: internetsterren. Vaak beginnend vanuit hun eigen slaapkamer
met niets meer dan een normale computer en een huis- tuin-en-keukenwebcam, zijn deze artiesten zelf verantwoordelijk voor het werk achter de schermen. Er zijn verscheidene sites waar deze ‘doe-het-zelvers’ te
vinden zijn. De meesten die de weg naar naamsbekendheid succesvol hebben afgelegd, deden dit echter
via Youtube. Een moment van verveling, maar geen idee waar je moet beginnen? Freem helpt je op weg.
Tekst: Mitchel Suijkerbuijk en Mark Zwartkruis

ZANGER RAYMOND
Eén van de bekendste Nederlandse ‘YouTube-sterren’ is zanger
Raymond. Zijn indrukwekkende nummers over onder andere witte
chocolade en cola light zijn al miljoenen keren bekeken op Youtube.
Geen idee wie zanger Raymond is? Lees dan vooral even dit eerste
couplet van zijn zelfgeschreven, 1,8 miljoen keer bekeken Witte chocolade song:
Ik doe het elke dag op m’n brood
En het is niet bruin en ook niet rood en ook niet zo zwart als m’n
sokken, ik heb het natuurlijk over witte chocolade vlokken!
Zoals je merkt, een echt talent is zanger Raymond niet. Maar wat
bezielt deze jongen uit Zwolle om nummers op te nemen over witte
chocolade en cola light? In een recent radio-interview geeft Raymond
Schotkamp, zoals hij volledig heet, duidelijkheid hierover. Hij zat in
de jaren van de ‘Witte chocoladesong’ en het nummer over cola light
in een zware depressie, zowel op persoonlijk als creatief gebied. Door
deze depressie schreef hij zulke ongeïnspireerde, niet erg hoogstaande teksten. Inmiddels lijkt het beter te gaan met Raymond. Hij heeft
een nieuw nummer opgenomen, een cover van Jessie J’s Do it like a

MAAR WAT BEZIELT DEZE JONGEN UIT ZWOLLE OM
NUMMERS OP TE NEMEN OVER WITTE CHOCOLADE
EN COLA LIGHT?
dude. Muzikaal gezien klinkt dit een stukje beter, maar Nederlanders
lijken meer van het oude werk van zanger Raymond te houden. Zijn
nieuwste nummer is op het moment van schrijven slechts 356 keer
bekeken, in tegenstelling tot de miljoenen views voor zijn oude nummers…
KAKHIEL
Een ander bekend Nederlands internetfenomeen is Kakhiel. Met
maar liefst 127.000 volgers op Twitter, 181.000 likes op Facebook,
een eigen boek, een applicatie en een website is Kakhiel razend populair. Voor degenen die hem niet kennen: Kakhiel maakt foto’s van
alledaagse situaties, waar hij dan een herkenbare, soms wat grove
tekst bij schrijft. Ook twittert hij er op los over de meest absurde dingen die je je kunt voorstellen, zoals: ‘komt puff daddy bij de dokter
zegt de dokter huh wie ben jij ook al weer zegt puff daddy puff daddy’.
Zelf geeft hij aan een ‘universum te hebben geschapen, waarbinnen
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hij op een verantwoorde wijze heel kinderachtig kan doen’.
Als twaalfjarig jochie begon hij al met het becommentariëren van

MET MAAR LIEFST 127.000 VOLGERS OP TWITTER, 181.000 LIKES OP FACEBOOK, EEN EIGEN
BOEK, EEN APPLICATIE EN EEN WEBSITE IS
KAKHIEL RAZEND POPULAIR.
rare voetbalfoto’s. Maar wie is deze man en hoe ziet hij eruit? Dat zullen we waarschijnlijk nooit te weten komen. In een interview geeft hij
aan dat hij veel foto’s die hij gebruikt zelf maakt, en dat het zijn werk
zou belemmeren wanneer men zou weten wie hij is. Ondanks dat we
zijn ware gezicht dus niet snel zullen zien, kunnen we wel genieten
van al het werk dat hij produceert.

RAY WILLIAM JOHNSON
Na twee sterren van eigen bodem te hebben besproken, is het tijd
om onze blik te verleggen naar het land van de oneindige mogelijkheden. Een aantal jaren geleden begon geschiedenisstudent
Ray William Johnson een vlog vanuit zijn studentenkamer. Dit veranderde al gauw in zijn eigen kleine show genaamd equals three of
=3, waarin hij telkens drie ‘viral video’s’ (populaire internetfilmpjes)
bespreekt op zijn eigen, humoristische manier. Vanaf dat moment
werd de grappige Amerikaan steeds bekender en hij breidde zijn kanaal uit met een show waarin je zijn dagelijks leven kon volgen. Later

startte hij een nieuw kanaal waar hij liedjes plaatste onder de naam
‘Yourfavoritemartian’. Met dit laatste heeft hij twee keer de Nederlandse iTunes top 100 bereikt. Gezien zijn droom van een carrière
in de entertainmentindustrie, besloot hij na het afronden van zijn
studie te verhuizen van New York naar Los Angeles. Dat dit niet
verkeerd heeft uitgepakt, blijkt uit het feit dat Johnson in de zomer van 2011 de meest gevolgde persoon op YouTube werd. Op
het moment van schrijven heeft zijn kanaal bijna 12 miljoen abonnees en in totaal meer dan 2,5 miljard weergaven. Om nog maar
eens te bevestigen dat hij geen one trick pony is, heeft de komiek
niet lang geleden een serie geschreven en deze verkocht aan de

OP HET MOMENT VAN SCHRIJVEN HEEFT ZIJN KANAAL
BIJNA 12 MILJOEN ABONNEES EN IN TOTAAL MEER
DAN 2,5 MILJARD WEERGAVEN.
Amerikaanse tv-zender FX (ook het in Nederland meer bekende
Comedy Central toonde interesse). Daarnaast is hij, met zijn ook
op Youtube te bekijken vriendin Anna Akana, een productiemaatschappij begonnen. Aan het einde van dit jaar is hun eerste eigen
productie gratis te vinden op het kanaal waar ze zelf groot zijn
geworden, door haar geschreven en door hem geproduceerd.

Ray William Johnson
ONZE PERSOONLIJKE FAVORIETEN
RAPPER SJORS – In maart kwam hij bij Man bijt Hond en sindsdien is deze Limburgse rapper erg populair. Rapper Sjors rapt over
zaken die hem bezighouden. Zo heeft hij raps gemaakt over belastingvrije auto’s, zijn ambitie voor modellenwerk en over de ware
liefde. Benieuwd naar zijn pareltjes? Typ zijn naam in op YouTube
en je vindt tientallen raps van deze artiest uit Brunssum.
KEENAN CAHILL – De Amerikaanse tiener Keenan Cahill lijdt aan
de zeldzame aandoening MPS – VI, waardoor hij kleiner lijkt dan
zijn leeftijdsgenoten en een bijzonder uiterlijk heeft. Dit staat hem
echter niet in de weg bij het uitvoeren van zijn grote hobby: het
playbacken van nummers van bekende artiesten. Hij maakt er
filmpjes van en zet deze op YouTube. Vooral onder Amerikanen
zijn deze filmpjes erg populair.
RUTGER CASTRICUM – Inmiddels is hij ook een televisiester bij
omroep Powned, maar ooit begon hij op het internet en was hij
Nederlands meest gevreesde internetverslaggever. Voor de website Geenstijl maakte Rutger Castricum van 2006 tot 2010 vele reportages. Deze reportages bleven niet onopgemerkt. Zo ontving

hij zelfs de prijs voor tv-moment van het jaar, voor het pijnlijke
interview dat hij hield met toenmalig minister Ella Vogelaar over
haar vermeende spindoctor.
NIGAHIGA – Voordat Ray William Johnson zijn plek in 2011 overnam, bezette Ryan Higa de plaats van populairste artiest op YouTube. De Japanner die naar Las Vegas verhuisde om te studeren
voor filmmaker werd populair van filmpjes als how to be emo en
how to be gangster, maar zijn meest bekeken creatie is een muziekvideo die hij samen maakte met mede internetster Chester
See: Nice Guys (finish last, that’s why I treat you like trash).
SCHMOYOHO – De Amerikaanse musicalgroep ‘The Gregory
Brothers’ werd pas echt bekend toen deze onder de naam Schmoyoho nieuwsreportages ging omvormen tot liedjes en deze op
YouTube plaatsten. Door middel van autotune en handig knip-enplakwerk verandert een normale reportage ineens in een catchy
nummer. De groep bereikte mainstreambekendheid met The bed
intruder-song en de bewerking van het bekende Charlie Sheen-interview tot Winning. Een persoonlijke favoriet is Dayum, waarin ze
gebruik hebben gemaakt van een fastfood review filmpje. Je krijgt
er spontaan honger van en het klinkt nog lekker ook.

27

ARTIKEL

Camera draait?

3, 2, 1... ACT IE!

We kunnen het ons tegenwoordig niet meer zo goed voorstellen, maar bij de eerste
televisie-uitzendingen was alles live! Films, series en zelfs commercials werden uit de
studio rechtstreeks op tv gebracht. Pas door de uitvinding van de videotape werd het
mogelijk beeld op te nemen en ook daadwerkelijk te bewerken. Nu worden vooral nieuwsuitzendingen, sportevenementen en grote amusementsprogramma’s live gebracht.
Maar wat komt daar allemaal bij kijken?
Tekst: Michael Beemer
Het kloppend hart van een tv-programma tijdens de uitzending is de controlekamer. Dit
is het laatste tussenstation voordat de beelden daadwerkelijk de huiskamer in worden
gestuurd. Deze controleruimte zit vol technici die de uitzending verzorgen. Praat iemand
zo zacht dat hij niet te verstaan is? Dan kan
de geluidstechnicus het volume hoger zetten. Zie je net die oncharmante pukkel op
het gezicht van de presentator? De mensen
van de regiekamer kunnen switchen naar
een andere camera, waardoor hij wel goed in
beeld komt. Dit doen ze door middel van de
monitormuur: een grote wand met alle mogelijke camerastandpunten. Aan het hoofd
van de regiekamer staat de regisseur. Hij is
de eindverantwoordelijke die beslist welke
beelden worden uitgezonden en wat er moet
gebeuren als er iets onverwachts gebeurt.
Bij een nieuwsuitzending kan
er bijvoorbeeld breaking news
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zijn wat onmiddellijk verteld moet worden.
De regisseur staat daarom altijd in contact
met de opnameleider in de studio. Die laatste leidt de opnames: hij let er op dat men
zich aan tijdslimieten houdt, of iedereen zijn
afspraken nakomt en of de autocue wel goed
loopt.
Als er iets onverwachts gebeurt, is een goede samenwerking vereist om een fatsoenlijk
nieuwsbericht naar buiten te brengen. Je
kunt niet het beeld alvast uitzenden, om later met commentaar te komen. Alles moet tegelijk af zijn. Ook hier let de regisseur op. Dat
dit wel eens fout gaat, is onvermijdelijk. Zo
was er in de extra nieuwsuitzending van RTL
over de aanslagen op het World Trade Center in 2001 nog een hoop onduidelijk. Daarom stond er vrijwel geen tekst op de autocue
en moesten de presentatoren improviseren,
barstte presentatrice Loretta Schrijver bijna
in huilen uit toen de tweede toren instortte en wisten verslaggevers niet dat ze live
in de uitzending zaten. Van nog veel
ernstigere aard zijn gevallen van zelfmoord
tijdens

live televisie. Vorig jaar bijvoorbeeld, liet
tv-zender Fox een politieachtervolging zien,
waar de verdachte zich op een gegeven moment door het hoofd schoot.
Programmamakers gaan steeds vaker over
op bijna-live televisie. Het uitgezonden beeld
loopt dan ongeveer tien seconden achter op
de werkelijkheid. Dit wordt in Nederland al
gebruikt, om bijvoorbeeld ondertiteling bij
een buitenlandse speech te maken. Toen
een Amerikaan afgelopen zomer de Grand
Canyon koorddansend overstak, werd dit
ook semi-live uitgezonden. Een eventuele
dodelijke val hoefde dan niet te worden uitgezonden. In Amerika gaat men hier nog een
stukje verder in. Vloeken als “shit” of obscure gebaren als middelvingers worden hier
‘weggebeept’ of weggeknipt.
Live televisie is dus eigenlijk niet meer echt
live: de meeste programma’s worden met
een kleine vertraging uitgezonden. Maar
toch zal rechtstreekse televisie nooit verdwijnen. Mensen hebben namelijk altijd de
behoefte om zo snel mogelijk op de hoogte
te worden gehouden van het laatste nieuws.
En zeg nou zelf: het is toch best leuk om
soms een blooper of ongelukje te
zien?

DOE-HET-ZELF

All I want for Christmas...
is Freem!

Omdat het weer die tijd van het jaar is of omdat we stiekem allemaal de kleuterklas nog wel eens missen, biedt Freem u deze keer
een kerstballen knutselpakket aan. Een goedkope boomvulling
voor de arme student en een mooie manier om bekend te raken

met onze nieuwe redactie! Dus knip ons uit en hang ons in je kerstboom. Stuur ons een foto van je versierde kerstboom en de leukste
inzending zal rijkelijk beloond worden. Wij van Freem wensen u allen alvast een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!
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OLC

Opleidingscommissie

Communicatiewetenschap UPDATE!
Tekst: Anne-Margreet Jonkman
Contact: olc.cw@student.ru.nl
In de opleidingscommissie van Communicatiewetenschap
nemen ieder jaar zes studenten zitting, met als doel voor
jullie belangen op te komen. Dit zestal vertegenwoordigers bestaat uit:

Leonie Masselink – Derdejaars Bachelor
Maarten Dubbeld – Master Media, Communicatie en Beïnvloeding
Jasper Peeters – Master Media, Communicatie en Beïnvloeding
Eline van der Plas – Vierdejaars Bachelor
Mitchel Suijkerbuijk – Vierdejaars Bachelor
Anne-Margreet Jonkman – Tweedejaars Bachelor

Achter de schermen bij de opleidingscommissie
Ook dit jaar heeft er weer een wisseling plaatsgevonden onder de
leden van de opleidingscommissie Communicatiewetenschap. De
commissie van het collegejaar 2013-2014 bestaat uit vier bachelorstudenten en twee masterstudenten die de verschillende secties van
Communicatiewetenschap vertegenwoordigen. Op onze Facebook
pagina hebben jullie al een korte introductie kunnen lezen. Voor degenen die nog niet weten wie wij zijn, doen we even een kort voorstelrondje.

Leonie Masselink is 20 jaar en zit in het derde jaar van de Bachelor
Communicatiewetenschap. Zij zal zich inzetten voor een betere bekendheid van de opleidingscommissie onder de studenten.

Jasper Peeters is 24 jaar en volgt momenteel de master Media,
Communicatie en Beïnvloeding. Dit jaar zal Jasper streven naar een
inhoudelijke aansluiting tussen de verschillende cursussen van de
propedeuse- tot en met de masterfase. Ook zal hij zich inzetten voor
verbetering van de arbeidsoriëntatie.
Maarten Dubbeld is 21 jaar en ook hij doet de master Media, Communicatie en Beïnvloeding. Hij zal zich dit jaar vooral bezighouden
met het verbeteren van de deelname aan de vakevaluaties en de opzet van de bachelorscriptie.
Eline van der Plas is 21 jaar en zit momenteel in het vierde jaar van
haar Bachelor. Bij haar kun je terecht over vragen of opmerkingen
wat betreft het buddysysteem voor de eerstejaars studenten. Daarnaast zal zij dit jaar gaan kijken of het rooster beter op elkaar aan te
sluiten valt en of er iets gedaan kan worden aan de drie uur durende
colleges.
Mitchel Suijkerbuijk is 21 jaar en vierdejaars Bachelorstudent. Volgend jaar gaat hij de master Journalistiek volgen en daarom representeert hij de derde masterstudent in onze commissie. Ook Mitchel
zal zich dit jaar bezig houden met de evaluatie van de onderwijsintensivering en het inhoudelijk verbeteren van de studie door middel
van de vakevaluaties.

Anne-Margreet Jonkman is 21 jaar en volgt het tweede jaar van de
Bachelor. Bij haar kun je terecht over vragen betreffende studeren
in het buitenland. De opleidingscommissie wil zich dit jaar namelijk
ook inzetten voor een betere internationalisering van de studie.
Communicatiewetenschap 2.0
Zoals elk jaar willen wij als opleidingscommissie onze studie net
even een stukje beter maken dan dat hij natuurlijk al is. We zullen
dit jaar als opleidingscommissie kritisch kijken naar de onderwijsintensivering, de vakevaluaties onder de loep nemen en proberen de
nieuwe eerstejaars zo goed mogelijk op weg te helpen met het buddysysteem. Ook zullen wij ons continu in proberen te zetten voor een
kwalitatieve verbetering van de studie Communicatiewetenschap.
Wij gaan er voor dit jaar, maar daar hebben we jullie hulp bij nodig.
Loop jij dus wel eens tegen iets aan wat beter of anders kan? Neem
dan gerust eens contact met ons op!
Volg ons op Facebook en Twitter
Voor meer informatie kun je terecht op onze Facebook of Twitter pagina. Heb je vragen of opmerkingen, dan kun je altijd bij ons terecht.
Maar ook voor nieuwtjes en updates is het handig om ons in de gaten te houden. Je vindt ons onder ‘Opleidingscommissie Communicatiewetenschap’ op Facebook en via @OLC_CW kun je ons volgen
op Twitter. Natuurlijk mag je ons ook altijd aanspreken in de wandelgangen of ons een mailtje sturen. Suggesties zijn altijd welkom!

Van links naar rechts: Maarten, Leonie, Eline, Jasper, Anne-Margreet, Mitchel
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NAWOORD

The Queen of Media

Tekst: Kim Braspenning

Behind the scenes, misschien denk je er niet
dagelijks over na, maar iedereen heeft wel
een plekje waar hij of zij dolgraag een keer
achter de schermen zou willen kijken. Vooral
communicatiewetenschappers, die natuurlijk bezig zijn met media, hebben vaak wel
voorbeelden of televisieprogramma’s die ze
waarderen, of waar ze van dromen te mogen
werken later. Wanneer je er over nadenkt,
waar zou jij nou graag een keer een kijkje
achter de schermen willen? Het kan zijn dat
je graag bij een televisieprogramma langs
zou willen gaan of bij een radiozender, maar
je kan ook dromen van een groot bedrijf.
Ik zou het wel weten, Oprah Winfrey. The Oprah Winfrey show heb ik misschien drie keer
gezien en ik ben geen grote fan. Het zou mij
toch ontzettend gaaf lijken om daar een dag
mee te mogen lopen achter de schermen.

Die vrouw heeft het vermogen om het publiek helemaal in te pakken, op
een manier die niemand
haar nadoet.
Niet alleen omdat ik dan af zou mogen reizen naar Amerika, maar tevens omdat Oprah
een begrip is. Die vrouw heeft het vermogen
om het publiek helemaal in te pakken, op
een manier die niemand haar nadoet. Deze
dame heeft een miljoenenbedrijf opgezet
vanuit het niets, hoe geweldig zou het zijn
om te zien hoe zij achter de schermen die
show coördineert. Hoe haar hele bedrijf in
elkaar steekt. Alles rondom dit programma
is groots en overal is over nagedacht. Om
dit programma te waarderen en een keer in
het publiek te willen zitten, daar hoef je geen
fan van Oprah voor te zijn. En wie houdt er
nu niet van cadeaus, ze deelt alles uit, haar
manier van uitdelen; one for you and for you
and for you and also for you, is zelfs wereldberoemd. Hier kan ik waarschijnlijk nog lang
over dromen want The Oprah Winfrey show
werd helaas voor het laatst opgenomen in
2011, maar je weet nooit of er misschien ooit
nog een speciale uitzending of een nieuwe
serie gaat komen.

Nu genoeg over Mevrouw Winfrey, want wie
zou er nu ook niet dolgraag achter de schermen van Mycelium willen kijken. Onze studievereniging is natuurlijk redelijk vergelijkbaar
met Oprah Winfrey, het is een tweede plek
waar ik achter de schermen wilde kijken. Ik
wou graag weten hoe het in elkaar steekt een
vereniging te runnen, het meebeslissen over
de vele activiteiten die Mycelium rijk is en
het hele bestuursleven hier omheen te mogen ervaren. Dit jaar heb ik de eer om samen
met vier geweldige meiden, het ‘achter de
schermen’ van Mycelium te mogen vormen.
Dit is ook een manier van ‘behind the scenes’

waar ik graag een kijkje wilde nemen. Het is
mij gelukt om deze droom waar te kunnen
maken bij Mycelium. Dus ‘keep on dreaming’,
want jouw wensen kunnen ook uitkomen. Jij
kunt ook ‘achter de schermen’ belanden bij
jouw favoriete televisieprogramma, radiozender of een bedrijf waar jij graag zou willen werken, niet alle dromen zijn bedrog. Wij
hopen jullie dit jaar uiteraard vaak terug te
zien bij Mycelium en mochten jullie nu meer
willen weten over het ‘achter de schermen’
bij de leukste familie van Nijmegen, vragen
stellen mag altijd!
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In topvorm
blijven

met het Rabo
Studenten
Pakket

Korting studenten sportkaart.
Wil je tijdens je studie in topvorm blijven? Sluit dan een Rabo StudentenPakket af
bij dé studentenbank van Nijmegen en je ontvangt eenmalig € 15 retour op je
studenten sportkaart.

Ga voor productinformatie en de voorwaarden naar
www.rabobank.nl/rijkvannijmegen

Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

