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Mijn ochtenden beginnen tegenwoordig
steevast tussen vijf en zes. Tralalalalaa,
BAM BAM BAM, Bwèhèhèè, BAM
BAM BAM, Wèhèhèè, Papaaa, Mamaaa!
Niet veel later begint het rennen en het
omgooien van bakken Lego. Herkenbare
situatieschets voor jonge ouders. Maar dit
zijn niet mijn kinderen, het zijn de onderbuurpeuters.
Groningen heeft procentueel de meeste
meldingen van geluidsoverlast. Ook mijn
buurt doet flink mee. Sinds een jaar woon
ik direct aan het Noorderplantsoen en
na de eerste zonnige zomeravond vind je
steevast een vox-pop in de krant van klagende buurtbewoners: om half één gonsde
het nog van het lawaai. Het klopt, met de
ramen open blijf je geroezemoes horen. Het
achtergrondgezoem van een levendige stad.
Totaal onvergelijkbaar met de geluidsterreur die mij iedere ochtend bruusk doet
ontwaken.
Als het over overlast gaat, wijst men in
Groningen gretig naar studenten. Toch heb
ik in, boven, onder en naast vele studentenhuizen gewoond waarmee het immer prima
samenleven was. Af en toe kreeg ik een
briefje in de bus waarin de buurstudenten
een feestje aankondigden. Hierop sloten wij
aan voor een potje beerpong of gebruikten
de avond om vrienden in het westen te
bezoeken.
Toen ik nog studeerde liep de campagne
Doe normaal joh, dat zullen de buren leuk
vinden, gericht op het abnormale gedrag
van studenten. Maar wie bepaalt wat de
norm is? Ik denk dat de politie raar zou
opkijken als ik om half zes aan de lijn hing
om te vragen of ze even een wagen langs
die schreeuwende driejarige willen sturen.
Ook zul je in beleidsstukken nooit het
kopje jonge-gezinnen-overlast vinden.
Ondanks dat ik tegenwoordig de slapeloze
buurman ben, blijf ik van mening dat als
je niet tegen rumoer kunt, je beter kunt
verhuizen naar een goed geïsoleerd nieuwbouwhuis in een straat met bordjes Attentie!
Whatsapp buurtpreventie. Dat nooit, dus
dan ’s ochtends maar een extra bak koffie.
Davey Schippers is docent op het Instituut
voor Communicatie, Media & IT.
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Werkt papegaaien echt? Kun je
mensen die niets willen vertellen
aan de praat krijgen? Hoe word je
geen robot? Dit en nog veel meer
waait voorbij tijdens de les van
Maarten Koekkoek.

Half elf, buiten herfst het vriendelijk. De eerstejaars Toegepaste Psychologie doen alsof ze thuis
zijn en lokaal K0.02 van de Marie KamphuisBorg
is de woonkamer.
‘Uh, waar is Anke?’, wil docent Maarten Koekkoek weten.
‘Ja, hier, hoehoe’, zegt Anke, druk doende zich in
een stoel te wurmen.
‘Applausje voor Anke. Zij had de hoogste score op
de test, 93 procent.’
Zestien paar handen klappen.
‘De test is best goed gemaakt’, zegt Maarten, ‘een
paar mensen moeten herren, een stuk of vier.’
‘Ja, ik had één fout te veel’, zegt Laurens, ‘één
foutje!’
‘Dat hoor ik wel vaker, één foutje maar. Dat klinkt
droevig, maar je moest dertig van de 44 ja-neevragen goed hebben. Je had er dus niet één te veel
fout, maar vijftien.’
Dat vindt de klas leuk, maar nog leuker is
Grieteke die komt binnenwaaien. Ze gooit de deur
achter zich dicht, midden in het gezicht van de
ook al verlate Dennis. Als iedereen is uitgelachen,
begint het echte werk.
De studenten hebben thuis geoefend met interviewen. Het interview is een beproefde methode
om hulpvragen van cliënten boven water te
krijgen. Vorige week gaf Maarten tips en trucs.
Papegaaien, bijvoorbeeld, het laatste gedeelte van
de zin van de gesprekspartner gebruiken als begin
van een volgende vraag.
‘Ik deed het de hele tijd’, zegt een studente achter
in de klas. ‘Je zou denken, dat valt enorm op, maar
nee. M’n vriendinnen hadden het totaal niet in de
gaten.’
‘Mijn vader wel, die had het meteen door.’
‘Als je vader het meteen doorhad’, papegaait
Maarten, ‘heb je het té nadrukkelijk gedaan. Jullie
werken sowieso te hard. Op jullie filmpjes zag ik
jullie ook steeds zitten zweten, doe ik wel het wel
zoals het moet? Snap ik heel goed. Maar als je te
veel met de techniek bezig bent, krijgt het gesprek
iets robot-achtigs.’

Nee, het moet wel menselijk blijven en ANNO
kan daar bij helpen.
‘A, N, N, O, dat moeten jullie natuurlijk wél
weten, waar staan die letters voor?’
Aandacht en nieuwsgierigheid, dat komt er vlot uit,
maar dan…
‘N, O. Dat is eigenlijk één punt’, zegt Maarten,
‘maar het is zo belangrijk dat we er twee letters
voor gebruiken. Niet Oordelen. Want jongens, dat
doen we zo graag, oordelen, in ieder gesprek. Als
je wilt weten wat degene die voor je zit denkt en
voelt, moet je hem of haar niet de mond snoeren
met je oordeel. Laat ze vertellen.’
Nienke heeft na de pauze, als de klas is opgedeeld
in trio’s, bijna het omgekeerde probleem. In lokaal
K0.05 interviewt ze Grieteke over haar leefstijl,
maar Grieteke wil daar eigenlijk liever niet over
praten.
‘Heb je het makkelijk kunnen vinden?’
‘Ja.’
‘Je was wat later, zag ik.’
‘Ja.’
‘Wil je wat drinken?’
‘Nee.’
‘Gelukkig maar, want ik kan je eigenlijk ook niks
aanbieden hier.’
Na enig wrikken krijgt Nienke Grieteke aan
de praat over ‘haar afschuwelijke leefstijl’, zoals
Grieteke het noemt. Ze eet niet gezond en aan
beweging komt ze nauwelijks toe.
‘Wat versta je onder gezond eten?’
‘Groente en fruit en zo, en dat je daar op let.’
‘Waarom vind je dat je daar op moet letten?’
Zo brengt Nienke akelig precies Grietekes opvattingen over haar leefstijl in kaart.
‘Dan ga ik nu soepel oversliden naar een ander
onderwerp’, zegt ze als het eitje gepeld is. ‘Hoe zit
het met de balans tussen opleiding en privé?’
‘Ik ben non-stop met school bezig. Soms ben ik
om half twaalf ’s avonds nog aan het leren.’
‘Hoe kan… Gaat dat wel?’
‘Ik leef nog. En dat was vorige week, toen was ik
achter geraakt.’
‘Hoe kwam dat?’
‘Ik ben niet gefocust. Ik zit veel te veel tussendoor
te klooien, laat me te veel afleiden.’
‘Wat zou je daaraan kunnen doen?’
‘Mijn mobiel uit het raam gooien, dat zou kunnen
helpen. Of nee, niet uit het raam, natuurlijk, maar
gewoon naast me laten liggen, maar dat lukt dus
niet.’
‘Je hebt het prima gedaan’, zeg Elize die het interview observeerde. Ze somt de plussen van Nienkes
prestatie op, en één minnetje.
‘Nadat Grieteke zei dat ze nogal inactief was vroeg
je: “Heb je ooit weleens overwogen om iets te gaan
doen?” Dat kán als een oordeel worden opgevat.’

Foto: Luuk Steemers
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‘RAMMEN,
DAT WIL IK’
Freek Niemeijer
Foto’s: Jasper Bolderdijk

Nog maar eenentwintig jaar, een
wereldtitel in de pocket en een
tweede binnen handbereik. Sarèl is
een beest. Maar wat haar verhaal zo
belachelijk tof maakt: ze vecht nog
helemaal niet zo lang. Hoe het dan
in godsnaam kan dat ze nu al op
zo’n hoog podium staat?
8
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Pa-Paa-Pam! Een stilte… Dan een exacte kopie
van de eerste knalcombinatie: Pa-Paa-Pam! De
doffe klappen komen uit een achtertuin ergens
in Meedhuizen, een dorp onder de rook van
Delfzijl met slechts vierhonderd inwoners. Nog
eens Pa-Paa-Pam! Enkele meters het erf op, na
de chagrijnige begroeting van een hond met
stijve gewrichten, wordt duidelijk waar het geluid
vandaan komt. Het schuurtje naast de vrijstaande
woning is omgebouwd tot heuse boksring.
PA-PAA-PAM!!! klinkt het ineens een stuk harder
met open deur. Binnen treffen we de kersverse
wereldkampioen Sarèl de Jong tijdens haar ochtendtraining.
‘Wij zijn nog wel even bezig, hoor’, zegt ze. ‘Maar
je kunt prima in de hoek zitten tot we klaar zijn.’
Voor wie niet dagelijks in de dojo komt, en
dus niet gewend is aan de rauwe energie van
mokerharde knietjes en kletsende scheenbenen, is
kickboksen behoorlijk intimiderend. Niet voor de
topfitte Sarèl en haar trainer Denis. Zodra het belletje luidt, TING-TING, schieten ze in beastmode,
een soort vechtersmentaliteit met hyperfocus.
Ronde na ronde, oefening na oefening. Net zolang
tot ze letterlijk dampend midden in de ring staat,
haar bitje uitspuugt en zegt: ‘Zo, klaar weer.’

ONBEKENDEN IN ELKAAR RAMMEN

Beastmode: uit. Die is achtergebleven in de dojo,
net als het met zweet doordrenkte shirt. De Groningse neemt voorzichtig een slok earl grey en zit
inmiddels uiterst relaxt aan de keukentafel.
‘Wat ik denk als ik in de ring sta? Pfffffff...’
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Ze perst lucht uit haar opgeblazen wangen.
‘Lastig. Tijdens de training ben ik heel geconcentreerd bezig met techniek en zo. Maar een
wedstrijd is anders. Eigenlijk krijg ik dan niks mee
van wat eromheen gebeurt en hoor alleen Denis,
die aanwijzingen geeft. Toch blijft het raar, hoor:
ineens sta je in een ring met iemand die je nog
nooit gezien hebt, maar die je wel even in elkaar
moet rammen.’
Raar of niet, het is precies wat de eenentwintigjarige op 23 juni 2018 in Martiniplaza deed. Daar
pakte ze haar allereerste wereldtitel, waarna haar
kop in praktisch alle media van het Noorden
stond. ‘Ja, gekte’, glimt ze. ‘Zoiets heb ik nog nooit
meegemaakt.’
Lekker hoor, een wereldtitel. En binnenkort zelfs
een gooi naar de tweede, maar dan in een lagere
gewichtsklasse. Ja, ja, dames en heren: de beer is
los. Maar wat de hele boel zo verschrikkelijk tof
maakt, is het verhaal dat erachter schuilt. Sarèl
kickbokst namelijk nog maar vijf jaar. Terwijl de
upper cuts en spinning high kicks er bij veel concurrenten al vanaf de prilste jeugd zijn ingeprent.

LAATBLOEIER

Maar hoe belandt iemand die nog nooit een klap
heeft uitgedeeld, binnen vijf jaar op zo’n hoog
podium?
‘Nou, het begon als conditietraining naast het
voetbal.’ Sarèl zet haar kop thee voor zich neer.
‘Eén keer in de week trainen werd al snel twee
keer. Toen drie keer, vier keer, plus wedstrijdtraining op zaterdag.’

Typisch gevalletje volleitzig uit de klauwen
geëscaleerd? ‘Dat kun je wel zeggen.’ Een lachje.
‘Mijn voetbaltrainer stelde me destijds ook voor de
keuze: kickboksen óf voetbal. Dat was makkelijk.
Het niveau op het voetbalveld was niet bijster
hoog en er werd al gejankt als we een rondje om
het hoofdveld moesten lopen. Nee, ik had meer
uitdaging nodig.’

OFFERS BRENGEN

Kortom: voetbal out, kickboksen in. En wat
blijkt? Het vechten bevalt, plus: ze is er goed in.
Knettergoed. Vandaar dat steeds meer zaken
wijken voor deze nieuwe liefde, offers die ze móet
brengen: vrienden, vrije tijd, hbo Verpleegkunde.
Al heeft de wereldkampioen nog wel haar papiertje
gehaald.
‘Met moeite hoor, zóóóóóó.’ Ze kijkt erbij alsof ze
vier jaar studeren in enkele seconden herbeleeft.
Duidelijk een pittige periode. Voornamelijk omdat
kickboksen en studeren op hetzelfde moment in
haar leven kwamen en je hoeft geen Sherlock te
heten om erachter te komen wat voorrang kreeg.
‘Op een gegeven moment zocht ik contact met
Denis.’ Ze wijst over de keukentafel.

EÉN OP DE TIENDUIZEND

‘Hij had nou eenmaal meer ervaring met wedstrijden dan Douwe, bij wie ik in het begin
trainde. Denis en ik hebben een denkbeeldig contract getekend en afgesproken er vol voor te gaan.’
De twee kijken elkaar aan en knikken synchroon.
Vanaf dat moment gaat het hard. C-klasse wordt

B-Klasse en B-klasse wordt A-klasse.
‘Of ik direct wist dat ze het in zich had?’ Denis
denkt even na... ‘Zeker, maar ik ken mensen met
meer talent. Sarèl is zo goed omdat ze bereid is om
alles te geven. Dat zie je misschien bij één op de
tienduizend vechters.’
‘O, ik moet nu twee eieren eten’, komt er onverwachts uit de kickbokser. ‘Die heb ik helemaal
niet meegenomen.’
De woorden zijn er nog niet uit of Denis staat in
de keuken. Goed geregeld, ja.

DIT IS NOG MAAR HET BEGIN

‘Ik heb een strak voedingsschema’, gaat Sarèl
verder. ‘Helemaal omdat mijn aankomende
gevecht voor de titel in een andere gewichtsklasse
is.’
Ze mag maar 61 kilo wegen, in plaats van de
normale 64. Daarom: veel kleine maaltijden
op een dag, geen ongezonde meuk en net zoals
anders: twee trainingen per dag. Of je dan nog
veel tijd overhoudt voor andere dingen?
‘Niet echt. Maar dit is gewoon wat ik wil.’ Bij
die woorden maakt ze een beweging alsof ze een
onzichtbaar Post-NL-pakketje op de keukentafel
zet. Een soort dubbelhandige karateslag, zeg maar.
Met verve.
Sarèl gaat ervoor. De onlangs behaalde wereldtitel
is nog maar het begin, er moeten nog veertig,
vijftig van die overwinningen bij. En dan, over
twee jaar The World Games 2021. Daar gaat de
nuchtere Groningse het op het allerhoogste niveau
laten zien. Mark my words.
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KONINGIN
VAN DE STEPPE
‘De belangrijkste les op dag één was: loslaten. Je
moet niet denken dat je een paard vooruit kunt
laten lopen als ie daar geen zin in heeft. Als-ie niet
wil, dan wil-ie niet. Laat het gaan! Het paard was
supersloom, ik raakte al snel achterop. Ik dacht:
dan maar genieten. Eén van mijn mentale trainers
was mijn docent tai chi, een wereldkampioen. Hij
vertelde me dat je je tegenstanders niet als groep
moet zien, maar als individu, je moet ze één voor
één aanvallen. Zo klom ik omhoog.’

Loes Vader
Foto’s: Bill Selwyn

Verpleegkundedocent Hinke van
der Werf racete 1000 kilometer op
halfwilde paarden door Mongolië.
Ze hield de wildste paarden in
bedwang en scheurde over steppen
en door moerassen en rivieren.
De 28-jarige Friese boerendochter
overtrof zichzelf en eindigde als
zevende in deze helse tocht, de
Mongol Derby.
12

Hoe was het volgende paard?
‘Als je aankomt bij een horsestation mag je een
paard uitkiezen. Omdat ik de eerste dag als laatste
binnenkwam, nummer 44, had ik geen keus. Er
stond alleen nog een heel wild paard. Ze moesten
hem met drie man vasthouden en hij sprong
meters de lucht in. De eigenaar van het paard
vond het zo tof dat ik op zijn paard bleef zitten
dat hij me op de motor begeleidde. Dat betekende
winst omdat ik niet hoefde te navigeren tijdens het
rijden, wat je kunt vergelijken met appen achter
het stuur. Levensgevaarlijk! Dat was voor mij
eigenlijk de echte start van de derby.’
En toen liep verder alles gesmeerd?
‘Ik was laatste! Door de stress dacht ik: eten en
drinken doe ik wel op het volgende paard. Ik ga
niet stoppen. Ik wilde zoveel mogelijk tijd inhalen.
Om in het zadel te blijven zitten, had ik beide
handen nodig. Zelfs een slok water drinken was
onmogelijk. Toen ik mezelf wat tijd gunde om
te eten, was het te laat. Alles kwam eruit. Als
sporter eet je energierijk en licht, maar het eten
dat we onderweg kregen, was vooral vet. Daar

kon mijn lijf niet tegen. Kotsend reed ik door een
ijzige hagelstorm naar het volgende horsestation.
Onderkoeld en uitgedroogd kwam ik aan. Ik kon
alleen maar overgeven. Het paard was zo wild dat
ik er niet meer af kon komen. En al mijn spullen
waren nat. Maar ik was wel 24 plaatsen ingelopen.
Van 44 naar 20.’
Je mag maar vijf kilo bagage mee, had je droge
kleding?
‘Alleen voor de nacht, die wilde ik ook echt droog
en schoon houden. Maar ik had wel weer een
snel paard. De avond ervoor had een Mongoolse
jongen gevraagd of hij mijn mes mocht lenen. Ik
zei: dat is goed als jij me helpt een snel paard uit
te zoeken. Hortang mur?, zei ik, wat is je snelste
paard? Ik kreeg het paard dat hij voor zijn werk
gebruikte. Hij ging zo snel dat de rits van mijn
tas openvloog. Alles weg. Mijn warme jas, zalfjes,
zonnecrème, dat soort spullen. Dan is het acht uur
’s ochtends op dag twee en ben je alles kwijt. Maar
toen werd het wel leuk!’
Leuk?
‘Vanaf dat moment genoot ik overal van. Van de
vrijheid, van de snelheid van het paard – ik heb
59 kilometer per uur gemeten - de wonderschone
natuur, een adelaar die boven mijn hoofd cirkelde.... Natuurlijk heb je die stip op de horizon,
maar als je je op het nu kunt focussen, dan bereik
je die stip. Vanaf dat moment ging alles alleen
maar wilder. Ik kreeg steeds wildere paarden. Toen
het mijn beurt was om een paard te kiezen, vroeg
ik om advies: welk paard zou je aan strijderskoningin Mundukhai geven? En welke aan Dzjengis

Khan? Dat vonden ze prachtig en ik kreeg ik
het paard dat nét even wilder en nét even sneller
was. Dat ik wat Mongools had geleerd, werkte in
mijn voordeel. Met mijn haar gevlochten als een
Vikingvrouw zag ik er niet alleen uit als een wilde
vrouw. Ik wás een wilde vrouw geworden.’
Voor je vertrok, vertelde je dat jouw kracht zit
in de verbinding zoeken met mensen en dieren,
heb je die verbinding gevonden?
‘Je vliegt over steppen, over bergen en door
rivieren. Er zijn geen wegen. Ik ontdekte dat als ik
de controle over het paard losliet en hem vertrouwde, hij niet struikelde of in een gat viel. Zo
kon ik me op het navigeren focussen. Zo simpel
is het eigenlijk. Soms ging het zo snel dat ik niet
wist of ik het zou navertellen. Op dag drie reed ik
een tijdje op met een Nieuw-Zeelander, maar hij
kreeg een vet penalty omdat zijn paard met een te

hoge hartslag op het horsestation binnenkwam. Je
moet tactisch rijden en naar het paard luisteren.
Met mijn verpleegkunde-skills kan ik natuurlijk
makkelijk de hartslag checken. Op het laatst had
ik dat helemaal in de hand. Als ik ging plassen,
ging het paard ook plassen, als ik ging eten, ging
het paard eten. Je moet één worden met het paard,
anders red je het niet. We kwamen fris aan op
het volgende station en ik kon direct een nieuw
paard uitzoeken. Dat was de laatste dag waarop ik
andere ruiters heb gezien.’
En de verbinding met mensen?
‘Het was kwart voor acht en om acht uur ’s avonds
moet je stoppen, anders krijg je een penalty. Ik lag
inmiddels op plaats zeven. Dat ik het volgende
horsestation niet zou halen, was duidelijk. In de
verte zag ik een ger, een Mongoolse tent. Ik klopte
aan, maar er was niemand, dus ik dacht: dan slaap
ik maar buiten. Maar ik was moe en koud. Mijn
donsjack had ik verloren. Ik was nog steeds aan
het overgeven en ik voelde me een beetje moedeloos. In de verte zag ik een man op een paard. Ik
dacht: o shit, een man alleen. Het bleek een hele

lieve man. Het klinkt een beetje spiritueel, maar
hij leek op mijn pake. Mijn opa overleed toen ik
zeven was, van hem heb ik geleerd hoe ik met
dieren om moet gaan. De man pakte een warme
deken en nam mijn paard over. Zonder woorden
wist ik: we passen bij elkaar. Hij gaf me thee en
soep met schapenpootjes. Hij vroeg: wil je slapen?
Het voelde zo veilig. Op een gegeven moment
kwam de crew van de derby langs om het paard te
checken. Zij vroegen aan de man of het goed was
als ik bleef slapen. Hij zei: dat heb ik al met mijn
kleindochter besproken. De tranen sprongen in
mijn ogen, zo welkom voelde ik me. De volgende
ochtend om vijf uur stond ik op. Ik gaf de man
één van mijn zakjes noten als dank voor zijn
gastvrijheid. Hij kwam met een schoteltje drinken
aan. Ik wist niet wat het was, maar ik dronk het
natuurlijk op. Het was bier. Daar word je sterk
van, zei hij.’

Was er een moment waarop je wilde opgeven?
‘Er was een horsestation verplaatst en de crew was
vergeten dat te vertellen. Ik heb anderhalf uur
door een moeras gedwaald, lek geprikt door de
muggen, mijn hele gezicht kapot. Ik had weer een
extreem wild paard. Toen dacht ik even: ik weet
niet of ik het ga halen. Door die anderhalf uur
vertraging moest ik blijven slapen op het horsestation dat ik uiteindelijk had gevonden. Ik wilde zo
graag door, want er zaten ruiters op mijn hielen en
ik wilde mijn zevende plaats vasthouden. Maar ik
was zo verzwakt, dat ik alleen nog lief voor mezelf
kon zijn. Ik heb even gehuild, maar het was goed.
Het zijn elementen waar je geen greep op hebt.
En ik dacht: morgen, de laatste dag, wordt het
D-day!’
Je hebt wel een vette prijs gewonnen.
‘Ik had mezelf een paar doelen gesteld: in de
top-tien rijden, binnen acht dagen finishen en
geen strafpunten van de dierenarts krijgen omdat
ik te veel van het paard vergde. Van de allerlaatste
plek op dag één reed ik in zeven dagen naar plek
zeven en won ik de Vets Choice Award, de prijs van

de dierenartsen en de Mongoolse herders voor de
deelnemer die het best op zijn dieren heeft gepast.
Die prijs is voor mij waardevoller dan de eerste
plaats.’
Heb je alweer nieuwe uitdagingen?
‘Bij Studio Sport vroegen ze of ze me op het WK
of de Olympische Spelen zouden zien. Misschien
moet ik daar maar eens over nadenken. Ik vind
het leuk om topsport te blijven doen. Voor volgend
jaar heb ik me aangemeld als vrijwilliger bij de
derby. De organisatie heeft me gevraagd of ik wil
meedenken over een gezondheidscentrum dat ze
willen opzetten in de hoofdstad Ulaanbataar. Het
lijkt me ook een mooie beloning om over twee jaar
de race nog een keer te rijden, als ik mijn PhD heb
gehaald.’

MONGOL DERBY

De Mongol Derby is een jaarlijkse paardenrace
van duizend kilometer over de steppe van Mongolië. Ongeveer veertig internationale ruiters
moeten de route binnen tien dagen afleggen. Ze
mogen maximaal vijf kilo bagage meenemen
en zijn geheel op zichzelf aangewezen. De wedstrijd is gebaseerd op Dzjengis Khans legendarische post-systeem waarbij ruiters elke veertig
kilometer van paard wisselden en overnachtten
bij herders (of onder de sterren sliepen). Op
deze manier konden boodschappers in enkele
dagen van Kharkhorin naar de Kaspische Zee
galopperen. Dit legendarische systeem is in
2009 nieuw leven ingeblazen door de Britse
organisatie The Adventurists.

ARTSEN ZONDER GRENZEN

Hinke haalde met haar deelname aan de
Mongol Derby 3800 euro op voor Artsen
zonder Grenzen. Je kunt haar nog steeds
steunen.
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IK, HO
Beau Zyad

Hospiteren, veel studenten hebben het gedaan, veel
eerstejaars nog maar kort geleden. Maar voor wie
nog moet of wil weten hoe het (ook alweer) gaat,
deed Beau een Alberto Stegemannetje. Undercover
in Hospiland.
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OSPITANT
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De juiste vragen stellen, goed luisteren, iets over
jezelf vertellen en hopen dat je wordt uitgekozen.
Dat klinkt als een sollicitatiegesprek. Maar wacht
eens even, een sollicitatiegesprek in de avond?
Met bier? O, da’s hospiteren, solliciteren voor een
kamer in een studentenhuis. Maar hoe gaat dat,
hoe val je op tussen honderden anderen? Hoe
wordt je überhaupt uitgenodigd? En waar letten
de huisgenoten op bij het kiezen van een nieuwe
bewoner? Om antwoord te krijgen op deze vragen
ga ik undercover in de wereld van het hospiteren.

wijd mijn leven aan het doen wat ik leuk vind en ik
probeer anderen te inspireren om hetzelfde te doen
(het waarom). In mijn vrije tijd ga ik zo nu en dan
op stap, ga ik regelmatig sporten en kijk ik af en toe
series of films op Netflix (het wat). Dat klinkt al
beter dan: Hoi, ik ga graag op stap, sport regelmatig
en kijk Netflix, al zeg ik het zelf. En ja, hoor, met
dit Sinek-profiel krijg ik op drie pogingen maar
liefst twee uitnodigingen voor een hospi. De
undercovermissie kan beginnen.

PERSOONLIJKE INFORMATIE
Wie in Groningen op kamers wil, kan niet om
Kamernet heen. Dus, een account en een abonnement rijker, begin ik de zoektocht. Kamernet
biedt je de mogelijkheid om je profiel te verrijken
met allerlei informatie. Een foto is zo geüpload
en je geslacht en leeftijd zijn ook niet moeilijk in
te vullen. Maar een beschrijving van jezelf geven
is makkelijker gezegd dan gedaan. Ik probeer het
met een, zo blijkt achteraf, standaardbeschrijving
van wat ik zoal doe in het dagelijks leven: een
opsomming van studie, hobby’s en interesses.
Standaard, want bijna alle kamerzoekenden zijn
studenten en studenten studeren nou eenmaal,
gaan weleens uit, doen aan sport doen en kijken
graag naar Netflix. Onderscheidend is anders. En
daar zijn de resultaten ook naar. De oogst van drie
pogingen bestaat uit welgeteld nul uitnodigingen.

De eerste hospi vindt plaats in de bekendste
uitgaansstraat van de stad. Huize Poelestraat heeft
plaats voor één nieuwe huurder en nodigt zowaar
twaalf hospitanten uit voor een avondje geforceerde ongemakkelijkheid. Als iedereen binnen is,
krijgen we een rondleiding door het huis. Ik ben
één van de weinigen die vragen over het huis en
de kamer stellen. Kennelijk maakt het de meerderheid van de hospitanten weinig uit of er een
verplichte huisavond is en of het huis gehorig is.
Zolang ze maar een dak boven hun hoofd hebben,
lijken ze te denken. Jammer voor ze, want door
interesse te tonen val je wel op en vergroot je je
kans op de kamer.
Na de rondleiding volgt er een voorstelronde.
We krijgen de vrijheid om alles te vertellen wat
we willen en de huisgenoten doen zelf ook mee.
Op zich een mooie gelegenheid om op te vallen.
Helaas komen de meesten niet veel verder dan
doorsnee (weet je nog: studie, hobby’s en interesses?). Gelukkig vragen de huisgenoten hier
en daar wat door. Voor één persoon pakt dit iets
minder goed uit, want hij verklapt dat hij over
een half jaar alweer weg gaat. ‘Nu heb ik zeker
mijn eigen glazen ingegooid, of niet?’, lacht hij.
Niemand is verbaasd als hij na de voorstelronde
vertrekt. Als hij weg is, komt één van de huisgenoten met de briljante tip voor de rest: in dit soort
gevallen ‘moet je gewoon liegen’.

TWEE UITNODIGINGEN!

Dus voordat ik alle kansen op een uitnodiging
verspil, ga ik terug naar de tekentafel. Ik herinner
me een Tedtalk van business-goeroe Simon Sinek.
Z’n belangrijkste boodschap: people don’t buy what
you do, they buy why you do it. Dat klinkt logisch
en potentieel onderscheidend. Mooi! Dus in plaats
van de profielbeschrijving te beginnen met wat ik
doe, begin ik met waarom ik het doe. Dat zag er
ongeveer zo uit: Hoi, toekomstige huisgenoten, ik
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GEFORCEERDE ONGEMAKKELIJKHEID

OF JE TEGEN EEN GRAPJE KUNT

Als de voorstelronde is afgelopen begint het bier
zijn alcoholische werk te doen. De gesprekken
komen langzaam op gang. Ik vraag waarom ze ons
eruit hebben gepikt en waar ze deze avond zoal op
letten. Ze bekeken vooral reacties op Kamernet.
‘Reacties van het type hé, ik zoek een kamer, kan
ik langskomen hebben we geskipt. Dat betekent
dat iedereen hier in ieder geval weet hoe je op een
normale manier moet reageren. Waar we vanavond
zoal op letten? Tja, uuh… gewoon of je een beetje
gezellig bent en of je tegen een grapje kunt.’
De volgende dag krijg ik te horen dat het een
lastige keuze was, maar dat ik het net niet ben
geworden. Desgevraagd vertelt een huisgenoot:
‘Degene die het wel is geworden, kwam het meest
oprecht op ons over.’ Zouden ze hebben gemerkt
dat ik undercover was? Waarschijnlijk niet, want
een week nadat ik één van de bewoners vertel
dat ik undercover-journalist was, probeert een
advocaat de publicatie van dit artikel tegen te
houden. Gelukkig was de advocaat mr. Wouter
Poetsebakker…

HUIZE BINNENPLAATS

Oké, nieuwe ronde nieuwe kansen! Voor de
tweede hospi bel ik aan bij Huize Binnenplaats
(want ze hebben een binnenplaats). Eén van de
huisgenoten leidt me direct naar de kamer, waar
tot mijn verbazing niemand anders aanwezig
is. Terwijl ik de kamer bekijk, druppelen de
huisgenoten binnen. En wat blijkt? Ze houden
individuele hospi’s. Dat betekent dat ik over drie
kwartier buiten zal staan om plaats te maken voor
de volgende hospitant. ‘Zo geven we iedereen
dezelfde kans om vragen te stellen en zichzelf voor
te stellen. We vinden het zelf ook prettiger om éénop-één kennis te maken.’ Na het voorstelrondje en
wat vragen over de kamer, krijg ik een rondleiding
door het huis. We stoppen bij de huisgenoot met de
best opgeruimde kamer en de meeste zitruimte.

Ongedwongen praten we over van alles en nog
wat: afstudeerscripties, games, vakanties. Dan
kruipt plotseling één van de huisgenoten achter
zijn laptop om een gegadigde op Kamernetreactie
af te wimpelen. Een hé, kan ik langskomen-reactie.
Ook Huize Binnenplaats is daar niet van gediend.
Ik vraag hoeveel reacties ze hebben gekregen
en hoeveel hospitanten ze uiteindelijk hebben
uitgenodigd. ‘Haha, van de ongeveer 150 reacties
hebben we er in eerste instantie acht uitgenodigd.
Dus je behoort tot een select groepje! Mochten
we geen geschikte kandidaat kunnen vinden, dan
nodigen we er misschien nog wel een paar uit’,
antwoordt de huisgenoot die achter de laptop zit.
‘We hebben besloten geen internationale studenten
uit te nodigen, dat waren al vijftig kandidaten
die afvielen. Omdat we allemaal in de eindfase
van onze studie zitten, hebben we eerstejaars ook
afgewezen. Toen waren er nog ongeveer zeventig
reacties over, ouderejaars en werkenden. Daarvan
hebben we er acht uitgekozen.’

SUCCES MET JE VERDERE ZOEKTOCHT

Net als het gezellig begint te worden, belt de
volgende kanshebber aan. Ik kom hem tegen op de
gang. In de wetenschap dat ik met mijn undercovermissie zijn kans op de kamer iets heb vergroot,
wens ik hem veel succes. Twee dagen later krijg
ik bericht van Huize Binnenplaats. Sorry, maar
je bent het niet geworden. Succes met je verdere
zoektocht!
Zo eindigt voor mij het undercover hospiteren. Hoewel, alles voor een goed verhaal. Op
Kamernet probeer ik op de valreep nog één keer de
gewraakte respons. Hé, ik zoek een kamer, kan ik
langskomen? Het resultaat laat zich raden… geen
uitnodiging.

HOSPITEERTIPS
In de voorbereiding op mijn undercover-hospi’s heb ik het internet afgestruind
op zoek naar tips. De meest veelbelovende
heb ik uitgeprobeerd en op een rijtje gezet.
En door goed op andere hospitanten te
letten, zijn mij ook een paar dingen opgevallen die niet zo goed werken.

DO’S

- Wees jezelf, want eerlijkheid duurt het
langst. De kans is groter dat je goed uit
je woorden komt en een goede indruk
achterlaat.
- Bereid je voor. Denk van tevoren goed na
over hoe je jezelf het best kunt voorstellen.
Oefen het desnoods in de spiegel, voor een
vriend(in) of voor je ouders.
- Stel vragen en wees geïnteresseerd.
Eigenlijk is dit niet meer dan normaal. Je
wilt toch weten in wat voor kamer en huis
je komt te wonen en wie je toekomstige
huisgenoten zijn?
- Extra (vooral voor mannen): een onderwerp dat tijdens mijn hospi’s snel aan de
orde kwam was het spel FIFA. Toen ik
vertelde dat ik het niet speelde, waren een
aantal huisgenoten zichtbaar teleurgesteld.
Dus ook al speel je het niet, hierover jokken
kan in veel gevallen geen kwaad. Zorg wel
dat je de basics van het spel kent, zodat je
niet door de mand valt als ze doorvragen.

DONT’S

- Te laat komen. Tenzij je de hospi graag op
achterstand wilt beginnen. Ben je nou toch
vertraagd? Geef het even door zodat er niet
onnodig op je wordt gewacht.
- Veel drinken. En dan heb ik het over
alcohol. Oké, je wordt er misschien gezelliger
van. Maar je laat geen goede indruk achter.
Wie aan het eind van de hospi met dubbele
tong praat, kan de kamer wel op z’n buik
schrijven.
- Omkopen. Hebben je ouders toevallig nog
een extra droger in de schuur staan? Of ken
je iemand die voor een vriendenprijsje de trap
kan repareren? Kan erg handig zijn, maar het
komt over alsof je eigenlijk niet tevreden bent
met de kamer en het huis.
- Om medelijden vragen. Dat je elke dag
heel ver moet reizen of helemaal gek wordt
van je ouders of je broers en zussen, boeit je
toekomstige huisgenoten vrij weinig. Focus je
op waarom jij geschikt bent voor de kamer en
niet waarom de kamer geschikt is voor jou.
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‘DE STUDENT
CENTRAAL
STELLEN,
NIET DE
STUDIE’
Chris Wind
Foto: Luuk Steemers
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Aan het begin van het nieuwe
schooljaar kijkt College-voorzitter
Henk Pijlman vooruit. Wat
gaat de Hanzehogeschool doen
aan studiestress? Werkt het
nieuwe leenstelsel wel goed? En
wat kan de Hanze doen aan
de huisvestingsproblemen van
studenten?

zich op meerdere plaatsen in en kiezen op het
laatste moment. Daardoor kun je vanaf september
ineens met veel lege plekken opgescheept zitten.
Wie betaalt dat dan?’
Stoort de grote ophef over het probleem je?
‘Ik vind het eigenlijk wel mooi dat we een stad zijn
die zich dit echt aantrekt. In Utrecht, Wageningen
en Amsterdam word je veel meer aan je lot overgelaten en maken inwoners zich er stukken minder
druk om. Ga maar op de camping staan met je
tentje, is daar de gedachte. Dat speelt ook zeker
wel mee in de media-aandacht die Groningen op
dit vlak krijgt.’
Daar schuilt het gevaar in dat je dat als verdediging gebruikt: anderen doen het nog slechter,
dus doen wij het best goed.
‘Dat is ook zo, er valt best wat op aan te merken,
maar je kunt niet beweren dat we het ons niet aantrekken. We zoeken naar oplossingen, investeren
en helpen mee.’

‘Zoals ik in het Dagblad van het Noorden al zei,
het probleem is groter dan alleen een tekort aan
studentenwoningen: de hele woningbouw in Groningen zit op slot. Studenten blijven bijvoorbeeld
te lang in hun kamers wonen na hun studie omdat
er niet genoeg starterswoningen in de stad zijn.
Het is mooi dat de gemeente inmiddels ook vóór
studentenwoningen op de campus is, maar daar
vraag ik al vijftien jaar om. Hopelijk wordt er nu
ook eindelijk echt doorgepakt.’

De Hanze was redelijk stil, vooral Jorien
Bakker van de RUG deed het woord. Maar de
Hanze is wel betrokken geweest bij het tentenkamp en de andere noodoplossingen, toch?
‘Jazeker, we zijn overal bij betrokken. Daarom heb
ik ook een interview gegeven aan het Dagblad.
Maar het is ook een feit dat het probleem vooral
bij de RUG zit, wij groeien elk jaar een paar procentjes, zij veel forser. Dat de kritiek zich dan ook
vooral op hen richt, vind ik dus niet onterecht.’

Huisvesting is de verantwoordelijkheid van de
gemeente, maar de RUG en Hanze hebben toch
ook een verantwoordelijkheid? Zij halen al die
studenten binnen.
‘Je mag ons, de RUG en de Hanzehogeschool,
uiteraard aanspreken op de ongebreidelde groei,
want die kan de stad niet aan. Dat moet je niet
willen. Maar wij hebben slechts drie procent groei,
op duizend internationale studenten, dat is best
te behappen. En als je ziet aankomen dat het veel
meer wordt, dan moet je daarop anticiperen. Je
hebt die groei in zekere zin best in de hand. Als
je een opleiding Engelstalig maakt, dan weet je
dat de kans aanwezig is dat er veel internationale
studenten op af komen.’

Hoe kan het dat de noodoplossingen toch weer
een beetje last-minute geregeld zijn? Na de
problemen van vorig jaar hadden jullie een jaar
om het beter te regelen…
‘Pas op Welcome Day, op 30 augustus, wisten we
hoeveel internationale studenten er daadwerkelijk
komen opdagen. En pas op 1 oktober weet je het
exacte aantal nieuwe inschrijvingen, zowel van
internationale als Nederlandse studenten. Dat is
bij de RUG precies hetzelfde. Het is en blijft lang
gissen. Je ziet ook dat de noodopvang absoluut
niet vol zat. Misschien hebben we onszelf wel een
beetje gek laten maken.’

Moeten we dan een limiet instellen aan het
aantal nieuwe internationale studenten?
‘Ik ben voor het doorzetten van internationalisering, en ook voor het investeren in goede
huisvesting. Voor iedere internationale student die
hier woont, krijgt de gemeente tweeduizend euro
uit het gemeentefonds. Dat is een dikke twaalf
miljoen per jaar en tel je de Nederlandse studenten
erbij op, dan is dat per jaar dik zestig miljoen in
de gemeentekas. Maar hoeveel van dat bedrag
investeert de gemeente daadwerkelijk in het belang
van studenten? Niks! Dat is in sommige andere
studentensteden echt anders. Ik wil dat er nieuwe
afspraken worden gemaakt met de gemeente.’
Wethouder Roeland van der Schaaf pleit voor
het aanbieden van totaalpakketten voor internationale studenten: bij de inschrijving moet
meteen de huisvesting worden geregeld.
‘Dat is een mooi streven, maar studenten schrijven

Iets anders: ben je tevreden over hoe het nieuwe
leenstelsel functioneert?
‘Ik vind dat het leenstelsel goed moet worden
geëvalueerd. Er wordt nog steeds gezegd dat
studenten uit gezinnen met lage inkomens huiver
hebben om te gaan studeren. Dat is op zichzelf
onacceptabel. Mocht het echt zo blijken te zijn,
dan moet je voor die groep aanpassingen plegen.’
Het wordt vaak gezegd, maar echt bewezen is
het toch niet?
‘Daarom moet het nu eens heel degelijk worden
onderzocht. Kijken waar de knelpunten zitten.
Als het blijkt te kloppen, moet je ook echt actie
ondernemen.’
Het leenstelsel zou ook één van de oorzaken
zijn van een ander probleem: studiestress. Gaat
de Hanze daar dit jaar ook meer aan doen?
‘We hebben ons het onderzoek over studiestress
onder studenten op Windesheim zeker aangetrokken. Een kwart van de studenten zei daar te

kampen met psychische klachten. We gaan dit jaar
onderzoeken in hoeverre dat ook bij ons speelt.’
Bestaan er al oplossingen voor studenten die nu
met problemen kampen?
‘We hebben al heel lang een studiesuccescentrum.
De cursussen die zij aanbieden, behandelen
faalangst, ADHD, concentratieproblemen… Maar
gek genoeg maken studenten er weinig gebruik
van. We kunnen veel meer studenten helpen dan
we nu doen, dus hoe kan het dat studenten zich
daar niet melden? Er is veel meer mogelijk dan
studenten misschien denken. We gaan er komend
jaar een studentsuccescentrum van maken. We
willen de student meer centraal stellen, niet de
studie.
‘Een andere belangrijke stap in dat proces is het
ombouwen van de studieloopbaanbegeleiding naar
meer individuele studentencoaching. Sommige
studenten zullen die coach intensief nodig hebben,
anderen misschien nauwelijks. Dat moet dus meer
op maat gaan werken.’
Krijgt de SLB’er dan ook een andere opleiding
of cursus?
‘Daar gaan we met de SLB’ers over om tafel, om
te kijken hoe we dat precies gaan doen. Het wordt
ook voor hen inderdaad een andere taak dan het
nu is.’
Zie je iets in het SLB-experiment bij Verpleegkunde?
‘Ook dat wordt meegenomen ja, we gaan kijken
wat de meest effectieve vorm is. Je kunt collectief
beginnen en misschien individueel eindigen. Wat
vast staat, is dat we er een slag in moeten maken.
SLB is lange tijd de reflectie op het functioneren
van de student geweest. Nu willen we veel
meer buigen naar wat studeren betekent voor
de student. Wat wordt er van studenten wordt
verwacht en hoe kunnen we ze zo goed mogelijk
helpen?’
Zijn er verder nog belangrijke zaken die gaan
veranderen voor studenten?
‘We gaan door met de ontwikkeling van digitale
ondersteuning. Dit jaar zullen we dertig procent
van de tentamens digitaal af kunnen nemen.
Daardoor zullen studenten ook sneller resultaten
kunnen zien. En ook voor de werkdruk van de
docenten is dat een verbetering. Binnenkort zal
er ook een app beschikbaar zijn waarmee we
rechtstreeks met studenten roosterwijzigingen
en andere belangrijke praktische zaken kunnen
delen.’
Welke boodschap heb je dit jaar voor studenten?
‘Onze diploma’s hebben maatschappelijk gezien
veel waarde, en ik vind dat daar in de media te
weinig aandacht voor is. De werkloosheid onder
afgestudeerde Hanze-studenten bedraagt één jaar
na het af studeren 2,4 procent. Daarmee staan we
op de tweede plek in Nederland, vlak achter de
HAN (Hogeschool van Arnhem-Nijmegen, red).
Dat is knap, want wij zitten in een veel moeilijkere
regio dan zij. En voor studenten is die goede kans
op werk uiteraard een geruststellende gedachte. Zij
mogen ervan uitgaan dat het werkveld echt op hen
zit te wachten.’
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BOSSANOVA
UIT
SPITSBERGEN
Teodor Lazarov
Foto: Jasper Bolderdijk

Little Lights. Op het debuutalbum
van Evelien Storm gaat van alles
heel erg goed. Toch zal de oudstudente van het Prins Claus
Conservatorium het bij de volgende
plaat anders aanpakken.
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dan ben ik er al mee bezig, dus dan moet en zal
het af.’ Ze lacht even. ‘Zo ging het dus ook met
Little Lights.’ De debuutplaat is een aaneenschakeling van mooie nummers. Voor Little Lights
bundelde Evelien haar krachten met de Groningse
gitarist en componist Joost van der Beek en toetsenist Vincent Grit. Samen met haar band namen
ze de nummers op in Studio Spitsbergen, een
verstilde plek op het Groningse platteland.
Veel tracks hebben een zwoele Braziliaanse vibe.
Evelien heeft een zwak voor Zuid-Amerika. ‘Ik
ben er geweest en ik heb me na mijn opleiding aan
het conservatorium verdiept in Zuid-Amerikaanse
film tijdens mijn studie Kunsten, Cultuur en
Media aan de Rijksuniversiteit. Dus ja, Brazilië
trekt me enorm. Misschien hoor je die invloeden
er daarom wel doorheen. Ik moet wel zeggen dat
ik dat niet per se zo bedoeld heb. Het zijn mijn
nummers en niet mijn bossanova- of sambanummers.’

EEN EXTRA FANBASE

Ondernemen in de creatieve sector is altijd
spannend. Kunst is niet per se een product waar
de massa op zit te wachten. Maar wat doe je als
muziek maken je droom is, het creatieproces op
zich je al zoveel voldoening geeft dat daar niets
tegenop kan en je er bovendien ook nog eens voor
hebt gestudeerd? Dan breng je een plaat uit, net
als Evelien Storm.

BRAZILIAANSE VIBE

‘Ja, zo gaat het wel zo ongeveer’, zegt Evelien.
‘Ik bedenk dat ik iets wil maken en dan ga ik er
gewoon voor. Pas op het moment dat ik daadwerkelijk begin aan een project wordt het eng. Maar

Dat haar songs lekker klinken, vinden wel meer
mensen. Zo zat het Platform Theater op 23
september afgeladen vol tijdens de presentatie
van Little Lights. Evelien doet het goed voor een
nog jonge artiest. ‘Het is heel leuk om te zien dat
mensen voor je komen. Nu heb ik natuurlijk in
Groningen gestudeerd en de band komt ook uit de
stad. We hebben hier wel echt een netwerk.’
Dat netwerk bestaat niet alleen uit familie en
vrienden. Voor Little Lights hield Evelien een
crowdfundingactie via Voordekunst. Zat het
theater vol investeerders die wilden zien wat er met
hun geld gebeurd is? Ze moet weer lachen.
‘Dat klopt inderdaad. Door die investering voelen
mensen zich meer betrokken bij het project.
Dat vind ik erg mooi. Het zorgt er echt voor dat
iedereen die eraan meedoet je blijft volgen. Je
creëert als het ware een extra fanbase.’
Bij een crowdfundingscampagne horen wederdiensten. De donateurs verwachten allerlei presentjes
voor hun bereidheid om de portemonnee te
trekken.
‘Ja, je ziet bijzondere dingen langskomen. Ik heb
een persoonlijk boodschap ingezongen voor de
voicemail van twintig verschillende donateurs.
Het was een rijmpje dat ik op basis van hun naam,
werk en interesses had opgesteld. Dat was wel de
ludiekste actie.’
Crowdfunden is dus een aanrader? Ze denkt even na.

‘Ja. Maar het is wel heel veel werk.’ Kleine zucht.
‘Kijk, voor het opnemen van een plaat krijg je
lastig subsidie, dan is crowdfunding een mooi
alternatief. De keerzijde is dat je jezelf schaamteloos op de markt moet zetten, achter mensen aan
moet gaan om te zorgen dat er geld binnenkomt.
Dat vond ik wel heftig. Subsidie aanvragen is een
stuk makkelijker.’

BROOD OP DE PLANK

Zo’n zes jaar geleden studeerde Evelien af aan het
Prins Claus Conservatorium. Inmiddels woont
en werkt ze in Den Haag. ‘Ik ben zanglerares en
werk daarnaast in een theater in Den Haag als
producent. Wat dat betreft ben ik wel goed terecht
gekomen in de culturele sector. Of dit het beeld
is dat ik voor ogen had toen ik aan het conservatorium begon?’ Ze valt even stil. ‘Nee, zeker niet.
Maar dat geldt voor heel veel muzikanten, denk
ik. Het volwassenenleven blijkt nu eenmaal meer
te zijn dan dat je in eerste instantie dacht toen je
ging studeren. Er moet ook brood op de plank
komen. Dat kun je als muzikant op verschillende
manieren doen. Sommige mensen spelen in tien
bands, zowel eigen werk als ook covers op feesten
en partijen. Dat is een hele mooie manier om van
muziek rond te komen. Ikzelf heb er voor gekozen
om zangles te geven, aan theaterproducties te
werken en zo wat meer tijd over te houden voor
een project als Little Lights.’
Tot nu toe werpt deze aanpak z’n vruchten af en
Evelien kijkt met enthousiasme naar de toekomst.
‘Ik wil de plaat eerst nog een keer in Den Haag
presenteren samen met mijn band. Daarna gaan
we kijken waar we kunnen spelen.’ Haar voorkeur
gaat uit naar theaters en wat intiemere festivals als
Noorderzon en Oerol. ‘Poppodia zijn leuk, maar
bij deze muziek vind ik het niet zo passen.’
Ze moet lachen als we vragen of ze nog een
tweede plaat gaat uitbrengen. ‘Eerst maar veel
optreden met dit materiaal. Daarna ga ik wel weer
schrijven. Hoewel een tweede album wel een heel
ander verhaal wordt.’ Zo heeft Evelien voor Little
Lights alles van begin tot einde zelf gedaan. ‘Ik
was manager, productieleider, communicatiemedewerker, directeur, penningmeester en producer
van de muziek. De volgende keer wil ik me zoveel
mogelijk alleen op de muziek concentreren.’
Check Eveliens album op www.evelienstorm.com
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Teodor Lazarov
Foto’s: Jasper Bolderdijk

Na een teleurstellende klassieke-pizzatest
een jaar geleden, besluit ons team van
subjectieve fijnproevers het opnieuw te
proberen. Ditmaal halen we af bij de
hipste pizzeria’s in Stad. De vraag is nog
altijd: wie maakt de lekkerste pizza’s?
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Sommige oorlogen kennen geen winnaar, schreef
ik vorig jaar. De zin was een perfecte samenvatting van een pizzatest waar werkelijk niet één
succesverhaal tussen zat. Maar tijden veranderen
en de eisen van de klant ook. Daarom doken er de
laatste maanden meerdere hipstertoko’s op in het
Groningse snackfoodlandschap.
Wederom roep ik mijn team van subjectieve fijnproevers bij elkaar. We hebben een nieuwe taak:
uitzoeken welke hippe eetwinkel (ja, dat woord
hebben wij ook niet bedacht) de lekkerste pizza’s
van Groningen serveert.

WAT GEEFT DE DOORSLAG?

We beoordelen op drie hoofdcriteria. De smaak
van de pizza is natuurlijk één van de belangrijkste
zaken. Is de snack lekker, zijn de verhoudingen
goed en maakt ons hartje een sprongetje na
iedere hap? Dat zijn dingen die we willen weten.
Daarnaast is de bite van de pizza belangrijk,
oftewel: zijn de bodem en de korst lekker en hoe
verhouden ze zich tot het geheel? Als laatste, maar
absoluut niet als minste, kijken we naar het beleg.
Is de topping perfect, te veel, of karig? Niet geheel
onbelangrijk om te weten.
Als er één eetwinkel is die al jaren hoog van de
torendaken schreeuwt dat ze de lekkerste pizza’s
van Stad maken dan is dat Buurman & Buurman
wel. De Groningse aftakking van de Amsterdamse
pizzeria nieuwe stijl, is sinds 2016 een begrip. Nu
ze een tweede etablissement hebben geopend aan
de Kraneweg, moeten we er wel een pizza halen.

VEGAN, VEGA EN VLEES

‘Wat wil je hebben?’, vraagt eigenaar Douwe
Grootendorst. Ons antwoord is simpel: we willen
een pizza met salami of worst en een vegetarische
hap. ‘We hebben een Vegan Shoarma, mocht je die
willen.’ Vegan is natuurlijk dubbel hipster, dus ja,
wanneer een pizzeria een vegan variant heeft, dan
gaan we ervoor.
Op kantoor openen we de dozen en stallen de
snacks uit op onze testplank. Fotograaf Jasper
moet de wilde honden van het proefteam bij de
pizza’s weghouden om eerst een paar plaatjes te
schieten. ‘Oké, jullie kunnen los’, roept hij en we
stormen op de tafel af.
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BUURMAN & BUURMAN

Eerst maar de vegan pizza.
‘Wel wat zoet, wat zou erin zitten?’, Jennifer proeft
even beter. ‘Ik denk iets van kaneel.’
Fijnproever Myrna kijkt een beetje wrang: ‘Misschien wel iets té zoet.’
De rest haalt de schouders op.
‘Het is wel vegan, dus als je geen vlees eet, is dit
dan een goede pizza?’
Eric komt binnen, met twee pizza’s van De
Uurwerker. Zonder hem op de hoogte te stellen
van de vegan ins and outs, duwen we hem een stuk
in de hand.
‘En wat vind je van deze shoarmapizza?’ Eric
neemt een hap, knikt tevreden en bijt nogmaals.
‘Lekker! Een beetje flauw misschien, maar goed
pizzaatje, hoor!’ We zijn onder de indruk. ‘Hij is
vegan, Eric!’ Hij kijkt aangenaam verrast. ‘Had
het niet door, goed bezig.’
De salamipizza valt ook in goede aarde. ‘De
korsten van de pizza’s zijn echt goed en lekker’,
zegt Jennifer. ‘Meestal worden ze sompig, maar
dat is hier niet het geval’ De venkel maakt de
vleespizza helemaal af.
Gemiddeld cijfer: 8,4
Vlees: 9
Vegan: 7,8

DE UURWERKER

Vanwege tijdsdruk besluiten we de laatste twee
pizza’s te laten bezorgen terwijl we proeven van
een andere steenovensnack. Hartje Groningen,
vlakbij speciaalbiercafé De Pintelier, bakt en
braadt De Uurwerker. Ze schijnen superlekkere
steenovenpizza’s te maken. De Uurwerker is naast
Buurman & Buurman de enige pizzeria die een
Italiaanse houtgestookte traditionele steenoven
gebruikt.
Eric is er helemaal naartoe gelopen en presenteert
trots de Vegetariana en de Antani. Wederom
beginnen we met de vleesloze snack. Het valt even
stil. Na een tijdje haalt Myrna haar schouders op.
‘Wel oké, maar niet bijzonder.’
Thom eet het stuk in één keer op.
‘Ja, wel prima, maar de bodem is echt niet zo
lekker als je van een steenovenpizza zou verwachten.’ Daar sluiten we ons allen bij aan.
De Antani, de vleespizza, ziet er aanlokkelijk uit.
De overdaad aan topping heeft de bodem verknald, die is slap en zompig.
‘Ik vind het wel lekker, hoor.’ Thom en Eric zijn
fan. De rest van ons is het daar niet helemaal mee
eens.
Gemiddeld cijfer: 7,5
Vlees: 8
Vega: 7

LUX

Terwijl ik water, cola en alcoholvrij bier uitdeel om
de smaakpupillen te spoelen, kakt het gezelschap
langzaam in. Een after-dinerdip halverwege de
test kun je alleen maar opheffen met een extreem
goede dansbeat of een megalekkere pizza. De bel
gaat.
‘Dat zal LUX zijn!’ Thoms ogen stralen. ‘Dat zijn
echt superlekkere pizza’s. Ik bestel er best vaak.’
De bezorgapp heeft ons twee pizza’s van LUX
opgeleverd. De namen die LUX hanteert zijn
zo exotisch dat je soms niet precies weet wat je
bestelt. De Hipster goes Vegan (met veganistische
Gouda) is een veilige keuze. Nietsvermoedend
open we de doos, pakken een stuk en nemen een
hap.
‘Gadverdamme! Wat is dit?’ We kijken elkaar aan.
‘Volgens mij is hier iets fout gegaan’, zegt Jasper.
‘En niet zo’n klein beetje ook!’, spuwt Jennifer
haar gal, ‘het smaakt naar pudding, maar dan net
niet.’
De vleespizza is wel prima, hoewel een deel van de
jury de korst wat flauw vindt.

CAPRICIO

Om een beetje een referentiekader te krijgen
hebben we bij een normale pizzeria twee verschillende snacks besteld: de Pioppi en de Peperone.
Wanneer we de dampende dozen van Capricio
openen is het al snel duidelijk, dit zijn gewoon
pizza’s. Dikke korst, te veel kaas, veel te veel vocht
door de groenten en het vlees.
‘Lekker old school’, zegt Thom, ‘brakvoedsel.’
‘Beter dan die mislukte pudding, ik bedoel
vegankaas’, lacht Myrna.
Hebben die andere pizzeria’s dan een toegevoegde
waarde voor Groningen?
‘Jazeker’, hakt Jennifer de knoop door, ‘ze bieden
een snack voor een ander segment. Best fijn
om eens iets anders te kunnen bestellen dan de
standaard.’
Gemiddeld cijfer: 6,8
Vlees: 7
Vega: 6,6

Gemiddeld cijfer: 5
Vlees: 8
Vegan 2

25

BEN IK A
DIKK E TA
e, Sikkom

k
eijer
n den Broe
Freek Niem olderdijk, Pepijn va
er B
Foto’s: Jasp

ortel dan?
Moi mienjonkje, hou w
ngs voor:
Aal goud? Dat is Groni
e maakt
hallo jongvolwassene, ho
s in uw
u het deze dagen? Is alle
r dat wist
leven naar wens? Maa
melijk
je vast wel . Je woont na
t leuk. Ja
in Grunn. En dat is ve
wel . Maar
toch? Niet dan? Zeker
rgerd, of
ben je al volledig ingebu
n stad?
nog steeds te gast in eige
NOT!
Tsjah, lastig te peilen...
n dikke
We hebben namelijk ee
ken of
test gemaakt, om te chec
ileerd
je een beetje bent geassim
mois en
met de gele klinkers, de
l officieel
de jaaaaaa’s. Helemaa
illende
met een score en versch
rdomme
resultaten. We lijken ve
eg geluld ,
de Viva wel . Nou, geno
aan het werk.

VRAAG 1

Iemand stoot in de Shooters expres een drankje uit
je klauw, wat zeg je?
A Hé joh, gozer. Kom hier dan, met je lompe
knorrekop!
B Ey jong, mot ik mien vuust in dien pokkel
parkeer’n?
C Klootzak.

VRAAG 2

Als ik een eierbal zie, dan denk ik…
A opdonderen met je zwangere kroket.
B aan cafetaria de Hoek. Prima bodempie voordat
ik de Poele inloop.
C BEST-SNACK-EVAH! Sterker nog: als ze AXE
EGGBALL gaan verkopen, wordt dat m’n vaste
deo.

VRAAG 3

Op het Vindicat-gebouw aan de Grote Markt
is ooit een seksend stelletje gefilmd vanuit een
reuzenrad. Ze gingen tekeer achter het reclamebord van Hooghoudt. In welke letter van het logo
was dat?
A In de eerste O (van O ja! O ja! O jaaaaaah!)
B In de tweede O (van O mijn God, wat knap dat
die gozer hem met zoveel publiek nog omHooghoudt)
C In de H (van Hé mama, kijk: zonder handen)
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AL EEN
A MMO?
VRAAG 4

Dit is overduidelijk de plee van…
Hint: vroegâh kwam men hier aan het eind van
de avond om nog snel eem iemand te scoren. Als
laatste wanhoopspoging, zeg maar.
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VRAAG 5

Want als ik weg ben…
A kun jij dan m’n barkruk bezet houden?
B dan mis ik de straten. Vanaf de toren…
C dan zit ik in de Randstad. Daar is toch wat
meer te doen, weet je wel.

VRAAG 6

We zoeken het meervoud van de volgende
woorden:
aardbeving, versnelling, gaswinning, been, arm.
A Bevings, versnellings, gaswinnings, beens, arms.
B Aardbevingen, versnellingen, benen, armen,
gaswinningen.
C Aardbevingen? Kan het niet een keer ergens
anders over gaan?

VRAAG 7

Het woord ja…
A zeg ik vaak aan het eind van elke zin, ja.
B gebruik ik enkel als bevestigend antwoord.
C is ja eigenlijk altijd wel handig, jaaaaaaaaaah.

VRAAG 8

Sinds ik in Groningen woon, rijd ik…
A inmiddels op tweewieler número 98347. Ongeveer dan.
B nog steeds op hetzelfde exemplaar dat ik van
thuis-thuis heb meegenomen. (Thuis-thuis, die
term is natuurlijk zum kotzen, maar hé, je snapt
wat we bedoelen.)
C Fietsen is voor paupers. Ik neem de bus.

VRAAG 9

Als wij zeggen Martinitoren, dan zeg jij…
A: euh, ja, dat oude grijze ding in het midden van
de stad, toch?
B mucho respecto voor die Oude. Ze waakt sinds
jaar en dag in stilte over ons paradijsje en ik krijg
een warm gevoel als ik haar weer zie na lange
dagen van afwezigheid.
C het liefst zou ik vaseline over de top smeren, om
er vervolgens tot aan de grond overheen te zakken.
Wat hou ik van dat ding, zeg. Fantastisch.

VRAAG 10

REKEN JE SCORE UIT:

VRAAG 11

Vraag 1: A = 25 B = 50 C = 10
Vraag 2: A = 10 B = 25 C = 50
Vraag 3: A = 25 B = 50 C = 10
Vraag 4: ’t Vaatje = 50
De Blauwe Engel, want nostalgie = 25
Overig = 0 punten
Vraag 5: A = 25 B = 50 C = 10
Vraag 6: A = 50 B = 25 C = 0
Vraag 7: A = 25 B = 10 C = 50
Vraag 8: A = 50 B = 25 C = 10
Vraag 9: A = 10 B = 25 C = 50
Vraag 10: A = 10 B = 10 C = 50
Vraag 11: A = 0 B = 50 C = 50
Vraag 12: A = 25 B = 0 C = 50

Dit is Bernardus, een kleurrijk figuur in de stad.
Vaak vraagt hij een eurootje en is-ie echt geïnteresseerd in je eetplannen. Maar waarom is het
verrekte moeilijk afscheid nemen van de beste
vent?
A Hij vertelt verhalen die langer zijn dan de
gemiddelde troonrede.
B Hij vraagt waar je heen moet en maakt van
jouw bestemming ook de zijne. Gezellig, ja.
C Hij vindt het fijn om het laatste woord te
hebben. Gevolg: je schreeuwt over honderden
meters nog ‘Smakelijk eten!’ of ‘Fijne dag, hè!’
naar elkaar.
Beste Nederlandse rapper is
A Brainpower. Die vind ik zo leuk als-ie iets
interessants zegt bij RTL Boulevard over Lil
Kleine of Ronnie Flex. Of over Tupac… Of Dave
Roelvink. En hij heeft zo’n leuke uitstraling. Een
petje, dus straat. Maar ook gewoon een bril, zodat
je ziet dat-ie intellectueel is. Wat was de vraag ook
alweer?
B ‘Hé, little Craney, hoe gaat het nu? ’k Heb je
al een poos niet gezien in de stad, mijn jong. En
opeens is het: ‘Hoe gaan de zaken nu?’ Ik heb je
gezegd: je bent de trots van de stad mijn jong.’
C Wat Aans! (Wat anders)

VRAAG 12

Bûter brea en griene tsiis…
A say what?
B wa’t dat net sizze kin is gjin oprjochte…
C bonjour even heel snel op met je ge’ jellejelle!
Advertentie
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UITSLAG

80 t/m 200 punten
Helaas pindakaas, je bent gast in eigen stad.
Poets je tanden eens met een Groninger worst, of
overnacht een week in het Noorderplantsoen. Hoe
dan ook: je hebt nog een lange weg te gaan om één
te worden met de gele klinkertjes.
201 t/m 425 punten
Lekker, ja. Alleen al denken aan d’Olle Grieze
maakt je vochtig of geeft je een 80-procenter.
Kortom: je bent al een halve Tammo. Ga zo door.
426 t/m 600 punten
Goud bezug, jonkje! Je hebt een kop als ’n eierbal
en je ruikt er zelfs naar. Groningen is voor jou
als een tweede velletje en dat maakt je een heule
dikke Tammo. Gefeliciteerd, wees er trots op. Moi.

LOCO
Luuk Steemers

EROLIND DERGUTI (26)
VIERDEJAARS
COMMUNICATIE & MULTIMEDIA DESIGN
IS EEN ECHTE LIEFHEBBER

‘Mijn droom om betaald voetbal te spelen kwam heel
dichtbij toen ik onder contract kwam bij de Koninklijke
HFC, de oudste voetbalclub van Nederland. Prachtig om
tegen Jong Ajax te spelen en tegen de oud-internationals
bij de nieuwjaarswedstrijd. Als middenvelder hou ik van
het verdelen van het spel, mensen vrij voor de goal zetten.
Ik ben creatief en technisch, geef vaak steekballetjes aan
de spitsen. Ik ga er altijd voor de volle honderd procent
voor. Jammer dat ik niet in het tactische systeem van de
trainer paste. Ik geniet nog steeds enorm van het spelletje
bij mijn huidige club, Oranje Nassau. M’n jongere broer
Getuar speelt er ook.’
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TEO VERSUS STUDIESTRESS

NACHTRUST
Teodor Lazarov
Foto: Pepijn van den Broeke

Teo is een cognitieve alchemist. Hij
speurt naar legale en onschadelijke
methodes die van loodzware
tentamenperiodes gouden tijden
maken. Ditmaal: een gezonde dosis
slaap.

Wat als ik je vertel dat er een middel is waarmee
je je brein gegarandeerd tot wel twintig percent
sneller kunt laten werken? Een middel dat ervoor
zorgt dat je lichamelijk zo’n dertig percent sterker
bent en dat bovendien je kansen op ziektes als
kanker, diabetes en alszheimer aanzienlijk verlaagt. Zou je het van me kopen? Je zou gek zijn als
je nee zegt. En ik heb goed nieuws voor je: het is
gratis. Naja, gratis is een relatief begrip. Je betaalt
er geen geld voor. Waar je wel op inlevert? Tijd.
Gemiddeld zo’n acht uur per nacht om precies te
zijn. Ja, ik heb het over slaap.
In drukke periodes lever ik in op m’n nachtrust.
Het gevolg is dat mijn dagen misschien wel langer
zijn, maar ook vol mentale marteling. Wanneer
deadlines naderen kan ik uren naar een leeg
scherm staren zonder dat er iets uit mijn vingers
komt.
Op zondagen, maandagen en dinsdagen presteer
ik het beste. Daarna lijkt mijn werkmojo langzaam te verdwijnen totdat ik op vrijdagmiddag
de handdoek gefrustreerd in de ring gooi. Maar
waarom is dat? Mijn werk is niet eentonig en het
dekt mijn interesses. Bovendien werk ik regelmatig
in de weekenden, al houd ik me dan niet aan
strikte tijden in de ochtend.
Het raadsel houdt me al een tijdje bezig en het
antwoord komt onverwacht tijdens het luisteren
naar Joe Rogans podcast met Dr. Matthew
Walker. Walker heeft een PhD in neurowetenschappen en psychologie. Hij is werkzaam aan
de universiteit van Berkeley en directeur van het
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Foto: Pepijn van den Broeke

Sleep and Neuromagine Lab. Onlangs verscheen
zijn boek Why we Sleep: Unlocking the Power of
Sleep and Dreams.
Matthew Walker bespreekt verschillende aspecten
van slaap die ik hier niet allemaal zal belichten.
Daarvoor moet je het boek kopen of een voorproefje nemen op YouTube (zoek: podcast Rogan
& Walker). Het opvallendst is het grote belang
van nachtrust. We weten dat we moeten slapen,
maar we hebben niet door hoe hard we eronder
lijden als we het niet doen.
Als het niet zo belangrijk zou zijn, waarom
zou Moeder Natuur het dan in stand hebben
gehouden? Waarom is slaap überhaupt ontstaan?
Acht uur slapen betekent in een prehistorische
setting acht lange kwetsbare uren waarin wilde
beesten je zomaar kunnen opeten. Dat moet wel
iets ontzettend waardevols opleveren.
Terug naar mijn ontdekking: op zondag, maandag
en dinsdag ben ik het productiefst. Waarom? Mijn
hypothese is dat ik in het weekend langer slaap
waardoor ik aan het begin van de week fitter ben.
Daarom dwing ik mezelf om tien nachten acht uur
te slapen. Ja, dat is moeilijk als je gewend bent om
laat naar bed te gaan en vroeg op te staan.
Het resultaat liegt er echter niet om. Na een
gewenningsproces van drie dagen val ik aan het
einde van dag vier moeiteloos in slaap, ergens
tussen tien en half elf ’s avonds. De truc van
het vroeg opstaan is: niet snoozen, maar gelijk je
bed uit en een halve liter koud water drinken.
Wanneer de wekker op dag vijf gaat, ben ik fit en
is mijn hoofd helder. Het gaat zelfs zo ver dat ik na
zeven dagen langzaam uit mezelf ontwaak vóórdat
de wekker gaat.
Het ritme bevalt me na een week en zelfs na tien
dagen is er geen haar op mijn hoofd die het anders
wil zien. De werkstress is er nog steeds. Alleen
heb ik nu de drive en de rust in mijn hoofd om
er wat aan te doen. Uitstellen is geen optie, actie
ondernemen is de norm en dat gaat bijna moeiteloos. Soms kijk ik op van mijn beeldscherm en
zijn er twee uren zomaar voorbij gevlogen. En dat
allemaal door acht uurtjes slaap.
Wanneer ik na een trouwerij laat in mijn nest
kruip en de volgende dag uit gewenning vroeg
wakker word, voel ik me min, brak bijna. Het is
alsof ik verslaafd ben geworden aan nachtrust.
Dat is wel een effect om rekening mee te houden.
Maar alles wat je ervoor terugkrijgt is meer dan de
moeite waard, vooral tijdens stressvolle periodes.
Voldoende slaap is misschien wel de ultieme hack
voor fysieke kracht, cognitieve capaciteit, een
topgeheugen en een langer leven. Welterusten.
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lieve.loes@live.nl

Lieve Loes
Hoe komt het dat jongens van die klojo’s zijn als het
gaat om WhatsApp? In de KEI-week heb ik een hele
leuke jongen ontmoet. Slim, intelligent en met veel
belangstelling voor mij. We zijn een paar keer op date
geweest. Ik heb voor hem gekookt en we hebben seks
gehad. Nu wil ik hem graag beter leren kennen. Maar
als ik hem een appje stuur, reageert hij best vaak niet.
Nu heb ik al ruim een week niets van hem gehoord.
Ik ben teleurgesteld en word er onzeker van. Hij zegt
dat hij het druk met school of werk heeft. Op Facebook
zie ik dat hij wel tijd heeft voor zijn vrienden. Is het
gewoon onhandigheid van hem of vindt hij me gewoon
niet leuk genoeg?
			Angelina

je wordt er ook nog een keer begeerlijker door. Als
dat voor jou voelt als een spelletje waar je geen zin in
hebt: laat hem lopen.

Lieve Angelina,
Aantrekkingskracht en verliefd worden werkt bij
mannen vaak anders dan bij vrouwen. Vrouwen
hebben na twee keer seks al het gevoel dat ze
verkering hebben, mannen niet. Er zijn natuurlijk
uitzonderingen: onafhankelijke vrouwen die er
geen moeite mee hebben om zonder persoonlijke
verbinding seks te hebben en mannen die na een
one-night-stand al bij je ouders op bezoek willen.
Je afvragen waarom hij niet op je appjes reageert, is
zinloos. In dingen waar je geen invloed op hebt, kun
je beter geen energie steken. Voor je het weet zit je
de hele dag smachtend naar je scherm te loeren. Het
enige advies dat ik je kan geven is: blijf niet appen en
contact zoeken. Als hij jou een appje stuurt, reageer
dan ook gerust een dag later (playing hard to get). Als
je je onafhankelijk opstelt, voel je je niet alleen beter,

Lieve Bella,
We leven in een genderneutraal tijdperk en een
beetje experimenteren met jongens en meiden is
helemaal hip. De meeste mensen zijn niet honderd
procent homo of hetero. In dat grijze gebied is het
goed om op ontdekkingsreis te gaan. Een goede
vriend zag zijn vader ooit met een man zoenen in een
homobar. Zijn ouders zijn uit elkaar en zijn vader
heeft nu een vriend. Dat heeft voor een hoop verdriet
en ellende gezorgd. Dus Bella, wees eerlijk tegen
je studiegenootje en houd haar niet aan het lijntje.
Kwetsen en gekwetst worden horen bij het leven en
volwassen worden. Of om er een cliché in te gooien:
waar je niet dood aan gaat, maakt je sterker.

Lieve Loes,
Op het introductiekamp ben ik een beetje dom geweest.
In een dronken bui heb ik behoorlijk staan zoenen met
een studiegenootje. We hebben een hele leuke tijd gehad
en er is beslist wel een klik. Punt is dat zij denkt dat
we nu een relatie hebben en ze appt me de hele tijd om
iets af te spreken. Maar ik wil nog helemaal geen vaste
relatie en ben gewoon een beetje aan het experimenteren, ook met jongens. Wat moet ik doen? Ik wil haar
ook niet kwetsen en haar graag als vriendin houden.
			Bella

HANZE

MAG

LIEVE
LOES

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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Another downside of walking is that you must
wake up half an hour earlier (if you are going from
Grote Markt to Hanze) and sometimes you may
not have so much time. In a rainy and windy day
(a common forecast here) walking from the city
center to Hanze feels like the longest hour of your
life. But with a bike you can rush through the
rain. Soaked as well, but feeling warm and full of
endorphins.

OVERCOMING FEAR

‘After dreading getting on my bike, all of a
sudden, one day I loved it and by the end of the
semester I was sad to leave my bike knowing I
wouldn’t bike all summer’, says Raquel.

SCARED OF
BIKING IN
GRONINGEN
Tatiana Coba

When in Groningen, do as the
Groningers do. So over here you
must ride a bike. But what to
do when you never learned how
to do so? Or, maybe even worse,
what should you do when the
mere sight of a bike gives you the
creeps?
Raquel Ortiz shakes while she approaches an
imminent red light. She knows that once she stops
she won’t be able to start up again quickly and
other cyclists will have to surround her, like a rock
cutting a river flow.
‘I was horrible at starting up, and also at crossing
the bridge near the train station’, remembers the
New Yorker who arrived last semester to study a
Master in International Communication.
She knew there would be lots of bicycles in
Groningen, but nobody prepared her to see an
eighty-year-old riding faster than her, or a teenager
riding with no hands. ‘I walked a lot in New York
and took public transportation everywhere, so I
thought I could get away without getting a bike’,
she recalls.
‘I was really nervous. I learned riding a bike when
I was a kid and after that I did not ride very often.
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Every now and then, when visiting a park for an
hour or so. I’d never actually biked every day, near
cars and people’, she says.
Like Raquel, you may be scared of riding through
the hectic traffic, crossing a tegelijk groen (all-directions green) intersection, and you may think it
is best to walk or take the bus. But before you take
a decision, read this article.

BUS VS BIKE

If you come from a big city, riding 25 minutes in a
bus may seem like a short time. But, according to
the transport information 9292.nl you can travel
the same distance by bike, let’s say from Hanze
to Grote Markt, in only fifteen minutes! Imagine
what you could do with those extra ten minutes.
Have breakfast?
Plus, you won’t pay 1.68 Euro, the rate if you have
an OV chip card (without it you pay 2.50). So if
you take a bus twice a day, in a month you would
save more than enough to pay for a decent bike.

WALKING VS BIKE
Walking is certainly cheaper and a good exercise
too. According to the American Centers for
Disease Control and Prevention, walking fast is
a ‘moderate’ aerobic exercise and you should get
daily around 22 minutes of this type of exercise.
While cycling fast is considered a ‘vigorous
exercise’, so you can finish your workout in half
the time.

Right now you may be a little intimidated, but if
you practice every day, by the end of the semester,
you will be able to cross Werkmanbrug (bridge
next to the Groninger Museum) without hitting
any pedestrians. Just remember these important
rules.
1 If there is a triangle on the ground it means you
should yield.
2 In a tegelijk groen (all-directions green at the
same time) intersection, yield to the bike coming
from the right.
3 Stop at zebra crossings for pedestrians (even
when locals don’t).
4 Signal your turns with your arms.
If you need extra help, you can ask a fellow Dutch
classmate to help you, they have been cycling
before they could even walk. Raquel got help from
Caroline Dijkema from City Central, an organization that integrates internationals. Also, there is a
course for beginners from 34.50 Euros in Jasmin
women’s centre, located at Floresstraat 2.

GETTING A BIKE

Ready to give it a try? If you are only staying for
a semester you may want to consider renting a
bike. The total cost is the same as buying one
but without all the hassle of finding a good
bike, repairing it and selling it by the end of the
semester.
Many use SwapFiets, a place where you can rent a
basic bike for twelve Euros a month. It comes with
lights, a luggage carrier and a double lock, which
is a must in a city where the most common crime
is bike theft. Be aware that you must know how to
use a pedal brake.
If you plan to stay longer you may consider getting
your own wheels. You can get decent second-hand
bikes on the internet for less than a hundred
Euros, go to marktplaats.nl or Facebook.
Another option is at the public library (Oude
Boteringestraat 18). On the parking lot you will
find Stallingen, a place that offers good bicycles
for 65 Euros. Keep in mind that they don’t accept
cash, just debit card.
You can also practise your bargaining skills in
second-hand stores. A decent ride could start at
around 70 Euros. Students recommend M-bikes
on Prinsesseweg, De Ganze on Westerhaven,
Refidé at Zernike and Pims Fietsen (Westerkade).

LEGAL
ALIEN
Luuk Steemers

TEODORA COSTACHE (19)
FIRST-YEAR STUDENT
INTERNATIONAL FACILITY
MANAGEMENT
ROMANIA,
21.5 MILLION INHABITANTS,
5.7 TIMES THE SIZE OF
THE NETHERLANDS

‘I have always been very curious about traditions
in different countries. Even when I was a kid I
knew I wanted to travel, meet new people and
discover new countries. I’m the first one in the
family who decided to study abroad. My cousins
and my kid sister of five are very proud of me. My
mother is my role model. She is a lawyer and owns
a management consultancy firm. It is because
of her that I wanted to do a management study
programme.

‘It hasn’t always been easy. I was very nervous
when I arrived in Groningen. Everything was new.
I tended to spend a lot of time with people from
my native country. But I have to learn to speak
English better, to become more fluent. So now I’m
doing my best to meet more Dutch people and
students from other countries. The people here are
kind. I don’t see any stressed people. They smile all
the time and that makes me happy too.
‘I like Groningen immensely, an old city with
many historical buildings. And it’s a really active
city. I think there are more bikes than cars. I really
love the special bike lanes. In Bucharest it’s very
hard to get to certain places by bike.
‘I had been to the Netherlands before. In the
Easter holidays my parents, my sister and I went
to Amsterdam, and we stayed with my uncle in
Maastricht. I really liked the Netherlands, so after
my final exam in Bucharest I talked with one of
my friends who considered studying at RUG. We
decided to go to Groningen together.
‘It’s quite hard to find a room. You hear that all
the time. I actually managed to find a room in
the city centre while I was still in Romania. I
sent a message to a landlord who invited me to
view the room. Two friends of mine who were in
Groningen did that in my place and decided it was
okay. I guess I was lucky.
‘I’m looking forward to the visit from a number
of Romanian friends this month. We’ll go to
Amsterdam, to the concert of DJ Martin Garrix
on 20 October. A month later my parents will stay
with me in Groningen. And after that I’ll spend
the Christmas season in Romania. That doesn’t
seem so far away now.’
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TAKE
CYCLING
LESSONS
NOW!

Tatiana Coba

‘International students are everywhere, they pass
you on the wrong side of the road and cycle at
places where they are not allowed to do so. They
are not ill-mannered, they just do not know
the traffic rules’, says Els Opheikens, a certified
teacher with the Cyclists’ Union (Fietsersbond).
Over five years now Els has taught riding skills to
kids, old people and foreigners. ‘For a Dutchman
it can be hard to understand why some foreigners
can’t cycle. The Dutch learn to ride a bike right
after they learn to walk’, she says.

CYCLING LIKE A DUTCH TODDLER

They never yield, cross
intersections without looking
and brake abruptly in the
middle of the road, crazy cyclers
are everywhere in Groningen.
Most foreigners don’t know
Dutch traffic rules and some
don’t know how to ride a bike.
So why not take a lesson?

‘The difference between novice foreign cyclists
and the Dutch is being able to balance, so we start
by learning them how to do so’, she explains. To
improve the balance, she takes the pedals out of
a bike for grown-ups and has the student sit on
the saddle, feel the balance and walk. ‘Just like a
Dutch toddler’, she laughs.
After that, she teaches the students how to
control the bicycle: pedalling, braking without
falling, and starting over without going sideways.
‘Luckily, up until now my students haven’t had
any accidents during the lessons. Well… in the
beginning they do fall every now and then. But
that’s quite normal, it is part of the learning
process.’
Once Els had a girl from Singapore on the course.
‘The first lesson she was so nervous and excited
that she fainted’, Els remembers. ‘In the end she
managed to cycle, she even sent me a video of her
doing so in Singapore.’

Of course, learning the traffic rules is very
important, Els teaches these in the final part of the
lessons. The main problem for internationals is the
special signs for bicycles. ‘At first foreigners do not
know these signs. And Groningen is very crowded,
so there is danger everywhere, especially when you
don’t know what to do.’

LESSONS FOR INTERNATIONALS

Els says international students should at least take
a couple of lessons to learn the basic rules. If you
can’t cycle at all, it will take you as many as ten
lessons to master it.
Pedro, an American who didn’t know how to
cycle, took seven lessons with Els. A decision that
helped him to integrate more quickly into the
cycling culture. ‘She took me to some Groningen
parks in which the traffic is not so busy, so I could
concentrate on improving my riding skills. All of
the lessons were great!’
However, taking classes is not a guarantee,
sometimes even Els does not succeed. ‘I once
taught a Russian girl. She took twenty lessons and
still didn’t feel sure about cycling. She preferred to
take the bus’, Els remembers.
If you are unsure about your cycling skills,
you should practise, practise and practise. But
to overcome insecurity you can take a couple
of lessons, with a teacher like Els or with an
experienced classmate. It might give you the
confidence and the knowledge you need to have a
sweet ride to class.
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NEW
CROPS

Boudewijn Otten & Luuk Steemers

Late August and early September over
1100 students from abroad came to
study at Hanze University. Who are
they, what are they looking for and
what startled them during their first
days in Groningen?
Simbarashe Lloyd Masukusa (19), Zimbabwe
‘I arrived here yesterday. It was cold, but not too
cold. Groningen is an extremely beautiful city.
I also liked the sophisticated public transport
system that brought me here. I knew Dutch people
cycle a lot, but I was still surprised to see a parking
area crammed with bikes at Schiphol Airport.
‘I have never been abroad for a long time. This is
my first visit to Europe, I wanted to go out of my
comfort zone, to be exposed to the world outside
Zimbabwe. Dutch mechanical engineers have a
good reputation and Hanze offers English programmes in that field, I found out on the website.
So that’s why I’m here. So far I have not felt
alone. I came here with a cousin of mine. When I
enrolled I was told that finding a room might be
challenging. So I started house hunting in June
and got a nice room in the centre.’

Giweon Yoon (26), South Korea
‘I have been here for two weeks now, so I’ve
become a little bit used to the peacefulness and
the relaxed atmosphere. The first days I spent in
Assen with a family I found through Airbnb. They
showed me around the city and they were so nice
to me. Now I have found a room in a student
house, but to tell you the truth, I really miss my
Airbnb family. I’m sure I’ll see them again.
‘In Yong-in City near the capital Seoul I worked
in an art centre as a library volunteer. Now I
want to become an artist. Holland is famous for
its design and illustration. I was admitted to the
Academy Minerva in February after I showed my
portfolio and sent in a number of assignments. Are
you interested to have a look at the first art book
I made? It contains etches, with a story about an
iron foundry I imagined.’

Elisa Hyttinen (30), Finland
‘I’m in my third year of Construction Site
Management at Metropolia UAS in Helsinki.
I used to be a construction painter. So I know
what the guys at a construction site are doing.
I’ve always felt that in fields like construction
and energy efficiency Dutch engineering is more
innovative and professional. In Finland we still
build houses like we did a hundred years ago. So
I expect a lot from the exchange programme in
European Civil Engineering Management I will
follow here.
‘In Finland the summer is bright and beautiful.
Helsinki really comes alive then, with great festivals. But The Nordic winters are long and gloomy.
Only three hours of light. Depressing! That’s why
I always travel a lot in winter. I had never been to
the Netherlands, though. I arrived in Groningen
three days ago. It’s a really beautiful city. I don’t
expect the Dutch culture will be much different
from the Finnish. I’ll be fine here.’

Lucas Brazão (18) from Portugal
‘I’m originally from Barreiro, which is near
Lisbon, on the other side of the river Tagus, or Rio
Tejo in Portuguese. My mother works for the EU
in Holland. I spent seven years at the European
School in Alkmaar. So Holland is very familiar
to me. People in Holland are open and honest.
Portuguese people tend to be rude and stick more
to themselves. I also like the Dutch countryside. I
know there is a lot of pollution in the Netherlands
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but everything looks clean, maybe that’s due to
the vivid colours.
‘My passion is to draw characters for computer
games. So I chose the Game Design Programme
at Hanze. It’s a very all-round programme leaning
towards the technical side, but that suits me fine.
Beside studying I hope I can do a lot of sports.
I’m also looking for a job, maybe dishwashing in
a restaurant. I want to pay for my studies. That
would make my parents and me very proud.’

Ellie Blower (21), New Zealand
‘I think I will easily fit in here. Groningen people
are friendly, when you make eye contact they say
hello. I don’t expect too many culture shocks.
Some things are, let’s say, different. The other day
I was in the swimming pool. In New Zealand we
use different lanes to swim in different directions,
lane 1 for forth, lane 2 for back and so on. The
Dutch just go back and forth in the same lane,
with the risk of collisions.
‘At the Academy Minerva they asked how many of
us were from New Zealand. To my surprise about
a quarter of my group of exchange students raised
their hands. Most of them were from my university too, the Auckland University of Technology,
or AUT as we call it. Very weird to see them for
the first time at the opposite side of the earth.
‘At AUT I study Spatial Design, during my
semester in Groningen I will try to learn as much
as possible about Interior Architecture. I’ve already
seen some remarkable buildings around here,
old ones as well as new ones. In New Zealand
the surroundings, like lawns, gardens and the
pavement, are part of the design of a building.
In the Netherlands you often see that buildings
are situated in an environment where they do not
really fit. Such a pity.
‘I found myself a nice room in the student house
at Winschoterdiep. It has lots of space, I think
I could easily share it. So it feels quite luxurious
living there on my own. It’s not far from Minerva
and the city centre. Yes, I know nightlife is great
over here, but I don’t have the intention to party a
lot. It’s time to get serious. Tot ziens!’

Wahyudio Mahesa (24), Indonesia
‘My name is far too difficult for non-Indonesians,
so I have to pick another one. Dio, perhaps, or
Opa or Kakek which already are my nicknames
back home. They both mean grandfather in
Bahasa Indonesia. I was given those names because
my face looks old, and it might also be for the wise
things I say. That’s a joke, of course.
‘I live at my sister’s place in Paddepoel. Actually,
she is quite famous in Indonesia. She has written
a book about her experiences as a student in
Groningen. It’s really popular, almost every
Indonesian student who wants to study in Europe
has read it.
‘Living with my sister’s family – yes, she is married
– has some advantages, of course. I don’t have to
pay rent, and the food is for free. On the other
hand, she is kind of strict. I have to help with
cleaning and she insists on me coming home at ten
in the evening, which is very early.
‘Groningen has a chill vibe. It’s a perfect place,
especially for free spirits like myself. I want to
become a university lecturer, but to do so I have to
earn a master’s degree first. That’s why I enrolled
at the International Business programme at Hanze
University.’

Doroteya Veselinova (18), Bulgaria
‘I have been in Groningen for less than a month
and it already feels like my second home. In
Bulgaria stress is reigning, people have to make
every effort to make ends meet. Poverty can bring
out the unfriendly side of people.

‘Look, I’ve already made a painting of one of the
Groningen canals. I was still young when my
mother gave me a book about Vincent van Gogh.
The work said little to her, but for me it was
overwhelming. What a power and imagination.
Painting and drawing, I have wanted that ever
since. I really love it. The fire started burning and
it has never been extinguished. Now I can enjoy
four years at the Academy Minerva.
‘I came to Groningen on 1 August. My father
and I took two weeks to discover the city. And of
course my parents wanted to know if I would be
at my place here. It is a big step, I come from a
small village in the north of Bulgaria, Dvi Mogili.
That means Two Hills, or Twin Peaks. Groningen
is very different from what I’m used to. So flat,
so neat, the streets are very clean, the houses,
everything.
‘I’ll stay here for at least four years. I do want to
learn Dutch. I hope that will increase my chances
of getting a job, because I have to earn money.
Money is a problem, of course, but that applies to
most students, doesn’t it?’

Stevie Atterbury (23), United States of America
‘I am pursuing the master’s programme Sustainable Energy System Management. I can’t think
of anything more positive than contributing to
a cleaner environment. As a matter of fact the
transition to renewable energy is inevitable, and
more and more people are aware of that.
‘I do have knowledge of the technical aspects, but
I think I will really come into my own in a management role. Sure, I could also start a business, why
not? I’m thinking of staying in Europe after I’ve
earned my master’s degree. Europeans are frontrunners in the energy transition.
‘I lived in Groningen before, last year I was an
exchange student. Thanks to a friend of a friend
I found this studio near Vismarkt, it couldn’t be
better. There are lots of nice places. Yesterday I
went to one of those billiard cafés to play nineball.
‘I spent two weeks in Amsterdam. It’s nice, but
a little too busy. So I like Amsterdam, but I love
Groningen, such a nice place. There are so many
things to experience, yet, the atmosphere is free
and easy. Everyone is cycling, for me that’s the
perfect way to unwind.’
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