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Beste collega’s, weet u nog hoe u als student
was? Als ik terugkijk zie ik mezelf altijd als
een ijverige, maar bijzonder relaxte student.
Grappig hoe ver mijn geconstrueerde
herinneringen bezijden de waarheid liggen.
Ik was voor elke deadline een gigantische
stresskip. Een perfectionist die niet kon
plannen.
Dat was ik helemaal vergeten, totdat ik vorige week, na een stevige mars ijsberen, op
mijn vloer in paniek naar het plafond lag te
staren. Het portfolio voor mijn Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB)
moest af en op dit dieptepunt was ik alle
overzicht kwijt. Er stonden al tienduizend
woorden op papier, meer dan mijn masterscriptie, maar de helft van het boekwerk
moest nog worden geschreven. Na een tijdje kon mijn vriendin het niet meer aanzien,
schopte me zacht, en zei: ‘Kom op, wat zou
je tegen je studenten zeggen als jij hen zo
meemaakte?’
Dat klikte. Ik zou er alles aan doen om de
onzinnigheid van die onrust aan te tonen.
Mijn vriendin die deze rol al sinds m’n studententijd vervult, wees me er vervolgens
op dat ik altijd zo was geweest en dat het
altijd was goedgekomen.
Het interne opleidingstraject BDB heeft
me veel opgeleverd, maar het waardevolst
is dat het me weer even deed voelen hoe
het is om student te zijn. Wat kunnen
onderwijsdagen lang zijn wanneer je niet
zelf lesgeeft. Hoewel mijn BDB-docenten
vol passie voor onze groep stonden, kon ik
dit niet altijd beantwoorden met eenzelfde
toewijding. Terwijl ik toch een beetje teleurgesteld ben wanneer mijn energieniveau
tijdens een eigen college niet matcht met
dat van de studenten. Ook was ik vergeten hoe lastig samenwerken is wanneer je
een deadlinewerker bent en de rest van
je werkgroep van het gelijk beginnen is.
Hoe sceptisch mijn basishouding is jegens
lesmateriaal. Huiswerk maken. Tenslotte
ervoer ik hoe het is om door een beschadigd bestand een flinke bak afgerond werk
te verliezen.
Het resultaat heb ik vandaag ingeleverd en
dat geeft me gelukkig net zoveel voldoening als het in mijn studententijd deed.
Davey Schippers is docent op het Instituut
voor Communicatie, Media & IT.
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‘WAT EEN
AVOND,
ECHT!’
Boudewijn Otten

Opgewekt ronden vluchtelingstudenten de Grotius Minor af in
de Big Building. Leren, studeren
en vooral werken, dat willen ze
allemaal.

Mouaz wil een restaurant beginnen. ‘Syrische
kebab is net anders dan Turkse’, zegt hij, ‘als
alle nieuwsgierige Groningers één keer komen
eten, wordt het een succes. Want als je één keer
binnen bent geweest, kom je zeker terug. De
Nederlander houdt van gezelligheid, en mijn
restaurant wordt heel gezellig.’ In zijn geboorteland Syrië werkte Mouaz als ingenieur bij een
zonne-energiebedrijf. ‘Ik wil heel graag werken en
iets terugdoen voor Nederland’, zegt hij over z’n
plan om z’n toekomstige restaurant te bemannen
met kansarme jongeren. ‘Niets doen is niks. Ik
wil zo snel mogelijk aan de slag. En voor mezelf
beginnen gaat het snelst, denk ik.’ Mouaz koos de
module Ondernemerschap tijdens de zogeheten
Grotius Minor, waarin vluchtelingen een half jaar
onderwijs krijgen van docenten van de Hanzehogeschool. Op 3 mei zwaait een groep af in The Big
Building, het voormalige depot van de PTT aan
de Achterweg (dat tegenwoordig onderdak biedt
aan beginnende bedrijven).
Op de tweede verdieping vindt het feestelijke
besluit van de zes maanden studeren plaats. De
voordrachten worden afgewisseld met videoboodschappen waarin de vluchteling-studenten
tonen dat ze de sollicitatie-op-beeld onder de
knie hebben. ‘U kunt op mij bouwen, u kunt mij
vertrouwen.’ Computerprogrammeur Mohammed
eindigt z’n praatje in dichtvorm. Even daarvoor
kreeg hij de lachers op z’n hand door het werk
dat hij als vluchteling verzette in de tuinbouwkassen te verkopen als ‘ervaring in de mediterrane
landbouw’.
Afra somt een paar hobby’s op, waaronder
schaatsen. ‘Nee’, verklaart ze even later tijdens
de zoete hapjes en sapjes, ‘in Syrië wordt niet
geschaatst.’ Wat wordt bestreden door Rola, die
stelt dat de winters in Syrië echte winters zijn.
‘Ieder jaar ligt er sneeuw en in de bergen gaat die
sneeuw niet weg.’

Met schaatsen maakte Afra kennis tijdens één van
de uitstapjes van de minor. (Andere door Hanzestudenten georganiseerde excursies bracht hen
in het Nederlandse parlement en de Groningse
rechtbank.) ‘Een heerlijk gevoel, schaatsen’, zegt
Afra, ‘en heel erg Nederlands.’
Of ze nu uit Syrië komen, uit Sudan of uit Eritrea,
de aanwezigen spreken allemaal zeer behoorlijk
Nederlands. Ze zijn dan ook al enige jaren hier.
Het zoemwoord in de volle zaal is Staatsexamen,
en dan doelen ze op het Staatsexamen Nederlands
als tweede taal.
Leren en studeren is belangrijk, meent de Sudanese Rehab, voor iedereen. ‘Onderzoek wijst uit
dat er een verband is tussen onderwijs en geluk.
Hoe meer onderwijs je hebt gehad, hoe gelukkiger
je wordt.’ Zelf wil ze in Nederland zo snel mogelijk een masteropleiding Communicatie volgen.
Ze is goed thuis in Nederlandse maatschappelijke
thema’s. Tijdens haar presentatie verdedigt ze de
stelling: het eigen risico in de zorg moet worden
afgeschaft. Dertig procent is het met haar eens.
De stelling van Achmed Nederland zou meer
moeten investeren in onderwijs aan vluchtelingen
krijgt meer steun. De kern van z’n betoog: hoe
meer onderwijs, hoe sneller vluchtelingen kunnen
werken.
Kritische woorden vallen er ook. Merhawi vindt
het jammer dat mensen die een goede opleiding
en baan in hun vaderland hadden eerst weer een
Nederlands diploma moeten halen. ‘Een stage of
een werkervaringsplaats zou beter zijn.’
Het is meerdere mensen opgevallen dat Nederlanders erg houden van plannen. ‘Zonder plan
kun je niet veel bereiken’, zegt Mustafa, die in
Utrecht een cateringbedrijf op poten heeft gezet.
Ze hebben allemaal hun vaderland verlaten, velen
hebben ontberingen geleden, maar vandaag is het
feest. De jeugdige econoom Hadi gooit er zelfs een
treffende imitatie van de minister-president uit.
‘Zoals premier Rutte al zei: “Wat een avond, echt,
wat een avond!”’
Even later schaart Hadi zich in de rij studenten die
een woord willen wisselen met de ondernemer in
zonnepanelen die op de valreep laat weten dat hij
personeel zoekt. Hadi heeft geduchte concurrentie
van ingenieur Mouaz die voor hem staat. ‘Ik weet
het, ik wijk af van m’n plan’, verontschuldigt de
laatste zich, ‘maar als ik het word, kan iemand
anders het Syrische restaurant beginnen.’

Foto: Pepijn van den Broeke
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ALLE FEESTEN
OP ÉÉN PLEK
8

Het is even zoeken in het gebouw van Cube050,
vlak achter de Zernike Campus. Ik loop wat heen
en weer door de gangen en kijk voorzichtig door
deuropeningen. Het is iets over vieren ’s middags.
Joost van Berkel en Wouter Bijen... Waar zitten
die gasten?
In een verlaten kantoortje hangt, tussen twee computers, een scheef hangend postertje. De ruimte
is ietwat rommelig, aan de wand hangt een groot
to-do-bord. Zou het hier zijn? Niemand te zien,
maar het scheve plakkaat prijst duidelijk Festimap
aan. Net als de twee mokken op het bureau.
En dan zijn ze er ineens. Joost en Wouter steken
meteen van wal.
‘Waar kun je makkelijk alle feesten vinden op één
specifieke plek?’, vraagt Joost. ‘Zo ontstond dus
het kernidee van Festimap.’
Maar zoiets bestaat toch al, Partyflock?
‘Heb je Partyflock recentelijk nog weleens goed
bekeken?’
Ja, dat is een vrij oude website.
‘Precies. Wat wij doen met Festimap líjkt op Partyflock, maar het is tegelijkertijd heel wat anders.’
Hoe bedoel je?
‘Zie het als een Google voor feestjes en een Facebook voor muziekliefhebbers.’

ZELFGEBROUWEN BIER

Wouter en Joost studeren Informatica. ‘We deden
al wel vaker projecten samen’, zegt Wouter. ‘Toen
we aan de ondernemersminor Noorderlingen
begonnen, vroeg Joost of ik mee wilde helpen aan
het uitwerken van zijn idee voor Festimap.’

Een plek waar partygangers
toffe feestjes kunnen opduikelen.
En dan ook nog eens op een
overzichtelijke manier. De boys
van Festimap regelen het voor je.
Vanaf dit najaar op je computer.
Teodor Lazarov
Foto: Jasper Bolderdijk

Wat is Noorderlingen precies?
Wouter: ‘Eén van de leukste initiatieven van de
studie. Het is een minor waarbij ondernemers van
verschillende studies bij elkaar komen. Je kunt het
zo gek niet bedenken of we bedenken het. Van een
pizza-automaat tot zelfgebrouwen bier.’
‘Je moet met meer dan een idee aankomen. Wij
hadden al wel een eerste opzet voor Festimap,
maar de lay-out is inmiddels heel anders. Dat
komt door de kritiek die de andere studenten
leverden. Daar hebben we erg veel aan gehad’, zegt
Joost. Wouter: ‘Een enorm voordeel, die kijken
vanuit andere specialismen.’

Zouden jullie zonder de regeling net zoveel tijd in
Festimap steken?
‘Ik vind het niet erg om een half jaar vertraging
op te lopen voor een project als dit’, zegt Joost.
Wouter is het helemaal met hem eens. ‘Een
diploma is leuk. Maar met zo’n project op ons cv
gaan de deuren misschien nog sneller voor ons
open.’

NERDS EN ONDERNEMERSCHAP

Jullie komen niet over als informaticastudenten. Dat
zijn toch vaak dikke verlegen nerds, die niet durven
te ondernemen. Hoe zit dat?
‘Een vooroordeel klopt soms, maar niet altijd’,
zegt Joost. ‘Programmeren is bijvoorbeeld niet heel
moeilijk. Dat leer je. Het lastige aan ons vak is het
bedenken van wat je precies wilt programmeren.
Het is continu problemen oplossen en puzzelen.
Dat is ook ondernemerschap.’
Wouter: ‘Als je onder ondernemerschap verstaat
dat je een pen voor één euro koopt en vervolgens
verkoopt voor honderd euro, dan zijn wij geen
ondernemers. Maar dingen bedenken, uitwerken
en daarop voortborduren… dat kunnen we heel
goed.’
Uiteindelijk moet Festimap natuurlijk ook dikke
doekoes binnenslepen. Hoe gaan jullie dat doen, boys?
Even is het stil. De jongens kijken elkaar vragend
aan en knikken.
‘Eerst moeten we ervoor zorgen dat het platform
staat als een huis. Daarna ligt de prioriteit bij de
klantenbinding. Festimap moet niet enkel bezocht
worden om feestjes te zoeken. Het moet gebruikers
ook aanzetten tot actie en dialoog’, zegt Wouter.
‘We willen dat de bezoekers lang op de site
blijven’, vult Joost aan. ‘Wanneer we genoeg
bezoekers hebben, zijn er meerdere manieren om
geld te verdienen. Van advertenties tot betalen
voor je exposure op de website. Dat zien we allemaal wel als de tijd rijp is, maar we weten er al wel
genoeg van om vooruit te denken.’
Wouter en Joost raden iedere student aan om te
gaan ondernemen. ‘Sowieso. Er komen zoveel
meer dingen bij kijken dan alleen je eigen vakgebied. Hierdoor groei je sneller, leer je meer en
word je over het algemeen eerder volwassen in je
denken.’

HOBBELS EN OPSTARTPROBLEMEN

Wouter en Joost willen Festimap dit najaar
lanceren. Dat duurt nog wel even, maar gelukkig
kunnen ze al hun tijd aan het project besteden. De
opleiding geeft het duo de mogelijkheid om stage
te lopen bij hun eigen bedrijf. ‘Dat noem je dus de
topondernemersregeling’, legt Joost uit.
Dat lijkt me helemaal te gek.
Wouter: ‘Uh… ja, dat klopt. Alleen zitten er wel
wat hobbels in de weg.’
Joost: ‘We zijn er nu bijna klaar voor, hoor. Er
waren wat opstartproblemen, omdat deze regeling
nieuw is. Zo zijn we bijvoorbeeld onze eigen
stagebegeleiders. Dat snapt het systeem nog niet
helemaal.’

Wouter en Joosts tips voor
student-ondernemers
1 Zoek een mentor of een coach.
2 Werk in teamverband, een goed bedrijf
maak je niet alleen.
3 Volg je passie en stop niet bij tegenslag.
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STIVALLERS
Thom Easix
Foto,s: Jasper Bolderdijk

Yes! De zomer staat voor de deur en
dat betekent dat het festivalseizoen
begint. Groningers en studenten die
niet naar thuis-thuis gaan, kunnen
in het Noorden prima uit hun dak.
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MADNES

Drie dagen teren op bier en friet, bier en hamburgers en bier en pils is natuurlijk funest voor je goed
afgetrainde zomerlichaam. Bij thuiskomst zou je
gelijk door kunnen gaan naar de ACLO, maar
daar heb je meestal niet heel veel zin in met een
eindeloze kater. MadNes is daarom perfect voor de
sportieve festivalbezoeker.
Dit festival op Ameland staat helemaal in het
teken van skaten en surfen. Mocht je nou niet heel
handig met de planken zijn, dan kun je alsnog je
calorietjes verbranden tijdens het dansen. Stilstaan
en naar ska luisteren, blijkt namelijk een onmogelijke combinatie te zijn.
Wanneer: 7 - 9 juli
Waar: Ameland
Prijs: € 119,50
Muziek: ska

KADEPOP

Sommige mensen moeten werken voor hun geld.
Ja, echt. Deze studenten hebben de hele zomervakantie geen tijd om in drie dagen honderden euro's
uit te geven aan iets waarvan ze minimaal de helft
niet kunnen onthouden.
Studeren is duur sinds alles een lening geworden
is. En niet iedereen is gezegend met een papa
en mama die de kamerhuur betalen. Daarom is
het heel verstandig om deze zomer zelf voor een
buffertje te zorgen. Respect. Toch ben je dan
natuurlijk wel een beetje saai en is het zonde van je
jonge jaren.
Maar niet getreurd, harde werker! Op de valreep
van de zomer en vlak voordat je weer naar school
moet, kun je je uitleven tijdens Kadepop. Gewoon
lekker in Grunn, op het Suikerunieterrein. Wat
trouwens een hele brute locatie is.
Kortom: geen reiskosten en moeilijk dure tickets,
maar wel populaire artiesten en een echte festivalsfeer. Dat heb je verdiend!
Wanneer: 23 september
Waar: Suikerunieterrein Groningen
Prijs: € 32,50
Muziek: pop

PARADIGM

Ben je gek op zonnebrillen, techno, house, dansen
en heel veel water drinken? Dan ga je naar Paradigm Festival. Want dat is vier dagen hard gaan
op de hipste, dikste en sickste house- en technodj’s van dit moment. Bijkomen doe je in de
chill-out. Beetje mediteren, reiki-behandelingen
ontvangen en yogalesjes volgen. Lekker man.
Iedereen die in Groningen studeert weet dat Paradigm de vetste feestlocatie van de stad heeft. Dus
reken er maar op dat er tijdens het festival extra
groot en mooi wordt uitgepakt.
Wanneer: 11 - 14 augustus
Waar: Suikerunieterrein Groningen
Prijs: € 70,Muziek: house/techno

WELCOME TO THE VILLAGE

Leuk dat je drie dagen lang helemaal naar de
tering gaat, maar voor het milieu is dat natuurlijk
minder plezant. Mocht jij je daar als bewuste
millennial nou ook altijd druk om maken, dan is
Welcome To The Village echt iets voor jou.
WTTV is officieel het innovatiefste festival van
Nederland. Denk aan hamburgers waarvan het
vlees van biologische boeren uit de omgeving
komt. Denk aan een energie-neutraal podium.
Denk aan kunstenaars, wetenschappers en andere
slimmeriken die op het festival de ruimte krijgen
om te experimenteren. Het uiteindelijke doel
van het evenement is om het afvalvrij te maken.
Nobel, hoor.
Los van de ideologie heeft WTTV een prachtige
locatie (de Groene Ster), een relaxte sfeer, heerlijk
eten en een ijzersterke line-up met lokale, nationale- en internationale namen. Zo treden Willie
Darktrousers, Blaudzun en Franz Ferdinand op,
om er maar een paar te noemen. Je begrijpt dat we
fan zijn.
Wanneer: 21 - 24 juni
Waar: Leeuwarden
Prijs: € 105,Muziek: pop
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GRASPOP

Misschien heb je helemaal geen zin in al dat hippe
gedoe. Al die jonge mensen die staan te housen
op techno. Niks voor jou. Bovendien heb je wel
wat beters te doen deze zomer. Zoals je tuin
omploegen voordat het werk en de avondopleiding
in september weer beginnen. Toch knaagt er iets.
Ergens diep van binnen schreeuwt de tiener in je
om een feestje.
Nou, dan ga je toch lekker naar Baflo! Want daar
vindt ook dit jaar weer Graspop plaats. Whuuuut?!
Ja, echt. In Baflo vind je spetterende optredens
van Barry Hay (die leeft nog ja), St. Tropez en Stef
Ekkel. Vet mooi. En met Qmusic’s foute uurtje
kan je dag helemaal niet meer stuk. Wat een feest.
Rond 01:00 is het weer afgelopen en kun je snel
terug naar huis om de geraniums water te geven.
Wanneer: 10 juni
Waar: Baflo
Prijs: € 20,Muziek: pop/rock

HONGERIGE WOLF

Dat een festival meer kan zijn dan in drie dagen zo
snel en hard mogelijk naar de klote gaan, bewijst
Hongerige Wolf. Sowieso het festival met de
mooiste naam, die ze ontlenen aan het dorp waar
het evenement gehouden wordt: Hongerige Wolf.
Dus. Vet tof.
Het festival richt zich op muziek, theater en kunst.
Grote, bekende namen hoef je er niet te verwachten. Het festival is namelijk een broedplaats
voor onbekend talent en het biedt een podium
voor nieuw werk. Concerten worden gegeven op
een schapenveld (weet je meteen waarom je in
Hongerige Wolf bent). De theatervoorstellingen
vinden in schuren plaats en dansen doe je in de
polder. Zo kom je nog eens ergens.
Wanneer: 14 - 16 juli
Waar: Hongerige Wolf
Prijs: € 80,Muziek: pop

PSY-FI

Als je van goa houdt, moét je naar Psy-Fi. Houd
je meer van trance? No worries, want goa is
tegenwoordig psy-trance. Als je daar ook niet van
houdt, dan is dit waarschijnlijk niks voor jou.
Laten we dat voorop stellen.
Toch verdient dit festival een eervolle plek in
dit lijstje. Zo was Psy-Fi ooit het enige festival
ter wereld waar je legaal paddo’s kon kopen. Daarnaast is de aankleding van dit spacende feestje
ook het vermelden waard. Fucking veel lichtjes,
kleurtjes en fluorescerende patroontjes maken de
Groene Ster nog magischer dan ze al is. Je hebt die
paddo’s dus eigenlijk helemaal niet nodig.
Wanneer: 16 - 20 augustus
Waar: Leeuwarden
Prijs: € 140,Muziek: goa en omstreken

INTO THE GRAVE

Hoewel alle festivals in dit lijstje hun eigen
ervaringen met zich meebrengen, zijn er overeenkomsten: vrolijke kleurtjes, lachende mensjes en
stralende zonnetjes. Mocht jij daar nou net helemaal niks mee ophebben, dan is Into the Grave
wellicht iets voor jou.
De hele dag doom, metal, duisternis en kastelen.
Met klinkende namen als Pro-Pain, Overkill en
Arch Enemy kan de pret niet op. Daarnaast
kampeer je gezellig naast de vroegere stadsbegraafplaats van Leeuwarden. Het festival zelf vindt
plaats in de binnenstad. Dus geen modder en
rotzooi en alles op één podium. Lekker praktisch!
Wanneer: 11 augustus
Waar: Leeuwarden
Prijs: € 45,Muziek: doofhard en harder

VOGELPOP

De kans is groot dat jij en je vrienden nog nooit
van Vogelpop gehoord hebben. Logisch wel, want
voor Vogelpop moet je naar Ansen (Drenthe) en
dat is misschien wel een eindje fietsen. Maar het
Drentse landschap kan best mooi zijn, dus zo erg
is dat nou ook weer niet.
Vogelpop heeft misschien niet het mooiste
podium, de grootste bands of de meest fantastische deco (het is heus wel mooi, daar niet van),
maar de sfeer is ongekend gezellig. Twee dagen
lang muziek luisteren, skaten, bier drinken en
jonko’s roken op een weiland in Ansen is veel
ultiemer dan je denkt. Doe eens gek, kies voor
de underdog op dit lijstje.
Wanneer: 21 - 22 juli
Waar: Ansen
Prijs: € 25,Muziek: pop

FESTIVALDERAA

Als je echt keihard gestudeerd hebt het afgelopen
jaar, heb je misschien helemaal geen zin om
keihard te feesten, maar wil je gewoon keihard tot
rust komen. Dat kan op het FestiValderAa. Hier
staan namelijk cultuur en natuur centraal. Dit evenement wordt georganiseerd in het Nationaal Park
Drentsche Aa. Je raadt het al: dit is een prachtig
natuurgebied in Drenthe.
Lekker drie dagen lang back to basics, kunst en
muziek ontdekken en genieten van de natuur. Je
kunt er zelfs fietsen huren. Als de muziek je niet
aanstaat, ga je gewoon lekker fietsen. Falderie,
faldera, weer eens wat anders.
Wanneer: 7 - 9 juli
Waar: Schipborg
Prijs: € 27,50
Muziek: zoek het uit

NOORDERZON

Natuurlijk kan Noorderzon niet ontbreken in
ons festivaloverzicht. Tien dagen is het gras van
het Noorderplantsoen het toneel voor theater. En
muziek. En kunst natuurlijk. Als je er als (import)
Groninger niet naartoe gaat, hoor je er niet bij.
Aan eerstejaars is het moeilijk uit te leggen wat
Noorderzon nou zo speciaal maakt.
Het festival is elke dag rond 00:00 uur afgelopen
en er treden meestal niet hele boeiende bands
op (vind ik dan, hè, de schrijver van dit mooie
stukje). Maar daar gaat het niet om. Het gaat om
het samenzijn, om de lichtjes, de sfeer, het eten, de
vriendschap en de magie.
Klinkt zweverig? Ervaar het zelf en na de eerste
keer praat je met ons mee. Je wilt dat het nooit
meer stopt. O ja, nog één ding. Op kunst- en
theatergebied is dit evenement koploper in
Noord-Europa.
Wanneer: 17 - 27 augustus
Waar: Groningen
Muziek: wat kan dat schelen?
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HACKER
NR. 1
Boudewijn Otten
Foto: Luuk Steemers

Een jongensboek, dat is de
geschiedenis van Jobert Abma,
één van de oprichters van het
miljoenenbedrijf HackerOne.
Het kantoor is te vinden op een speerworp afstand
van het hoofdstation van Groningen. Stationsstraat 3F, het onderste knopje op het belplateau,
trap op, eerste verdieping. Niets wijst erop dat
dit het Europese hoofdkwartier is van een wijd
vertakt internationaal miljoenenbedrijf. Er werken
ook maar zestien man, en ze zijn er niet allemaal,
of ze houden zich muisstil. Binnen staan van kleur
verschoten stoelen rond de houten vergadertafel.
In de boekenkast die de ruimte in tweeën klieft
staan boeken over de business. The Agile Samurai,
The Art of Intrusion en C#, het dikste van allemaal
(wat grappig is voor een boek met de ondertitel in
a Nutshell). Op de schoenplanken in een achterafhoekje liggen grijze sloffen. ‘Sommige mensen hier
houden er niet van om op schoenen te lopen’, zegt
Office Manager Annette.
Buiten ruist het verkeer. Stadsbussen zwenken
soepel de Hereweg op, de Herebrug protesteert
met ondergronds gebrom. Een open deur van één
van de kamers biedt zicht op de tafeltennistafel.
Op de grijze deuren van de overige ruimtes staan
woorden in witte letters. Vreemde woorden, zoals
Cryptolocker. ‘Dat is een virus. Alle kamers hier
hebben de naam van een computervirus’, zegt
Jobert Abma, die aanschuift met een juist getapt
glaasje water. ‘In San Francisco gebruiken we
kwetsbaarheden, Heartbleed, Poodle en Shellshock.’
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TWITTER EN HET PENTAGON

Jobert Abma (1990) is één van de vier oprichters
van HackerOne, het van oorsprong Groningse
bedrijf dat stevig voet aan de grond heeft gekregen
in de Verenigde Staten.
‘Er zijn concurrenten, maar wij zijn het grootste en
hebben de meeste klanten.’
Uit Joberts mond klinkt zo’n uitspraak niet
snoeverig, niet patserig, eerder… alledaags. Met de
missie van HackerOne is het net zo. We empower
the world to build a safer internet. Op papier staat
het pretentieus, maar als die negen woorden over
Joberts lippen vloeien, denk je: ja, hem zie ik dat
wel doen.
‘De meeste mensen hebben goede bedoelingen’,
zegt hij, ‘dat geldt ook voor hackers. Hoe meer
hackers, hoe beter. Hackers zijn geen criminelen,
integendeel, ze willen internet veiliger maken. Het
speuren naar kwetsbaarheden in de beveiliging is
voor zulke jongens een uitdagende puzzel.’
HackerOne beheert een platform dat bedrijven en
organisaties in contact brengt met goedwillende
hackers. ‘Meer dan honderdduizend man. Zie ons
als een Marktplaats voor digitale veiligheid.’
Onder de bedrijven die op zoek zijn naar de
diensten van het vreemdelingenlegioen met
hackers uit alle windstreken, bevinden zich grote
jongens. Van Twitter tot Yandex (het Russische
Google), van banken en oliemaatschappijen tot
het Amerikaans Ministerie van Defensie. ‘Dat
was het moment waarop we ontdekten dat we
Nederland ontgroeiden. Onze servers stonden in
het Datahotel op Zernike. Toen bekend werd dat
we voor het Pentagon aan de slag gingen, kwam
er een gigantische stroom aanvallen op gang,
die dagen aanhield. Ineens was Groningen het
strijdtoneel voor iets wat in de verte doet denken
aan digital warfare. Dat konden we het Datahotel
niet aandoen.’

THE BUG BOUNTY PROGRAM

De klant die je niet zo één, twee, drie op het
platform van HackerOne verwacht tegen te komen
is HackerOne zelf. ‘Je kunt nog zo slim zijn,
beveiliging blijft mensenwerk. Dus schiet er maar
op, val de site aan, vind de gaten en de kwetsbaarheden. Onze leidraad is de Wet van Linus:
given enough eyeballs, all bugs are shallow. Als je
maar genoeg mensen laat kijken, ontdek je zelfs de
kleinste fout.’
De hackers die zich op het platform aandienen,
zijn gehouden aan spelregels die moeten voorkomen dat het internetverkeer wordt ontregeld.
‘Als duizenden hackers zich tegelijk op de site van
de start-up om de hoek storten, loopt-ie binnen de
kortste keren vast.’
Kleine opdrachten worden gegeven aan hackers
die op weinig ervaring kunnen bogen. Grote
opdrachten worden publiekelijk vrijgegeven, daar
kan iedere hacker mee aan de slag. Of ze komen
terecht bij hackers die er op een bepaald gebied
uitspringen.
Het paradepaardje van het platform is het Bug
Bounty Program: bedrijven betalen vooraf vastgestelde premies uit aan de hacker die een zwakke
plek in hun digitale omgeving opspoort. De teller
van uitbetaalde premies staat volgens Jobert op

zestien miljoen, waarvan de helft in 2016 werd
uitgekeerd. ‘Dit jaar gaan we daar overheen.’
HackerOne drukt de vaardigheden van de hackers
uit in een zogeheten reputatiescore, waardoor de
klant een idee krijgt van hoe zwaar z’n digitale
omgeving op de proef wordt gesteld. Voor hackers
is de reputatiescore natuurlijk een aansprekend
competitie-element, dat zelfs in de naam van het
bedrijf tot uitdrukking komt: who is hacker one?
‘Ik ken ze natuurlijk niet allemaal, maar de top250, die heb ik allemaal wel eens ontmoet. Ik ben
blij dat ik de hoogste ranking heb van het personeel, maar aan die lui kan ik niet tippen. En dat
is ook precies de bedoeling. Wanneer iemand ons
team komt versterken, moet hij ook altijd beter
zijn dan de mensen die er al zitten. De meeste
van onze medewerkers werken aan het verbeteren
en uitbreiden van het platform. Daar kan ik een
eindje over meepraten, maar zij hebben er echt
kaas van gegeten.’

BLOEDFANATIEKE SLEUTELAARS

Michiel Prins, één van de andere oprichters, en
Jobert werden vriendjes op de kleuterschool in
Drachten. Knutselen was één van hun hobby’s:
apparaten uit elkaar halen en weer in elkaar
zetten. Ze woonden heel hun jeugd vlak bij elkaar.
‘Op de basisschool mochten we nooit bij elkaar
zitten, dat leidde de anderen te veel af. Maar
verder trokken we bijna altijd met elkaar op. Een
neef van Michiel gaf ons een cd waarmee je kon
leren programmeren. We spraken geen woord
Engels, maar dat was niet nodig. Codes intypen
en kijken wat het ding doet, en later: kijken of
het ding doet wat het zou moeten doen. Al snel
hadden we een website gebouwd. En nu komt het:
in 2003 werd die website gehackt. Ongelofelijk
vonden we dat. Hoe kan dat? Hoe doen ze dat?
Kan ik dat ook? We werden bloedfanatiek, het is
net zoiets als Rubik’s Cube, je weet dat het moet
kunnen, maar welke sleutels moet je gebruiken?
Het bijzondere was dat we ontdekten dat we beter
waren in hacken dan in websites maken.’
De twee jongens uit Drachten werden student in
Groningen, Op de Hanzehogeschool koos Michiel
Informatica, Jobert begon aan de opleiding die hij
niet zou afronden, Technische Informatica. Met
hun bedrijf Online24 zetten ze de eerste stappen
op het niet zo heel erg platgetreden veld van de
internetbeveiliging. Ze wisten dat die beveiliging
snel pure noodzaak zou worden. ‘Er hangt steeds
meer aan internet. Neem de auto. Jeep is meerdere
keren gehackt. Bij één van die hacks gingen alle
radio’s van die auto’s op hetzelfde moment aan.
Denk daar eens op door. Stel dat iemand erin
slaagt om Tesla te hacken, dat-ie de opdracht geeft
waardoor alle Tesla’s nú rechtsaf slaan.’

ZOMAAR MILJOENEN OP DE BANK

Een gewone burger denkt niet aan dit soort scenario’s, maar voor Jobert en Michiel is het al jaren
gesneden koek. Ze beschouwen het hun taak om
die risico’s onder de aandacht te brengen. Noem
het bluf, branie of gewoon weten waar je het
over hebt, maar de twee jeugdvrienden nodigden
zichzelf als broekies al uit bij bankiers van de City
van Londen om hen te wijzen op de risico’s van

data-opslag in de cloud. ‘Dan is het handig als je
kunt aanwijzen waar de zwakheden zitten, als je
ze laat zien hoe hacken in z’n werk kan gaan. We
deden het om bewustwording te kweken. Internet
veilig maken, dat kun je niet in je eentje.’
Zo drong het idee zich aan hen op: als we zoveel
mogelijk ogen willen inzetten, moeten we alle
hackers van de wereld verzamelen op één platform:
all hackers, one platform. Weer die vraag: en de
kwaadwillende hackers dan, de criminelen? ‘Die
willen niet open en bloot op een platform zitten.
Waarom zouden ze ook? Zij kunnen aankloppen
bij malafide bedrijven en organisaties. Maar wij
zijn met veel meer. Meer hackers, meer ogen, meer
veiligheid.’
Het platform heeft naam gemaakt. In totaal
hebben Jobert, Michiel en hun mensen 76 miljoen
opgehaald bij venture capitalists. Drie keer deden
ze aandelen in de verkoop. ‘Dat is raar, hoor, dat
er ineens miljoenen op de bedrijfsrekening worden
bijgeschreven.’ En dat voor een bedrijf dat nog
geen dividend uitkeert. ‘Nog niet’, zegt Jobert.
HackerOne verdient geld wanneer een bedrijf
betaalt voor de diensten. ‘Als bedrijf X duizend
euro betaalt aan een hacker van het platform,
betaalt het 200 euro aan ons’, zegt Jobert aan
wie je niet afziet dat hij één van de founding
fathers is van een multinational waarin miljoenen
omgaan, een bedrijf met tachtig medewerkers,
zestien in Groningen, vijftig in San Francisco en
de rest all around the globe. Hij draagt lichtgrijze
gympies, een spijkerbroek en een zwarte hoodie
met het logo: een kleine letter h, zo gestileerd
dat de kleinste poot kan worden gelezen als een
afzonderlijk cijfer 1: HackerOne. Een bescheiden
beeldmerk, zelf in elkaar gebrainstormd.

SIBERISCHE HACKERS

‘Er is geen reden om op te scheppen. We doen
wat we noodzakelijk vinden. HackerOne is een
mission-driven company. We hadden het bedrijf
misschien allang kunnen verkopen. Maar wat dan?
We vinden het belangrijk om het doel dichterbij te
brengen.’
Het hackerlegioen van de voormalige Hanzestudenten is de klok rond in touw, want op de
aardbol is er ergens altijd wel een hacker wakker:
iedere zes minuten verschijnt er een nieuw rapport
waarin ze bugs, gaten, lekken en andere kwetsbaarheden melden aan hun opdrachtgevers. ‘Die
bepalen zelf hoeveel ze willen betalen. Als een
Mexicaans bedrijf geld wil overmaken aan een
Siberische hacker, weten wij hoe dat kan.’ Dat dat
in dit geval veilig gebeurt, is vrijwel zeker, want
QIWI (het Russische Paypal) is ook aangesloten
op HackerOne.
HackerOne bewaart alle onvolkomenheden die
de hackers rapporteren in een enorme database,
een kennisarsenaal van jewelste. Hoe? Wat? Waar?
Dat geeft Jobert niet prijs. Top secret. Je kunt niet
voorzichtig genoeg zijn in dit kantoor dat uitkijkt
op het Groninger Museum en de grommende
brug waarover de autobussen zwenken. Nee,
zegt Jobert, de kamer achter de deur waarop
Stuxnet staat kom je niet binnen zonder dat je een
geheimhoudingsverklaring ondertekent. ‘Er staan
allemaal schermen aan. Die mag je niet zien.’
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IN DE
WOLKEN
Wanneer je in de trein richting Leeuwarden zit,
kom je langs het terrein van de Wolkenfabriek.
Die naam spreekt op meerdere manieren tot de
verbeelding. Hoeveel vaders hebben hun kind
wijsgemaakt dat de witte pluimen uit een fabrieksschoorsteen wolken waren? Wolken zijn net als
dromen, en kinderen geloven in wolkenfabrieken
en hun eigen dromen. Ik vertel dit omdat Niels
(‘mijn fotograaf’) en ik altijd die kinderlijke onbezonnenheid proberen aan te boren voor we op pad
gaan. We willen in de open state of mind komen die
ervoor zorgt dat het verhaal zichzelf schrijft.
We zijn altijd mensen tegengekomen die leven
op hun eigen voorwaarden. De Wolkenfabriek
wordt gesierd door een immens graffitiwerk van
Michel Veltman. Hij was de contactpersoon voor
ons artikel over graffiti-artiesten die midden in de
nacht intercity’s versieren met grote kunstwerken
en pieces. Het waren aparte mensen, een beetje
gek, maar ze straalden een vrijheid en rust uit waar
menig gepensioneerde jaloers op zou zijn.

SCHRIJFDUO ZONDER ERVARING

Cas Mooij
Foto's: Niels Punter

Een vliegende buldog, een lepel
in de stoofpot en de saliegeest
die kwade energie uit de ruimte
verdrijft. Dat, en meer, maken
Cas en Niels mee tijdens een
bezoek aan de Wolkenfabriek.

Hetzelfde met dakloze Gerard, die ons vertelde
over zijn onwaarschijnlijke leven. Het enige wat
hij nooit wilde en nooit heeft gedaan was gebukt
gaan onder het juk van de maatschappij. Hij was
arm, maar vrij. We hebben een hoop mensen
ontmoet die de gemiddelde burger als excentriek
zou beschrijven. Stuk voor stuk kwamen ze erg
relaxt en vriendelijk over. In tegenstelling tot de
gemiddelde (gestreste) burger. Ik vertel dit omdat
Niels en ik een kleine droom voor onszelf hebben
waargemaakt: we zijn in een gekke bui naar Chris
Wind gestapt, de hoofdredacteur van HanzeMag,
en hebben ons verkocht als journalistiek duo
(zonder enige ervaring). Niels houdt van fotograferen en ik van schrijven. In het Concerthuis
(waar we ons altijd voorbereiden) kwamen we tot
de conclusie dat van onze studietijd de avonturen
die we voor HanzeMag hebben beleefd ons het
beste bij zullen blijven. Ik vertel dit ook omdat we
de ‘gekke’ mensen vaak een beetje minachtend
bekijken, maar iedereen heeft een gekke droom
die waarheid kan worden, als je maar een beetje
gek durft te doen.
Ondertussen hebben we de rekening betaald bij
het Concerthuis en zijn we onderweg naar het
terrein van de Wolkenfabriek. We klimmen over
het hek aan het eind van de Van Heemskerckstraat, waarbij Niels een gat in zijn broek scheurt.
Ik moet lachen, hij niet. We gebruiken het licht
van de langs scherende trein voor een sfeervolle
foto. Maken radslagen op de lege rails en klimmen
vervolgens het volgende hek over.
We staan op de ovale rotonde onder de ringweg,
vlakbij het Hoendiep. Even later lopen we het

terrein op en struinen een beetje rond. Er liggen
en staan houten bouwwerkjes. Geknutselde
vormen van twee meter, die me aan de energiekristallen doen denken die je weleens in een new
age-winkel ziet. Twee verdwaalde auto’s met Duits
nummerbord razen langs. Op zoek naar de ingang
van het terrein stuiten we op een metershoog
houten bouwwerk, WE ARE ONE staat er. Ernaast
een bordje met verboden toegang en keep out. We
wandelen het terrein op en zien containers die een
werkplaats lijken te herbergen.

TEDDYBEER MET PENSIOEN

Ergens verderop brandt nog licht. We lopen erheen
en overleggen zachtjes wat het plan van aanpak
wordt. Het lijkt me onverstandig om laat op de
avond op een terrein waar verboden toegang geldt
bij een willekeurige deur aan te kloppen zonder
goede reden.
‘We kunnen nu nog omdraaien en er zonder kleerscheuren vanaf komen, misschien zijn die gasten
wel hartstikke gek’, zeg ik.
Niels wijst op zijn broek en antwoordt droog: ‘We
komen er sowieso niet meer zonder kleerscheuren
vanaf.’
We besluiten om de bierblikken die we nog overhebben in de strijd te gooien als welkomstoffer.
Niels controleert hoeveel blikken ik nog in mijn
rugtas heb. Zijn oog valt op een verloren teddybeer
die tegen een begroeide wal met gras aanligt. Een
symbool van veiligheid voor kleine kinderen ligt
hier te chillen in de jonge nacht. Wellicht met
pensioen, wellicht om op een later moment weer
opgepakt te worden en verder te reizen. Dan
kloppen we aan.
‘Wie is daar?’, hoor ik, onmiddellijk gevolgd
door het geblaf van een hond. We proberen door
het matte glas heen te communiceren, maar het
lukt niet erg. Iemand doet de deur open en een
immense Amerikaanse buldog vliegt naar buiten.
‘Hoi, wij vroegen ons af wat hier allemaal is,
dus we komen een biertje met jullie drinken als
jullie het goedvinden’, zeg ik, terwijl ik me fysiek
doodstil houd om de hond niet de indruk te
geven dat ik eetbaar ben. Maar hij snuffelt vooral
nieuwsgierig aan mijn hand, waarna zijn baas zegt:
‘Ja, kom maar even binnen, dan kan ik je zien.’

HET HARDE HORECALEVEN

Na het eerste biertje en het verplicht aaien van
de hond, krijgt het gesprek gaandeweg een meer
relaxte sfeer. Op het terrein staan spullen gestald
voor het festival Paradigm in Groningen en voor
Psy-Fi in Leeuwarden. In een grote loods is een
werkplaats. Het is allemaal niet zo spectaculair.
Verder is er niet zoveel op het terrein gaande.
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De mensen die nu nog aanwezig zijn, zitten hier
na hun werkdag te gamen, tot ze naar huis gaan.
Ik zou ze omschrijven als krakers of alternatievelingen. Het valt me op hoe gastvrij ze zijn.
De underground-plekken in Groningen waar ik
geweest ben, zoals het ORKZ of De Farm (waar
het eten, het bier én de hasj gratis waren) geven me
altijd het welkome gevoel dat ik hier ook ervaar.
Of we nog wat willen eten? Even later zitten we
een bordje stoofpot weg te lepelen. Wat ik ermee
wil zeggen, is dat het goed voelt om op plekken te
komen waar mensen met elkaar bezig zijn in plaats
van met zichzelf. Terwijl ik dit zit te bedenken
vertelt één van de vrijwilligers hoe iedereen zijn
taak en specialisme heeft binnen de groep en zo
iets bijdraagt aan het geheel. Hijzelf is kok en
heeft de stoofpot bereid waar we van smullen. Hij
gaat verder over het harde leven in de horeca, de
sterrententen waar hij werkte en hoe hij daarin
tot het gaatje ging. Nu, zegt hij, is dat verleden
tijd. Hij doet het rustig aan, geniet van het leven
en pakt de zaken op zijn eigen manier aan. Het is
een aparte vogel, iemand die je misschien als gek
of onaangepast zou kunnen bestempelen, maar
zijn verhalen zijn bevlogen en inspireren me. Trek
je niet te veel aan van wat anderen vinden, doe je
ding. Sterker nog, als je een klotebaan hebt, kun
je ook ontslagen worden, dus waarom zou je niet
iets kiezen waar je hart ligt? De Wolkenfabriek
stoomt inmiddels op volle toeren, dat wil zeggen:
er wordt over dromen gepraat en er wordt royaal
bij geblowd. De avond is lang en gezellig, de grote
Amerikaanse buldog ligt tegen me aan en slaapt.
Wanneer het bier zo’n beetje op is, wordt het
tijd om naar huis te gaan. Iedereen begint zijn
spullen in te pakken. De kok haalt een grote tak
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gedroogde salie tevoorschijn.
‘Dit kun je gebruiken om de ruimte te reinigen’,
zegt hij.

HELEMAAL ZEN (EN EEN BEETJE ZAT)

‘Hoe bedoel je?’, vraag ik, ‘voor de geur of zo?’ Hij
pakt een kom en houdt daar de tak boven.
‘Nee, meer spiritueel, zeg maar. Met salie reinig je
de ruimte van kwade energie.’
De fik gaat in de salie die witte rook produceert,
als waren het schapenwolkjes. Het verbaast me
niets dat hier aan Psy-Fi wordt gewerkt, een festival dat als missie heeft mensen te laten genieten
van kunst, cultuur en muziek, gecombineerd met
yoga-workshops en psychedelische middelen.
‘Om onze bezoekers een stukje van de ervaring
te laten integreren en meenemen in de dagelijkse
maatschappij, zodat ze een voorbeeld kunnen zijn
voor anderen.’
De ruimte is ondertussen gereinigd van negatieve energie. We bedanken iedereen voor de
gastvrijheid en we nemen afscheid om weer
richting de stad te gaan. Op de terugweg zijn we
luidruchtig en vrolijk. Onbezonnen, helemaal zen
en positief (en een beetje dronken). In de stad is
Koningsnacht losgebarsten en lijkt er van spirituele
energie geen sprake, wel van een aanstekelijke
feestvreugde. Het is fijn om in de vertrouwde
wereld terug te keren na een avontuurtje.
‘Ken je Psy-Fi?’, vraag ik iemand.
‘Ja man! Daar kun je ziek hard gaan!’, roept hij
enthousiast. En zo is het, zolang we af en toe
maar in de wolken zijn, overleven we dat saaie
fabriekswerk ook wel, zolang je je dromen maar
niet opgeeft.

Advertenties

HanzeMag
@hanzemag
Hanzemagazine
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FRIETTEST
2017
Teodor Lazarov
Foto's: Jasper Bolderijk

Wie serveert het lekkerste
patatje-met in de Groninger
binnenstad? De Friet Freaks
zoeken het uit. Een vettige
zoektocht langs smeuïge
mayonaiserivieren en bergen
goudgebakken piepers eindigt
bij de verrassende winnaar:
nieuwkomer Plat.
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Patatje-met. Nederlandser dan dit wordt het niet.
Naja, misschien nog een dikke kwak appelmoes
erbij, maar zover willen we in deze test niet
gaan (er zijn grenzen). Het idee is om een ode te
brengen aan die gouden zaterdagen toen je als
kind ’s ochtends wakker werd met intense honger,
aangezien het patatdag was.
Nu woon je op kamers. Patatdag zal nooit meer
hetzelfde zijn. Maar stel dat je af en toe toch nog
for old times’ sake een lekkere puntzak wilt scoren,
waar moet je dan zijn in de binnenstad? Teampje
Friet Freaks, bestaande uit fotograaf Jasper Bolderdijk, redacteur Freek Niemeijer, patatkoning Eric
Imthorn en yours truly, gaat op pad.

KROKANTERIE

De beoordelingscriteria zijn simpel. In eerste
instantie kijken we naar de ambiance van de
patattoko. Logisch, want op de dagen na patatdag
kun je niets anders doen dan de sfeer van de
snackbar herbeleven. Het lachje van de frietboer.
De grappen van de klanten. De geur van vers
gebakken aardappelen.
In de kern gaat het natuurlijk om de friet zelf. Het
criterium bite drukt drie aspecten in één cijfer uit:
smaak, krokanterie en karakter.
Attentie, het gaat om de combi patatje-met… en
met is natuurlijk de mayonaise. Dat betekent dat
ons kritisch oog nadrukkelijk valt op de romige
saus. Hoeveel is het? Is het smeuïg genoeg en
hoe verhoudt dit culinaire meesterwerkje zonder
weerga zich tot de friet.
De laatste twee criteria zijn van praktische aard.
Vroeger kon het je geen ene reet schelen hoe lang
de snackbarman erover deed om je de chippies
voor te schotelen. In deze hectische tijden van
immense studiedruk en carrièrestress is tijd zeker
wel een factor. Hierop aansluitend vinden wij van
Teampje Friet Freaks dat het van essentieel belang
is hoe de patat geserveerd wordt. Is de verpakking
zodanig vormgegeven dat de delicatesse snel en
goed te eten is, of vormt ze een belemmering
die ten koste gaat van de algemene ervaring en
het specifieke genot dat de haute friture pleegt te
bieden. Jaja, dit gaat diep.
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DE BELG WATERLOO (GROTE MARKT)

De familie Waterloo is de kingpin onder de patatzaken in Grunn. Ze hebben eigen aardappelvelden en staan maar liefst drie wagens sterk op
de markt. Beter gezegd: op beide markten. Zo
leert een rondje lopen langs de Grote Markt en de
Vismarkt op een willekeurige dinsdag, vrijdag of
zaterdag. We verwachten daarom veel van De Belg
Waterloo. Wat ambiance betreft stelt de snackkar
op de Grote Markt niet teleur. Een vrolijke
meneer neemt de bestellingen op, grapt wat met
de klanten en maakt er regelrecht een showtje van.
Gezellig! Wel een beetje jammer dat hij door dit
spektakel juist ónze bestelling vergeet. Niet heel
erg, maar toch.
De friet zelf is heerlijk. Goeie bite, lekker knapperig. De kruiden maken de ervaring af. Helaas
is de mayonaise een ander verhaal waarover we
liever niet naar huis schrijven. Wel lekker, maar
onhandig bovenop de puntzak gekwakt. Jammer,
want dit betekent dat je na de eerste laag bijna
geen saus meer overhoudt. Behalve op de zijkant
van de zak en op je kleding. Dus graaien naar de
laatste frietjes is frustrerend en je knokkels zitten
al heel snel onder het goedje. Ja, zelfs met het
houten vorkje dat erbij zit.
Cijfer: 8

HOEK & DÖNERIX (GROTE MARKT)

Nu we toch op de Grote Markt staan, kunnen we
niet om cafetaria HOEK heen. De snackbar waar
de frituristische creaties tot in de vroege uurtjes
voor je klaar staan. In vergelijking met De Belg
Waterloo is het een deceptie. De friet is geel, maar
nauwelijks krokant. De mayonaise is genoeg, maar
ook echt noodzakelijk om de snack naar binnen
te werken. Bovendien is de patat zo flauw als een
er-komt-een-man-bij-de-dokter-grap. Eén groot
pluspunt: het bakje waarin de patat wordt geserveerd, is plat en verdeeld in twee vakjes. Eentje
voor de friet en de andere voor de saus. Dat scheelt
graafwerk en vieze handjes. De zaak naast HOEK,
Dönerix, kan deze ervaring niet verbeteren. Het
enige mooie aan dit geheel is de ambiance. Onder
het alziend oog van de Olle Grieze luisteren we
naar rasechte Groningers die Amsterdamse studenten overhalen de eierbal te nuttigen. ‘Nee, mien
jong, dat vindst ja nait in Raandstad!’
Cijfer: 6

FRIETWINKEL (FOLKINGESTRAAT)

We zitten na drie patattoko’s aardig vol. Nee,
eerlijk is eerlijk: we zijn ronduit misselijk. Daarom
besluiten we om onze queeste een dag later voort
te zetten. Startpunt is de Frietwinkel aan het einde
van de Folkingestraat. Achteraf een perfecte keuze.
De sfeer schommelt tussen een hipstertoko en een
ordinaire snackbar. Ja, wat is het nou? Die vraag
verdwijnt gelijk bij het proeven van het eerste
frietje. Wow, ge-wel-dig! Woorden schieten tekort.
De mayo is ook heerlijk. Niet alleen een goede
hoeveelheid, maar ook nog eens in een kartonnen
puntzak die verdeeld is in twee delen. De bovenste
voor de saus en de onderste voor de friet. Best of
both worlds.
Cijfer: 8,5
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FEBO (VISMARKT)

Op de Vismarkt bezoeken we niemand minder
dan de koning der snackfranchises: FEBO. De
verwachtingen zijn nul hoog. Des te groter de verrassing wanneer we ineens goed gezouten frietjes
voorgeschoteld krijgen na slechts vier minuutjes
wachten. De snacks zijn aardig groot. Het bakje is
net als bij HOEK plat en verdeeld in twee delen,
maar in dit geval van karton. Ook nog eens goed
voor het milieu dus.
De sfeer laat te wensen over. Gelukkig is daar het
straatorgeltje om ons te vermaken met een bewerking van Mozarts Le Nozze di Figaro. Ja, als echte
snobs houden we van klasse en vermaak. Vooral
wanneer de mayonaise, in overvloed, een beetje
Belgisch aandoet. Niets te klagen!
Cijfer: 7,5

WERELDBURGERS (BRUGSTRAAT)

Tijd om de andere kant van de binnenstad op
te zoeken. We lopen richting Westerhaven door
de Brugstraat en zien een zaakje waar we ons
eerder nog niet bewust van waren: Wereldburgers.
Zouden ze hier ook patat-met hebben? Ja, hoor!
Alleen staat het op de kaart aangegeven als wedges
met Brander-mayonaise. Lekker hip. Het sfeertje
mag er wezen. We kijken naar de mix van jong
en oud die voor de A-kerk langsloopt. De friet
wordt ook nog eens heel luxe geserveerd in een
porseleinen bakje, de zelfgemaakte ketchup en
de Brander-mayo in aparte minibakjes. ‘Dit zijn
echt Groningse piepers’, verzekert de aardige man
ons. Wedges lijken op gevierendeelde aardappels.
Echt gigantisch. Sommige zijn zo groot dat ze van
binnen melig aandoen. Niet altijd even lekker,
maar zeker niet goor. De Brander-mayo maakt
alles goed. Zo, wat is die saus lekker! We nemen
kleine hapjes friet om er maar genoeg mayo op te
kunnen smeren. Al met al een prima tent.
Cijfer: 7,5

PLAT. (A-STRAAT)

We zijn weer misselijk. Wat te doen? Nog één toko
te gaan. Gewoon doorzetten natuurlijk! Stapvoets
verplaatsten we ons naar de A-straat. Daar is
Plat. Een snackbar die net als Wereldburgers en
Frietwinkel handelt in friet van Groningse bodem.
We kunnen niet anders dan tegen de taak opzien,
maar alles voor een goede test. Bij binnenkomst
worden we verwelkomd door niemand minder dan
het broertje van local hero Stuart Mavis. Jochem
legt ons haarfijn uit hoe de aardappelen gebakken
worden, waar ze vandaan komen en waarom hij ze
zelf fantastisch vindt.
Mijn oog valt op de uitgebreide keuze in zelfgemaakte mayonaise. ‘Ja hoor, de truffel-, de kerrieen de aioli-mayonaise maken we zelf. Allemaal
stuk voor stuk heel lekker, maar mijn favoriet is
toch wel die met truffels. Willen jullie een proeverijtje?’ Zeker wel, kom maar door met die saus!
De friet zit in een soortgelijk bakje als die bij de
Frietwinkel. De ambachtelijke smaak van de aardappelen is ook vergelijkbaar. Maar de mayonaise…
Man, man, man, dit is onbeschrijflijk lekker. We
glijden alle vier in vol orgasme van onze barkruk
af. Het gevoel dat we vol zitten, is totaal verdwenen. Het enige wat nog door onze hoofdjes
speelt, is de gedachte aan de mayo en hoeveel we
er nog van naar binnen kunnen werken. Echt te
gek!
Cijfer: 9
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MARLON
DIJKHUIZEN,
PIONIER
IN HET
NOORDEN
Freek Niemeijer
Foto: Jasper Bolderdijk
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Net afgestudeerd, 22 jaar
en direct een sprong in het
diepe. Marlon Dijkhuizen
is kindbehartiger. In
de Randstad groeit deze
beroepsgroep in razend tempo,
maar in het noorden staat het
vak nog in de kinderschoenen.

sofa. ‘Een kindbehartiger vervult die rol voor het
kind, de vaak vergeten partij. Terwijl juist de kinderen een stem nodig hebben bij zo’n ingrijpende
gebeurtenis. Heel belangrijk dus.’ Ze praat snel
en duidelijk. Ook komt ze tijdens haar monoloog
steeds meer naar voren geschoven, tot op het
puntje van de bank. Alsof ze niet wil dat ik ook
maar iets vergeet te noteren op mijn kladblok.

PIONIER IN HET NOORDEN
Dat bestond nog niet, een kindbehartiger? Marlon
schudt haar hoofd. ‘Alleen in de randstad, maar
ook nog niet zo lang. Daar heb je nu zelfs een
stop op kindbehartigers, omdat het zo’n populair
beroep is. Hier in het noorden lopen we met
sommige dingen een beetje achter.’
Klopt, barbaren zijn we. Gelukkig brengen
pioniers als Marlon een beetje beschaving naar
de dorre grasvlaktes van Groningen. Tijdens haar
afstudeeronderzoek voor studie Sociaal Juridische
Dienstverlening werd één ding duidelijk: ‘Dit wil
ik doen.’
‘WAT ALS IK HET NIET RED?’
Iets willen is één ding, het daadwerkelijk doen is
vers twee. ‘Op school heb ik veel kennis opgedaan,
maar van ondernemen weet ik maar weinig. Ik heb
mezelf alles moeten aanleren en ik kan je vertellen:
het is heel eng!’ Marlon trekt een gezicht als een
hert dat in de koplampen van een Landrover kijkt.
‘Wat als ik het niet red?’

‘Hoi, met Marlon.’ Ik schrik van de heldere
vrouwenstem, een meisjesstem misschien wel. In
de mail stond Marlon, zoals in Marlon Brando, de
legendarische Godfather. Een jonge, net afgestudeerde ondernemer. Dat moet wel een gast zijn,
lijkt er zich onbewust in mijn bevooroordeelde
pinda af te hebben gespeeld. Stom, I know. Maar
het is niks nieuws voor het jonge, kleine blondje,
waarvoor ze vaak wordt aangezien.
Een paar dagen later praten we over haar bedrijf
ChildFirst. ‘Bij een echtscheiding nemen beide
partijen vaak een advocaat of een mediator in de
arm. De belangen van de scheiders moeten worden
behartigd.’ Marlon ploft neer op de bruine, leren

Goede vraag. Beantwoord hem zelf eens.
Haar gezicht valt terug in een ontspannen plooi.
‘Ik lever diensten, waardoor het risico op schulden
klein blijft. Dat is anders dan wanneer je een
winkel opent en een voorraad moet aanschaffen.
Bovendien is dit dé tijd om zoiets te starten. Ik
heb veel energie en weinig beperkingen. Geen kinderen, geen hypotheek. Ideaal voor een startende
ondernemer.’

OP EEN HOUTJE BIJTEN
Veel studenten fantaseren over een eigen bedrijf.
Zelf bepalen hoe laat je de dag begint, veel
vakantie, doen wat je leuk vindt en het geld
stroomt binnen. Marlon waarschuwt de dromers.
‘Je maakt lange dagen en het zit er dik in dat je de
eerste anderhalf jaar op een houtje bijt.’

Dat klinkt een stuk minder aantrekkelijk. Voor jezelf
beginnen: doen of niet?
‘O, zeker wel’, lacht ze, ‘Je moet alleen niet denken
dat je direct bakken met geld verdient. Gelukkig
is geld niet mijn drijfveer. Ik werk nog steeds
parttime bij de Jumbo, maar ik weet wel goed
waarvoor ik het doe.’
Al die scheidingen, dit moeten gouden tijden zijn.
‘Dat valt tegen. Weinig mensen weten nog van het
bestaan van kindbehartiging af. Het moet ook niet
wettelijk verplicht worden. Hoe meer regeltjes, hoe
meer getouwtrek en dat moet je vermijden. Het
wordt vanzelf wel de standaard, wacht maar af.’

KLEIN, JONG BLONDJE

Ze noemt zichzelf meerdere keren een klein,
jong blondje. ‘Sommige ouders nemen me niet
helemaal serieus. Cum laude afgestudeerd, zo introduceerde een collega mij eens.’ Marlon roert met
een lepeltje in haar mok. ‘Dat is ook alleen maar
papierkennis, was de reactie. Soms verwachten ze
dat ik kritiek lever op de opvoeding, terwijl dat
mijn rol helemaal niet is. De stem van het kind
vertolken, dáár ben ik voor.’
Marlon kent haar beperkingen. ‘Ik ben opgeleid
als mediator, maar daar vind ik mezelf nog niet
ervaren genoeg voor. Misschien als ik zelf wat
ouder en wijzer ben’, grinnikt ze. ‘Dan kan ik daar
altijd nog voor kiezen.’
Over de toekomst gesproken, verwacht je concurrentie?
‘Dat zou heel goed kunnen… Ik weet het eigenlijk
wel zeker. Maar dat is alleen maar goed. Het zou
betekenen dat de belangen van veel kinderen
worden behartigd. Ik bekijk het niet zo zakelijk,
eigenlijk. Soms kunnen ouders mijn uurtarief niet
betalen. Dan doe ik het gewoon voor minder.
Geen probleem.’
Heb je tips voor studenten die voor zichzelf willen
beginnen?
‘Gewoon doen! Maak wel een afweging van de
risico’s. Je moet de markt goed inschatten. Laat
geld niet de voornaamste motivatie zijn. Succes
komt vaak pas na een paar jaar en tot die tijd kun
je het alleen volhouden als je het leuk vindt.’
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BONUSGLADIATOR
-VSBACK
TO BASIC
Freek Niemeijer
Foto: Jasper Bolderdijk
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Weapons of choice: bonusfolder en -kaart. Een
aantal dagen koop ik alléén producten die in de
bonus zijn en probeer uit te vinden of er iets te
besparen valt in de supermarkt. Daarna daal ik
af in de arena der C-merken, op zoek naar een
goedkoop alternatief. Kortom: back to BASIC. Let
the Bonusbattle begin!

DE BLAUW-WITTE GRAAL

Studenten voeren vaak strijd
met hun bankrekening.
Grote prijsvechters als
Albert Heijn weten dat
ook. Lang leve het oranjewit, of, in andere woorden:
de bonusaanbiedingen.
Vooral in de week voor het
studentensalaris (kuch –
stufi – kuch) wordt afgestort,
zijn we vatbaar voor Appies
buitenkansjes. Hoe voordelig
zijn die aanbiedingen eigenlijk?
De Bonusgladiator onderzoekt
het.

In totaal scoor ik dertig producten, waarvan de
ene helft in de bonus is en de andere uit de diepste
krochten van de schappen afkomstig zijn. In de
bonusdagen koop ik in totaal voor € 69,33 aan
boodschappen, maar bij het afrekenen tover ik
mijn geheime wapen tevoorschijn, de bonuskaart.
Dankzij deze heilige, blauw-witte graal hoef ik
slechts € 49,88 af te rekenen. Een besparing van
maar liefst € 19,45. Winning!
Kunnen de pauperproducten dit gigantische
voordeel laten verbleken? In de dagen dat ik mijn
rug buig en op voethoogte speur naar vergelijkbare, nóg goedkopere artikelen kom ik op een
totaalbedrag van € 33,13. En eerlijk is eerlijk: deze
score laat het bonusvoordeel inderdaad nog bleker
worden dan M. Jackson ten tijde van zijn overlijden. Het verschil is uiteindelijk € 16,75 in het
voordeel van BASIC pauperproducten. Just eat it,
eat it, no one wants to be defeated!

FRANKENSTEINBIEFSTUK

Leuk zo’n vergelijking, maar laten we de koopwaar dan ook naast elkaar op tafel klappen en de
meetlat erlangs leggen. Want hoewel geldnood
bij studenten niet zelden een probleem is, zijn we
natuurlijk geen Swiebertjes. In grote lijnen heb ik
vergelijkbare producten weten te scoren, maar het
kwaliteitsverschil valt niet te ontkennen. BASIC
cola, serieus? Dat gun je niemand. Een ingevroren
frankensteinbiefstuk van aan elkaar gelijmde
stukjes dier is natuurlijk heel wat anders dan zo’n
verse homp sappig vlees. BASIC laat duidelijk
steken vallen.
Ook de ervaring van het winkelen is een verschil
van dag en nacht. Tijdens de bonusdagen word ik
vriendelijk begroet door de oranje-witte borden
die mij als welkomstcomité staan op te wachten.

Heerlijk van aanbieding naar aanbieding kuieren,
voornamelijk A-merken en alles op ooghoogte.
Tijdens het afrekenen een lichte euforie wanneer
de bonuskorting van het totaalbedrag wordt
afgetrokken.
In de speurtocht naar goedkoopjes is het heel
anders. Op handen en voeten kruip ik rond, in
deze paria-positie laat ik verschillende artikelen
door mijn handen glijden, naarstig op zoek naar
de laagste prijzen. Het afrekenen is confronterend.
De band ligt vol producten in witte, minimalistische verpakkingen, iedereen lijkt te kijken en
te oordelen. Alsof ik poedelnaakt een route afleg
en er bij iedere stap shame, shame, shame, shame
on you! door de winkel schalt. Ken je klassiekers.
Kortom: alweer een minpuntje voor de koopjesjacht.

SCHIJNVOORDELIGHEID

Louter Bonus of enkel BASIC-producten. De
manier waarop ik de test uitvoer, staat niet gelijk
aan normaal koopgedrag. Toch zegt het iets
over het framen van prijzen. Het vermaledijde
van-voorprincipe wordt al eeuwen toegepast en
het werkt. Ook bij de bonusaanbiedingen. Albert
Heijn zet de aanbieding (de voor-prijs) tegenover
de reguliere prijs (de van-prijs) om te laten zien
hoeveel je bespaart als klant. En zoals de test uitwijst, kan dat al snel oplopen tot een paar tientjes
in een paar dagen. Maar is er wel sprake van voordeel wanneer een klant, die normaal gesproken
AH Tandpasta koopt, zich in de bonusperiode
laat verleiden tot een Aquafresh-aanbieding? Nee,
want in dit geval betaal je meer dan normaal. Een
schoolvoorbeeld van schijnvoordeel.
Met de bonuskaart kun je gebruikmaken van
de aanbiedingen. En al is de kaart gratis, toch
voelen klanten zich daardoor verbonden met de
supermarkt. Met de invoering van Mijn Bonus
is klantenbinding helemaal een feit. Hiermee
krijgen mensen persoonlijke aanbiedingen die
zijn gebaseerd op hun eerdere koopgedrag. Iets
minder kans dat je daardoor producten aanschaft
die je normaal nóóit in je mandje zou gooien,
maar het framen van prijzen blijft op de loer
liggen.
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Product
Prijs
AH Verse pasta				
€ 1,99
AH Pastasaus pesto-pomodori		
€ 1,99
AH Spinazie 400 g			
€ 1,85
Cherry tomaatjes 500 g			
€ 2,99
AH Biefstuk 2 stuks 275 g			
€ 5,17
Pink Lady appels 1 kg			
€ 4,60
AH Liefde & Passie brood			
€ 2,59
Zonnatura Rijstwafels				
€ 0,93
AH Kipfilet 100 g				
€ 2,05
Biologische halfvolle melk			
€ 1,33
Cola 2 flessen					
€ 3,06
Les Maugeottes Chardonnay			
€ 8,99
Grolsch premium pilsner tray			
€ 20,99
Quaker Cruesli 1kg				
€ 5,50
Aquafresh tandpasta 2 stuks 			
€ 5,30
Eindstand					
€ 69,33		
Bespaard 			
€ 19,45
AH BASIC spaghetti			
AH BASIC pastasaus			
AH BASIC ingevroren spinazie 450 g		
AH Cherry tomaten 500 g
AH Biefstuk ingevroren 250 g		
AH Appelen 1 kg				
AH Zaanse snijder bruin				
AH BASIC Rice crackers				
AH BASIC Kipfilet 100 g				
AH BASIC Halfvolle houdbare melk		
AH Cola regular 2 flessen			
AH Chardonnay 				
Brouwers pilsener tray			
AH BASIC Crunchy muesli 1 kg		
AH Fresh gel tandpasta 2 stuks
Eindstand			
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€ 0,55
€ 1,09
€ 0,49
€ 2,18
€ 3,29
€ 1,28
€ 1,19
€ 0,29
€ 0,80
€ 0,75
€ 1,68
€ 3,99
€ 13,16
€ 1,29
€ 1,10
€ 33,13

Bonusprijs
€ 1,99
€ 1,49
€ 2,29
€ 4,39
€ 3,45
€ 1,94
€ 0,70
€ 1,75
€ 1,00
€ 2,50
€ 5,99
€ 15,74
€ 4,00
€ 2,65
€ 49,88

ORANJE-WIT WAAS

Als je normaal gesproken veel A-merken koopt,
kan de bonus voor flinke financiële meevallers
zorgen. Toch ben je nóg goedkoper uit wanneer
je zo nu en dan back to BASIC gaat. Oftewel: leef
niet in een oranje-wit waas, maar kijk ook eens
naar beneden. Al kun je voor sommige producten
beter uit de buurt blijven van de goedkoopste
merken. Goed stevig toiletpapier bijvoorbeeld,
is wel een investering waard. Beter een gat in je
hand, dan een hand in je gat. Kortom: het één is
niet beter dan het ander. Profiteer van beide en
koop geen onnodige zooi omdat het toevallig in de
bonus is. Strijd onbeslist. De bonusgladiator, tot
uw dienst, blijft op de loer liggen.

LOCO
Luuk Steemers

ALEXANDRU MARIŞ (19)
FIRST-YEAR IBS STUDENT
IS A BAR TENDING WIZARD

‘I’m from Oradea in Romania, near the Hungarian
border. When I joined an experimental cocktail event,
the variety of flavours you could make amazed me. I followed a three months’ bar tending course and worked at
a holiday resort. I became third in a regional bar tending
competition where I made five cocktails in ten minutes,
opened five beer bottles in three seconds and prepared a
signature cocktail. Bar tending is nice for young people.
When I’m older I would like to continue working in
this industry, providing managerial services to bars, for
instance.’
(With thanks to Jazzcafé De Spieghel in Groningen)

TEO VERSUS STUDIESTRESS

HIIT
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 HIIT uit.

namelijk niet om herhalingen, maar om tijd. Je
kunt dus zo hard pushen als je wilt binnen de
aangewezen halve minuut. Net op het moment dat
ik begin te verzuren, is de trainingssessie voorbij.
Het zijn tenslotte maar zeven minuten.
Eenmaal bezig achter mijn bureau, bereid ik me
onbewust voor op de onvermijdelijke instorting
na de lunch. Die blijft echter uit. Ik heb genoeg
energie. Ik heb rust. En bovenal: dit valt me
allemaal pas op nadat ik mijn werk af heb. Ineens
besef ik dat ik ’s ochtends getraind heb en de hele
dag geen behoefte heb gehad om lekker languit op
de bank te gaan liggen. Interessant.

Sporten is gezond. Oh ja, joh!? Zeker wel. De
vraag is of je sport kunt toepassen als tool om je
focus te verbeteren. Tijdens mijn yoga-challenge
kom ik onderzoeken tegen die dit tegenspreken.
Maar sinds ik ’s ochtends met m’n vriendin een
aantal oefeningen High Intensity Interval Training (HIIT) doe, valt me op dat ik de rest van de
dag scherp en rustig ben. Hoe kan dat?

WAT ZEGT DE WETENSCHAP?

Zoals eerder gezegd, tijdens mijn zoektocht naar
de voordelen van yoga kom ik artikelen tegen die
stellen dat één uur sporten voor een studiesessie
weinig tot geen invloed heeft op de resultaten
(terwijl één uur yogatraining juist heel goed
werkt). Waarom pakt de HIIT bij mij dan wel
positief uit? Simpel: HIIT duurt slechts enige
minuten. Maakt dat uit? Blijkbaar wel.
Onderzoeken wijzen uit dat je hartslag in die korte
tijdspanne omhoog gaat, net zoals je ademhaling.
Hierdoor overspoel je het lichaam met zuurstof. Soms tot bijna honderd procent van wat
je aankunt. De hoge intensiteit van de training
zorgt ook voor het vrijkomen van endorfine en
dopamine. Allemaal vergelijkbaar met oppeppende
middelen zoals ritalin, adderall en speed. Een
onderzoek van J. Drigny voor het Cardiovascular
Prevention and Rehabilitation Centre in Montreal
bevestigt deze bevindingen.

HIIT

In lekentaal uitgelegd: HIIT bestaat uit korte
periodes van hoge inspanning afgewisseld met
korte periodes van ontspanning. Bijvoorbeeld een
sprintje trekken van honderd meter en vervolgens
honderd meter joggen. Je hartslag gaat ineens heel
hard omhoog, de zuurstofopname bereikt een
hoogtepunt en je hele lichaam fungeert eventjes op
z’n max.
High Intensity Interval Training is een hype.
Professionals beloven superresultaten met slechts
enkele minuten sporten. Tien minuten intens uit
je dak gaan en hetzelfde resultaat bereiken als met
een gymsessie van twee uur, dat klinkt heel goed.
Of het werkt? Dat hangt van je doelen af.

GETRAIND EN ONGETRAIND

Het interessante is dat HIIT verschillende
uitwerkingen heeft op getrainde en minder
getrainde personen. Ik word rustig, gefocust en
kan urenlang doorwerken. Mijn vriendin kan
juist makkelijke taken beter uitvoeren. Ik ben een
ervaren sporter, zij een beginner.
Exploring the dose-response relationship between
resistance exercise intensity and cognitive function
van Y.K. Chang laat zien dat bij een ongetraind
lichaam de reactie op het cognitieve vermogen
zich duidelijk beperkt tot simpele taken. Op
het moment dat je lijf aan HIIT went, neemt de
mogelijkheid tot complexere probleemoplossing
toe.

SEVEN MINUTE WORKOUT

Verschillende apps bieden een variant van HIIT
aan. Zo ook de Seven Minute Workout. Een
opeenvolging van verschillende oefeningen met
je lichaamsgewicht, zoals squats, jumping jacks,
planken, push-ups, je kent het wel. Elke oefening
duurt zo’n halve minuut. Daarna rust je kort uit
en begin je met de volgende.
Totaal onwetend doe ik een aantal ochtenden in
de week uit solidariteit met mijn vriendin mee
aan haar workout. Het is niets nieuws. Sinds een
jaar sta ik wekelijks drie ochtenden in de gym te
pompen tot ik niet meer kan. Meestal kak ik dan
ergens in de middag in. Op zulke dagen is een
middagdutje meer regel dan uitzondering.

CONCLUSIE

FOCUSTRAINING

Het blijkt toch totaal andere koek dan krachttraining, die Seven Minute Workout. Het gaat
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Foto: Pepijn van den Broeke

HIIT is een makkelijke, maar pijnlijke, manier om
je studieresultaten te bevorderen. Probeer het toch
een keertje uit. Ga even planken, opdrukken en
sprinten vlak voor je studiesessie en thank me later!

Mode, daar lusten studenten wel pap van. Daarom
zoekt mode-reporter Myrthe naar Hanze-trends. Na
de drukke tentamenperiode is iedereen weer klaar
voor het laatste blok. Nog even knallen en dan is het
zomervakantie. Maar zomers kun je huidige trends
niet noemen. Hoewel? Let’s go!
quotes
Teksten, citaten of één simpel woord: als er maar
iets leesbaars op je shirt staat. Dit voorjaar voert
onze kleding het woord. Met een opvallende
slogan of nonchalante spreuk kun je zelf wel
zwijgen. Oké, bijna dan. Primeur voor Modetrends: maar liefst twee trendstudenten op één
foto! Britt Kingma (links) en Rachella Wolting
zitten in het tweede jaar van – drie keer raden – de
Pabo. Studeren aan de Pabo en dan zo’n leuke
tekst op je shirt dragen: wat wil je nog meer? Voor
de meesters: ze zijn er ook voor jullie. Door deze
twee studenten naast elkaar te zetten, valt gelijk
het verschil van combineren op. Britt kiest voor
een wit kraagje onder haar trui, Rachella draagt
een witte blazer. Bij beide outfits zie je het speelse
effect van de tekst.
De trend is op meer kledingstukken te zien.
Zo biedt de achterkant van een zwarte biker-jas
genoeg ruimte voor een inspirerende quote. Die
doet het zonder meer het best op onopvallende
items. Het allerleukste aan de trend? Hanze-studenten antwoorden dat dat sowieso het persoonlijke tintje is. Draag een kledingstuk met je
favoriete quote en personaliseer het zo op je eigen
manier. Aan jou de keus welke leus!

m o d e t r e n d s
o p d e h a n z e

quotes en sjaaltjes
sjaaltjes
Onmisbaar in het festivalseizoen: sjaaltjes! Ik
hoor je denken: de zomer in het vooruitzicht en
jij denkt aan sjaaltjes? Jazeker! Nu het zonnetje
schijnt, zien we steeds vaker smalle en zijden
sjaaltjes. Het allerleukste aan het sjaaltje is dat je
het op zoveel manieren kunt combineren. Kijk
naar studenten Communicatie & Multimedia
Design Chloé Kasto die haar blauwe sjaaltje om de
hals draagt. De rest van de outfit is simpel, zodat
het sjaaltje des te meer opvalt. Verder kun je de
sjaal dragen als armband en als haarband. Maar
er is meer: het sjaaltje kan dienen als tasversiering,
zakversiering en zelfs als riem. Het sjaaltje is dus
een heel leuk accessoire voor in de zomer, en het is
praktisch. Denk aan de bad hair day, perfect om
het sjaaltje als haarband te dragen of om je staart
er mee op te binden. Bovendien is de sjaal om de
hals onmisbaar op dagen met een koude wind.
Tekst & foto's:
Myrthe Hoekstra

Wil je zeker weten dat je er het hele jaar door goed
uitziet? Wacht niet langer en schaf deze mode-items
aan! 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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Illustratie: Maarten Huizing

ICT-OPLEIDINGEN:
HYPE OF HIT?
Anne Floor Lanting

Steeds meer studenten melden zich
aan voor de ICT-opleidingen van
de Hanze en de arbeidsmarkt zit te
springen om ICT’ers. Sluiten vraag
en aanbod op elkaar aan? Wat zijn
de problemen en waar liggen de
kansen?

CREATIEF EN TECHNOLOGISCH

De Hanze had het de afgelopen jaren niet
makkelijk met het leveren van voldoende hoogopgeleide ICT’ers voor de noordelijke IT-sector.
De ICT-opleidingen leken te kampen met een
imagoprobleem. Na een herziening van het
onderwijs hebben ze aan populariteit gewonnen.
‘De opleiding CMD heette drie jaar geleden nog
Communicatiesystemen. We hebben de inhoud
een creatief-technologisch karakter gegeven’, legt
Faber uit. ‘Vanaf dat moment steeg het aantal
aanmeldingen fors.’ Dat geldt ook voor HBOICT, die de opvolger werd van drie opleidingen:
Informatica, Technische Informatica en Business
Informatica. In het tweede jaar van HBO-ICT
kunnen studenten kiezen tussen de majors
Business IT & Management, Network & Security
Engineering en Software Engineering. De werkgelegenheid voor de afgestudeerden is volgens Faber
goed. ‘Vooral ex-studenten Security Engineering
en Software Engineering komen snel aan het werk.’
Twee keer per jaar legt het Instituut voor Communicatie, Media & IT z'n plannen voor aan het
ICT-werkveld. ‘De afgelopen drie jaar hebben we
hard gewerkt aan een nauwere connectie met het
noordelijke bedrijfsleven. Volgens mij is dat wel
gelukt’, stelt Faber. Ze beschouwt Samenwerking
Noord, een IT-netwerkorganisatie die 38 (semi-)
overheidsinstellingen in Noord-Nederland
verenigt, als een belangrijke spil in de noordelijke
ICT-sector.

TRAINEEPROGRAMMA IN DE MAAK

De instroom op de ICT-opleidingen van de
Hanze is in de afgelopen twee jaar verdubbeld. De
hogeschool heeft twee opleidingen waarin ICT de
hoofdmoot vormt. De ongeveer 1100 studenten
Communication & Multimedia Design (CMD)
houden zich bezig met creatieve technologie.
HBO-ICT (zo’n 900 studenten) belicht vooral de
puur technische kant. Daarnaast zijn er ongeveer
honderd HBO-ICT’ers die de opleiding in deeltijd
volgen. ‘Drie jaar geleden hadden we nog tien
eerstejaarsklassen voor de gezamenlijke ICT-opleidingen’, zegt Trijnie Faber, directeur van het
Instituut voor Communicatie, Media & IT. ‘Voor
het nieuwe studiejaar koersen we af op dertig
eerstejaarsklassen.’

De Hanze helpt Samenwerking Noord via de
IT-Academy Noord-Nederland, waar noordelijke
werknemers zich kunnen bijscholen. De samenwerking verloopt goed, maar het kan beter met
de aansluiting van de ICT-opleidingen op het
werk in de ICT-sector. ‘Vooral bij stages is er een
wereld te winnen’, denkt Meta Gort van Samenwerking Noord. ‘Het potentieel voor stageplekken
bij de organisaties die bij Samenwerking Noord
zijn aangesloten, wordt nog niet ten volle benut.’
Samenwerking Noord wil de doorstroom van de
ICT-opleidingen naar het werkveld verbeteren
door een traineeprogramma voor afgestudeerden
op poten te zetten.
In het Noorden kunnen afgestudeerde ICT’ers
grofweg terecht bij drie verschillende soorten
werkgevers. Grote organisaties en overheidsinstanties (gemeente, provincie, DUO en de Rijksdienst
voor het Wegverkeer). Bij ICT-bedrijven (zoals
Atos en Quintor, de grote detacheerders). De derde

broodheer noemt zich de Noordelijke Online
Ondernemers, een groep van veertig tot vijftig
online ondernemingen in Noord-Nederland.
‘Deze bedrijven zitten aan de creatieve kant van
de ICT’, stelt Faber. ‘Ze zijn klein begonnen en
uitgegroeid tot succesvolle werkgevers. Een goed
voorbeeld is Voys, een telecombedrijf dat is opgericht door Mark Vletter die Business Informatica
studeerde aan de Hanze.’ Meta Gort: ‘Onder de
Noordelijke Online Ondernemers vind je ook veel
prachtige start-ups, die samen een hoop kennis in
huis hebben.’

EXPERIMENTEREN IN DE HUB

De ontwikkelingen in de ICT gaan snel, bijblijven
is een hele opgave voor de Hanze-opleidingen. Het
Instituut voor Communicatie, Media & IT wijdt
er zelfs een zogeheten innovatiewerkplaats aan, de
Digital Society Hub. ‘Zie de hub als een werkplaats waar multidisciplinaire teams en bedrijven
samen kunnen experimenteren met nieuwe
toepassingen. Het is een constant werken aan
de ICT-thema’s van nu en die van de toekomst,
5G, Big Data, E-health en Media Online, noem
maar op’, zegt Faber. Samenwerking Noord ziet
veel in de ontwikkeling van Big Data, informatiebeveiliging en cognitieve intelligentie. Meta
Gort: ‘Thema’s die veel aandacht verdienen, in het
werkveld en dus ook in de opleidingen.’

HANDEN UIT DE MOUWEN

Het Noorden mocht zich in 2013 verheugen in de
komst van IBM, één van de grootste IT-bedrijven
ter wereld. Het bedrijf wil de Groningse locatie
laten groeien tot een vestiging met 400 medewerkers.
Google heeft twee datacenters in de Eemshaven.
Faber is ervan overtuigd dat Groningen voor
ICT-bedrijven aantrekkelijk is vanwege de goede
ICT-opleidingen van de Hanze en de Rijksuniversiteit Groningen. ‘IBM koos voor Groningen
omdat het een studentenstad bij uitstek is waar
veel jonge hoogopgeleiden rondlopen. Daarnaast
heerst er in Groningen en omgeving een sfeer van
handen uit de mouwen in plaats van eindeloos
praten. Groningers willen gewoon vooruit en daardoor is het ondernemersklimaat goed.’ Samenwerking Noord denkt de goede samenwerking tussen
het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs
van Groningen een goede vestigingslocatie maakt.
Gort: ‘De laagdrempelige sfeer, waar bestuurders
goed benaderbaar zijn, maakt dat je er veel gedaan
kunt krijgen.’
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lieve.loes@live.nl

Lieve Loes,
Ik heb sinds kort verkering met een superleuke lieve
jongen. We zijn hartstikke verliefd en we willen deze
zomer ook samen heel veel leuke dingen doen. Voor
mijn vriend betekent dat: zoveel mogelijk festivals
bezoeken. Hij wil in augustus naar Sziget. Nu ben
ik alleen nooit verder geweest dan Noorderzon en het
Bevrijdingsfestival. En dan ben ik blij dat ik ’s avonds
weer gewoon in mijn eigen bed duik. Ik wil mijn
vriend niet teleurstellen, maar ik zie eerlijk gezegd wel
een beetje op tegen een week seks, drugs en rock ’n roll.
Heb jij misschien tips hoe ik een festival overleef?
			Nicolet
Lieve Nicolet,
Ik ben nooit op Sziget geweest, maar met wat
algemene how-to-survive-tips moet het lukken. Een
festivalterrein is een plek waar anderen geen last
hebben van de pompende beats en decibellen. Dus
een afgelegen terrein. Dat betekent dat je vaak hééél
lang moet lopen en sjouwen voor je ergens je tent
kunt opzetten. Laat je rolkoffertje dus thuis en prop
alles zoveel mogelijk in een rugzak.
Hoe vaak ik niet heb lopen dwalen omdat ik mijn
tentje kwijt was, dat wil je niet weten. Al die tentjes
lijken op elkaar, dus zorg ervoor dat je een herkenningsteken hebt waaraan je jouw tent herkent.
Neem oordoppen mee. Je zult af en toe toch een paar
uur willen slapen.
Douchen is op een meerdaagsfestival een uitdaging.
Ga van het ergste uit en vermijd de douches in de
ochtend.
Zorg voor voldoende water. Jij lijkt me niet het type
voor een bierontbijt. Meestal worden flesjes water in
beslag genomen als je op het festivalterrein komt, in
verband met drugs. Eten op een festival is duur. Op

appels en noodles houd je het ook wel even vol.
Het is een open deur, maar neem zo min mogelijk
waardevolle spullen mee. Een klein festivaltasje,
waarmee je kunt dansen, met het hoognodige, is heel
erg handig.
Je bent afhankelijk van oplaadpunten voor je mobiel,
neem zelf een lader mee. Een power bank is ook
handig. Ze zijn er zelfs op zonne-energie.
Neem paracetamol mee. Je kunt ziek worden van
alcohol, te weinig slaap, verkeerd eten… En dan
is pillen van anderen aannemen niet aan te raden.
Het Rode Kruis heeft trouwens een app ontwikkeld
boordevol EHBO-tips voor festivals en er is een
website www.hoeoverleefikeenfestival.nl. Enjoy!!
Lieve Loes,
Mijn vriend is de leukste jongen van de wereld. Ik
ben al anderhalf jaar stapelverliefd op hem. Hij heeft
alleen last van zweetvoeten. Hele vieze stinkende
zweetvoeten. We hebben het er nooit over, maar ik
denk wel dat hij zich ervoor schaamt. Vorig jaar
gingen we samen kamperen en ik knapte bijna af van
die stinkzwammen in het tentje. Zum kotzen! Dit jaar
gaan we weer. Ik begin me nu al zorgen te maken. Hoe
los ik dit op?
			Chanel
Lieve Chanel,
Koop een paar goeie teenslippers. Sneakers zijn echt
killing voor zweetvoeten. Veel mannen hebben een
sandalensyndroom en daar kan ik inkomen, maar
teenslippers staan wél sexy bij mannen. Luchten die
voeten, dus. Verder heb ik een middeltje dat écht
helpt. Pedicare. Het is voor rond de tien euro te koop
bij de apotheek en de schoenmaker. Eén keer smeren
en het werkt. Frisse vakantie!
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Heeft je beste vriendin gezoend met de jongen waar jij al
tijden vlinders van in je buik krijgt? Ben je verliefd op je
docent en kun je je niet meer op je studie concentreren?
Lig je niet lekker in je projectgroep en begrijp je niet
waarom? Mail Loes, onze enige echte ervaringsdeskundige. Inzenden mag zelfs anoniem.
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Summer is approaching, which
also means the festival season is
about to start. For international
students who plan to stay in or
around Groningen, Hanzemag
made a list of all the cool festivals
in the North of the Netherlands.

PARADIGM

Do you love sunglasses, techno, house, dancing
and drinking lots of water? Then Paradigm is your
festival for this summer!
When: 11 - 14 August
Where: Suikerunieterrein Groningen
Price: €70.Music: house/techno

KADEPOP

3int

PSY-FI

It’s cheap, it’s located in the city and it’s the perfect
festival to finish off the summer.
When: 23 September
Where: Groningen
Price: €32.50
Music: pop

If you love goa or trance, you have to go to Psy-Fi.
It’s trippy, it’s weird, and it’s magical.
When: 16 - 20 August
Where: Leeuwarden
Price: €140.-

WELCOME TO THE VILLAGE
This festival in the city of Leeuwarden is the most
innovative festival in the Netherlands. The burgers
you eat come from local biological farmers, there’s
an energy-neutral stage, and their main goal is to
make the festival completely garbage-free at some
point. Great ideology, but is the music good, you
might ask? Oh yes, it is!
When: 21 - 24 June
Where: Leeuwarden
Price: €105.Music: pop

Already tired of sunshine, happy faces and bright
colours? Then this great metal festival in the heart
of Friesland will be exactly what you need!
When: 11 August
Where: Leeuwarden
Price: €45.-

GRASPOP

MADNES
MadNes is the perfect festival for sporty festival
visitors: it’s all about skating, surfing and ska!
When: 7 - 9 July
Where: the isle of Ameland
Price: €119.50
Music: ska

HONGERIGE WOLF

Awesome name (Hungry Wolf, which is really the
name of the village where the festival is located!),
awesome festival. Loads of theatre, art and music…
When: 14 - 16 July
Where: Hongerige Wolf
Price: €80.Music: pop

You don’t like all that hipster crap? Then go
to Baflo! Graspop is an old-school farmerrockfestival, where beer is way more important
than the coolness of the bands.
When: 10 June
Where: Baflo
Price: €20.Music: pop/rock

INTO THE GRAVE

NOORDERZON

If you haven’t been to Noorderzon, you are not
a real Groninger, so get your ass over there in
August! It’s free, for God’s sake!
When: 17 - 27 August
Where: Groningen

FESTIVALDERAA

You like your festivals super chill? This one’s
located in a beautiful national park: Drentsche Aa.
Perfect when you want to charge your battery for
next school year.
When: 7 - 9 July
Where: Schipborg
Price: €27.50

LEGAL
ALIEN
Luuk Steemers

ALEXANDRA CODREANU (19)
FIRST-YEAR STUDENT OF
INTERNATIONAL BUSINESS &
MANAGEMENT
ROMANIA,
5.7 THE SIZE OF THE
NETHERLANDS,
21.5 MILLION INHABITANTS

‘At high school I organized events and facilities
for a choir. I loved doing that. Later I found out
that activities like that are the starting point
of management and marketing. I also came to
realize that I wanted to study in an international
environment when I joined an international
event with students from ten different countries
in Berlin. There I overcame my fear of giving
presentations.

‘I chose Groningen partly because some of
my friends decided to study at RUG. I myself
preferred Hanze because I wanted a study where
I could immediately put theory into practice. So
in the end everything pointed to International
Business & Management at Hanze. So here I am.
I think I made a tremendous choice.
‘Having grown up in a protected and loving
environment in Bucharest, I do miss my friends,
my mother, my kid sister and my grandmother
who always cooked for me. But I feel this was the
right thing to do. It’s time to find out who I am, to
get out of my comfort zone and meet new friends!
‘Groningen is not big, but not so small that you
get bored. The architecture is great too. Many
buildings look the same, but the people who
live in the houses have put something personal
in their homes. I love this what I call organised
spontaneity.
In the beginning I went out almost every day.
Now I prefer to travel in the weekends. I have
made a point of visiting all the major cities in
the Netherlands. I travel with whoever wants to
accompany me.
‘Yes, I’m a serious person, I guess. I’ll always want
to keep learning. When I was young I studied
the violin, the guitar, the piano and opera music.
I wrote songs, studied German, English and
Japanese. I just like getting more knowledge and
skills.
‘Achieving things used to be my main objective.
Now I mainly wish to understand people better
and to be kind to them. I want to prove that
you can do business successfully and be a kind
person at the same time. I want to narrow the gap
between business and kindness and find a line of
business that benefits others as well. As a child I
dreamed of running a school. Maybe that’s what I
should strive to achieve.’

4int

WHY
GRONINGEN
IS
NÓT
THE
BEST
STUDENT
CITY

Anne Floor Lanting
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The Canadian city of Montreal
was recently crowned the
world’s best student city. How
do Montrealers at the Hanze,
who have had the honour of
experiencing both, compare the
two cities?

French-speaking Catherine Haché (22) is an
International Business student from Montreal who
studies one semester at Hanze University. Her
decision to trade the world’s best student city for
Groningen was, in her own words: pretty random.
‘I wanted to come to Europe and take courses in
English. Those were my only two requirements.
Furthermore, I wanted to visit the Netherlands
because my grandfather fought in the Second
World War and contributed to the liberation of
the Netherlands. There was a choice to make
between studying in Amsterdam or Groningen
and Groningen’s universities accepted the most
students, which made it possible for me to come
here together with my friend Laura.’
Laura Gagnon (22) is a student in Marketing
Communication. She came to Hanze to study
International Management. She picked Groningen
because of its compactness. ‘I was really interested
in the Netherlands, but I didn’t necessarily want
to study in another big city.’

KIND OF DANGEROUS

The size and accessibility of all the facilities in
Groningen is something that appeals to both
Montreal students. ‘I really like the fact that you
have everything you need in a pretty small area. I
really came to like the city on the very first day I
was here’, Laura says.

Catherine needed some time to get used to her
new surroundings. ‘In the first week I was so lost.
The city is very beautiful but it all looked the same
with the canals and the small streets. It is very
different from Montreal. Now I know the whole of
Groningen and I love it. I’ve been to Amsterdam
as well and I prefer studying in Groningen because
it’s a smaller city.’ The bike-friendliness of the city
is also something that appeals to both students. ‘I
can go everywhere quickly with my bike’, Laura
says. ‘When I go back to Montreal I’m really going
to miss my bike. Biking in Montreal is kind of
dangerous, car drivers don’t really care about you
like here, so nobody really cycles’, Catherine adds.

MONTREAL’S PUBS AND CLUBS

The Montrealers think their hometown was
crowned the world’s best student city because of
its many different universities. ‘There are four
universities in Montreal and three of them are
downtown’, Catherine says. ‘The universities are
highly regarded and together offer a wide variety
of different subjects to choose from. Furthermore
you have the choice to study in French or in
English’, Laura adds. There are also plenty of
other things to do in Montreal besides studying,
discovering the nightlife for instance. ‘There are
so many bars, pubs and clubs downtown and
everything is open till very late’, the International
Business student points out. If you spent too
much money partying, there is also a solution.
According to Laura Montreal offers a lot of
student jobs.

AWKWARD BUSINESS HOURS

The biggest difference between Groningen and
Montreal is the size. ‘Montreal is so much bigger,
there are twice as many cafés, bars, shops and
pubs. Luckily everything is accessible by bus or
metro’, Catherine says. The bigger size also has
its downside, besides not being able to travel the
distances by bike. ‘It can take longer to get to your
destination. There are many different districts
in Montreal so not many people actually hang

out at the same place. The rent in the districts
around the universities are generally too high for
students, especially if you don’t want to live in a
student house. So everybody lives pretty far from
the university’, Laura adds. She doesn’t really miss
her hometown, but also doesn’t see Groningen as
a city she would stay in. ‘Students who study in
Groningen often have to leave the city to find a
job.’
Catherine does miss a couple of things Montreal
has. ‘The business hours. In Montreal everything
is open till nine, except on weekends. Groningen
could learn from that. I also miss Montreal’s bars
and pubs because there are so many that you can
find one for every taste. For instance rock bars,
bars that play hard metal, board game pubs,
lounge bars, Irish pubs, clubs. Last but not least,
I miss poutine, our national dish of French fries,
cheese curds and gravy. This is so good when you
have a hangover.’

FASTER AND CHEAPER

Montreal can learn a thing or two from
Groningen. ‘The universities could organise
more activities that cross the borders of their own
institutes, work together to realise events where
students from different programmes come into
contact with one another’, Laura says. Catherine
thinks her hometown could learn to respect
cyclists a lot more. ‘It would be so much faster
and cheaper for all the students if they could bike.
Montreal could invest in bike paths.’
The Montrealers have some words of advice for
students from abroad who want to come to the
world’s best student city. ‘Be prepared to be
disoriented’, Laura warns. ‘The first thing to
do when you arrive is buy a student Opus Card
and top it up so you can travel by metro and bus
everywhere in the city, otherwise you cannot do
anything’, Catherine adds. She also encourages
foreigners coming to Montreal to learn a little bit
of French. ‘If you want to study in Montreal in the
summer, begin looking for an apartment in March
to get a good one.’
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