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Wat heeft het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG)
jou te bieden?
• Het KNAG vormt het belangrijkste netwerk voor geografen in Nederland;
• Als KNAG-lid ontvang je 9 keer per jaar het kwaliteitstijdschrift Geografie, 
 de actuele en toonaangevende informatiebron voor geografen in Nederland;
• Toegang tot de website om de artikelen uit Geografie te doorzoeken. 
• Gebruik Geografie als informatiebron voor je paper of scriptie, of doe ideeën 
 op voor een onderwerp.

Met het KNAG vind je de weg in de geografie, voor nu en later. Als student betaal 
je slechts €34 per jaar voor het lidmaatschap. Meer weten? Kijk op www.knag.nl, 
vul het onderstaande aanmeldingsformulier in of bel (030) 7115 110. Als welkomst-
cadeau ontvang je een populaire fiets- of wandelgids uit de serie Geografische Routes 
of een t-shirt met ‘I love AK’. Wij zullen je met veel plezier begroeten.

Stuur dit aanmeldingsformulier – een kopie mag ook – in een gesloten envelop (postzegel niet nodig) naar: 

KNAG, Antwoordnummer 1018, 3500 ZA Utrecht.
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Ja!Ik word lid van het KNAG tot wederopzegging
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automatische afschrijving van het lidmaatschaps-

geld. Voor heel 2014 is dit €34 (studententarief).
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nummer van Geografie. Ik betaal alleen voor de

resterende maanden van het kalenderjaar.

Ik ontvang als welkomstcadeau (keuze aankruisen):

 Geografische Route:

  GR3 Wageningen/Doorwerth

  GR5 100 jaar Wonen in Amsterdam

  GR6 Amsterdam De Pijp/Nieuw-Zuid

  GR7 A’dam Tuindorpen en buitenwijken

  GR8 Zaltbommel/Tiel

  GR9 Noordoostpolder

  GR10 Limburg Grensmaas

 T-shirt ‘I love AK’
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Redactioneel

Hier is ie dan, de eerste oikos van de nieuwe oikoscommissie! Omdat  
valentijnsdag recent geweest is, staat deze oikos in het teken van de liefde. Zo 
wordt besproken wat aantrekkelijk wordt gevonden in verschillende culturen en 
komen schijnhuwelijken en internetdaten aan bod. Ook zullen zowel de nieuwe 
commissie als het bestuur zich voorstellen.Veel leesplezier!

Heb je vragen, op- of aanmerkingen over de oikos? Stuur dan een mailtje 
naar vugs@uu.nl!
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Naam: Puck Jeekel
Leeftijd en studiejaar: 20, 3e

Functie: Voorzitter
Commissies: Onderwijs, Ontwikke-
lings, Zeilweekend, Jaarboek, NGPS
Relatie: Ja (en hij heet Jeroen)
Hobby's: Reizen, zwemmen, lezen
Studierichting: IDS en Honourspro-
gramma

Naam: Jetske Berger
Leeftijd en studiejaar: 21, 3e

Functie: Secretaris, comm. Alumni & 
Archief
Commissies: Eerstejaarsraad, Mas-
ters, Pubcie, Introductie, NGPS
Relatie: Ja (en hij heet Nils)
Hobby's: Reizen, lezen, muziek, uit-
gaan   
Studierichting: Stadsgeografie

Naam: Patrick den Toom
Leeftijd: 20, 2e

Functie: Penningmeester, vice-
voorzitter
Commissies: 24-uurs, Binex, oikos, 
Symposium
Relatie: Nee
Hobby's: Reizen, lezen, wielrennen, 
auto rijden, Flight Simulator  
Studierichting: Planologie óf politieke 
geografie

Voorwoord
Het 92e bestuur stelt zich voor

Patrick, redactie - Het uitkomen van de eerste oikos van de nieuwe commissie is 
ook een goede gelegenheid om het bestuur aan jullie voor te stellen. Ondanks 
dat zij al een half jaar als routiniers aan het werk zijn, is het toch leuk om hen iets 
nader te leren kennen. Wat doen wij in onze spaarzame vrije tijd? Hoe gaat onze 
studie volgend jaar verder? Allemaal korte vragen die hier beantwoord worden!

Naam: Joyce Langewen
Leeftijd en studiejaar: 19, 2e
Functie: Vice-secretaris, comm. Ex-
tern, comm. Boeken, comm. Promotie 
& Planning, 
Commissies: Buitex, Graficie, Gala, 
Carriere
Relatie: Nee
Hobby's: Reizen, tennis, uitgaan
Studierichting: Economische geo-
grafie

Naam: Frank van Broekhoven
Leeftijd en studiejaar: 22, 3e
Functie: Vice-penningmeester, comm. 
Evenementen, comm. Website & ICT, 
comm. 
Commissies: Dies, Draaiers, Lezingen, 
Sport & Spel, Wintersport
Relatie: Ja (en ze heet Ilse)
Hobby's: Reizen, lacrosse, judo, bier 
drinken
Studierichting: Planologie en Honour-
sprogramma
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Voorwoord
Het 92e bestuur stelt zich voor

De maand van...
Puck Jeekel - Voorzitter der V.U.G.S. 

Er moet hard gewerkt worden in febru-
ari. Gelukkig staan er leuke activiteiten 
op het programma. Nadat maandagoch-
tend alle mailtjes weer beantwoord zijn 
ga ik aan de slag met het schrijven van 
een welkomstwoord voor een door de 
V.U.G.S. en het departement georga-
niseerde alumniactiviteit. Als voorzitter 
moet ik de activiteit openen met een 
welkomstwoord en de sprekers aankon-
digen. Op dinsdag maak ik de agenda 
van de bestuursvergadering (BV) van 
woensdagochtend. Deze moet ik leiden 
dus het is belangrijk dat ik weet welke 
onderwerpen er besproken moeten 
worden. Na het geocafé op woensdag-
avond en kamerdienst op donderdag 
vindt vrijdagavond de alumniactiviteit 
plaats in het Academiegebouw. Het 
was een gezellige avond waar ik heb 
gepraat met bekende oud-hoogleraren 
en voorzitters van V.U.G.S.-besturen 
van meer dan 40 jaar geleden! 
Dat weekend ben ik druk bezig met 
het voorbereiden van brainborrel die 
maandag plaatsvindt. Die dinsdag is 
het na de borrel van maandagavond 
een beetje moeilijk opstaan. Met een 
beetje suffe kop open ik om 09:00 de 
kamer. Donderdag vindt het gala plaats, 
een samenwerkingsverband van de 
V.U.G.S. en onze bevriende studiever-
eniging Helix. Ik mag deze avond ook 
drinken dus na uit eten te zijn gegaan 
met mijn vriend en mezelf opgetut te 
hebben vertrek ik op de fiets naar Fort 
Blauwkapel. Daar drink ik iets teveel 
Apfelkorn, waardoor het opstaan die 
vrijdagochtend niet geheel soepel gaat 
en ik mijn schoenen op het aanrecht 
aantref. Die vrijdag, Valentijnsdag, 
voer ik niet zoveel zinnigs meer uit. Dat 

weekend ga ik naar mijn ouders in Oi-
sterwijk want mijn zusje viert haar 18e 
verjaardag!
We zitten nu alweer in de derde week 
van februari. Wat vliegt de tijd als je het 
leuk hebt! Deze week ben ik als commis-
saris onderwijs vooral druk bezig. Dins-
dag heb ik namelijk een thesismiddag 
georganiseerd voor alle bachelorthesis-
schrijvers. Daarna heb ik Facultair Over-
leg met alle medezeggenschaporganen 
van de faculteit Geowetenschappen. 
Woensdag staat de bestuursinfoavond 
op het programma! Hopen dat we men-
sen enthousiast kunnen maken voor 
een bestuursjaar.  Ook zijn er een aantal 
diesrecepties, dat zijn aangelegenheden 
waar je andere besturen feliciteert met 
de de verjaardag van hun vereniging. 
We sluiten de maand februari af met 
een eerstejaarsweekend en een OV-
kroegentocht! Dit was een kijkje in mijn 
leven al bestuur in de maand febuari. Op 
naar de volgende maand! 
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Huidskleur
In Nederland is iedereen bij de eer-
ste zonnestraaltjes op zoek naar een 
beetje pigment. Is er geen zon, dan 
gaat men naar de zonnebank of wordt 
er gebruik gemaakt van honderden 
crèmes die je helpen bij het krijgen van 
een kleurtje. Een zongebruinde huid 
vinden veel mensen in het zogenoemde 
Westerse deel van de wereld aantrek-
kelijk. In 2013 kwam ZEMBLA met de 
documentaire ‘Blank is beter’. Deze 
documentaire gaat over donkergetinte 
mensen die alles over hebben voor een 
witte huid. In Azië zijn de zogenoemde 
whitening crèmes  groot geworden, 
lotions die er voor zorgen dat de huid 
lichter wordt. Veel mensen lopen met 
paraplu’s, zodat er geen pigment wordt 
aangemaakt. Niet alleen in Azië, maar 
ook in Afrika staat het beeld van welke 
huidskleur aantrekkelijk is in contrast 
met het beeld van een zongebruinde 
huid in de Westerse wereld. Ook gek is 
dat dit niet klopt met het ontstaan van 
de blauwdruk op jongere leeftijd. In dit 
voorbeeld blijkt dat men niet de gelijke-
nis, maar juist het tegenovergestelde 
aantrekkelijk vindt. 

Vol of slank?
Voor veel niet-westerse culturen is 
stevige ronde vrouw het ideaalbeeld. 
Volgens hen kan alleen een goed ge-
vormde vrouw gezonde kinderen ter 
wereld brengen. In het westerse deel 
van de wereld is anorexia een bekend 
gezondheidsprobleem en worden de 
afgetrainde modellen van Victoria’s 
Secret als het meest aantrekkelijk erva-
ren. Dit leidt tot een totaal verschillend 
leven voor de vrouw, met name in de 
periode voor een huwelijk blijkt uit het 
volgende voorbeeld. In Oeganda is het 
traditie dat een vrouw voordat ze gaat 
trouwen minimaal twee maanden in een 
'dikwordhut' woont, om zoveel moge-
lijk aan te komen, soms zelfs 40 kilo. 
Wanneer er in Nederland een nieuw 
echtpaar getrouwd is, is de kans groot 
dat de vrouw minimaal twee maanden 
op dieet is geweest. Beide vrouwen 
doen dit om er op die ene bijzondere 
dag zo mooi mogelijk uit te zien. Twee 
dezelfde ideeën, maar een totaal an-
dere uitvoering, omdat het beeld van 
aantrekkelijkheid verschilt.

Who loves what?
Blauwdruk van aantrekkelijkheid

Eileen, redactie - Iedereen is op zoek naar de ware. Op zoek naar die ene persoon 
die jou in vuur en vlam zet, met bijvoorbeeld een mooie glimlach, gevoel voor 
humor of dat ene moment dat je samen mee maakt . Vanaf een jaar of 8 ontstaat 
er een blauwdruk in je hersenen met een beeld van wat jij in de ware zoekt. Dit 
beeld ontwikkelt zich in eerste instantie aan de hand van het nabijheidseffect. 
Herhaalde blootstelling aan elkaar of aan bepaalde kenmerken wekt sympathie 
op. Later wordt dit beeld ook beïnvloedt door gelijkenissen, in persoonlijkheid 
maar ook in demografische kenmerken, zoals de plek waar je vandaan komt. 
Dit maakt dan ook dat er geografisch gezien een variërend beeld bestaat van 
wat men aantrekkelijk vindt. In dit stuk zullen de meest opvallende verschillen 
besproken worden.
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gaat de regel van een gelijkenis maakt 
aantrekkelijk meer op. Zo vallen vrou-
wen met een hoge opleiding in univer-
siteitssteden eerder op hoogopgeleide 
mannen dan dat vrouwen die in de pe-
riferie van Nederland een mbo opleiding 
hebben genoten dat zullen doen. Ook 
zal een man uit de stad eerder op een 
snelle zakenvrouw op kantoor vallen, 
dan op een boerin met koeien. 
 Wanneer je een aantal glazen 
alcohol tot je genomen hebt, neem je 
de gemaakte blauwdruk in je hersens 
iets minder serieus en blijkt dat je 25% 
meer mensen aantrekkelijk vindt dan 
wanneer de alcohol niet in je bloed zit. 
Uiteindelijk is het vaak zo dat diegene 
die precies in jouw blauwdruk past niet 
bestaat. Een relatie bestaat uit geven 
en nemen, dus wanneer je na je tiende 
biertje iemand tegenkomt in de kroeg 
die jij wel ziet zitten, geef hem/haar ook 
de volgende dag een kans, ook al heeft 
diegene niet dezelfde geografische 
kenmerken als in jouw blauwdruk. 

Veklaringen
De verschillen in mening over wat aan-
trekkelijk is, ontstaan met name vanuit 
maatschappelijke invloeden, blijkt uit 
de vorige voorbeelden. Door dat de 
maatschappij over de hele wereld 
verschillende vormen kent, is ook het 
beeld van aantrekkelijkheid anders. 
Hoe wij over schoonheid denken is dus 
zeker niet objectief meer te noemen, 
de cultuur waarin je opgroeit bepaalt 
wat mooi is. De traditionele denkbeel-
den uit de niet-westerse landen zoals 
het mooi vinden van vollere vrouwen 
worden steeds meer beïnvloedt door 
westerse beelden, waardoor de eigen 
cultuur verdwijnt en vrouwen ook in 
landen als Oeganda graag slank willen 
zijn. Ook de diversiteit in vormen van 
aantrekkelijkheid is dus onderhevig aan 
globalisering. 

Binnen Nederland 
Niet alleen tussen westerse en niet-
westerse landen zijn verschillen in de 
blauwdruk. Ook binnen Nederland 
bestaat er een variërend beeld. Hier 
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De Wikipediaanse definitie van het 
woord ‘daten’ luidt als volgt: “Daten (of 
dating) is een aan het Engels ontleende 
term die verwijst naar het hebben of 
maken van afspraakjes met een kandi-
daat-partner” . Dit laatste woord klinkt 
misschien wat dubieus, maar dat laat in 
ieder geval wat tot de verbeelding over. 
Het hebben of maken van afspraakjes 
lijkt in ieder geval zo klaar als een 
klontje en dat is het eigenlijk ook wel, 
maar vroeger ging dit heel anders dan 
tegenwoordig.
 Vroeger waren het de ouders 
die ervoor zorgden dat hun kinderen 
zich bonden aan iemand van gelijke 
maatschappelijke stand in de vorm van 
het huwelijk. Het kroost had hierbij wei-
nig te kiezen. Echt ‘daten’ bestond niet. 
Deze term heeft pas enkele decennia 
geleden haar intrede gedaan toen de 
familie de grip op het liefdesleven van 
het opstandige nageslacht begon te 
verliezen (Datingindex, 2009). Het da-
ten was geboren en het jonge gepeupel 
begon er vrolijk op los te flirten. 
 Enkele ontwikkelingen hebben 
het daten vanaf dat moment aanzienlijk 
makkelijker gemaakt. De twee belang-
rijkste: mobiele telefonie en het internet. 
Met een mobiele telefoon op zak werd 
het zeer makkelijk om snel afspraakjes 
te regelen, maar het was vooral het in-
ternet dat het erg goed deed. Enerzijds 
onder jongeren die fulltime gingen msn-

en en later Facebooken in plaats van 
leren en studeren. Anderzijds onder al 
wat oudere mensen die de datingsites 
gingen raadplegen. 
 Datingsites, ze zijn er in alle 
soorten en maten. Er zijn grote inter-
nationale netwerken zoals Meetic (de 
grootste van Europa), die in Nederland 
met onder andere Lexa.nl actief is. An-
der bekende namen zijn onder andere 
Parship, Edarling en Relatieplanet. De 
laatste is met maar liefst 4 miljoen 
Nederlandse en Belgische leden de 
koploper in de Benelux (Infonu, 2011). 
Al deze sites zijn er over het algemeen 
op gericht om mensen aan een relatie 
te helpen. 
 Er zijn echter ook kleinere, 
vaak nationaal opgezette sites, die niet 
schromen om leden een one-night-
stand te bezorgen. Voor geïnteres-
seerden: ga naar lamor.nl of natuurlijk 
50plussexdaten.nl. Tot slot zijn er de 
sites die erop uit zijn echtelijke ruzies te 
laten ontstaan, zoals Secondlove waar 
alleen mensen die een relatie hebben 
een beroep op kunnen doen.
Er is dus keuze voor iedereen, als je 
maar goed zoekt en dat wordt zeer 
zeker gedaan. De bekrompenheid van 
vroeger heeft er voor gezorgd dat de 
mens tegenwoordig de vrijheid die ze 
hebben wil benutten. Online dating past 
hier goed bij.

(Online) daten
Een kijkje in de wereld van virtueel daten

Matthijs, redactie - Wie kent ze niet, de online datingsites die tegenwoordig als 
virtuele paddenstoelen uit de virtuele grond schieten en menig vrijgezel (of niet 
vrijgezel) aan een relatie of scharrel helpen. Ze zijn niet meer weg te denken uit 
de hedendaagse liefdescultuur in de westerse wereld. Waar komt die populariteit 
eigenlijk vandaan? Om dat te begrijpen gaan we even terug in de tijd.
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Love is complicated
Een aantal alternatieve vormen van liefde

tijd voor 
verandering in de 21e eeuw?

Gezinsherenigingen
Voor onderdanen van de Europese Unie 
is gezinshereniging tegenwoordig 
appeltje eitje. Als jij wilt verhuizen 
binnen de Europese Unie pak je je 
boeltje op, rijd je naar je bestem-
mingsland toe en gaat er wonen met 
je familie. Als je niet uit de EU komt of 
als je vluchteling bent heeft het recht 
op gezinshereniging wat meer voeten 
in de aarde. In Nederland en de rest 
van de Europese Unie geldt: wanneer 
een vluchteling een verblijfsvergunning 
heeft gekregen, kan hij of zij gezin-
sleden laten overkomen naar 
Nederland. Dit klinkt op zich heel mooi 
en dit is ook in lijn met de Universele 
Verklaring voor de Rechten van de 
Mens. Maar… er zijn zeer strenge eisen 
die gelden voor de gezinshereniging.
 Alleen directe familie komt in 
aanmerking voor gezinshereniging. Er 
moet dus worden aangetoond dat de 
betreffende persoon ook daadwerkelijk 
familie is van degene die een verblijfs-
vergunning heeft gekregen. Het krijgen 
van een verblijfsvergunning op zich kan 
al jaren duren, maar het krijgen van een 
vergunning voor gezinshereniging kan 
ook een flinke tijd duren. DNA-testen 
en verhoren kunnen soms veel tijd in 
beslag nemen. Er is ook veel kritiek op 

Interracial love
Tot ver in de 20e eeuw is ras een 
belangrijk punt geweest om iemand 
op te beoordelen. Voornamelijk in (het 
zuiden van) de VS is de rassensc-
heiding nog lang in stand gehouden. 
Tegenwoordig is de rassenscheiding 
misschien niet meer, maar toch kijken 
sommige mensen nog raar op als ze 
een koppel van mensen uit twee ver-
schillende ‘rassen’ op straat zien lopen. 
Door de eeuwenlange scheiding van 
mensen op basis van ras is het missch-
ien voor sommige mensen nog steeds 
niet acceptabel dat je ook ‘buiten je ras’ 
mag daten. De frustraties lopen hierover 
soms hoog op op het internet.
 Veel mensen klagen over de 
enorme vooroordelen en zinnen die op 
straat worden rondgegooid: “Hoezo val 
ik  alleen op zwarten? Nederlanders 
onder elkaar zeggen toch ook niet: 
zij valt alleen op blanken?” Op fora 
wordt door Nederlanders en niet-Ned-
erlanders getwijfeld of de gastvrijheid 
en toegankelijkheid die Nederland uit 
probeert te stralen misschien een beetje 
beter door de mensen nageleefd moet 
worden, want raciale discriminatie is 
nog alom aanwezig. Over dit onderw-
erp is nog niet heel veel geschreven. 
Type op Google ‘interracial’ in en vooral 
pornoresultaten komen tevoorschijn. 
Misschien geeft dit ook het taboe op dit 
onderwerp een beetje aan. Is het niet 

Pascal, redactie - Liefde is niet altijd gemakkelijk. Dat weten we denk ik allemaal. 
Maar liefde kan soms ook niet eens toegestaan zijn. Liefde kan ook familie 
meebrengen of juist achterlaten. En soms, soms dan lijkt liefde liefde, maar 
dan is liefde eigenlijk niet zo lief.

(Online) daten
Een kijkje in de wereld van virtueel daten
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de manier van verhoren in Nederland, 
omdat dit vaak niet gebeurt volgens de 
normen van het Kinderrechtenverdrag. 
Er kan dus nog een hoop verbeterd 
worden…

Schijnhuwelijken
Een schijnhuwelijken lijkt misschien 
iets wat je in eerste instantie aan een 
Sandra Bullock hollywood romcom 
doet denken, maar de laatste jaren 
zijn er best een aantal gevallen in 
het nieuws geweest. Want ja, schijn-
huwelijken komen ook in Nederland 
voor. De Europese Unie stelt dat een 
schijnhuwelijk een huwelijk is waarbij 
een ‘onderdaan’ met iemand uit een 
ander land, in dit geval buiten de EU, 
trouwt om zo ervoor te zorgen dat die 
persoon in dat betreffende land mag 
blijven. Niet uit liefde dus. En da mag 
nie. België is zelfs begonnen met een 
databank voor schijnhuwelijken om de 
schijnhuwelijken sneller op te kunnen 
sporen en hele netwerken van niet-lieve 
trouwerijen tegen te gaan.
 Eens in de zoveel jaar worden 
er zelfs grote acties gehouden in Ned-
erland om de illegale schijnhuwelijken 
tegen te gaan. Bij deze acties wordt 
er vaak met andere landen binnen de 

EU samengewerkt. Mensen trouwen 
vaak in een ander land binnen de EU 
en verhuizen vervolgens ‘legaal’ naar 
Nederland. Eind november 2013 werd 
er nog een ronselaar voor schijnhu-
welijken opgepakt en in 2012 werden 
er tijdens zo’n actie wel 23 ronselaars 
en illegale bruiden en bruidegommen. 
Een celstraf van enkele maanden tot 
zes jaar is toch minder romantisch dan 
een huwelijksreis, niet?

Bronnen:
Een interraciale relatie. Is dat een 
beperking of juist een verrijking? (2013), 
Plazilla
Gezinshereniging (n.y.), IOM
Wat is gezinshereniging? (2013), 
VluchtelingenWerk Nederland
Schijnhuwelijk (2013), Amnesty
Ronselaar voor schijnhuwelijken 
opgepakt (2013), Volkskrant
Databank voor schijnhuwelijken moet 
'shopgedrag' tegengaan (2013), De-
Morgen
Nederlanders opgepakt bij grote actie 
tegen schijnhuwelijken (2012), NOS

Liefde in de V.U.G.S.
Zijn er al kinderen op komst?
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te delen met drie anderen op dezelfde 
avond.  Een typisch voorbeeld van een 
groot hart.
 Waar voor veel mensen on-
bekend onbemind maakt (volgens het 
Nederlandse gezegde althans), lijkt 
de V.U.G.S. zich aan deze dans te 
onttrekken. Gedurende dit collegejaar 
hebben namelijk maar liefst tien leden 
een speciale vermelding gekregen 
omdat ze zich ontfermd hebben over 
een verse, onbekende sjaars: bij tien 
van de 47 escalaties was een sjaars 
betrokken. Het aandeel “sjaars” op de 
lijst der lijsten bedraagt 21,28 %.  Dit 
bewijst dat ook de sjaars bij Cupido in 
het oog zijn gesprongen.
 De conclusie lijkt gerechtvaar-
digd dat de V.U.G.S. er bij het afschie-
ten van de pijlen niet slecht vanaf is 
gekomen. Op basis van de relatie- en 
escalatielijst kan worden gezegd dat de 
romantiek ook tot in de huiselijke sfeer 
van de V.U.G.S.-kamer dringt. Een fijne 
Valentijn voor eenieder!

Opgemerkt dient te worden dat de data 
verkregen is uit het bestuderen van de 
escalatie- en relatielijst op de V.U.G.S.-
kamer in de donkere dagen voor kerst. 
Daar deze aan verandering onderhevig 
zijn bestaat de kans dat de informatie 
niet meer actueel is.
 Allereerst  is een blik gewor-
pen op de (langdurige) relaties die de 
V.U.G.S. rijk is. Op de relatielijst prijken 
tot dusver 23 koppeltjes. Een simpel 
rekensommetje gebaseerd op dit aantal 
wijst uit dat maar liefst 46 in meer of 
mindere mate gelukkige leden de ware 
hebben gevonden dankzij de studiever-
eniging! Waar studeren allemaal niet 
goed voor is.
 Kortstondige uitingen van 
romantiek (ook wel naar gerefereerd 
onder de weinig verhullende term “esca-
laties”) tussen leden zijn zelfs nog meer 
alomtegenwoordig in de studievereni-
ging. Op het moment van schrijven 
(vrijdag 20 december 2013) stond de 
teller op 47 escalaties en dus een totaal 
van 94 uitgerolde tongetjes. De avond 
tevoren stond echter het faculteitsfeest 
“Faculty” op het programma, waardoor 
de vraag gerechtvaardigd is of deze 
aantallen misschien op het moment 
van schrijven al waren achterhaald door 
de actualiteit. Speciale attentie gaat uit 
naar het lid dat klaarblijkelijk zo over-
loopt van liefde dat ze besloot deze 

Luuk, redactie - In het voorgaande heb je door een geografische bril kunnen 
lezen hoe het met de romantiek over de wereld is gesteld. Er rest nu nog een 
interessante vraag: hoe staat het met de pijlen die Cupido op de V.U.G.S.-familie 
heeft afgevuurd? Hebben ze hun doel getroffen of is de liefdesengel een slech-
tere schutter gebleken dan Clarence Seedorf vanaf elf meter? Is er sprake van 
romances binnen de familiaire sfeer der V.U.G.S? In dit artikel wordt de nabe-
schouwing gegeven over de eerste helft van collegejaar 2013-2014.

Liefde in de V.U.G.S.
Zijn er al kinderen op komst?
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Tinder is zó 2013
De redactie voert empirisch onderzoek uit

Irene - redactie In de aflevering van De Wereld Draait Door op 12 december 2013 werden 
de belangrijkste technologische ontwikkelingen besproken met Alexander Klopping, 
de schattige nerd die als schoothondje van Matthijs van Nieuwkerk fungeert. Enfijn, de 
volgens hem meest succesvolle ontwikkeling in 2013 was Tinder. Menigmaal zie ik naast 
me in de bus, in de collegezaal of gewoon op de V.U.G.S.-kamer iemand hersenloos 
swipen, een ‘LIKE’ of een ‘NO’.  De vleeskeuring uit de kroeg nu dus ook op je mobiel. 
Echter deze simpele manier van vrouwen danwel mannen keuren schijnt nog te werken 
ook. Diverse mensen in mijn omgeving hebben dan ook daadwerkelijk een date gehad. 
Uw verslaggever moest dit natuurlijk ook proberen, voor privacyredenen noemen we 
de "slachtoffers" bij een fictieve naam. 

Het begon met een leuk gesprek over 
profielfoto’s, want bij een dergelijke 
vleeskeuring zie je een hoop foto's 
voorbij komen. Mijn eerste slachtoffer, 
die we voor het gemak Jan noemen, 
was nogal onder de indruk van mijn 
achterzijde op mijn meest recentelijke 
vakantiefoto. Het gesprek was niet 
zo hersenloos als verwacht en het 
klonk best aardig, dus onder het motto 
"waarom niet" besloot ik na maximaal 
12 uur tinderen dat ik hem wel wilde 
ontmoeten. En hoe kan je nu beter 
bijkletsen dan onder het genot van het 
uitlaten van een hond? Nu wil het dat 
het Corpshuis nabij Janskerkhof waar 
deze Jan deel van uitmaakt een hond 
heeft en deze die zondagavond nog 
uitgelaten moest worden. 
 Zo gezegd, zo gedaan, deze 
corpsbal met nog meer gel in zijn haar 
dan normaal wachtte mij met een nog 
meer opgewonden zwart hondje op na-
bij het Nijntje Pleintje in de binnenstad. 
Na een klein rondje wandelen bleek 
het vrij duidelijk, deze jongeman wilde 
maar al te graag dat ik binnen nog een 
biertje  kwam drinken en een filmpje 
kwam kijken. Jan dronk die avond nog 
wel een biertje, maar wel in z’n eentje. 

Tinderen (de naam van een app evolu-
eert tot een werkwoord) bleek dus suc-
cesvol te werken bij mij, dus ik durfde 
het aan om na wat afwachten meer 
gesprekken te voeren. Een opvallend 
persoon, laten we hem voor het gemak 
Luuk noemen. Luuk deed zich voor als 
leuke, spontane bouwkunde student uit 
Delft die wel van een feestje houdt. Ech-
ter na een paar tellen Google-en kwam 
ik erachter dat deze jongen een saaie 
bouwvakker was uit het altijd mooie 
Veghel (niks tegen Brabant overigens). 
Klein imago verschilletje, toen ik hem 
hiermee confronteerde werd ik meteen 
geblokkeerd: oplichters zijn overal.
 Op Tinder kom je niet alleen 
onbekenden tegen, maar ook een 
berg bekenden, nu is dat niet zo erg, 
maar wel als het een stalker betreft. Zo 
herontmoette ik een verre bekende uit 
de Kneus, we noemen hem voor het 
gemak Steven, en deze jongen scheen 
mij op de voet te volgen, en na zo’n 10 
berichtjes per dag  met  ‘Ik zie je en je 
hebt dit en dit aan’ (daadwerkelijk klop-
pende beschrijving van mijn outfit,), gaf 
ik er tot slot ook maar de brui aan.
 Conclusie: Dus doe mij maar 
… en vul dat zelf maar in!
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Tinder is zó 2013
De redactie voert empirisch onderzoek uit

Bezoek ons 
op studystore.nl

V.U.G.S. wil het je 
zo voordelig en makkelijk 
mogelijk maken.
Dus hebben ze een 
boekenleverancier die 
daarbij past. 
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zowel het eerste als het tweede semes-
ter. Houdt er goed rekening mee dat je 
verplichte vakken al eerder volgt, zodat 
je niet in de problemen komt met je 
planning. Kijk ook eens naar de univer-
siteits-brede partners. Je kunt namelijk 
ook een minor in het buitenland volgen.

Universiteit van Amsterdam
SGPL aan de UvA is onderverdeeld in 
drie specialisaties: Planologie, Sociale 
Geografie en Internationale On-
twikkelingsstudies. Voor deze drie 
specialisaties worden dan ook (keuze)
vakken aangeboden. Voor de planolo-
gen zijn er vakken op het gebied van 
de huizenmarkt, wonen en ruimte en 
mobiliteit. De Sociaal Geografen kun-
nen vooral uit Stadsgeo vakken kiezen. 
Daarnaast zijn er veel bevolkingsdy-
namiek, migratie en ontwikkelings-
vakken. Er worden ook een paar 
vakken politieke geografie aangeboden. 
Specifiek voor degenen die in IDS geïn-
teresseerd zijn worden er vakken op 
het gebied van mondialisering, impact, 
milieu en duurzame ontwikkeling ge-
geven. Sarphati, dit is de studieverenig-
ing van SGPL aan de UvA. De verenig-
ing viert dit jaar haar lustrumjaar, dus 
extra veel activiteiten. Er worden onder 
andere excursies, lezingen en feesten 
georganiseerd. Lidmaatschap kost 
€10,- per jaar, leuk als je daar 
een aantal vakken volgt.

Losse vakken
Het kleinste aantal punten wat je kunt 
verdienen, maar dan ook het makkeli-
jkste om in te plannen. Zeker als je 
vakken aan een andere faculteit vakken 
wilt volgen binnen de UU: alleen maar 
even kijken naar de timeslots. Wil je 
naar een andere uni? Kan ook. Let wel 
goed op dat je hiervoor een stuk langer 
van tevoren moet plannen en je je via 
studielink en via de andere universiteit 
moet inschrijven.

Minor
Eén van de belangrijkste dingen bij 
het volgen van een minor is het op tijd 
beginnen. Als je in Utrecht je minor 
wilt volgen moet je goed van tevoren 
de vakken inplannen. (Let ook op de 
afwijkende inschrijftermijnen bij andere 
faculteiten!) Aan andere universiteiten 
bieden veel minors aan. Een aantal 
universiteiten, zoals de TU Delft, biedt  
ook hele minorpakketten aan, waarbij 
je een half jaar lang aan die universiteit 
kan studeren (en daarna natuurlijk  ge-
woon weer lekker in Utrecht).

Buitenland
Misschien wel één van de leukste din-
gen om tijdens je studie te doen. Het 
kost even wat voorbereidingswerk, 
maar dan zijn er ook een heleboel 
mogelijkheden. De deadline voor het 
volgende studiejaar ligt in januari, voor 

Wat kan ik allemaal doen?
Teveel om op te noemen

Pascal, Redactie - Mogelijkheden, mogelijkheden, mogelijkheden. Er zijn tijdens 
je studie zo ontzettend veel leuke dingen die je kunt doen! Natuurlijk niet al-
leen aan de UU, maar ook aan andere universiteiten. En dan kun je natuurlijk 
naar universiteiten in Nederland, maar ook naar universiteiten in het buitenland 
kijken. Kortom, bijna te veel om een keuze uit te maken. Daarom even een kort 
overzichtje van een aantal mogelijkheden en andere universiteiten.
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Radboud Universiteit Nijmegen
De studie heeft in Nijmegen een iets 
andere naam, namelijk Geografie, Pla-
nologie en Milieu. Kenmerkend voor 
de opleiding hier is dat ze onder de 
Faculteit Managementwetenschappen 
valt en mede daardoor nauw samen-
werkt met politicologie, bestuurskunde, 
economie en bedrijfskunde. Hierdoor 
zijn er aan de RU veel vakken in de 
politieke geografie te volgen. Geopoli-
tiek en conflict studies staan bij deze 
vakken centraal, bijvoorbeeld in Afrika, 
maar ook in de Europese Unie. Ook in 
de regionale en stadsgeografie is een 
flink aantal vakken te volgen. Op het 
regionale gebied worden er veel vakken 
met betrekking tot milieu gegeven. Mun-
dus is de studievereniging voor ‘GPM-
studenten’ (niet echt een sexy afkorting, 
maar ja). Er wordt een mix van vakin-
houdelijke activiteiten, zoals lezingen en 

excurisies aangeboden. Daarnaast zijn 
er ook ‘voor-de-fun’ activiteiten, zoals 
feesten en borrels.

Rijksuniversiteit Groningen
Aan de RUG kun  je goed terecht al je 
geïnteresseerd bent in milieu, innova-
tie en platteland. Er zijn verschillende 
vakken waarbij techniek gecombineerd 
wordt met geografie. Er is zelfs een 
schakeltraject vastgoedkunde beschik-
baar. Verkeer, mobiliteit en de planning 
van infrastructuur is ook terug te vinden 
in een aantal vakken. Voor planologen 
en transport geografen misschien een 
interessante keuze! Ibn Battuta is de 
studievereniging aan de RUG, ver-
noemd  naar een islamitische pelgrim. 
Natuurlijk worden ook hier verschillende 
activiteiten georganiseerd zoals 
lezingen, carrièrebegeleiding en ver-
schillende feesten en spellen.

Wat kan ik allemaal doen?
Teveel om op te noemen
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Een kwestie van ontdekken en ontmoeten
De arbeidsmarkt voor geografen en planologen

Wander Meulemans, Docent - Om onze studie beter bij de arbeidsmarkt te 
laten aansluiten, is het programma 'Time to Explore' in het leven geroepen. 
een docent die hier veel mee bezig is, is Wander Meulemans. In dit artikel 
vertelt hij wat dit programma precies inhoudt en hoe je eraan mee kan doen.

eigenschappen? Of nog concreter: waar 
kom ik later als geograaf of planoloog 
terecht? 
 Ik merk dat dit soort vragen 
steeds vaker leven bij SG&PL stu-
denten. 
Begrijpelijk, want het beroepsper-
spectief van de planoloog en sociaal 
geograaf is breed. Dit is een kracht 
maar soms ook een zwakte, vooral 
als je als starter je weg moet vinden 
op een krappe arbeidsmarkt.  Slechts 
een klein aantal van ons blijft werken 
aan een universiteit als onderzoeker, 
maar het merendeel zal de verworven 
wetenschappelijke vaardigheden inzet-
ten bij de meest uiteenlopende banen. 
Afgestudeerden kom je onder andere 
tegen als adviseur, GIS-specialist, 
beleidsmedewerker of als docent in het 
voortgezet onderwijs. Met stages, 
gastcolleges van mensen uit de be-
roepspraktijk en cursussen waar-
bij studenten werken voor een ‘echte’ 
opdrachtgever probeert de opleiding 
onderwijs en praktijk te verbinden. Een 
goede zaak, maar er kan nog meer 
gedaan worden om de veronderstelde 
kloof tussen studie en arbeidsmarkt te 
verkleinen. 
 Met Time to Explore wil de 
opleiding hier ook verder gestalte aan 
geven door afgestudeerde geografen 
en planologen direct in contact te 
brengen met studenten. Dit doen we 
door middel van praktijktrainingen, 

De stap van het voorgezet onderwijs 
naar de universiteit is voor velen groot. 
De eerstejaars ondervinden dit nu aan 
de lijve en de ouderejaars kunnen dit 
alleen maar beamen. Je verlaat huis 
en haard voor een interessante nieuwe 
stad, leert nieuwe mensen kennen en 
krijgt ook nog eens te maken met een 
andere manier van onderwijs. 
 Om een degelijke stap in een 
paar worden samen te vatten is eigenlijk 
onmogelijk, maar natuurlijk wil ik hier 
wel een poging toe wagen; centraal 
staat voor mij de vraag: ‘wat maak je 
als (startende) student nu keer op keer 
mee?’ Ik denk dan vrijwel direct aan 
twee woorden die elkaar verre van 
uitsluiten; ‘ontdekken’ en ‘ontmoeten’.
Voor menig student zijn de eerste ervar-
ingen in het Utrechtse studentenleven 
namelijk een regelrechte ontdekking, 
je leert binnen de kortste keren veel 
nieuwe mensen kennen en er gaat qua 
wetenschappelijk denken en werken 
een nieuwe wereld voor je open. 
 Wanneer je het laatste centraal 
zet, mag je jezelf ook afvragen wanneer 
onderwijs de meeste betekenis heeft. 
Ook dit is een lastige vraag met meer 
dan één antwoord. Gaat het om hoe je 
een onderzoek zorgvuldig op moet zet-
ten en het uitvoeren daarvan? Of gaat 
het om de aanname van een positief 
kritische houding? Hierbij hoort ook een 
vervolgvraag: wat kan ik eigenlijk met 
deze nieuw verworven academische 
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Een kwestie van ontdekken en ontmoeten
De arbeidsmarkt voor geografen en planologen

Beleidsonderzoek, KleurijkWonen, 
Havenbedrijf Rotterdam, Concire Ge-
biedsconcepten, Woonbedrijf en ver-
schillende overheden. Studenten die 
eerder deelnamen gaven aan dat de 
vaardigheden uit de opleiding meer 
betekenis kregen en konden soms 
ook een interessante vervolgopdracht 
uitvoeren in de vorm van een stage. 
Tegenwoordig is het ook niet overbodig 
om samen met alumni alvast een blik te 
werpen op de toekomst, want het op-
bouwen van een professioneel netwerk 
kan aanzienlijk helpen bij je eerste stap-
pen op de arbeidsmarkt. 

Kortom, verbreed je perspectief en 
durf verder te kijken. Meer informa-
tie over Time to Explore kun je hier 
vinden: http://www.uu.nl/geo/studenten/
arbeidsmarkt (klik dan op de Time to 
Explore afbeelding). 

Wander Meulemans
Docent Sociale Geografie

meeloopdagen, bachelorstages en 
lezingen over actuele ruimtelijke vraag-
stukken. Uiteraard stemmen wij dit af 
met de V.U.G.S. zodat activiteiten goed 
op elkaar aansluiten. 
 De meeloopdag zal ik hierbij 
kort toelichten. Alumni nodigen bij 
een dergelijke dag SG&PL studenten 
exclusief uit om een kijkje te nemen 
in de praktijk. Het gaat dan niet alleen 
over de carrière van de alumnus, maar 
vooral ook over zijn of haar huidige 
werkzaamheden en een daaraan ge-
koppelde praktijkopdracht. Vragen als, 
wat voor effecten heeft de economische 
crisis op de ontwikkeling van Schiphol, 
wie woont er in 2030 in de Betuwe? 
Hoe kunnen apps ingezet worden bij het 
visualiseren van geo-data en, hoe moet 
mijn organisatie omgaan met gebieds-
communicatie? Wanneer je bezig bent 
met dit soort ‘echte’ vragen ontdek je 
het werkveld van sociaal    geografen en 
planologen maar ontmoet je gelijktijdig 
ook alumni. 
 Momenteel nemen alumni 
van verschillende private en publieke 
organisaties deel, zoals: Dimensus 
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en huisvestiging. Namens SGPL zijn 
Kees Terlouw en Alphons de Vocht lid 
van de Faculteitsraad. De studenten 
Irene Gerritsen (Vice-voorzitter gehele 
Faculteitsraad en voorzitter studentge-
leding), Martijn Haanappel en Thomas 
Lier zijn lid namens SGPL. 
 Naast de bovengenoemde 
taken ontplooit de faculteitsraad meer-
dere initiatieven als het invoeren van 
een mentoraat (als onderdeel van de 
studieloopbaanbegeleiding), promotie 
van de medezeggenschap en het bezig-
houden met het examenreglement over 
de 4-5 regeling. De bacheloropleidingen 
vormen op facultair niveau samen de 
undergraduate school, deze bestaat 
onder andere uit het bestuur van de 
faculteit en onderwijsdirecteuren. De 
graduate school daarentegen bestaat
uit de master en phD opleidingen van 
de faculteit. Als student-lid in de
Graduate board zit namens de studen-
ten Cathelijne Rutten (SGPL).

SGPL 
De faculteit Geowetenschappen bestaat 
uit 3 verschillende opleidingen;
SGPL, IMEW en Aardwetenschappen. 
Deze opleidingen worden bestuurd

Bestuur Universiteit Utrecht
Bovenaan het bestuur van de Univer-
siteit staat het college van bestuur, 
zij zijn verantwoordelijk voor de gang 
van zaken op de Universiteit Utrecht 
als geheel. De Universiteitsraad is de 
medezeggenschap van het College van 
Bestuur. De U-raad zoals de Universi-
teitsraad kortweg heet, heeft
instemmings- en adviesrecht over een 
aantal zaken binnen de universiteit 
zoals de begroting en een strategisch 
plan. De voorzitter van de U-raad is 
Fred Toppen (SGPL) en de voorzitter 
van de studentgeleding van de U-raad 
is Lau Bosse (SGPL). 

Faculteit Geowetenschappen 
De leiding van de faculteit (Geoweten-
schappen) ligt bij het faculteitsbestuur. 
Dit faculteitsbestuur bestaat uit een 
decaan (Prof Dr. R. van Kempen), 
vice-decaan (Prof. Dr. P. Hoekstra), 
faculteitsdirecteur (Dr. Ir. C.L.M. Mar-
celis) en student-lid Matthijs Bouwmans 
(IMEW). De faculteitsraad adviseert en 
controleert het faculteitsbestuur. De 
raad houdt zich bijvoorbeeld bezig met 
onderwijsvernieuwingen, veranderin-
gen van de faculteitsstructuur, begroting 

Medezeggenschap binnen Fac. Geowetenschappen
Welke mensen op welke plek?

Irene, Redactie - Een gedeelte van jullie zal mij kennen als actief V.U.G.S.-lid of 
als mede-derdejaars, maar misschien niet als voorzitter van de studentgeleding 
van de Faculteitsraad Geowetenschappen. Namens de studentgeleding draag ik 
met mijn collega’s zorg voor het belang van de kwaliteit van onderwijs, herkans-
ingsregelingen, studieloopbaanbegeleiding en nog meer lopende zaken van de 
Faculteit Geowetenschappen. Om het wat duidelijker voor jullie te maken hoe 
deze medezeggenschap in elkaar zit heb ik hieronder een schema gemaakt. In 
dit schema vinden jullie de contactpersonen van onze studie, voornamelijk ook 
actieve V.U.G.S. leden. Ik zal ook uitleggen wat hun taken zijn, zodat als je een 
idee hebt of vragen of een klacht je weet bij wie je terecht kunt.
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ma en de vakevaluaties.
Als je een vraag of klacht hebt die spe-
cifiek sociale geografie of planologie
als opleiding betreft kan je dus het beste 
bij hen terecht, als je een klacht
hebt die breder wordt gedragen en de 
gehele faculteit betreft kan je beter
bij de faculteitsraad terecht.
Mochten jullie vragen hebben over dit 
stukje, dan kunnen jullie bij mij
terecht.

door een opleidingsbestuur in het oplei-
dingsbestuur van SGPL zitten
namens de studenten Martijn Hendrix 
en Hester Hellinga. De
opleidingscommissie bevat namens de 
studenten Ingeborg van der
Giessen, Madeleen Graafland en Puck 
Jeekel (als Commissaris Onderwijs
van de V.U.G.S.). Zij houden zich bezig 
met specifieke zaken van de
opleiding zoals het onderwijsprogram-
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Pooltoernooi
Het balletje kan raar rollen

Patrick, redactie - Op een koude winteravond in december was het grote nach-
telijke sporttoernooi Owattenaait weer daar. Op sportcomplex Olympos gingen 
een ruime dertig teams van onder andere V.U.G.S., NWSV Helix en U.S.S. Proton 
met elkaar de sportieve strijd aan voor het felbegeerde eremetaal. De verwach-
tingen waren hoog gespannen, en na korte sessie moed indrinken kon deze 
kleine Olympiade om 00.30 uur van start gaan.

Owattenaait
Ballen, bier en bittergarnituur 

Traditiegetrouw werd er gevoetbald, 
gebasketbald en gevolleybald. De 
V.U.G.S. was met zes teams prominent 
aanwezig, en het werd al snel duidelijk 
dat ieder team gemengde expertise in 
huis had. Hierdoor kon elk team serieus 
meedingen naar de volgende ronde. 
Iedere jaarlaag was vertegenwoordigd, 
en ook de oudere V.U.G.S.-coryfeeën 
lieten zien dat zij door de jaren heen 
hun prestatiedrang niet verloren had-
den. De P.F.F.G. speelde bij het voetbal 
de sterren van de hemel, en ondanks 
commentaar op de arbitrage en enkele 
discutabele overtredingen gingen zij 
vaak met de winst aan de haal. Zonder 
al te veel problemen konden zij dan ook 
doorstomen naar de volgende ronde: 
de eer moest tenslotte hooggehouden 
worden. 
Het (oud)-besturenteam liet vooral van 
zich horen bij het basketbal. De lengte 
van sommige teamleden legde hen geen 
windeieren, waardoor deze wedstrijden 
relatief eenvoudig gewonnen werden. 
Toch leek het fout te gaan: de langste 
en grootste speler had reeds alles 
gegeven. Betekende dit het einde van 
strakke passes en schitterende goals? 
Verre van, want na een noodstop bij de 
“vrolijke vierkante meter” kon hij weer 
volle bak meedoen. Vervolgens werd 
er gevoetbald. Helaas liet het team door 
knullig balverlies de winst glippen, en 

moesten de punten gehaald worden 
bij de volleybalwedstrijden. Dit ging 
niet zonder slag of stoot. Enkele fraaie 
services daargelaten werd er met klin-
kende cijfers verloren van NWSV Helix 
en M.B.V. Mebiose. Teleurgesteld blie-
zen zij de aftocht, en verruilde de gure 
speelvelden voor de aangenaam warme 
sportkantine waar onder andere bier en 
bittergarnituur te wachten stond.
De eer van de V.U.G.S. heeft echter 
nimmer ter discussie gestaan, maar-
liefst twee team mochten door naar de 
volgende rondes. Helaas strandde team 
Jazzpolitie in de halve finale door ge-
klungel achterin bij de voetbalwedstrijd 
tegen een andere vereniging van de 
faculteit. Sportief als zij waren werden 
de handen geschud met de tegenstan-
der en konden ook zij afkoelen met een 
koude, goudgele pretcylinder.
Ondanks dat de V.U.G.S. geen finale-
plaats had weten te bemachtigen, zat de 
sfeer er goed in. De finale werd vanuit de 
skybox bekeken onder het genot van het 
reeds genoemde gerstenat, en de avond 
was na de finale nog lang niet voorbij. De 
kantine bleef lange tijd open, en over-
winningen werden luidkeels gevierd, 
verliezen werden op een luchtige manier 
verwerkt. Nee, er kan teruggekeken 
worden op een prachtige Owattenaait. 
Volgend jaar gaat de V.U.G.S. aan de 
haal met de beker, wat ik je brom!
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wachting van iedereen in de halve finale 
had bereikt, was dat van Loes Derikx en 
Amira Kihel. Deze fanatieke Rihanna fans 
verrasten onder de schuilnaam ‘Wrecking 
Balls’ vriend en vijand met goed verzorgd 
spel. Ze wisten duidelijk wel raad met de 
lange stok en de bijbehorende ballen, 
zo ondervonden ook hun tegenstanders 
Patrick den Toom en Wietze Gerfen. De 
wedstrijd werd beslecht in het voordeel 
van de Wrecking Balls die het in de finale 
mochten gaan opnemen tegen champi-
oncrushers Huub en Martijn die na een 
spannende pot in de halve finale een 
maatje te groot bleken voor hun belagers.
Met hooggespannen verwachtingen ver-
zamelden de toeschouwers zich om de 
pooltafel waar het allemaal moest gaan 
gebeuren, maar al snel bleek dat de 
spanning waarop gehoopt werd er niet 
zou komen. Naar eigen zeggen was het 
voor Huub en Martijn “een kwestie van 
consolideren”. De aanstaande kampioe-
nen wonnen dan ook met overtuiging de 
finale en daarmee het toernooi.
De poolbokaal gevuld met overheerlijk 
gerstenat werd uitgereikt door de ex-kam-
pioenen die het daar zichtbaar moeilijk 
mee hadden. Toch konden hun opvolgers 
rekenen op een welverdiend applaus 
nadat ze de bokaal uitgereikt hadden 
gekregen. Ook ontvingen de nieuwe 
titelhouders een miniatuur pooltafel. Ze 
waren als kinderen zo blij.

Pooltoernooi
Het balletje kan raar rollen

Matthijs, redactie - Op 24 oktober jongstleden was het weer zover. Het jaarlijks 
terugkerende pooltoernooi stond op stapel en ook dit jaar was de opkomst als 
vanouds goed. De te kloppen deelnemers waren Thomas de Groot en Matthijs 
de Kleine a.k.a. Bert en Henrieke die vorig jaar na een zinderend spannende 
finale het eremetaal de lucht in mochten tillen en Gijs den Besten en Jurriaan 
van Hellemond de bietenbrug op stuurden. Ware kampioenen dus, maar waren 
zij in staat hun titel te prolongeren?

Het toernooi in de sfeervolle arcade 
hall van Smith & Jones ving aan met de 
welbekende poolfase. Onder het genot 
van een of meer, doorgaans alcoholi-
sche versnaperingen stootten de immer 
fanatieke deelnemers er vlijtig op los 
teneinde zoveel mogelijk felgekleurde 
ballen in de zogenoemde pockets te 
doen verdwijnen. Al snel bleek dat de 
contrasten tussen de diverse koppels 
aanzienlijk waren. Zo waren er koppels 
die de gezelligheid vooropstelden en 
vooral meededen voor de lol. Daarnaast 
waren er echter ook diegenen die daar 
niets van moesten weten en de gravure 
van hun namen in de ietwat roestige 
doch prachtige poolbokaal als ultieme 
prijs van de avond zagen.
De toppers uit de verschillende pools 
mochten het tegen elkaar gaan opne-
men. Tot deze toppers behoorde ook 
nog steeds het regerende kampioens-
koppel dat de borst mocht gaan natma-
ken voor een geduchte tegenstander in 
de kwartfinale. Huub Hoenjet en Martijn 
Bernhard maakten het Thomas en Mat-
thijs flink lastig en na een slepende strijd 
kon de winnaar aangewezen worden. 
De kampioenen waren verslagen! Aan-
geslagen dropen ze af en Huub en Mar-
tijn konden zich gaan opmaken voor de 
halve finale tegen Sjoerd van Kempen 
en Jeroen van de Zand.
Een ander koppel dat tegen de ver-

Owattenaait
Ballen, bier en bittergarnituur 
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Breekweek
Poolse wodka en meer

denken aan de bij iedere V.U.G.S’er 
bekende club K-Sjot. Helaas gaf de 
DJ niet toe aan de herhaaldelijk aan-
gevraagde Disco Pogo. Niet dat men dat 
ervan weerhield hun shirt uit te trekken. 
De buschauffeur die ons de volgende 
dag richting de plaatselijke vesting van 
een concentratiekamp bracht moet 
op de hoogte zijn geweest van onze 
toestand na die nacht. Hij besloot ons 
een onvergetelijke reis te geven. Elke 
bocht werd erg kenbaar gemaakt, elke 
passerende auto leek een verassing 
waadoor hij herhaaldelijk abrupt remde 
en door een twist van het lot waren 
enkele belangrijke wegen afgesloten 
waadoor wij elke hoek van Poznan zes 
keer voorbij hebben zien komen voordat 
wij het kamp naderde. Het resultaat 

In dezelfde slaperige toestand als 
het stadje slenterde wij richting de 
supermarkt om de honger te stillen. 
Onze eerste kennismaking met de 
munteenheid van Polen, de Zloty, 
maakte het erg verleidelijk groots in 
te slaan. Alles mag je door vier delen, 
en dan is het nog iets minder dan de 
prijs in euro’s. Uiteraard troffen wij 
de eerste flessen wodka aan op de 
toonbank, welke niet bedoeld waren 
om de Nederlandse grens te bereiken. 
Na nog een uur rijden door het Poolse 
landschap naderde wij een communis-
tisch ogende muur van massieve beton-
nen flats. Echter verscheen hierachter 
al snel de oude binnenstad van Poznan, 
waar imposante gebouwen pronkten 
op grote pleinen naast brede wegen, 
maar waar de glorie toch iets was 
vergaan omdat het onderhoud geen 
prioriteit lijkt te zijn in de stad. Na een 
kleine tour door de stad naderde wij het 
hostel, waar wij te voet verder moesten 
omdat de oude straten niet geschikt 
waren voor de bus. Het hostel bevond 
zich middenin de binnenstad, omringd 
door klassieke, sierlijke panden, waar ’s 
nachts joelende polen over straat richt-
ing de clubs liepen. Die avond liepen wij 
joelend mee nadat de eerste flessen 
wodka waren aangebroken. De club 
waarin wij belandden die iets weg had 
van een grot, deed ons verdacht veel 

Rosan, redactie - Op de avond van vrijdag 1 november vertrokken 50 kersverse 
V.U.G.S’ers onder leiding van de commissie vanuit hun nieuwe studiestad 
Utrecht richting Polen. Een busreis van 10 uur bracht ons over de grens waar 
wij werden verwelkomd door het grootste Jezusbeeld van de wereld. Deze stond 
met armen wijd richting het stadje Swiebodzin, welke ons een eerste indruk 
gaf van het land Polen.
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Breekweek
Poolse wodka en meer

bereiken hebben we nader onder-
zocht in de bierbrouwerij van het 
merk Lech. Een rondleiding door de 
brouwerij gaf ons inzicht in het hele 
proces van de ontwikkeling van de 
vloeistof die altijd zo rijkelijk vloeit bij 
de V.U.G.S. Natuurlijk werd de trip 
afgesloten met een vers getapt biertje. 
Maandagavond kwam de groep smen 
om gezamenlijk uit eten te gaan en na 
een groepsfoto terug te keren bij de bus. 
50 voldane maar vermoeide eerstejaars 
reisden weer terug naar het vertrouwde 
Utrecht na een hele mooie Breek-
week. V.U.G.S, thank you very much!

van deze rit was dat wij  gezameli-
jk adem happend de bus uit rolde. 
De regen kwam ons tegemoet in het kamp 
wat voor een bijpasende sfeer zorgde. 
Indruwekkende foto’s, verhalen en over-
gebleen stukken zoals de gasdouches 
gaven ons een helder beeld van de 
grweljke geschiedenis van die plek. 
Na het bezoek aan het kamp gingen 
we door met onze favoriete hobby 
tevens levensbehoefte, eten. Zelfs de 
lunch was uitgebreid, omdat het zo 
ontzetend goedkoop is. Schuin tegeno-
ver ons hostel hebben we traditioneel 
Pools gegeten, omringd door bonte 
bekleding en met hout bedekte muren. 
Voor ons werden grote dampende 
borden eten neergezet en goed ge-
vulde glazen Pools bier ingeschonken. 
Hoe dit bier ons glas heeft kunnen 
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Dinerpal 2.0
Een kijkje in de keuken

Het hoofdgerecht bestond uit twee curry’s 
waaronder een vegetarische en eentje 
met kip. Vooral de laatste was aan de 
scherpe kant. Een duidelijk contrast 
werd geschept tussen de bikkels die het 
natuurlijk helemaal niet pittig vonden 
(maar toch opvallend vaak naar de WC 
moesten) en de doetjes die  na een hap 
eten direct een biertje adten. Desondanks 
ging ook deze gang er goed in. Kijk maar 
naar Nils op de foto.
Voordat het uitgebreide dessert werd 
geserveerd werd een aantal prachtige 
prijzen verloot waaronder de hoofdprijs: 
De enige niet rechthoekige nationale vlag 
ter wereld. Na een zinderend spannende 
verloting mocht Isa Kleij de Nepalese 
vlag mee naar huis nemen, waarmee ze 
uiteraard intens gelukkig was. 
De typisch Nepalese bananen- en per-
enmilkshakes luidden het einde van 
het diner in, waarna menigeen met een 
tevreden gevoel huiswaarts ging. On-
twikkelingscommissie bedankt!

Dinerpal 2.0 vond dit jaar plaats op 25 
november en net als vorig jaar in Café 
Averechts op de hoek van de mooie 
Utrechtse Lijsterstraat. Het gezellige café 
staat al sinds 1983 bekend om de voor-
liefde voor het steunen van goede doelen 
en stelt de keuken daarvoor regelmatig 
beschikbaar. De perfecte plek om te din-
eren voor Nepal! De totstandkoming van 
het Dinerpal heeft echter heel wat voeten 
in aarde gehad. Na vanaf oktober bezig 
te zijn geweest met talloze voorbereiding 
was de grote dag eindelijk aangebroken. 
Na de auto vol Lidl producten te hebben 
uitgeladen kon het koken gaan beginnen. 
Na dik zes uur in de keuken te hebben 
gestaan begonnen de eerste gasten 
binnen te druppelen die bij binnenkomst 
vrijwel meteen belaagd werden door een 
enthousiaste, mannelijke lootjesverkoper. 
Vooral Ardin Lans kon de charmes niet 
weerstaan en kocht maar liefst zes loten.
Toen alle gasten zichzelf gezeteld had-
den kon het vreetfestijn beginnen. Als 
eerst werden een typisch Nepalese 
knoflooksoep (80 teentjes) en een pinda-
soep geserveerd. De tweede werd goed 
ontvangen, maar de knoflooksoep bleek 
toch wel erg sterk. Daar had ons aller Bob 
van der Meij echter geen boodschap aan 
en slurpte vrolijk 5 kommetjes weg. Sjan-
skans de komende drie weken vervlogen. 

Matthijs, redactie - Wegens het grote succes van het Dinerpal van vorig jaar heeft 
de ontwikkelingscommissie ook dit jaar een soortgelijk diner georganiseerd. 
Voor de mensen die niet weten wat deze commissie zoal doet een korte uitleg. 
Elk jaar wordt een goed doel gekozen waarvoor geld ingezameld wordt door 
middel van ludieke acties en activiteiten waaraan alle V.U.G.S.-ers kunnen deel-
nemen. Dit jaar is het goede doel, net als afgelopen jaar, Foundation Care For 
All (FCFA). Deze organisatie poogt de levensstandaard in Nepal te verhogen 
door het creëren van goede onderwijsmogelijkheden. De slimmeriken onder 
ons weten nu meteen waar de naam van het diner vandaan komt.
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Dinerpal 2.0
Een kijkje in de keuken

Carrièredag
Goed voorbereid op de toekomst?

Patrick, redactie - De student is in deze veranderende tijden steeds meer en steeds 
eerder bezig met zijn of haar oriëntatie op de arbeidsmarkt. Daarom organiseerde 
de V.U.G.S. op 19 november een grote carrièredag. Interessante bedrijven uit 
verschillende sectoren gaven lezingen en workshops om de sociaal geograaf 
of de planoloog een goed beeld te geven hoe het er in het bedrijfsleven aan toe 
gaat. Het beloofde een boeiende dag te worden.

De carrièrecommissie begon reeds voor 
de zomer met de voorbereidingen van 
deze dag. Er werd druk gebeld, gemaild 
en acquisitie gepleegd om een zo divers 
mogelijk programma samen te stellen. 
Uiteindelijk waren Deloitte, de Rijksover-
heid, Gemeente Almere, Stadkwadraat, 
Geodan, Bureau voor Gebiedscommu-
nicatie en Eyeopenerworks bereid een 
lezing of workshop te verzorgen. Op de 
bedrijvenmarkt kon de V.U.G.S. SADC, 
JongeHonden, Imagem en wederom 
Stadkwadraat en Deloitte begroeten. 
Voor ieder wat wils dus, de verwachtin-
gen waren hoog gespannen. 
Iedere jaarlaag was vertegenwoordigd, 
waarbij opgemerkt dient te worden dat 
ook veel eerstejaars zich hadden inge-
schreven: chapeau! Rijen dik stonden 
geïnteresseerde studenten bij de balie 
om hun naamkaartje en goodiebag in 
ontvangst te nemen, waarna de vriendeli-
jke dames van de commissie hen door-
verwezen naar de warme koffie en thee. 
Na het nuttigen hiervan gingen de deuren 
open voor de plenaire lezing van Deloitte. 
Enthousiast vertelden zij over het bloe-
iende adviesbureau, hoe hun werkweek 
eruit zag en aan wat voor projecten zij 
werkten. Zij lieten zelfs doorschemeren 
dat er -ondanks een stevige werkdruk- 
ook tijd was voor borrels, skireizen en 
teambuilding. Een interessant bedrijf voor 
economisch geografen en planologen! 

Toch begon de honger toe te slaan, en 
stonden er schalen vol met broodjes 
te wachten op een ieder. Een prima 
gelegenheid om even na te praten over 
de lezing en te netwerken met andere 
jaarlagen.
Na de lunch ging de dag verder in het 
Buys Ballotgebouw, aan de andere kant 
van de Uithof. Er moest nog flink wat 
verhuisd worden qua spullen, maar dit 
zorgde niet voor problemen. De work-
shops konden hiermee van start gaan. 
De Rijksoverheid was vertegenwoordigd 
door het Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu. Een beleidsmedewerker vertelde 
over hoe haar agenda gevuld werd, hoe 
de beroepsperspectieven liggen bij de 
overheid en wat beleidsmedewerker zijn 
eigenlijk is. Zij vertelde dat ze veel bezig 
is met het schrijven van nota’s en het 
beantwoorden van bezwaarschriften over 
het overheidsbeleid. Ook ondersteunde 
zij regelmatig de minister bij haar debat-
ten en overleggen. Toch moest zij in haar 
verhaal vermelden dat de perspectieven 
op rijksniveau op dit moment niet roosk-
leurig zijn. Zij adviseerde dan ook om op 
provinciaal en gemeentelijk niveau een 
baan te zoeken, als je dat wilt. Verhel-
derend en eerlijk.
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Binex Nr. 1
Ruimte voor de Waal

Stadkwadraat kwam met een interac-
tieve workshop. Laptops en elektronica 
werden aangerukt om de deelnemers 
hun eigen ruimtelijke ordeningsproject 
te laten maken. Een ieder werd uit-
gedaagd een duurzaam en creatief 
plan te ontwikkelen. Ook Geodan 
kwam met mooie technische snufjes 
om voorlichting te geven over de fas-
cinerende wereld van geo-informatie. 
Een innovatief bedrijf wat GIS-systemen 
steeds meer aan de man brengt aan 
allerlei verschillende bedrijven. Een 
andere bedrijfstak binnen de geografie 
die aandacht kreeg op de carrièredag 
is de geo-communicatie. Het Bureau 
voor Gebiedscommunicatie gaf een 
interessante workshop over het belang 
van goede communicatie bij gebiedson-
twikkeling en bouwprojecten. Het werd 
duidelijk dat dit veel meer is dan de 
glossy folder die bij de makelaar ligt; het 
omvat ook inspraak van omwonenden 
en andere belanghebbende. Dit begint 
reeds bij de planvorming, en is tijdens 
het gehele project een belangrijke fac-
tor.
De workshopsrondes waren ten einde 
en de bedrijvenmarkt/netwerkborrel kon 
van start gaan. Diverse interessante 
bedrijven hadden een stand opgebouwd 
vol interessant foldermateriaal en ele-
ktronica, en er werd stevig genetwerkt. 
Iedereen kon tijdens het uitwisselen van 
visitekaartjes genieten van een koud 
biertje, en op deze manier ging de bor-
rel nog lang door. Er kan teruggekeken 
worden op een geslaagde en boeiende 
dag. Tot volgend jaar!  
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Binex Nr. 1
Ruimte voor de Waal

van Waalfront, het nieuwe woon-
werkgebied in Nijmegen-West. Al met 
al zal Nijmegen de komende jaren een 
gigantische transformatie doormaken!
Waar jaarlijks tienduizenden in 
Nijmegen de blarenpleisters en wan-
delschoenen uit de kast trekken,   haal-
den de V.U.G.S.’ers na de lezing uit de 
stalling. Hiermee werd onder leiding van 
een direct betrokkene het stalen ros het 
plangebied verkend en een blik gewor-
pen op de pas geopende stadsbrug “De 
Oversteek”. Ondanks een paar minus-
cule onregelmatigheden(zo kwamen 
er enkele fietsen tekort en bleken de 
herenfietsen niet voor iedereen op maat 
te zijn, met een tamelijk oncomfortabele 
houding als consequentie) was het een 
interessante fietstocht die leidde langs 
de nevengeul en een blik bood op zowel 
het stadscentrum als de Waalsprong.
Met het opstallen van de fietsen kwam 
er een einde aan het inhoudelijke ge-
deelte van Binex Nr. 1. 
 Zoals het een goede Binex 
echter betaamt, werd ter afsluiting ge-
zamenlijk gegeten in het stadscentrum. 
Na een lekkere maaltijd genuttigd te 
hebben en geproost op een geslaagde 
eerste Binex, vertrok de groep enigszins 
moe, maar voldaan richting het vertrou-
wde Utrecht. Tot de volgende!

De Binex stond in het teken van het 
project "Ruimte voor de Waal". Nijmeg-
en is door het Rijk aangewezen als één 
van de dertig locaties waar het landeli-
jke programma "Ruimte voor de Rivier" 
ter uitvoering moet worden gebracht. In 
Nijmegen heeft dit geleid tot een uniek 
project, waarover in het informatiecen-
trum middels uitleg werd gegeven. Door 
het verleggen van de Lentse dijk en het 
graven van een nevengeul ontstaat een 
eiland in het midden van de rivier de 
Waal. Het eiland dat wordt gecreëerd 
biedt ruimte voor wonen, recreatie, 
cultuur en natuur. Een rivierpark dat 
een brug moet gaan slaan tussen het 
oude stadscentrum en de Waalsprong 
en tegelijkertijd de druk op de Waal doet 
afnemen. Het project laat veiligheid en 
ruimtelijke kwaliteit hand in hand gaan. 
Een ware traktatie voor planologen en 
sociaal geografen in de dop!
 Tijdens de lezing werd tevens 
ingegaan op het onderliggende project: 
Nijmegen omarmt de Waal. Dit project 
omvat de (inmiddels gerealiseerde) 
stadsbrug "De Oversteek"; de on-
twikkeling van "De Citadel", een nieuw 
stadsdeel in de Waalsprong waar bijna 
12.000 woningen inclusief werk- en rec-
reatievoorzieningen worden gebouwd; 
een facelift van de Waalkade om deze 
aantrekkelijker te maken voor toerisme 
en binnenvaart; en de ontwikkeling 

Luuk, redactie - Dinsdag 26 november was het dan zover: de allereerste Binex 
van het nieuwe collegejaar. Onder leiding van de gloednieuwe, dolenthousiaste 
commissie vertrok een groep al even zo enthousiaste V.U.G.S.'ers om 12:00 
vanaf Utrecht Centraal om via Den Bosch in de stad van de Zevenheuvelenloop 
en de Vierdaagse te belanden. De Binexcommissie trapte het jaar 2013-2014 af 
in het pittoreske Noviomagus, oftewel Nijmegen.
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V.U.G.S. - Cribs
Thuis bij Vera, Lisanne en Sascha

Fabian, redactie - Dit katern is deze jaargang gereserveerd voor de V.U.G.S-cribs. 
Ik ga langs bij een huis waar alleen maar V.U.G.S.-ers wonen om daar MTV-style 
de koelkast in te  duiken en te kijken waar the magic happens. In deze eerste 
editie ga ik op bezoek bij Sascha, Vera en Lisanne in Lombok!

Het is een koude, natte donderda-
gavond in januari. Met mijn gezicht 
weggestopt in mijn jas stap ik een huis 
binnen aan de Vleutenseweg. “Hallo, ik 
ben Sascha en welkom in onze crib!”, 
klinkt het vanaf de helft van de steile 
trap naar boven. 
 Op de eerste verdieping 
hangen op elk mogelijke plek allemaal 
touwen. “De onderbuurjongen doet aan 
klimmen”. Gezien de steilheid van de 
trappen is hij niet de enige bewoner die 
aan klimmen doet, maar we gaan gauw 
verder naar de zolderverdieping. Daar 
kom ik al gelijk het eerste geografische 
fenomeen tegen. De vloer heeft nameli-
jk genoeg reliëf om getypeerd te kunnen 
worden als een middelhoog gebergte. 
 In de keuken werd ik begroet 
door Vera en Lisanne. In plaats van het 
gebruikelijke biertje kreeg ik gelijk een 
glas rode wijn in mijn handen gedrukt, 
ik ben duidelijk in een dameshuis. Ze 
betrekken deze zolderverdieping sa-
men met Sascha en ze zijn alle drie 
derdejaars. Sascha komt uit Zeeland, 
Lisanne komt uit Rotterdam en Vera is 
geboren in de Achterhoek om vervol-
gend op te groeien in Noord-Holland. Ze 
hebben elkaar in de collegebanken en 
via V.U.G.S. commissies leren kennen. 
 Op het eerste gezicht zijn er 
weinig zaken die erop wijzen dat dit een 
echt V.U.G.S.-huis is. Er was zelfs geen 
oikos te bekennen op de WC, toch wel 
dé plek waar dit blad het meest gelezen 

wordt. De prachtige muur met Oudhol-
landse bruine tegeltjes was wel beplakt 
met allerlei halfnaakte gespierde man-
nen. Een andere bevestiging van het 
feit dat dit een dameshuis is. 
 Het is niet altijd een dameshuis 
geweest vertelt Vera, de huisoudste. 
Twee jaar geleden woonde ze hier met 
een jongen en een meisje die eerst wel 
SGPL deed maar al snel was gestopt. 
Wat later kwam Lisanne er in plaats van 
dat andere meisje te wonen. Toen was 
het een kwestie van die andere jongen 
wegpesten. Toen dat was gelukt kwam 
er een kamer vrij voor Sascha, die het 
niet langer uithield aan de rand van 
Kanaleneiland. Er schijnt in het verleden 
ook een travestiet te hebben gewoond, 
maar daar wilde Vera verder niet al 
teveel over uitweiden. 
 Dit gesprek vond in zijn geheel 
plaats op de krappe bank voor het tel-
evisietoestel dat in de keuken stond. De 
dames waren zo gastvrij om mij mee te 
laten eten, ik moest alleen even helpen 
snijden.“Wel vegetarisch, want Vera is 
vegetariër”, aldus een druk roerende 
Sascha. Dit was voor mij een goed mo-
ment om even in de koelkast te kijken. 
Zoals het een echte studentenkoelkast 
betaamt bestond deze vooral uit lege 
planken, een paar flessen wijn en wat 
broodbeleg. 
  Even later zat ik met een bord 
heerlijke vegetarische wraps op schoot 
verder te kletsen. Over de vraag wie het 
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V.U.G.S. - Cribs
Thuis bij Vera, Lisanne en Sascha

meeste jongens mee naar huis nam 
hoefde niet lang nagedacht te worden. 
Omdat Sascha en Vera allebei een 
relatie hebben verplaatste het gesprek 
zich al snel naar Lisanne. “Maar ze 
mogen nooit blijven slapen hoor, ze 
krijgen hoogstens wat drinken voordat 
ze moeten gaan”, werd me verzekerd. 
 De huiskamer/keuken bevatte 
verder niet veel interessante spullen, 
behalve een gigantisch Magnum bord 
die ze ooit ’s nachts met een schaar 
bij een snackbar mee hebben kunnen 
nemen. Ik concentreer me dan ook al 
gauw op de televisie. Tot mijn grote 
vreugde zie ik dat ‘Nederland van bov-
en’ na de reclame wordt uitgezonden. 
“Wat is er mooier dan met een huis vol 
geografen naar het meest geografische 
programma op de Nederlandse TV te 
kijken?”, dacht ik vol vreugde bij mezelf. 
Net als de alom bekende intro van het 

programma is afgelopen, zappt Vera 
weg. “Dit is langdradig en saai zeg, 
wat is dit?”, gevolgd door een collectief 
“Yes, Gooische Vrouwens is erop!”. De 
geograaf in mij huilde terwijl ik vroeg wat 
ze in godsnaam bezielde. “We kijken het 
liefste programma’s zoals Shownieuws 
en RTL boulevard. Ook zijn we erg 
fan van Gooische Vrouwen en Goede 
Tijden Slechte Tijden.” 
 Na een tijdje te hebben gekeken 
naar twee wat dikkige mannen die op de 
TV aan het praten waren over relatiep-
roblemen van bekende Nederlanders 
waar ik voor het eerst in mijn leven van 
hoorde was het tijd om mijn jas aan te 
doen en op de fiets naar huis te stap-
pen. Dames, bedankt voor de gastvrij-
heid!
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Even voorstellen...
De nieuwe commissieleden

Naam: Patrick den Toom
Leeftijd: 20 jaar
Hoeveelste jaars V.U.G.S.?: 2e jaars
Plaats van herkomst?: IJsselstein
Favoriete Disneyfilm?: Robots
Welk chipje zou je zijn?: Doritos Cool 
American
Favoriete vakantiebestemming?: 
Duitsland en alles ten oosten daarvan
Lievelingsdier: Grizlybeer

Naam: Irene Gerritsen
Leeftijd: 20
Hoeveelste jaars V.U.G.S.?: 3e jaars
Plaats van herkomst?: Oisterwijk
Favoriete Disneyfilm?: 101 Dalmatiers
Welk chipje zou je zijn?: Wokkels 
paprika
Favoriete vakantiebestemming?: 
Indonesië!
Lievelingsdier: Krokodil (want groen)

Naam: Eileen Buiting
Leeftijd: 20 jaar
Hoeveelste jaars V.U.G.S.?: 2e jaars
Plaats van herkomst?: Franeker
Favoriete Disneyfilm?: The Incredi-
bles
Welk chipje zou je zijn?: Doritos Cool 
American
Favoriete vakantiebestemming?: 
Laos en New York
Lievelingsdier: Zebra

Naam: Pascal Boontje
Leeftijd: 19 jaar
Hoeveelste jaars V.U.G.S.?: 2e jaars
Plaats van herkomst?: Goes
Favoriete Disneyfilm?: The Lion King
Welk chipje zou je zijn?: Doritos 
Cheese
Favoriete vakantiebestemming?: 
Londen
Lievelingsdier: Leeuw (roar!)

Naam: Luuk Peters
Leeftijd: 20 jaar
Hoeveelste jaars V.U.G.S.?: 2e jaars
Plaats van herkomst?: Vianen
Favoriete Disneyfilm?: The Lion King
Welk chipje zou je zijn?: Bugles
Favoriete vakantiebestemming?:
De Spaanse costa's die nog Spaans 
zijn gebleven
Lievelingsdier: Keizerspinguïn

Naam: Rosan op den Kelder
Leeftijd: 19 jaar
Hoeveelste jaars V.U.G.S.?: 1e jaars
Plaats van herkomst?: Wieringerwerf
Favoriete Disneyfilm?: How to train 
your dragon
Welk chipje zou je zijn?: Lays oven 
baked Mediterranean Herbs
Favoriete vakantiebestemming?: 
Sziget Boedapest staat op de planning, 
dus huidige favoriet. 
Lievelingsdier: Noorse Boskat

Patrick, redactie - Een nieuw jaar, en dus een nieuwe commissie. Sommigen zijn 
gebleven na vorig jaar, anderen hebben hun plekje afgestaan aan nieuwe re-
dactieleden. Hier stellen zij zich kort voor:
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Naam: Matthijs de Kleine
Leeftijd: 22 jaar
Hoeveelste jaars vugs: 3e en 4e. Het 
kan echt.
Plaats van herkomst: de mooiste stad 
van de wereld ook wel Harderwijk ge-
noemd
Favoriete Disneyfilm: Finding Nemo
Welk chipje: Lay's stokbroodje kruiden-
boter smaak
Vakantiebestemming: België
Lievelingsdier: Schaap

Naam: Fabian Kreulen
Leeftijd: 21 jaar
Hoeveelste jaars V.U.G.S.?: 4e jaars
Plaats van herkomst?: Het schitte-
rende Harderwijk
Favoriete Disneyfilm?: Mulan
Welk chipje zou je zijn?: Wokkel
Favoriete vakantiebestemming?: 
Kamperen in Frankrijk
Lievelingsdier: Schildpad

Even voorstellen...
De nieuwe commissieleden
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Een nieuwe periode betekent natuurlijk ook nieuwe activiteiten! De komende tijd 
is er weer voor ieders wat wils:

Op 4 maart is het tijd voor de tweede Binnenlandse Excursie van het jaar. De 
bestemming is de IJssellinie nabij Deventer. De IJssellinie is een bunkercom-
plex en een verdedigingswerk uit de Koude Oorlog. Tot 1990 was het bestaan 
van het verdedigingswerk onbekend, maar is sindsdien behouden als historisch 
erfgoed. Een interessante bestemming dus, wees erbij!   

De Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering (H-ALV) vindt plaats op dinsdag 
11 maart. Het bestuur zal hier haar halfjaarlijks verslag presenteren en wordt 
de gang van zaken binnen de vereniging besproken. Nuttig en leerzaam voor 
iedereen die benieuwd is naar wat er allemaal achter de schermen speelt. De 
vergadering begint om 18.30 uur in de Boothzaal in de Universiteitsbibliohteek. 

Toe aan een feestje? Op 19 maart zal het bier weer rijkelijk vloeien op het Eer-
stejaarsfeest! Het thema zal zijn 'Colour Blocking', o.d.z. 'Alle kleuren van de 
regenboog' en zal natuurlijk plaatsvinden in 't K-sjot. Vanaf 23.00 uur zal het feest 
losbarsten en gaat de Eerstejaarsraad weer zorgen voor een fantastische avond!

Het Nationaal Geografisch en Planologisch Symposium staat op de planning 
voor 4 april. Dit symposium wordt samen met onze zusterverenigingen Mundus, 
Sarphati, Ibn Batutta en Genius Loci georganiseerd. Het onderwerp is cultureel 
erfgoed, met als titel: "Terug naar de Toekomst: The Power of Cultural Her-
itage".  Een dagvullend programma met interessante sprekers, dus wees erbij!

Kijk voor alle andere activiteiten op de periodeflyers, periodeposters, Facebook 
of op de website www.vugs.nl

  

Colofon
V.U.G.S.
Leuvenlaan 2
3584 CE Utrecht
Postbus 80115 
Kamer 0.05
[t] 030 2532789
[e] vugs@uu.nl
[i] www.vugs.nl
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Aankondigingen
Activiteiten maart & april
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Aankondigingen
Activiteiten maart & april



• Liefde en aantrekkelijkheid in andere culturen • Breekweek Poznań
• Medezeggenschap binnen Geo, hoe en wat?     • Carrièredag


