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BIJ DE LES

DAVEY
MENEER DAVEY

‘Meester, meester, ik heb een nieuw boek
uitgezocht. Mag ik straks beginnen met
voorlezen?’
Toen ik nog in Den Haag woonde, spendeerde ik menig lunchpauze als leeshulp op
een basisschool in de Schilderswijk. Vanaf
het moment dat ik het schoolplein opliep,
was ik meester, een aanspreekvorm die even
wennen was. Hetzelfde gold voor de namen
van de kinderen. Gelukkig heb ik een Marokkaanse vriendin die mij de klassenlijst
als geluidsfragment via whatsapp terugstuurde. Daarmee oefende ik ’s avonds.
Je eigen naam is de fijnste klank die er
bestaat. Wanneer je niet kunt onthouden
hoe iemand heet, kun je ook geen band
met hem opbouwen. Hierin ligt echter niet
mijn talent. Toen ik er nog niet zoveel om
gaf, leidde dat weleens tot ongemakkelijke
situaties.
‘Ik heb al vier jaar een relatie met [naam
vriendin] hoe kun je dat vergeten?’,
antwoorde een vriend dan op mijn vraag
hoe zijn etentje met dinges was geweest.
Gelukkig kun je met enige moeite ook deze
vaardigheid aanleren. Sinds ik bij de Hanze
werk, heb ik een vast ritueel wanneer ik een
nieuwe klas krijg. Ik exporteer de pasfotolijst uit Osiris en maak er een memoryspel
van. Oké, sommige studenten zien er nogal
anders uit dan op hun foto’s (ik kijk naar
jullie Wim, Annieke, Ivo, Lisa), maar het
werkt voor mij wondergoed. Het zijn er in
die anderhalf jaar een stuk of vierhonderd
geweest, dus ik vergeet er weleens een, dan
spiek ik even op m’n telefoon waar ik de
lijsten heb opgeslagen.
Hoe studenten mij aanspreken maakt me
niet zoveel uit. Davey en jij is prima, maar
meneer en u vind ik wel iets hebben. Zelf
ben ik een onverbiddelijke vousvoyeurist.
Of het nu het kassameisje is of een nieuwe
collega, ik zeg u. Niet zelden reageert men
daarop als door een wesp gestoken. ‘Zo
oud ben ik niet hoor’, repliceren vooral
veertigplussers. Hierop bied ik immer
mijn excuses aan en mompel iets over mijn
opvoeding en kassameisjes, terwijl ik denk:
wees niet zo onzeker. Dat je twintig jaar
ouder bent dan ik maakt je in mijn ogen
niet minder.
Davey Schippers is docent op het Instituut
voor Communicatie, Media & IT.
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RÛCHHOUWER,
#?
Boudewijn Otten

Wie z’n kop erbij houdt, heeft
het zo onder de knie. Voor een
röntgenfoto draaien MBRTtweedejaars echt hun hand niet
om. Ook niet als docent Jornt ze op
de vingers kijkt.

Jornt. (Een time-out is hier geen pauze, integendeel.)
Martha: ‘Had je je handen wel gewassen?’
Sabine: ‘Jawel, alsof dan, ik was het zeker niet vergeten. M’n ring trouwens wel. Had af gemoeten.’
Stephan: ‘Je had de tafel omhoog kunnen laten
gaan, dan was die arm vanzelf goed komen te
liggen.’
Sabine: ‘Ach ja, goede tip.’
(Stephan heeft gelijk, zo blijkt als Betteke-Anouk
haar arm nog eens neerlegt en de opnametafel
zachtjes omhoog zoeft.)
Jornt: ‘Waar was Sabine goed in?’
Susanne: ‘Patiënt-communicatie. Heel goed.’
Jornt: ‘Echt, beter kan niet.’

- We zijn klaar. De foto’s gaan nu naar de
radioloog die ze zal beoordelen. Binnen drie dagen
krijgt u uitsluitsel en dan krijgt u ook te horen hoe
het verdere verloop is.
- Maar wat als het nou gebroken is?
(Oeps, rumoer, gelach.)
- Ahum… u mag nu even plaatsnemen in de
wachtkamer. Over ongeveer een kwartier zal
dokter X de bevindingen met u bespreken.
Het is het enige foutje dat tweedejaars Sabine
maakt in het toneelstukje met Anouk in de rol van
Betteke, die haar ellenboog heeft bezeerd. (‘Het
was gewoon op straat, daar lag kennelijk wat en
voor ik het wist lag ik ook.’)
In lokaal B2.07 van het Wiebengacomplex
oefenen studenten Medisch Beeldvormende en
Radiotherapeutische Technieken hoe ze röntgenfoto’s moeten maken. Dat is niet moeilijk als je er
bedreven in bent. Een ervaren MBB’er (Medisch
Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige) neemt
volgens docent Jornt de Vries op een werkdag
zonder problemen tachtig foto’s. ‘Over twee jaar
kunnen jullie dat ook.’
Voor MBB’ers in de dop is er veel om rekening
mee te houden, en vaak te veel. Neem nou Sabine,
de studente die Betteke bijna naar huis stuurde
met misschien wel een gebroken wat-dan-ook. Ze
deed het prima, docent Jornt is ervan overtuigd
dat ze met een zelfde prestatie haar assessment
met vlag en wimpel zal halen (en dáár oefenen we
allemaal zo hard voor), maar er is best nog wat op
aan te merken.
‘Zullen we nu dan even een time-out doen?’, vraagt

De MMB’er kan een fout maken, maar de
specialist die de opdracht verstrekt ook. Eén op
de vijf aanvragen voor een röntgenopname is niet
helemaal correct. Toch leidt dat maar zelden tot
een verkeerde foto, mede doordat MBB’ers hun
doen en laten uitgebreid bespreken met de patiënt.
De volgende patiënt is Erik (gespeeld door Aukje)
die aanklopt bij MBB’er Stephan. Op het casusformulier staat: pijn in rechterhand, #? Hekje
en vraagteken zijn de symbolen voor de meest
gestelde vraag: is er sprake van een breuk?
- Dit is van kort geleden. Hoe is het gekomen?
- Ik was bij een optreden van De Hûnekop.
-?
- Daar waren nogal wat rûchhouwers. Op een
gegeven moment werd het me te veel, toen heb ik
uitgehaald.
- Aha, gaat u maar zitten.
De gekwetste hand moet van boven en van de
zijkant worden beschoten met röntgenstralen.
Dat laatste is het moeilijkst, want de vingerbotjes
moeten naast elkaar liggen, en beslist niet op
elkaar. Stephan drapeert Erik-Aukjes hand heel
voorzichtig naast elkaar. Pas als de hand goed ligt,
draait hij de camera in de juiste positie.
Jornt de Vries glimt van blijdschap.
‘Een perfecte schrijvershoek. En je hebt er netjes
omheen gediafragmeerd.’
Time-out.
‘Wat vinden we ervan?’
Sandor: ‘Een negen met een griffel.’
Abel: ‘Lekker gewerkt, pik.’

Foto: Luuk Steemers
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‘RONDJES
DRAAIEN,
LOEREN
NAAR
ELKAAR’
Boudewijn Otten
Foto: Vincent Riemersma

Ineke Dedden pakt de Nederlandse titel op de Weissensee, op de achtergrond (in het rood-witte pak) Hanze-studente Toegepaste Psychologie Merel Bosma, die beslag legde op de tweede plaats.
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Vierdejaars Verpleegkunde
Ineke Dedden is
Nederlands kampioen. De
marathonschaatster blijft er
natuurlijk ijskoud onder, maar
het vuur brandt. Heftiger dan
ooit.

tv leek ze minder vaart te hebben dan de achtervolgers die haar na de finish hard voorbijreden.
Gezichtsbedrog, zegt de vierdejaars Verpleegkunde: ‘Ik was sneller, het gaatje dat ik had werd
niet kleiner. Zoiets voel je.’

BEKEKEN EN GEWOGEN IN THIALF

Ineke Dedden (23) groeide op in Wanneperveen,
een waterrijk lintdorp ten westen van Meppel.
Schaatsen op de bevroren sloten was zo alledaags
dat ze zich niet eens kan herinneren wanneer ze
voor het eerst op de ijzers stond. Wel staat haar
bij dat ze zich aansloot bij de ijsclub. ‘Schaatstrainingsgroep Giethoorn heet die officieel. Gewoon
gezellig met een stuk of wat meiden naar Thialf.
Onze ouders reden om beurten.’
Het Heerenveense ijsstadion Thialf is hét middelpunt van het mondiale schaatsen, wie daar rijdt
wordt bekeken en gewogen. Op haar vijftiende
informeerde het Gewest Fryslân, de bakermat van
menig schaatsheld, maar Ineke weigerde. ‘Ik had
het erg naar m’n zin met de meiden van de ijsclub.
Schaatsen was voor mij vooral plezier maken.’
Dat deden de andere meiden van de ijsclub ook
graag buiten de ijsbaan, zo zoetjesaan dunde het
gezelschap uit. Maar Ineke reed door en toen het
Gewest voor de tweede keer aanklopte zei ze ja.
‘Dan gaat het ineens anders. De trainingsintensiteit neemt enorm toe, je komt in een topsportomgeving terecht. Het vrijblijvende gaat ervan af.
Tegelijkertijd moet je blijven genieten, anders lukt
het niet.’ Dat genieten is voor Ineke het gemakkelijkst tijdens de schaatsmarathons die in de winter
vrijwel iedere zaterdagavond worden verreden.

BALEN OP HET NK

Herry van de Vegt is 88, maar z’n rondjes op
Thialf draait hij nog trouw. Zijn dochter Wilma,
de moeder van Ineke, is een taaie van het type
hoe kouder hoe beter. ‘Daar zal het dan wel door
komen, het zit in de familie’, zegt Ineke Dedden,
de toch wel verrassende winnares van het Open
Nederlands Kampioenschap op Natuurijs dat op
28 januari werd verreden op de Weissensee. ‘M’n
opa is mijn grootste fan. Hij komt zo vaak hij kan.’
Tegen het eind van de tien ronden van acht
kilometer reed Ineke weg uit de kopgroep die al
vlot na het begin van de race was ontstaan. ‘Ik was
weg en het enige wat ik dacht was: doorrijden, niet
achterom kijken, dat kost tijd, doorrijden.’ Op

‘Rondjes draaien, loeren naar elkaar, inspelen op
de dingen die komen gaan. Ja, ook af en toe een
gemenigheidje. Er staan niet voor niets juryleden
langs de kant en twee keer een gele kaart betekent
wel degelijk dat je van het ijs moet. Toch ziet de
jury lang niet alles. Een duwtje hier, even hinderen
daar. Ik moet wel toegeven dat ik op dat vlak niet
uitblink. Te lief? Nwoah, ik houd gewoon niet van
onsportief.’
Elma de Vries, de kopvrouw van Inekes ploeg
(Team Palet Schilderwerken) gaat aan de leiding
in het klassement van de Marathon Cup, waarin
de rangorde wordt bepaald aan de hand van de
uitslagen van de veertien marathons op binnenijs.
‘In je eentje is zo’n klassement niet te winnen.
Marathonschaatsen is echt een ploegenspel. Als

Elma wint, winnen we allemaal.’
Je zou het misschien niet denken, maar marathonmeid Ineke reed dit seizoen maar één keer
een vijf kilometer, de langste afstand in het
langebaanschaatsen. De andere drie afstanden
reed ze vaker, en hoe. Tijdens het Nederlands
Kampioenschap werd ze afgelopen januari tiende
en ze reed persoonlijke records op de 1500 meter
(2.00:5 minuten) en de drie kilometer (4.15
minuten). ‘De vijfhonderd ging niet goed. 41:8,
m’n PR is een halve seconde sneller. De 1500 was
wel oké, de twee-minutengrens komt in de buurt.
Over de drie heb ik een dubbel gevoel: een PR is
altijd fijn, maar ik wil onder de 4:10. Daar blijf
ik nog te ver vandaan. Al met al was ik niet goed
genoeg om daar op de vijf te mogen starten. Dat is
balen, want het is echt waar: in wedstrijden kun je
net wat meer. Dat komt door de tegenstanders, de
kick van het racen en door het publiek. Thialf lijkt
dan wel een andere wereld.’

HISTORISCHE BUIKLANDING

Het publiek maakt ook dat de Weissensee Inekes
favoriete buitenijs is. ‘Supergezellig. Het lijkt wel
een Nederlandse kolonie. Dat heb je in Zweden
niet, te ver en te duur voor de supporters. De
Weissensee is goed te doen en de wedstrijden zijn
verspreid over meerdere dagen, dus ze hoeven niet
meteen terug te reizen.’
Ineke Dedden was ook van de partij op de
Weissensee tijdens de alternatieve Elfstedentocht
die op 1 februari werd verreden. Ze was al van
het ijs toen Elma de Vries er hoogstpersoonlijk
een historische sportgebeurtenis van maakte
door de tweehonderd kilometer lange wedstrijd
in gewonnen positie af te sluiten met een spectaculaire buiklanding waardoor drie tegenstrevers
haar nog net voor de meet konden passeren. ‘Dat
is schaatsen op natuurijs’, zegt Ineke. ‘Je kun nog
zo goed zijn, maar het noodlot kan altijd toeslaan.
Het is vallen, opstaan en weer doorrijden.’
Volgend jaar kon weleens het jaar van Ineke
Dedden worden. Ze gaat niet in Heerenveen
wonen, want daar woont ze al. Maar de vierdejaars
Verpleegkunde gaat wel stagelopen in de Tjongerschans, het ziekenhuis op een steenworp afstand
van Thialf. ‘Dat is allemaal goed voor elkaar. Maar
je hebt weinig aan te ver vooruit kijken. Zaterdag
voor de Marathon Cup naar Deventer, volgende
week naar Zweden voor een paar natuurijswedstrijden en dan de NK afstanden voor neosenioren. Daar wil ik op het podium staan.’
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HANZESTUDENT
KIEST D66
(OF TOCH JESSE?)
Freek Niemeijer & Teodor Lazarov
Foto: Jasper Bolderdijk
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D-Day, 15 maart, de dag waarop de D voor
Democratie staat, bonst op de deur. Politiek
betrokken als we zijn, buigen we ons over de
herverdeling van de zetels. De stoelendans der
stoelendansen, zeg maar. Hoe denken studenten
van de Hanzehogeschool hier eigenlijk over?
Peilinggoeroe Maurice de Hond haalde z’n
gevoelige neus op voor het budget dat we hem
aanboden. Dus schakelden we onze eigen trouwe
viervoeter in. Ruud de Labrador snuffelde een
week de campus af en ondervroeg 509 studenten
om het politieke klimaat op onze eigen hogeschool
in te schatten. Doggy style.

WEL OF NIET STEMMEN?

We mogen weer, we kunnen
weer en we zullen weer
stemmen. De elite van de
gevestigde partijen kruipt uit
de achterkamertjes, wrijft
vaseline op de wenkbrauwen en
wacht tot de nieuwkomers de
ring betreden. Een spannend
gevecht, of gewoon knock-out
in de eerste minuut? Ruud
de Labrador peilt het onder
vijfhonderd Hanze-studenten.

Meer dan zeventig procent van de studenten gaat
sowieso stemmen, vertellen ze onze Labrador.
Een dikke twintig procent weet het nog niet. Een
kleine 8,5 procent doet lekker niet mee. Geen
vertrouwen in het werkelijk uitvoeren van beloften
is één van de redenen. Van alle maybes heeft de
overgrote meerderheid zich nog niet verdiept in de
partijen en hun programma’s.
Ruben, student Commerciële Economie, is heel
eerlijk. ‘Ik heb me al een hele lange tijd niet met
Nederlandse politiek bezig gehouden. Ik voel me
niet comfortabel bij het stemmen op iets waar ik
geen up-to-date-kennis van heb.’
Sommige respondenten hebben zich misschien
nog niet echt verdiept, maar hebben al wel een
favoriete politicus op het oog.
‘Ik weet niet precies op welke partij ik ga
stemmen, maar ik ga wel voor Jesse Klaver’,
luidt de verklaring die deze keuzepositie treffend
illustreert. Kunnen we wel inkomen, wat een
mooi-boy, dat gastje van GroenLinks.

TOP-DRIE

De populariteit van Jesse Klaver zou kunnen
verklaren waarom GroenLinks het zo goed doet
in onze peiling. Drie partijen steken erbovenuit
voor de 267 studenten die zeker weten dat ze gaan
stemmen: D66 (14,7 procent), GroenLinks (10,5
procent) en VVD (9,5 procent). Wanneer onze
Labrador probeert los te peuteren waarom juist
deze partijen aan kop gaan, komen er interessante
antwoorden. Eén respondent, die eigenlijk links
georiënteerd zegt te zijn, is van plan zijn stem te
geven aan de VVD.
‘Ik ga werken bij defensie en de VVD spendeert
daar veel aandacht aan. Bovendien denk ik dat als
iedereen stemt op de partij die het beste bij hem of
haar past, we dan een uitslag krijgen die het best
weergeeft wat de burgers willen.’
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Als je nu moet kiezen, op welke partij stem je dan tijdens de
Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017?
9,5 %
4,2 %
4,4 %
5,5 %
10,5 %
14,7 %
2,9 %
0,8 %
0,2 %
2,7 %
0,2 %
0,2 %
0,0 %
0,2 %
43,9 %
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Ben je van plan je stem uit te brengen tijdens de
Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017?
71,3 %
8,5 %
20,2 %

MISVERSTANDEN

Klinkt plausibel, maar gebeurt dit dan niet? Nou,
niet helemaal. Sommige studenten denken dat de
partij waarop ze stemmen standpunten huldigen
die ze in werkelijkheid helemaal niet hebben.
Neem de discussie rondom de basisbeurs. Welke
partijen willen die weer invoeren?
SPH-student Johan: ‘Ik stem D66, omdat ze
studenten steunen en de basisbeurs terug willen.’
Helaas, Johan. Dat is niet het geval. Jet Bussemaker (PvdA) kwam met het wetsvoorstel dat
de basisbeurs afschaft, maar ‘onderwijspartij’
D66 was nodig om die wet door het parlement te
loodsen.
Na het eerste jaar leenstelsel blijkt dat vooral
jongeren uit arme gezinnen en gehandicapten
minder voor het hoger onderwijs kiezen. Wat
D66 wel wil, is die groepen wat extra knaken
toeschuiven. Stemmen voor een wederopstanding
van de basisbeurs is mogelijk, maar dan zul je toch
echt een hokje van SP, 50PLUS, CDA of DENK
rood moeten kleuren.

PARTIJ VOOR DE VRIJHEID

Terwijl een deel van de Nederlanders de PVV
als een dreigende witte pruik boven ons land
ziet hangen, is de partij voor anderen een grote
middelvinger naar de gevestigde politieke orde.
Fuck you, nu gaan we het helemaal anders doen,
dondert het uit de waterstofperoxidewolk.
Van de studenten die onze Labrador lastigviel,
geven er 21 aan (4,4 procent) te zullen stemmen
op de partij van Geert Wilders. Dat is één

stemmer meer dan de Partij van de Arbeid (4,2
procent). Ook hier verschillen de redenen van
studenten. Sommigen hebben Geerts A4’tje goed
bestudeerd, anderen zien een PVV-stem alleen
als een proteststem tegen de huidige politiek. Eén
respondent kiest PVV vanwege de sociale punten.
‘Geert Wilders wil iets bereiken voor ouderen.
Bovendien wil hij iets aan de hoge belastingen
doen.’ Een communicatiestudente denkt dat de
PVV de enige partij is die de problemen durft aan
te kaarten. ‘Maar ik weet nog niet zeker of ik op ze
ga stemmen.’
Een gepassioneerde student laat weten dat het tijd
voor verandering is. ‘Nederlanders moeten trots
op hun land zijn en dat begint met onszelf op het
juiste pad krijgen. In mijn ogen is Wilders niet een
leider die het land naar de juiste plek zal trekken.
Wilders is een man die de verandering moet
kunnen laten zien en de deur naar een nieuwe
democratie opent.’

STRATEGISCH STEMMEN

D66/CDA/GroenLinks-kiezers dreigen uit strategische overwegingen op de VVD te stemmen,
uit angst voor winst PVV. Tenminste, als we het
onderzoek van de Volkskrant en de Universiteit van
Amsterdam mogen geloven.
In de ultra-betrouwbare peiling op de Hanzehogeschool, uitgevoerd door ultra-betrouwbare peilingmeester Ruud de Labrador, is de zogenaamde
strategische stemmer in geen velden of wegen
te bekennen. Al valt niet uit te sluiten dat deze
mythische, tactische zwever zich ophoudt onder de

twintig procent die nog niet weet of zij überhaupt
wel een stem zal uitbrengen .

NIEUWKOMERS

De populariteit van Jesse Klaver, de duidelijke
mening van de PVV-stemmers en het grote
percentage dat laat weten niet naar de stembus
te gaan, doet vermoeden dat het verlangen naar
verandering groot is onder de Hanzestudenten.
Goed nieuws voor de nieuwkomers?
‘Het partijprogramma van Artikel 1 komt overeen
met de waarden die ik zelf heb. De samenleving
is sterk aan verandering toe en het is nodig dat
de maatschappij een spiegel krijgt voorgehouden.
Hoe we zijn en wat we anders kunnen doen’, zegt
de enige respondent die op Sylvana Simons stemt.
Ook nieuwkomer DENK is niet bijzonder
populair. Slechts één student overweegt zijn stem
aan de partij te geven, al wil hij niet toelichten
waarom. Die ene stem is er precies één meer dan
wat de Hanzestudentkiezer gunt aan het Forum
voor de Democratie van Thierry Baudet en Theo
Hiddema.
Het lijkt dus een spannende race te worden tussen
D66, VVD en GroenLinks. Teminste, als het
aan onze Hanzestudenten ligt. De grote vraag is:
kunnen de looks van Jesse Klaver de ervaring van
Mark Rutte en Alexander Pechtold aan?
‘Het kan nog alle kanten op’, kwispelt Ruud de
Labrador, ‘en een verrassing valt niet uit te sluiten.
Zeker deze verkiezingen niet. Of juist wel, natuurlijk, want veel zit ik er nooit naast.’
13

EEUWIGE
HELD
HIDDINK
Chris Bakker
14

Guus Hiddink was trainercoach in voetbalgekke landen
als Nederland en Turkije. Maar
nergens bracht hij zoveel teweeg
als in Zuid-Korea. Het land, de
cultuur en het voetbal. In het
Academiegebouw geeft de ‘eeuwige
held’ college.

orde. Ten derde heb je hier een contract.’ Hiddink
was onder de indruk van het feit dat de Zuid-Koreanen dit in minder dan tien dagen voor elkaar
hadden gekregen en besloot het avontuur aan te
gaan.
In januari 2001 startte de nieuwe bondscoach van
Zuid-Korea met wat hij zag als de twee belangrijkste taken: het samenstellen van een nationale
selectie en het benoemen van een trainersstaf. Hij
speurde stad en land af naar de beste spelers en
koos voor nieuwelingen. Volslagen onbekenden
kregen de voorkeur boven spelers met een lange
staat van dienst. Dat was absoluut not done.
Hiddink zag meer problemen die terug waren te
voeren op de cultuur. De strikte hiërarchie had in
zijn ogen een negatief effect op het spel zelf.
‘Ik moest de spelers leren om zelf beslissingen te
nemen. Dat was lastig. Jonge spelers wachtten bij
een aanval totdat de hoogste in rang zover was dat
hij de bal kon aannemen om te scoren. Maar als
die niet kwam opdagen, gebeurde er niks en was
de kans verkeken.’

HIDDINKS BIJNAAM WAS 0-5

In 1998 was Guus Hiddink (Varsseveld, 1946)
bondscoach van het Nederlands voetbalelftal.
Voor het eerst maakte hij een wereldkampioenschap mee, en dan ook nog met een team dat tot
de favorieten behoorde. In de eerste ronde had
Oranje in Marseille geen enkele moeite met de
nationale elf van Zuid-Korea, al voor de rust zaten
de drie punten in de tas (1-0 Cocu, 2-0 Overmars)
en na negentig minuten stond een alleszeggende
5-0 op het scorebord (3-0 Bergkamp, 4-0 Van
Hooijdonk en 5-0 Ronald de Boer). Het verschil
tussen beide teams was meer dan een kwestie
van kwaliteit, zegt Hiddink op 6 februari in het
Academiegebouw in Groningen. ‘Zuid-Koreanen
tonen altijd eerbied voor mensen met een hogere
status. Dat is een nadeel in confrontaties met
sporters uit het westen, die meestal brutaal zijn.
En zeker de Nederlandse spelers van toen.’

ABSOLUUT NOT DONE

Tijdens een sabbatical ontmoette Hiddink de president van de Zuid-Koreaanse voetbalbond. Die
vroeg hoe Zuid-Korea het zou moeten aanpakken
in de aanloop naar het WK voetbal dat in 2002
in Japan en Zuid-Korea zou worden gehouden.
Hiddink gaf hem twee tips. Eén, je moet topspelers van profclubs halen en nieuw talent opsporen.
Ten tweede moeten de Zuid-Koreanen budget vrij
maken voor het inhuren van coaches en assistenten. De Zuid-Koreaanse voetbalpreses kwam
een dikke week later terug bij Hiddink. ‘Punt één
is akkoord. Het budget in punt twee komt ook in

Voordat Hiddink de scepter zwaaide, speelde
Zuid-Korea z’n oefenwedstrijden altijd tegen
zwakkere tegenstanders. Daar leer je niet veel
van. Hiddink zette een oefentraject uit waarin de
Zuid-Koreanen het moesten opnemen tegen Brazilië en Frankrijk. De onervaren Zuid-Koreanen
gingen ongenadig de bietenbrug op. En in één
ding lijkt Zuid-Korea wél op andere sportlanden:
de tegenvallende resultaten leidden tot een storm
van kritiek, zelfs politici lieten zich uit over Hiddinks aanpak. Maar Mong-Joon Chung, voorzitter
van de Zuid-Koreaanse voetbalbond, bleef pal
achter Hiddink staan. Hiddink was toen ongeveer
het tegendeel van de ‘eeuwige held’ waartoe hij
later zou worden uitgeroepen. Z’n bijnaam luidde
0–5 (Zuid-Korea verloor meerdere wedstrijden
met vijf doelpunten verschil).
‘Gelukkig kon ik de kranten niet lezen en de
mensen op tv niet verstaan’, zegt Hiddink, ‘de
berichten in de media waren echt vernietigend.’
Het keerpunt kwam tijdens het Wereldkampioenschap zelf. Het team van Hiddink speelde gelijk
tegen de Verenigde Staten, maar bond Polen (2-0),
Portugal (1-0), Italië (3-2) en Spanje (na strafschoppen) aan de zegekar. De halve finale ging in
het duel tegen Duitsland verloren door een laat
doelpunt van Michael Ballack. In de kleine finale
toonde Turkije zich te sterk (2-3). Desondanks was
de vierde plaats een uitstekend resultaat voor de
Zuid-Koreanen. Hiddink werd een beroemdheid
in Zuid-Korea en werd de eerste buitenlandse
ereburger van het land. Hij werd overladen met
cadeaus, zoals een privé-villa op een eiland,
levenslang gratis vliegen met Korean Air en Asiana
Airlines en gratis taxiritjes. Het voetbalstadion
in Gwangju werd omgedoopt tot Guus Hiddink
Stadium.
Wie in Zuid-Korea een held is, blijft dat voor
altijd. In 2013 werd hij officieel benoemd tot

‘eeuwige held’ van de natie. En nog steeds spreken
de fans hem aan. ‘Dat is bijna altijd een prettige
ervaring. Op een keer liet ik één van hen een foto
zien waarop ik stond met koning Willem-Alexander. Of hij die man kende, vroeg ik. Niet dus,
hij dacht dat het m’n lijfwacht was.’

NOORD-ZUID 0-0

Een eeuwige held kan bijzondere stappen zetten.
Zo maakte Hiddink kennis met vertegenwoordigers van de voetbalbond van Noord-Korea
(waarmee Zuid-Korea op voet van oorlog staat).
‘We hadden het vooral over het jeugdvoetbal.
Over wat goede manieren zijn om het voetbal te
verbeteren voor de Noord-Koreaanse jeugd, wat
goede locaties zijn voor nieuwe voetbalvelden, en
meer van dat soort dingen.’
Hiddink was te gast bij een wedstrijd tussen
voetbalteams uit de beide Korea’s.
‘Het was heel mooi om te zien. Aan het begin
van de wedstrijd werd het nationale volkslied van
Korea van voor de verscheuring gezongen. Tijdens
de wedstrijd was er een soort van verbroedering.
Mensen van beide landen stonden naast elkaar. De
uitslag was wel een voorspelbare 0-0.’
Een eeuwige held moet op z’n tellen passen.
Tijdens een persconferentie kreeg Hiddink de
vraag of hij bondscoach van Noord-Korea zou
willen worden. Zijn antwoord (‘Als het kan: ja’)
kwam hem op kritiek te staan van Nederlandse
politici die vonden dat een Nederlander geen
bondscoach zou moeten worden in een gruwelijke
dictatuur.
De Guus Hiddink Foundation promoot voetbal
in de Korea’s (voornamelijk het jeugdvoetbal),
ook in Noord-Korea. Dat speelt het regime in de
kaart, hoogleraar Koreastudies Remco Breuker en
arbeidsjurist Imke van Gardingen schreven in een
open brief in de NRC:
‘Intimidatie en bedreigingen gaan hand in hand
met het af en toe toewerpen van een bot. Dan
mogen er, uiteraard volledig op de voorwaarden
van Pyongyang, voetbalveldjes worden aangelegd.
(...) We steunen uw initiatief voor voetbalveldjes
voor de Noord-Koreaanse jeugd volledig, alleen
niet in Pyongyang. Daar verleent het slechts
legitimiteit aan intimidatie en uitbuiting.’
Hiddink laat zich er niet door weerhouden, het
gaat hem om de sport, om de mensen, om de
jongeren die blij zijn met zijn inzet. Hij houdt van
Korea en de Koreanen.
‘Ik bezoek Zuid-Korea twee keer per jaar. De
mensen zijn ontzettend beleefd en respectvol voor
iedereen. Er is bijna geen Zuid-Koreaan die je van
luiheid of laksheid kunt betichten. Mensen zijn
heel erg toegewijd. Vorig jaar ging ik mee met een
officiële handelsmissie. Premier Mark Rutte met
een heel gevolg van kleine en grote bedrijven. De
vrouw die de gemeenschappelijke bijeenkomst
opende, zei: “Jullie Koreanen moeten bescheidenheid loslaten om samen te werken met bedrijven
in Nederland.” Ik viel haar meteen in de rede:
op die manier spreekt u de mensen hier niet aan,
mevrouw.’
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DE MAN VAN
TIEN MILJOEN
Freek Niemeijer
Foto: Edwin Keijzer
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Gigaveel views op YouTube, een
online platenmaatschappij en
boekingen in exotische oorden.
Hanzestudent Jeroen Dekker gaat
lekker. Toch heeft JRND nog wat
unfinished business, z’n Paboopleiding bijvoorbeeld.

Zestien vierkante meter studentenkamer, gaten
in de muur (de gevolgen van een potje stoeien
in beschonken toestand) en her en der vodjes
isolatiemateriaal aan de wanden (de restanten
van verwoede pogingen om het geluid van zijn
muziek te dempen). Zelfs de draaitafel midden
in de kamer verraadt niet dat we hier te maken
hebben met een producer. Er zijn namelijk genoeg
studentenkamers met een dj-set, waarachter
wannabe plaatjesdraaiers zich er zelf van proberen
te overtuigen dat ze de nieuwe Martin Garrix
zijn. Maar Jeroen Dekker behoort niet tot deze
categorie, Jeroen Dekker is JRND, een naam in de
wereld van de Electronic Dance Music (EDM).

SONY, WARNER BROS EN TRAP NATION

‘Het begon met jumpstyle, ken je dat nog?’, roept
hij door het geluid van het koffiezetapparaat heen.
‘Ik wilde draaien op het eindfeest van de basis-

school en oefende op een set die ik van mijn pa
kreeg. Dat was het eerste doel dat ik mezelf stelde.’
Het jochie dat draaide op de bonte avond is
inmiddels een afgetrainde vent. Ook op muzikaal
gebied heeft de tijd niet stilgestaan. Tracks met
latin- en flamenco-invloeden zijn het resultaat
van Jeroens grote liefde voor Spaanse muziek en
cultuur, wat hem een unieke stijl geeft. Het is niet
verwonderlijk dat zijn creaties interesse wekken
van grote spelers als Warner Bros, Sony en Trap
Nation.
JRND is een rising star, zo blijkt uit de keiharde cijfers. Zijn samenwerking met genoemde
maatschappijen leidden tot meer dan tien miljoen
plays op YouTube en Spotify en boekingen over de
hele wereld. De stroomversnelling waarin hij zich
bevindt, leveren natuurlijk wel de nodige druk op.
‘Een grote maatschappij als Warner Bros stelt hoge
eisen. Zo willen ze bijvoorbeeld binnen een maand
een nieuwe track zien. Begeleiding? Nee, je moet
alles zelf doen. Keihard werken zodat je hits scoort
om in aanmerking te komen voor een plek bij één
van hun grotere boekingskantoren.’
Rijk wordt hij er nog niet van, maar even rondkomen lukt inmiddels wel.
‘Aan een hit verdien ik een bepaald percentage,
maar heel lucratief is het nog niet. Laatst heb ik
met trillende benen onderhandeld over de deal
voor mijn volgende track, zodat ik er meer aan
overhoud. Op dit moment ben ik allang blij dat ik
geen vakken sta te vullen bij de Albert Heijn. De
platenmaatschappij is zich hiervan ook heel goed
bewust. Hoe meer succes ik boek, hoe meer eisen
ik kan stellen. Zo simpel is het.’

BLOEDMOOIE MEIDEN
Jeroen komt over als de nuchterheid zelve. Een
echte Stadjer, bevestigt hij. Ingetogen types zijn
schaars in de EDM-wereld.
‘Binnen de scene is status een keyword. Jongens die
een paar hitjes hebben gescoord, zitten backstage
met hun capuchon op, omringd door bloedmooie
meiden. Niet mijn stijl, al ben ik zeker niet vies
van vrouwelijk schoon.’
Jeroen runt een eigen online platenlabel: Domingo
Records. Het downloaden van nummers biedt hij
gratis aan op Soundcloud, maar een track online
delen is verplicht. Een meesterzet om honderdduizenden muziekliefhebbers te bereiken. Deze move
getuigt van een echte ondernemersmentaliteit, al
vindt de producer zichzelf niet per se een zakenmannetje.
‘Ik denk niet, ik doe gewoon. Waar ik eerst moest
betalen om gehoord te worden, kan ik met een
eigen label verdienen aan anderen die een plekje
willen op de playlist. Een logische stap.’
De brede glimlach, die geen moment van zijn
olijke hoofd verdwijnt, is duidelijk geen uiting
van zelfingenomenheid. Nee, het lijkt alsof Jeroen
gelooft dat het hem allemaal maar overkomt,
terwijl hij wel degelijk zelf verantwoordelijk is voor
z’n slimme zetten. Bewust of onbewust.

DODELIJKE COMBINATIE

Indrukwekkend allemaal, maar hoe zit het dan
met de studie?
‘Ik doe voor de tweede keer het derde jaar...
twintig punten. Een aantal dingen uit het vierde
jaar heb ik al gedaan... dat is zes jaar. Ja, in totaal
zal ik zes jaar over de Pabo doen’, concludeert hij
na enig hoofdrekenen.
‘Ik wil mijn hbo-papiertje zeker halen, al is het
maar om iets achter de hand te hebben. En m’n
beurs verandert pas in een gift wanneer ik mijn
studie afrond. Ik ben niet vaak chagrijnig, maar
een kijkje naar mijn oplopende studieschuld op
duo.nl kan m’n humeur op slag veranderen.’
De meeste langstudeerders zitten te veel in de
kroeg of hebben te maken met vervelende, persoonlijke omstandigheden. Jeroen niet. Wanneer
Warner Bros hem midden in de nacht wakker belt
met de vraag of hij binnen een aantal weken een
nieuwe track of remix wil opsturen, schuift hij de
Pabo in de koelkast.

TOPTIPS VOOR
ONDERNEMERS
Jeroen Dekker accepteert dat zijn
andere activiteiten leiden tot studievertraging. Maar hij probeert die
vertraging wel zo klein mogelijk te
houden, onder meer door z’n handel
uit te besteden. Zo houdt z’n goede
vriend Wouter de boekhouding bij en
is de dagelijkse leiding van Domingo
Records in handen van een huisgenoot.
Desgevraagd heeft hij drie tips voor
ondernemende studenten.
1 Speel niet in op hypes, want dan ben
je altijd te laat. Creëer liever een eigen
hype.
2 Kijk waaraan de markt behoefte
heeft, zonder te veel op de concurrentie
te letten. Zo blijf je uniek en spring je
eruit.
3 Denk na over het hele plaatje. Een
product staat niet op zichzelf, het moet
in balans zijn met de andere producten
die je aanbiedt, de marketing en de
aanbieder.
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SCHAKELPROBLEMEN
Anne Floor Lanting

Ieder jaar beginnen meer
dan duizend hbo’ers met
een Hanze-diploma aan
een schakelprogramma aan
één van de Nederlandse
universiteiten. Sommige van
die schakelstudenten worden
ingeschreven als bachelor,
andere als cursist. Raar? Heel
raar.

In 2006 stroomde zo’n tien procent van de
hbo-studenten na het behalen van hun diploma
door naar de universiteit. Sinds 2013 ligt dit
aandeel rond de zeven procent, zo blijkt uit cijfers
van de Onderwijsinspectie. De daling heeft misschien te maken met de dure schakelprogramma’s
(ook wel premasters genoemd) die hbo’ers moeten
volgen voordat ze tot de universiteit worden toegelaten. Het idee achter de schakelprogramma’s is
dat afgestudeerde hbo’ers moeten worden bijgespijkerd in academische vaardigheden.

CURSIST MOET FLINK DOKKEN

De status van de deelnemers aan de schakelprogramma’s (hier verder aangeduid als schakelstudenten) verschilt. De ene universiteit schrijft ze in
als bachelor-student, de andere registreert ze onder
de noemer deelnemer aan contractonderwijs. Op
zich geen probleem, maar het heeft wel gevolgen,
en die zijn niet mis. Zo kunnen bachelorstudenten geld lenen bij DUO en aanspraak
maken op een OV-kaart. Deelnemers aan het
contractonderwijs, die ook wel cursisten worden

genoemd, moeten zelf voor die kosten opdraaien.
Een merkwaardig verschil tussen studenten die
nagenoeg het zelfde onderwijs volgen. Landelijke
regels over de inschrijving van premaster-studenten bestaan niet: universiteiten bepalen zelf
welke status ze de schakelstudent geven. Of je
bachelor wordt of cursist hangt dus af van de
universiteit waar je terechtkomt. Er is weinig
bekend over wat schakelstudenten van deze zaak
vinden, laat staan dat ze erover aan de bel trekken.
De Onderwijsinspectie vindt de zaak echter het
onderzoeken waard, en komt waarschijnlijk nog
dit jaar met een rapport.

REGEL EN UITZONDERINGEN

De meeste universiteiten zien schakelstudenten
als deelnemers aan contractonderwijs. Een kleiner
aantal schrijft ze in als bachelorstudent. Dat doet
ook de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), waar
zich de meeste Hanze-schakelstudenten bevinden.
‘Dat is de regel’, zegt het hoofd van de studentenadministratie van de RUG, Noor van Schaik.
‘De uitzondering is het schakelprogramma voor
Orthopedagogiek. Die schakelstudenten volgen
een cursus van een jaar via de Stichting voor
Pedagogisch Onderwijs.’
De overheid zou schakelsstudenten een eigen
plek kunnen geven in de wet en ertoe over
kunnen gaan de premasters te bekostigen. Nu
draaien de universiteiten op voor de kosten van
de schakelprogramma’s, daarmee is het relatief
duur onderwijs. Het is niet gek dat de universiteit
een deel van die rekening legt bij de studenten,
voor wie de rekening voor het schakelprogramma
een flinke aanslag op hun portemonnee is. Zo
betalen RUG-schakelstudenten vanaf 2017 dik
twee duizend euro voor een premasterprogramma
van zestig punten. De tarieven voor schakelprogramma’s zijn meestal hoger dan wat een gewone
bachelorstudent aan collegegeld betaalt. (Al te
hoog kan dat tarief trouwens niet oplopen, want
universiteiten mogen hooguit anderhalf keer het
wettelijke collegegeld vragen).

DIVERS TALENT

In de collegebanken van de RUG zitten elk jaar
zo’n 1200 schakelstudenten. Het overgrote deel
(zo’n duizend) is afkomstig van de Hanzehogeschool. Aan de cijfers van de Groningse alma

mater ziet men niet af dat het aantal schakelstudenten daalt. ‘Het aantal premasterstudenten
neemt ieder jaar een beetje toe’, zegt Van Schaik.
De Hanze houdt niet bij hoeveel afgestudeerden
doorstromen naar het wetenschappelijk onderwijs.
‘We zijn er trouwens wel benieuwd naar’, zegt een
woordvoerster. ‘Het is een praktisch probleem, na
hun afstuderen hebben ze niet veel meer met de
hogeschool te maken.’ Over de toename van het
aantal studenten aan de masteropleidingen die de
Hanzehogeschool zelf aanbiedt, heeft ze wel gegevens. ‘De groei zit er goed in. Afgelopen september
begonnen zeventig studenten aan de master
Healthy Ageing Professional en de master Talentontwikkeling en Diversiteit trok dertig studenten.’

INDALINGSPROGRAMMA’S

De Hanze en de RUG proberen de
overgang van hogeschool naar universiteit te versoepelen door studenten de
mogelijkheid te geven om sommige
schakelprogramma’s al te starten
tijdens de hbo-opleiding. Dit noemt
men indalingsprogramma’s. In deze
opzet kiezen Hanze-studenten een
minor die bestaat uit onderdelen van
het schakelprogramma.

AKKOORD VOOR TALENT

De Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit werken met de gemeente en
het Universitair Medisch Centrum
samen in het zogeheten Akkoord
van Groningen. Het Akkoord wil
Groningen op de kaart zetten als
kennisstad en haar economische
ontwikkeling te bevorderen. Het aantrekken, ontwikkelen en behouden
van talent zijn belangrijke doelen
voor dit samenwerkingsverband. Het
versoepelen van de doorstroom van
hogeschool naar universiteit is één
van de manieren om die doelen te
verwezenlijken.
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DE
ZERNIKE
KOFFIE
TEST

Teodor Lazarov
Foto's: Jasper Bolderdijk
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Koffie is de brandstof voor de
vroege ochtend, de late middag
en sowieso elk moment dat je
even stoom wilt afblazen. Met
andere woorden: een must.
Maar waar haal je het beste
bakkie troost op Zernike?

Kijk wat een chille schuimlaag! Ik wijs naar het
kartonnen bekertje van de DeliMarché. Dit moet
wel de beste koffie van de campus zijn. Hoofdredacteur Chris haalt zijn schouders op.
‘Ik weet het zo net nog niet. Deze cappuccino
vind ik persoonlijk minder lekker dan die bij het
koffiebarretje twintig stappen verderop.’
Is er een koffiebar op minder dan honderd meter
van de DeliMarché?
‘Ja, man. Er zijn heel veel plekken waar je goeie
koffie kunt halen op de campus. Ieder gebouw
heeft sowieso een kantine met een wat luxer apparaat’, zegt de opdrachtgever veelbetekenend. Waar
is dan de beste koffie?, vraag ik hem af.
‘Geen idee. Misschien moet je ze gaan testen.’
Challenge accepted!

CRITERIA

Koffie testen, dat is makkelijker gezegd dan
gedaan. Want waarin is een niet getrainde leek
geïnteresseerd? De branding, het zuurtje, de bitterheid? Nope! Het moet gewoon lekker smaken,
een goede kick geven en goed donker zijn. Zwarte
koffie is zwart en niet bruin, zoals de meuk die uit
de smerige automaat komt.
Dat wordt ook gelijk mijn uitgangspunt: een drie
op de schaal van één tot tien is de waardering voor
waterige automaatkoffie. Wat scoren de luxe-varianten die je bij de koffiebarretjes op de Zernike
Campus haalt? De testcriteria waarop ik beoordeel
zijn: smaak, kick, romigheid van de cappuccino en
de donkerte van de normale koffie.

DELIMARCHÉ

‘Je moet wel opschieten, want volgende week is het
krokusvakantie en dan zijn de meeste koffiebarretjes dicht’, laat de hoofdredacteur weten in een
appje.
‘Kom je mee testen dan?’
‘Maar natuurlijk!’
Zo start onze zoektocht, in de DeliMarché in de
Van OlstToren. De zwarte motor wordt getapt
uit een luxe automaat. We zijn het snel eens over
de americano, de normale koffie. Lekkerder dan
automatenmeuk, maar zeker niet bijzonder. Over
de cappuccino zijn de meningen verdeeld. We
proeven, ruiken, smakken. Allemaal in de hoop
om een extra vleugje romigheid op te vangen.
Voor mij volstaat het, voor Chris niet helemaal.
Koffie: 6,3
Cappuccino: 7,8
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ESPRESSOBAR HEYMANSGEBOUW

‘Heb jij het ook zo warm?’ Een beetje tandenknarsend lopen we de koffiebar uit. Even frisse lucht
happen. De volgende stop is het Heymansgebouw
van de Rijksuniversiteit. Daar hebben ze een echte
espressobar en we zijn razend benieuwd.
De wandeling doet ons goed, maar de koffie had
niet gehoeven. De naam Espressobar is ook zeker
onterecht. Twee niet goed afgestelde automaten
zorgen voor een cappuccino met piepschuim. Er
komt nauwelijks koffie doorheen. Als het er dan
eindelijk door is, brandt de hete vloeistof je mond.
Romigheid? Niet hier.
Koffie: 6,5
Cappuccino: 6

APPIE TO GO

ESPRESSO&ZO

Raar eigenlijk, dat eenzelfde bedrijf een koffiezaakje opent op honderd meter naast haar andere
zaak. Hier moeten we toch even het fijne van
weten. Het eerste wat opvalt in Espresso&Zo is
dat de koffie uit een echte espressomachine komt.
Hier komen dus barista-skills aan te pas. De dame
achter de bar, op haar naambordje staat Leonie,
moet lachen als ze ons ziet.
‘Zijn jullie niet net bij de andere bar geweest?’
Wij knikken en leggen uit dat dit een test is. En
nu we het er toch over hebben. Hoe zit dat nou
precies met deze rare concurrentie?
Ze moet weer lachen, wrijft even in haar handen
en begint een korte lezing over het verschil tussen
de koffie die hier wordt gemaakt en wat we net
hebben geproefd. Zo leren we in sneltreintempo
dat de cappuccino bij DeliMarché gemaakt wordt
met halfvolle melk. Het apparaat van Espresso&Zo is zo afgesteld dat het de perfecte schuimlaag maakt. Bovendien houdt het de melk koud,
want melk schuimt alleen goed ónder een bepaalde
temperatuur.
Tijd om te proeven. De koffie is donker van
smaak, lekker bitter. De kick is meteen (na een
paar slokken) merkbaar. Beide krijgen we een
rilling over onze ruggengraat. Bij de cappuccino
verschillen onze meningen weer. Ik mis de dikkere
laag schuim, Chris geniet van de wat romigere
afdronk.
Koffie: 8,2
Cappuccino: 8
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Teleurgesteld stuiteren we het Heymansgebouw
uit.
‘Ik kan niet veel meer hebben’, klinkt het naast
me.
Ik snap mijn partner in crime wel. Onze handjes
zijn net niet klam van het zweet. Laatste stop
van de dag: Appie to Go onder de Bernoulliborg.
De verwachtingen zijn na de Espressobar goed
bijgesteld. Vooral wanneer de apparaten van de
grootgrutter ons bekend voorkomen. We worden
aangenaam verrast. Lekker romige schuimlaag
en redelijk sterke koffie. Niet de beste van de dag,
maar zeker wel een goede nummer twee tot nu
toe.
Koffie: 7,3
Cappuccino: 7

ENERGY ACADEMY &
KANTINE SPORTCENTRUM
WILLEM-ALEXANDER
We besluiten onze test met nog twee koffiespots
waar we heel kort en duidelijk over kunnen zijn.
In vergelijking met automatenmeuk kon het
zeker wel minder, maar voor de rest zou een echte
Groninger hoofdschuddend zeggen: Nait te best,
mien jong!
Koffie: 5,7
Cappuccino: 6

SPORTCAFÉ ACLO

Dag twee staat voor de deur. Nieuwe ronde,
nieuwe kansen én een nieuw jurylid. Ik heb de
hoofdredacteur ingeruild voor fotograaf Jasper
Bolderdijk. Een koffieleek met een verfijnde smaak
op het gebied van het zwarte goedje.
De aftrap bij het sportcafé van de Aclo. O, wat is
dit een goed begin. Net als bij Espresso&Zo komt
de koffie uit een echte machine. De melk voor de
cappuccino wordt handmatig geschuimd en dat
proef je zeker. Lekker dikkige laag en een donker,
bittere smaak.
Koffie: 8
Cappuccino: 8,7

TOP-DRIE
BESTE
KOFFIE
1 Espresso&Zo
2 Sportcafé Aclo
3 Appie to Go

TOP-DRIE
BESTE
CAPPUCCINO
1 Sportcafé Aclo
2 Espresso&Zo
3 DeliMarché
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VERPLICHTE
TENTAMENINSCHRIJVING
LIGT
ONDER VUUR
Chris Wind

Hanze-docent Davey Schippers
maakte veel los met een column
over de nadelen van verplichte
tentameninschrijving. Veel
studenten en docenten vinden
de straf, uitsluiting van het
tentamen, buitenproportioneel.
Maar volgens de uitvoerders
van het beleid zijn er simpelweg
geen alternatieven.

‘Als je mij treurig wilt stemmen, moet je mijn
studenten wegsturen bij een tentamen’, schreef
docent Communicatie, Media & IT Davey
Schippers in zijn column in de vorige HanzeMag.
Veel studenten en docenten waren blij met de
aandacht voor de problemen rondom verplichte
tentameninschrijving en herkenden de problemen
die hij aanstipt.
‘Kijk als docent eens met je studenten mee in
Osiris’, schreef Schippers. ‘Waar vind je de code
voor het vak? Waarom staan er achter die code
drie opties? Als de colleges en tentamens in 2017
plaatsvinden moet je je dan inschrijven voor
de optie 2017? Fout. Dat jaartal is namelijk het
collegejaar. Precies hierop sneuvelden vorig jaar
veel van mijn studenten.’
Het overkwam vierdejaars SPH’er Anita Wilzing.
‘Ik was halverwege het tentamen, het ging
supergoed, totdat de surveillant langskwam met
de lijst. Ik stond er niet op. Ik vroeg haar om de
lijst, want ik kon het niet geloven, maar het was
echt zo. Ik kon vertrekken… Ik heb nog gebeld
met mijn school, of het niet mogelijk was om het
tentamen alsnog af te maken, dan konden we
altijd achteraf kijken wie er gelijk had. Maar dat
was niet mogelijk.’
Doordat ze niet op de lijst stond, ging Anita aan
zichzelf twijfelen. ‘Misschien had ik me echt
niet ingeschreven? Uiteindelijk bleek van wel,
maar voor het verkeerde jaar. Het tentamen vond
plaats in juni 2016, maar in Osiris is het schooljaar aangegeven, en dat is het jaar waarin je het
schooljaar begint: 2015 dus. Je kunt de datum van
het tentamen wel zien, maar dat is niet meteen
zichtbaar. Je moet dan eerst helemaal naar rechts
scrollen.’
Dat ene foute vinkje had behoorlijk vervelende
consequenties. ‘Ik moest een heel jaar wachten
op de herkansing, ik kan het tentamen pas op 27
juni van dit jaar maken. Op 28 juni moeten alle
cijfers binnen zijn om bij de officiële uitreiking
van mijn diploma te kunnen zijn. Waarschijnlijk
mis ik dat feestje dus…’

HET VERKEERDE VINKJE

Engineering-student Tuur (hij wil verder graag
anoniem blijven) overkwam vrijwel hetzelfde. Hij
had een tentamen al gemist doordat hij vergeten
was zich in te schrijven. Voor de herkansing zou
hem dat niet nogmaals gebeuren, dacht hij.
‘Ik ben naar het secretariaat gegaan, zodat ze
me daar konden helpen met het inschrijven voor
verschillende vakken. Toen naar het tentamen
gegaan. Ik was twintig minuten bezig toen de
inschrijflijst langskwam. Wat denk je? Ik stond
er wéér niet op, terwijl ik er zeker van was dat ik
me ingeschreven had. Ik werd de zaal uitgestuurd
en ben gelijk gaan kijken op mijn laptop naar de
inschrijvingen op Osiris. Wat bleek, ik had een
verkeerd vinkje aangetikt waardoor ik voor de
volgende kans ingeschreven stond.’
De studenten zijn het eens met Schippers’
opmerking dat ‘een kleine administratieve misser
buitenproportioneel hard wordt bestraft.’ Bedrijfskunde-student Steve (ook hij wil graag anoniem
blijven) wijst erop dat de Hanzehogeschool ook
wel eens fouten maakt bij tentamens, maar daar
niet voor gestraft wordt.
‘Bij mijn herkansing Bedrijfskunde waren de antwoorden zichtbaar op het opgavenblad. Resultaat:
tentamen ongeldig verklaard, we moesten het
opnieuw maken.’ Voor een ander vak, Wiskunde,
stond hij niet ingeschreven en dus miste hij ook
die kans. ‘Als ik hier aan terugdenk, krijg ik het
gevoel dat de Hanze fouten kan maken zonder
dat ze er al te veel last van hebben. Maar als wij
als studenten een keer een fout maken, worden we
gelijk erg zwaar gestraft.’
Bedrijfskunde-studente Roos Schutte beaamt
het. ‘Wanneer de Hanze een tentamen afneemt
met de antwoorden erop, dan zeggen ze dat het
mensenwerk is en zo’n fout voor kan komen.
Maar het inschrijven voor tentamens is toch ook
mensenwerk? Toch word je daarvoor gestraft.
Mijn mening is dat het verplicht inschrijven voor
tentamens veel verwarring brengt en dat het zeker
op een andere manier kan.’
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ÉÉN PROCENT NIET INGESCHREVEN

Patrick Tuil, als directeur Financieel Economische
Zaken van de Hanzehogeschool verantwoordelijk
voor Studentenadministratie (en dus ook voor de
tentameninschrijving in Osiris), was minder blij
met de column van Schippers.
‘Het is goed om het bespreekbaar te maken,
maar we hadden het liever via andere kanalen
gehoord. We hebben het gevoel dat we heel goed
benaderbaar zijn voor klachten en opmerkingen.
We werken met key users die ons doorgeven wat
er wel en niet goed gaat, daar hebben we dit
soort klachten wel eerder van gehoord. Naar
aanleiding van gesprekken met die key users en
met examencommissies is het beleid aangepast en
verbeterd. Ook kunnen studenten hun klachten en
opmerkingen via de studentenmedezeggenschap
doorgeven, ik spreek maandelijks met studentenvertegenwoordigers over dit soort issues.’
Volgens Tuil moet het probleem ook niet
overdreven worden. ‘Slechts één procent van
de studenten die tentamen wil doen, staat niet
ingeschreven.’
Koert Nijboer, teamleider Studentenadministratie,
vindt dat je van studenten best mag verwachten
dat ze weten wat ze online doen. ‘Als je je inschrijft
voor een verzekering en je maakt een fout, dan zit
je een jaar opgescheept met die verzekering. Die
verantwoordelijkheid moet je ook leren nemen.’
Nijboer en Tuil geven toe dat niet alles perfect
verlopen is. In 2013 werd al besloten om verplichte
inschrijving voor tentamens in te voeren, tegelijk
met de komst van Osiris. Het kostte echter veel
tijd om Osiris goed te laten functioneren, dus werd
de verplichte inschrijving een tijdje uitgesteld. ‘In
september 2015 zijn we daadwerkelijk begonnen’,
zegt Tuil, ‘maar na veel commotie zijn we vrij snel
gestopt. Er waren nog te veel kinderziektes in het
gebruik van Osiris, die moesten eerst opgelost
worden.’
Die kinderziektes zijn volgens Tuil en Nijboer
nu grotendeels verdwenen, al blijven ze continu
werken aan verbetering. ‘We proberen het volledig
dummy-proof te maken’, zegt Nijboer. ‘In januari
2016 hebben we nog een aanpassing gemaakt
in Osiris, naar aanleiding van klachten over de
onduidelijkheid van de jaartallen bij de inschrijving. Nu staat er tussen haakjes 16/17 achter.’

BOETE VAN DE BAAN

Over een jaar wordt het verplichte inschrijvingsbeleid geëvalueerd. Misschien is er dus toch ruimte
voor een alternatieve oplossing? Schippers opperde
in zijn column een boete voor studenten die zich
te laat inschrijven, maar dat mag officieel niet.
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Marjo Spee, directeur van Fontys Hogeschool
Journalistiek, worstelde met hetzelfde dilemma.
‘Ons beleid was altijd: te laat inschrijven betekent
een boete betalen. Dat werkte prima, totdat het
Ministerie van Onderwijs besloot dat geldboetes
niet meer mochten. In eerste instantie kozen wij
toen ook voor verplicht inschrijven. Het idee was
namelijk dat dat makkelijker te plannen zou zijn.
In de praktijk bleek dat echter niet het geval, want
je weet nog steeds niet zeker of ingeschrevenen
ook daadwerkelijk op komen dagen. Uiteindelijk
hebben we besloten om studenten automatisch
in te schrijven voor hun tentamens. In het begin
moesten studenten zich nog wel inschrijven voor
hun hertentamens, maar dat hebben we nu ook
afgeschaft. We plannen de hertentamens nu op
basis van de onvoldoendes. Je kunt er namelijk wel
van uitgaan dat een student die zijn tentamen niet
haalt, vrijwel zeker naar een hertentamen zal gaan.
Natuurlijk, er is altijd een groep die niet komt,
maar een paar extra tafels en tentamens is geen
probleem. Bovendien moet je ook bij verplichte
inschrijving rekening houden met meer studenten
dan er uiteindelijk op komen dagen.’

LAST VAN NO-SHOWS

Is automatische inschrijving ook geen oplossing
voor de Hanzehogeschool? Nijboer vreest van niet.
‘De verplichte inschrijving is echt niet zomaar
ingevoerd, we hebben alle opties uitgebreid
besproken. Ook bij ons is zeker overwogen om
automatisch in te schrijven, maar voor bepaalde
opleidingen kon dat gewoon niet. Die werken
bijvoorbeeld met gespiegelde programma’s, dat
zou leiden tot een enorme chaos. Er zijn te veel
uitzonderingsposities.’
En zo lijken we opgescheept te zitten met een
oplossing die niemand echt bevalt, want ook Tuil
en Nijboer hebben hun problemen met het huidige
systeem. ‘We hebben nu veel last van no-shows:
studenten die zich wel inschrijven maar niet naar
het tentamen gaan. Rond de veertig procent komt
niet opdagen. Dat is erg duur, want je regelt wel
een plek, een tentamen en extra surveillanten.’
Het zou kunnen dat het hoge percentage te maken
heeft met docenten die hun studenten aanraden
zich alvast voor alle hertentamens in te schrijven,
zoals Schippers in zijn column schrijft.
‘Dat is niet erg oplossingsgericht’, vindt Tuil.
‘Goed, er zijn gevallen waarbij het niet anders kan,
bijvoorbeeld wanneer het hertentamen vlak na
het eerste tentamen plaatsvindt, maar studenten
kunnen zich ook weer uitschrijven voor hertentamens wanneer ze een voldoende hebben gehaald.
Dat gebeurt alleen bijna niet.’

RUMOER IN DE KLAS

De vraag is natuurlijk of je dat van studenten kunt
verwachten. Waarom zou een student moeite doen
om zich uit te schrijven, als alleen de Hanze daar
belang bij heeft? En is het überhaupt fair om alle
verantwoordelijkheid bij studenten te leggen?
Eerstejaars ALO-student Simon Wijma vindt van
niet. ‘Ik maak gebruik van extra voorzieningen
omdat ik dyslectisch ben en ADD heb. Tijdens
tentamens is dat heel goed geregeld door de
Hanze: ik kan het tentamen in een aparte ruimte
maken, ik heb wat meer tijd en iemand leest de
vragen voor. Maar voorafgaand aan de tentamens
wordt er een stuk minder rekening gehouden met
het feit dat ik extra aandacht nodig heb. Bij mij
ging het mis in blok twee van mijn eerste jaar.
In het eerste blok werden we nog geholpen, maar
in blok twee moest je het zelf doen. Mijn docent
raadde me aan om me voor alle tentamens in
te schrijven, voor de zekerheid. Dat heb ik dus
gedaan: alle vakjes afgevinkt.
‘Een week voor het tentamen was er ineens rumoer
in onze klas. Iemand was er achter gekomen dat
hij niet stond ingeschreven, en toen de rest van
de klas ging controleren, bleek dat zeven van de
studenten niet ingeschreven stonden. Daar hoorde
ik dus ook bij.
‘Omdat ik me voor alles had ingeschreven, snapte
ik er niks van. Ook de andere zes studenten wisten
vrijwel zeker dat ze alles hadden afgevinkt. Uiteindelijk kwamen we er achter dat we alle zeven
vroege inschrijvers waren, de rest van de klas had
zich later ingeschreven voor de vakken. Misschien
dat het vak dus al wel op Osiris stond toen we ons
inschreven, maar het tentamen nog niet?’
Nijboer denkt dat dit soort gevallen deels te
maken hebben met de informatievoorziening. ‘Het
lijkt erop alsof bij sommige opleidingen alleen
nadruk is gelegd op inschrijving. Ik denk dat het
heel belangrijk is dat studenten zich bewust zijn
van het belang van inschrijving, maar ook van
controle. Check ook nog een keer of alles klopt
voor je tentamen, vink niet alle vakjes snel aan en
denk dan dat het wel goedkomt.’
Of verplichte tentameninschrijving ook volgend
jaar nog bestaat, zal waarschijnlijk eind van dit
schooljaar worden besloten. Tot die tijd is het goed
om de volgende opmerking van Tuil in je oren te
knopen: ‘Het is niet zo dat je hard verwijderd kunt
worden. Als een surveillant je verzoekt de zaal te
verlaten omdat je niet op de lijst staat, gedogen
we dat je onder protest je tentamen afmaakt. Je
tentamen is dan in principe niet geldig, maar je
hebt de mogelijkheid om achteraf je situatie aan de
examencommissie voor te leggen.’

LOCO
Luuk Steemers

DENISE VEGTER (21),
EERSTEJAARS HBO-RECHTEN,
ONTSPANT MET YOGA

‘Ik doe al jaren aan bodypump bij Sportclub Sens
vanwege de goeie sfeer en begeleiding. Lekker werken aan
je spieren met gewichten en halters. Sporten maakt me
fitter en energieker. Sinds kort doe ik ook aan bodybalance, oftewel yoga op rustgevende muziek. Vanuit
allerlei houdingen leer je balans uit het lichaam te halen.
Je wordt er erg ontspannen van. De combinatie van beide
sporten vind ik top, helemáál als ik een drukke week
achter de rug heb.’
(Met dank aan Sportclub Sens, Hoogezand.)
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TEO VERSUS STUDIESTRESS

YOGA IS HET
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 yoga uit.

de cognitieve capaciteiten van studenten. Vlak
voor een test een half uur hardlopen levert weinig
verbetering op, net zo min als dertig minuten
aerobics. Maar de proefpersonen die een half uur
aan yoga doen, presteren beduidend beter. Hun
reactiesnelheid en concentratie zijn hoger dan die
van de andere groepen.

Sinds een maand schrijf ik een serie voor het Groningse stadsblog Sikkom: Teo’s yoga-challenge. Het
doel is om in tien weken de split onder de knie te
krijgen, maar dit terzijde. Na vier weken yogatraining begint me op te vallen wat een intens effect
de oefeningen op mijn prestaties en gemoedstoestand hebben.

Geïnspireerd door deze uitkomsten probeer ik
een aantal oefeningen uit om te kijken of ik
dezelfde positieve effecten kan ervaren als na een
les. Voordat ik naar m’n kantoor ga om een dag
keihard te bikkelen, rol ik een dekentje uit in mijn
kamer. It’s yoga time!
Na een aantal minuten kom ik erachter dat ik geen
idee heb wat ik moet doen. Gelukkig is daar meesteryogi YouTube. Het geniale idee om te zoeken
op yoga tijdens tentamens, resulteert in meerdere
hits. Vooral de blonde dame van Ekhart-Yoga biedt
meerdere goede poses. Weliswaar in het Engels
met een dik Nederlands accent, maar dat maakt
het extra schattig.

THANK GOD FOR YOUTUBE

YOGA

Ik ben kalmer, heb weinig moeite mijn focus voor
langere tijd te behouden en ben verbaasd over
de innerlijke rust in mijn hoofd. Als ADHD’er
spookt er van alles tegelijkertijd door mijn geest.
Na een uur yoga is het echter stil. Reden genoeg
om op onderzoek te gaan.
Via een cheesy blog over de Indiase bewegingskunst
kom ik onverwachts uit op een aantal wetenschappelijke artikelen. Uit de gepresenteerde data kan
ik een aantal conclusies trekken die van toepassing
zijn op de verbetering van studeren voor tentamens, het schrijven van essays en het verminderen
van stress.

TWISTEN

Tijdens studeersessies zit je lange periodes achter
elkaar in een opgekropte positie. Niet heel chill
voor je ruggengraat en nek. Twisten is daarom een
goed oplossing volgens de mevrouw van EkhartYoga. Gewoon lekker rechtop zitten in je stoel en
met een rechte rug draaien naar links. De pose
even vasthouden en vervolgens de andere kant
pakken. Telkens rustig blijven doorademen.
Al na drie keer voel ik een deken van rust over
me heen komen. Warme tintelingen kruipen over
m’n lichaam. Maar dat is niet alles. De instructeur doet nog een aantal andere oefeningen voor.
Simpel je schouders draaien, naar voren en vervolgens naar achteren. Daarna je vingers in elkaar
strengelen en je armen voor je uit strekken.
Het voelt lekker en ik besluit de oefeningen ook
gedurende de werkdag door te zetten. Eén keer per
uur is de beste ratio volgens mijn YouTube-sensei,
maar dat vergeet ik. Uiteindelijk kom ik op een
totaal van vier rondjes uit. Na iedere sessie voel ik
een fijne kalmte.

FIGHT-OR-FLIGHT-MODUS

Het studentenleven is misschien wel de leukste
tijd van je leven, maar echt ontspannen is het niet.
Weinig slaap, hoge werkdruk en de drang om je
sociale contacten te onderhouden, zorgen voor een
uitputtingsslag. Wanneer de stress te hoog is, zoals
tijdens tentamenperiodes, kom je in een fight-orflight-modus. Je bent scherp, maar daardoor ook
snel geïrriteerd en onrustig.
Mentaal tot rust komen, kan lastig zijn. Uit het
onderzoek Health Impacts of Yoga and Pranayama:
A State-of-the-Art Review van Pallav Sengupta
komt naar voren dat yogasessies van een uur de
bloeddruk naar beneden halen, de hormonenspiegel stabiliseren en hierdoor lichamelijke rust en
balans brengen.

CONCLUSIE

FOCUS

Lekker in balans zijn is één. Je goed kunnen
concentreren is iets anders. In het artikel The
Acute Effects of Yoga on Executive Function van
Gothe en McAuley vergelijken de wetenschappers
de effecten van yoga, hardlopen en aerobics op
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Foto: Pepijn van den Broeke

In de anderhalf jaar dat deze rubriek loopt, zijn
meerdere technieken de revue gepasseerd. Van
vasten en mediteren tot push-ups en hyperventileren. Met yoga lijkt alles op z’n plek te vallen. Al
die methoden komen in deze Indiase bewegingskunst samen. Het mooiste is dat je ze tegelijk en
apart kunt gebruiken. Vet chill!

Mode, daar lusten studenten wel pap van. Daarom
zoekt mode-reporter Myrthe naar trends op de
Hanzehogeschool. Nu de fashionweek net is afgelopen, luidt de vraag of de Hanze-studenten de
trends overnemen… Het antwoord daarop is
volmondig ‘ ja’. Al helemaal als je de trends van deze
keer ziet: de choker en veterschoenen.

m o d e t r e n d s
o p d e h a n z e
de choker en veterschoenen

veterschoenen
Grote kans dat ze je in eerste instantie doen
denken aan de schoenen van je vriend, vader of
opa: de klassieke leren veterschoenen, ook wel
brogues genoemd. Het ís ook een echte herenschoen, maar dit seizoen is-ie veelvuldig te vinden
in de damescollecties. Klassiek met lak, of juist
stoer met een grove platformzool. De veterschoen
anno 2017 is hipper dan ooit!
Ze zijn er in oneindig veel kleuren, materialen en
zelfs prints. Wat je stijl ook is, voor iedereen is
een passende schoen te vinden. Maar dan volgt
de vraag: hoe kun je ’m het best combineren?
Ze doen het sowieso perfect bij een vrouwelijke
look. Zo combineert studente Communicatie &
Multimedia Merel Hoekstra haar bordeauxrode
schoen met een jurkje. Jurkjes en rokjes, het kan…
nee, het kan uitstekend! Net als de combi met een
pantalon –ook een grote trend, by the way– of
überhaupt een broek. Hierbij geldt vooral: durf!
Durf te combineren en durf nieuwe items te
proberen.

choker
Voor de echte modemeisjes is-ie niet te missen:
de choker! Laten we het maar niet hebben over de
letterlijke vertaling (‘verstikker’, tja). Zoals zoveel
trends is ook de choker terug van weggeweest. Zo
herinner ik me dat-ie helemaal in was toen ik op
de basisschool zat. Die jaren-negentig-kettinkjes
bestonden vooral uit leren vetertjes en elastische
plastic bandjes. Nu zijn het bedeltjes, velvetachtige
stofjes en zilver- en goudkleurige varianten. Oude
trend, nieuw jasje. Lang was het item een no-go,
nu is het de musthave van het moment.
Wie denkt dat de choker alleen geschikt is voor
festivalgangers, heeft het mis. De choker is chique
en stijlvol. Studente Mayon Schootstra, die
Communicatie & Multimedia Design studeert,
draagt een choker met een bedeltje, wat het
meteen een stuk persoonlijker maakt. De choker
is gecombineerd met een winters outfitje: donkergroene blouse, zwarte broek en zwarte laarsjes.
Begrijp me niet verkeerd, dat maakt de choker niet
per se een winters item, ook in de zomer kan-ie
overal mee worden gecombineerd. Het fijne aan
de choker is dat er verschillende soorten en maten
bestaan. Niet alleen de stoffen en kleuren kunnen

makkelijk van elkaar verschillen, ook de dikte
mag varieren. Mayon draagt een smalle, subtiele
choker, die net dat beetje extra aan de outfit geeft.
Brede chokers zijn er ook, pas wel op dat het geen
nekkraag wordt (klinkt grappig, maar ze bestaan
echt.)

Tekst & foto's:
Myrthe Hoekstra

Kledingstruggles verdwijnen als sneeuw voor de zon:
met deze twee trends kun je weer toonbaar op school
aankomen. En nog leuker: je kunt ze ook nog eens
combineren. Welke trend vind jij het leukst?

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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‘DE MENS IS
ONUITPUTTELIJK
INTERESSANT’
Anne Floor Lanting
Foto: Stefan Lucassen

30

Nee, Wat gebeurt er als je
springt? won de prijs voor de
beste Groninger fictiefilm net
niet. Voor maker Tim Zweistra is
dat geen teleurstelling, eerder een
aanmoediging.

‘Wanneer is iemand geschikt en wat houdt het in
om geschikt te zijn? Dat vind ik een interessante
kwestie.’ Tim Zweistra onderzoekt het in zijn
film Wat gebeurt er als je springt? Een man (fraai
gespeeld door Arnold Dijkstra) die sollicitanten
ontvangt, is een pijnlijk open boek: hij doet geen
moeite om te verbergen dat hij de kandidaten helemaal niks vindt. Het moet gezegd: de sollicitanten
in de vervreemdend steriele kantooromgeving
geven ook bar weinig aanleiding voor een ander
oordeel. Komisch wordt het echter niet, want op
de achtergrond speelt tragiek en dreiging.
Twintig minuten slechts duurt deze absurdistische
film die Zweistra een nominatie opleverde voor de
verkiezing van de Beste Groninger Film van 2016.

Die prijs ging op 2 februari naar In Kropsdam
is iedereen gelukkig van Joren Molter, maar
meedingen was al een grote meevaller voor de
28-jarige Zweistra. De film was namelijk het werk
waarmee hij in 2016 afstudeerde aan de Academie
voor Popcultuur.

VOYEUR MET EEN CAMERA

‘In principe had ik helemaal niets verwacht. Het
was vooral een leuke ontdekkingsreis om de film
te maken. Als ik het nu opnieuw zou doen, dan
zou ik heel veel anders doen, qua planning en qua
aanpak. Maar volgens mij is het goed om weer
verder te kijken naar het volgende project en het
dan beter te doen.’
Dat zou hem dan verder moeten brengen dan het
Noordelijk Filmfestival in Leeuwarden en het
Internationaal Filmfestival in Assen waar Wat
gebeurt er… al werd vertoond. Niet gek voor een
jongen die toen hij in 2011 begon op de Academie
een toekomst in de muziek voor zich zag. ‘Ik was
altijd al geïnteresseerd in dingen maken en het vertellen van verhalen. Toen ik begon was dat vooral
via muziek, op de Academie kwam ik erachter
dat ik beeld ook heel interessant vind. Ik ben er
gewoon ingerold.’
Tijdens z’n opleiding maakte hij veel animaties,
muziekvideo’s en met studiegenoten en vrienden
werkte hij aan een paar korte fictiefilms. Wat
gebeurt er… is de langste film die hij tot nu toe
maakte. ‘Ik had heel fijne docenten bij wie ik
altijd terecht kon. Feedback staat op de Academie
centraal. Daardoor leer je objectiever en kritischer
naar je werk kijken.’
Inspiratie put Zweistra uit het werk van regisseur
David Fincher, maker van de films Fight Club,
Panic Room en Gone Girl. ‘Fincher pakt het voyeuristisch aan. Als je naar zijn films kijkt, voelt het
niet alsof er een camera bij is. Zijn films laten zien
hoe mensen zijn als ze echt zichzelf zijn. Iedereen
heeft wel een donker randje, dat brengt hij mooi
in beeld.’

COLLECTIEF KOKOSNOTEN

Zweistra werkt graag samen, wat leidde tot het
filmcollectief Kokosnoten, dat hij samen met
oud-studiegenoten oprichtte. Het collectief nam
drie keer deel aan een 48-hour filmproject, een
evenement waarbij groepen in 48 uur een film
van maximaal zeven minuten moeten maken.
‘Je krijgt op vrijdagavond om zeven uur een
opdracht die bestaat uit een genre en een thema.
Op zondagavond zeven uur moet de film af zijn.

Twee dagen voor scenario, filmen, editen, gewoon
alles.’ De rest van de zondagavond bestaat uit het
bekijken en beoordelen van de films. Zweistra is
erg enthousiast over deze turbo-filmprojecten. In
2015 deden de Kokosnoten voor het eerst mee aan
zo’n 48-uurssessie, hun film Ritus ging er meteen
met drie prijzen vandoor: beste film, beste regie
en beste script. Daar stopte het succes van de film
niet, Ritus werd vorig jaar zelfs vertoond tijdens
het toonaangevende filmfestival van Cannes.
De film Bodem, de zevenminutenfilm waarmee
de Kokosnoten in 2016 deelnam aan een 48-hour
filmproject, leverde eveneens drie prijzen op. ‘Je
wordt bij zo’n project gedwongen keuzes te maken
en te zorgen voor een goede taakverdeling. Na
drie films is er een dynamiek ontstaan waarbij we
volledig vertrouwen op elkaars kwaliteiten.’
Alle Kokosnoten-films hebben een absurdistisch
tintje. ‘Ik weet niet of absurdisme per se een
onderdeel is van m’n eigen werk, maar ik vind het
wel fijn om dingen uit hun verband te rukken.
Om aan een alledaagse situatie één ding te
veranderen en te bedenken wat er dan zou kunnen
gebeuren.’
Voor Lappen, de meest recente film van Kokosnoten, strikten de filmmakers voor de hoofdrol
niemand minder dan Aart Staartjes (Meneer
Aart van Sesamstraat). ‘We hebben hem gewoon
gebeld en hij ging akkoord. Acteurs vinden acteren
leuk, hun werk is hun hobby. Als ze tijd hebben,
waarom zouden ze dan niet meedoen?’

WAT IS EEN MENING?

In april staat er weer een 48-hour filmproject op het
programma. Tot die tijd is Zweistra vooral bezig
met freelance-animatieklussen voor shows en
bedrijven. ‘Verder doe ik af en toe wat filmklusjes,
regisseren, editen en als het minder druk is, zit ik
achter de piano.’
Natuurlijk heeft hij grote plannen. ‘Je bent nooit
daar waar je wilt zijn. Een doel voor nu is om een
feature-film te maken die in de bioscoop draait.
Of een documentaire over een onderwerp dat
ik belangrijk vind.’ De thema’s die hem boeien
hebben één overeenkomst: de mens staat centraal.
‘Ik vind het onderwerp belediging heel interessant en ook de vraag wat een mening is. Mag je
je mening veranderen? Is dat erg of juist goed?
En wat vinden andere mensen daarvan? Ik vind
het interessant om te bedenken waarom mensen
dingen doen en of ze zelf doorhebben waarom
ze dingen doen. De mens als onderwerp is bijna
onuitputtelijk interessant.’
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Lieve Loes,
Geef je ook stemadvies? Ik ben namelijk heel teleurgesteld in de politici van de grote partijen, zeker na het
Oekraïne-referendum. Probleem is alleen dat ik PVV,
VNL en Forum voor Democratie ook helemaal niet zie
zitten vanwege hun te rechtse standpunten. Partij voor
de Dieren vind ik ook niet echt wat, want dat is me
te beperkt. Blijft er wel erg weinig over, dus! Het liefst
zou ik niet willen stemmen, maar daar voel me dan
ook weer schuldig over. Wat zou jij doen?
		
Groetjes van een zwever

Lieve Loes,
Ik was altijd een gezelligheidsdrinker, maar tegenwoordig drink ik ook op avonden die ik alleen spendeer
een six-packje op. Nooit meer hoor, en het beperkt me
verder ook niet in mijn functioneren, maar soms twijfel
ik wel: ben ik nou een beginnend alcoholist of gewoon
een redelijke, maar gezonde, drinker? Moet ik me
zorgen maken?
			Groet, Han

REDACTIE-ADRES
Zernikeplein 7
T0.01 / T0.02, Groningen

Lieve zwever,
Stem tegen Trumpisme! Stem vóór democratische
verworvenheden als vrije pers en onafhankelijke
rechtspraak. Stem vóór álle inwoners van dit land,
stem voor feiten. Stem tegen het verdraaien van
feiten, het nationalisme en het vooropstellen van het
‘eigen volk’. Stem tegen de angst.
Stem op een vrouw! De man-vrouwverhouding in
de Tweede Kamer is nogal scheef. Vrouwen zijn
ondervertegenwoordigd. Om precies te zijn: 57 van
de 150 Kamerleden is vrouw (38 procent). Zelfs in
2017, honderd jaar nadat vrouwen voor het eerst
gekozen konden worden, is de verhouding twee
derde mannen tegenover één derde vrouwen. Een
volksvertegenwoordiging hoort een afspiegeling van
de maatschappij te zijn. Iedereen die meer vrouwen
in de Kamer wil, moet niet op de hoogste vrouw
stemmen (meestal de nummer twee, die krijgt geheid
een zetel), maar op een willekeurige, lager geplaatste
vrouw. Zo kan je voorkeursstem zorgen voor meer
vrouwen in de Kamerbankjes.

Beste Han,
De vraag stellen is hem beantwoorden. Alcohol, de
meest onderschatte drug op aarde, is bij regelmatig
gebruik verslavend. Iedere ‘redelijke maar gezonde
drinker’ is een beginnend alcoholist. Als je twijfelt
over je alcoholinname? Neem de proef op de som
en las een alcoholvrije periode in. Gaat je dat lastig
af dan weet je genoeg. Een gouden stelregel vind ik:
drink niet alleen. Drank is een sociale drug waarvan
je losser en spraakzamer wordt. Als je in je eentje
drinkt is alcohol niet meer dan een oplosmiddel:
zielenleed en spanningen worden tijdelijk verminderd of uitgewist zolang de roes duurt. Dus Han,
wees eerlijk tegen jezelf, zes blikken bier in je eentje
wegslempen is niet gezond.
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ETERNAL
KOREAN
HERO
Chris Bakker

Dutch soccer coach Guus
Hiddink was a successful
manager of a variety of national
teams. But only South Korea
honours him like a real hero.
On 6 February Hiddink gave
a lecture at the University of
Groningen about his experiences.

During the world championships of 1998 in
France, Guus Hiddink was the team manager
of the Dutch national soccer team. Hiddink
was struck by the respect one of the opponents
showed. ‘The South Korean players stood at the
side-line, waiting calmly until we finished our
training. Even when we stayed on the pitch way
too long.’ It showed him the huge difference in
culture for the first time.
Later on, Hiddink met the president of the South
Korean Football Federation, who asked him how
South Korea should prepare for the World Cup in
2002 (that was hosted by Japan and South Korea).
Hiddink told him that they should attract top
players and scout for new talent. As a second tip
Hiddink said they should hire new coaches and
assistants. A week later, the president said: ‘Point
one is agreed. The budget will also be fine, and
here is your contract. I was so impressed I accepted
the challenge.’

MISTER 16

Upon arriving in South Korea in January 2016,
Hiddink noticed the figure 16 in a lot of places.
He asked an assistant what this was about.
‘That’s because of you, mister Hiddink. You will
make sure we’ll end at least at place sixteen.’
The sixteenth place at a World Cup, that was a
challenge, indeed. Hiddink experienced that the
strict hierarchy in South Korean culture even
6int

affected the game of soccer. ‘The team had to learn
to make their own decisions. During an attack,
young players were waiting for the highest in
hierarchy to take the ball and score. If he didn’t
show up, the chance ended up dead.’
On the road towards the tournament South Korea
played strong countries, like Brazil and France.
The disappointing results led to heavy criticism.
0-5, the nickname Hiddink was given at the time,
says it all. Many critics presumed that Hiddink,
often photographed while enjoying the nightlife,
did not take his job seriously.
‘I am glad that I could not read the newspapers or
understand what was said on TV. The comments
were destructive.’ The president of the Football
Federation, however, backed up the man he chose
to do the job.

LOADED WITH PRIZES

During the World Championships 2002 the South
Korean team did the unimaginable. The match
against the United States ended in a draw, but
Poland (2-0), Portugal (1-0), Italy (3-2) and Spain
(after penalty kicks) were defeated. Eventually
South Korea ended in fourth place.
Hiddink became the first foreign honorary citizen
of the country. He was loaded with prizes (livelong
free flights and cab rides, for instance). Gwangju
stadium, one of the World Cup locations, was
renamed Guus Hiddink Stadium. Hiddink became
extremely popular, and he still is.
‘The last time I was in South Korea I showed a
soccer fan a photo of King Willem-Alexander and
me. I asked him whether he knew the other man.
He responded: “That must be your bodyguard!”’
Hiddink’s status made it possible to extend his
network to North Korea. ‘We spoke about what
would be good ways to improve soccer for the
North Korean youth, what places would be
suitable for new pitches and so on.’
The South Korean hero was even invited to attend
a match between teams from the two Koreas.
‘So beautiful. They played the anthem from the
days when Korea was still one country. People of
both countries stood shoulder to shoulder.’ The
outcome, however, was typically Korean: a polite
draw, 0-0.

LEGAL
ALIEN
Luuk Steemers

OLIVIA HUNFELD (22)
FINAL-YEAR STUDENT OF
INTERNATIONAL BUSINESS &
MANAGEMENT
GERMANY,
8.5 TIMES THE SIZE OF THE
NETHERLANDS

‘I am from Wiefelstede in the German
Ammerland, somewhere between Oldenburg and
Leer. I don’t have a car, but it is quite easy to travel
from Groningen to visit my parents who own
a wine business and my younger brother who’s
studying to become a police officer. To get there
I could take the bus, but often I find car drivers
who are willing to take passengers for a low fee
through so-called Mitfahrgelegenheiten sites on
Facebook.

‘When I was fifteen, I stayed for six months with
a family in Exeter in the south of the UK. I went
to school there and took my General Certificate
of Secondary Education. I had a wonderful time!
Ever since then I have intended to study in English
and in an international environment. I found IBS
at Hanze by simply googling. One of the things
that attracted me to IBS Groningen was that
it would be easy to go abroad for an exchange
programme because of the wide network of
partner universities.
‘Last year I had a great time in London where I
did an internship in Supply Chain Management.
Afterwards, I followed an exchange programme at
the Tecnológico de Monterrey in Cuernavaca - the
city of eternal spring - between Mexico City and
Acapulco. It’s Mexico’s best private university
with magnificent sporting facilities. Thanks to
its partnership with Hanze, I only had to pay the
regular tuition fee.
‘Right now I’m doing my bachelor thesis in a
somewhat less exotic location: Feerwerd, a village
twelve kilometres north of Groningen. I work
for Koepon, the biggest privately owned artificial
insemination company in the world. Within my
graduation project, I’m working on a sales and
marketing strategy for the UK market.
‘After I finish IBS, I intend to follow a master’s
programme. However, as I’m only 22, I think
it is better to gain some work experience first,
maybe as an intern. It’s my dream to go the
London Business School. However, it’s frightfully
expensive and extremely difficult to get accepted. I
hope I’ll be able to get a scholarship.
‘Yes, you can say I am a serious student. A typical
German? Maybe as well. I think that Germans
want to plan ahead, but in the course of their
studies here they tend to become more relaxed. In
my leisure time, I like to do a lot of sports and go
out with friends.’
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WHY SWAP
DUTCH FOR
GOBBLEDYGOOK?
Anne Floor Lanting

An increasing number of courses
at Hanze are being taught
in English. The English skills
of some teachers seem to be
insufficient. Student Party HSV
investigates what needs to be
done.

FOCUS ON INTERNSHIPS

The complaints HSV receives mainly come from
Dutch students. ‘Dutch students are more widely
represented in all classrooms, even in the classes
which are taught in English. Thus, the issue
affects Dutch students more’, Otten says. The
Student Party is not sure whether it is necessarily
an improvement to teach more courses in English,
but HSV is convinced that it is important to find
out exactly what students need when it comes to
internationalisation. So they planned to carry out
a survey in March. ‘Some examples of questions
the survey will include are whether students
actually want more courses in English and if
the focus should be shifted to opportunities for
internships and minors abroad. We would also like
to find out if students feel that there are enough
opportunities with regard to internationalisation.’
With the survey, HSV hopes to create a better
insight into what students actually think of
internationalisation and what it should entail.
‘Now it is mainly something that is shaped by the
Hanze University itself, not by its students.’

VARIED, HIGH QUALITY ENGLISH

Teaching in Dutch only is not an option anymore
for many lecturers at Hanze University. Yet, not
all teachers have sufficient language skills to be
able to give lectures in fluent English. Students
are concerned this affects the quality of education.
Student Party Hanze Studentenbelangen Vereniging
(literally: Hanze Students’ Interests Union) does
not have an official hotline for complaints about
the insufficient English skills of teachers. Yet, HSV
chair Sander Otten often hears such grievances
at various schools. ‘We cannot present an official
record of the number of complaints, but it is high
on our agenda because it really is an issue.’

One of the internationalisation goals of Hanze is
to have at least one English-taught programme
per school in 2020. Teachers who are not yet up
to speed with their English skills, need some extra
training. Otten: ‘It is not clear to us what kind of
training and English courses are offered, but we do
know that this training is not always compulsory.
Almost all the teachers have the basic qualification
for education (in Dutch: BKO), but English skills
are not necessary for this qualification.’
Theo Miljoen, chairman of Hanze University’s
participation council HMR, admits that the
training offered to teachers is hardly ever
compulsory. But he does know the opportunities
that Hanze offers are varied and of high quality.
‘There is no standard type of training that is
offered to all teachers. There are group-wise weekly
courses with a final exam, there are intensive
biweekly courses and many other programmes.

In consultation with his team manager, the
individual lecturer decides what suits him best.’
HSV hopes that a basic teaching qualification in
the English language indeed will be compulsory
for those who give lectures in English. ‘In a
meeting at the end of last year, the executive board
stated that steps towards this goal are being taken.
We fully support this development’.

NO CONCRETE COMMITMENTS

Overall, this development demands at lot
from Hanze’s lecturers. On this, Otten and
Miljoen agree. ‘The best we can do to prevent
overburdening our staff is to reserve time in
which they can take part in the necessary courses’,
Miljoen claims. ‘There is no fixed amount of
hours reserved for this type of training. The time
teachers get, depends on their own needs and
possibilities and should also be determined in
consultation with their managers.’ Miljoen thinks
it is very important that Hanze gives its staff extra
support to ensure that the switch to teaching in
English is as smooth as possible. ‘Not all teachers
are equally confident about their language skills.
This might temper their enthusiasm about this
transition. That is why Hanze University should
enable the staff in boosting their skills and
confidence’, Miljoen says.
The roadmap to 2020, the year in which all
schools must have an English-taught programme,
is not specified. ‘It’s clear what we want to achieve
in the end, but there are no concrete commitments
as to the number of programmes per year that
can switch to English’, Miljoen says. He does not
think having a study programme in English is
necessarily an improvement. ‘This is not beneficial
for all schools. At the School of Education for
instance, this would make no sense since all the
students are being trained for a future in the
Dutch educational system. I think it important to
carefully consider and determine where developing
programmes in English is worthwhile.’
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NEWCOMERS
AT HANZE
Luuk Steemers & Boudewijn Otten

On Welcome Day (3 February)
240 exchange students took
a look at Hanze University.
They registrated as inhabitants
of the city of Groningen,
checked out some international
student unions and found the
time to talk about their first
impressions.
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DANNY GARCIA (20),
FLAGSTAFF, USA
‘Flagstaff is just about the same size as Hanze
University, 25 thousand students. The surroundings are beautiful. The temperature is much more
comfortable than it is in the major part of Arizona
with its desert climate. I study Creative Media &
Film and one way or another, media and film will
be part of my future. For sure, I want to make
movies, documentaries and motion pictures. You
are right, I am certainly not the only one with
these ambitions, but I’m very determined. As a
matter of fact, that is why I’m in Groningen. I
want to get to know the way other cultures handle
questions on art, media and cinematography.
One of my Flagstaff teachers told me that Hanze
University was the place to be.
‘The Groningen people are so friendly. When
you ask someone for directions, they just come
along and take a ride with you to the right place.
That’s no luxury at all, because Dutch city streets
go round in circles. That is very confusing, just
like other things that turn out differently from
what they seem to be. Dutch peanut butter,
for instance. It tastes alright, but it’s much less
creamy than Americans are used to. And, where is
Walmart? You do not have those, that was quite a
shocker. I did find a nice thrift shop, Mamamini.
Look, I bought this great wind stopper. Next time
I’ll go and buy myself a raincoat there. Another
thing I like about the Netherlands is all these
fruits and vegetables, wholesome food is everywhere.’

ALVARRO NAVARRO SOTILLOS (23),
MADRID, SPAIN
‘My main object is to work in a northern country.
My intention is to get to know how it is to work
among people with different cultural backgrounds. I was attracted by the Netherlands for its
open-minded culture, the parties and festivals, the
canals and architecture.
‘My first impression of Groningen is the welcoming attitude of the people. I feel it’s safe to
walk around here, though I have been warned
about bike thieves. I like cycling a lot, always
have, though not for transport but for sports. I do
a lot of mountain biking in the Sierra Madrileña,
seventeen kilometers north of Madrid.
‘I even like the climate here. It was foggy on the
day I arrived. I love that. I was surprised by the
different culinary culture here: the love of French
fries drenched in mayonnaise. The Dutch really
love sauce, just like the Americans.
‘Dutch is a difficult language. I thought it would
be easier to understand. But as I’m living in a flat
with three Dutch guys, I might be able to pick
up some Dutch words and expressions before I go
back to Spain in June.
‘I study Law and Journalism at the CEU San
Pablo, it’s a double degree. I may become a lawyer
in an international company, but my biggest
passion is journalism. That’s why I chose an
exchange programme in journalism. I hope I can
make a living out of writing, though that will not
be easy.’

ILARIA ZANETTI (23),
CASTELLANZA, ITALY
‘I’ve only been here for two days, but I have
come to the conclusion that Groningen is much
healthier than Milan. Fresh air, we do not have
that in big Italian cities, or at least, much less. In
Milan it’s always crowded, traffic anywhere. We
do have some green spots, public parks and so on,
but most of them are situated far from the city
centre. My university, LIUC, is in Castellanza,
half an hour north-west of Milan, it’s another
province, actually, Varese.
‘In Groningen I will be sharing an apartment with
three other students. Thus far, I like it, although I
do not really know my housemates well. But I’m
sure we will get along. From one of the girls that
just left the house, she used to be an exchange
student, I already bought a bike. Eighty euros,
that’s a bargain, I think. That’s one of the nicest
things over here, the bike is the best means of
transport and it is the fastest, I suppose. In the
city, for sure. I have to get used to riding it, as
I do not know the rules. I mean, I do know the
rules, but I do not understand why and when one
doesn’t obey them. I shall keep on practising and
hope and pray to survive.
‘I have joined the Erasmus Student Network.
For fun, for company and for improving my
English. As a matter of fact, that’s my main goal.
If you want to work for an international trading
company, you cannot do without mastering the
English language. Perhaps in the next months I
will find out in which business I want to work.
I have nothing to add to the restaurant sector,
though. The Netherlands already has embraced
Italian cuisine.’

LIZZIE PACKER (20)
BLOOMINGTON, ILLINOIS, USA
‘What I want to learn in Groningen is to feel
comfortable in a multilingual environment and
communicate effectively.
‘I grew up in a small town near Chicago. Chicago
is full of high-rise buildings, tall and thin, without
any design. Groningen has great architecture, lots
of character. The people are extremely kind. Life
in Chicago is fast-paced. The focus is on work and
day-to-day issues, not on the environment.
‘In Bloomington-Normal, where I study International Business at the Illinois State University, I
met an exchange student from IBS at Hanze. Mart
inspired me to take the exchange programme
International Business & Marketing here. This
week he picked me up from the airport and I met
his family. Right now I’m renting a room in his
sister’s house.’

WENG FONG MOU (22) AND
KUAN CHAK VONG (21),
MACAU, CHINA
Weng: ‘I love watching movies, especially European ones. That’s why I always longed to be in
Europe. I study Communication at the University
of Macau. Kuan and I have come here to do an
exchange programme in Medialism, focusing on
video and audio.
‘The Netherlands seems to be a good country
to live. People are extremely friendly, the public
transport system is good and I like the bikes you
see everywhere.’
Kuan: ‘When we arrived, we had to wait very
long for a bus, though, fifteen minutes in the
freezing cold. In Macau buses run at least every
five minutes.
‘I hear I should spend more money on the bicycle
lock than on the bike, because they get stolen a
lot. Is that true?
‘We had to get used to the limited opening hours
of shops. Macao is very busy. Shops open 24/7.
Many international companies. People from all
over China work in Macau, but they don’t live
there because it’s so expensive. We used to be a
colony of Portugal, but most Macanese do not
speak Portuguese as in the old days, only Cantonese.’
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