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SPECIAL VOOR EERSTEJAARS

WELKOM BIJ
UVA & HVA!

Alle tips & tricks over wonen, mode,
eten en sporten in Amsterdam

ADVERTENTIE

WAT STAAT ER NA JE STUDIE OP JOUW CV?

HVA.NL/NAASTJESTUDIE
De HvA biedt jou verschillende manieren om je, samen met andere
studenten, in te zetten voor wat jou bezighoudt en jij belangrijk vindt.
Van opleidingscommissies en medezeggenschap tot studieverenigingen en
het organiseren van evenementen, er zit altijd wat voor jou bij!
Deelname gaat altijd gepaard met scholing en een inwerkperiode. Je hoeft
het dus nog niet te kunnen! Interesse en actieve houding zijn belangrijker.

NIEUWSGIERIG?
Kijk op hva.nl/naastjestudie of stuur een e-mail naar participatie@hva.nl.

VRAGEN?
Neem dan vooral contact op, want we helpen je graag!

CREATING TOMORROW
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INTERVIE W

Peter
Pannekoek
De meeste cabaretiers zijn volgens
hem depri motherfuckers, maar zelf is
hij ook in het dagelijks leven altijd in
voor een geintje. Liefst ten koste van
zijn vrienden, dat dan weer wel. ‘Bij
mijn beste maat, die een hele leuke
vriendin heeft, een slipje in de bank
verstoppen. Dat vind ik leuk.’
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ACHTERGROND

Bangen
uit je bol
Seks kan erg fijn zijn en drugs
kunnen erg leuk zijn. Dus tegelijk
is het helemaal het einde. Toch? We
zochten het uit: op welke (verboden)
middelen neuk je nou eigenlijk het
allerlekkerst?
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Dress the part
Hoe kun je bij jouw studie zo hip mogelijk voor de dag komen?
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Dag, pa en ma
Ga toch lekker op kamers. Ja, het is reteduur, nee, er wordt niet meer voor je gekookt
en ja, helaas, je moet zelf de (af)was doen. Maar je krijgt er zo veel voor terug. Ga, nu
het kan!
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Redactioneel
Onthouden
Altan Erdogan, hoofdredacteur Folia

H

Knoop in je zakdoek
Je weet inmiddels dat je slim genoeg bent, maar hoe
onthoud je in godsallejezusnaam al die nieuwe stof?
We vroegen studenten naar hun beste, altijd werkende
stampmethode. Met verrassende resultaten.

et was volslagen nieuw voor mij, maar het schijnt dat
er mensen zijn die zaken goed kunnen onthouden als ze
in een bad gaan zitten. Het mooiste is nog dat dit bad bij
voorkeur leeg moet zijn, dat vertelde ons in ieder geval Lily
George, student media, informatie & communicatie (zie pagina 42-43). Zal wel iets te maken hebben met de stilte, een
leeg hoofd en dus, nou ja, een leeg bad.
Ik vraag me trouwens af wie van jullie een bad heeft in de
studentenkamer die je net hebt betrokken. En als dat bad er
al is, zit het ongetwijfeld de komende tijd vol met koud water
en heel veel blikjes bier. (Misschien is een lege en schone
badkamer een mooie reden om af en toe bij je ouders terug
te komen.)
Een leeg hoofd heb je als eerstejaars vast óók niet momenteel. Nieuwe woonruimte, een nieuwe stad, nieuwe medestudenten, nieuwe gebruiken, nieuwe vrienden en – wie weet
– een nieuwe liefde; heel veel dingen gaan deze maanden
het ene oor in en het andere weer net zo hard uit – ja, ook de
naam van die nieuwe liefde soms.
Daarom helpen we je een beetje op weg in Amsterdam met
dit speciale nummer. We hebben tips voor je van ervaringsdeskundigen en verhalen over wonen, eten, sporten, uitgaan
en kleding, én dus enkele originele manieren om straks
dingen te onthouden.
Gelukkig hoef je de belangrijkste zaken die gebeuren op
UvA of HvA niet allemaal zelf in je hoofd te bewaren of op
te zoeken. Dat doen wij de komende jaren voor je. Jij hoeft
alleen maar af en toe het laatste nieuws over je hogeschool
of universiteit te checken op folia.nl of het magazine van
Folia uit de bakken te halen (ze staan bij de ingang van het
gebouw waar je studeert).
Folia is ook prima te lezen in bad trouwens. Vol of leeg.
Fijne introductieweken en een prachtige studie! ↙

En verder…
6 Leuke cafés
9, 15, 31 en 37 Mijn eerste jaar
14, 20, 36, 41 en 46 Tips en tricks
22 Deze sporten zijn ook leuk
28 Studentencultuurquiz
38 Zo blijf je als student gezond
47 Uitslag quiz

www.folia.nl
@Folia
FoliaNL
FoliaTV
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DRINKEN
DOE JE HIER
De start van je studiecarrière aan de UvA of HvA
betekent ook het ontdekken van Amsterdam. Waar kun
je in de hoofdstad terecht voor een goeie borrel of hap
zonder op het Leidse- of Rembrandtplein tussen de
toeristen te eindigen?
tekst en illustratie Daan van Acht

DE CEUVEL
Korte Papaverweg 4
Een van de parels van Noord. Café
de Ceuvel is net even anders dan de
gemiddelde hipstermagneet in Amsterdam.
Het ligt pal naast een reeks verbouwde
woonboten, waar hippe start-ups en bedrijven in
zijn gevestigd. Loop er met een biertje in je hand
via een kronkelend pad doorheen, of waag
je aan de dumpster dish – een gerecht
van groenten die gered zijn van
de afvalbak.

ROEST
Jacob Bontiusplaats 1
Roest is een multitalent. Je kunt er
goed speciaalbiertjes drinken en genieten
van burgers en steenovenpizza’s, of de
wisselende kunst aan de muren bewonderen en
’s avonds een dansje wagen. Nog een pluspunt:
Roest beschikt over een geïmproviseerd
strandje, met uitzicht op het imposante
gebouw waar de Volkskrant, Het
Parool en Trouw in huizen.

BRANDSTOF
Marnixstraat 341
Wil je reuring en ben je niet vies
van voorbijslingerende bierfietsen en het
continue geklingel van trams, dan ben je bij
Brandstof aan het juiste adres. Op de drukke
kruising Rozengracht-Marnixstraat is namelijk
altijd wel wat te beleven, al is Brandstof ook
vanwege de goeie tuna melt of de
befaamde Brandstofburger de
moeite waard.
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LOUIE LOUIE

VAN MECHELEN

Linnaeusstraat 11a

Sloterkade 96-97

Na West was het de beurt aan Oost

Ideaal voor de vrijmibo – of welke mibo

om de verhipping in te zetten. Louie Louie is

dan ook, want Van Mechelen is zeven dagen

daar een mooi voorbeeld van: in een prachtig

per week tot minimaal één uur ’s nachts open.

gerenoveerd pand nuttig je zoete aardappelfrietjes

Van buiten valt het café aan de Sloterkade, op een

en nip je aan een gin-tonic, of geniet je op het

steenworp van de zuidkant van het Vondelpark,

fijne terras tot laat van de zon. Opgelet: in-

nauwelijks op. Zonde, want als je eenmaal

middels heeft compleet Amsterdam Louie

binnen bent ontpopt Van Mechelen zich tot

Louie ontdekt, dus arriveer op tijd.

een balzaal waar het (speciaal)bier
rijkelijk vloeit.

BAR MOUSTACHE
Utrechtsestraat 141
Bar Moustache is de perfecte
uitvalsbasis voor of na een middagje
shoppen. In de Utrechtsestraat zitten genoeg
conceptstores (en platenzaak Concerto!)
en vintage-walhalla Waterlooplein ligt om de
hoek. Bar Moustache heeft een gevarieerde
ontbijt-, lunch- en dinerkaart en de prijzen
rijzen nog niet de pan uit.

DE PLANTAGE
Plantage Kerklaan 36
De Plantage is alleen al de moeite waard
vanwege de Plantagebuurt, waar je onder
meer de prachtige Hortus Botanicus en het
eeuwenoude Artis vindt. Kosten noch moeite zijn
gespaard voor de inrichting van De Plantage;
voorin kan stijlvol worden geborreld, achterin
bevindt zich in een grote glazen serre het
restaurant, pal naast het Artisplein.

BRIX
Wolvenstraat 16
In het overvolle en door commercie
geteisterde centrum, met haar vele zinloze
Nutella- en kaaswinkels, is BRIX een van de
weinige fijne plekken om met vriend(in)/moeder/
geliefde te lunchen. De zwoele soulstemmen van
India.Arie en Jill Scott die met regelmaat door
de speakers klinken, maken die uitsmijter
met Zeeuws spek net wat smakelijker.

INGEZONDEN MEDEDELING

ASVA IS ER VOOR JOU
De ASVA studentenunie is er voor alle Amsterdamse studenten.
Voor jou dus. ASVA strijdt voor goed onderwijs en betaalbare
studentenwoningen en biedt je allerlei diensten aan. ASVA
staat klaar om het jou tijdens je studie zo makkelijk mogelijk te
maken. Meer weten? Check WWW.ASVA.NL

Mijn eerste jaar
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Mona Keijzer
(47), Tweede Kamerlid CDA
Juridische bestuurskunde en Nederlands recht (UvA)

k herinner me vooral het ultieme gevoel van vrijheid.
Ik liep urenlang door de stad, in de Kalverstraat, de
Bijenkorf, richting de Westerkerk. Vooral kijken en niet
kopen, want geld had ik niet. Aan uitgaan had ik niet zo’n
behoefte. Ik deed wel leuke dingen, maar het ging niet
zoals bij mijn oudste zoon. Hij is lid van een studentenvereniging en ik weet dat hij er naast zijn studie een druk
sociaal leven op nahoudt. Ik vermoed zo maar eens dat
daar nogal wat bier aan te pas komt.
In mijn eerste jaar heb ik echt moeten leren plannen.
Op de middelbare school leerde ik gewoon wat er werd
opgegeven en haalde ik alle vakken met twee vingers in
mijn neus. Maar op de universiteit draait het om eigen
verantwoordelijkheid. Ik moest mezelf aanleren om op
tijd voor tentamens te gaan leren. Dat raad ik studenten
ook zeker aan, want als je met een vuistdik boek tot het

HH/PETER HILZ

‘I

laatste moment wacht, haal je het niet.
Ik ben opgegroeid in Volendam. Het leek me logisch
om in Amsterdam te gaan studeren, lekker dichtbij. De
eerste twee jaar woonde ik nog gezellig thuis. Later ging ik
samenwonen met mijn man, met wie ik toen al verkering
had. Als student heb je weinig zorgen.’ ↙ Nina Schuyffel

Harm Edens
(54), presentator
Nederlands (RUG) en theaterwetenschap (UvA)

‘O

p mijn eerste dag in Amsterdam kwam ik meteen
terecht op de Zeedijk. Die stond in de jaren tachtig
bekend als de slechtste straat van Nederland; als je de media moest geloven werd je er binnen een minuut beroofd
en verkracht. Er hing een nare sfeer. Gelukkig belandde ik
daarna al snel op de Nieuwe Doelenstraat, waar mijn facul-

teit was gevestigd. Dat was een gezellig, hecht instituut,
waar mensen werkten met veel verstand van het vak.
De studie theaterwetenschap had een goede combinatie tussen theorie en praktijk, ik ging meteen aan de slag
als dramaturg, regisseur én acteur. Maar ook het academische aspect was belangrijk. Universitaire studies dwingen je tot nadenken, dat is goed voor allerlei beroepen
– ook als je scenarioschrijver of presentator wilt worden.
Ik vind het storend als mensen zeggen dat een studie
geen baangarantie heeft. Het lijkt soms wel of studenten tegenwoordig het liefst zo veel mogelijk geld willen
verdienen. Het leukste aan studeren is nu juist dat je alles
kunt leren wat je wilt. En nog beter: je onthoudt het ook,
dat wordt na je 35e alleen maar minder. Dus gebruik deze
tijd om zoveel mogelijk talenten te ontdekken. Dan komt
er vanzelf iets op je pad dat bij je past.’ ↙ Nina Schuyffel

BN’ers en Folia-columnisten vertellen over hun studietijd. Zie ook pagina 15, 31 en 37.
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Peter Pannekoek:

‘IK WAS DE
NATTE DROOM
VAN ELKE
ONTGROENER’
tekst Carlijn Schepers
foto’s Hans Peter van Velthoven

Hij reisde met een onbekende vrouw naar Parijs, kreeg cement in
zijn oog, haalde de gekste grappen uit en had een bijna-doodervaring
tijdens zijn ontgroening. Peter Pannekoek (30) hield genoeg wilde
verhalen over aan zijn studententijd. En die kan de stand-upcomedian
mooi gebruiken voor zijn shows tijdens de UvA-intreeweek en
KersVers, de introductie van de HvA. Pannekoeks beste advies aan
eerstejaars: ‘Ga voor een goed verhaal.’

11

Peter Pannekoek HOUDT ER
NIET VAN ALS ANDEREN SLIMMER ZIJN
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‘De meeste cabaretiers zijn best wel
depri motherfuckers’

‘J

e mag roken als je wilt. Vind
je het stom als ik rook?’
vraagt Peter Pannekoek. We
zitten aan de keukentafel van zijn
appartement in Amsterdam, vlakbij
de Roeterseilandcampus. ‘Iedereen
zegt dat het een echt mannenhuis
is.’ Het is inderdaad een beetje een
man cave; een drukke inrichting met
leren stoelen, vaat op het aanrecht en
een grote tafel van ruw hout. Ook de
kleurrijke kunst aan de muur valt op.
Op sommige schilderijen staan van die
enge mannetjes die je zo een bad trip
insturen als je ze bekijkt onder invloed
van drugs. Over verdovende middelen
gesproken. Pannekoek verontschuldigt
zich; hij heeft een megakater en dit
is al zijn vierde interview van de dag.
Desondanks zit hij nog vol energie. ‘Ik
leef geloof ik weer een beetje op.’

hoor. Ik ben wel een van de vrolijkere
in het wereldje.’

Welke vraag heb je vandaag al te
vaak gehoord? Dan begin ik daar
niet mee.

Pas je je show nog aan het jongere
publiek aan?

‘Het is altijd goed bedoeld hoor. Maar
veel van de vragen die mij gesteld worden, zijn zo moeilijk te beantwoorden.
“Waar haal je je inspiratie vandaan?”
“Waar gaat de voorstelling over?” De
antwoorden zijn ook niet echt grappig.’

En van een cabaretier wordt natuurlijk verwacht dat hij grappig is.
‘Dat vind ik altijd zo ongemakkelijk.
Het is heel moeilijk over iets grappigs
ook weer grappig te gaan lullen. Ik
denk altijd dat ik heel erg tegenval in
een interview.’

Best vermoeiend ook, altijd
grappig zijn.
‘Ja, en de meeste cabaretiers zijn best
wel depri motherfuckers. Maar ik niet,

Je treedt op bij de eerstejaarsintroductie van de UvA en de HvA.
Verschilt het studentenpubliek van
je normale publiek?
‘Ik vind het leuker, want het is meer van
mijn leeftijd. In principe zou het beter
moeten aanslaan. Het enige probleem
met introductiedingen: er komt een
soort ongemak bij kijken. Het is net één
grote date. En dates zijn geen geweldig
publiek, want die durven niet overal
om te lachen. Ze zijn elkaar aan nog het
aftasten en zijn bang dat de ander het
stom vindt als ze iets grappig vinden. Dus alle studenten die dit lezen:
ontspan! Laat het lekker over je heen
komen. Bovendien: het is toch donker
in de zaal.’

‘Niet echt. Ik zal misschien iets meer
verwijzingen maken naar Game of
Thrones of Breaking Bad. En natuurlijk
ga ik het hebben over het studentenleven en hoe ik als student veel vrienden
heb genaaid.’

allemaal e-mailadressen ingevuld van
mensen die al lang een goedlopende
relatie hadden. Ja, toen was er wel wat
heibel her en der. Ook ben ik nog steeds
van plan om bij mijn beste maat – met
een hartstikke leuke vriendin – een
keer een slipje in de bank te verstoppen.
Dat vind ik leuk, een beetje gezeik.’

Waren er nooit mensen die zeiden:
nu ben je echt te ver gegaan?
‘Uhm… soms vergat ik te vertellen dat
iets een grap was. Zo had ik een huisgenoot die ik veel fuckte. Ik ging echt
naar de feestwinkel om daar shit voor te
kopen enzo. Je hebt bijvoorbeeld tabletten die je installeert in de douchekraan
en dan lijkt het alsof je overspoeld
wordt met bloed als je gaat douchen.
Dat soort zaken. Dus ik heb bij hem een
keer een nepworm in de broccoli gedaan. En ik vergat achteraf te vertellen
dat die nep was. Dus jaren later gingen
we ergens uit eten en kregen we een
gerecht met broccoli erin. Zei hij: “Dat
eet ik niet.” Toen moest ik hem dus
vertellen dat die worm destijds niet echt
was. Hij heeft door mijn grap gewoon
vijf jaar lang geen broccoli gegeten!’

Hoe deed je dat dan?

Je was zelf ook student aan de UvA,
toch?

‘Als ik dat nu in Folia ga vertellen, kent
iedereen straks het verhaal al!’

‘Ja. Economie & bedrijfskunde, en
media & cultuur.’

Er is vast wel een verhaal dat niet
in de show komt?

Allebei afgemaakt?

‘Ik heb wel eens een soa gehad en toen
was er zo’n website: chlamydiatest.nl.
Zo kwam ik achter de meest laffe optie
om de ander in te lichten. Als je te bang
was om je bedpartners te bellen, kon
je hier hun e-mailadres invullen zodat
ze een mailtje kregen. Toen heb ik

‘Allebei cum laude niet afgemaakt. De
eerste grap van vandaag, dit. Yes. Op
een gegeven moment ging ik optreden
en kon ik daar geld mee verdienen. Dat
vond ik leuker dus dacht ik: fok it. En
over media & cultuur: dat is de meest
be-la-che-lijk-e studie in Nederland.
Het slaat werkelijk nergens op. Hoe kan
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‘Media & cultuur is echt
een non-studie’
ik ervoor zorgen dat ik met stufi films
kan kijken? Het is echt een non-studie.
Hartstikke cool, maar echt idioot.’

Hoe beviel het studeren?
‘Ik trok het niet zo goed. Ik weet niet
echt waarom, want de middelbare
school vond ik heel leuk. Het viel me
denk ik tegen hoe niet-goed ik erin was.
Op het vwo haalde ik gemakkelijk hoge
cijfers, maar op de UvA kwam ik erachter dat anderen veel slimmer waren.
Daar hou ik nooit zo van. Ik moest er te
veel tijd in steken en daar had ik helemaal geen zin in. Ik wilde shit doen, en
Amsterdam ontdekken.’

huispoort vond ik echt super. Dat
hofje! Ik voelde me echt een soort
Cambridge-achtige student. En ik
moest erg wennen aan hoe massaal het
was. Je wordt wel geconfronteerd met je
eigen nietigheid.’

Voelde je je een nummertje?
‘Het viel niemand op als je niet kwam.’

En enge dingen als nieuwe vrienden
maken, hoe ging je daarmee om?
‘Je ziet vaak dat mensen aan hun groepje van de middelbare blijven plakken.
Daar geloof ik niet in. Volgens mij moet
je helemaal loskomen van vroeger. Studeren is een doorstart maken. Je kunt
een paar dingen veranderen. Er zijn
vast roddels en gênante dingen die je
achter je kunt laten. Het is een nieuwe
kans, daar moet je volledig voor gaan.’

Wat is dé tip die je eerstejaars wil
geven?
‘Ik zeg altijd: ga voor een goed verhaal.
Ik heb een keer in een wilde nacht een
meisje ontmoet. Ze was wat ouder. Ik
22, zij 28, zoiets. En we waren lam. Ze
vroeg: “Zullen we naar Parijs gaan?”
Nu klink ik wel heel Youp van het Hekkerig trouwens. Wat ik bedoel is: zoek
het avontuur op. Probéér shit.’

Ging je meteen op kamers?
‘Ik kwam uit Hilversum, dus Amsterdam was redelijk in de buurt. Maar ik
ging hier toch wonen. Eerst met mijn
beste vriendin en later met gasten, dat
werkte beter. Een chick en een gozer,
dat is toch weird. Je verschilt te veel:
qua schoonmaken en dat soort dingen.’

Vertel eens over jouw avontuur in
Parijs dan?
‘Het was een hel!’

Hoe was je als eerstejaars? De
grapjas van de klas of keek je de kat
uit de boom?
‘Binnen de studie was ik redelijk afstandelijk. Maar daarbuiten ben ik wel de,
eh, gangmaker. Ook al vind ik dat zo’n
goor woord. Je kunt me altijd bellen om
shit te doen. Gekke dingen. Daar ben
ik wel voor in. Ik verveelde me gewoon
tijdens die hoorcolleges en had al helemaal geen behoefte met mensen van
mijn werkgroep dingen te gaan doen. Ik
zocht mijn vrienden meer daarbuiten.’

Wat staat je nog het meest bij uit je
eerste studiejaar?
‘Ik herinner mijn eerste indruk van
de gebouwen nog goed. De Oudeman-

CV PE TE R
PAN N E KO E K
1986 Geboren in Hilversum
2006 Winnaar Amsterdam
Kleinkunst Festival
Comedyconcours
2007 Vaste comedian
Comedytrain
2013 Voorprogramma Theo
Maassen
2014-nu Wekelijks optreden De
Wereld Draait Door
2015 Theaterdebuut Zacht van
binnen

Echt?
‘Ja! Toen we nuchter waren, was er
totáál geen klik. Dronken waren we
top, maar nuchter was het helemaal niet
zo leuk. We hadden iemand betaald
om ons over de grens te rijden en daar
hebben we de trein naar Parijs gepakt.
Maar bij Zuid-Brabant kwam ik er
al achter dat ik haar niks vond. Toch
dacht ik: nu gaan we het uitzitten ook.
Dat vond ik dan ook wel weer interessant.’

En toen?
‘We zijn gewoon gaan wandelen en
die shit, naar cafeetjes enzo. Maar na
een dag zijn we weer teruggegaan. Een
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andere goede tip is trouwens: omring je
met de grootste gekken.’

Onder eerstejaars komt ook veel
eenzaamheid voor. Heb je daar nog
tips voor?

Want dan krijg je zelf ook een levendig leven?

‘Jezus, ik ben geen vriendentherapeut.
Spreek maar gewoon iemand aan, de
luie flikkers. Nee, ik snap die eenzaamheid echt wel. Maar je moet een beetje
de charme inzien van het onbekende.
Dat je er pas na een jaar achter komt
hoe die indeling van die grachten
werkt enzo.’

‘Ja, en goede verhalen.’

Heb je nog meer goede verhalen?
‘Ik ben ook eens naar een hardcorefeest
geweest met een maat. Was ook de hel.
Maar niet alle verhalen eindigen zo
hoor. Ik heb ook een tijd geprobeerd
met wat maten overal gratis naar
binnen te komen. Dan gingen we naar
een jazzfestival in Montreux, waar
artiesten als Beyoncé en Alicia Keys
optreden. Daar probeerden we ons als
Heineken naar binnen te lullen. Werkte
altijd. Natuurlijk hadden we wel chique
pakken aangetrokken en wat namen
opgezocht van mensen die er echt
werken. Zo zijn we op best veel plekken
binnen gekomen.’

Heb je van dingen spijt uit je studententijd?
‘Niet echt spijt, maar ik vind wel dingen
jammer. Dat ik niet aan de intreeweek
heb meegedaan bijvoorbeeld, want daar
kun je veel mensen leren kennen. Dat
ik te weinig in de UB heb gezeten. Dat
ik geen filosofie heb gestudeerd. En
van de keren dat ik in het ziekenhuis
ben beland.’

Wanneer dan?
‘Die ene keer dat ik cement in m’n oog
had bijvoorbeeld. Ik was met maten in
de kroeg en die gingen even naar buiten.
Er was daar een bouwterrein waar ze een
soort meel vonden. Dat gooiden ze over
zichzelf heen, zodat ze spoken werden.
Tja, dronkenschap hè? Dus zij komen
terug de kroeg in met dat meel om van
mij ook een spook te maken. Ze wisten
ook niet dat het cement was, toen ze het
in m’n gezicht gooiden. Vervolgens wil
ik het uit mijn ogen spoelen. Maar dan
wordt het pas hard. Het begon enorm te
branden. In het ziekenhuis hoorde ik dat
mijn hoornvlies was weggebrand. Gelukkig achteraf zonder blijvende schade.’

Zou je ze ook adviseren bij een
studentenvereniging te gaan?

TIPS & TRICKS
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Feline Benavides
(psychobiologie, UvA)

‘Ik vind dat zeker geen slecht iets.
Zolang je je oogkleppen een beetje
afhoudt. Ik heb zelf ook bij een
vereniging gezeten, maar daar vertel
ik nooit over. Voordat ik in het hokje
“corpsbal” wordt gestopt, waar ik niet
in pas. Bovendien was ik er
ook bijna nooit.’

Dus je hebt ook een ontgroening
meegemaakt?
‘Ja. Dat lijkt iets totaal debiels van
buitenaf, maar is gewoon een spel.
Ik zie het als een soort LARP’en,
maar dan een nare variant. Ik vond de
ontgroening eigenlijk wel leuk. Ik kom
uit het Gooi, dus je zou verwachten dat
ik er vooraf wel wat van af zou weten.
Maar ik had geen idéé. Ik geloofde
alles en dacht: dit kan eeuwig
doorgaan. Ik was de natte droom van
elke ontgroener; zo’n idioot die overal
in meeging.’

Wat vond je het ergste onderdeel?
‘In de gracht zwemmen. Dat was zo
fakking koud. En toen kwam er een
rondvaartboot aan. Ik dacht echt: dit
is het einde. Ik word door die propellers verwoest! Maar het liep allemaal
goed af.’

Wat wil je de eerstejaars als laatste
nog meegeven?
‘Alles wordt beter als je ouder wordt.
Natuurlijk is gaan studeren ook fucking
scary en ingewikkeld, maar geloof me:
het komt allemaal goed.’ ↙

Thuis

‘W

at je echt moet weten als je gaat
studeren op Science Park is dat
er super- superweinig studieplekken zijn.
Vooral tijdens tentamenweken, maar vaak
ook daarbuiten, is het echt moeilijk om
een studieplek te vinden. Als je voor twaalf
uur ’s middags komt kun je nog geluk hebben. Maar rond één uur is het echt spitsuur
en is er moeilijk iets te vinden. Kom dus
in elk geval daarvoor. Misschien kan de
faculteit dit ook aan de nieuwe eerstejaars
communiceren? En verder sowieso graag
meer studieplekken creëren, want nu is het
zo dat als ik echt wil studeren, ik thuis blijf.
Dat wil ik best, maar het moet niet een
vereiste zijn om goed een goed cijfer te
kunnen halen.’ ↙ Dirk Wolthekker

Mijn eerste jaar

AUGUSTUS 2016

Caroline de Bruijn
(53), actrice
Dansopleiding (Nationale Balletacademie) en rechten (UvA)

k ging naar Amsterdam voor de balletacademie, maar
wilde daarnaast ook een universitaire studie doen.
Dat werd rechten. De eerste keer dat ik door de Oude
Manhuispoort liep, dacht ik: wauw, wat gaaf dat ik hier
mag studeren. Ik voelde me ontzettend bevoorrecht.
Tegenwoordig behoort het geloof ik niet meer zo tot de
mogelijkheden om tegelijkertijd een universitaire en een
praktische studie te volgen, maar als het enigszins mogelijk is zeg ik: doen! Mijn rechtskennis pas ik nog steeds
dagelijks toe, bijvoorbeeld bij het afsluiten van contracten. Via mijn studentenvereniging ASC/AVSV kwam ik
terecht bij het studententoneel en zo ben ik uiteindelijk de
acteerwereld ingerold.
Amsterdam was voor mij, als meisje uit Eindhoven, het
andere eind van de wereld. Tot op de dag van vandaag ben
ik blij dat ik lid ben geworden. Het is een handige, makke-

HH/PATRICK HARDERWIJK

‘I

lijke manier om je meteen helemaal thuis te voelen in een
stad. Het was toen ook niet zo ballerig als iedereen dacht.
Onder invloed van de tijdgeest, met bijvoorbeeld de krakersbeweging, werd het corps vrijer: die parelkettinkjes en hockeyers vormden maar een klein deel, ik kon me er helemaal
op mijn eigen manier ontplooien.’ ↙ Nina Schuyffel

Robert Vuijsje
(45), journalist en schrijver

HH/MARCO BAKKER

Sociologie en Amerikanistiek (UvA)

‘O

mdat mijn moeder uit Amerika komt en we daar
vroeger elk jaar op vakantie gingen, raakte ik al jong
geïnteresseerd in de Amerikaanse cultuur. Om Amerikanistiek
te kunnen studeren moest ik eerst een propedeuse halen.
Ik begon met geschiedenis, maar dat vond ik zo saai dat ik
halverwege het jaar omschakelde naar sociologie. Later besefte ik pas hoeveel ik aan die propedeuse heb gehad: in mijn

werk onderzoek ik hoe mensen van verschillende afkomst
in Nederland met elkaar samenwonen. Die manier van naar
groepen kijken heb ik echt meegekregen van sociologie.
Ik ben in Amsterdam opgegroeid. Ik had mijn vrienden
van de middelbare school en tijdens het studeren voelde ik
geen enkele noodzaak om nieuwe contacten op te doen. Ik
zat dan wel op kamers, maar bracht elke week de was naar
mijn moeder en kwam ook nog vaak thuis eten. Pas toen
ik als uitwisselingsstudent een jaar aan de Universiteit van
Memphis studeerde, werd ik een echte student. Ik woonde
op een campus en ontmoette mensen van over de hele
wereld, uit verschillende milieus. Achteraf is dat jaar heel
goed voor mij geweest. Ik werd minder verlegen en kreeg
vriendinnetjes, en besefte dat het voor lang niet iedereen
vanzelfsprekend is om naar de universiteit te gaan.’ ↙
Nina Schuyffel
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VAN BIL
OP EEN PIL
In je studententijd in Amsterdam kom je met een aantal dingen zeker in aanraking:
knikkebollen tijdens colleges, geklungel met vakaanmeldingen, muizen in gedeelde
studentenkeukens, toeristen voor je fiets en files in de UB. Maar ook met seks en drugs.
Misschien wel tegelijkertijd. Wat kun je verwachten van je pilletje, drankje, snuifje,
paddenstoeltje of jointje als je met die leuke studiegenoot tussen de lakens duikt?

tekst Carlijn Schepers
illustraties Daniel Roozendaal

Alcohol

M

et stip op één: de combinatie waarmee de meeste studenten bekend zijn. Iedereen ervoer
het weleens, of kent een verhaal waarbij alcohol en seks leidde tot een knallende óf
belabberde vrijpartij. ‘Alcohol is de meest gebruikte drug, ook tijdens de seks,’ vertelt Judith
Noijen van Unity, een organisatie die voorlichting geeft over drugs. ‘De hoeveelheid bepaalt of
de combinatie succesvol is of niet.’ Bij een lage dosering kan alcohol een positief effect hebben
op de zin in seks en werkt het ontremmend. Je wordt losser, meer ontspannen, en durft meer.
Sociale angsten vallen weg. Volgens Mark Spiering, docent seksuologie aan de UvA, kan dit
prettig maar ook nadelig zijn. ‘Je kunt dingen doen waar je later spijt van krijgt, maar dat
geldt voor vrijwel alle drugs. Je gaat gemakkelijker over grenzen heen.’ Spiering zegt verder dat
te veel alcohol verdovend werkt en erectieproblemen en een uitgesteld orgasme kan veroorzaken. Student Kevin kan zich daar wel in vinden. ‘Drink ik te veel, dan krijg ik hem niet meer stijf.
En als je zoveel drinkt dat alles gaat draaien, werkt dat ook niet echt bevorderlijk voor de seks.
De volgende dag kan overmatig alcoholgebruik trouwens wél voordelen hebben. Mijn vriendin
vindt katerseks ontzettend geil.’
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Xtc

X

tc heet niet voor niets de love-drug. Je vindt iedereen leuk,
krijgt kriebels in je buik en wil opeens ontzettend graag je
medemens knuffelen. Maar is het ook een seksdrug? Onderzoeker Linda Duits denkt meteen aan Op een sexuele wijze van
de Jeugd van Tegenwoordig. Vjeze Fur zingt over van bil gaan
met een pil: ‘Naschokken alles, baby girl hou op. Want m’n
hele hele hoofd voelt als knetterkauwgom.’ ‘Sommige mensen
willen inderdaad alleen knuffelen. Bij anderen slaat het intense
liefdesgevoel om in iets seksueels,’ zegt Duits. ‘Begrijpelijk,
want je zintuigen worden versterkt en aanrakingen voelen intenser. Saaie plekjes van je lichaam worden opeens spannend.’
Noijen voegt toe dat xtc ook zorgt voor meer uithoudingsvermogen. ‘Je bent minder snel moe en dit kan leiden tot langere
vrijpartijen. Wel kan het orgasme langer op zich laten wachten of uitblijven, evenals de erectie. Maar dat eerste kan voor
snel klaarkomende mannen juist gunstig zijn.’ Student Evelien
noemt nog een vervelende bijkomstigheid: ‘Xtc vermindert de
speekselproductie. Ben je aan het zoenen, is om de minuut je
mond te droog.’ En voor student Jade werkt seks en xtc helemaal niet: ‘Ik voel me dan weer een speels klein kind en raak
door alles afgeleid. Daar past seks niet bij.’

Cannabis

K

evin: ‘Wiet en seks is heel relaxt.’
Jade: ‘Zelfs lichte aanrakingen
voelen heftiger.’ Evelien: ‘Met wiet ben
ik meer ontspannen, voelt alles intenser
en denk ik niet na over wat ik doe.’ Cannabis en seks is een populaire combi. Volgens Duits
is dat niet zo gek: ‘Het is een lustverhogend middel.
Als je blowt, is alles lekkerder: muziek, eten, dus ook
seks. Bovendien worden aanrakingen intenser.’ Kevin
spreekt over een soort trancetoestand. ‘Je zit totaal
in het moment en denkt niet na. Alleen je gevoel
telt. Dat is echt fucking sexy.’ Wel is het belangrijk te
beseffen dat cannabis de sfeer waarin je zit en je gevoelens versterkt, zegt Noijen. ‘Daarom moet je nooit
blowen als je niet lekker in je vel zit.’ Ook is wederom
de dosering en het soort cannabis van belang – wiet,
hasj of een van de vele varianten. Noijen: ‘Word je
te stoned, dan worden je spieren slap en zwaar. Niet
echt bevorderlijk voor seks.’ Volgens Jade is ook de
timing belangrijk, hoe lang je wacht met seks na het
blowen of het eten van spacecake. ‘Als je als een zak
erbij ligt, werkt het niet. En een lachkick krijgen doordat je een hond op tv ziet, leidt ook niet tot seks.’

A AN DIT ARTIKEL WERKTEN MEE
Evelien (23, UvA)
Frequentie gebruik: ’s zomers
elk weekend
Heeft geprobeerd*: ketamine,
alcohol, speed, cocaïne, wiet,
hasj, mdma, 4fmp, 2cb, xtc
Favo seksdrug: hasj
Kevin (23, UvA)
Frequentie gebruik: twee keer
per maand
Heeft geprobeerd*: truffels,
xtc, cocaïne, speed, wiet,
hasj, lachgas, mdma, alcohol
Favo seksdrug: wiet

Anna (24, UvA)
Frequentie gebruik: eens per
maand
Heeft geprobeerd*: wiet, hasj,
ketamine, speed, cocaïne,
2cb, 4fmp, lsd, poppers, ghb,
lachgas, mdma, xtc, alcohol
Favo seksdrug: ghb
Denise (21, HvA)
Frequentie gebruik: op
festivals/feesten, dus
onregelmatig
Heeft geprobeerd*: speed,
xtc, 4fmp, cocaïne, mdma,

AUGUSTUS 2016

Ghb

‘M

et ghb ben ik minder geremd en meer
opgewonden – een goede seksdrug
dus,’ vertelt student Anna. Maar Duits
waarschuwt dat seks met ghb zó fijn kan
zijn dat ‘normale’ seks niks meer aan is. Dat
gevaar geldt ook voor andere drugs. Anna
heeft daar geen last van. ‘Als ik achteraf terugdenk aan mijn
drugs- en sekservaringen, dan zie ik het toch als iets neps, als
experimenten. Je gevoelens worden versterkt door iets wat
niet uit jezelf komt.’ Niet iedereen wordt geil van ghb, volgens
Noijen. ‘Dat ligt aan de prikkels uit je omgeving. Wel zijn aanrakingen gevoeliger en kan het orgasme heftiger zijn.’ Duits
vult aan dat het met ghb, net als bij ketamine, is alsof je niet
weet waar je eigen lichaam ophoudt en dat van de ander begint. ‘Die samensmelting kan een bijzondere ervaring zijn.’ Ghb
wordt ook wel de rape drug genoemd, omdat een hoge dosering iemand buiten bewustzijn brengt. En door de ontremmende werking van ghb (en veel andere drugs) word je minder
kritisch. Noijen: ‘Vergeet dan vooral de voorbehoedsmiddelen
niet. Ook al krijg je het condoom moeilijker om doordat je
motoriek is verstoord. Uit onderzoek blijkt dat met drugs meer
onveilig wordt gevreeën, met alle gevolgen van dien.’

Speed

S

ketamine, wiet, hasj, alcohol
Favo seksdrug: xtc
Jade (22, UvA)
Frequentie gebruik: 6 à 9 keer
per jaar
Heeft geprobeerd*: wiet, hasj,
xtc, speed, paddo’s, 4fmp,
alcohol, lachgas, poppers
Favo seksdrug: wiet/hasj
*Niet allemaal in combinatie
met seks

Linda Duits is onderzoeker,
gespecialiseerd in populaire
cultuur, met name op
het gebied van gender en
seksualiteit.
Judith Noijen is projectleider
van Unity, een organisatie die
voorlichting geeft over drugs.
Mark Spiering is docent
seksuologie aan de UvA.

eks als een Duracell-konijntje, daar
denkt Duits aan bij speed en seks.
En aan ruige seks. ‘Speed is de coke
voor arme mensen. Het wordt vooral
gebruikt om langer wakker te blijven op
feesten. Het is minder geestveranderend. Speed staat ook niet echt bekend
als seksdrug, maar door de energie die je ervan krijgt
kun je wel uren doorgaan.’ ‘Daarom wordt het ook
gebruikt op seksfeesten,’ zegt Noijen. ‘Je uithoudingsvermogen wordt versterkt en je wordt niet moe. Maar
vaak krijg je pas zin in seks als de speed bijna uitgewerkt is. Daarvoor ben je té energiek en actief.’ Noijen
waarschuwt ook dat klaarkomen lastiger wordt en dat
dan blijven doorvrijen pijnlijk kan zijn. Student Denise
herkent dit wel. ‘Aan de energie van speed lijkt geen
einde te komen. Maar de seks verliep wel moeizaam:
de jongen kon hem moeilijk hoog krijgen en houden en
we bereikten geen van beiden een hoogtepunt. Misschien komt dat ook doordat je na een dag feesten en
drugs lichamelijk uitgeput bent – ook al kan je geest
nog dagen doorgaan. Slapen lukte niet, dus de nacht
was een afwisseling van aan elkaar zitten, proberen te
slapen, knuffelen en zoenen met droge monden.’
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Hallucinerende middelen

A

ls de muren golven en je kleine mannetjes
over het tapijt ziet huppelen, komt seks
misschien niet als eerste in je op. Met hallucinerende middelen als
paddo’s en lsd werken je zintuigen anders. Je bent meer bezig met
de wereld in je hoofd dan met die om je heen. En het is wel handig je
hoofd er enigszins bij te houden als je seks gaat hebben, zegt Noijen.
Dat maakt hallucinogenen het minst geschikt als seksdrug. ‘Tripmiddelen zijn heftig en onvoorspelbaar. Bovendien reageert iedereen er
anders op. Vaak word je er niet heel sociaal van en keer je in jezelf.’
Ook Jade lijkt seks met paddo’s vooral ‘weird’. ‘Ik zou steeds afgeleid
raken. Alles ziet er dan zo anders uit! Geen idee wat ik zou zien als de
ander zijn kleren uittrekt. Ook voelt alles raar. Maar misschien is dat
juist wel leuk: dat je gaat zoenen en het heel anders is dan normaal.’
Anna heeft wel ervaring met lsd en seks. ‘Maar niet bij de piek hoor,
dan ben je te veel met andere dingen bezig. Als het effect van de lsd
een beetje is afgezwakt, kun je wel seks hebben. Je zintuigen staan
op scherp en het voelt alsof twee lichamen één worden. Heel intens.’

Iris Oosterhoorn
(Nederlands, UvA)

Schools

‘I
Cocaïne

D

oor coke kun je je niet alleen king of the world
maar ook king of the bedroom voelen. Het maakt
je zelfverzekerd en onoverwinnelijk. ‘Maar pas op,’
zegt Noijen, ‘dit kan ook lijden tot egocentrisch gedrag
tijdens de seks. Waarbij je alleen bezig bent met jezelf
en je eigen genot. Niet altijd even prettig voor de
ander.’ Ook kan de kortetermijngedachte overheersen,
waardoor je je te veel richt op het orgasme. Spiering
vindt dat zonde, want seks moet niet alleen draaien
om het biologische aspect – het klaarkomen. Daar is
Duits het mee eens: ‘Seks is geen doel, maar een reis.
Voor wat betreft coke: dat kan voor geilere, maar ook
hardere seks zorgen. Het stompt een beetje af.’ Denise
raakt extra gefocust en energiek door coke. ‘We hadden wel drie uur achter elkaar seks. Op alle manieren
die je kan bedenken. We konden alleen niet zo goed
klaarkomen, maar uiteindelijk is dat toch gelukt.’ Ook
Evelien heeft er positieve ervaringen mee. ‘Je voelt
je vet goed in bed. Ik vond het heel spannend, ook
omdat het zo fout voelt. Zeker toen we de coke van
elkaars lichaam gingen snuiven.’

k kwam er half juni pas achter dat ik
keuzevakken moest kiezen voor het
tweede jaar. Misschien had daar aan het
begin van het collegejaar wat aandacht
aan geschonken kunnen worden, dan had
ik me het hele jaar kunnen oriënteren in
plaats van een paar weken in juni. Ook
werd helemaal geen inzicht gegeven in de
verschillende digitale leer- en werkomgevingen: Blackboard en SIS. Via SIS moet je
je vaak inschrijven voor vakken, maar de
opleiding deed dat voor mij, waardoor ik
pas na een jaar te maken kreeg met SIS.
Daar staan bijvoorbeeld je behaalde cijfers
in, maar ik moest zelf maar uitzoeken
hoe het werkt. Ik had ook best graag
willen weten dat de UvA nogal schools is
ingericht. Toen ik eraan begon dacht ik:
nu ga ik naar de universiteit en heb ik alle
vrijheid die ik maar wil. Ik dacht: als ik niet
naar college kan gaan, blijf ik thuis en
neem ik de lesstof van een ander gewoon
over. Niets daarvan. Je moet gewoon om
negen uur met je watertje en je appel voor
de deur van de collegezaal staan.’ ↙ Dirk

Wolthekker
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WE
HOPEN JE VOLGEND STUDIEJAAR WEER TE ZIEN.
FLOOR kijkt verder dan je studie. FLOOR is het debat- en activiteitencentrum van de HvA. Met een programma
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nemerschap, boeken, maatschappelijk debat en je eigen onderwijs en onderzoek. En natuurlijk vieren we ook af een
toe een feestje: met stand-up comedy van Comedytrain, spectaculaire modeshows van AFMI en bijvoorbeeld met
Kijk altijd voor de actuele agenda én hoe je zelf iets kunt organiseren met of bij FLOOR op www.hva.nl/floor.
de verjaardag van FLOOR in september. Kijk voor het actuele programma op www.hva.nl/floor.
PRINSJESDAG LIVE UITZENDING MET SPECIALE GASTEN

COLLEGECAFÉ DAG VAN DE DUURZAAMHEID

20 september 2016

10 oktober 2016

De troonrede op groot scherm met commentaar van bekende
politici.

Duurzaamheid is noodzakelijk, inspirerend en winstgevend.
Kom op de dag van de duurzaamheid naar het CollegeCafé
en ontdek hoe en wat jij kunt doen.

UAF-FOTOTENTOONSTELLING ‘WEER TOEKOMST’
Vanaf 22 september

COLLEGECAFÉ VS VERKIEZINGEN

Foto’s van fotograaf des vaderlands Ahmet Polat over de
integratie van vluchtelingen door studie en werk.

27 oktober 2016

FLOOR 5 JAAR

Wie wordt de de volgende president van Amerika? De uitslag
is bijna bekend! Kom naar het CollegeCafé en dompel je
onder in deze spannende verkiezingsstrijd.

28 september 2016

FLOOR bestaat 5 jaar! Een feestelijke middag rond de drie
FLOOR-pijlers: meet & share - debat – cultuur.

STUDENTS THAT MATTER FILMSPECIAL:
THEY WILL HAVE TO KILL US FIRST
15 november 2016

Aangrijpende film over Malinese muziek in ballingschap. In
samenwerking met Movies that Matter en het UAF.
CARRIÈRE-EVENT 2017
16 maart 2017

Deze middag en avond draait alles om jou en je toekomst:
met tips & tricks, inspiratie en workshops. Kom naar het
Carrière-Event en vind na je afstuderen de perfecte baan.

MEET & SHARE | DEBAT | CULTUUR
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Leuker dan
roeien of tennis
tekst Sebastiaan van de Water
foto’s USC

Amsterdam telt 28 studentensportverenigingen. De grootste, zoals roeireuzen Skøll en
Nereus, hebben rond de duizend leden. Maar er zijn ook clubs waar het er minder massaal
aan toe gaat. Waar iedereen elkaar kent. Folia sprak met bestuursleden van zes kleinere
verenigingen. Borrels en toernooien hebben ze allemaal, maar wat maakt hun sport en
vereniging nou echt uniek?
JAWS
Sport Waterpolo
Sinds 2000
Leden 70
Locatie Sportfondsenbad
Oost
Contributie 200 euro voor
trainingen + 100 euro voor
wedstrijden
Website
www.jawswaterpolo.nl

Voorzitter Sjoerd Robertson: ‘Je raakt verknocht’
‘Mensen hebben vaak schrik van waterpolo. Logisch,
want het is inderdaad zwaar, en onder water wordt flink
strijd geleverd. Tijdens mijn eerste wedstrijd werd mijn
zwembroek in tweeën gescheurd en moest ik naakt het
zwembad uit. Maar je leert vanzelf uitdelen en incasseren, wordt vanzelf steeds sterker, zowel fysiek als
mentaal. Dus kom een paar gratis proeflessen doen,
want de geschiedenis leert: wie het een kans geeft,
raakt verknocht.’

NUTS
Sport Ultimate Frisbee
Sinds 2005
Leden 25
Locatie Sportpark Drieburg
Contributie 70 euro
Website
www.ultimatenuts.nl

Voorzitter Michiel Voskamp: ‘De vibe is laidback’
‘Ik kan nu wel alle regels gaan uitleggen – bijvoorbeeld
dat je als team scoort door de frisbee te vangen in de
endzone – maar het coolst aan ultimate zijn niet eens
de throws en trucs, maar de mensen. Het zijn vooral,
hoe zal ik het zeggen, vrije geesten. De vibe is laidback,
vriendschappelijk. Mannen en vrouwen spelen samen in
één team, we hebben veel internationale studenten, en
we doen vaak mee aan buitenlandse toernooien, van
Brighton tot Istanbul. De sport is trouwens olympisch aan
het worden, dus wie weet wat er mogelijk is als je talent
blijkt te hebben.’
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THOR
S.C.H.I.E.T.
Sport Squash
Sinds 2012
Leden 35
Locatie USC Science Park
Contributie 150 euro (USC)
+ 25 euro lidmaatschap
Website
www.schietsquash.nl

Bestuurslid Astrid Horsels:
‘Je krijgt er een goeie kont van’
‘Squash is veel plezieriger dan tennis. Het gaat sneller,
je hoeft niet steeds die bal te halen, er is geen stom
net en je kunt slechte techniek compenseren met een
goede fysiek. Bovendien is squash de sport waarmee je
per minuut de meeste calorieën verbrandt en krijg je er
echt een goeie kont van – wetenschappelijk bewezen! We
zijn een heel jonge vereniging, dus kom erbij en laten we
toekomstige tradities gaan uitvinden.’

foto Rob Visser

AMSTERDAM LIONS
Sport Lacrosse
Sinds 2004
Leden 80
Locatie Sportpark Middenmeer
Contributie 180 euro
Website www.amsterdamlacrosse.nl

Secretaris Claire Seijsener:
‘Voor je het weet blink je uit’
‘Lacrosse is de snelste teamsport op twee benen. Dit is
geen voetbal, met de hele tijd tikkie terug en zo. Met een
vlindernetachtige stick vang, werp en schiet je de bal. Bij
de mannen is het megafysiek, die mogen elkaar beuken
met hun stick, maar bij de vrouwen draait het juist om
techniek en inzicht. Erg chill is dat eigenlijk niemand
supergoed is, want iedereen is nog maar net begonnen.
Dus voor je het weet blink je uit. Bovendien is de Lacrosse-community geweldig. Veel leuker dan hockey, waar
iedereen een hekel aan elkaar heeft. Elke wedstrijddag
voelt als een reünie!’

Sport IJshockey
Sinds 1995
Leden 45
Locatie Jaap Edenhal
Contributie 285 euro
Website
www.thoramsterdam.nl

Bestuurslid Tiberius Benders:
‘We zijn geen agressieve gekken’
‘Ons probleem is dat wie eenmaal aan ijshockey begint,
niet meer kan stoppen. Leden die al klaar zijn met studeren, moeten elk jaar meer en meer contributie betalen,
maar ze blijven gewoon lid. We komen niet van ze af! Voor
buitenstaanders kan ijshockey intimiderend lijken, daarom
gaan we dit jaar een team opzetten speciaal voor beginners. Dan kunnen nieuwe leden rustig ervaren dat we echt
geen agressieve gekken zijn. Bodychecks mogen bij ons niet
eens. We zijn allemaal intelligente mannen en vrouwen,
spelen met verstand. Maar intens, dat is ijshockey zéker.’

A.S.S.V. ESPRIT
Sport Schermen
Sinds 2005
Leden 50
Locatie USC Science Park
Contributie 150 euro (USC)
+ 30 euro lidmaatschap
Website www.assvesprit.nl

Coryfee Corine van Emmerik:
‘Ruzies beslechten we met het zwaard’
‘Het leukste aan lid zijn van een schermclub is dat we
ruzies en onenigheden kunnen beslechten zoals het
hoort met een duel. Het is een heel strategische sport.
Zonder analytisch vermogen red je het niet. Misschien
dat er daarom zoveel bètastudenten verliefd worden op
schermen. De grootste barrière om te beginnen is dat je
veel spullen nodig hebt, maar nieuwe leden kunnen alles
gewoon gratis lenen van de club. We beschikken over
drie typen zwaarden: sabel, degen en floret. Kom maar
proberen welk zwaard jou het best ligt!’
Voor een overzicht van alle Amsterdamse studentensportverenigingen, check: www.studentensportamsterdam.nl
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STUDEREN ALS
EEN FASHIONISTA
De start van je studie is hét moment om oude modeflaters te vergeten en te beginnen met een
schone lei. En wie kunnen je beter kledingadvies geven dan de studenten die dag en nacht
bezig zijn met wat fashionable is? Folia schakelde de hulp in van Amfi-studenten Frieda
Baldewsing, Olivier Franken en Maartje Claes. Zij kleedden vijf archetypen studenten.
Wat je ook gaat studeren, voel je vrij inspiratie te halen uit deze überhippe outfits.
tekst Carlijn Schepers
foto’s Bram Belloni

Antropologiestudent
Lekker in zijn eigen stylo
Olivier: ‘Dit is dus echt een typische nerdy look die ik vind passen
bij een antropologiestudent. Een ruitjesshirt dat je drie jaar geleden
kon kopen bij de H&M, afgemaakt met zo’n heerlijke geitenwollensokkentrui. Simpele zwarte broek eronder en je bent klaar. Kijk,
persoonlijk vind ik gedragswetenschappen helemaal niets, maar ik
snap wel dat iemand het belangrijk vindt en antropologie studeert.
Zo kleedt de antropologiestudent zich ook. Het is niet dat hij mode-onbewust is, maar hij vindt het gewoon niet zo belangrijk. Hij
kleedt zich niet volgens dé mode, maar draagt lekker wat hij zelf
mooi vindt, zijn eigen stylo. Met die gedachte heb ik deze student
gekleed. Neem bijvoorbeeld de schoenen: wel echte Dr. Martens,
maar ze schreeuwen niet om aandacht. Ook zijn bril is geen fashion
statement. Hij is gewoon te lui voor lenzen.’
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Amfi-student
Eigen kijk op hip
Frieda: ‘Eigenlijk is de echte Amfi-student niet in één
stijl samen te vatten. Je moet hier maar eens rondlopen,
dan merk je wat voor bijzondere atmosfeer er hangt.
Amfi-studenten zijn heel chill en open, maar het is wel
een diverse groep individuen. Toch heb ik geprobeerd
een typische stijl van een modestudent neer te zetten. De
outfit bevat een mix van elementen die nu hip zijn: flared
jeans (met uitlopende pijpen), een crop top (naveltruitje)
en een zelfgemaakte choker (het zwarte halsbandje).
Verder draagt ze een riem van Gucci, een vintage Levi’s-jasje en exclusieve schoenen van Rihanna for Puma;
je moet uren in de rij staan om die te bemachtigen. Deze
details maken de outfit compleet. Ik zou deze stijl “tough
princess” noemen: stoer door de donkere kleuren en het
rommelige haar, maar toch ook meisjesachtig.’

Grafische-vormgevingstudent
Modieus zonder verwaand te zijn
Olivier: ‘Ik vind de graphic designer echt een onderschatte kunststudent.
Het is een meester in zijn vak. Dat mag best in zijn kleding naar voren
komen. Daarom is deze stijl modieus, maar niet verwaand. Je verwacht het
misschien niet van iemand die boekjes maakt en veel digitaal bezig is, maar
grafisch ontwerpers zijn heel creatief. En dat kun je zien in deze outfit. Ik
heb gekozen voor beiges – helemaal on trend.. Het is in een instant duidelijk
dat hij wat anders durft te dragen. Hij heeft wel een professionele pantalon
aan, maar daarop een coltrui in gewaagd lichtroze. Met de sokken maakt
hij subtiele modestatements. Het past allemaal bij elkaar, inclusief de bril.
Ook de schoenen zijn trendy; ontworpen door de inspirerende designer Raf
Simons. Kortom, de stijl is simpel, geen fruffels en buffels, maar zegt zeker
iets over de drager.’
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Rechtenstudent
Intelligente uitstraling en vrouwelijke appearance
Frieda: ‘Ik heb gekozen voor een rode broek. Die valt meteen op. Bij een
rechtenstudent denk ik aan power dressing: sterke kleuren en vormen van
het vrouwelijk silhouet, maar het geheel moet niet overdreven zijn. Deze
look geeft de rechtenstudent een intelligente uitstraling met aandacht voor
haar appearance.. Omdat de broek zo opvallend is, heb ik een combinatie
gemaakt met neutrale kleuren: een zwarte riem en een witte blouse. Kom
als rechtenstudent niet aanzetten in een cliché grijs mantelpakje. Veel te
standaard. Een hippe outfit als deze straalt flair en pit uit. Dat past bij een
serieuze studie. Let vooral ook op de schoenen. Dat mogen dan wel basic
zwarte pumps zijn, maar ze geven een extra vrouwelijke uitstraling aan het
geheel. En vergeet de items niet waarmee ze een echt statement maakt: de
tas van duurzaam leer en het horloge van Michael Kors.’

Sportstudent
Hip, sportief en casual
Maartje: ‘Vroeger was het not done om in je gymoutfit naar school te gaan.
Dat is niet meer zo. Sneakers worden steeds hotter en veel mensen dragen ze
in het dagelijks leven. En sportmerken zijn de nieuwe high fashion brands.
Vandaar deze sportieve en tegelijk casual outfit. Comfort en fashion komen
samen. Vooral de combinaties zijn belangrijk voor een sportstudent. Ze
draagt een witte basic crop top – helemaal hip – met eronder een strakke
zwarte Adidas-sportbroek. Het blauwe Nike-vest brengt kleur in de outfit.
Ze heeft geen opvallende of in de weg zittende sieraden om, want het moet
wel praktisch blijven. De schoenen zijn de absolute eyecatcher van de outfit:
exclusieve Yeezy’s, ontworpen door Kanye West. Om duidelijk te maken dat
basic niet gelijk hoeft te staan aan goedkoop.’
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Studentencultuurquiz

Test

je kennis
Hoe goed ben jij voorbereid op je studietijd? Test je kennis van alles wat
je moet weten om in je eerste jaar te slagen; van drank tot seks en van
studentenjargon tot goedkope pizza’s.
tekst Henk Strikkers

AUGUSTUS 2016

1.

Hoeveel bedraagt het wettelijk collegegeld voor
2016-2017?

2.

Wat is De Fest?

3.

Noem twee van de drie Lullo’s van Jiskefet.

4.

Wat is NoNoMes?

5.

Wat maakt Snapchat uniek ten opzichte van
andere sociale media als Facebook of Twitter?

6.

Hoe heet het café in de Weesperflat?

7.

Wat is Ascrum?

8.

Hoeveel kost een biertje bij studentenbioscoop
Kriterion?

9.

Wat is een friet kapsalon?

10.

Wat is Stef Stuntpiloot?

11.

Wat is een BVO?

12.

Waarvoor staat de afkorting ADE?

13.

Wat studeert de rijkste student van Amsterdam?
Tip: Ze is miljardair.

14.

Wat is een knor?

15.

Hoe duur is de goedkoopste pizza van Albert
Heijn?

16.

Wat is Happn?

17.

Wat studeerde de oprichter van de blog ‘Gewoon
wat een studentje ’s avonds eet’?

18.

Wat doet Afac?

19.

Hoe verdien je een pandapunt?

20. Wat is het minimumjeugdloon per uur voor een
achttienjarige?

Scoor jij beter dan docenten en hoogleraren? Kijk op pagina 47 voor hun
scores en voor de juiste antwoorden.
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Kom eens langs in de
Amsterdamse Academische
Club, de huiskamer van de
UvA in de binnenstad.

Voor koffie, lunch,
chillen, bijpraten.
Maar ook voor
debatten en live
muziek.

Iedereen is
welkom.
Check aac.uva.nl
voor ons programma.

Mijn eerste jaar
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Thomas van Aalten
(37), HvA-docent en columnist voor Folia
Lerarenopleiding Nederlands (HAN), Nederlandse taal- en letterkunde (UvA), communicatie / tekstschrijven (Hogeschool Holland)

k was totaal ontheemd tijdens mijn eerste jaar in
Amsterdam. In een van de eerste weken zei ik als
bleekneus tegen een junk in de metro dat hij “niet mocht
roken”. Hij rookte crack. Ook de academische wereld was
mij vreemd. Nadat ik de propedeuse van de lerarenopleiding redelijk makkelijk had behaald in Arnhem en Nijmegen ging ik onderuit op de UvA. Ik had nog nooit echt
geleerd om te leren. Toen ik weer terugging naar het hbo
was het allemaal te overzien en heb ik alles keurig binnen
de tijd gehaald. Maar de vaardigheid van het openen van
een boek en het me “eigen” maken van stof, dat had ik
van tevoren wel willen weten. Langzaam maar zeker herpakte ik mijzelf; ik ontdekte restaurants, cafés, bioscopen
en clubs die we in Arnhem niet hadden. Experimenteren
met drank en drugs was niets voor mij. Ik heb tot mijn 25e
nog nooit gekotst van de drank. En wat de erotiek betreft,

MARC DEURLOO

‘I

sommige mensen zagen meer geslachtsdelen dan een
gemiddeld toilet in de Bijenkorf, maar ik niet. Ik had van
mijn 17e tot mijn 24e dezelfde vriendin. Tegen aankomende studenten zou ik willen zeggen: relativeer! Een professor
met vele titels is net zo’n proleet als jij wanneer hij in de rij
staat voor een reuzenrad op de kermis.’ Nina Schuyffel

Hadjar Benmiloud
(26), journalist en columnist voor Folia

MATS VAN SOOLINGEN

Media & informatiemanagement (HvA), filosofie (UvA) –
beide niet afgemaakt

‘I

k ben geboren in Amsterdam en woonde daarna in
Los Angeles en Parijs. Uiteindelijk kwamen mijn ouders
terecht in Zutphen. Daar werd ik gepest. In Hollywood vond
iedereen het leuk dat ik een grote bek had, in Zutphen juist
niet. Zodra ik zeventien was, ging ik het huis uit. Nu merk
ik dat Amsterdam ook best dorps is. Het is niet zo groot

en je komt op veel plekken dezelfde mensen tegen. Dat
dorpse heeft ook een voordeel: er is weinig concurrentie
als je iets nieuws wil proberen. Zo heb ik het feministische
platform Vileine opgericht. Als ik dat in Parijs had gedaan,
was ik zeker niet de eerste geweest, maar hier loopt het
goed. Mijn eerste jaar in Amsterdam was ik een wilde
student. Ik deed veel tegelijk; schreef een toneelstuk, publiceerde een boek en had een eigen radioshow. Intussen
ging ik vier keer per week uit. Om me heen werd veel coke
gebruikt, op een gegeven moment ging ik daaraan meedoen. Het was zelfs zo erg dat ik tijdens mijn eindexamens
– ik deed twee middelbareschooljaren in één – een hele
nacht doorsnoof om ze te kunnen halen. Het was mijn
manier om dat drukke bestaan vol te houden. Nu ben ik er
klaar mee, maar ik ben blij dat ik in die periode alles heb
kunnen uitproberen.’ Nina Schuyffel
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Marlou Koch
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Kies voor
vrijheid,
ga op jezelf
Vrijheid, antwoordt vrijwel elke student op de vraag
waarom je zo snel mogelijk op kamers moet gaan
wonen. In je studententijd kun je helemaal je eigen
ding doen. Je stelt je eigen regels en grenzen. Lekker
de hele dag in bed liggen met pizza en chocola of
juist drie dagen geen bed van dichtbij zien, het kan
allemaal. Het is een raadsel waarom steeds minder
studenten op kamers gaan.
tekst Louisa Bergsma
foto’s Martijn Gijsbertsen
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H

et aantal studenten dat naar een studentenstad
verhuist neemt af, bleek het afgelopen jaar uit cijfers
van het Centraal Bureau voor Statistiek. Zonde! Jouw
generatie gaat waarschijnlijk weer korter studeren. Zeven jaar
over je bachelor doen, zoals jullie geldslurpende voorgangers,
zit er niet meer in. Dus waag nu de stap voor het te laat is. Het
is gegarandeerd alle moeite en het geld waard. Benut die paar
studentenjaren die je hebt en ga zo snel mogelijk op zoek naar
je eigen hok in de grote stad.

Vrijheid
Een paar studenten die hun pauze doorbrengen in de kantine
van de Roeterseilandcampus vertellen graag over hun keuze
op kamers te gaan. Lars Bloemen (22) studeert rechten aan de
HvA. Zodra hij kon, ging hij het huis uit. Dat wilde hij zelf,
maar het werd ook van hem verwacht. ‘Mijn ouders gingen
er wel van uit dat ik op een gegeven moment zou ophoepelen.
Maar zelf zou ik ook echt niet meer thuis willen wonen op
mijn 22e.’ Ondertussen heeft hij in vier kamers in Amsterdam
gewoond, gevonden via kennissen en Kamernet.nl. Eén kamer
was antikraak, daarvoor betaalde hij maar 50 euro per maand.
Nu betaalt hij 470 euro voor een kamer in de Baarsjes, waar
hij woont met drie andere jongens. Ze delen een woonkamer,
een keuken en een badkamer en ze hebben zelfs een dakterras
en een balkon. ‘Ik ben heel blij dat ik meteen op kamers ben
gaan wonen. Ik ben er zelfstandig van geworden en de vrijheid
die ik heb, vind ik gewoon heel chill. Niet meer om zes uur
thuis zijn voor het eten, en niemand die je ermee confronteert
dat je te laat thuiskomt na het uitgaan. Het enige nadeel van
op mezelf wonen vind ik dat ik soms alleen moet eten als mijn
huisgenoten niet thuis zijn. Ik houd er helemaal niet van om
in mijn eentje naar de supermarkt te gaan en dan ook nog voor
mezelf te moeten koken. ’
Meike van Dam (22), derdejaars psychologie aan de UvA,
woont met drie anderen in Oost, rond het Javaplein. Ook zij
vindt het grootste voordeel van op kamers wonen de onafhankelijkheid en de zelfstandigheid die ermee gepaard gaan. ‘Je
kunt lekker doen waar je zin in hebt. Ik word nu niet meer
geconfronteerd met het huishouden van mijn ouders, die zijn
echte rommelkonten.’ Meikes tip bij het zoeken van een kamer
is dat het vooral belangrijk is met wie je gaat wonen. ‘Je zit toch
veel op elkaars lip. Ook al is het een goede vriend, er kunnen
snel irritaties ontstaan.’

Kratten bier
In studentenflat Acta in Nieuw-West wonen Marlou Koch (21)
en Ayla Bonji (25). Marlou is derdejaars algemene cultuurwetenschappen aan de UvA, Ayla volgt een opleiding tot kunstdocent aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.
Aan een grote eettafel in de tikkie chaotische, maar vrolijk

ingerichte gemeenschappelijke woonkamer van hun gang
vertellen ze hoe ze het vinden om op zichzelf te wonen. Aan de
muur hangt met gekleurde touwtjes een etalagepop, naast de
tv staan vier lavalampen en in de hoeken van de kamer staan
lege kratten bier.
Marlou: ‘Het eerste halfjaar van mijn studie woonde ik nog
bij mijn ouders in Utrecht. Ik was wel op zoek, maar een beetje
half, en dan vind je niet zo snel iets. Op een gegeven moment
ben ik intensiever gaan zoeken en vond ik een kamer. Eenmaal
op kamers was ik superblij met de vrijheid die ik opeens had
en kon ik eindelijk mijn leven in Amsterdam opbouwen.
Daarvoor was het toch altijd een gedoe om hier met mensen af
te spreken of uit te gaan, dan moest ik weer bij iemand blijven
slapen. Het scheelt zo veel als je daar niet meer over hoeft na
te denken.’
‘Je kunt doen wat je wilt,’ vertelt Ayla terwijl ze af en toe
een hap neemt uit een pan pasta-pesto die op tafel staat. ‘Je
kunt doen wat je wilt. Het klinkt misschien stom, maar ik
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met studenten die ook meedoen aan het project. Bij
het werk heb je veel contact met de buurtbewoners,
zowel met kinderen als met hun ouders. Het doel is om
de sociale cohesie binnen de wijk te vergroten. Je komt
in aanraking met verschillende culturen en gebruiken
en leert vaardigheden die je tijdens en na je studie nog
kunt gebruiken.
Zie: www.vooruitproject.nl
Een vergelijkbaar project is Academie van de stad, zie:
www.academievandestad.nl

3. ACTA
In het oude gebouw van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (Acta) in Amsterdam Nieuw-West
zitten sinds een aantal jaar 460 studentenwoningen. Met
ongeveer veertien studenten woon je op supergezellige,
creatief ingerichte gangen. De kamerprijzen variëren per
grootte van de kamer, van 300 tot 400 euro. De badkamer, woonkamer en keuken deel je met de hele gang
– af en toe misschien wat chaotisch maar vooral heel
gezellig. De gangfeesten die hier worden gegeven zijn
fantastisch. Er is ook altijd wat te beleven bij de buren in
club Radion.
Zie: connect.sociuswonen.nl

4. ANTIKRAAK

Kamer Gezocht
Een betaalbare kamer vinden is niet eenvoudig. Maar met
deze tips lukt het jou ook.

1. STUDENTENWONINGWEB
Heb jij je nog niet ingeschreven bij Studentenwoningweb? Doe dat dan snel. Een eenmalige investering van 38
euro waarvoor je jezelf over een paar jaar wel eens heel
dankbaar zou kunnen zijn. Hoe langer je staat ingeschreven, hoe groter de kans op een goedkope kamer in
een leuke buurt. Inschrijven kan al vanaf je zestiende.
Zie: www.studentenwoningweb.nl

2. WERKEN VOOR EEN KAMER:
VOORUIT PROJECT
In ruil voor tien uur maatschappelijk werk krijg je een
gratis kamer in de buurt waar je werkt. Je woont samen

Antikraakwoningen zijn goedkoop en vaak ook nog
eens groot. Soms is het wel moeilijk om ertussen te
komen. Niet iedereen komt in aanmerking en er zijn
lange wachtlijsten. Als je echter een plekje weet binnen
te slepen, kun je zomaar voor een drol per maand een
paleis in het centrum van de stad bewonen. Flexibiliteit
is vereist; soms kun je er jaren blijven hangen, maar je
kunt er ook zo weer uitgegooid worden.
Zie: www.interveste.nl, www.zwerfkeibeheer.nl,
www.cameloteurope.com

5. VIAVIA
Viavia blijft de beste manier om een kamer te vinden, maar is erg afhankelijk van het toeval. Je kunt
het toeval een handje helpen. Vertel aan iedereen
dat je een kamer zoekt. Vooral studerende vrienden en kennissen die al een tijdje in Amsterdam
wonen kunnen waardevol zijn. Zoek vrienden die in
mooie, grote en betaalbare huizen binnen de ring
wonen. En misschien kun je zelfs een beetje stoken
tussen je nieuwe vriend en zijn of haar rommelige
huisgenoot.
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TIPS & TRICKS

Sercan Mercan en
Mitchell Elferink
(bedrijfskunde MER, HvA)

Dropbox

vind het alleen al heel fijn dat in de koelkast mijn eigen eten
ligt. Maar ook dat ik geen gezeur krijg van mijn moeder als
ik drie keer op een dag wil douchen, of als ik om negen uur
’s ochtends na een feestje met vrienden thuiskom om nog even
te chillen. Je doet dingen die je niet zou doen bij je ouders, dat
hoort bij het studentenleven.’
In de flat wordt bijna elk weekend wel ergens een geweldig
gangfeest gegeven. De hele woonkamer en gang worden dan
leeggeruimd en omgebouwd, muren worden beschilderd
naar het thema, er staat een dj en ze gaan de hele nacht door.
Marlou organiseert ook elke maand de populaire HitzoneParty bij de buren in club Radion. Maar vanavond is het rustig
bij Marlou en Ayla op de gang. Af en toe klinkt er gerommel
uit de keuken. Meestal kookt iedereen voor zichzelf, maar er
is altijd wel iemand om samen mee aan tafel te zitten. ‘Soms
stel ik met een andere huisgenoot voor om voor het hele gezin
te koken,’ vertelt Marlou. ‘We zijn inderdaad wel een soort
gezin,’ lacht Ayla.
Een huisgenoot met een vriendin komt de kamer in. ‘Gaan
jullie mee squatten?’ vragen ze, ‘of zullen we een potje Kolonisten?’ Even later bewegen de twee zich lungend – ene been voor
het andere been en knie naar de grond – door de gangen. In
een hoekje liggen een rijstkoker en een lege fles wijn. Midden
in de gang hangt een groot spandoek met ‘lose your brains’.↙

‘Controleer goed wanneer je je moet aanmelden voor een herkansing en wanneer
niet. Bij sommige projecten of vakken
kun je automatisch meedoen aan een
herkansing, bij andere projecten moet je
je daarvoor aanmelden. Er bestaat geen
lijst waarop dat precies is aangegeven,
dus dat moet je zelf in de gaten houden.
Ook is het lang niet altijd duidelijk hoe je
documenten of papers moet aanleveren.
De ene docent wil dit via Dropbox, de
ander via de mail en weer een ander wil
een hardcopy. Goed checken dus wat je
docent wil. Belangrijk is ook dat je op tijd
begint met het leren en voorbereiden van
tentamens en projecten. Ga trouwens niet
op eigen houtje aan de gang, maar hou je
altijd aan DLWO, de digitale leer- en werkomgeving van de opleiding. Daar staat je
lesmateriaal, mededelingen van docenten
en andere informatie. Misschien nog een
tip aan de leiding van de Amstelcampus: verschillende lokalen hebben alleen
stopcontacten in de hoeken, waardoor
je laptop zonder stroom kan komen te
zitten als je midden in het lokaal zit.’ ↙ Dirk
Wolthekker

Mijn eerste jaar
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Bugra Gedik
(23), dichter UvA/HvA en columnist voor Folia
Lerarenopleiding Nederlands (HvA),
nu: Nederlandse taal en cultuur (UvA)

k kom uit Amsterdam en mijn hele omgeving studeerde
aan de UvA, daarom zag ik geen reden om voor een
andere universiteit of stad te kiezen. Maar misschien had
ik toch ergens anders moeten gaan studeren, dan was ik
allang op mezelf gaan wonen. Ik ga nu pas bijna het huis
uit. Tot nu toe was het moeilijk een goede plek te vinden.
Bovendien had ik moeite mijn ouders ervan te overtuigen
dat uit huis gaan geen disrespect naar hen toe is; in de
Turkse cultuur blijf je voor altijd thuis wonen.
Ik vind het bizar hoe het studentenleven in Amsterdam
haast uitsluitend wordt gerund door niet-Amsterdammers. Het is niet erg, maar toch iets om over na te denken.
Het maakt Amsterdam tot een soort New York, gerund
door mensen from the Midwest. Mijn eerste studie was de
lerarenopleiding Nederlands. De helft van de studenten uit
dat jaar stopte er vrijwillig mee, iets minder dan de andere

BRAM BELLONI

‘I

helft haalde het niet. Zelf vind ik het moeilijk om steeds te
doen wat er gedaan moet worden. Ik moet blokken, omdat ik de rest van de tijd niets doe. Er zat een meid bij mij
in de klas die nu getrouwd is met een bekende Nederlander. Inspirerend. Mijn studententijd heeft mij nu al geleerd:
als je in jezelf gelooft, kun je alles bereiken.’ ↙ Nina Schuyffel

Linda van der Pol
(23), student en columnist voor Folia

DANIËL ROMMENS

Nederlandse Taal en Cultuur (Radboud Universiteit),
nu: researchmaster Nederlandse Letterkunde (UvA en UU)

‘M

ijn keuze om Nederlands te gaan studeren is ingegeven door een heel bevlogen docent in de bovenbouw
van de middelbare school. Zij maakte mij super-enthousiast voor alles wat met literatuur en taal te maken heeft.
De onderzoeksmaster die ik nu doe is alleen wel weer erg
theoretisch, daarom ga ik switchen naar geschiedenis. Ik

hoop volgend jaar te kunnen afstuderen in Nieuw-Zeeland
of Indonesië – dat kan dus gewoon als je Nederlands hebt
gestudeerd. Schrijven deed ik al op de middelbare school,
maar het werd pas serieus doen ik de campusdichtersverkiezing won. Nu werk ik voor verschillende universiteitsbladen.
Mijn eerste jaar was ik alles vooral nog aan het ontdekken. Vanaf het tweede jaar werd ik een actieve student.
Ik deed een fulltime bestuursjaar voor Cultuur op de
Campus, vergelijkbaar met CREA in Amsterdam. We
mochten het culturele programma van de Radboud
Universiteit samenstellen, dat was super gaaf, we kregen
veel vrijheid. Tegelijkertijd merkte ik ook hoe bureaucratisch een universiteit is. Als voorzitter moest ik dat
allemaal in goede banen leiden. Het is eigenlijk een beetje
besturen in het klein wat je met zo’n clubje doet. Ik heb er
ontzettend veel van geleerd.’ ↙ Nina Schuyffel
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STUDENTENDIEET:

BIER, PIZZA
EN EEN
VITAMINEPIL
tekst Nina Schuyffel

Jammer voor jou, maar elke dag pizza
is echt niet gezond en elke dag alcohol
ook niet. Waar moet je op letten om je
eerste studiejaar een beetje gezond en
zonder tien kilo extra door te komen?

AUGUSTUS 2016

L

aten we beginnen met een hoopvolle opmerking. Het
is niet bewezen dat jongeren ongezonder gaan leven
en dikker worden als ze gaan studeren. Onderzoek
naar die specifieke doelgroep ontbreekt. Wat we wél
weten, is dat veranderingen in levensfase, zoals studeren
maar ook samenwonen, trouwen, een baan krijgen of
met pensioen gaan, vaak gepaard gaan met een onregelmatiger leefpatroon. Je komt in een andere omgeving
terecht en wordt beïnvloed door de mensen om je heen,
en dat heeft weer effect op je gezondheid.
Het risico is dus aanwezig dat je als student dikker wordt
en ongezonder gaat leven. Maar over voeding doen zo
veel verhalen de ronde, hoe weet je nou wat gezond is
en wat niet? Geen zorgen, we helpen je door het woud
aan informatie heen. Zo omzeil je alle voedselmythes en
vlieg je met net zo’n goede stoelgang en evenveel kilo’s je
studententijd uit als toen je begon.

Je móet ontbijten
Een hardnekkige mythe. Meerdere onderzoeken wijzen
uit dat mensen die niet ontbijten gemiddeld dikker zijn
dan mensen die dit wel doen. Maar of dit inderdaad
komt doordat zij het ontbijt overslaan, is niet gezegd.
Meestal volgen zij sowieso al een ongezonder voedingspatroon dan anderen. Een causaal verband is in
ieder geval nooit aangetoond.
Toch raden de meeste deskundigen aan de dag te beginnen met een goede maaltijd. Al is het alleen maar
omdat de kans dat je daarna gaat snaaien kleiner
wordt. Patricia Schutte van het Voedingscentrum: ‘Als
je ’s ochtends volkorenbrood of ontbijtgranen neemt,
heb je lange tijd een verzadigd gevoel en krijg je minder snel trek. Zeker als je twee uur lang college hebt,
is dat belangrijk. Je bent minder geneigd om naar een
Mars of Snickers te grijpen.’

Groenten en fruit? Geef maar een pil
Ze zijn goedkoper, makkelijker en sneller, maar zeker niet
béter dan een stuk fruit: via voedingssupplementen krijg
je extra vitaminen en mineralen binnen, maar de meeste
daarvan heb je niet nodig en andere belangrijke voedingsstoffen, zoals vezels, loop je mis. En die heb je nodig
om dagelijks naar de wc te kunnen. Bovendien: groenten
en fruit verminderen het risico op hart- en vaatziekten
(al geldt ook hier dat mensen die veel groenten eten
er ook andere gezonde gewoonten op nahouden, zoals
sporten en niet roken). Voor vitaminepillen is dat effect
niet aangetoond.

Groenten en fruit? Gooi maar in de blender
Er is geen bewijs dat smoothies goed zijn voor de gezondheid. Met name fruitsmoothies bevatten veel suiker, soms

zelfs meer dan frisdrank. Daarom geven voedingsexperts
de voorkeur aan ongepureerd fruit en groenten. Ook vanwege het argument dat je door te persen de vezels eruit
haalt, en sapjes daardoor minder verzadigen dan losse
stukken fruit. Je krijgt dus sneller trek en dat vergroot
weer de kans dat je daarna naar een saucijzenbroodje
grijpt. Hoogleraar voedingsleer Martijn Katan (VU) raadt
aan smoothies te zien als een aanvulling op groenten en
fruit, niet als een vervanging ervan.

Bio-voedsel is het best
Hier kunnen we kort over zijn: dit is onzin. ‘Er is geen
enkel wetenschappelijk bewijs dat je met biologisch
eten gezonder bent dan met niet-biologisch eten,’ zegt
voedingswetenschapper Hans
Brug, die op 1 september
aantreedt als decaan van de
Faculteit der Maatschappij- en
Gedragswetenschapper van de
UvA. Ook Katan schrijft in zijn
boek Voedingsmythes dat voor
biologische producten weliswaar
geen kunstmest, synthetische
bestrijdingsmiddelen of genetisch gemodificeerde organismen
zijn gebruikt, maar dat niet
bekend is of dit voor
onze gezondheid iets
uitmaakt. Het gaat
er ook om wat je eet:
‘Biologische chips en
chocola maken net zo
dik als gewone chips en
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een tot twee liter vocht per dag. Dat kun je ook halen
uit koffie, thee, melk en sap. Te weinig vocht is in
ieder geval niet goed; dan word je slechter in
rekenen, dingen onthouden en sporten.
Handig feitje: plastic flesjes uit de supermarkt kun je beter niet te vaak gebruiken.
Niet (alleen) omdat plastic slecht is voor
het milieu, maar vooral omdat er na
herhaaldelijk vullen bacteriën in het flesje
gaan zitten waarvan je volgens het Voedingscentrum ziek kunt worden. Spoel je
flesje dus regelmatig om met afwasmiddel,
of koop een duurzame variant.

Van pasta word je dik

chocola,’
aldus Katan.
Zelfs of biologisch eten voor het milieu beter is, is volgens
deskundigen maar de vraag. Brug: ‘Voor de productie
van biologisch eten heb je meestal een veel grotere oppervlakte nodig dan voor niet-biologisch voedsel. Als we
allemaal biologisch willen eten, zou de wereld één lange
akker moeten zijn.’

Dat is onwaar, benadrukt het Voedingscentrum. Het klopt dat pasta’s bekendstaan als
dikmakers, maar bewijzen daarvoor zijn er niet.
En ook bij dit gerecht kun je gezonde keuzes maken.
Patricia Schutte raadt aan altijd te kiezen voor een
rode in plaats van een witte saus, bijvoorbeeld bolognese
in plaats van carbonara, omdat witte sauzen vaak mayonaise bevatten. Kiezen voor volkorenpasta helpt ook.
‘Het gaat niet om het product zelf, maar om wat je erbij
neemt. Pasta bevat niet veel calorieën. Maar spinazie
à la crème wel. Als je die twee combineert, heb je een
ongezonder gerecht dan wanneer je tomatensaus bij je
pasta eet.’ Dit advies kun je ook toepassen op andere
koolhydraatrijke producten, zoals aardappelen en boterhammen.

Brood is de dood

Voedsel uit blik is kansloos

Het hangt ervan af aan wie je deze stelling voorlegt. Kris
Verburgh heeft met zijn boek De Voedselzandloper brood
al lang de oorlog verklaard. Zijn bewering dat brood te
veel suikers bevat stimuleerde sommige Nederlanders ertoe over te stappen op alternatieven zoals havermoutpap
en peulvruchten. Maar volgens het Voedingscentrum kun
je brood niet zonder meer door deze producten vervangen. Zo bevat brood jodium, wat we nodig hebben voor
de ontwikkeling van het zenuwstelsel en de stofwisseling
en het tegengaan van schildklierziekten. Ook is brood,
naast een belangrijke bron van B-vitamines, verreweg
onze grootste bron van vezels. Schrap het dus niet zomaar uit je dieet. Zolang je kiest voor volkorenbrood in
plaats van wit of bruin, is brood prima.

Goed nieuws: groenten uit blik
bevatten bijna evenveel vitaminen
en mineralen als verse groenten.
Dat geldt ook voor ingevroren groenten. Je
hoeft je dagelijkse portie
bonen, mais,
kikkererwten
en andere
peulvruchten
dus niet zelf te
gaan plukken
om gezond
te eten. Er
is wel één
kanttekening
bij, en dat is dat
er niet te veel zout

Je moet twee liter water per dag drinken
Ieder mens is anders, en ieder lichaam dus ook. Wie
zwaar sport en veel zweet kan meer dan twee liter nodig
hebben, maar de meesten van ons hebben genoeg aan
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aan toegevoegd mag zijn. Zout geeft een verhoogde kans op hart- en
vaatziekten, waarmee je je poging om dat risico met groenten te verlagen
weer tenietdoet. Check dus het etiket.

TIPS & TRICKS

4

Verse pizza is beter dan diepvriespizza
Klinkt hoopgevend, maar het is niet waar. Er bestaan van dit gerecht
geen gezonde varianten. Een pizza van de Italiaan bevat net zoveel kaas,
verzadigd vet en energie als een kant en klare pizza uit de diepvries. Jammer, want pizza’s helpen soms goed tegen katers – in een studentenleven
geen overbodige luxe. Het Voedingscentrum raadt aan een pizza niet als
maaltijdvervanger te zien, maar als snack. Na het eten van een pizza heb
je dus nog steeds je dagelijkse portie groenten, fruit, graan en melkproducten nodig. En ook hier geldt: eet met mate. Eén keer per week pizza is
al aan de hoge kant.

Manja Muijsert en
Esmée Lubbersen
(commerciële economie, HvA)

Je mag twee glazen alcohol per dag drinken
Misschien wel de meeste gehoorde mythe van de afgelopen decennia.
Volgens Martijn Katan heeft de alcoholindustrie een grote rol in het verspreiden van dit soort geruchten. In zijn boek gebruikt hij het voorbeeld
van bierfabrikanten die betalen voor een onderzoek dat moet uitwijzen
dat bier geen dikke buik tot gevolg heeft. Maar ook wetenschappers gaan
niet vrijuit; zij moeten van de overheid samenwerken met bedrijven en
daar geld voor hun onderzoek vandaan halen. Daardoor zijn ze soms genoodzaakt aan betaalde onderzoeken mee te werken. Bovendien willen we
zelf ook graag positieve verhalen over
alcohol horen; tachtig procent van de
volwassen Nederlanders drinkt bier,
wijn of sterkedrank. En de media
spelen daar handig op in.
‘Af en toe een glas wijn kan geen
kwaad, maar we moeten onszelf
niet wijsmaken dat alcohol
gezond is,’ zegt Hans Brug.
Een beetje een dooddoener in
een blad dat voor studenten is
bedoeld. Maar hoe belerend het
ook klinkt, alle geraadpleegde
deskundigen, evenals de Gezondheidsraad en het Voedingscentrum,
adviseren stellig om liefst helemaal geen
alcohol te drinken, en als het echt moet
niet meer dan één glas per dag. En nee, dat
kun je niet opsparen door de hele week niets
te drinken om vervolgens op zaterdagavond
zeven bier achterover te slaan. Ook de keuze
voor de alcoholsoort maakt weinig uit: bier
bevat iets meer calorieën dan wijn, maar het
verschil is verwaarloosbaar. En jenever komt
dan wel in een klein glaasje, maar bevat net
zoveel alcohol als een fluitje. Wij wensen
je veel succes. ↙

Envelopje

‘H

ou er rekening mee dat je wordt
geacht heel zelfstandig te zijn. Er is
niemand die je bij de hand pakt, je moet
alles zelf doen. Op de middelbare school
kun je bij groepsprojecten nog wel eens
“meeliften” met de groep en zelf achterover leunen. Dat kan hier echt niet:
medestudenten spreken je daarop aan
of gaan achter je rug kletsen en klagen
bij docenten. Als je thuis in een lastige
situatie zit omdat je ouders gaan scheiden
of je chronisch ziek bent, geef dat dan van
tevoren aan bij de studentendecaan, want
als je zulke omstandigheden pas vertelt op
het moment dat je geen tentamen kunt
maken, wordt het niet geaccepteerd. Onze
opleiding heeft Feedback Fruits als digitale
leeromgeving. Daar kun je vragen stellen,
overleggen, chatten met docenten en
medestudenten en je kunt er je werkstukken inleveren. Hou de deadline van papers
en zo goed in de gaten, want het digitale
envelopje in het programma kun je niet
meer openen na het verstrijken van de
deadline. Dan kun je je werkstuk dus niet
meer inleveren.’ ↙ Dirk Wolthekker
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Onthouden,
hoe leer je
dat toch?
Hoe leer jij en vooral, hoe onthoud jij het beste al die droge teksten?
We zochten vier studenten op met een speciaal verhaal, een unieke
methode en bovenal een creatieve manier om stof beter te onthouden.

tekst Bridget van Alphen
foto’s Mats van Soolingen

IN DE BADKUIP

Lily George, tweedejaarsstudent media, informatie & communicatie,
gaat in bad zonder water. Hoewel het misschien apart klinkt, heeft zij
daar een bijzonder goede reden voor. George ging altijd in bad om zich te
ontspannen. Hier kon ze zich het beste concentreren. Maar met tentamenweken die twee weken duren, zag haar moeder de rekening voor
het warme water wel heel snel oplopen. Zo was het uiteindelijk ook haar
moeder die haar aanspoorde tot een nieuwe manier van leren. ‘Je gaat
maar zonder water in bad, iedere dag zo’n bad vol laten lopen is te duur!’
Zo gezegd, zo gedaan. George stapte met haar boeken in een leeg bad.
Tegenwoordig komt ze hier in de tentamenweken niet meer uit. Het bad
is haar rustpunt.
Onderzoek vertelt dat je hersenen beter dingen opvangen bij duidelijke en
positieve associaties. Dat George in haar badkuip dus makkelijk de stof
tot zich weet te nemen, is dan ook niet zo gek; ze associeert het met het
ontspannen gevoel van een bad. George is er overigens van overtuigd dat
je je brein niet altijd zo makkelijk voor de gek kunt houden, maar vooral
moet afgaan op het positieve gevoel dat je krijgt bij een bepaalde omgeving. ‘Voor mij dus het bad, met of zonder water.’
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LIEDJES SCHRIJVEN

‘Oh Montreal en de Hudsonbaai en de Golf van Mexicooo.’ Een tekst die
Roos Scholten, vierdejaarsstudent Amfi, zich nog goed kan herinneren.
Methode geslaagd dus, want zelfs ruim vijf jaar later weet Scholten de
tekst nog te zingen. ‘Bij het leren van topografie maakte ik altijd teksten
op bestaande liedjes, om de stof beter te kunnen onthouden.’ Omdat
liedjes rijmen pik je de stof gemakkelijker op, blijkt uit onderzoek. Je
hersenen leggen bij rijm namelijk automatisch een link en schetsen een
bepaalde verwachting. Daarnaast werkt de combinatie met muziek helemaal om het beste uit je brein te halen.
Roos studeert Fashion & Pattern Design op het Amfi en gebruikt haar
leermethode nog steeds. Hoewel haar studie momenteel meer vraagt
van haar uitvoerende capaciteit gebruikt ze muziek en nummers nog
altijd om stukken te onthouden of beter te kunnen werken. Inmiddels
gebruikt ze de muziek ook als geheugensteuntje in combinatie met choreografieën. Naast mode is dans namelijk een van haar grote hobby’s en
door informatie in een bepaalde choreografie op de muziek te zien, ziet
ze het voor zich en onthoudt ze het.

AUGUSTUS
FOLIA
2016
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KNUTSELEN

En dan is er het het verhaal van Steven Driehuis, vierdejaars student MIC (media,
informatie & communicatie). Leren is voor Driehuis, net als voor heel wat andere
studenten, niet zijn favoriete bezigheid. Om het leren leuker én makkelijker te
maken, heeft hij trucjes bedacht. ‘Volgens mij werkt het brein gewoon als een
heel groot spinnenweb, maar plakt het web bij de een wat beter dan bij de ander.
Bij mij plakt het web gewoon niet zo heel gemakkelijk en ik heb dus ook meer
methodes nodig om uiteindelijk alle informatie in m’n hoofd te krijgen.’
Hij knutselt een mindmap om stof beter te onthouden. Op de valreep scoort hij
een vel papier bij de printshop op de hoek, hij trekt een rode en een zwarte stift
uit de kast en vervangt de inkt van de printer. Driehuis is er klaar voor. Hij kladt
het vel vol met pijltjes en schema’s om al het wit te doen verdwijnen, en voegt de
mooiste afbeeldingen toe aan zijn affiche. ‘Ik focus me op het mooier maken van
het vel. Op een of andere manier onthoud ik dingen beter als ik bezig ben met
meer dan alleen de stof. Tijdens een tentamen denk ik terug aan het vel, in welke
kleuren bepaalde teksten stonden en welke foto’s ik daarbij heb gezocht. Op die
manier ben ik actiever bezig met de stof. Daarbij verzin ik zo altijd een heel verhaal om de stof heen, waardoor ik het makkelijker opsla.’
Het zijn helse, maar spannende en creatieve dagen. Soms zelfs nachten, waarvan
Driehuis er veel heeft beleefd. Gelukkig komt het vooralsnog altijd goed.
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TIPS & TRICKS

Lisa van der Kooij
(rechten, UvA)

Cijfers
MEMORY SPELEN

Lilian van Kesteren, vierdejaars student reclame, marketing & communicatie, heeft ook een unieke en creatieve manier om informatie
tot zich te nemen: memory. Van Kesteren had altijd wat moeite met
leren en hoewel ze er onwijs veel tijd in stopte en altijd vol goede
moed aan de stof begon, bleef het nooit goed hangen. Totdat ze,
spelenderwijs, met behulp van memory de stof ging herhalen. Volgens de neurologie zijn dit dan ook twee essentiële punten; herhaling
en spelenderwijs leren. Herhaling werkt voor het brein heel goed om
connecties te maken en uiteindelijk het complete plaatje te kunnen
schetsen. Spelenderwijs leren draagt bovendien bij aan de positieve
associatie, omdat je niet echt doorhebt dat je aan het leren bent,
maar wel je brein traint om dingen te onthouden.
Volgens Van Kesteren is memory spelen niet de origineelste manier
om leerstof te onthouden. ‘Er zijn echt heel veel mensen die op deze
manier leren, denk ik. Ik schrijf altijd de begrippen op post-its en de
uitleg of omschrijving op een andere post-it. Deze draai ik om en dan
kan het spelletje beginnen. Ik ga door tot ik alle post-its heb gevonden en speel het spel opnieuw met de kaartjes die ik het minst goed
wist. Totdat uiteindelijk alles in m’n hoofd zit.’
Van Kesteren is met deze methode gestart in het tweede jaar op de
HvA en heeft er nu tijdens haar minor Spaans ook onwijs veel plezier
van. ‘Ik vind het ook gewoon leuk en op deze manier heb ik niet het
idee dat ik de hele dag aan het leren ben.’ Hoeveel gekke, creatieve
of eigenzinnige manieren er ook zijn om te leren, het gaat er vooral
om dat jij de beste manier voor jezelf kunt vinden, want uiteindelijk
moet jij het doen. ↙

‘Hou er rekening mee dat het soms nogal
lang kan duren voordat je je tentamencijfer terug krijgt. Soms duurt het zo lang dat
je alweer voor een volgend tentamen moet
gaan leren zonder dat je weet of je het vorige tentamen wel gehaald hebt. Als achteraf blijkt dat je dat niet hebt gehaald,
had je voor de daaropvolgende tentamens
niet hoeven te leren, want je kunt dan
vaak toch niet door naar een volgend vak.
Je krijgt in het begin een keer een uitleg
over Blackboard en SIS, maar daarna moet
je jezelf maar redden en dat is best lastig.
Je moet heel erg alert zijn en voor jezelf
opkomen, want je wordt behoorlijk aan je
lot overgelaten en er wordt direct vanaf
het begin al een zekere kennis verondersteld. Voor het opdoen van academische
vaardigheden moesten we bijvoorbeeld
meteen in de eerste collegeweek – en dus
zonder enige voorkennis – een rechterlijke
uitspraak analyseren.’ ↙ Dirk Wolthekker

47

AUGUSTUS 2016

Maike Steen
Docent strafrecht en
strafprocesrecht aan de UvA
Score: 4,5 op 20
‘Is het minimumloon voor iemand van achttien
echt maar vier euro? Ik dacht acht! Daar kun je
echt niet tegenop werken. Ik betaal mijn vijftienjarige
babysitter al vijf euro. En die krijgt er nog chips en
frisdrank bij. Het is toch wel confronterend, zo’n test.
Ik laat mijn eerstejaars ieder jaar een filmpje zien
van Van Kooten & De Bie en dit jaar kreeg ik

Antwoorden
studentencultuurquiz

alleen maar glazige blikken. Je begint toch
oud te worden. Gelukkig had ik wel de
belangrijke vragen goed, die
twee over bier.’

Hans Beentjes
Hoogleraar communicatiewetenschappen aan de UvA
Score: 3 op 20
‘Fest? Ik heb nooit van die afkorting gehoord.
Het klinkt als iets Duits, maar dat zal het wel niet
zijn. ADE ken ik wel. Dat is dat feest in oktober toch?
Dat weet ik omdat mijn studenten in die week altijd
heel glazig in de collegezaal zitten. Knor is jargon dat
corpsballen onder elkaar gebruiken voor een ander
type student. Hèhè, eindelijk een punt.
Pandapunten ken ik dan weer niet, wat
gebeurt er als je er een paar hebt? Krijg
je dan een prijs?’

Freke Heideman
Docent lerarenopleiding
biologie en HvA Docent van het Jaar

Sharida
1.984 euro (met 5 procent marge: 1.885 - 2.083)
Mohamedjoesoef
Het café op de Amstelcampus
Engels bij de Faculteit Business &
Van Binsbergen, Kerstens & Kamphuys
Economie van de HvA
Score: 2,5 op 20
Een studentenvereniging, voluit Nomen
‘Ik heb weleens zoiets gezien, zo’n kapsalon, maar
Non Magnum Est
bij gesmolten kaas haak ik al af, dat is echt niets voor
5. Foto’s of video’s worden na een korte tijd
mij. Hetzelfde voor die goedkope pizza’s. Daar zal
automatisch verwijderd
ook wel gesmolten kaas op zitten. Wat kost zoiets
6. De Doos
nou? Vijf, zes euro? Een knor, dat is de Koninklijke
7. De studentenrugbyvereniging
Nederlandse… ehhh. O ja, nu gaat er wel een
8. 2 euro (met 5 procent marge: 1,90 - 2,10 euro)
belletje rinkelen. Maar ja, achteraf is het
9. Friet met döner, sla, gesmolten kaas en
gemakkelijk. Daar krijg je zeker geen
knoflooksaus
punten voor.’
10. Een gezelschapsspel dat veel wordt gebruikt
als drankspel
11. Bier Voor Onderweg, vaak meegenomen bij het
verlaten van een feest
12. Amsterdam Dance Event
13. De Noorse Katharina Andresen heeft een geschat
vermogen van 1,2 miljard en studeert Social
Science aan Amsterdam University College
14. Een niet-lid van het corps,
volgens leden van het corps
Hendrik Jan
15. 86 cent (€ 2,59 per 3) (met 5 procent marge:
Walrave
82-90 cent)
Docent sociaal juridische
16. Een dating-app
dienstverlening aan de HvA
17. Leonie ter Veld studeerde interactieve media
Score: 4,5 op 20
aan de HvA
‘NoNoMes, dat klinkt als studentenslang voor “lulkoek”. En Stef Stuntpiloot, is dat niet het broertje van
18. Verkeerd gestalde fietsen weghalen en
Dora? Maar wat een kapsalon is weet ik wel hoor: dat
verplaatsen naar diep in Nieuw-West
is friet met mayo, knoflook, ketchup, satésaus, uitjes
19. Geen seks hebben. Voor elke maand zonder
en kebab. Wij noemden dat vroeger gewoon patatje
seks krijg je een pandapunt, voor studenten
kernbom. Een BVO is dan ook vast geen buitenwerkt de teller sneller: per week zonder seks
gewoon verstandig oordeel? En pandapunten
één pandapunt
zul je wel niet verdienen door vaak naar
20. 4,01 euro (met 5 procent marge: 3,80 - 4,21)
Artis te gaan. Ik moet nog
1.
2.
3.
4.

veel leren.’

Score: 4,5 op 20
‘Een kapsalon? Dat is toch zo’n hele bak met
troep? Met friet en döner en sla en knoflooksaus
en ketchup en kaas en nog veel meer dingen. Ik snap
echt niet dat mensen dat willen eten, bah! Aha, een
knor is iemand die geen lid is van een studentenver-

Geert ten Dam
Voorzitter van het bestuur
van de UvA en de HvA

eniging. Zo leer je nog eens wat. Ik ben dat blijk-

Score: 3 op 20

baar altijd geweest, maar had er geen idee van.’

‘Ja, Snapchat, dat weet ik wel. Is het niet zo dat
informatie maar een bepaalde tijd houdbaar is en
dat die dan daarna wordt verwijderd? Ja hè? Dat
soort dingen weet ik dan wel weer. Bij andere vragen
merk je wel dat ik 57 ben en allang afgestudeerd. Ik
ben ook al 35 jaar aan de man, dus Happn heb ik
ook niet nodig.’

