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BIJ DE LES

DAVEY
FLEXIBELE SCHIL
De zomer breekt aan en dus mogen vele
collega’s zoeken naar een nieuwe baan. In
mijn Facebook-tijdlijn verscheen vorige
week een petitie voor het behoud van twee
geliefde communicatiedocenten. Gestart
door studenten die niet snappen waarom
inspirerende docenten met passie voor het
vak en de vaardigheden om die over te dragen moeten vertrekken. Toen ik de namen
van de docenten googelde, las ik de reden
op hun LinkedIn-profiel: ze werken bijna
twee jaar bij de Hanze.
Twee jaar is de tijd die je in de flexibele
schil zit. Flexibele schil, een graag gebruikt
managementeufemisme voor het personeel
dat je moeiteloos kunt laten gaan. De vaste
contracten die de Hanze vroeger gul uitdeelde vormen nu een probleem. Wanneer
een studie uit de gratie van middelbare
scholieren raakt, blijven er te veel docenten over. Degenen met een vast contract
worden dan bij een ander organisatieonderdeel ingezet. Geen wonder dat
studenten dat raar vinden. Eerst krijgen ze
les van een docent die voor zijn specifieke
kennis is aangenomen, die ervaring binnen
het werkveld heeft en vanuit pure interesse
vakliteratuur bijhoudt, en het jaar erop
staat een voormalig docent watdanookstudies voor de klas. Misschien dat die docent ook wel enigszins iets met het domein
heeft, maar de doorslaggevende reden voor
z’n aanwezigheid is het vaste contract dat
hij op zak heeft.
De wet die bepaalt dat een werkgever na
twee tijdelijke contracten niet een derde
mag aanbieden moet de werknemer
beschermen. Zo kunnen flexwerkers sneller
doorstromen naar een vaste baan staat er op
de website van de Rijksoverheid. Klinkt
leuk, maar wanneer elk vast contract een
toekomstig probleem is, werkt de wet niet.
Toen ik nog beleidsambtenaar was in Den
Haag verstrekten zelfs de ministeries zelf
geen vaste aanstellingen.
De huidige wet werkt in de hand dat
nieuwelingen weg moeten wanneer ze
net op stoom komen, terwijl er geregeld
mensen blijven zitten die hun gedrevenheid
allang verloren zijn. De belastingdienst
gaf het personeel onlangs de mogelijkheid
vrijwillig te vertrekken in ruil voor een
paar jaarsalarissen. Binnen twee maanden
meldden zich 4200 werknemers aan. Ik
ben benieuwd hoe populair zo’n regeling
op de Hanze zou zijn.
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DE BEER
IS LOS
Boudewijn Otten

Rugby is een heerlijke sport, en in
de kern nog makkelijk ook. Maar
je moet wel je plaats weten, anders
leert HJ van Heren 2 je een lesje.
‘Tien push-ups. Allemaal. Dit is
een teamsport, ook een straf pak je
met z’n allen.’

Rugby is niet te filmen, maar Daniëlle doet het
toch. Op de smartphone van docent Janco Nolles
nog wel. Een vinnig herfstkoutje is neergedaald op
het kunstgrasveld voor het clubhuis van voetbalvereniging Forward, de motregen hangt in de
lucht.
‘Opnieuw’, roept Daniëlle. Nolles schudt nee,
maar doet ja. Met de bal onder zijn arm stormt hij
recht naar voren. Als hij een meter of tien op weg
is, houdt Nolles een beetje in. Hendrik Jan Stoeten
richt zich op, kletst z’n imposante lijf tegen Nolles
aan, grijpt hem om z’n middel en tilt hem zo’n
twintig centimeter omhoog en zijgt met prooi
en al op het kunstgras neer. Wauw, klinkt het
uit de monden van de eerstejaars, oefff. Daniëlle
heeft wat ze wilde, want ook de tweede keer is de
trainingsbroek tijdens de tackle van Nolles’ ranke
billen gezakt.
Onderbroekenlol, daar houden sporters wel van.
Sport is plezier en rugby is sport in de sportiefste
zin van het woord. Een prima sport voor in het
gymonderwijs, vindt Nolles, zelf zwemmer.
‘Kun je middelbare scholieren zo’n tackle-oefening
laten doen? Het is behoorlijk intiem.’ De klas
twijfelt, neigt naar ja. Alleen de bovenbouw, roept
een meisjesstem.
‘Het kan’, zegt Nolles, ‘waar het om gaat is dat
je de vraag stelt, aan jezelf en aan de leerlingen.
We hadden het laatst over de sociaal-emotionele
leerlijn. Daar past zo’n vraagstuk mooi in. Er zijn
verschillende antwoorden mogelijk. Zoals zones
inrichten waarin mag worden getackeld en zones
waar dat niet mag. Of afspreken dat jongens geen
meisjes mogen tackelen.’

Andersom zou ook kunnen, maar daarmee hoef
je bij Meike niet aan te komen. Haar uitstraling
is één en al onverzettelijkheid, de ogen spuwen
vuur en de linkervoet schraapt hengstachtig over
de grond, het rubber wolkt op. Arme Maarten,
nog herstellende van een bovenbeenbreuk. Hij ijlt
met licht huiverende stappen naar het briesende
obstakel, dat hem als een zalm uit de lucht klauwt,
op het groen smijt en met haar in victorie geheven
armen spartelend achterlaat.
Fout! Hendrik Jan Stoeten, van Rugby Club
Groningen, ook ver buiten sportpark De Esserberg
bekend als HJ van Heren 2, grijpt onmiddellijk in.
‘Een prima tackle, uitstekend zelfs, maar jongens,
let op: nooit de voeten loslaten na een tackle.
Nooit! De kans op een schop in je gezicht is dan
bijna honderd procent. En dan ga je eraf. Vasthouden die voeten.’
Hendrik Jan, een gewone Hanze-student, heeft
geen ordeproblemen. Hij geeft wel vaker clinics en
we hebben het vandaag over rugby. ‘Oei’, bast hij,
als iemand hem onderbreekt, ‘als de coach of de
trainer praat, zwijgen de spelers. Tien push-ups.’
Hij hoeft het geen twee keer te zeggen. ‘Allemaal.
Rugby is een teamsport, ook een straf pak je met
z’n allen.’
De basisprincipes zijn zo simpel als wat, je loopt
met de ei-vormige bal naar de achterlijn aan de
andere kant van het veld, als een tegenstander je
het lopen wil beletten, werp je de bal naar een
medespeler. En je mag de bal alleen naar achteren gooien. ‘Dat is lastig voor de voetballers’,
zegt Hendrik Jan. Op het bewijs van die stelling
hoeft hij slecht tien passen te wachten. Ramon
spurt weg, werpt de bal handig naar achteren en
zoekt de vrije ruimte op. Shit, straalt hij uit, waar
moet ik anders heen? En ze doen het allemaal, de
voetballers van wie er opmerkelijk veel uit Sneek
komen (ONS staat er op wel vier shirts).
Maar dat hier studenten van het Instituut voor
Sportstudies aan het werk zijn, blijkt ook. Met de
oefening in tackles, drives (oprukken met de bal
onder de arm) en scissors (plotselinge positiewisselingen) gaat het al aardig, maar de beer is los als
het om de punten gaat in het traditionele potje
tot besluit. HJ staat als een rots achterin, Janco
gaat onverbiddelijk neer in de armen van Meike
en Harvey scoort de winnende try. Hij juicht als
de voetballer die hij is. Je ziet Hendrik Jan iets
denken, maar hij zegt niets.

Foto: Luuk Steemers
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OLYMPUS
OP ZERNIKE
Boudewijn Otten
Foto: Luuk Steemers
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Babbelen met de buren, de
ringarts in de startblokken en
de wisselbeker opgepoetst. Het
is zo goed als in kannen en
kruiken, maar er kan en zal
nog van alles misgaan. Het
GNSK-bestuur wil pieken op
het juiste moment.

Beachkorfbal? ‘Ja, beachkorfbal. Best wel populair’,
weet commissaris Sport Elise Kroontje. ‘Je hebt
zelfs varianten’, zegt ze, ‘éénpaals beachkorfbal en
tweepaals. Volgende maand wordt het gewoon tweepaals… effe checken…’ Elises vingers flitsen over
het toetsenbord, ze nijgt lichtjes naar voren en kijkt.
‘Ja, tweepaals. Waarom weet ik niet. Dat mogen ze
zelf bepalen. Dat hoort erbij, studentenverenigingen
zijn zelf verantwoordelijk voor het organiseren van
de competitie in hun sport.’
Het is 17 mei, kwart over vier ’s middags. ‘Holy
Moses’, roept voorzitter Nynke Kingma uit, ‘nu over
een maand, dan is het al een kwartier bezig. Man,
dat kriebelt wel, hoor. Nog maar een maand. En
hoe voel je je dan? Ik weet het niet. Zenuwachtig,
denk ik.’ ‘Maar het mag nu ook wel eens’, haakt
Sanne Reuten in, ‘echt klaar ben je nooit, maar we
zijn nu wel klaar genoeg. Het weer, dat is hopen
en bidden, maar voor de rest: van mij mag het
beginnen.’

NIET ZOMAAR EEN PARTIJTJE

Let The Games Begin. Zo’n tweeduizend studenten
bivakkeren op 17, 18 en 19 juni op Zernike, deelnemers aan het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap (GNSK) en hun begeleiders. Het programma zit boordevol, zeventien sporten maar liefst,
van badminton tot waterpolo. ‘Nog nooit waren het
er zoveel’, zegt Sanne, die meteen illustreert waarom
zij in het zevenkoppige bestuur de PR-portefeuille
in handen heeft. ‘Het grootste GNSK in 58 jaar,
het derde dat in Groningen wordt gehouden. We
denken ook dat we het hoogste aantal deelnemers
zullen halen, maar de aanmelding loopt nog.’
Het bestuur van het GNSK heeft veel te doen, want
dit is niet zomaar een partijtje. ‘Ga maar na’, zegt

Nynke, ‘we zorgen voor het eten en drinken, voor
de overnachtingen, voor alles om de wedstrijden
heen, EHBO, alles erop en eraan, het eindfeest op
het Suikerunieterrein. Je kunt het niet bedenken of
we moeten er wat mee. Je denkt misschien: mooi
afgelegen dat sportcentrum, maar wij hebben al
gepraat met de bewoners van de wijk Reitdiep, want
die moeten we op de hoogte stellen van mogelijke
geluidsoverlast.’

BLAUWE EN RODE KLEEDKAMER

Primeur! We gaan boksen. Sanne is er hartstikke
blij mee. ‘Dat bedenk je toch niet? Het eerste
GNSK waar boksen op het programma staat,
heren én dames. Dat betekent wat. De winnaars
mogen meedoen aan de Europese studentenkampioenschappen.’ Elise: ‘En wie denkt dat boksende
studenten op één hand te tellen zijn. Nee, hoor…’ ze
duikt weer in de computertabellen. ‘Op dit moment
43 aanmeldingen uit acht steden. Een competitie
met voorronden, want er zit een grens aan het aantal
gevechten dat een bokser mag voeren.’ Nynke: ‘De
bokscompetitie begint dus een weekend eerder.’
Elise: ‘Alles staat onder toezicht van de boksbond.
Er gelden bijzondere regels. Bij ieder gevecht moet
een ringarts aanwezig zijn. En wist je dat boksers die
tegen elkaar uitkomen nooit in dezelfde kleedkamer
mogen zitten? We hebben dus een kleedkamer voor
rood en een kleedkamer voor blauw.’
Publiek is van harte welkom. Sanne: ‘Bij de
wedstrijden, niet op de camping. Die noemen
we trouwens ook GNSK, GNS-Kamping.’ De
voetbalvelden van The Knickerbockers fungeren
tijdens het GNSK als onderkomen voor sporters uit
alle studentensteden. ‘Dat maakt dit GNSK extra
bijzonder’, zegt Nynke, ‘het sportcentrum is drie
dagen lang een klein dorp. In andere steden krijg je
dat niet voor elkaar.’ Sanne: ‘Het dorpsgevoel, een
klein Olympisch dorp, er verschijnt ook een krant,
de GNSKrant. We maken er een intens weekend
van.’
Het bestuur legde z’n oor te luisteren bij de
sportkoepels (zeg maar de ACLO’s) in alle studentensteden en keek de kunst af op het GNSK van
2015 in Amsterdam. Nynke: ‘Een gouden greep.
Je voelt meteen wat zo’n evenement betekent. Hoe
goed we de zaak ook voorbereiden, er zal echt wel
wat misgaan. Als er serieus iets fout loopt, moeten
we er staan.’

NIJMEGEN IS DE FAVORIET

Op zondag, nadat het laatste fluitsignaal heeft
geklonken, wordt bekend gemaakt hoeveel geld de
acties voor Spieren voor Spieren hebben opgeleverd,

want tussen het sporten door spant het GNSK zich
traditiegetrouw ook nog in voor het goede doel. Op
de kast in de bestuurskamer staat de reuzencheque
al klaar, alleen het bedrag ontbreekt nog. Nynke:
‘Het toeval wil dat een kind-ambassadeur van
Spieren voor Spieren hier in de buurt woont. Hij
mag de cheque in ontvangst nemen.’
Als die ceremonie aan de gang is wordt er in de
bestuurskamer geturfd, geteld, afgetrokken, vermenigvuldigd en gedeeld. Elise: ‘En gecontroleerd. We
hebben twee vrijwilligers die het hele weekend de
uitslagen bijhouden. Er is een hele reeks afspraken
over de tellingen. De uitslagen worden gewogen aan
de hand van het aantal mededingers. Kort gezegd:
als je wint in een competitie van twintig, legt dat
meer gewicht in de schaal dan dat je de beste bent
van zes deelnemers. Maar uiteindelijk wordt dan
bekend welke stad zich studentensportstad van
Nederland mag noemen.’
Nijmegen, dus.
Nynke: ‘We zijn zo neutraal en objectief als een
bestuur maar kan zijn.’
Sanne: ‘Tuurlijk, joh.’
Elise: ‘Je weet het nooit, maar inderdaad, de laatste
drie keer was Nijmegen het sterkst.’
Nynke: ‘Dat betekent dat we een nieuwe wisselbeker hebben moeten kopen.’

OPMERKELIJKE AFWEZIGEN

Floorball staat wél op het programma en
waterpolo ook (in het zwembad van het Willem-Alexander), maar hockey en dé studentensport, roeien, ontbreken. De studentenhockeyers
van Forward zagen geen brood in het organiseren van een GNSK-competitie. De roeiers
van Aegir en Gyas waren wel enthousiast,
maar Groningen heeft geen baan die aan de
officiële wedstrijdeisen voldoet.

OPMERKELIJKE AANWEZIGEN

Net als de Olympische Spelen kent het GNSK
demonstratiesporten. Padel is geen grote onbekende meer sinds het Sportcentrum dit voorjaar
een baan in gebruik nam. En bij krachtsport
gaan ook wel wat bellen rinkelen (hoewel
organisator Northside Barbell het wel weer heel
bijzonder oppakt). Maar wat het hekje is you.
fo? Zoek het uit met de sleutelwoorden lacrosse
en frisbee, of neem een kijkje op het GNSK.
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‘DE POSITIE VAN
STUDENTEN IS
AANZIENLIJK
VERZWAKT’
HOP, Bas Belleman
Foto: Boudewijn Otten

Na vijfentwintig jaar neemt onderwijsrechter Ben Olivier afscheid.
Universiteiten en hogescholen maken
het zich veel te makkelijk, vindt hij.
‘Alles wordt maar op het bordje van
de student gegooid.’
10

Z’n werkkamer bevindt zich ergens diep in een
labyrint van trappen en gangetjes. Studenten
grapten vaak dat ze een punt hoger moesten
krijgen voor hun mondelinge tentamen als ze
zijn kamer überhaupt konden vinden, vertelt Ben
Olivier. Hij kan er nog steeds om lachen. Formeel
is hij met pensioen, maar hij werkt nog altijd als
docent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit
van Amsterdam.
In april nam hij afscheid als rechter van het
College van Beroep voor het Hoger Onderwijs
(CBHO). Hij moest wel, hij werd zeventig. ‘In de
Verenigde Staten kun je tot je dood rechter blijven,
maar bij ons is dat anders.’
Hij spreekt rustig en precies. Als je hem vraagt een
geruchtmakende zaak te noemen, valt hij even stil.
Zou hij zo gauw niet weten. Maar vraag hem naar
juridische onderwerpen en hij praat aan één stuk
door.

BINDEND STUDIE-ADVIES

Het is een wonder hoe weinig zaken de rechters van
het CBHO behandelen, vindt hij. ‘Als je bedenkt
hoeveel beslissingen er elke dag in het hoger
onderwijs worden genomen.’ Talloze studenten
krijgen punten voor hun tentamens en scripties,
maar bijna nooit ontstaat er een serieus conflict.
Mocht dat toch gebeuren, dan is het goed gebruik
om er een tweede docent naar te laten kijken. En
reken maar dat elk vijfje secuur wordt nagekeken,
zegt Olivier, want niemand wil een student graag
op één punt laten zakken. ‘Als de treindeuren voor
je neus dichtslaan is dat vervelender dan wanneer
de trein allang is weggereden.’
Nee, wil je weten waar hij zich wél zorgen over
maakt? Het negatief bindend studie-advies (bsa),
waarmee opleidingen hun zwakkere studenten
binnen een jaar kunnen lozen. ‘Onderwijsinstellingen en de minister zijn ermee aan de haal
gegaan. De positie van studenten is aanzienlijk
verzwakt. De bedoeling van het bsa was om
studenten zo snel mogelijk te laten weten of ze
ongeschikt zijn. Dan zeg je: hou maar op, ga iets
anders doen. Het was dus nadrukkelijk niet de
vraag of ze geschikt zijn. Dat is iets heel anders.’
De bsa-norm wordt ook steeds verhoogd. Met
argusogen kijkt Olivier naar de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar eerstejaars in één klap alle
zestig studiepunten moeten behalen. ‘Ze zeggen:
nominaal is normaal. Misschien is het inderdaad
normaal om vlot te studeren, maar de vraag is: ben
je ongeschikt als je dat niet doet? Dat is helemaal
niet zeker.’
Maar ja, studenten spannen zelden een rechtszaak
aan tegen een bsa. Duurt ook veel te lang, zo’n
procedure. ‘In maart hadden we nog een aantal
bsa-zaken, inderdaad, die stammen uit het vorige
studiejaar.’

RARE BESLISSINGEN

Opleidingen misbruiken het bsa niet alleen om
het studietempo te verhogen. Ze dreigen ook
tentamenuitslagen te laten vervallen als studenten
treuzelen met afstuderen. En daar gebeuren soms
vreemde dingen bij, weet Olivier. ‘Iemand loopt
vertraging op en moet op het laatste moment nog
twee tentamens doen. Het ene haalt hij en het

andere niet. Prompt vervallen ál zijn tentamenuitslagen, dus óók die van het tentamen dat hij
gisteren deed en dat nog niet verouderd kan zijn.
Dat is toch heel vreemd?’
Onderwijsinstellingen zeggen wel eens: het mag,
want de medezeggenschapsraad heeft ermee ingestemd. Daar is Olivier niet van onder de indruk.
‘Alsof die raad altijd precies begrijpt waarmee ze
instemmen.’
Tot op het laatst had hij interessante zaken. Neem
de vraag over de geldigheidsduur: moet je een
student waarschuwen als die dreigt te verstrijken?
Een meisje vroeg haar diploma aan. Pas daarna
stuurde de opleiding haar een mailtje: al haar
tentamens bleken vervallen. ‘Ze had een waarschuwing moeten krijgen’, vindt Olivier. ‘Als je
na afloop kunt mailen, kun je dat ook iets eerder
doen.’
Natuurlijk had het meisje kunnen weten dat
haar studiepunten zouden vervallen. ‘Jazeker,
ze heeft ook een eigen verantwoordelijkheid.
Maar vervolgens kom je bij de vraag: wat staat er
tegenover de verantwoordelijkheid van de student?
Alles wordt maar op het bordje van de student
gegooid. Onderwijsinstellingen maken zich er veel
te makkelijk vanaf.’

ONGELOOFLIJKE BLUNDER

Zo gaat het ook met een ander heikel punt: de
herinschrijvingen. Onderwijsinstellingen zijn
soms zo strikt dat ze de belangen van studenten
uit het oog verliezen. Olivier begrijpt de ergernis
best. ‘Laten we wel wezen, te laat herinschrijven
is echt dom. Een Utrechtse studente zei een keer
in een rechtszaak: het is maar een klein foutje. Ik
zei: helemaal niet, het is een ongelooflijke blunder.
Voor een student is er geen kunst aan: zelfs in een
coma op een Spaans strand kun je je vandaag de
dag nog inschrijven! Het is echt nonchalance als je
het niet doet. Maar goed, als iemand dan in paniek
op 2 september bij je instelling aanklopt, moet je
hem dan weigeren?’
De Hogeschool van Amsterdam voerde aan dat het
onderwijs werd gehinderd door een late inschrijving, maar dat was volgens Olivier onzin. ‘Als een
ouderejaars zich tot en met 30 augustus mag herinschrijven, kan hij het onderwijs toch niet hinderen
wanneer hij twee dagen later is? Soms zegt een
College van Bestuur: een jaartje studievertraging is
niets bijzonders. Maar dat is het wel. Zo’n standpunt hoort zo’n college niet in te nemen.’

DE ZAAK VAN DE ZWABBERSTUDENT

Zijn meest ingrijpende zaak was die van twee moslima’s die in Rotterdam geneeskunde studeerden
en die zich niet wilden laten onderzoeken door
mannelijke medestudenten. Mocht de universiteit voorschrijven dat het toch moest gebeuren?
‘Allerlei vragen speelden mee. Hoe verhoudt het
onderwijs zich tot de mensenrechten? Wordt het
onderwijs inderdaad gehinderd? In Maastricht
verleenden ze een dergelijke ontheffing wel en de
Rotterdamse universiteit had het besluit niet goed
gemotiveerd. Wij hebben gevonnist dat ze een
nieuw besluit moest nemen waarin ze de belangen
beter afwogen. Daarna kwam de zaak niet meer
bij het CBHO terug.’

25 jaar onderwijsrechter zijn is lang. Zijn eerste
zaak herinnert Olivier zich niet meer, maar wel
zijn eerste voorlopige voorziening (een snelle tussenuitspraak in afwachting van de echte behandeling,
een kort geding, maar dan in het onderwijs).
‘Een paar studenten van een hotelschool hadden
een feestje gevierd en waren aan de zwier gegaan.
Ze kwamen aangeschoten bij de receptie van het
hotel dat bij hun school hoort. Er stond een studente achter de receptie. Ze wist niet wat ze moest
doen en gaf hun een kop koffie. Die koffie ging
om en één van de meisjes lachte: gebruik mij maar
als zwabber.’ De studenten deden dat en werden
zwaar gestraft: ze werden van de opleiding verwijderd. Ze zouden het onderwijs hebben verstoord.
Olivier dacht er anders over. ‘Ik vroeg: hoe deden
ze dat dan? Je zou net zo goed kunnen zeggen dat
ze het onderwijs een dienst hebben bewezen. Die
studente achter de receptie leert immers omgaan
met dronken hotelgasten. Ik vond de maatregel
van verwijdering onevenredig zwaar. De opleiding
was het niet met me eens, maar die studenten
mochten verder.’

BEMOEIZUCHTIGE OUDERS

In al die jaren zijn studenten niet of nauwelijks
veranderd. ‘Ze zijn nog net zo vervelend als
vroeger. Weet je wie er wél veranderd zijn? De
ouders. Die zie je steeds vaker in de rechtszaal. Ik
zeg altijd tegen de student die voor me staat: je
vader mag alleen iets zeggen met jouw toestemming. Want het is de rechtszaak van de student,
niet van de ouder.’
Toch valt het met de onzelfstandigheid van de
student wel mee. ‘Ik weet niet of ik zelf nou zo
zelfstandig was op die leeftijd. Misschien getuigt
het van grotere gemakzucht dat studenten dit
soort dingen niet meer zelf willen doen.’
Of de centen. Studeren is duurder geworden en
ouders betalen flink veel van de studiekosten.
Niet vreemd dat ze de vinger aan de pols willen
houden. ‘In mijn studententijd betaalde je na vier
jaar geen collegegeld meer, alleen tien gulden
inschrijfgeld. Kun je nagaan. Een tijdje terug
wilden ze de langstudeerboete invoeren. Dan
moest je juist méér collegegeld betalen als je
vertraging opliep.’

DE ALLEREERSTE

Geen gek verhaal voor iemand die zich geen
geruchtmakende zaken kon heugen. Net als
Oliviers uitsmijter op de valreep. ‘Wist je dat ik de
allereerste was die ooit een rechtszaak aanspande
bij het CBHO? Althans, bij de voorloper.’ De zaak
handelde over de verkiezingen voor de Groningse
universiteitsraad van 1971. Olivier was zelf geen
kandidaat, hij voerde de rechtszaak ‘gewoon’ als
lid van de Groningse universitaire gemeenschap.
‘Ik meende dat de verkiezingsuitslag verkeerd
was vastgesteld. Het ging om de vraag hoe je het
opkomstpercentage onder studenten berekende,
wat gevolgen had voor de uitslag. Of ik won? Ja
en nee. De universiteit had de regeling zelf goed
toegepast, maar de Staat moest de regels als de
bliksem aanpassen.’
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TEO VERSUS STUDIESTRESS

GEEN RUSH,
WEL RUST
Teodor Lazarov

Teo is een cognitieve alchemist. Hij
speurt naar legale en onschadelijke
middelen en methodes die van
loodzware tentamenperiodes gouden
tijden maken. Deze maand probeert
hij Study Buddy.

Werk slimmer, niet harder. Ik kijk naar de verpakking van het middel Study Buddy. Net binnen
gekregen. Mijn reputatie als laboratoriumrat voor
studiesupplementen groeit blijkbaar. Het tovert
een lach op mijn gezicht. Kom maar door met die
tjak! Als het werkt, dan schrijf ik het op. Werkt
het niet? Dan schrijf ik het ook op. Either way,
boys and girls. Jullie krijgen een eerlijke recensie.
Ik besluit mijn gebruikelijke benadering in te
ruilen voor een verstandige aanpak: recensies
zoeken, inlezen en dan pas innemen. Bij het
intypen van Study Buddy in mijn zoekmachine komt een rits aan Amerikaanse websites
tevoorschijn en slechts één Nederlandse. Als ik
aan het vergelijken sla, komt het erop neer dat
Study Buddy belooft je concentratie, zitvlees en
geheugen te verbeteren door een combinatie van
verschillende natuurlijke stoffen, waaronder zwarte
peper.
De ontwikkelaars van het studiemiddel hebben
op de verpakking de werkzame stoffen in twee
categorieën opgesplitst: flow blend en focus blend.
Wat me gelijk opvalt is de stof CDP Choline.
Klinkt chemisch. Wikipedia presenteert een lang
technisch verhaal. Samengevat komt het erop neer
dat de moeilijke naam een afkorting is van de even
lastig uit te spreken lichaamseigen stof citicholine.
Die bevordert de dichtheid van de dopaminereceptoren.
Aha! Dopamine is immers de voeding van focus
en mentale energie. Citicholine wordt daarom
ook gebruikt voor het behandelen van ADHD en
12

Foto: Pepijn van den Broeke

Alzheimer. Samen met het aminozuur L-Tyrosine
is dit een winnend team, aangezien L-Tyrosine
juist dopaminebevorderend werkt. Een ander
opvallend ingrediënt in de flow blend is Rhodiola
Rosea. Een kruid dat je in de bergen vindt op
meer dan tweeduizend meter hoogte. Uit de informatie die ik hierover kan vinden, blijkt dat het een
soort van antidepressivum is dat stress verlaagt.
Uiteraard zit er ook L-Theanine in, oftewel een
extract van groene thee. Deze stof zorgt voor
een versterking van het stimulerende effect van
cafeïne, zonder de ‘scherpe randjes’. Het is dan
ook geen toeval dat de belangrijkste stof in de focus
blend cafeïne is, aangevuld met vitamine B12, B6
en D3. En de zwarte peper? Die schijnt de algehele
werking van alle stoffen te bevorderen.
Goed verhaal, lekker kort. Maar de vraag is: werkt
Study Buddy daadwerkelijk? Uit ervaring met
Braincaps durf ik geen koffie meer te drinken
als ik dit soort middelen inneem. Een ‘overdosis’
cafeïne maakt je nog gestrester en doet je meer
tijd verliezen dan je lief is. Dus kamillethee in
de aanslag, twee capsules Study Buddy in de
mik, laptop open en aan de slag. Het werk dat ik
aan het doen ben, is vooral creatief uitvoerend:
uitwerkingen van interviews. Met andere woorden
niets wat ik specifiek moet onthouden. Daarom
test ik het studiesupplement op het bevorderen
van focus en wilskracht. Na twintig minuten ben
ik al vergeten dat ik de capsules heb ingenomen.
De stress in mijn hoofd is groot door de naderende
deadlines. Ik luister naar mijn opnames en werk
uit. Collega’s komen mijn kantoor binnen, we
kletsen wat en vervolgens ga ik weer door. Per
ongeluk drink ik een goede bak koffie. Dat besef
ik pas aan het einde van de dag wanneer een groot
deel van mijn werk al klaar is en ik de verpakking
van Study Buddy zie liggen onder een boek. Met
andere woorden: geen overdosis.
Ik volg dit ritueel drie dagen, dan durf ik een
conclusie te trekken. Wat me opvalt is dat er bij
dit studiemiddel geen ‘bijzonder gevoel’ optreedt.
Geen rush, geen kick, geen kriebels. Een terugkerend patroon in de testdagen is wel een bepaalde
kalmte. Zelfs wanneer er veel afleiding was, kon
ik met minder moeite en met meer rust mijn focus
op mijn werk richten, iets waar ik van mezelf
moeite mee heb. Het voelde echter zo natuurlijk,
dat ik niet durf te stellen dat het alleen aan dit
middel heeft gelegen. Ik was goed uitgerust en
stond onder druk. Twee dingen die mijn prestatie
altijd verhogen. Toch zou ik het supplement weer
nemen tijdens dit soort dagen. Baat het niet, het
schaadt ook niet. Als het werk maar afkomt.

LiSsaV&
an

Lisa
Mijn prefrontale cortex ligt plat. Mijn limbische
systeem knalt uit elkaar van bedrijvigheid.
Dit is goed. Dit is zo goed. Zijn stoppelbaard
schuurt ruw tegen mijn wang. Ik voel zijn
warme adem in mijn nek. Hoe hij met zijn
handen mijn polsen vastgrijpt. Hoe hij hard
wordt daar beneden. Hoe het opzwelt. Een
shot oxytocine raast door mijn lijf. Tintelingen
tot in mijn tenen. Ergens in de verte hoor ik
mijn stem: ‘Ja…. jaaaa…. jaaaaaaaaaaaa!!!’
Meneer Van Straaten
Als ik mijn ogen opendoe zie ik mijn slaapkamer, maar dan een kwartslag gedraaid. Een
doffe pijn bonkt tegen mijn slaap. Mijn tong
hangt als een lappenpop in mijn mond. Dik en
loddig.
‘Goedemorgen meneer Van Straaten.’
Haar stem klinkt zelfvoldaan. Natuurlijk! Lisa.
De pizzeria. De halve liters bier. En daarna…
Ze zit in de antieke rookstoel voor het raam.
Haar prachtige lange slanke benen liggen
over elkaar heen geslagen in de brede vensterbank. Haar blote voeten steken een stukje
naar buiten.
‘Je praat in je slaap wist je dat?’ Ze kijkt me
onderzoekend aan, alsof ik behoor tot een
bedreigde diersoort. Terwijl ze opsomt wat
ik allemaal voor onzin heb uitgekraamd die
nacht, voel ik een vlaag van paniek door mijn

traat
en

borst trekken. Lisa en ik. Ik en Lisa. Hoe ga ik
dit uitleggen? Welke dag is het? Hoe laat is
het? Ik gris mijn horloge van de grond. In grote
cijfers staat er: 09:02.
‘Lisa, we moeten gaan’,
gaan’ onderbreek ik haar,
‘over tien minuten begint de les.’
Lisa
Mijn gebruikelijke ochtendritueel komt me
ineens belachelijk voor. Binnen een minuut heb
ik me gedoucht en nog een minuut later heb
ik me in mijn spijkerbroek gewurmd en mijn
inmiddels zwarte All Stars aangetrokken. Het
idee dat ik normaal gesproken nu aan mijn
smoothie zit, rode biet en bleekselderij, doet
me grinniken.
Als we vlak bij de school zijn houdt hij me
tegen.
‘Ik zie je zo in de klas, oké? We mogen niet
gezien worden. Zo samen.’
Ik voel me Bonny van Clyde, een Bondgirl. Op
kalme toon zeg ik:
‘Ik ga hier rechts via de fietsenstalling, loop jij
maar vast door.’
Meneer Van Straaten
Als ik midden in mijn uitleg zit over het effectief opstellen van een productieplanning hoor
ik de deur opengaan. Ze is het. Op mijn meest
zakelijke toon zeg ik:
‘Goed dat je er bent, Lisa. Ga snel zitten.’

3Hoog is dé studentenfotosoap van Nederland. De strip volgt de avonturen van Jurre, een ruige kraker met een klein
hartje, René, de anders-geaarde huis-ADHD’er, Merel, een bipolaire blondine en Harrie, het frisse verenigingsmeisje.
3Hoog wordt gemaakt door Ype Driessen, de bekendste fotostripmaker van Nederland en omstreken.
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SPORT
EENS
ANDERS
Anne Floor Lanting

Foto’s: Pepijn van den Broeke en Luuk Steemers

Groningse studenten kunnen op de ACLO bijna elke denkbare
sport uitproberen. Ook obscure sporten als padel, floorball
en onderwaterhockey. Wat? Nou, voor als tennis te dom is,
zwemmen te saai en er geen ijs op de ijsbaan ligt.
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PADEL

Te slim en te snel voor tennis, maar te traag voor
squash? Padel is de oplossing. De puntentelling en
spelregels zijn vergelijkbaar met die van tennis, maar
er is een opvallend verschil: het veld. Een padelbaan
is iets kleiner dan een tennisbaan en heeft drie
meter hoge glazen achterwanden en gedeeltelijk
glazen zijwanden. Die wanden zijn onderdeel van
het spel. Bij padel moet de bal over het net op de
speelhelft van de tegenstander worden geslagen,
zonder dat de bal eerst één van de wanden raakt.
Het doel is om het de tegenstander onmogelijk te
maken om de bal terug te slaan. De bal blijft in
het spel als hij eerst de grond raakt en daarna één
van de glaswanden. De sport is over komen waaien
uit Spanje, waar het met vijf miljoen beoefenaars
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inmiddels de tweede sport van het land is, na
voetbal.
Richard Storm, van oorsprong tennisser, is met een
aantal dames van de Drachtse tennisvereniging
DLTC naar Groningen gekomen. De tennisclub
overweegt een padelbaan aan te schaffen. Storm
weidt als padelenthousiast graag uit over de sport.
‘Je gebruikt een andere techniek dan bij tennis
omdat je een veel korter racket hebt dat niet
meeveert zoals een tennisracket dat doet’, legt hij
uit. Storm denkt dat padel zeker wat toevoegt aan
squash en tennis. ‘Padel zit tussen beide sporten in.
Het is tactischer en sneller dan tennis, maar minder
intensief dan squash. In vergelijking zou je kunnen
zeggen dat tennis een domme sport is.’ Storm
denkt dat padel makkelijk te leren is, ook als je

geen ervaring hebt met tennis of squash. ‘Padelrackets zijn handzamer dan tennisrackets, daardoor
is de technische uitdaging lager dan bij tennis. Na
twintig minuten kunnen beginners met een beetje
aanleg voor balsporten al langere rally’s spelen.’ In
Noord-Nederland is padel geen verenigingsport.
‘Als DLTC besluit een padelbaan aan te schaffen,
zou het de eerste Noordelijke vereniging zijn die
padel als verenigingssport aanbiedt’, zegt Storm,
die heeft beloofd zich dan bij de vereniging aan te
sluiten.
Er is geen ACLO-cursus padel. De padelbaan op het
sportcentrum is tot en met juli af te huren voor vijf
euro per uur (voor ACLO-sporters). Ook rackets en
ballen zijn daar te huur.

FLOORBALL

Wat doe je als je ijshockeytechnieken wilt oefenen,
maar de ijsbanen zijn gesloten en er ook geen
natuurijs ligt? Dan ga je floorball spelen. Floorball
ontstond zo’n veertig jaar geleden toen ijshockeyers
mogelijkheden zochten om in de zomer te kunnen
blijven trainen. De sport is vooral populair in Scandinavië, in Zweden is het zelfs de tweede sport, na
voetbal. ‘In Scandinavische landen is ijshockey erg
populair, vandaar dat floorball daar ook zo in de
smaak valt. Daarnaast is het een binnensport, iets
wat in koude landen natuurlijk een voordeel is’,
legt Casper Knobbe (25) uit. Knobbe begon zo’n
vier jaar geleden met floorball en is nu voorzitter
van Face Off, de Groningse studentenfloorballclub.
‘Floorball wordt wel de snelste zaalsport genoemd.
Er zijn vijf veldspelers en een keeper. Het veld
waarop je speelt is relatief groot. Doordat er maar
weinig veldspelers zijn, is iedere speler veel aan de
bal en ben je altijd in beweging. Dit maakt de sport
zo leuk’, vindt de verenigingsvoorzitter.
Net als ijshockey is floorball een contactsport en bij
beide sporten mogen de veldspelers achter het doel
langs. ‘Je mag best veel, je tegenstander duwen en
een beetje uit balans brengen kan prima, zo lang je
dit alleen met je schouder doet’, legt Knobbe uit.
De floorballers van Face Off zeggen dat de sport
niet moeilijk is voor beginners. ‘Het heeft minder
regels dan hockey, daardoor is het makkelijker te
leren. De stick en de bal bij floorball zijn van plastic
en dus veel lichter dan het hockeymateriaal, je
hoeft daarom ook veel minder hard te slaan’, legt
trainster Linn Gundersen (31) uit. ‘Je hebt wel een
goede conditie nodig’, waarschuwt Knobbe.
De conditie van de teams van Face Off wordt de
komende tijd op de proef gesteld: ze zijn druk in
training voor het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap dat in Groningen wordt gehouden.

ONDERWATERHOCKEY

Ben je graag onder water, maar vind je zwemmen
of duiken alleen te saai? Onderwaterhockey kan
soelaas bieden. De onderwaterwereld en hockey
kwamen samen toen Engelse duikers in de jaren
vijftig iets zochten om in de winter hun conditie
op peil te houden. Nu wordt deze bijzondere sport
ook op Zernike beoefend. Wekelijks traint het
onderwaterhockeyteam van Groninger Biologen
Duikvereniging Calamari in het zwembad van
het Willem-Alexander Sportcentrum. ‘Onderwaterhockey speelt zich echt af op de bodem van het
zwembad. Vanaf de kant zie je vrij weinig. Daar lijkt
het vooral op een groep haaien die met z’n allen op
één vis duiken, maar dan met mensen’, zo beschrijft
Kim Kiekebos (22). Kiekebos, studente Marine
Biologie, dook al bij Calamari en is zo in aanraking
gekomen met onderwaterhockey. ‘Ik zocht naast het
duiken iets om mijn conditie te verbeteren en alleen
maar baantjes trekken, vind ik maar saai’, legt de
aanstaande marine biologe uit.
Bij onderwaterhockey heeft ieder team zes spelers,
een keeper ontbreekt. Het doel van het spel is om

de loden puck vanuit het midden van het speelveld
met korte houten sticks zo vaak mogelijk in de
doelbak van de tegenstander te krijgen. Na ieder
punt wordt de puck weer in het midden van het
veld gelegd. Daarna duikt ieder team vanaf de
eigen kant van het bad weer op de puck. De sport
is op wat gespetter na geruisloos: onder water is het
natuurlijk moeilijk schreeuwen naar je teamgenoten.
‘Alle communicatie met je teamgenoten en met de
scheidsrechters verloopt met handsignalen’, verheldert Kiekebos. Ze is nog niet zo lang actief in deze
moeilijke sport. ‘Vooral het spelinzicht is lastig, het
is moeilijk het overzicht te bewaren en in te schatten
waar de puck heen gaat. De sport is heel erg 3D.
Als je tegenstander je van bovenaf aanvalt, zie je
hem vaak te laat. Dat maakt het spel juist leuk. Die
derde dimensie heb je bij andere sporten niet.’
Onderwaterhockey is een kleine sport. In Groningen
zijn er zo’n vijftien spelers en een ACLO-cursus
onderwaterhockey is er niet. Calamari geeft wel duikcursussen van waaruit mensen welkom zijn om door te
stromen naar de sport.
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DE
GROTE
HANZEMAG
EIERBALLEN
TEST
Teodor Lazarov
Foto’s: Jasper Bolderdijk

Een jaar na de allerallerallereerste HanzeMag
eierballentest is het tijd voor de sequel. Daarom
keert de vakkundig subjectieve jury terug. Ditmaal
hebben we naast eierballenexpert Richard Postma
en concertfotograaf Jasper Bolderdijk ook culinair
journalist Saskia Jonker van De Smaak van Stad
uitgenodigd om ons team van fijnproevers te
versterken. ‘Wat een eer!’ Ja, voor ons, ja.

DEELNEMERS

Groningen is de stad van de
Martinitoren, van FC Groningen
en natuurlijk van de eierbal. De
Groningse snack die je geproefd
móet hebben. Maar waar haal je
de lekkerste eierbal in Stad? Ook
in 2016 neemt de HanzeMag vijf
snackbars onder de loep.
(Naja, stiekem zes eigenlijk.)

Dit jaar in de running voor beste eierballenboer
2016 zijn Kwalitaria Jolie aan De Beren, snackbar
Sim aan de Nieuwe Boteringestraat, cafetaria Het
Vinkennest aan de Siersteenlaan, cafetaria De
Paardeschuur aan het Borneoplein, Restaria Zuid
aan de Verlengde Hereweg en een stiekeme zesde
deelnemer, de winnaar van vorig jaar: Friet van
Piet gevestigd aan de Meeuwerderweg. ‘Ja, sorry
jongens. Ik moest deze wel meenemen. Het is een
eierbal met een pittige ragout.’ Richard kijkt ons
veelbetekenend aan. ‘De Feierbal.’

GESCHIEDENIS MET BALLEN

Saskia is nieuw en krijgt voordat we beginnen
van onze eierballenexpert een snelle opfriscursus

Geschiedenis met Ballen. Wat is nu precies een
eierbal? Richard: ‘Simpel. De eierbal bestaat uit
een gepeld, hardgekookt ei omgeven door ragout
en een dubbele paneerlaag. We vermoeden dat
de snack zijn oorsprong in Indonesië heeft. Aan
de andere kant lijkt de eierbal wel heel veel weg
te hebben van wat ze in Schotland Scottish Egg
noemen. Dat is een gekookt ei in een omhulsel
van gehakt. Hoe dan ook, één ding weten we
zeker: het bekendste recept is dat van de Groningse familie Sloots uit 1951.’

METHODE

Om de kans op lauwe ballen te verkleinen, houden
we de snacks in een speciaal geïsoleerde rugtas
gemaakt van tentzeil. Uiteraard in papieren zakjes,
zodat de condens minimaal is. De jury heeft de
hele dag niets gegeten om de test zo goed mogelijk
te doorstaan. We hebben drie ballen per eetgelegenheid meegenomen, zodat de kans op misselijkheid miniem is. We beoordelen op substantie. Dat
is de structuur van de ragout en hoe deze zich tot
de eierbal verhoudt. Natuurlijk kijken we ook naar
het ei, de crunch van de paneerlaag en de overall
smaak. Tijd om te beginnen!
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KWALITARIA JOLIE

Het eerste zakje dat we uit de rugzak graaien, is
dat van Kwalitaria Jolie. ‘Hij ruikt wel lekker’, zegt
Jasper. De fotograaf heeft een snijplank en een
splinternieuw mes meegenomen, speciaal voor de
gelegenheid aangeschaft. Aan Richard de taak om
de eerste eierbal in tweeën te snijden. Het wordt
even stil aan tafel. Richard weegt de snack in zijn
hand, knikt en zet het mes erin. Twee perfect
gekookte goudgele partjes ei kijken ons als twee
oogjes aan.
De ultieme test volgt. Om te zien of de ragout
wel stevig genoeg rond het ei zit schudt Richard
de partjes naar beneden. ‘Check!’ Richard snijdt
de bal in kwartjes en we proeven. ‘Zo, deze is
goed, zeg.’ Jasper heeft bijna geen tijd om foto’s
te schieten. Als sprinkhanen storten we ons op
de ballen. Saskia nagenietend: ‘De substantie en
het ei zijn goed in balans. Lekker romig.’ Richard
bevestigt: ‘De vulling is niet zwaar, maar luchtig.’
Cijfer: 8,3

HET VINKENNEST

Grabbel-grabbel in de rugzak en hoppa. Het zakje
van cafetaria Het Vinkennest komt op tafel en
wederom ontfermt expert Richard zich over de
snack. ‘Moet je voelen, hé!’ Saskia pakt ook een
eierballen. ‘Kanonskogels zijn het.’ De vorige
lading heeft onze appetijt gewekt en we kunnen
niet wachten. Ruiken, likken en proeven. We
proberen in gedachten de smaak uiteen te trekken
en te begrijpen. Helaas valt er aan deze bal niet zo
heel veel te analyseren. Wel een goede snack, maar
vlak. Dat is de algemene mening. ‘Had misschien
iets kruidiger gekund’, vindt Saskia.
Cijfer: 6,7

DE PAARDESCHUUR

‘Hahaa! Hier hebben we op gewacht.’ Cafetaria
De Paardeschuur aan het Borneoplein was één
van de meest genoemde snackbars die we van onze
lezers voor deze test moesten bezoeken. De verwachtingen zijn dus hooggespannen. Ongeduldig
verdelen we de snack. Dit keer neemt niemand de
tijd voor culinaire poef-paf vooraf. Hap! In één keer
in de mond.
Even is het stil, op de smakgeluiden na. We
worden ondergedompeld in een zee van goed
gekruide ragout waarin vleugjes ei-smaak af en
toe de kop opsteken. ‘Dit is wel heel apart.’ Saskia
probeert het te benoemen, maar bedenkt zich.
Richard weet het wel: ‘Tijm, munt en peper. Dat
moet wel. Zuig je adem maar eens rap in.’ We
doen het en warempel, een fris gevoel vult onze
mond. ‘Wow, dit is inderdaad heel apart.’ Onomschrijfbaar. ‘Het is echt zo’n bal’, probeert Jasper,
maar stokt halverwege zijn zin. We snappen in
ieder geval waar de reputatie vandaan komt.
Saskia en Richard concluderen: ‘Eierbal uit oma’s
tijd. Laten we het daarop houden. Je moet er maar
net trek in hebben.’
Cijfer: 7,2
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SNACKBAR SIM

De ballen die nu tevoorschijn worden getoverd
zien er teleurstellend uit. Onze eigen schuld, want
het zijn de enige snacks die in een plastic tasje
zitten. De condens heeft het omhulsel losgeweekt.
We besluiten om de crunch sowieso het voordeel
van de twijfel te geven en minimaal met een zes
te beoordelen. Nu de rest nog. Iedereen trekt een
zuur gezicht bij de eerste hap. ‘Gadver! Wat is
dit goor. Zijn deze dingen überhaupt wel goed?’
Met moeite slikken we door en kijken elkaar
aan. ‘Volgens mij is iemand met de azijnfles
uitgeschoten. Mijn ingewanden protesteren’, zegt
Saskia. ‘Een zes voor de crunch?’, roept Jasper.
‘De rest krijgt een drie.’ De andere twee ballen
verdwijnen in de prullenbak.
Cijfer: 2,7

RESTARIA ZUID

Net als De Paardeschuur stond Restaria Zuid
hoog op ons must-have-lijstje. ‘Je bent sowieso een
baas als je je zaak restaria noemt’, zegt Jasper. Het
is aan hem om de bal te delen en hij doet het met
chirurgische precisie. De ballen zijn bronzig bruin
en wegen net wat zwaarder dan de rest. De geur is
vettig, maar belooft een volle smaak. Onze honger
is ondertussen gestild en we kunnen de beheersing
opbrengen om geduldig te proeven. ‘Prima eierbal.
Niets speciaals.’ En daar zijn we het allemaal mee
eens.
Cijfer: 6,8

FRIET VAN PIET

De Feierball van Friet van Piet is de laatste die
op ons ligt te wachten. ‘Deze is in tegenstelling
tot hun normale eierbal wel zelfgemaakt’, weet
Richard te vertellen. ‘Met sambal in de ragout.’
Voorzichtig zetten we onze tanden in de speciaalbal van de winnaar van vorig jaar. De smaak doet
denken aan saté, maar dan net niet. De crunch is
goed. We zitten vol, maar eten door, tot het laatste
partje. ‘Hij is weer erg goed. Wat een bal.’
Cijfer: 7,8

TOP-3

Romig, luchtig en precies zoals een eierbal hoort
te smaken, is de unanieme mening van de jury.
Kwalitaria Jolie is daarmee eierballenkoning
2016. Friet van Piet is goed voor een tweede
plaats en De Paardeschuur eindigt als derde.
Daarbij moet gezegd worden: it’s one of a kind
and we love it, maar het is niet de eierbal die je
je Spaanse huisgenoot voorschotelt.
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OEREND
HARD
IN
KNOAL
Cas Mooij

Foto’s: Niels Punter

Pinksteren 2016, Stadskanaal. Dat kan maar één ding
betekenen: grasbaanraces. Cas en Niels begeven zich tussen
modderige mannen en ruige vrouwen. Vriendelijk volk, als je
maar onder de radar blijft.
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Ik kan geen ander intro bedenken dan oerend
hard kwamen zie doar angescheurd. De rijders met
hun oorverdovende éénpitters. Jonge jochies vol
adrenaline en oude rotten met bierbuiken, lange
haren en lederen jassen. De commentator komt
amper boven het motorgeweld uit.
‘Willen alle rijders zich met spoed naar de baan
begeven?’
De motoren stoppen met ronken, ze moeten
eerst een ererondje rijden op een platte veewagen.
Tergend traag, in schril contrast met wat er staat
te gebeuren. Het publiek is een bezienswaardigheid op zich. Wildplassende boeren, mannen
met matjes en klompen, meisjes met opgeschoren
kapsels en exotische make-up. Ze klappen en
juichen gemoedelijk. De hele boel moet nog even
op gang komen. Pinksteren 2016. De heilige geest
der acceleratie moet nog nederdalen. Voor we
beginnen eerst maar een biertje.
Mijn fotograaf en ik staan aan de houten omheining van het parcours, waar we de uit de pits
komende rijders goed kunnen zien. De races volgen
elkaar zo snel op dat de ene groep al klaarstaat
terwijl de andere de strijd op de baan nog beslecht.
In een moment van onoplettendheid worden we
getroffen door een prutregen vanuit de bocht.
Vluchten kan niet meer, de volgende bui, en nog
één. De mensen vinden het prachtig, modder in
je nek, haren en neus hoort er blijkbaar bij. Het
maakt je ook enthousiast, het geeft een gevoel van
connectie met de rijders. Zij vies, wij vies.

HIGHSIDER IN KEVLAR

Even later scheurt de eerste ambulance de baan op.
Eén van de rijders had een zogenaamde highsider:
het achterwiel krijgt volledig grip in de bocht,
en de brullende motor lanceert de coureur. Als
zat hij op een dolle stier. In de chaos heeft een
andere rijder over z’n borstkast gereden. Maar ik
gok dat hij een kevlarharnas aanheeft, hetzelfde
soort dat de plaatselijke motorcross-specialist op
het terrein verkoopt. De jongen, amper zestien,
krabbelt moeizaam overeind en strompelt naar het
middenveld.
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Het is tijd om onszelf van brandstof te voorzien.
Op naar de biertent. De barman kent ons inmiddels en zijn lieftallige collega krijgt instructies.
‘Als zij eraan komen, twee bier.’
‘Gratis’, voeg ik eraan toe.
Ze lacht en denkt waarschijnlijk: laat ze maar
lullen. May (zo heet ze) heeft zelf ook geracet.
Maar na de gebroken ribben, het gebroken sleutelbeen en een knie uit de kom hield ze het voor
gezien. Hoe kom je in godsnaam bij een hobby als
grasbaanracen?

OPVLIEGENDE PRUT

‘Mijn broertjes waren te jong en mijn vader moest
denk ik toch met iemand zijn passie delen.’
De mensen zijn hier lekker nuchter, ook als ze
dronken zijn. Mijn fotograaf bekijkt z’n foto’s een
beetje bedenkelijk.
‘We moeten eigenlijk op het middenveld komen.’
Hij wijst naar de echte, professionele journalisten
met hun gele hesjes. Met veel bluf proberen we
even later de baan op te lopen, maar een official,
z’n gezicht zwart van de opvliegende prut, houdt
ons tegen. Dus lopen we naar de kantine van de
organisatie.
Twee heel aardige vrouwen vragen wat we komen
doen.
‘Wij zijn van Hanze Magazine, en eigenlijk willen
we foto’s maken op de binnenring’, zeg ik in ijdele
hoop.
‘O! Dan heb je pershesjes nodig’, roept ze vrolijk.
Zo ver waren we al. In plaats van ons af te
wimpelen omdat we geen persaccreditatie hebben,
krijgen we gelijk twee hesjes aangereikt.
‘Veel plezier, jongens!’
Waar is toch dat paranoïde wantrouwen waar de
kranten vol van staan? Ik denk dat je als vluchteling het best naar Stadskanaal kunt trekken.
Zolang je negeert dat glaswerk op het terrein
verboden is om de vechtpartijen schappelijk te
houden. De mensen zijn wat stug, maar goedgezind. Ook de rijders die elkaar bij het wachten een
beetje aftroeven, doen dit vooral op humoristische
wijze.

‘Is dat om te onthouden met welke hand je gas
moet geven?’, vraagt de één schertsend aan de
ander, wijzend op de tatoeage op diens hand. De
kolossale Deen, The Viking, grijnst verlegen terug
en schudt zijn hoofd.
De official laat ons door. Snel, tussen een zijspanrace en de 125cc door. Niels loopt druk in de
rondte om een goede plek te vinden. De centrifugaalkracht werkt in zijn voordeel: crashende
motorrijders vliegen altijd naar buiten, richting de
omheining. Maar ze scheuren wel op slechts drie
meter afstand langs hem heen. Hij zal er misschien wat gehoorschade aan overhouden.
Bij de volgende zijspanrace jaagt de baancoördinator hem weg, heftig wappert hij met z’n vlag.
Later leren we dat zijspannen juist naar binnen
tollen, dat je dan onmogelijk weg kunt komen
en dat je in dat geval ook nooit op je knieën
moet zitten. Als je staat, rijden ze enkel je benen
in puin. Net als voor crashende rijders is het
adagium voor de pers: risico van het vak…
Tijdens de grote pauze is er een minirace op een
klein parcours in het midden van de baan. Milan
is pas zes en scheurt op een piepklein crossbrommertje over het gras. Racecultuur met de paplepel
ingegoten.

PLATTELANDSANARCHIE

‘Gaat hij winnen?’, vraag ik aan zijn moeder.
‘O, nee hoor, die andere knul heeft een snellere
brommer. Maar daar gaat het nu ook nog niet
om, als hij het maar leuk heeft’, reageert ze
glimlachend.
We moedigen Milan aan en even later rijdt hij
als eerste over de finish. Niels arrangeert dat onze
kampioen met alle pitspoezen op de foto mag.
Papa is trots, maar Milan lijkt zich wat ongemakkelijk te voelen. We zoeken May weer eens op
voor een pilsje.
Het lijkt me heerlijk om op te groeien in deze
cultuur: snelle motors, mooie meiden en lauwe
pils. Die plattelandsanarchie die zo vanzelfsprekend lijkt: met zes jaar op de brommer. Flikker je
zooi maar op de grond. Verstop je glaswerk in je

binnenzak, de politie knijpt een oogje toe. De wc’s
zijn vijftig cent, maar de bosjes achter de piscabine
worden druk bezocht. Niemand die er een punt
van maakt. Wanneer we staan te wateren horen we
een meisjesstem.
‘Hé, je moet wel de andere kant op pissen, anders
zie ik je lul!’
Een bijdehandje van zeven kijkt me aan, om

vervolgens een graspol los te trekken en behoorlijk
accuraat naar mijn hoofd te slingeren. We lopen
terug naar de biertent, waar May twee pils klaar
heeft staan. Ze kijkt naar m’n geld alsof het een
flyer voor een kerkdienst is.
‘Moeten jullie betalen dan?’ Goed geregeld.
Ik kan nog net duiken voor een volgende graspol
die op me afsuist en vervolgens tegen de biertent

knalt. Het meisje rent lachend weg. Onze aandacht wordt al snel afgeleid. Twee meisjes van een
jaar of zestien staan te huilen. De één duidelijk
heftiger dan de ander.
‘Hij lag zo ver voor! Hij moest nog maar tien
meter! Waarom doet-ie dat nou?’, hoor ik haar
snikken. Gebroken ribben, sleutelbeenderen kapot,
knieën uit de kom… Hoe erg zou het zijn?
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De ambulance scheurt de baan op. Tien meter
voor de finish ligt een jongen doodstil. Z’n motor
een eindje ligt verderop. Bij de aanblik van zo
dichtbij draait m’n maag in een knoop. Het gaat er
soms zo hard aan toe op die baan.
Dan zie ik z’n hand samenknijpen. Ogen gaan
open. Terwijl ze continu tegen hem spreken, hijsen
de ambulancebroeders hem op een brancard. Dan
is de baan leeg. Mensen klappen, wij juichen een
kreet. Dat wordt niet gewaardeerd. Vuile blikken.
Je kunt blijkbaar niet juichen uit waardering,
alleen klappen, zoals je in stilte een kruisje zou
slaan voor de kist.
We ontlopen de veroordelende blikken en gaan
naar de pits op een veld naast het terrein. Het
valt me op dat geen enkele motor een rem lijkt te
hebben.
‘Remmen zijn voor mietjes. Dat doen ze maar
bij de motorcross.’ Gelach. Er is een duidelijke
haantjesverhouding tussen grasbaanracers en
motorcrossers. Even later tovert de rijder een krat
pils uit zijn busje.
‘Je mag toch geen glaswerk hebben op het terrein?’,
vraag ik.
‘Zolang ze het niet zien, doe je ook niets verkeerd,
er mag wel meer niet.’
Hoewel de races spectaculair zijn, is wat er onder
de radar gebeurt net zo interessant. Essentieel is
wel dat het onder de radar blijft. Daar komen we
achter wanneer we de vip-lounge inlopen voor
26

gratis borrelhapjes en biertjes. Terwijl we een
praatje maken met één van de sponsoren, komt de
bewaking ons halen. Hij verzoekt ons vriendelijk
doch dringend naar de kantine van de organisatie
te gaan. Daar aangekomen krijgen we te horen
dat we onze pershesjes maar moeten inleveren.
Er mag niet gedronken worden op de baan. En
we horen zeker niet in de vip-lounge thuis. De
vriendelijkheid is verdwenen. In discussie gaan
heeft geen zin. We hebben ons krediet verspeeld,
te hoog ingezet, boven de radar.
Even later zwaait de bewaking ons uit. Buiten
de perken van Sportpark Noord te Stadskanaal
steken we onze duim omhoog. Een jonge knul in
een mooie BMW pikt ons op.
‘Waarnaartoe?’ vraagt hij.
‘Groningen!’, roepen we enthousiast.
‘We komen net bij de Pinksterraces vandaan, dus
we zijn nog in de racestemming’, zegt Niels. De
jongen begrijpt het en schiet over de dubbele lijn
van de provinciale weg, om een trekker heen, een
tegenligger ontwijkend. Vervolgens met dik 160
per uur richting Hoogezand. De heilige geest
der acceleratie is waarlijk nedergedaald op deze
zonnige pinkstermaandag in Stadskanaal.
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VAN NOBODY
TOT KILLERBODY
Teodor Lazarov
Foto’s: Pepijn van den Broeke

Wat moet je doen om een
killerbody te krijgen, een lichaam
waarmee je met een gerust hart
over het strand kunt paraderen?
Teo zocht het uit en sprak drie
specialisten in het veld.
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De zomer komt eraan en ik begin me zorgen te
maken. Ik wil bier drinken, maar ook over een
paar weken bikini- en zwembroekklaar zijn.
Bestaat er een shortcut naar zorgeloos over het
strand flaneren? Kan ik mijn lijf in een paar weken
transformeren in een killerbody?
Internet biedt vele valse profeten op dit gebied.
Ik besloot het dicht bij huis te zoeken. Hierbij
kreeg ik hulp van FIT.nl in de personen van
sportdiëtist Neeke Smit en personal coach Jeroen
van der Mark. Daarnaast sprak ik met Nederlands
kampioen powerliften Marlinde Gras over haar
training en haar eetgewoontes.
Het slechte nieuws? Er zijn geen shortcuts naar de
killerbody. Het goede nieuws: met normaal doen
kom je in een maand al heel ver.

JEROEN VAN DER MARK (28)
PERSONAL COACH FIT.NL
‘Een killerbody? Ik wou dat ik kon zeggen dat je
er met één à twee oefeningen gewoon komt, maar
de waarheid is niet zo zwart-wit. Bij een killerbody
stel ik me een laag vetpercentage voor met een
atletische bouw eronder. Laat ik één ding heel duidelijk maken: je kunt vet niet omzetten in spieren.
Dat is een fabeltje dat echt deur uit moet. Vet
verbranden, oftewel afvallen, doe je door minder
calorieën in je mond te stoppen dan je lichaam
verbruikt. Zo’n tien tot twintig procent onder de
energiebehoefte is verantwoord. Mannen mogen
per dag 2000 kilocalorieën naar binnen werken in
plaats van 2500. Vrouwen 1600 kilocalorieën in
plaats van 2000.

‘Dit zijn alleen de cijfers. Wat je eet, speelt een
belangrijke rol. Het Voedingscentrum geeft
hiervoor goede richtlijnen. Het is alleen allemaal
een beetje verspreid over de website. Waar het op
neerkomt, is gevarieerd eten. Sommige mensen
fixeren zich en eten aan één stuk door avocado’s,
omdat daar goede vetten in zitten. Niet doen!
Goede vetten zijn ook vetten.
‘Stel nou dat je moet aankomen? Dat kan namelijk
ook. Dan moet je meer trainen en meer eten.
Voor de opbouw van spiermassa is een eiwitrijk
dieet aan te raden. Proteïne is de bouwstof voor je
spieren. Maar vergeet niet om groenten te blijven
eten.
‘Bij het trainen moet je rekening houden met
ervaring en geslacht. Een gevorderde sporter kan
een heel andere belasting aan dan een beginner.
Daarnaast zit een man niet te wachten op een
trainingsschema met alleen maar oefeningen voor
de kont. Een prima oefening is de clean and jerk.
Dat is een tilbeweging gevolgd door een uitstootbeweging naar boven. Het probleem bij zulke
oefeningen is dat ze erg lastig zijn. Dus lopen
beginners het risico op vervelende blessures.
‘Kijk daarom goed op internet naar voorbeelden,
spreek iemand in de gym aan, of neem een
personal trainer. Al is het voor een paar keer, zodat
je goed begrijpt wat je aan het doen bent. Ik heb
het jullie makkelijk gemaakt en twee schema’s uitgedacht, één voor mannen en één voor vrouwen.
Volg die schema’s de komende twee maanden,
eet gezond, dan komt de killerbody sneller om
de hoek kijken dan je denkt. En als je hulp nodig
hebt, dan kan FIT.nl een plan opstellen dat op
jouw lijf is geschreven.’

MARLINDE GRAS (28)
NEDERLANDS KAMPIOEN
POWERLIFTEN
‘Een killerbody krijg je van trainen en motivatie.
Eén van de belangrijkste dingen is dat je een plan
hebt. Het is tenslotte een beetje raar dat in een
stad als Groningen, en vooral in de ACLO, veel
hoogopgeleide mensen trainen zonder dat ze weten
wat ze precies aan het doen zijn. Ga daarom nooit
naar de gym zonder een plan. Dat houdt in dat
je een trainingsschema moet hebben. Maak dat
schema niet zelf, maar vraag iemand die succesvol
is, of pluk er desnoods één van internet. Waarom

je hem niet zelf moet samenstellen? Je eigen belang
staat je in de weg, daardoor kun je niet doorstoten
tot op een hoger niveau. Het schema van iemand
anders zorgt juist voor uitdagingen.
‘Als ik een aantal oefeningen voor een killerbody
moet aanraden, dan kom ik uiteindelijk toch
gewoon bij de basis uit: squat, deadlift en bankdrukken. Als je die drie met een goed plan toepast,
kom je ver. Wel altijd goed op vorm en uitvoering
letten, want je krijgt makkelijker blessures dan je
denkt. Herstel kost tijd en dat gaat ten koste van
je motivatie.
‘Goed eten is natuurlijk de andere pijler. Ik ben
aan het afvallen tot op m’n wedstrijdgewicht van
63 kilogram. Daarom neem ik gemiddeld 2200
kilocalorieën in, maar ik train er wel vijf keer per
week naast. Als je niet zo vaak in de gym bent,
moet je minder eten. Proteïne is belangrijk. Een
aanrader is gebakken ei met maggi en natuurlijk
magere kwark van de Aldi. Daar zitten de meeste
eiwitten in. Tip: houd het lekker. Dus hierbij een
awesome recept. Magere kwark, schuddebuikjes
en Slimpie-siroop. Vooral de granaatappelsmaak
maakt het absoluut fantastisch.’

NEEKE SMIT, 23 JAAR,
SPORTDIËTIST FIT.NL
‘Laten we ervan uitgaan dat een killerbody een
fit lichaam is met een laag vetpercentage en een
gezonde spierbouw. De vraag is natuurlijk: hoe
bereik je dat? Voor sommige mensen betekent dat
afvallen. Voor anderen is het aankomen. Onthoud
dat er geen wondermiddelen zijn. Eigenlijk kom je
er wel met normaal eten en voldoende bewegen.
‘Laten we met het afvallen beginnen. Het meest
logische is minder eten. Gezond afvallen gaat
geleidelijk. Zelf raad ik aan om ongeveer tien
procent onder je energiebehoefte te gaan zitten.
Daarnaast moet je gevarieerd eten. Dus niet elke
dag kipfilet met zilvervliesrijst en magere kwark,
maar ook groenten en volkoren producten. Op
deze manier krijg je niet alleen je energie binnen,
maar ook je zogenaamde macro’s: eiwitten,
koolhydraten en vetten. Maar nog belangrijker
misschien, door groenten en granen kom je aan
je micro’s: noodzakelijke vitamines en mineralen.
Veel studenten hebben een vrij eenzijdig dieet, hun
macro’s pakken ze wel, hun micro’s vaak niet.
‘Koolhydraten zijn een beetje een technisch

verhaal. Je hebt simpele en complexe koolhydraten. Een suikerklontje is een simpel koolhydraat. Je lichaam neemt dat heel snel op. Je piekt
dus even in energie, maar krijgt daarna ook snel
een dal en een leeg gevoel. De verwerking van
complexe koolhydraten, zoals volkorenproducten,
neemt meer tijd in beslag. Hierdoor krijg je geleidelijk energie en langer een voldaan gevoel. Dus
volkorenbrood is niet slecht bij afvallen.
‘Wanneer je wilt aankomen, moet je eigenlijk
precies het tegenovergestelde doen. Ga ongeveer
tien procent boven je energiebehoefte zitten en doe
voldoende krachttraining. Niet veel meer eten dan
110 procent, hoor. Je spieren kunnen maar een
beperkte hoeveelheid groeien in korte tijd. De rest
van de energie wordt opgeslagen als vet en dat gaat
ten koste van je killerbody.’

TRAININGSSCHEMA JEROEN

Doe alle oefeningen hieronder 3x12. Behalve
het planken, dat doe je drie keer 30 tot 120
seconden.
Vrouwen
- Squat
- Hip thrust
- (assisted) Pull-up
- Push-ups
- Plank (met variaties)
Mannen
- Deadlift
- Squat
- Push-ups
- Shoulder press
- Pull-up
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LOCO
Luuk Steemers

VIERDEJAARS
BEDRIJFSKUNDE
NAIMA SANDELE (31)
VALT OP VINTAGE

‘In mijn geboorteland Angola was ik aangewezen op
tweedehands kleding. Nadat ik op mijn vijftiende naar
Nederland kwam, bleef ik het leuk vinden om gebruikte
kleding te dragen, vooral uit de jaren vijftig en zestig. Ik
ontwikkelde een persoonlijke stijl door oude en nieuwe
kleren te combineren, en door kleren te verstellen. Ik heb
mijn moeder nooit gekend, ze is overleden. Maar foto’s
van haar inspireren me. Ze had ongelofelijk veel stijl. Ik
ontwikkel momenteel een blog en een Youtube-kanaal
over mode. Als mijn scriptie af is, wordt dat écht serieus.’
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lieve.loes@live.nl

Lieve Loes,
Ik ben aan het afstuderen en alles gaat best goed met
mijn onderzoek en scriptie. Maar nu komt het, ik weet
niet wat ik hierna zal gaan doen. Als ik aan solliciteren en werken denk, schiet ik helemaal in de stress.
Mijn klasgenoten weten wel allemaal wat ze willen en
zijn als een gek aan het netwerken, terwijl ik helemaal
niets doe. Ik moet je ook nog bekennen dat ik nog nooit
een dag gewerkt heb.
Kees

Lieve Loes,
Ik ben een hele fanatieke sporter. Ik ren, ik fiets, ik
volleybal en sinds kort doe ik aan kitesurfen. Een paar
weken geleden heb ik me tijdens het kitesurfen nogal
geblesseerd. Kruisband en meniscus kapot. Nu word ik
helemaal gek van het nietsdoen. Ik ben zo gewend om
na school een uurtje te gaan hardlopen. Ik heb het idee
dat als dit nog lang duurt, ik hartstikke depressief raak.
Heb jij misschien een idee hoe ik een niet-sport-dip kan
voorkomen?
Geertje

Lieve Kees,
Focus je nou eerst maar op je onderzoek en je
scriptie en schiet vooral niet in de stress. Je hebt nog
nooit een dag in je leven gewerkt, waarom zou je
daar nu ineens over gaan piepen? Je hebt je hbo-diploma bijna op zak en de wereld ligt aan je voeten.
Laat je vooral niet opnaaien door je netwerkende
klasgenoten. Het is trouwens helemaal hip om na
je afstuderen een tussenjaar te nemen voor je gaat
werken of een master gaat doen. Zelfs de dochter van
de Obama’s neemt een tussenjaar voordat ze naar
Harvard gaat. Het is niet erg om na je afstuderen
even te niksen. Nietsdoen is zwaar onderschat en kan
heel inspirerend werken. Of krijg jij goede ideeën als
je gestrest bent? Inspiratie en passie zijn aan elkaar
verwant. Zonder passie kan er geen inspiratie zijn.
Volg je hart en ontdek wat je echt leuk vindt. Zelfs
verveling schijnt inspirerend te werken. Verveling
maakt je geest helder en met een heldere geest kom
je erachter wat je echt wilt. Mensen die zichzelf verplichten om een tijdje achter over te leunen, komen
op de meest creatieve ideeën. Geef jezelf de ruimte
zodat je niet in een keurslijf komt dat je niet past.
Succes met afstuderen, Kees!

Lieve Anneke,
Kom op, zeg. Je bent een sporter. Waar is je doorzettingsvermogen? Je kunt nu even niets met je benen,
maar dat wil niet zeggen dat je stil moet zitten. Zie
het als een kans om andere dingen te ontdekken.
Jouw lichaam is gewend aan bewegen, daar heb je
je benen niet voor nodig. Heb je ooit wel eens aan
rolstoelbasketbal gedaan? Of rolstoeltennis? Een
rolstoel kun je via de Thuiszorg huren, of desnoods
pluk je er één van Marktplaats. Je benen krijgen
rust en jij kunt lekker sporten. Wie weet heb je wel
een verborgen talent. Wees daarom creatief. Kijk
rond wat de wereld je te bieden heeft. Luister naar je
lichaam. Ken je grenzen, maar geniet wel.
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PROJECT X
HAREN
REVISITED
Sergio Schargel
Photo’s: Kees van de Veen

In 2012 the small town of
Haren made worldwide
headlines. A peaceful town
transformed into a battlefield
for one night. The rich people’s
town, right outside of
Groningen, was invaded by
thousands of youngsters who
came to a Facebook event that
was never supposed to happen
at all.
1int

Everything started on 6 September 2012, when
16-year-old Merthe created an event on Facebook
inviting some friends to her birthday party. She
decided to give the event a public status, so her
friends would be able to invite some other friends.
This unfortunate decision had a snowball effect:
over 24 thousand people were invited to join.
Merthe cancelled the event when she realized
things were getting out of hand, but it was already
too late. Other people started creating similar
events and one of them had at some point over 55
thousand invitees. On 21 September, thousands of
people, most of them teenagers and students, went
to Haren to see what would happen, but the police
didn’t allow them to enter the street where the girl
lived. People started getting drunk and the ‘party’
turned into a huge riot.
Merthe’s parents did all they could to try to
prevent the party from happening. They contacted
the organizers of the events that were created after
the original one was deleted, asking them to also
delete their events, but the organizers refused.
Concerned with the situation, they distributed a
letter to warn the residents of Haren. The police
agreed to act if the party truly happened and
even got in contact with the German police about
the events that took place in Hamburg one year
before, to learn how they should react.

LIFE IMITATED ART

Although similar events happened across the
world, what took place in Haren that night was
bigger than even the most pessimistic citizen of
the town could have imagined. It didn’t take long
before the rioters started to break store windows,

cars, bicycles, and anything else they found on
their way. Eventually the police had to confront
the rioters and although no one got killed that
night, some people got badly injured and were sent
to hospital.
The party and the event itself were inspired by
a Hollywood movie named Project X, in which
a boy throws a birthday party for a couple of
friends and it ends up in a huge riot. The name of
the event wasn’t a coincidence: life imitated art.
Similar to the movie, a party went out of control
and ended up in a lot of people injured and
arrested, and with a town turned into complete
chaos.

A POOR DECISION

Journalist André Spaansen covered the event for
Dutch newspaper De Telegraaf. According to him,
the atmosphere was actually nice in the beginning,
without any signs or traces of violence: ‘People
started arriving from all over on Friday afternoon,
especially from the direction of Zwolle. In the
beginning there was a very good vibe, no signs
of violence whatsoever, with a lot of youngsters
wearing funny T-shirts like I’ve been to Haren or
I love Haren. Everyone was friendly, they thought
they were about to have a pleasant evening.’
Simone Pas was in Haren that day, although not
for the party: ‘I lived nearby a field where they
put some disco lights and a DJ was coming to
play some music in order to get people out of the
downtown area. But it didn’t work at all.’
Two people created an event after Merthe deleted
her original one, and neither of them were from
the Netherlands. One was Jesse Hobson, from

Christchurch, New Zealand. The other used a
fake profile, Ibe DerFührer, with a lot of Nazi
quotes and references. Jesse Hobson says he
received admin rights for the Facebook event
from a Dutch (non-identified) person and that
the event didn’t bring him anything but trouble:
‘Project X Haren was nothing more than a poor
decision on my part. I had nothing to do with the
event besides being given administration rights
for it on Facebook - everything else just seemed to
happen of its own accord. From my point of view,
it was all spread by people inviting other people.
Coverage about it in the media may have given it a
boost as people were made aware of it, when they
may not have known about it otherwise.’

TRASHED HOMES

Although a new event in the Netherlands, this
wasn’t the first time something like this happened.
In fact, during the last five years, several similar
events took place in Brazil, Germany and
England. The most infamous one was in Hamburg
in June of 2011 when a German girl also created
an open public Facebook event inviting people
for her birthday party which ended up in a big
riot against the police, with a lot of drunk people,
very similar to what happened in Haren. The
authorities of Haren had information about the
Hamburg situation and used this to try to predict
the people’s behaviour.
Key factor in the rise of these incidents was the
rapid worldwide growth of Facebook. In 2010, a
British girl named Rebecca Javelau also invited
some friends to her 14th birthday party, but
forgot to put the event on private status. Over 21
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thousand people were invited. She also mistakenly
posted both her address and cell phone on the
event page, so she received many calls in the few
days before the event and she felt forced to change
her number. Her mother cancelled the event in
time and although no one appeared that day, the
police stayed in Rebecca’s street as a preventive
measure. Rebecca was grounded and lost access to
her computer. Around the time of this incident,
some people complained that the Facebook
politics of privacy were too complicated. But even
though the social network changed them not long
after, similar and worse cases still happened.
Just before the Javelau incident, in February 2010
Rachel Ross committed exactly the same mistake
and got her home trashed because of it. This was
one of the first cases reported in mass media.
It was supposed to be a small party for friends
while her parents were in another city, but over 50
people showed up and caused a big mess, invading
Rachel’s house, breaking furniture and stealing
things. According to British newspaper The
Telegraph the damage was estimated at around
£15,000.

THE AFTERMATH
Project X Haren shook the small and peaceful
town of Haren. Mayor Rob Bats had to resign.
Although four years have passed, the inhabitants
still have the events in the back of their heads and
most of them don’t like to talk about it.
On the very next day after the riots, several
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Facebook events were created to help clean Haren,
the biggest one being Project Clean X. The effects
of this party influenced the creation of various
other Project X parties around the Netherlands
in the months after the events, but none of them
really happened, although the city of Arnhem had
to close the access roads due to a party that was
scheduled there.
Besides everything bad that happened on the
night of 21 September, Project X still brought
Haren some positive things. Before the events
hardly any tourist came to the town, but
afterwards people started showing up, curious to
see where the riots took place.
Haren made history and became famous
worldwide. The city recovered and some of the
people involved in the riots were arrested. But there
are some scars, and it hurts to open them. Haren
was not the first city to experience a big chaos
thanks to the snowball effect that social media can
create and it probably won’t be the last one.

Many people were asked for an interview for this
article, but only a few accepted the invitation.
Among the ones who agreed, some only wanted to
comment anonymously. Haren’s City Hall refused
an interview, stating that Project X Haren is a closed
page in the city’s history book and that there is no
point in raking it up. While filming the street in
which everything happened, two old ladies stopped us
and politely asked why we were filming there. When
we explained that we were reporting about Project X,
they told us they didn’t approve of the idea of digging
up the history of the riots.

CORRECTION
On page 5int of HanzeMag 6 (31 March 2016), in the article ‘Deplorable Housing for International
Students’, we incorrectly stated that Maxx Vastgoed illegally asks students for a mediation fee. A new
law is under construction to ban these practices, but as of yet, this law is still not officially effective, so
therefore the practices of Maxx Vastgoed cannot be called illegal. We apologize for this error and have
deleted this part of the story in the online version at Hanzemag.com.

LEGAL
ALIEN
Luuk Steemers

BENTHE SONDAG (20),
SECOND-YEAR STUDENT
INTERNATIONAL BUSINESS &
MANAGEMENT
GERMANY,
8.5 TIMES THE SIZE OF THE
NETHERLANDS

‘I always wanted to study in the Netherlands,
preferably a fashion-related programme. But I was
not accepted by my first choice study programme
Fashion & Branding in Amsterdam. I decided to
go to Groningen to study International Business
& Management, because the programme offers
some opportunities to do an internship in a
fashion company. That worked out. Starting in
July I will do an internship with Amsterdam-based

Suit Supply. My main task will be to make sure
that suppliers deliver in time and that the supplied
clothes are the right quality. I will work in the
buying department in a small team where I’ll have
lots of responsibilities.
‘I’m from Bremen. My mom and dad are both
consultants in the health management sector.
Sometimes they are each other’s competitor. But
that has never been a problem for their relationship. I have two elder sisters. One is studying in
Germany, the other is a lawyer.
I feel that the main point of coming to Holland
is live here and immerse myself in the culture. So
I only go to Germany about once in every three
months.
‘When I first came to Groningen it was to find a
room. I had never been here before. So I didn’t
know what to expect. I didn’t like the first year
very much. It had to do with my class. Some of the
people I liked best, left in the course of the year.
But I’m quite happy now. I learned to speak Dutch
and I feel a step closer to the culture.
‘Dutch people are more gezellig than Germans. To
me gezellig means having a good time with friends
in bars all over the city. The German equivalent of
gezellig is the word gemütlich which is more about
chilling at home, watching a movie on the sofa,
cosiness.
‘If you go out in Bremen you have to go to a club.
You pay an entrance fee, you sit somewhere and
stay there. If you go to another club you have to
pay again, if you are admitted at all, because each
club has its own dress code. I much prefer stappen
in Groningen where you can go anywhere and
where going to a café usually means dancing too.
As I see it now, I’ll be staying in the Netherlands
for a while.’
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ACLO’S
WEIRDEST
SPORTS
Anne Floor Lanting
Photo’s: Luuk Steemers & Pepijn van den Broeke

PADEL

Groningen students can try out
almost any sport imaginable
at ACLO. Even obscure sports
like paddle, floorball and
underwater hockey. What?
Well, these are the perfect sports
if tennis is too stupid for you,
swimming too boring and there
is no ice on the ice rink yet.
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Too smart and too fast for tennis, but too slow
for squash? Padel is the solution. The score count
and rules of the game are similar to those of
tennis, but there is a striking difference: the field.
A padel court is slightly smaller than a tennis
court and it has a three-meter-high glass wall
behind the players and partial glass walls on the
sides of the court. These walls are part of the
game. With padel, you have to hit the ball over
the net and into your opponent’s court without
the ball first touching one of the walls. The goal
is to make it impossible for the opponent to
return the ball. The ball remains in play if it hits
the ground first and then one of the glass walls.
The sport originates in Spain, where, with five
million practitioners, it has become the second
sport in the country, after football.
Richard Storm, originally a tennis player, has
come to Groningen with some ladies of tennis
club DLTC, from the city of Drachten. They
want to try out the padel court, as the tennis
club is considering buying one. Storm, being
the padel-fan that he is, likes to rave about the
sport. ‘You use a different technique than with
tennis because you have a much shorter racket
that is not as resilient as a normal tennis racket’,
he explains. Storm thinks padel definitely adds
something to squash and tennis. ‘Padel is in
between the two sports. It’s more tactical and
faster than tennis, but less intense than squash.
In comparison, you could say that tennis is a
stupid sport.’ Storm thinks the sport is easy to
learn, even if you have no experience with tennis
or squash. ‘After twenty minutes, beginners with
a little talent for ball games can already play long
rallies. Padel rackets are handier than those for
tennis, therefore the technical challenge is lower
than with tennis.’
There is no ACLO course for padel. The courts at
the sports center can be hired until 1 August for five
euros per hour (for ACLO members). Rackets and
balls are also for rent there.

Just like ice hockey, floorball is a contact sport
and in both sports players are allowed to play
behind the goal. ‘A lot is allowed, you can
push your opponents and throw them off their
balance a bit, as long as you do so only with your
shoulder’, Knobbe explains. The players of Face
Off think that the sport is not too difficult for
beginners. ‘It has fewer rules than hockey, so it’s
easier to learn. The stick and ball are made of
plastic and much lighter than hockey equipment,
so you don’t have to use much force to hit the
ball’, trainer Linn Gundersen (31) explains. ‘You
do need a good physical condition, though’,
Knobbe adds.
The physical condition of the Face Off teams will be
put to the test these days: they are busy training for
the Dutch Student Championships held in Groningen this year.

UNDERWATER HOCKEY

You like to be under water, but you think just
swimming or diving is a bit boring? Underwater
hockey offers a great alternative. The underwater
world and hockey came together when British
divers in the early fifties were looking for something to do to keep in shape during winter. Now
this very special sport is also practiced at Zernike
Campus. The underwater hockey team Calamari
trains every week in the pool at the Willem-Alexander Sports Centre. ‘Underwater hockey
is played on the bottom of the pool. If you’re
standing outside the pool, it’s very hard to follow

the game. It resembles a group of hungry sharks
pursuing one little fish’, describes Kim Kiekebos
(22), a Marine Biology student at the University
of Groningen. She joined Calamari to be able to
dive, but she got hooked on underwater hockey
quickly. ‘I was looking for something besides
diving to improve my physical condition. Just
swimming laps gets boring quite quickly.’
An underwater hockey team consists of six field
players, there is no goalie. The objective of the
game is to get the lead puck from the middle of
the playing field into the opponent’s goal, using
short wooden sticks. After each score, the puck
is put back in the middle of the field and each
team has to swim from its own side of the bath
to the puck as fast as possible. The sport is silent,
apart from some splashing sounds: it is impossible to yell at your teammates under water. ‘All
communication with teammates and the referees
is done with hand signals’, Kiekebos clarifies. She
is still a newbie in this difficult sport. ‘Especially
the game insight is difficult, it is difficult to keep
an overview and to estimate where the puck is
going. The sport is very 3D. If your opponent
is attacking you from above, you often see him
too late. That makes the game so great. In other
games you don’t have that third dimension.’
Underwater hockey is a small sport. In Groningen
there are fifteen players and ACLO does not offer
underwater hockey courses. Calamari does provide
diving courses, and the possibility to move on to
underwater hockey afterwards.

FLOORBALL

What do you do when you want to practice ice
hockey techniques, but the ice rinks are closed
and there is no natural ice neither? Then you play
floorball. Floorball started about forty years ago
when ice hockey players were looking for opportunities to continue training during summer.
The sport is especially popular in Scandinavia, in
Sweden it is even the second sport, after football.
‘In Nordic countries ice hockey is very popular,
which is why floorball is so popular there as
well. It is also an indoor sport, something which
is obviously an advantage in cold countries’,
explains Casper Knobbe (25), who began playing
floorball about four years ago at ACLO. Now he
is chairman of Face Off, the Groningen students
floorball club. ‘Floorball has been called the
fastest indoor sport. There are five field players
and a goalkeeper. The playing field is relatively
large. Because there are few field players, each
player has a lot of ball possession and you are
always in motion. This is what makes the sport so
much fun’, the chairman thinks.
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