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Na het einde van
het eerste semester zie ik langzamerhand de collegebanken steeds
verder leegstromen. Menig student trekt in zijn
derde jaar naar
het buitenland,
om daar een half jaar te studeren.
Enkele weken later zie ik op Facebook
van diezelfde studenten de ene na de
andere foto voorbij komen, waarbij ze
de meest fantastische dingen zien en
meemaken. De pret kan niet op! Maar
als ze dan na enkele weken met het
thuisfront gaan Skypen, begint er toch
een gevoel van gemis te knagen.
heim·wee (het; o) is een breed interpreteerbaar begrip. Naast het verlangen naar thuis als je bijvoorbeeld
studeert in het buitenland, of als je op
vakantie bent of zelfs in Nijmegen op
je studentenkamertje zit, kun je ook
heimwee hebben naar vroeger. Ik betrap mezelf er vaak genoeg op terug te
verlangen naar ‘die goede ouwe tijd’.
Als ik vrijdags richting het thuisfront
trek, dwalen mijn gedachten terug
naar de tijd wanneer je op zondagmiddag een Disneyfilm in de videorecorder stopte en hem eerst vijf minuten

moest terugspoelen, alvorens je kon
kijken naar Bambi of Jungle Boek.
En ook op het gebied van communicatie herken ik dat gemis. Naast
de videorecorder zijn er nog genoeg
andere oude communicatiemiddelen die het jammer genoeg niet tot
2017 hebben gehaald, zoals het oude
vertrouwde MSN, of onze recent gestorven vriend Hyves. Waar haal ik nu
mijn dosis entertainment aan krabbels, glitterplaatjes of animatieplaatjes vandaan?
Gelukkig is er nog altijd het oude
vertrouwde plaatjesboek Freem met
daarbij ook een verzameling prachtartikelen, ditmaal in het thema Heimwee. Hoe is het om in het buitenland
te studeren, hoe verschilt het met
onze universiteit, en is Nederland
eigenlijk wel zo tof? Daarnaast hebben
wij ook nog een interview met niemand minder dan ex-veldrijder Sanne
Paassen en een reportage bij ons
Nijmeegse Orange Films. En maak je
geen zorgen; natuurlijk hebben we
ook onze vaste rubrieken. Hoef je die
niet te missen...
Florian Duclos
Hoofdredacteur 2016-2017
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REPORTAGE

Na een klein stukje fietsen door het

prachtige Nijmegen kwamen we aan bij

een kantoorpand. Meteen werden we vrolijk
begroet door Robin, de eigenaar. “We gaan
meteen beginnen met iets leuks!”, zei hij, terwijl
hij ons binnenliet. Nietsvermoedend liepen een
soort ministudio in waar een belichte stoel voor
een camera klaarstond. Één van ons mocht op
de stoel plaatsnemen en werd geïnterviewd! Een
onverwacht maar verfrissend ontvangst. Florian
vertelde over het leven van een redactielid bij de
Freem, en hoe hij daar is beland. We hadden geen
idee wat er met deze opname zou gaan gebeuren.
Later bleek dat Orange Films een reportage van
ons maakte, terwijl wij dat bij hen deden! Na enkele minuten stond het er al op en gingen we door
naar boven, waar de kantoorruimte zich bevond.
Hier bleek dat ze ook hier beelden van ons gingen
maken, terwijl wij uitleg kregen over de gang van
zaken bij Orange Films. Robin vertelde dat het bedrijf net verhuisd was en het kantoor daardoor nog
niet helemaal klaar was. De reden van de verhuizing
was de grote groei waarin het bedrijf zich bevond. In
dit pand was er nog mogelijkheid om uit te breiden.
In het kantoor zaten enkele werknemers te werken
aan verschillende projecten. Waar de een bezig was
met een website, was de ander bezig met het monteren van een video. In de ruimte hing verder een groot
wit bord met post-its en stickers: het hart van het kantoor. Dit was het organisatiebord, vertelde Robin ons.
Hierop stonden alle opdrachten die ze nog moesten
doen en via een slim systeem, door middel van post-its
en stickertjes, konden ze overzichtelijk bijhouden wie
wat deed en hoever ze al waren. “Het werkte perfect!”
vertelde Robin enthousiast, terwijl wij vanuit alle kanten gefilmd werden door Cas de stagiair.

Als wij iets geleerd hebben als studenten Communicatiewetenschap, dan is het wel hoe bepaalde boodschappen op een zo goed mogelijke manier overgebracht
kunnen worden. Een goede manier om dat te kunnen
doen is door middel van een leuk promo-filmpje. Daarbij feesten we ook wat af met z’n allen en vinden we
niets zo leuk als na uitgebrakt te zijn nog lekker na te
kunnen genieten van dat ene feest door de aftermovie
veertig keer te kijken. Orange films is een bedrijf in
Nijmegen dat dergelijke filmpjes produceert in
opdracht en wij mochten bij ze langs!

Robin is zelf ex-Communicatiewetenschapstudent, maar
heeft de opleiding nooit afgemaakt. Hij had genoeg van
alle methodologische vakken en kon niet wachten om
zijn vingers vies te maken. Zijn passie voor het maken
van filmpjes had hij al lang gevonden en hij wilde hier
graag mee verder gaan. Eerst vanuit zijn studentenkamer, later in zijn eigen bedrijf. Het begin was
zeker niet makkelijk. Voor het produceren van
mooi beeldmateriaal is goede maar erg
dure apparatuur nodig. Om dit te kunnen bekostigen is Robin destijds
een lening aangegaan bij de
kroeg waar hij al enkele
jaren werkte, vertelde
hij. Met een goed

TEKST KELLY VERBUNT & JOOST DOFFERHOFF
BEELD DANIEL RAMIREZ GARRIDO
FOTO FLORIAN DUCLOS

5

REPORTAGE

opgebouwd bedrijfsplan had zijn baas
alle vertrouwen in hem en
kon hij aan de slag. Het startte allemaal met vooral met producties om zijn
portfolio op te bouwen. Soms verdiende
hij hier helemaal niks aan. Zodra echter
zijn eerste echte opdracht binnenkwam
ging het snel en inmiddels kan met zijn
hobby zijn brood verdienen. De concurrentie is echter wel groot, dus is het voor
Orange films belangrijk om creatief en
vooral snel te blijven. Gelukkig staat er
een goed en sterk team van ondertussen
8 man achter Robin en krijgen ze alle opdrachten op tijd en goed af. Robin vertelt
dat, hoewel hij zijn opleiding niet heeft
afgemaakt, hij zeker kennis gebruikt die
hij heeft opgedaan tijdens zijn studie
Communicatiewetenschap. Volgens hem
zijn er enkele concurrenten die ‘maar wat
roepen’ en eigenlijk heel weinig zeggen.
Daarom is het goed om te weten waar je
over praat, en dit te kunnen onderbouwen met theoretische kennis.
Nadat Robin zijn verhaal had gedaan,
mochten we gaan kijken bij Cas, die met
onze beelden van die middag een mooie
Freem-teaser aan het creëren was. We
keken mee naar zijn wat groter dan gemiddeld computerscherm waar hij bezig
was met de montage. Cas vertelde ons
dat hij altijd de essentie uit een interview
probeert te halen die echt het gevoel van
iemand uitdrukt. Zo komt de boodschap
namelijk veel beter over. Grote delen
tekst vallen dan ook regelmatig weg, en
krachtige quotes blijven over. Om de cuts
in het interview te kunnen verbergen,
plakt hij er andere shots overheen. Een
slimme tactiek, want hierdoor leek het
alsof de rest van het interview er nooit
geweest was. Als het aan elkaar plakken
van de verschillende beelden klaar is,
verbeterd hij de beeldkwaliteit nog
even. Dat gebeurde eigenlijk
op dezelfde manier
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als
hoe wij
onze Instagramfoto’s wat aantrekkelijker
maken. Een warmere gloed erover
en wat kleuraccentuatie en het is helemaal af! Als jullie je ogen openhouden,
zien jullie dit filmpje misschien in de
toekomst wel voorbijkomen.
Een bedrijf als Orange Films heeft
natuurlijk ook iemand nodig die alles
bij elkaar houdt en voor structuur in
de tent zorgt. Voor de sociale media is
dit Charlotte. Ook Charlotte heeft de
opleiding Communicatiewetenschap aan
de Radboud Universiteit gevolgd, maar
deze heeft zij wel afgemaakt. Na haar
bacheloropleiding heeft ze aan de UvA
in Amsterdam de master Persuasieve
Communicatie gevolgd. Voordat Charlotte bij Orange Films aan de slag ging
was er nog geen duidelijkheid over wat
er met de social media van het bedrijf
gedaan moest worden. Af en toe werd er
iets op Facebook geplaatst, maar zonder
duidelijk schema. Dit is waar Charlotte
kwam kijken. Samen met een aantal
anderen stelde zij een strak social-mediaplan op en sindsdien loopt het goed.
Content voor op Facebook wordt op tijd
afgeleverd en het aantal volgers op Instagram is meer dan verdubbeld. Vooral
op Instagram doet een bedrijf als Orange
Films het goed; al die prachtbeelden
zorgen voor die nodige likes.
Ook laat Charlotte ons zien hoe ze theorie
die ze geleerd heeft bij Communicatiewetenschap toe heeft gepast in een blog die
ze heeft geschreven. De blog ging over
video-testimonials voor bedrijven en
hoe deze toegepast kunnen worden bij
het bedrijf. Video-testimonials zijn korte
video’s van werknemers over het bedrijf
waar ze werken. Orange Films heeft dit
gebruikt om bijvoorbeeld wervingsfilmpjes te maken voor bedrijven, maar ze
kunnen voor nog veel meer doeleinden
gebruikt worden. Toen we vroegen of
Charlotte meer van dit soort grote
teksten wilde schrijven,

zei ze
dat ze het
toch liever bij korte
social-mediaberichtjes houdt.
Robin vertelt ons dat er de komende tijd
een drukke periode voor ze aan zit te
komen. Op dit moment is het voor het
bedrijf gelukkig nog rustig. Dat geeft ze
de tijd om wat eigen content te creëren.
Zo hebben ze bijvoorbeeld een hyperlapse in het centrum van Nijmegen gemaakt
en hebben ze een hip nieuwe intro-animatie voor het eigen bedrijf gemaakt.
Robin en Charlotte lieten zien hoe ze dit
gedaan hebben. Het is interessant hoe
ze hun volgers op sociale media ook een
inkijkje geven in het productieproces.
Niet alleen laat Orange Films hun mooie
beelden zien als ze af zijn, ook krijgen we
beelden te zien van tijdens het proces.
Het lijkt dus alsof het bedrijf hun kijkers
mee in het bedrijf willen trekken om zo
misschien een geïnteresseerde fanbasis
te creëren.
Na nog wat geklets over Communicatiewetenschap en andere studiepraat was
het tijd voor ons om weer naar huis te
vertrekken. We zien dat Orange Films
een bedrijf is met veel potentie en dat
zeker veel aandacht en passie in hun
werk stopt. En zo zie je maar dat al die
theoretische kennis van Communicatiewetenschap zeker nog van pas kan
komen, of je nu in het onderzoek duikt, of
zoals Robin een eigen videoproductiebedrijf start. Nu nog hopen dat ze zo groot
worden en dat onze eigen Florian door
het filmpje nog bekend wordt.
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VOOR EN DOOR STUDENTEN

In de rubriek ‘Voor en door studenten’ stellen we vragen aan studentenbesturen van verschillende studentenorganisaties. Omdat deze editie het thema ‘Heimwee’ heeft, leek het ons een mooie kans om een aantal
vragen te stellen aan organisaties met betrekking op het buitenland. Hebben zij dan nooit last van heimwee?
			
									

WIE
Daisy Brugman
President & European Affairs
WAT KUN JE DOEN
Uitwisselingen, Summer Universities,
liftwedstrijden, reisjes en vele andere
(wekelijkse) activiteiten.
WAAR KOM JE AEGEE TEGEN?
Met connecties in meer dan 200
steden in 40 landen, kom je AEGEE
niet alleen in Nijmegen tegen, maar in
heel Europa!

WIE
Swasti Sudan, Head Delegate bij het
Junior Board of Studies
WAT KUN JE DOEN
Deelnemen aan programma’s en
workshops
WAAR KOM JE UNITED NETHERLANDS TEGEN?
Thomas van Aquinostraat 1.2.01 &
1.2.02
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TEKST BABS BINGEN & HILDE LUITEN
BEELD CELESTA KULING

AEGEE-Nijmegen is een internationale
studentenvereniging, die onderdeel
is van de Europese studentenorganisatie AEGEE. Als lid van AEGEE kun je
meedoen aan activiteiten in heel Europa,
zoals congressen, stedentrips, skireizen,
uitwisselingen, liftwedstrijden en nog
veel meer. Ook in Nijmegen zelf is AEGEE
heel actief, met commissies die vele
activiteiten organiseren, zoals borrels en
tosti-uren.
Daisy is sinds oktober 2014 lid van
AEGEE-Nijmegen heeft zich aangemeld
na het zien van een promotieposter in
het Erasmusgebouw. Dit jaar zet zij zich
naast haar functie als voorzitter, ook
in voor European Affairs. Voor haar is
AEGEE de perfecte studentenvereniging
door de combinatie van vrijblijvendheid,
gezelligheid en reizen.

United Netherlands is een internationaal gerichte organisatie, die drie
verschillende programma’s aanbiedt:
the Highschool Program, the Academy
en the United Nations and Multilateral
Diplomacy Track (UNMD). Het Highschool
Program biedt studenten tussen de 15-18
een kans om de wereld van de diplomatie te begrijpen. The Academy draait
vooral om spreken in het openbaar, en
organiseert veel workshops op gebied
van assertiviteit en het doen van onderhandelingen. Het UNMD is een academische cursus die meetelt voor 10 EC op je
diploma, waarbij experts uit het veld van
internationale betrekkingen, internationale politieke economie en de Verenigde
Naties komen spreken.
De dagelijkse activiteiten van Swasti
variëren van het regelen van trainingen
tot het in contact komen met professionals en internationale organisaties voor
gastcolleges. Ook werkt het Junior Board

Als voorzitter is Daisy op elke borrel
te vinden in Van Rijn, probeert ze bij
zoveel mogelijk activiteiten aanwezig
te zijn en overzicht te houden. Daarnaast kunnen leden altijd naar haar toe
komen wanneer iets niet goed loopt en
ze hulp nodig hebben. Voor European
Affairs kunnen leden naar haar toe komen als ze meer informatie willen over
wat voor activiteiten ze kunnen doen in
Europa. Daisy hoopt zichzelf te ontwikkelen in dit bestuursjaar op het gebied
van samenwerking, organiseren en
planning. Voornamelijk het samenwerken mist ze bij haar studie terwijl ze dat
wel een belangrijke vaardigheid vindt.

of Studies nauw samen met een course
coördinator, zodat het academische
niveau van het programma behouden
blijft. Dit wordt bereikt door onder
andere samen te werken met professoren van de RU. Daarnaast representeert
deze bestuurder ook de organisatie op
externe trainingen, en helpt ze collega’s
met hun trainingen.
United Netherlands is volgens Swasti
een organisatie die de mogelijkheid
geeft als persoon te groeien, connecties
op te bouwen en om je eigen verantwoordelijkheid uit te dagen. Er is geen
andere organisatie die je de ruimte
geeft voor je eigen ambities, die erop
vertrouwt dat jij je werk afkrijgt en die
je steunt in het uitdagen van jezelf. Voor
zover zij weet, is United Netherlands de
enige studentenorganisatie die je laat
zien hoe jij je kwaliteiten kunt gebruiken om het verschil te maken in de
wereld en dat naast je werk en studie!

ARTIKEL

AIESEC is de grootste internationale
non-profit studentenorganisatie ter
wereld. AIESEC focust zich op het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten
bij studenten, zodat zij een positieve
impact op de samenleving kunnen
hebben.
Als bestuurder bij AIESEC zorg je ervoor dat studenten op een vrijwilligersproject of professionele stage kunnen
gaan in het buitenland. Niet alleen
voor Nederlandse studenten, maar ook
studenten uit het buitenland worden
naar Nederland gehaald. Niet alleen
worden zij voorbereid op hun ervaring,
ook wanneer ze in het buitenland zijn
wordt er contact onderhouden en bij
terugkomst wordt er geholpen bij het
reflecteren op de toekomst. Kortom, AIESEC zorgt ervoor dat zij het maximale
uit hun ervaring kunnen halen.
Roland vindt het internationale ka-

ISON staat voor International Student
Organisations Nijmegen. Het is de
koepelorganisatie van de internationale
verenigingen van Nijmegen, namelijk
AEGEE-Nijmegen, IFMSA-Nijmegen, United Netherlands, AIESEC en
Radboud International Students. Dit
betekent dat zij samen met hen internationale vraagstukken aankaarten aan
de Radboud Universiteit en de HAN. Dit
doen ze door middel van samenwerking tussen hen, de universiteit/HAN en
de lidorganisaties.
Naast het bestuur van ISON is er ook
een activiteitencommissie. Het bestuur
zorgt voor samenwerking tussen de
lidorganisaties en vertegenwoordiging
in de Universitaire Studentenraad.
De activiteitencommissie zorgt voor
promotie van de lidorganisaties en het
organiseren van activiteiten waarbij Nederlandse en internationale studenten
gemengd worden.

rakter van AIESEC het tofst. Wereldwijd
heeft de organisatie meer dan 70.000 actieve leden in 26 landen. Al deze mensen
streven naar hetzelfde doel: meer begrip
tussen culturen. Er is volgens hem niets
leukers dan iemand tegenkomen van
de andere kant van de wereld die naar
precies hetzelfde streeft als jij.
Wat AIESEC onderscheidt van andere
organisaties is de persoonlijke ontwikkeling waar jij en de mensen die je begeleidt doorheen gaan. Tijdens Rolands
studententijd wilde hij graag concrete
skills ontwikkelen, zoals public speaking
en netwerken. Hiervoor was in zijn studie
geen ruimte, AIESEC was hiervoor dé
plek voor hem om dit verder te ontwikkelen.

Fieke is als secretaris verantwoordelijk
voor de communicatie met onder anderen de lidorganisaties. Ze was zelf lid van
AEGEE-Nijmegen en mentor bij Radboud
International Students en hoorde zo over
ISON. Internationalisering vond ze al langere tijd interessant en besloot daarom
dat ze zich in wilde zetten voor ISON. Het
leuke aan ISON vindt ze dat ze de organisaties kan helpen om meer te doen met
internationalisering, maar zich ook kan
bezig houden met bewustwording van
internationalisering onder de Nederlandse. Door deze bestuursfunctie ontwikkel
je volgens Fieke professionele vaardigheden door het vertegenwoordigen van
vijf verschillende organisaties, leer je
organiseren en ontdek je hoe internationale studenten en organisaties tegen het
studentenleven in Nijmegen aankijken.

WIE
Roland Geurts, Vice President Finance
and External Relations
WAT KUN JE DOEN
Vrijwilligersprojecten en professionele
stages in het buitenland
WAAR OM JE AIESEC TEGEN?
Over de hele wereld!

WIE
Fieke Maas, secretaris
WAT KUN JE DOEN
Deelnemen aan activiteiten tijdens de
International Midweek, lid worden van
de activiteitencommissie
WAAR KOM JE ISON TEGEN?
De International Midweek, 10-13 april
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HEIMWEE NAAR
DE RADBOUD UNIVERSITEIT
Na tweeënhalf jaar studeren aan de Radboud Universiteit, vond ik het wel eens tijd om de Radboud een half jaartje in te
wisselen voor een universiteit in Porto. Net als vele andere Radboudstudenten, heb ik in Nijmegen dan ook altijd wat te
klagen. Waarom is de Refter toch altijd zo vol? Waarom ligt RuQuest er uit op het moment dat ik druk ben met een paper? En waarom is die scriptiedeadline zo kort na die vorige scriptiedeadline? Ik weet zeker dat jij als lezer deze obstakels
herkent. Maar geloof me, deze klachten worden allemaal niets als je aan de gemiddelde universiteit in Zuid-Europa gaat
studeren. Ik heb de Radboud Universiteit nog nooit zo erg gewaardeerd als nu.
TEKST ELZE ROES
BEELD DANIEL RAMIREZ GARRIDO

Al in de eerste week liep ik tegen meer
obstakels aan dan ik ooit in Nijmegen
had ervaren. Waar Nederland één van de
weinige landen is waarin er alleen in het
hoger onderwijs al twee niveaus zijn, heb
ik hier het gevoel dat alle studenten van
MBO niveau 4 tot en met universiteit bij
elkaar op één hoop gegooid worden. Bij
Graphic Design heb ik tijdens de derde
praktijkles lijnen mogen tekenen op een
wit papier. Het doel van deze les was om
ons te leren dat een A3 formaat twee
keer zo groot is als een A4 formaat, super
leerzaam. Daarnaast hoef ik maar voor
één van de vier vakken een boek aan te
schaffen en over wetenschappelijke artikelen heb ik ze nog nooit gehoord. Misschien hebben ze gewoon geen Engelse
boeken, want de taal is echt een obstakel hier. Waar in Nijmegen er gewoon
vanuit wordt gegaan dat een universitair
student in staat is Engels te begrijpen en
spreken, kijkt de gemiddelde Portugese
student de docent met een vies gezicht
aan als er Engels wordt gesproken.
Tijdens de eerste week werd bij ieder vak
door een Portugese student gevraagd of
we de groep niet op konden delen in een
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Engels deel en een Portugees deel. Alsof
het doodnormaal was, ging de docent
hier in mee. Dit resulteerde er in dat al
mijn drie-uurs vakken alleen nog maar
anderhalf-uurs vakken werden. Klinkt
prima toch, zou je denken? Voor de vrije
tijd wel ja. Maar helaas spreken niet alle
docenten spreken goed Engels en soms
is het echt een ontcijferlesje in plaats van
een college. Ach ja, leer ik nog een extra
vaardigheid hier.

nen. Om de tien minuten valt het signaal
een keertje uit, wat een heerlijk disco-effect geeft. Hierdoor lijkt het soms alsof
we ons al op de ESN-party van die avond
bevinden. Oh en voor de koukleumen onder ons: een centrale verwarming is hier
bijna nergens te vinden. Uiteraard had ik
als typische Hollander niet veel warme
kleding meegenomen naar een Zuid-Europees land, dus dat was flink survivallen
in de eerste paar weken. 		

Dat ik in Zuid-Europa studeer, is echt
aan alles te merken. Het is normaal als
docenten 20 minuten te laat komen. Als
studenten een uur te laat komen, zegt de
docent er gewoon helemaal niets van.
Technologie loopt hier ook flink achter.
Op een universiteit waar onder andere
Communicatiewetenschap en Computerwetenschappen gegeven wordt, staan
nog steeds dikke grijze computers uit het
jaar 2000 in de UB (waar überhaupt maar
vier computers staan). Daarnaast krijgen
we vaak het gevoel alsof we tijdens een
college in het bos zitten. De beamer laat
de PowerPointslides namelijk met een
geweldig groen licht door de zaal schij-

Natuurlijk moet je deze opmerkingen
met een korreltje zout nemen. Ik studeer
aan een knalroze universiteit op een
prachtige campus met palmbomen! De
mensen op deze universiteit zijn daarnaast echt enorm vriendelijk. Een doel
van een Erasmus is om meer inzicht te
krijgen in de interculturele verschillen,
wat nu al zeker is gelukt. Toch ben ik wel
heel blij dat ik mijn master in het oude
vertrouwde Nijmegen mag doen, waar
Douwe Egberts altijd voor mij klaar staat.
Radboud Universiteit, je bent geweldig.
Wil je het mij vergeven?

ARTIKEL
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SCHOOLTIJD
Na een eindeloos lang college in een semi-volle zaal mensen die je zeker niet allemaal bij naam kan noemen,
sleep je jezelf eindelijk weer naar huis. Op je krakemikkige studentenfietsje baan je jezelf een weg naar je
kleine maar fijne studentenkamertje. Eenmaal thuis staat je, buiten de afwas van de afgelopen drie dagen,
ook nog een hoop leerwerk te wachten. Artikeltje lezen, referentielijst maken (volgens APA-stijl uiteraard), oh
en ook vast even blokken voor dat ene tentamen. Het leren lijkt nooit te stoppen. Als je een keer het idee hebt
dat je vrije tijd hebt is dat maar schijn.. cause you should probably be reading.
TEKST KELLY VERBUNT
BEELD DANIEL RAMIREZ GARRIDO

“Je grootste zorg van de dag was of je
moeder je wel het lekkere koekje had meegegeven voor in de pauze.”
Studeren. Het is “de leukste tijd van je leven” wordt vaak gezegd. Lekker op jezelf,
niemand zegt wat je moet doen en er is
altijd wel ergens een feestje. Nee, nee,
klagen mogen we zeker niet. Toch komt
heimwee naar de basisschool, of zelfs de
middelbare school nog regelmatig voor.
Hoe fijn was het om gewoon uren vrije
tijd te hebben!? Vooral de basisschool
was zo achteraf bekeken echt de Oscarwinnaar van onze schooltijd. Je was de
slimste van de klas, had je weektaak
altijd al op woensdag af en deed verder
niets anders dan zorgeloos buitenspelen.
Als je een keer een zes had was dat geen
ramp en onvoldoendes kwamen zo goed
als nooit voor. Je grootste zorg van de
dag was of je moeder je wel het lekkere
koekje had meegeven voor in de pauze.

slechts over een paar hoofdstukken. En
wij maar klagen….
Zes jaar lang hebben we keihard gewerkt
omdat we niet konden wachten om op
de universiteit rond te lopen. Dit ging
stiekem ook wel gepaard met enige vorm
van jaloezie naar alle vmbo’ers en havisten die aanzienlijk minder werk hoefden
te doen. Toch kreeg je hier een hoop eer
voor terug en werd je door leraren als de

crème de la crème van de school gezien.
Die zes jaar hebben we uiteindelijk ingewisseld voor een papiertje en een plekje
op het Radboud!
Die goede oude schooltijd was zeker een
mooie tijd waar we nog regelmatig met
gevoel van heimwee naar terug zullen
kijken. Toch zou ik voor geen goud terug
willen, want het grootste voordeel aan
de Universiteit in vergelijking tot vorige
scholen is toch wel de weinige aanwezigheidsplicht. Bijna altijd uitslapen en met
een paar uurtjes college per dag heb je
het ook wel gehad. Nee, heimwee naar
het dagelijks opstaan om zeven uur heb
ik zeker niet. Hoe hebben we die dagen
van acht tot vier toch in godsnaam volgehouden al die jaren…

Op de middelbare school veranderde dit
leventje toch wel even flink. Je kwam er
al snel achter dat voldoendes halen toch
niet meer zo vanzelfsprekend was. Ook
buitenspelen werd verleden tijd, want
het huiswerk voor zo’n vijf vakken was
het enige wat op je wachtte thuis. Toch
was de middelbare school een tijd vol
gezelligheid. Je zat de hele dag door bij
je vrienden en vriendinnen en kon uren
praten over het aankomende schoolfeest.
Feestjes waren toen namelijk ook nog
niet zo vanzelfsprekend. Als je dan een
keer een tussenuur had werd die dankbaar gebruikt voor de laatste roddels en
frikandellenbroodjes . Daarbij gingen
toetsen ook niet over hele boeken, maar
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DE UNIEKE NIEUWE PLEKJES
DIE NIJMEGEN ONMISBAAR
MAKEN
Net terug uit het buitenland? Of een paar maanden onder een steen geleefd?
Dan heb je deze tentjes misschien nog niet bezocht of nog gemist. Deze leuke
jonge plekjes in Nijmegen zorgen ervoor dat jij Nijmegen helemaal niet meer
wil verlaten. Dus geef je vastgeroeste plekje in de Dromaai op en geef de volgende kiekjes eens een kans.
TEKST IREEN VAN DER HORST & JURRE ENGBERS
BEELD EVIE AERTS

OPEN slowcafé –
Lange Hezelstraat 39

Borboleta –
Lange Hezelstraat 95

Een “slowcafé” is niet een café waar je
avond aan avond met je geliefde kan
staan schuifelen. Sterker nog, als je het
googelt kom je maar één café tegen die
deze term betekenis geeft. Het OPEN
slowcafé noemt zichzelf een plek waar
je even kan ontsnappen aan de dagelijkse drukte. Een slow-down café dekt de
lading misschien nog beter. Naast een
lunch of een kop échte Nijmeegse koffie
van een lokale koffiebrander, kun je er
ook naar toe voor lezingen of andere
evenementen: zolang je maar even stil
zit, nadenkt, een boek leest of langskomt
om een goed gesprek te voeren.

Nog geen twee maandjes oud, maar wel
in de oudste winkelstraat van Nederland. Naast de tattooshop, waar tot een
korte tijd geleden nog een platenzaak
zat, vind je nu een nieuwe lunchroom.
Bij Borboleta, Portugees voor “vlinder”,
word je bediend door mensen met een
(verstandelijke) beperking. De werknemers krijgen zo de kans om zich verder
te ontwikkelen. Maar los daarvan: je zit
best lekker voor het stadspand in het
zonnetje met je bosbessen-smoothie en
cheesecake. Binnen is het oude pand
helemaal opgeknapt, maar het exposed
brickwork verraadt dat je op een plek zit
die een flinke geschiedenis heeft.
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Lunchbar de Viking –
Lange Hezelstraat 94a

De Wit Wasserij Donuts &
Bar - Hertogstraat 5

De Lange Hezelstraat in Nijmegen staat
bekend om alle bijzondere boetiekjes en
gezellige restaurantjes. Deze lunchbar is
daar nog niet zo lang geleden aan toegevoegd en is zeker een bezoek waard. Niet
alleen over de speciale soepjes, broodjes,
salades of ‘sapjes van de dag’ is goed
nagedacht, maar ook over het interieur.
De grote U-vormige bar breekt de grote
ruimte, de hier en daar industriële accessoires maken de bar hip en de houten
bank met gekleurde Peruaanse kussens
juist weer knus. Even klaar met de UB
of je eigen kamer als studieruimte? Dit
is een ideale plek om rustig te kunnen
werken.

Nog maar net nieuw en uniek in Nederland: een wasserette annex bar.
Geniet terwijl je wasje draait van een
overheerlijke huisgemaakte donut, een
lekkere kop koffie of een speciaalbiertje. In Nederland staat de wet het niet
toe om in eenzelfde ruimte alcohol te
schenken als waar er wasmachines
draaien. Doordat de wasruimte door een
glazen wand worden gescheiden van
het horecagedeelte en beiden ruimtes
hun eigen ingang hebben, omzeilde de
eigenaar deze wet en kon de zaak met
het vernieuwende idee geopend worden.
Doe jij gewoon thuis je was maar ben
jij wel een donut-fan? Niet getreurd, de
lekkernijen zijn ook to go te verkrijgen.

ARTIKEL

Freddy’s Beerkitchen –
Koningsstraat 26

Tante Saté –
Van Welderenstraat 22

Bij Freddy’s wordt de hele dag door urban
food geserveerd. Een broodje nagelhout
tijdens de lunch of vele soorten biologische, ambachtelijke hotdogs en kippetjes
als avondmaal. Het concept komt uit de
jaren ’70, maar de inrichting is met alle
cactussen, platen aan de muur en industriële lampen helemaal van deze tijd. Ook als
liefhebber van speciaalbieren kun je hier
goed terecht. Geniet bij mooi weer bijvoorbeeld van een eigen gebrouwen biertje op
het gezellige terras aan het Koningsplein.
Ook leuk: elke woensdagavond is het hier
Soulfood Music Night waar je onder het
genot van een funky bite kan swingen op
livemuziek.

Misschien wel het restaurant met de
beste naam van dit rijtje. Tante Saté is een
authentiek Surinaams en Indisch restaurant waar je, zoals ze zelf zeggen, zowel in
kostuum als in huispak welkom bent. De
huisgemaakte satésaus, volgens familierecept, krijgt online lovende reviews. De
kaart is niet heel groot, maar dat zorgt er
wel voor dat alle gerechten vers, op de
grill met kokosbriquetten en bamboekolen, bereid kunnen worden. En als je de
avond dan ook nog eens met spekkoek
kan afsluiten, eet je nooit meer vlees met
de satésaus uit de supermarkt.

Restaurant Wally – Hertogstraat 47

The Black Fox – Kelfkensbos
32

Bij deze bijzondere hamburgertent wordt
er geloofd in de kracht van eenvoud. Hier
eet je een goede hamburger, gemaakt
van eerlijke ingrediënten. Duurzaamheid
heeft deze zaak hoog in het vaandel staan.
Volgens hen is een burger pas echt goed,
als deze gemaakt is het hart voor het
product, respect voor de omgeving en met
oog op de toekomst. Daarnaast komt bij
Wally alles uit de buurt van Nijmegen; van
de stoel waarop je zit, tot de aardappel
van je frietje. Al bekend met Wally en een
enorme fan? Binnenkort opent de eigenaar
een paar deuren verderop een Wally 2.0
waar ze zich zullen gaan specialiseren in
hotdogs!

Als jij een échte carnivoor bent, is dit dé
plek voor jou! Een restaurant en bar én
een ambachtelijke slagerij waar al het
vleeswaar zelf wordt gemaakt. De eigenaren hebben zich laten inspireren door de
Amerikaanse vleescultuur, waarin de basis
en de kwaliteit voor de producten centraal
staat. Terwijl de slager bezig is met het bereiden van de mooiste hammen, worsten,
salami’s en andere stukken vlees, kun je
hier aan de bar je dagelijkse shot espresso bestellen. Misschien blijf je wel even
hangen om de krant te lezen of kom je
gewoon even lunchen of dineren. Toch niet
zo’n vleesliefhebber? Op het menu staan
ook enkele vegetarische- en visgerechten.

Yoghurt Barn Nijmegen –
Lange Hezelstraat 13
Om zeven uur ’s ochtends gaat de wekker.
Menig student strompelt dan in z’n onderbroek naar de koelkast, schudt blind
een kom vol met muesli, yoghurt erbij
en dan langzaam wakker worden. Maar
met yoghurt kun je veel meer: frozen, dik
of dun, soja of geiten, of voor het maken
van bananenbrood. De oprichters van de
Yoghurt Barn begonnen zelfstandig, maar
zijn nu met de hulp van Campina naast
Amsterdam, Utrecht en Den Bosch ook
in Nijmegen te vinden. Dus als je op een
warme dag door het centrum loopt en zin
hebt in een verfrissende snack: Yoghurtbars zijn de nieuwe ijssalons!

Tip:
Ben jij altijd weer op zoek naar leuke nieuwigheden in de buurt van Nijmegen? Kijk dan
eens op www.followfox.nl waar de beste lokale hotspots worden bijgehouden!
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HEIMWEE NAAR OUDE

COMMUNICATIEMIDDELEN
Weet je nog die tijd? Dat je om half vier s’middags na de basisschool naar huis ging en
op MSN sprong? Alleen maar om te vragen hoe het ging met de mensen waar je al de
hele dag mee op school had gezeten. Of dat je in de zomervakantie tientallen kaarten
ontving van klasgenootjes die allemaal in Frankrijk of Spanje op een camping stonden?
En altijd moesten zeggen hoe warm het daar was? Of schreef jij hele brieven aan je penvriend of penvriendin? Wat je ook deed, de kans is groot dat online communicatie dit
voor je heeft overgenomen. Dus laten we nog één keer genieten van deze nostalgische
tijden.
TEKST JOOST DOFFERHOFF & LEANNE DUIVEN
BEELD CELESTA KULING

BRIEF

Allerliefste brief,
Goh, wat is het toch fijn om dit te schrijven. Al mijn gedachtes, herinneringen en avonturen kan ik hierin kwijt. Dagenlang nadenken over wat ik nu wil vertellen of juist last minute gewoon van alles erop zetten. Niet nadenken of
wel nadenken, alles mag en vooral alles kan. Ik kan nog herinneren dat ik dagenlang kon zoeken naar het mooiste
papier, de mooiste pennen en vooral de mooiste stickers. Ik kon het zo gek maken als ik wilde en glitterpennen
waren altijd van de partij. Zo geconcentreerd als ik brieven schreef ben ik zelfs tijdens tentamens niet. Geen enkele
fout mocht gemaakt worden en als dat wel gebeurde, dan mocht de hele wereld het weten: mijn dag was verpest.
De blijheid die je ervaarde als de brief zo mooi werd als je zelf in gedachten had. Ik kon niet wachten tot iemand
hem had geopend. Deze blijheid en vrijheid in het schrijven, ligt mij nog steeds dicht bij het hart. Ik kon in jou
van alles schrijven, niks was goed of fout. Mijn vakantieherinneringen, mijn uiteenlopende gedachtes en al mijn
verhalen kon ik in je kwijt. En nu? Nu word je nog enkel gebruikt om elkaar een fijne verjaardag te wensen… En
dat alleen nog door de opa’s en de oma’s. Facebook heeft je volledig uit de weg geruimd. Op je verjaardag tel je
geen kaarten meer, maar facebookmeldingen. Op vakantie schrijf je Facebookupdates en plaats je Instagramfoto’s
in plaats van een mooi handgeschreven kunstwerk… Je wordt gemist, brief. En dat terwijl het juist in deze maatschappij goed zou zijn dat we weer eens zouden nadenken over wat we nu echt tegen elkaar willen zeggen. Wat
doet er nu eigenlijk toe, waarom ons alleen maar richten op de kleine negatieve punten die worden uitvergroot op
Facebook. We zouden ons moeten concentreren op wat we wel hebben en hoe mooi het was dat wij jou gebruikten om deze mooie positieve punten uit te lichten. Je wilde mensen niet verblijden met een kaart vol negativiteit.
Een brief stond juist voor positiviteit en blijheid. Door het verlies van jou, mijn allerliefste brief, verliezen we het
zoveelste positieve communicatiemiddel. En natuurlijk, hoe makkelijk is het om even een berichtje de wereld in te
sturen over hoe het met je gaat en wat je allemaal hebt beleefd. Ik snap het gemak en vergeef mij, lieve brief, ik
doe het ook. Ik stuur ook appjes, Facebookposts en Instagramfoto’s de wereld in, maar soms voel ik mij toch een
klein beetje een oma die denkt ‘vroeger was alles beter’. Het zou toch mooi zijn als de wereld weer terug kon gaan
naar een plek waar het geven om elkaar en het daadwerkelijk interesse in elkaar op nummer één stond, in plaats
van de wereld te vullen met negativiteit. Allerliefste brief, je kracht wordt onderschat en ik zal er alles aan doen je
schoonheid voort te zetten.
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MSN GESPREK

Joost: Heey MSN, hgh?
MSN: Goe, mj?
Joost: Ja, mij ook
MSN: Mooooooi
MSN: Nog wat te vertellen?
Joost: Nee niet echt, maar waar was je de laatste tijd?
MSN: Ik ben ingeruild voor Skype een tijdje terug :(
Joost: ah balen, ik heb je wel gemist de afgelopen jaren.
MSN: wat heb je zo gemist aan me dan?
Joost: gewoon, die gesprekken die je na school met vrienden had.
MSN: Wat voor gesprekken waren dat dan?
Joost: ehm.... goeie vraag xD. Eigenlijk gingen ze nergens over. Vragen aan vrienden wat ze de hele dag gedaan hadden
terwijl je een kwartier geleden nog met ze in de klas zat.
MSN: Oja dat kan ik me herinneren :P. En dan al die awkward stiltes omdat je niet weet waar je over moet praten.
Joost: Ja precies, en het dan maar opvullen met rare emoji’s.
MSN: Emoji’s? Wat zijn dat?
Joost: Oja dat ken jij natuurlijk nog niet. Het zijn zeg maar de smileys van nu.
MSN: Ow, zoals deze: :P :D
Joost: Ja precies haha :’)
MSN: Maar wat gebruiken jullie nu dan om berichten te sturen?
Joost: Whatsapp en Facebook vooral voor berichten. Maar MSN had wel meer leuke functies.
MSN: Zoals wat?
Joost: Zoals mensen dood irriteren met nudges, of ze tientallen winks sturen zodat hun hele scherm vol stond en ze niks
meer konden zien.
MSN: hihi
MSN: Zijn er ook speciale mensen op MSN die je mist?
Joost: Niet zo zeer mensen, maar wel Chatman. Die van de Hi-reclames.
MSN: Oja die ken ik wel, goeie vriend van me.
Joost: Ja van mij niet meer geloof ik, heb hem te vaak uitgescholden op MSN en toen wilde die niet meer met me praten
:P.
MSN: Vind je het gek....?
Joost: Nee, had het wel verdiend.
Joost: Maaruh, ik moet gaan. Ik moet huiswerk maken voor rekenen.
MSN: ben je daar niet wat te oud voor?
Joost: Laterzzzzzz

ANSICHTKAART
Hallo freem-lezers,
Ik schrijf naar jullie vanaf mijn bank, eerlijk gezegd.
Maar bij een echte ansichtkaart zou ik nu zeggen
dat ik aan het Gardameer lig. Een klein Italiaans
dorpje aan het meer waar over het algemeen meer
Nederlanders komen dan Italianen. Het is hier altijd
boven de 30 graden. Gisteren hebben we de hele
dag op het strand en in het water gelegen. Ik ben
nu al veel bruiner dan eerst. Morgen gaan we naar
San Gimignano, een dorp met veel torentjes, maar
nog belangrijker: een dorp waar ik het lekkerste
ijsje ter wereld ga eten. De ansichtkaart was de
reisblog van vroeger, maar dan met meer verbeelding. Het was maar één kaartje, één foto en niet de
barage aan foto’s die we tegenwoordig via Instagram van de vakanties van mensen zien. Misschien
dat ik de volgende vakantie weer een kaartje naar
iemand stuur, alleen om ze jaloers te maken met
het warme weer.
Groetjes!
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Mycelium

De leden van Mycelium hebben de afgelopen tijd niet stilgezeten. Zo
was er in februari en maart bijna elke week wel wat te beleven. Mycelium Inside blikt terug op de activiteiten die de afgelopen tijd hebben
plaatsgevonden. Van feest tot lezing tot excursie tot borrel, bij Mycelium beleef je het allemaal!

BAMYPONYPARK
TEKST IREEN VAN DER HORST & HILDE LUITEN
BEELD FLORIAN DUCLOS
De maand februari begon meteen goed
met Bamyponypark. Onze eigen feest- en
borrelcommissie was geheel in stijl voorzien van prachtig gekleurde paardenmaskers. De rest van de feestgangers bleef
enigszins achter wat het thema betreft,
maar dat mocht de pret niet drukken.
Waar Myceliumleden hun verkleedkleren
thuis hadden gelaten, gold dat zeker niet
voor hun dansmoves. Ook met het drinktempo zat het wel goed. Kortom, het was
weer een geslaagde editie van BaMyPo!

BIERPONGTOERNOOI
Deze woensdagavond trok Mycelium met
opgewarmde polsen en voorbereidde
keeltjes naar Sociëteit het Pand voor
het bierpongtoernooi. Na maanden van
oefening was het dan eindelijk zo ver.
In teams van twee namen ze het tegen
elkaar op. Prachtige worpen, verfijnde
technieken, flinke missers en vooral veel
bier waren de ingrediënten voor een succesvol en sensationeel toernooi. Natuurlijk kent Mycelium alleen maar talenten
en bovendien is meedoen belangrijker
dan winnen. In de bloedstollende finale
waren het Joost & Judith en Max & Luc
die het tegen elkaar opnamen. Een spannend strijd waarin er maar één team de
beste kan zijn: Max & Luc. Proficiat! Op
naar een nieuw bierpongtoernooi!

DOCENTENBORREL
Voor iedereen die wel eens meer wilde
weten over de docenten van de afdeling
Communicatiewetenschap, organiseerde
Mycelium de docentenborrel! Op deze
borrel was er volop de gelegenheid om
de docenten eens over andere zaken te
spreken dan collegestof, opdrachten en
tentamens. Niet alleen de studenten waren enthousiast over dit concept, maar
ook de docenten! Zo waren Carlo Hagemann, Paul Ketelaar, Rebecca de Leeuw,
Mariska Kleemans, Diamantis Petropoulos-Petalas, Niklas Johannes én Esther
Marsman aanwezig in het cultuurcafé!
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Op 3 februari was het Pieter Zwart die
ons een lezing gaf tijdens de lunch. Deze
oud-CW’er vertelde over zijn succesvolle en inspirerende carrière. Dit alles
onder het genot van heerlijke broodjes,
croissantjes, fruit en een sapje. Pieter
is de hoofdredacteur van een bekende
Nederlandse voetbalblog: Catenaccio.
Een blog die zich richt op de achtergrond
van het voetbal. Hier zijn uitgebreide
analyses te lezen over de tactiek van het
Nederlands elftal, maar ook over belang-

rijke ontwikkelingen in de voetbalwereld.
Daarnaast wist hij de luisteraars te boeien met anekdotes over zijn ervaringen
in de voetbaljournalistiek en gaf hij tips
om je te onderscheiden in deze wereld.
Zo vertelde hij dat hij misschien wel invloed heeft gehad op de tactiek van het
Nederlands elftal op het WK in 2014. Deze
jonge journalist wist ons met zijn nu al
indrukwekkende bezigheden zeker te
interesseren.

LUNCHLEZING

m Inside
VRIJGEZELLIGE BORREL
Februari is voor singles niet de beste
maand. Rondom Valentijnsdag zijn de
verliefde stelletjes niet uit de weg te
slaan, wat erg confronterend is als je een
gevalletje forever-alone bent. Gelukkig is
er dan nog Mycelium! Mycelium organiseerde op 15 februari de Vrijgezellige
borrel, voor alle singles die ready to flamingle waren. Op deze avond zeiden de
leden gedag tegen Tinder en hallo tegen

real-life daten. Bij binnenkomst kreeg
iedereen een plaatje, die gematcht was
aan iemand anders. Had je je match
gevonden, dan mocht je samen een
shotje Koekie komen halen. Dat was
echter niet alles! Beviel je match je
goed, dan was er zelfs de mogelijkheid
om gelijk in het huwelijksbootje te
stappen! Met een hoop mooie trouwfoto’s tot gevolg…

MYCELIUM

EXCURSIE CZ
Op 15 februari verzamelde Mycelium in
de vroege uurtjes al op Centraal Station
voor een excursie naar zorgverzekeraar
CZ in Tilburg. Eenmaal aangekomen
kregen de leden een toegangspasje en
werden ze verwelkomd door de woordvoerder van CZ, die een praatje hield
over onder anderen crisiscommunicatie,
reputatiemanagement en interne communicatie. Vervolgens kregen de Myceliumleden nog een rondleiding door de
studio van CZ. Hier werden de brochures,
tijdschriften en de huisstijl ontwikkeld
en ontworpen. Na een zeer geslaagde
en leerzame excursie, keerde Mycelium
hierna weer terug naar haar thuisstad.

BROODJE SHOARMA
Ook de Myceliumleden hebben hun
steentje bijgedragen aan de Ragweek. De
eetcommissie had voor heerlijke broodjes shoarma of falafel gezorgd. Het geld
van deze broodjes ging naar de Ragweek. Dat eet natuurlijk extra lekker! De
actie was dan ook een succes, zeker toen
het lentezonnetje zich ook nog liet zien.

Het moment waar menig Myceliumlid
al het hele jaar van droomt: het gala.
Dit gala vond plaats in de 4 Heeren, en
was georganiseerd samen met de studieverenigingen den Geitenwollen Soc
en Umoja. De galajurken en smokings
mochten weer uit de kast gehaald worden en de schoenen en naaldhakken
weer opgepoetst worden. De hele avond
kon er onbeperkt gedronken en gefeest
worden en dit werd dan ook volop gedaan. Van speciaalbier tot rode wijn,
alles werd gedronken. Ondertussen was
er volop de tijd om de ingehuurde fotograaf te bezoeken, die vele charmante
(en soms wat minder charmante) kiekjes
maakte. Na de foto werden vaak de hak-

ken ingewisseld voor iets comfortabelere
schoentjes, zodat men de dansvloer kon
betreden. Ook de nette kapsels en net
gestreken pakken werden gedurende
de avond vorderde iets minder flatteus,

maar dat mocht de pret zeker niet drukken. De band en DJ zorgden voor een
goede sfeer, en aan het eind van de
avond waren er weinig mensen die het
pand nog nuchter verlieten.

GALA
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Mycelium Outside
PORTO: DIT IS MIJN STAD
TEKST ELZE ROES
BEELD FLORIAN DUCLOS
Olá! Een jaar geleden was ik nog aan het
twijfelen of ik naar het buitenland wilde.
Was vijf maanden niet te lang? Zou ik
alles niet te erg gaan missen? Na veel
motiverende praatjes en het Portugese
Porto in de keuzelijst, heb ik me toch
ingeschreven. Het is de beste beslissing
die ik ooit heb gemaakt. Al vanaf dag
één geniet ik van ieder moment. Na de
oriëntatieweek op de universiteit had ik
binnen mum van tijd een grote vriendengroep waar ik nog steeds veel dingen
mee samen doe. Ik volg vier vakken die
goed te doen zijn, waardoor ik genoeg
tijd over heb om van dit semester een
soort lange vakantie te maken. Elke dag
is er wel iets te beleven, zoals activiteiten en feesten van het Erasmus Student
Network, spontaan samen eten, relaxen
op rustgevende plekken, huisfeesten of
een dagje naar het strand. De stad zelf is
prachtig door onder andere het hoogteverschil, de stijlvolle oude gebouwen en

de Douro-rivier met de bekende brug die
Porto verbindt met Gaia. Het strand bij
Matosinhos is ontzettend breed en in de
zee kun je goed surfen. Iedere keer denk
ik nog “wauw, dit is mijn stad!” en regelmatig ontdek ik nieuwe dingen. In 2017 is
Porto zelfs uitgeroepen tot Best European
Destination; zeker de moeite waard om
te bezoeken dus. Helaas is het weer in
Porto niet altijd wat je van Zuid-Europa
zal verwachten. Soms is het een week

lang prachtig lenteweer en de week daarna kan het ontzettend veel regenen. Met
een hippe regenjas en waterdichte schoenen weerhoudt dit mij niet om gewoon
lekker op pad te gaan. Natuurlijk blijf ik
niet vijf maanden alleen in Porto zitten.
Tripjes naar Aveiro, Lissabon en Madrid
heb ik al ondernomen. Voor de rest staan
veel dagtripjes op de planning en wil ik
dolgraag de wonderbaarlijke eilanden de
Azoren en Madeira bezoeken.

LISSABON: HART VERLOREN
TEKST LIESE VAN HEUMEN
Bom dia!
Toen ik vorig jaar niet bij mijn eerste of
tweede (en enige) keuze werd ingedeeld,
baalde ik natuurlijk flink. Via een vrije
plek bij een andere studie bleek ik naar
Lissabon te kunnen, waar ik, nu ik dit
schrijf, bijna een maand zit. Ik had me
geen betere Erasmusbestemming kunnen bedenken dan de stad met de meeste zonuren van Europa, met kleurrijke
tegeltjes op alle huizen, steile weggetjes
en uitzichten waar je u tegen zegt. En
niet geheel onbelangrijk: de stad met
het strand op 20 minuten treinen, de
stad waar je kan dansen in clubs terwijl
je naar de zonsopgang kijkt en de stad
waar je halve liters sangria drinkt voor
€1,75. Ik vermaak me hier dus prima en
voel me ook echt thuis. Hoewel ik aan
een paar dingen gewoon maar niet kan
wennen: het altijd te laat komen; het is
hier normaal om (zonder het te laten
weten!) 15 tot 30 minuten later te komen.
Het kraanwater; alsof je een duik in het
zwembad neemt met je mond open. Het
brood; sommige dingen worden gewoon
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niet beter dan wat je in Nederland altijd
al had.
Ik heb mijn hart al verloren aan deze stad
en kan niet wachten om de rest van Portugal te ontdekken. Wanneer deze Freem
verschijnt heb ik als het goed is al wat
tripjes naar andere Portugese steden en
gebieden achter de rug. Mag het duidelijk zijn: het is hier fantastisch. Midden

februari zat ik al op het strand tot de zon
onderging en kon ik met-zonder-jas naar
buiten. De mensen zijn vriendelijk en laid
back: ze leven hier allemaal zonder op
de klok te letten. In de weekenden vullen
de straten van Bairro Alto zich met honderden Erasmusstudenten en wordt er
gedronken en gefeest op straat; het weer
en de wet laten het immers toe.

MYCELIUM

GRANADA: HET ZONNIGE ZUIDEN
TEKST EVIE AERTS

Nu ik dit schrijf ben ik inmiddels al anderhalve maand in Granada, Spanje. En
ik kan zeggen, het is al het geregel en de
spanning voorafgaand helemaal waard.
Naast dat er zoveel te zien is in de mooie
omgeving, leer ik hier ook elke dag weer
wat nieuws. Ik volg een aantal vakken
op de Faculteit van Communicatie. Deze
vakken zijn veel meer op de praktijk
gericht dan de vakken aan de Radboud.
Zo heb ik bijvoorbeeld een vak waarbij
ik een blog moet maken op Wordpress
en bij een ander vak moeten we een

recensie schrijven over een concert. Bij
een vak over fotografie leren we wat de
invloed is van lichtval op een foto, wat
de docent in een fotostudio op de universiteit heeft laten zien. De lessen zijn
allemaal in het Spaans, wat soms nog
lastig te volgen is. Maar de docenten
willen je graag helpen en samen met de
andere Erasmusstudenten komen we er
vaak wel uit.
Naast de lessen, leer ik toch wel het
meeste van de mensen om me heen. Het

is zo leuk dat er bij deze Erasmus-uitwisseling allemaal mensen uit verschillende
landen bij elkaar zijn! Iedereen heeft een
andere taal, andere gebruiken en andere
ideeën. Naast die verschillen zijn er ook
veel overeenkomsten te vinden. Ik vind
het heel interessant om van deze andere culturen te leren. Over de Spaanse
cultuur leer ik hier natuurlijk het meest.
Ik zie en hoor het hier constant om me
heen. Het Spaans wordt steeds makkelijker om te verstaan en het spreken gaat
ook steeds beter. Ik volg een intensieve
cursus Spaans in een groep van allemaal
Erasmusstudenten die ongeveer op
hetzelfde niveau zitten. We leren zes uur
per week Spaans, door middel van veel
samenwerken en opdrachten in de les. Ik
vind het echt een toffe manier van de taal
leren; in het land zelf van iemand die ook
echt uit Spanje komt.
Al met al heb ik hier een ontzettend leuke tijd en ben ik blij dat ik gekozen heb
voor een minor in het buitenland. Vijf
maanden leek lang, maar er is hier zoveel
te doen en te zien dat de tijd ontzettend
snel gaat. Ik hou van Nijmegen, maar ik
blijf graag nog even hier in het zonnige
zuiden. Tot over vier maanden!

FILIPIJNEN: ALTIJD DRUK
TEKST MAUD BOSSE
Het leven is goed hier in de Filipijnen. Ik
zou het niet anders kunnen omschrijven.
Drie dagen per week ga ik naar de uni
en de vakken die ik volg zijn leuk en interessant. De overige vier dagen heb ik
weekend en krijg ik de kans om de rest
van de Filipijnen te ontdekken. Wat ik ook
bijna elk weekend doe! Toch is het leven
hier ook anders. Ik woon in een enorme
stad genaamd Metro Manilla, de hoofdstad van de Filipijnen. Er wonen hier in
totaal 32 miljoen mensen en het is een
gekkenhuis. Spitsuur loopt van 5 uur tot
10 uur elke ochtend én avond, maar ook
op ieder ander moment sta je gewoon
in de file. Ik heb geluk dat ik maar tien
minuten lopen van de universiteit woon,
waardoor ik dan in ieder geval niet in
de file hoef te staan. Dat stukje van 10
minuten is toch niet echt een pretje. Door
de miljoenen auto’s hier is de lucht zo
vervuild dat ik elke keer als ik het stukje
loop, verlang naar het weekend waarin
ik naar de frisse lucht toe kan reizen. Een
grote stad leidt wel weer tot een goed
nachtleven. Van een poolclub met zwembad tot erg goede technoclubs; uitgaan
hier is geweldig!
Er zijn ook verschillen tussen de Radboud
en de universiteit (Ateneo de Manila)

hier. Ateneo is een erg gezellige, katholieke school. In sommige gebouwen mag
je geen korte broekjes of shirtjes aan. Dat
maakt eigenlijk niet echt uit, omdat in elk
lokaal de airco op graadje 16 staat, waardoor het ijskoud is binnen. Ook wordt
er eens per dag het volkslied afgespeeld
door de hele universiteit. Iedereen stopt
dan waar hij mee bezig is en staat op, tot
het afgelopen is. Moet je je voorstellen
dat het Wilhelmus wordt afgespeeld terwijl je net je scriptie aan het presenteren
bent… Voor mij is het soms dan ook best
lastig om serieus te blijven.
Ondanks dat het leven hier behoorlijk

goed is, mis ik natuurlijk ook wel bepaalde dingen in Nederland. Op de eerste
plaats mijn vrienden, familie en vriend,
maar ook het eten. Filipino’s houden heel
erg van fastfood en dat klinkt misschien
als een droom die uitkomt, maar ik kan
je vertellen dat je er na een aantal weken
helemaal klaar mee bent. En behalve de
heerlijke mango’s hier, is groente en fruit
relatief duur. Daardoor is het goedkoper
om elke dag eten thuis te laten bezorgen. Lekker lui ook, maar geef mij maar
gewoon een goed AVG’tje. Oh, en een
bruine boterham met hagelslag. Nooit
gedacht dat ik dat zo zou kunnen missen.
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DOCENTEN

TO DOCENTEN
Ook in deze Freem is weer één van onze docenten aan de tand gevoeld over
haar bucketlist. Iedereen heeft wel dromen en wensen maar concreet staan
ze niet altijd op papier. Toch is zo’n lijstje best een goede manier om iemand
beter te leren kennen. In deze Freem is het de beurt aan Annemarie Frye.
TEKST IREEN VAN DER HORST & LEANNE DUIVEN
BEELD FLORIAN DUCLOS
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Annemarie Frye

Wat Annemarie ons meteen vertelt, is dat
ze van een vriendin het woord ‘fuckitlist’
hoorde. Eigenlijk vindt ze dit geschikter,
want het gaat volgens Annemarie toch
vooral om het hebben van een leuke tijd.
Je eerste punt is een houten huis bouwen. Wat moeten we ons hierbij voorstellen?
‘Je hebt van die bouwpakket-huizen. Het
is een Zweeds idee. Het houdt in dat je
een lap grond hebt en een ontwerp laat
maken. Je kunt het ontwerp dan helemaal van hout laten bouwen. Vorig jaar
heb ik een ‘gewoon’ rijtjeshuis gekocht.
Dat is leuk voor nu, maar het lijkt me
heerlijk een huis helemaal van hout te
hebben en dit zelf in te richten. Het lijkt
me wel wat om in the middle of nowhere
in een hutje van natuurlijk materiaal te
wonen. Oh ja, het is geen houten keet
hoor! Je kunt er zelfs een hele villa van
bouwen, maar ik wil geen villa. Dat moet
je allemaal poetsen...’
Daarnaast wil je het Noorderlicht graag
zien. Waarom?
‘Het gaat me niet om het Noorderlicht. Ik
vind het leuk om dingen te vinden. Ik ben
er wel een keertje in de buurt geweest,
maar dat was het verkeerde seizoen. Toen
kon ik het Noorderlicht dus nog niet zien.
Ik was eens in Noorwegen en daar vertelde iemand ons dat er ergens een hutje
met een schriftje was om in te schrijven.
Ik vind het dan leuk om daarnaar op zoek
te gaan. Ik ben iemand die benieuwd is
naar nieuwe dingen. Toch is het niet zo
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dat reizen een hoofddoel in mijn leven
is.’.
Reizen mag dan geen hoofddoel zijn van
je leven, toch ben je al vaak in de Scandinavische landen geweest en wil je zelfs
graag Zweeds leren. Vanwaar deze ambitie om de taal onder de knie te krijgen?
‘De taal zingt zo mooi!’. Bovendien ben
ik regelmatig in Scandinavië op vakantie
geweest. Ik vind talen erg mooi. Weet je
wat ik trouwens ook doe? Ik volg op Ins-

Eigenlijk is ‘fuckitlist’ veel geschikter, want het gaat vooral
om een leuke tijd.
tagram Zweedse mensen. Ik kijk dan naar
de filmpjes en versta niet wat ze zeggen,
maar het klinkt zo mooi. Toch mis ik de
tijd en soms de discipline om me de taal
helemaal eigen te maken.
Verder wil je graag je administratie digitaliseren. Hoezo?
‘Ik hou niet van papieren mappen. Het
lijkt me een zege als je alle papieren
rommel kwijt bent en alles in één systeem hebt. Het probleem is dat je dat
moet aanschaffen en consequent moet
doorvoeren. Het liefst zou ik alles digitaliseren, zowel thuis als op mijn werk. Ik
laat studenten ook niet printen, want dat
is zonde van de bomen. Nee, ik hou niet
van papier!’.

Ten slotte vroegen we ons af wat het volgende inhoudt: Origami-lamp vouwen?
‘Ik las pas ergens dat er een cursus
gegeven werd om dit soort lampen te
vouwen en dat leek me leuk. Het is alleen
erg duur’.
Vervolgens pakt Annemarie haar telefoon
erbij. We worden op de hoogte gesteld
van plekken in de buurt van Nijmegen
om dit soort lampen te vouwen. En
vervolgens laat ze ons alle erg mooie
lampen die ze in haar nieuwe huis heeft
hangen, zien. De lampen van haar zoontje tot aan de lamp boven de keukentafel
komen voorbij.
‘Yes! Als het zo dichtbij is, kan ik iets
afstrepen. En dan hang ik die lamp op in
mijn blokhut. Ik hou van mooie spullen,
maar ook van praktische spullen’.
Ten slotte viel ons tijdens het gesprek op
dat Annemarie erg duurzaam leeft. Hoe
zit dat nou precies?
‘Duurzaam is leuk en belangrijk’. Wij eten
biologisch brood en dat soort dingen. Het
moet trouwens wel praktisch blijven. Het
duurzame is me met de paplepel ingegoten, want we deden dat thuis ook. Ik
heb me er een tijdje tegen afgezet, maar
nu vind ik het zelf ook belangrijk. Het
moet wel echt praktisch blijven! Als ik
iets mis, ga ik ook gewoon naar de Albert
Heijn om het bij te halen!’.

INTERVIEW

VRAAG
VAN VANDAAG
Wat mis is je het minst aan Nederland als je niet in Nederland bent?
TEKST JURRE ENGBERS & KELLY VERBUNT
BEELD DANIEL RAMIREZ GARRIDO

Yvette van Ooijen

Derdejaars, Australië

“In Nederland is iedereen vaak
gehaast en gestrest. In Australië
daarentegen heeft juist iedereen een
no-worries mentaliteit. Iedereen doet
hier lekker rustig aan en neemt gewoon de tijd voor elkaar. Het lijkt wel
alsof niemand het druk heeft!”

Mascha Barelds

Tess de Bruijn

Derdejaars, Noorwegen

“Wat ik vooral niet mis aan de Nederland is het vlakke landschap. In Bergen
is er overal natuur en daarnaast is het
ook nog eens beeldschoon. Ook is de
natuur hier veel gevarieerder dan het
platte Nederland.”

Tussenjaar, Australië

“Wat ik het minst mis aan Nederland
is het weer. Hier skip ik de koude
winterdagen en heb er daardoor dus
eigenlijk een extra zomer bij. Daarnaast ben ik hier in een compleet
nieuwe omgeving en ontsnap ik aan
de routine van Nijmegen. In Nederland is namelijk alles vanzelfsprekend, omdat je het al kent.”

Lennert van Everdingen
Derdejaars, Amerika

“In Amerika zeggen alle onbekende
mensen die je tegen komt altijd heel
simpel hallo. Iedereen is altijd vriendelijk en maakt tijd voor een klein
gesprekje om te vragen hoe het met
je gaat. Dit zie je helaas niet zoveel in
Nederland.”

Evie Aerts
Derdejaars, Spanje

“Wat ik het minst mis aan Nederland
is het bekende. Wat het leuke is aan
op reis zijn is dat elke dag weer een
klein avontuur is, waarbij je steeds
nieuwe dingen ziet en ontdekt. Je stapt
eventjes helemaal uit je eigen kleine
wereldje en ziet dat er meer is dan dat.”

Gijsje Maas

Eerstejaars, Zuid-Oost Azie & Nieuw
Zeeland

“De Nederlanders. Als ik reis, ontwijk ik
ze zo veel mogelijk. Meestal kan je ze er
zo uitpikken dus heel moeilijk is het niet.
Ik heb tijdens een vliegreis van acht uur
lang een keer de hele reis gedaan alsof ik
Deens was, zodat ik niet met de Nederlandse vrouw die naast me zat hoefde te
praten. Toen we landden, viel ik helaas
door de mand toen ze mijn paspoort
zag.”
Nienke Freije

Eerstejaars, Afrika, Noorwegen en de
Baltische Staten

“Het allerminste aan Nederland mis ik
toch wel het drukke volgebouwde land.
In Afrika komen mensen gerust een uur
te laat op hun afspraak, in Noorwegen
was de natuur oneindig mooi en in de
Baltische Staten leek het door het grote
aantal bomen haast niet door dat het
één groot bos was. Tsja, dat is toch niet
zo makkelijk in Nederland te vinden.”
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KOST
Ontbijten met een proteïne-shake, een blueberrymuffin bij de koffie, ‘s middags een salade met linzen en
avondeten in een sushibar… Of je gaat voor een half jaartje naar het buitenland. Mis je dan niet de échte Hollandse kost? Misschien zijn we het een beetje vergeten, maar dit land is groot geworden op machtige gerechten en zoete lekkernijen. Misschien zijn die niet al te goed voor je aankomende summerbody, toch missen we
ze vaak wel. Nu is er Hollands voer dat we liever graag laten voor wat het is, zoals roggebrood, iel! Toch is er
hippe Hollandse kost die we graag nog even presenteren als blijvertjes, waar we sushi misschien toch maar
wat graag voor zouden willen opgeven.
TEKST LEANNE DUIVEN & TIM VAN DER KALLEN
BEELD DANIEL RAMIREZ GARRIDO

STAMPPOT

Ja ja, de welbekende stamppot kan natuurlijk niet missen in het rijtje oer-Hollandse heimweeproducten en -gerechten. Ons
heerlijke stamppotje wordt gemaakt op basis van aardappelen en groenten die meestal lekker in één pan worden geprakt. Niks
fancy, gewoon lekker. Het recept is inmiddels eeuwenoud, maar oh zo lekker en dus ook oh zo populair onder de Nederlandse
bevolking. Wist je dat al in de 16e eeuw varianten van stampotten werden gegeten? Het zou zelfs zo zijn dat op de nacht van 2 op
3 oktober 1574 de eerste stamppot is gegeten door de Spanjaarden: namelijk hutspot! Nog een leuk feitje erachteraan, dit is één
van de redenen dat ze bij het ontzet van Leiden nog altijd traditioneel hutspot eten. Heel leuk dit korte geschiedenislesje, maar het
allerbelangrijkste is natuurlijk dat onze hutspot onwijs divers is. Ben je klaar met hutspot en wil je weer een keer wat nieuws, dan
heb je nog genoeg andere combinaties te proberen. Elke supermarktketen organiseert eens per jaar wel een stamppotweek, met
bijbehorende reclamecampagne. Denk bijvoorbeeld aan heerlijke boerenkool met worst, andijviestamppot met spekjes en vergeet
de zuurkool niet.

STROOPWAFEL

Een van de bekendste Hollandse snacks is natuurlijk de stroopwafel. De stroopwafel is opgekomen zo rond de 19e eeuw, tot op
de dag van vandaag is het precieze jaartal niet bekend. Maar who cares, we zijn alleen al blij dat het bestaat! Nederland en vooral
Gouda, staan bekend om zijn heerlijke stroopwafels, maar in het buitenland zien we ze nog niet zo snel. Heel leuk al die buitenlandse snacks, maar soms heb je toch echt die heerlijke stroopwafel cravings. Dan wil je gewoon je tanden erin zetten en de wafel
horen kraken en zodat de stroop heerlijk sliert terwijl je de hap neemt. De stroopwafel is een oer-Hollands product en hoe simpel
het ook is, letterlijk een wafel en stroop ertussen, hoe onwijs lekker het wordt. Wat moet je hiervoor doen om deze heerlijke snack
in huis te halen? Als je op reis bent, neem 300 pakken mee, stroopwafels zijn niet alleen fijn verpakt maar ook nog onwijs lang
houdbaar, dus perfect om mee te nemen voor zes maanden!
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ARTIKEL
Wat is er nu Hollandser en lekkerder dan een heerlijke
bruine boterham met hagelslag? Na wekenlang zonder
boterham te hebben geleefd of te hebben geleefd met vies
klef of juist gortdroog brood ben je blij dat je eindelijk weer
een goede boterham mag eten! Wist je dat wij een van de
enige landen op de wereld zijn waar je chocola in de vorm
van hagel op je boterham kan strooien?! Een boterham
met hagelslag staat bij vele Nederlanders bovenaan hun
lijstje met het meest gemiste voedsel als ze in het buitenland zijn. En wij snappen dat natuurlijk! Een leuk feitje
over ons favoriete broodbeleg is dat het alweer bijna 100
jaar bestaat. In 1919 kwam hagelslag voor het eerst op
de markt, toen waren het nog witte, broze korrels met de
smaak van anijs. Inmiddels behoort tot hagelslag alleen de
soort die minstens 32% cacao bevat. Hmm, heerlijk toch!

BROODJE WORST

Als Nederlanders zijn we de Britten écht iets essentieels
vergeten te vertellen toen we Nieuw-Amsterdam aan ze
achterlieten: pannenkoeken zijn groot en eet je niet alleen
als ontbijt. Natuurlijk denken we graag dat wij de besten
zijn in het maken van pannenkoeken, maar elk land heeft
wel zijn eigen variant. Japan eet okonomiyaki, Æbleskiver
is de Deense pannenkoekenvariant en de Franse crêpes
behoren natuurlijk ook tot de pannenkoekenfamilie. Dus
ben je in het buitenland, kun je vast wel aan een pannenkoeken-ogend gerecht komen. Maar de échte Nederlandse
pannenkoek wordt natuurlijk nooit overtroffen: zoet of zout,
te combineren met een biertje of een glas cola. Het is een
universeel goed waar we geen genoeg van kunnen krijgen.
Wij voorspellen: na de hippe hamburger- en hotdogsrestaurants, volgt er een Renaissance in de pannenkoekenbranche!

FRIETJE

BOTERHAM MET HAGELSLAG

Huh? Broodje worst? Ja broodje worst ja! Zie het eerder
als een verzamelnaam voor alle mogelijke Nederlandse
broodjes, wit of bruin, met worst. Broodje Unox, broodje
knak, broodje Hema-worst, broodje frikandel of gewoon
een boterham met leverworst. Nederland is dan wel niet
het braadworst-paradijs dat Duitsland is, maar we hebben
écht wel wat in te brengen in de wereld van de worsten.
Worsten zijn ook hip! Hotdog-restaurants schieten in 2017
als hamburgerrestaurants in 2015 uit de grond. Niet alleen
voor de worst óp je broodje is er genoeg keus, je kan
natuurlijk helemaal losgaan met toppings. Je kan het vrij
eenvoudig houden: voor een broodje Unox hoef immers je
niet meer naar de Efteling tegenwoordig, die saus kun je
gewoon in de supermarkt kopen. Maar een broodje Discodel is natuurlijk the next step in de rooskleurige toekomst
die het hippe broodje worst in het verschiet heeft.

POFFERTJES EN PANNENKOEKEN

Geen patat. Nee, friet! Friet is overal op de wereld te
kopen, maar nergens is friet lekkerder dan thuis. Zelfs de
Belgen, die friet toch zichzelf hebben toegeëigend, walgen
van de combinatie mayonaise, satésaus en uitjes. Nergens
anders ter wereld kun je dus terecht voor een écht Hollands
frietje. Na het stappen, een keer in de middag, vaste prik
tijdens een dagje uit of “vrijdag, frietdag”. Naast de normale fabrieksfriet, zien we tegenwoordig ook een hippe trend:
verse friet. Kleine speciaalzaakjes die zorgvuldig aardappels snijden voor jouw vette trek maken de aardappel weer
de helemaal een trend. Natuurlijk ook te combineren met
een bepaald hip broodje worst.
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COLUMN

WAAROM NEDERLAND
EIGENLIJK BEST KUT IS
Buitenlanders zeggen dat in Nederland veel dingen
zo goed geregeld zijn: de wegen, het zorgstelsel, het onderwijs.
Ze zien ons land als klein maar fijn. Nu is dat allemaal leuk en
aardig, maar wat deze buitenlanders niet begrijpen is dat Nederland eigenlijk best wel kut is. Kijk maar.
TEKST: HILDE LUITEN
BEELD: EVIE AERTS

1.

Kutregen. 50% kans dat het
regent wanneer je nu naar buiten kijkt,
want het regent altijd in Nederland. Daarom verkopen we hier ook van die lelijke
regenponcho’s in allesbehalve fatsoenlijke kleuren, en verdient een paraplufabrikant hier meer dan de meeste artsen,
makelaars en advocaten.

2.

Je moet overal met de fiets
heen. Nou nee, niet moeten, maar er
heerst zo’n sociale druk dat ‘alle Nederlanders fietsen’ dus ja dan fiets ik ook
maar. Wanneer je dan de regen en dit
punt samenneemt, heb je helemaal het
über-kut-scenario waarin je fietsend in je
regenponcho de heuvel naar Sint Anna
op moet fietsen als het met bakken uit de
hemel valt.

3.

De politiek. Iets met het leenstelsel. Iets met een man met een groot
blond kapsel. Iets met dienstplicht invoeren (ook voor meisjes!). Iets met een
verhoogde alcoholleeftijd.

4.

Mensen zijn altijd zo bot. Onder
het mom van ‘eerlijkheid’ wordt alles
maar gezegd. Dat je er niet uit ziet in
dat korte rokje bijvoorbeeld. Dat je toch
eigenlijk niet zo fotogeniek bent. Of dat
je je talenten ergens anders moet zoeken
dan in een glansrijke zangcarrière.
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5.

Het openbaar vervoer. Iedereen
op Facebook gaat ineens met SRPRS.me
op vakantie naar een verassingsbestemming, terwijl dat in Nederland helemaal
niet nodig is! Met de NS, Veolia, Breng
en Arriva is het namelijk ook telkens
weer een verrassing waar je terechtkomt.
Het is zelfs eerder de vraag of je überhaupt ergens terechtkomt, en hoe laat
dat dan wel niet mag wezen.

6.

De straffen. Je kunt in Nederland
door rood rijden of iemand omleggen,
het maakt niet uit, de straf is ongeveer
hetzelfde.

7.

Nederland is klein. Sommigen
noemen het misschien knus, maar als
je een keer op tienertoer gaat heb je het
hele land al gezien. In je jeugd heb je
waarschijnlijk alle mogelijke dierentuinen en pretparken al bezocht, en heb je
inmiddels wel vaak genoeg in het bruine
afvalwater van de Noordzee gezwommen.

8.

Iedereen kent elkaar. Uit welke
stad, dorp of gehucht je ook komt, er is
altijd wel een neef van de tante van de
vriend van je moeder die je dan herkent,
waardoor je je dan weer normaal moet
gedragen. Anders weet gelijk je hele
familie dat je om 06.30 uur nog in je onderbroek op de bar aan het dansen was.

9.

De nationale kleur is oranje.
Hieruit blijkt dus wel dat het gevoel voor
mode de Nederlandse voorvaderen heeft
overgeslagen, want oranje is wel de
laatste kleur die leuk te combineren valt.

10.

Buitenlanders denken altijd als
eerst aan klompen, molens en wiet als
ze Nederland horen. Wiet kan nog wel
enigszins zorgen voor een beetje stoer
imago maar dit wordt dan gelijk weer
ontkracht door de gedachte aan oude
mannen met klompen die in de molen
aan het malen zijn.

11.

Nederlanders zijn gierig. We
staan niet voor niets bekend om ‘kijken,
kijken niet kopen’. Zelfs een mandarijn
proberen we nog af te dingen.

INTERVIEW

SANNE VAN PAASSEN

ALS IK MEEDEED, DAN WILDE IK ALLEEN IN DE TOP
MEEDOEN
Op een zonnige dinsdagmiddag reisden we
af naar Eindhoven. Hier ontmoetten we in het Coffeelab ex-prof veldrijder Sanne van Paassen. We wilden
wel eens weten hoe het leven van een topsporter eruit
ziet en hoe zij omging met heimwee. Tijd om haar het
hemd van het lijf te vragen onder het genot van een
heerlijke kopje koffie.
TEKST IREEN VAN DER HORST & JURRE ENGBERS
BEELD EVIE AERTS

Laten we bij het begin starten. Hoe
komt het dat je bent begonnen met
veldrijden?
Mijn vader fietste altijd al. Dat vond ik
echt stoer. Ik zou een wielrenfiets krijgen wanneer ik eerst met mijn gewone
fiets begon met wielrennen Uiteindelijk
kocht mijn vader een nieuwe fiets en
ik kreeg zijn oude, haha! Vanaf toen
ging ik met het tourclubje van mijn
vader meefietsen. Uiteindelijk ben ik lid
geworden van een wielerclub. Dat was
Buitenlust in Helmond. Daar bleek dat
ik heel hard kon fietsen. Toen ging ik
mezelf afvragen wat ik bij het wegwielrennen in de winter zou doen. Nou, dan
ga je veldrijden. Ik heb een andere fiets
gekocht en ben gaan veldrijden.

Wie: 			
Sanne van Paassen
Geboren: 		
27 oktober 1988
Geboorteplaats:
Vlierden
Studie: 		
Universiteit in Wageningen
Sport: 			
Veldrijden
Begonnen: 		
Tijdens de middelbare school
Gestopt: 		
Anderhalf jaar geleden
Meest trots op:
Winnen van het wereldbeker-		
			klassement
Huidige werk: 		
Talentcoach

Kun je ons iets meer vertellen over het
veldrijden en jouw specialiteit?
Veldrijden is heel technisch. Je moet
bijvoorbeeld zorgen dat je niet valt in
het zachte zand en in de korte bochten.
Op de trainingen leer je natuurlijk wel
hoe je snel van je fiets afkomt, en hoe
je de fiets op je nek gooit. Tijdens de
trainingen werk je ook aan je uithoudingsvermogen. Je moet tijdens de
trainingen eerst de fundering leggen
door een duurtraining. Daarna ga je
over op tempotrainingen. Ten slotte ga
je het sprintwerk doen. Mijn specialiteiten waren de start en snelle parcoursen.
Dat zijn parcoursen met korte, snelle
klimmetjes waarin je veel moet draaien
en keren.

Je bent dus uiteindelijk gaan veldrijden,
maar wat maakt dat jij uiteindelijk een
prof bent geworden?
Om te beginnen bleek dat ik harder
kon fietsen dan de rest, haha! Ik wilde
vroeger nooit wielrenster worden. Ik
wist niet eens dat ik goed kon fietsen.
Ik vond het gewoon erg leuk om te fietsen. Na een tijdje kreeg ik een aanbieding om bij een ploeg te gaan fietsen
en toen is het balletje gaan rollen. Toch
heb ik niet alleen maar gefietst. Ik heb
een studie naast het sporten gedaan
op de universiteit in Wageningen. Eerst
een bachelor bedrijfsconsumentwetenschappen en daarna een tweejarige
master.
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Zo, dat is niet niks…
Met tentamens ging dat wel goed. Met
mijn scriptie was het sporten wel lastig
te combineren. Als je een stuk schrijft
en drie weken later na het trainen
verder wil gaan, is het lastig. Dan weet
je niet meer waar je precies gebleven
bent.
Hoe zag een dag van jou eruit als prof
veldrijden?
Natuurlijk moest ik veel trainen. Vooral
’s morgens trainde ik. Daarnaast deed
ik ook nog yoga. Een ander belangrijk
deel was mijn voeding. Ik stond veel
in de keuken om gezonde
voeding klaar te maken.
Daarnaast heb ik twee keer
mijn eigen team opgericht.
Daarvoor hield ik een blog
bij, maakte ik video’s en
hield ik de sociale media
bij. Op die manier zorgde
ik mede ervoor dat ik kon
leven van de sport. Toch
sportte ik niet voor mijn geld. Ik sportte
omdat ik het leuk vond en het uiterste
uit mezelf wilde halen. Het was leuk dat
ik geld verdiende, maar dat was niet
mijn motivatie. Mijn motivatie was het
avontuur en de gave uitdaging.

was ik gefocust naar de wedstrijd toe.
In het veldrijden ben je wat dat betreft
echt alleen. Ik sloot mezelf ook echt
even op.
Wat vond jij ervan om voor je topsportcarrière veel van huis te zijn?
Het seizoen is in de winterperiode van
september tot en met februari. Dan is
het elke week koersen en soms twee
keer in de week. In de zomerperiode
ging ik dan naar het buitenland om te
trainen. Ook deed ik mountainbikemarathons. Toch vond ik het niet erg om
veel van huis te zijn. Ten tijde van de

wee naar mijn familie en vrienden heb
ik niet gehad. Ik ben heel blij dat ik nu
bij ze om de hoek woon, maar tijdens
mijn sportcarrière had ik geen heimwee
naar ze.
Wat heb je op moeten geven om op dit
niveau te kunnen veldrijden?
Ik vind niet dat ik echt iets op heb moeten geven. Ik deed gewoon wat ik het
allerleukste vond. Het voelde dus niet
als opofferen. Ik reisde de wereld rond,
reed mooie wedstrijden en verdiende er
geld mee. Ik heb niet het gevoel dat ik
het stappen heb moeten opgeven. Het
op stap gaan maakt me nu ook
niet echt gelukkig. Ik ben meer
van het één-op-één-contact met
een wijntje erbij. Bovendien ben
ik een echt ochtendmens. Ik vind
het fijn om in de ochtend lekker
te sporten. Ook ben ik vanuit
de sport gewend om me fit te
voelen, dus een kater past niet
bij me.

‘‘Een uur voor de wedstrijd
sloot ik mezelf op ”

En hoe zag een wedstrijddag eruit?
Ik begon de dag met ontbijten en yoga.
Daarna ging ik samen met mijn trainer
naar de wedstrijd. Daar waren we drie
uur voor de start aanwezig. Dan begon
ik met een rondje om het parcours te
verkennen. Ook bereidde ik me mentaal
goed voor door een koersplan te maken. Daarin schreef ik mijn doelen uit.
Vervolgens ging ik ontspannen. En een
uur voor de wedstrijd sloot ik mezelf
op. Dan deed ik een warming-up en
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sport vond ik het heerlijk om in het buitenland te zijn. Ik reisde alleen of met
mijn vriend. Dat was rustig en beviel
me erg goed. Ook wist ik dat ik er beter
van werd om veel van huis te zijn en
dan is het niet erg. Ik ben erg blij dat ik
deze kans heb gekregen!
Was er wel iets dat je miste toen je veel
van huis was?
Ik heb nooit veel heimwee gehad. Het
enige waar ik heimwee naar had, was
mijn vriend. Wat ik wel miste, is het zelf
kunnen koken en zo mijn eigen voeding
organiseren. Ik zorgde ook altijd wel
voor een eigen appartementje, zodat ik
voor mijn voeding kon zorgen. Ik koos
de locaties dus uit om te zorgen dat ik
zelf kon koken en goed kon eten. Heim-

En wat heb je dan echt nodig gehad om
dit niveau te halen?
Wat je nodig hebt, is doorzettingsvermogen en het echt willen. Het draait
niet alleen om talent. Als je er echt
voor wil gaan, dan kom je er ook. Het
is ook belangrijk om goede begeleiding te hebben, zodat je goed weet
hoe je naar boven moet werken. Mijn
wil was soms misschien te groot en
mijn doorzettingsvermogen ook. Ik heb
één jaar aan de kant gezeten, omdat ik
geblesseerd was. Achteraf gezien heb
ik mijn lichaam overuren laten draaien.
Dat kwam door mijn enthousiasme en
omdat ik zo gedreven was.

Hoe ben je om gegaan met die beenblessure?
Ik vond het verschrikkelijk. Daar kun
je niet mee omgaan. Als je fysiek moe
bent, ben je mentaal ook moe. Het was
dus een hele uitdaging. In het begin
verzette ik mezelf tegen de blessure,
maar daardoor kwam ik in gevecht
met mezelf. Dat verlies je. Toen ben ik
het gaan accepteren en kleine stapjes vooruit gaan maken. Ik moest het
loslaten en vertrouwen hebben dat ik
weer gezond werd. Bovendien had ik
niets om handen naast het wielrennen,
dus ik moest bedenken wat ik wilde
doen. Toch ben ik niet iemand om stil te
zitten. Ik ben een boerendochter en als
ik vroeger op de bank zat dan kwam ik
eraf zodat ik ‘achter’ ergens kon helpen.
Ik ben van het hard werken en ergens
komen. Het heeft me dus echt moeite
gekost om rustig op de bank te zitten.
Ik wilde altijd maar door en door. Ik had
mezelf gewoon echt overbelast. Toch
heb ik er veel van geleerd. Ik kan nu
meer mijn eigen grenzen bepalen. Toch
ben ik nu nog steeds fanatiek.
De blessure heeft je mede doen besluiten te stoppen met veldrijden. Kun je
hier meer over vertellen?
Ik ben trots op mezelf dat ik de keuze
heb gemaakt om op mijn 27e om te
stoppen en te besluiten: het is klaar.
Het is genoeg geweest. Tijd voor iets
anders. Door mijn beenblessure kwam
ik niet meer op het allerhoogste niveau
terug. Dat had wel gekund, maar dan
moest ik weer zo gestructureerd en gefocust zijn als daarvoor. Ergens wilde ik
dat wel, maar daar moest ik zoveel voor
opofferen. Dat was het me niet meer
waard. Ook zou ik door de blessure nog
meer gefocust zijn op mijn lichaam. Ik
had kunnen doormodderen tot mijn

32e, maar ik wilde met een goed gevoel
afsluiten. Ook draaide alles om mij. Ik
heb een leuke vriend, maar alles stond
in het teken van mezelf. Sommige
mensen blijven doorfietsen. Dat had ik
kunnen doen en dan had ik nog leuke
prestaties geleverd, maar dat wilde ik
niet. Als ik meedeed, dan wilde ik alleen
in de top meedoen.
Hoe is het leven na een sportcarrière?
Heel leuk, haha! Ik moest wel even
wennen. Hoe ga ik nu trainen, want dat
is nu eigenlijk doelloos. Tijdens mijn
carrière stond alles in het teken van
trainingen of wedstrijden. Wat moest
ik na mijn carrière in het weekend
doen? Er was altijd een doel en mijn
trainingsschema was de leidraad door
mijn leven, maar dat was weg. Gelukkig
kreeg ik een gave baan bij Shimano als
branchemanager. Op zondag stopte ik
met fietsen en op woensdag ging ik
aan de slag. Ik zat hier niet helemaal op
mijn plek en ben toen één maand gaan
reizen met mijn vriend. Recent ben ik
begonnen met mijn nieuwe werk. Het
is enorm leuk! Ik ben talentscout, wat
betekent dat ik jonge talenten ontdek
voor bedrijven.
Welke tools uit je sportcarrière komen
in je huidige werk van pas?
Ik ben in staat doelgericht te werken
door mijn sportcarrière. Ook heb ik een
echte winnaarsmentaliteit. Dat is die
gedrevenheid. Ik ben niet snel tevreden.
Dat kan een voor- en nadeel zijn. Zo had
ik afgelopen week iemand aangedragen
die geplaatst kon worden. Dat is natuurlijk super gaaf, maar ik had hulp van
iemand gehad. Ik denk dan ‘hmm… Dat
heb ik niet helemaal zelf gedaan’. Terwijl
ik een grote bijdrage heb geleverd. Toch
heb ik door mijn blessure wel geleerd

dat ontspanning heel belangrijk is. Zo
had ik gister nog veel te doen, maar op
een bepaald moment ga ik dan gewoon
naar huis. Dan is het genoeg.
Wat mis je aan je sportcarrière?
Dat ik mijn trainer niet meer zo vaak
zie. We hebben leuk samengewerkt.
Eerst zagen we elkaar wekelijks en nu
is het moeilijk afspreken in het weekend naast je werk. Want ik vind het ook
heerlijk om in het weekend helemaal
niks te doen. Ook mis ik het doelgericht
werken. Toch heb ik een nieuw doel! Ik
ga in augustus meedoen aan een inferno. Dit betekent 3,1 kilometer zwemmen, 90 kilometer fietsen, 30 kilometer
fietsen en 25 kilometer mountainbiken.
Je finisht dan boven op een berg in
Zwitserland. Dus ik blijf mezelf nog wel
doelen stellen.
En is er iets wat je zeker niet mist aan
je carrière?
Wat ik verschrikkelijk vond aan de
sportwereld is dat je vrienden hebt als
je wint, maar dat niemand je kent als
je niet wint. Daar heb ik na het sporten
wel last van gehad. Ik had het gevoel
dat je alleen iets waard bent als je iets
gepresteerd hebt, maar dat is niet zo. Je
bent al iets waard om de persoon die je
bent. Daar zat dus die bewijsdrang in. Ik
wilde laten zien wat ik allemaal kon.
Wat neem je uit je profcarrière mee in
je huidige leven?
Vroeger was ik veel online met mijn
blog en social media. Ik merk nu dat ik
me meer focus op werk, sport en mijn
sociale omgeving. Ik investeer in de
mensen die ik graag zie. Toch sport ik
nog steeds heel veel, want daar vind ik
mijn ontspanning in.
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THE
(C) WAY UP
Als student is het leven lekker overzichtelijk: al dan niet naar college gaan, studeren,
een beetje sporten, slapen en natuurlijk met vrienden wat drinken. Er komt echter
een tijd dat je een prachtige bul in je handen gedrukt krijgt en je plotseling student
af bent. Wat dan? The (C) Way Up geeft je iedere editie weer een uniek en inspirerend
kijkje in het leven na Communicatiewetenschap. Zo weet je toch nog een beetje wat
je kunt verwachten in het ‘echte’ leven.
TEKST LIESE VAN HEUMEN
BEELD DANIEL RAMIREZ GARRIDO

Mitchel Suijkerbuijk (25) stond nog midden in het studentenleven toen hij kennis
maakte met zijn huidige werkgever. In
2014 startte hij aan zijn stage bij dagblad
De Gelderlander, in het kader van zijn
praktijkoriëntatie. De stage die eind april
2014 ten einde zou lopen, werd op aanvraag van Mitchel met twee maanden
verlengd. Vervolgens bleef hij ook tijdens
zijn master Journalistiek als freelancer
werkzaam bij het dagblad. Inmiddels
werkt hij al drie jaar voor De Gelderlander. Freem sprak met hem over zijn
loopbaan.

NAAM
Mitchel Suijkerbuijk
FUNCTIE
Freelance Journalist bij o.a. de Gelderlander
AFGESTUDEERD IN
2015
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“Als nieuwsgierig persoon vraagt hij mensen met
bijzondere verhalen het hemd van het lijf, wat leidt
tot de meest indrukwekkende artikelen.”
Mitchel is niet in dienst bij De Gelderlander, maar is een freelance journalist. Dit
houdt in dat hij een eigen bedrijf heeft:
Mitchel Suijkerbuijk Media, en in te huren is voor het schrijven van teksten voor
bedrijven, websites en dergelijken. De
voornaamste opdrachtgever blijft De Gelderlander, waarvoor hij al drie jaar werkzaam is op de stadsredactie Nijmegen,
en sinds anderhalf jaar op de internetredactie. Mitchel vertelt dat de internetredactie veel verantwoordelijkheid kent.
Als redacteur moet hij overal bovenop
zitten en moet hij zorgen dat de site altijd
up to date is. Het is belangrijk om snel
nieuws op internet te zetten, er is immers
concurrentie binnen de Gelderlandse
journalistiek, maar de informatie moet
ook juist zijn. Dit betekent: heel veel telefoontjes en contact met bronnen van
buitenaf. De functie als internetredacteur
is volgens Mitchel heel druk, maar daarom ook uitdagend.
Als kleine jongen schreef Mitchel al graag
verhalen, dat doet hij nu nog steeds. Zijn
werk voor de redactie Nijmegen vindt hij
het allerleukste. Op de redactie Nijmegen
krijgt hij de kans om mooie artikelen te
schrijven, reportages te maken en mensen te interviewen. Mitchel vertelt dan
ook dat hij het liefst menselijke verhalen
schrijft. Als nieuwsgierig persoon vraagt
hij mensen met bijzondere verhalen het
hemd van het lijf, wat leidt tot de meest
indrukwekkende artikelen. Mitchel vertelt

over zo’n ervaring. Als journalist mocht
hij de huwelijksceremonie bijwonen van
een doodziek koppel dat nog een keer
met elkaar wilde trouwen, hier kwam
naar eigen zeggen zijn meest indrukwekkende artikel ooit uit voort.
Het zou niet als verrassing komen dat
Mitchel na zijn bachelor Communicatiewetenschap gekozen heeft voor de
master Journalistiek. In zijn huidige baan
heeft hij nog steeds baat bij de journalistieke vakken die hij tijdens zijn studie
gevolgd heeft. De switch van het studeren van journalistiek naar werken in de
journalistiek kende toch wat obstakels.
Op de universiteit wordt aangeleerd om
wetenschappelijk te schrijven, een beetje
saai eigenlijk, terwijl je in de journalistiek
je verhalen juist wat smeuïg wil maken:
mensen moeten het wel willen lezen. Gelukkig zat dit er na een paar maanden en
wat commentaar van de eindredacteur
helemaal goed in.
Mitchel is helemaal op zijn plaats en wil
het liefst zijn hele leven in de journalistiek blijven werken. Naast het werken
voor De Gelderlander hoopt hij er in de
toekomst wat vaste werkgevers bij te
krijgen, waar hij ook bijzondere verhalen
voor kan schrijven. 25 jaar oud en al bijna zijn waar je wíl zijn. De gouden tip lijkt
dus om je stage écht serieus te nemen en
om een stage te zoeken waarin je “later”
hoopt door te kunnen groeien.

COLUMN

ST RING
Even een snelle check: ik ben al sinds 2010 lid
van Facebook. Niet dat ik sinds die tijd actief
upload, mijn profielfoto stamt immers uit 2014,
maar ik check het iedere dag. En zo heb ik de
hele Facebookrevolutie meegemaakt. Eigenlijk
was het nooit leuk (en achteraf altijd overbodig).
TEKST LIESE VAN HEUMEN
BEELD EVIE AERTS

Langzaam verplaatste de krabbelaars van
Hyves zich naar het grote internationale Facebook. Het was volwassener: vrolijk oranje
werd vervangen door sober donkerblauw, in
plaats van een ‘respect’ gaven we een ‘like’,
en de brede keuze aan smileys die we op Hyves kenden was blijkbaar iets te breed. En zo
konden we helemaal opnieuw beginnen wat
betreft vrienden maken, foto’s posten en likes
werven. En wat veranderde er nou helemaal?
Niets. Behalve dat Hyves failliet ging. De overgang naar Facebook was in eerste instantie
dus helemaal niet nodig.
Vervolgens was het allemaal even wennen,
we moesten onze draai vinden. Je had al je
klasgenoten op Facebook en álles werd gedeeld. Op een “Joepie, een 7 voor wiskunde
gehaald!!” kon je 30 reacties van klasgenoten
verwachten die ook hun cijfer deelden. Waarvan tien reacties die je euforie meteen onderuithaalden door te benoemen dat zij een hoger
cijfer hadden gehaald. Dit was waarschijnlijk
de periode waarin menig Nederlander verslaafd raakte aan Facebook; wanneer je zelf
niks te doen had kon je lezen wat anderen te
doen hadden. Maar goed, toen werd Twitter
hip en maakte alle kleine statusupdates op
Facebook plaats voor een strenge selectie aan
hippe foto’s.
De fotoperiode was de leukste. En nog steeds
de handigste: een beetje stalken doen we
allemaal graag. Het begint bij even een profielfoto kijken en voor je het weet kijk je naar
vakantiefoto’s uit 2012 van de familie van een
iemand die je eigenlijk nauwelijks kent. Maar
vanuit maatschappelijk oogpunt is ook hier
wat op aan te merken. Niemand deelt immers
de foto’s van dagen die ‘net iets minder zijn’,

van die keer dat je je eten aan laat branden
of van die dagen dat je alleen je bed verlaat
om naar de wc te gaan of om eten te pakken.
Jij hebt ze ook. Met als gevolg dat er volgens
wetenschappers dan opwaartse vergelijking
kan plaatsvinden, je weet wel, dat je je eigen
saaie leven gaat vergelijken met al die hippe
foto’s online. Maar ach, Instagram schijnt tegenwoordig de grootste boosdoener voor het
zelfbeeld te zijn, want de fotostroom heeft zich
van Facebook verplaatst.
We zitten in een nieuwe periode. De ergste
tot nu toe. Facebook is veranderd in plaatjes.
Geen hippe foto’s (die staan nu op Instagram),
grappige memes (daar hebben we 9GAG
voor), maar een en al onzin. Een greep uit mijn
tijdlijn: ik scroll naar beneden en kom al snel
een plaatje tegen waar zo’n 30 meisjesnamen
op staan, waaronder populaire namen zoals
Sophie en Anna. Deze meisjes zouden zogenaamd in 2017 zwanger worden, tag ze maar!
Zo kom je nog wat plaatjes tegen met jongens
(waaronder Daan en Jesse – wederom de populairste namen de afgelopen 20 jaar) die voor
altijd alleen blijven of vanavond “helemaal
dronken worden”. Iets meer naar beneden kom
ik er door middel van een BuzzFeed quiz achter
wat voor bruiloft ik later zal hebben op basis
van mijn voedselvoorkeuren. Heel logisch.
Ondanks dat Facebook nu voor 80% uit onzin
bestaat, je hebt immers altijd ooms en tantes
die in de ‘Twitter op Facebook’ periode zijn
blijven hangen, blijf ik Facebook checken. Al is
het alleen maar omdat ik getagd wordt in een
plaatje met “Tag iemand zodat zij Facebook
moeten openen om deze aardappel te zien!”,
bedankt. Laat de volgende hype maar komen,
aan de recente jaren op Facebook zal ik in ieder geval niet met heimwee terugdenken.
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OLC

OLC
UPDATE
Wij zijn de Opleidingscommissie Communicatiewetenschap, in het kort ook wel de OLC CW
genoemd. Wij zijn de stem van de studenten binnen de opleiding Communicatiewetenschap,
die verbeteringen in het onderwijs kunnen bewerkstelligen. In dit stuk lees je de nieuwste
updates over waar wij ons mee bezig houden.
TEKST DE OPLEIDINGSCOMMISSIE CW
BEELD DANIEL RAMIREZ GARRIDO

Hier weer een berichtje van jullie Opleidingscommissie! We willen jullie graag
op de hoogte houden van de nieuwste
ontwikkelingen binnen de opleiding en
onze commissie. Deze keer zijn dit de
door ons uitgezette enquête over Engelstalig onderwijs, het aantal computers
met MAXQDA en onze zoektocht naar
nieuwe OLC-ers!
Zoals jullie misschien weten hebben
we onlangs een enquête uitgezet over
Engelstalig onderwijs binnen onze
opleiding. Bijna honderd studenten (40
Masterstudenten & 60 Bachelorstudenten) hebben hem ingevuld, waarvoor
dank! Uit dit kleine onderzoek blijkt over
het algemeen dat het op prijs wordt
gesteld als er jaarlijks in ieder geval één
of meerdere cursussen in het Engels
wordt gegeven, mits het taalniveau van
de docenten goed is. Een reden hiervoor
is waarschijnlijk dat iets minder dan de
helft van de studenten van plan is om in
het buitenland te studeren of dit heeft
gedaan.
Er is ook een percentage studenten dat
Engelstalige cursussen niet noodzakelijk
vindt, maar uit de enquête blijkt ook dat
deze toch de studie Communicatiewetenschap hadden gekozen wanneer deze
meerdere Engelse cursussen had bevat.
Ook is te zien dat vooral de Masterstudenten relatief veel Engelstalig onderwijs
zouden willen volgen. Het geven van
Engelstalig onderwijs in de bachelor zou
een mooie voorbereiding kunnen zijn op
de Master. We hebben de resultaten en
de conclusie van dit onderzoek samengevoegd in een rapport en deze bij de
docentleden van de OLC neergelegd. Zij
zullen hier verder naar gaan kijken en er
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zal volgend jaar in ieder geval gekeken
worden naar het eventueel ophogen van
de hoeveelheid Engelstalige cursussen
op de opleiding.
Daarnaast hebben we als OLC doorgegeven dat de studenten van Kunstmatige
Intelligentie op dit moment veel uren de
computers waar het programma MAXQDA op staat bezet houden. Vooral voor
de studenten van leerproject 2 is dit een
probleem omdat zij voor hun project
dit programma vaak nodig hebben. Wij
houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.
Ondertussen zijn wij ook bezig met het
zoeken van opvolgers voor de Opleidingscommissie. Lijkt het je leuk om in
collegejaar 2017-2018 meer betrokken
te zijn bij de opleiding en op te komen
voor je medestudenten? En vind je het
leuk om af en toe te vergaderen met de
docenten? Dan is een jaar in de OLC vast
iets voor jou! Naast alle leuke contacten
die je in dit jaar opbouwt met studenten van andere studies en verschillende jaarlagen en de docenten van de
opleiding, wordt je inzet aan het einde
van het medezeggenschapsjaar ook nog
beloond met een leuke vergoeding. Heb
je interesse in de OLC of ben je er al uit
en wil je jezelf opgeven voor een plek in
de OLC? Spreek één van ons eens aan
of stuur een mail naar olc.cw@student.
ru.nl.
Wanneer er naast deze nog andere problemen zijn, horen we dit graag. Je kunt
altijd mailen naar olc.cw@student.ru.nl.
Groetjes!

NAWOORD

NAWOORD
TEKST RIK MEIJER
BEELD FLORIAN DUCLOS

Heimwee, een korte zoektocht levert mij
op dat tot wel 90% van de Nederlanders
hier wel eens mee te kampen heeft. Geen
onbelangrijk gegeven zo vlak voor de
studiereis. Maar wat gebeurt er dan precies met je? Je hebt een sterk verlangen
naar thuis of naar je vertrouwde omgeving. Eigenlijk zouden we dus wel kunnen spreken van Nijmwee, in ons geval.
Nijmwee naar ons huisje in Nijmegen,
naar onze vrienden, naar alle feesten en
alle gezelligheid. Een week lang zonder
koffie of een goed gesprek, zonder tosti
op z’n tijd. Als dat maar goed gaat…
Nog luttele ogenblikken en dan vliegen
we naar Budapest, de bestemming voor
de studiereis van dit jaar. Zoals elk jaar
staat ons een drukke week te wachten,
waarin we de stad op Myceliaanse wijze
zullen verkennen. Zo zullen we door
middel van een stadsspel de weg leren
kennen in deze stad vol Oosterse pracht

en praal, en kunnen we plaatjes schieten
van een veelheid aan gebouwen, monumenten en stadsgezichten. Natuurlijk zijn
er tijdens de reis ook excursies gepland
naar interessante bedrijven, zoals Prezi
en Sziget, de Corvinus Universiteit en
een tweetal musea. En ik hoef het eigenlijk niet meer te zeggen, maar uiteraard
zal ook genoten worden van het nachtleven, dat zich kenmerkt door prachtige
ruin pubs met een versleten interieur,
hipsters als vast meubilair en vooral
ongekend lage drankprijzen. Een bezoek
aan een van de vele terrassen, een skybar of een een underground house party
behoort ook zeker tot de mogelijkheden.
Nu ik het zo in een notendop opnoem,
vraag ik me af of er wel tijd over is voor
heimw- of eh... Nijmwee. En los daarvan,
de week die ons in Budapest staat te
wachten biedt zoveel elementen uit onze
vertrouwde Nijmeegse omgeving, dat

aan het verlangen hiernaar waarschijnlijk
ter plaatse kan worden voldaan. Van alle
vertrouwde mensen om je heen tot een
koffie of een goed gesprek aan de ontbijttafel. En ook al sta je ’s avonds in een
wildvreemde kroeg, met een biertje in je
hand voelt ook dit al snel vertrouwd aan.
Volgens mij valt het dus allemaal wel
mee met de Nijmwee op studiereis. Ik
heb er ontzettend veel zin in en ga er
samen met een fantastische reiscommissie alles aan doen om deze reis
onvergetelijk te maken. En ik ben nu al
benieuwd hoeveel mooie verhalen we bij
ons hebben als we met onze touringcar,
moe en voldaan, de Waalbrug weer over
komen rijden...
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