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Redactioneel
Voor je ligt de eerste oikos van het vereningsjaar 2014-2015. Deze oikos
besteedt aandacht aan de jeugd van tegenwoordig: Generatie Grenzeloos.
Waar komt deze term vandaan? Zijn wij echt de Grenzeloze generatie? Het
thema-rubriek zal proberen je verschillende inzichten te geven rondom dit
concept. De rubriek Onderwijs en Arbeidsmarkt bevat een artikel over het
nieuwe leenstelsel, en daarnaast is er een woordzoeker ten behoeve van de
ontspanning. In de rubriek Commissies en Activiteiten komen de Introductie
week een de Dies week aan bod. Genootschap de Kookclub krijgt in deze
editie speciale aandacht: onze redactie is met ze wezen dineren, en daarnaast
leert chefkok en redactielid Rosan je hoe je als student ook prima maaltijden
kunt neerzetten. Ten slotte stelt de nieuwe oikos redactie zich even voor. Heel
veel lees plezier!
Heb je vragen, op- of aanmerkingen over de oikos? Stuur dan een mailtje
naar vugs@uu.nl!
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Voorwoord
Is het bestuur grenzeloos?
Leon, redactie - Deze oikos staat in het thema van Generatie
Grenzeloos. Als redactie- en bestuurslid begon ik mij af te
vragen hoe grenzeloos ons bestuur nou eigenlijk is. Zijn wij zo
vrij als wij denken dat we zijn? Ik vroeg mijn bestuursgenoten
lijstjes op te stellen met alle plekken in de wereld die zij bezocht
hebben. Onderaan deze pagina zie je het resultaat.
Na een half jaar in functie hoeven wij
ons natuurlijk niet meer voor te stellen,
maar voor de goede orde: Op 9 september 2014 zijn Frouwke Smidt, Rachel Daelmans, Jos van Heest, Aimee
Baars, Emma Douven en ikzelf aangetreden als bestuur van V.U.G.S. En het
blijkt dat we al behoorlijke geografen
zijn, want collectief hebben we bijna de
halve wereld al gezien. Van reizen zijn
we dan ook zeker niet vies, en het staat
hoog aan onze lijst met hobbies. Onze
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vrijheid en mobiliteit koesteren we ten
sterkste. Opvallend genoeg is er nog
niemand van ons in Zuid-Amerika
geweest, ook al staat dit werelddeel
bij iedereen hoog op de lijst. Afrika en
het Verre Oosten blijven voor ons ook
onontdekt, maar wellicht dat we na dit
bestuursjaar de tijd vinden deze plekken ook te ontdekken. Het doel is deze
kaart over een decennium helemaal
vol te hebben! Georgië en Armenië
kunnen we in ieder geval snel inkleuren

Generatie Grenzeloos
Een introductie

Ciska, redactie - Generatie Einstein, de Screenagers, de Achterbankgeneratie, de Peter Pan-Generatie, Generatie Y, maar de
meest benoemde term Generatie Grenzeloos. Zo wordt onze
generatie door oudere generaties genoemd. We hebben een
narcistisch zelfbeeld, en we jobhoppen, studieswitchen en
lovehoppen erop los. Maar klopt dit beeld wel, zijn we inderdaad
zo zelfzuchtig en hebben we geen grenzen?
Een onderzoek van het onderzoeksbureau Motivaction naar het zelfbeeld van
jongeren die tussen 1986 en 2000 geboren zijn leverde verassende uitkomsten op. Zo vind 68 procent zichzelf een
‘heel bijzonder persoon’. Ziet 63 procent
zichzelf als een goede leider, vind 76
procent zichzelf ambitieus. En maar
liefst 87 procent weet zeker dat hij of zij
op een dag hun droom waar gaat maken.
Studeren of stage lopen in een ver
land wordt tegenwoordig als een ‘must’
beschouwd. En via het internet komen we terecht bij vrijwilligerswerk in
Indonesië. Ook willen we naast onze
studie best werken, maar dan moet dit
wel gelijk een top baan zijn waaruit we
voldoende voldoening halen en wat
bovendien goed op onze cv staat. Frits
Spanenberg, die meewerkte aan het
eerder benoemde onderzoek vindt het
woord zelfoverschatting niet misplaatst.
Hij vindt dat generatie grenzeloos een
nogal grote dunk van zichzelf heeft. Zo
zegt hij dat een grote groep jongeren
het doodnormaal vindt om op jonge
leeftijd een goede baan, een lease auto
en een koophuis te hebben. We willen
genieten van het leven, leven van kick
naar kick en willen sterke prikkels. De
onderzoeker geeft toe dat dit beschreven beeld niet voor alle jongeren geldt.

Maar hij stelt wel dat bijna de helft van
de jongeren deze grenzeloze mentaliteit bezit. We kiezen voor ons eigen
geluk en maken onze beslissingen niet
in het belang van de maatschappij.
Of dit beeld klopt is de vraag. Ja,
we hebben meer mogelijkheden dan
oudere generaties om bijvoorbeeld
in het buitenland te gaan studeren, vrijwilligerswerk in Indonesië
te doen en een studie te kiezen die
bij ons past. Maar hoezo zijn we
hierdoor zelfzuchtig, gefascineerd
door uiterlijk en niet geëngageerd?
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Generatie Facebook
#yolo

Demi, Redactie - Facebook updates vanuit inheemse oorden in
Azië, foto’s van parelwitte stranden, tags van vrienden op toffe
festivals, #lifeisgood. Daar zit jij dan, met met je beste vriend
Netflix, thuis op de bank! Iedereen lijkt een leuker leven te hebben dan jij…
De Generatie Grenzeloos lijkt onlosmakelijk verbonden met social media:
we doen van alles en dat moeten we
delen met onze vrienden. We zijn heel
selectief in wat we delen: Facebookgebruikers proberen het beste beeld
van zichzelf te creëren. Een positievere
zelfpresentatie zorgt voor meer likes,
en dus voor meer goedkeuring, vriendschap, hulp en macht. Dit fenomeen,
self-presentation bias, is al in 1980
door Appelman beschreven. De mens
is eenmaal geneigd om zich positiever
te presenteren dan de realiteit is. Dat is
de reden waarom foto’s van je backpack
vakantie wel op Facebook verschijnen,
maar je serieuze recordpoging Netflix
kijken niet op Facebook komt.
Wat wij zien van onze vrienden op het
sociale netwerk, beïnvloedt indirect
ons zelfbeeld. Onderzoekers van de
Universiteit in Göteburg hebben een
verband gelegd tussen ons zelfbeeld,
geluk en het gebruik van social media.
De meeste berichten op Facebook gaan
over goed nieuws en /of bijzondere
gebeurtenissen. Hierdoor lijkt het alsof
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je ‘vrienden’ allerlei spannende dingen doen of meemaken. De Zweedse
onderzoekers constateerden dat elk
geslacht anders omgaat met positieve
berichten van de ander: vrouwen voelen zich er minder gelukkig door, en
mannen hebben de neiging om te gaan
provoceren of kritisch te reageren op
andermans berichten.
Waarom trekken we ons zoveel aan
van Facebook berichtjes? Psychologen stellen dat mensen de neiging
hebben het leven van anderen te
vergelijken met hun eigen leven. Dat
blijkt ook uit hetzelfde onderzoek uit
Zweden: we worden gelukkiger van
andermans leed. Updates met #FML
en #shithappens zorgen er voor dat we
ons eigen geluk meten en meer kunnen waarderen. Zo saai en vervelend
is het nou ook weer niet.
Gelukkig ontkrachten de onderzoekers
het fenomeen “Facebook Depression”:
we voelen ons misschien minder gelukkig door positieve berichten maar
ergens weten we wel dat iedereen het
beste beeld van zichzelf neer zet op
Facebook. Tenslotte doe jij dat waarschijnlijk ook.

Verschillende typen jongerenreizen
Op een rijtje

Ellen, redactie - Veel jongeren gaan er tegenwoordig op uit.
Iedereen heeft zo zijn of haar eigen voorkeuren. Wij hebben
voor jullie de meest voorkomende typen reizigers op een rijtje
gezet. De kans is groot dat jij er tussen zit!

Zon zuipen ziekenhuis! Één of twee
weekjes lekker weg van het thuisfront,
ouders uitgezwaaid en lekker de bloemetjes buiten zetten. Of het nou Rimini,
Blanes of Albufeira is, de nadruk ligt
bij dit soort vakanties vaak op het
hosselen, zonnebaden, het nuttigen
van alcohol en het nóg meer nuttigen
van alcohol. Onder de groepen mannen worden driftig lijstjes bijgehouden
terwijl de vrouwen de helft van de
tijd in de badkamer doorbrengen.
Risico: Terugkeren met een dubbele soa en een overspannen lever.
Stedentrippers. Gewoon even lekker
shoppen in Milaan, op de foto met de Sagrada Familia, helemaal verantwoord
vegan uit eten in Berlijn, dat gebouw
van Gustave Eiffel beklimmen of een
rondje slenteren om het Colosseum.
Risico: bankroet terugkomen omdat
gekochte goederen inruilen er niet bij is.
Wintersport! Een weekje op de latten omdat die twee weekjes zeilen
en duiken in Egypte nog niet ontspannend genoeg waren. Met het
hele gezin of vrienden een weekje
skiën of boarden. Na twee middagjes après-ski ben je bovendien weer
helemaal op de hoogte van de allerlaatste trends in de schlager-muziek!
Risico: Net zo kreupel terug-

komen als het gehandicapte
S o u t h P a r k c h a r a c t e r J i m m y.
De wereldverbeteraars, een goed
vertegenwoordigde groep binnen
de vugs. Helpen in een weeshuis in
Peru, Engelse les geven in Sri Lanka
of waterputten bouwen in Zambia.
Het kan allemaal. Bij terugkomst is
het regel om je Facebook profielfoto
veranderen naar een foto van jou met
mínstens 8 donkergekleurde kindertjes. Als je ontwikkelingshulp zodanig
positief en accumulerend heeft gewerkt en de kinderen allemaal binnen
een jaar ook Facebook hebben en
zichzelf in jouw profielfoto hebben
getagd mag je pas écht trots zijn.
De-ik-hoef-niet-ver-zolang-er-maareen-sub-tropisch-zwembad-isreis-type. We noemen een landal,
een centerparks, een roompot. Lekker een lang weekend weg in een
huisje, koelbox, opblaaskrokodil
en Crocs ingepakt om heerlijk te
ontspannen, dat heeft de hardwerkende Nederlander wel verdiend!
Risico: eczeem en drijvende zwembadpleisters
All-inclusive-naar-Turkije, tegenwoordig nog goedkoper dan thuisblijven. Met je polsbandje krijg je
onbeperkt toegang tot slappe patat-
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jes, verpieterde sla, taaie biefstuk,
dood bier, een zwembad met uitzicht
op zee, rondrit door de historische
omgeving en fotoshoot bij zonsondergang op het strand. Wel gewoon de
Calvé pindakaas meenemen natuurlijk,
stel je voor dat je iets meekrijgt van
de plaatselijke culinaire gerechten!
Risico: Heimwee naar de wakkerste
krant van Nederland die in Alanya
niet om zeven uur op de mat ploft.
De tussenjaar-reizigers, iedereen
heeft wel zo'n figuur in de vriendengroep die er een jaar 'even echt hele-
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maal tussenuit’ is geweest. Zo eentje
die niet uitgepraat raakt over dat ene
feestje in Brisbane, kamperen op
Frasier Island, die perfecte golven bij
Cairns of die bizarre full moon party
in Perth. Zet twee van die types naast
elkaar en ze zijn uren zoet met het
overtreffen van elkaars superchille
verhalen. Stiekem komt onze irritatie
voor deze hippe types voort uit jaloezie, maar dat verzwijgen we collectief.
Risico: Mannelijke tussenjaar-reizigers
lopen het risico terug te keren met
een knotje, 'is gewoon zó makkelijk'.

De Artikel met één vraag
Is de grenzeloze generatie ook écht grenzeloos?
Maartje, redactie - Hele boeken, publicaties, artikelen en meningen
verschijnen er over onze generatie. Wij als de nieuwe en jonge
generatie zouden intens leven, gefascineerd zijn door uiterlijk,
status en netwerken en daarbij zien we de wereld als één grote
speelbal. Of het nu gaat over reizen, studeren, werken of jezelf
zoeken op een top van de Himalaya bergen; wij willen het allemaal
doen en daarbij zo goed en leuk mogelijk voor onszelf.
Wij, als redactie, vroegen ons af of de
mensen in onze omgeving ook op deze
manier naar ons kijken. Zijn wij alleen
maar met ons eigen geluk en onze
toekomst bezig? Wij trokken erop uit
met de volgende vraag voor iemand in
onze eigen omgeving; zijn wij echt de
grenzeloze generatie die denkt dat alles
mogelijk is? Hieronder zijn alle antwoorden verzameld en kort weergegeven.
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Oké, dus misschien zijn we wel met
onszelf bezig en willen we graag alles
uit onze toekomst halen wat erin zou
kunnen zitten. Maar is idee van een
grenzeloze generatie een slecht idee?
Wij zijn opgegroeid in de digitale wereld
waarin we continue met elkaar in verbinding staan en waar de wereld aan onze
voeten ligt. Ik denk dat wij zeker mogen
dromen en alles waar mogen maken
wat er in zit. Toch kan je dit wel doen
met twee voeten op de grond in plaats
van op die Himalaya bergen.
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De V.U.G.S.
een grenzeloze studievereniging
Rosan, redactie - Wij kunnen allemaal wel beamen dat de Vereniging Utrechtse Geografie Studenten de leukste, actiefste
en gezelligste studievereniging is van allemaal. Een groot deel
van de leden houdt zo van de V.U.G.S. dat ze het liefst nog wat
langer blijven hangen dan de aangewezen 3 jaar. Maar wat maakt
deze studievereniging nou zo bijzonder? Dat zal ik je vertellen.
De leden van de V.U.G.S. hebben allemaal iets gemeen. Nee, dan bedoel ik
niet een voorliefde voor bier. Als sociaal
geografen en planologen hebben wij
een gedeelde interesse in de wereld en
al haar mogelijkheden. Dit bindt ons als
avonturierlijke ontdekkingsreizigers aan
hetzelfde doel: de wereld verkennen!
De V.U.G.S. biedt ons vele kansen om
dit doel na te streven met elkaar.
Deze grenzeloze generatie gaat letterlijk landsgrenzen over, om het land
te verkennen, de cultuur op te snuiven,
van het nachtleven genieten en vaak
ook als middel zichzelf te ‘vinden’.
Vele commissies zijn opgesteld om
ieder wat wils te geven. Wil je besneeuwde bergtoppen af gleiden
richting de apresski bar? Je geld toch
liever kariger besteden in de Poolse
stad der vergane glorie? Of heb je
behoefte aan wat meer zon, dan gaan
we toch gewoon naar Turkije? Ja, alles
lijkt mogelijk bij de V.U.G.S.. Dit sluit
helemaal aan op de levensstijl welke
veel van onze generatie zich tegenwoordig aanmeten. Mogelijkheden is
wat wij zien, alles kan en we willen
alles meemaken. De actieve instelling
van onze studievereniging helpt ons
erbij dit te doen met gelijkgezinden. Het
maakt ons een hechte studievereniging,
met een kern welke altijd in is voor een

V.U.G.S.-feestje en reisje. Deze drang
gaat zelfs zó ver dat wanneer men niet
uitgenodigd is voor een reis, ze zich niet
laten tegenhouden er toch een deel van
uit te maken. Zo zijn er diehard leden die
2400 kilometer rijden om de sjaars een
weekendje te mogen vergezellen in het
prachtige Polen (ondergetekende). De
V.U.G.S.-spirit is duidelijk aanwezig en
erg aanstekelijk. Dit is de aangewezen
tijd voor ons om ons lekker uit te leven
en zoveel mogelijk mee te maken. We
mogen dankbaar zijn voor een studievereniging die zich er voor inzet om ons
daarbij te helpen!
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Studievoorschot: say what?!
Het nieuwe leenstelsel in een vogelvlucht
Demi, redactie - Afgelopen november stemde de Tweede Kamer
in met het veel besproken wetsvoorstel van Bussemaker: het
sociale leenstelsel. De studiefinanciering gaat per volgend collegejaar veranderen!

Er is veel geschreven over de nieuwe
plannen, voornamelijk over wat aanstaande studenten per 1 september kunnen verwachten. Dat het voor huidige
studenten minder duidelijk is, blijkt uit
een brandbrief van Groningse studenten in december (Calimero, 2014). Die
constateerden dat hun vierde bachelor
jaar niet meer gefinancierd werd met
stufi. Ook het OCW vind het nog lastig:
“Voor studenten die voor 1 september
2015 al studiefinanciering ontvingen en
in hun bachelor- of masterfase zitten,
verandert er niets” (OCW, 2014).
Het wetsvoorstel bestaat uit diverse
maatregelen en het geld wat hiermee
bezuinigd wordt, zal worden geïnvesteerd in het hoger onderwijs. De belangrijkste maatregel is dat de basisbeurs
een lening wordt. Je zal maximaal
€980,-* per maand kunnen lenen, ongeacht je thuis of op kamers woont. De
aflosfase voor je lening wordt verhoogd
van 15 naar maximaal 35 jaar. Aflossen
gebeurt inkomensafhankelijk, maar de
maandelijkse schuld zal beduidend
lager liggen dan nu. Daarom zullen
banken bij het verstrekken van een
hypotheek minder gaan kijken naar je
studieschuld (NOS, 2014).
Het studentenreisproduct en de aanvullende beurs blijven bestaan: hoewel de
aanvullende beurs verhoogd wordt tot
€365,-* en de OV-vergoeding ook voor
minderjarigen gaat gelden (DUO, 2014).
Maar wat gaat er nu veranderen voor
12 | Onderwijs en Arbeidsmarkt

huidige studenten? Hier is een ‘overgangs-rekensom’ voor bedacht: studenten hebben vanaf 1-9-2015 recht
op 36 maanden basisbeurs minus het
aantal maanden basisbeurs dat ze t/m
augustus 2015 hebben ontvangen. Heb
je al meer dan 36 maanden basisbeurs
ontvangen? Dan moet je gaan verder
lenen, en word je ontvangen basisbeurs
omgezet in een gift wanneer je binnen 10
jaar afstudeert. Bachelor studenten krijgen zo in hun vierde bachelor jaar of in
hun masterfase geen cent meer. Tenzij je
een aanvullende of prestatiebeurs hebt
natuurlijk… Master studenten die voor 1
september ingeschreven staan én daar
stufi voor hebben ontvangen, mogen (op
basis hoelang je master duurt) een extra
jaar (of jaren) boven op de 36 maanden
optellen waar DUO mee rekent. Leen je
nu al? Dan mag je, wanneer je afgestudeerd bent, kiezen tussen het oude en
het nieuwe aflossysteem.
Eind januari beslist de Eerste Kamer
over het lot van het studievoorschot,
wat per 1 september 2015 in moet gaan.
Wordt vervolgd!
Is het nog niet duidelijk? Of wil je een
test doen om te kijken wat het sociale leenstelsel voor jou betekent? DUO
heeft een test:
http://www.duo.nl/particulieren/studievoorschot/test.as
* De bedragen in dit artikel zijn een benadering,
en zijn bij schrijven nog niet officieel vastgelegd.

Sponsorkliks
Steun je vereniging met één klik

Wil jij de V.U.G.S. GRATIS sponsoren? Dat kan! Met SponsorKliks kun je nu zelf
een financiële bijdrage leveren aan de V.U.G.S., zonder dat het je een cent extra
kost! Ga naar www.sponsorkliks.com en typ V.U.G.S. in en dan kom je bij de
SponsorKliks pagina van de V.U.G.S. waar allemaal webwinkels te zien zijn. Via
deze pagina kun je naar een van de webwinkels om iets te bestellen. Reserveer
bijvoorbeeld een dvd online via Bol.com of bestel online een pizza via o.a. Thuisbezorgd en V.U.G.S. ontvangt geld. Een percentage van het aankoopbedrag gaat
namelijk naar de V.U.G.S., en het kost je niets extra! Of je nu rechtstreeks naar
bijvoorbeeld Bol.com gaat of je gaat via SponsorKliks.nl naar de site van Bol.com,
je betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert Bol.com ons een bedrag uit.
Niet alleen wij als vereniging profiteren hiervan maar ook jij. SponsorKliks biedt
namelijk ook een heleboel kortingen aan bij webwinkels, zoals Hema, C&A, Bol.
com en nog vele andere. Vind de Facebook pagina van Sponsorkliks leuk om
deze aanbiedingen te volgen.
Om het je makkelijk te maken is er op de V.U.G.S.-site bij links een link te vinden
naar de website van SponsorKliks. Op hun site is meer informatie te vinden, of
kom anders even langs op de V.U.G.S.-kamer om informatie te vragen.
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Woordzoeker
Test je woordenschat over het onderwijs!

16 | Onderwijs en Arbeidsmarkt

Inspraak
Wat is de structuur hier van eigenlijk?
Studenten hebben meer over het onderwijs op onze faculteit te zeggen dan ze soms
weten. Er zijn een aantal organen waar studenten terecht kunnen met hun ideeën,
waar inspraak mogelijk is en waar klachten over het onderwijs gespuid kunnen worden. In deze organen kunnen studenten ook zitting nemen. De verschillende organen
van de faculteit Geowetenschappen zijn in onderstaand organogram weergegeven

Meer weten? Kijk op www.vugs.nl/studie/inspraak!
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Introductieweek
The sky was the limit!
Eileen, gastschrijfster - De eerste week van september stond er
weer een nieuwe groep eerstejaars klaar om te beginnen aan een
tijd die ze nooit zullen vergeten. Een van de meest memorabele
weken blijft altijd de introductieweek.
Vol spanning luisterden ze naar het
altijd grappige, maar toch ook serieuze
praatje van Jos Bierbooms. Op het
gras tussen de busbanen was het dinsdagmiddag tijdens de lunch weer een
drukte van jewelste. Voor iedereen is
het even wennen, maar ook dit jaar verdween dat ongemakkelijke gevoel als
sneeuw voor de zon met de fanatieke
strijd om geld voor een nieuw gebouw
voor de V.U.G.S. en na een gezellig
chaotische eerste avond bij iemand
thuis en in het K-Sjot.
De colleges op woensdagochtend waren bikkelen na de eerste avond, maar
opnieuw barstte de strijd ’s middags los
toen de beste locatie gezocht moest
worden door middel van een foto speurtocht. Na een zoektocht over de hele
Uithof was er net genoeg tijd om lekker
uit eten te gaan voor de kroegentocht.
Met een volle maag bleek bij de eerste
kroeg dat de karaoke set stuk was, en
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we onze maag, die nog vol zat van de
pizza, in de Kneus opnieuw konden vullen tijdens een bierestafette. Vervolgens
konden we onze opgedane kennis bij de
ODD showen tijdens een korte pubquiz.
In de Ozebi werd gepoold en volgens
de traditie werd er in de Mick O’Connels
geoefend op de V.U.G.S. liederen. De
meeste sjaars gingen al zingend door
naar de ODD, om daar het eerste Geocafé van het jaar mee te maken.
Donderdag was het opnieuw tijd voor
spelletjes. Een GPS-tocht door de binnenstad, waar we door middel van het
beantwoorden van vragen, attributen
konden verdienen om een toren te
bouwen. Ondanks de GIS ervaring van
ons als mentoren bleef het lastig om
de apparaten goed te laten werken,
waardoor we nog even van het mooie
weer hebben genoten in het park. Met
de stokjes van de ijsjes die we daar
hebben gegeten en de spekjes en tape

die we eerder hadden verdiend werd het
uiteindelijk toch nog een mooie toren.
Om de week af te sluiten was er die
avond een feestje in de Maggy Malou.
De week vliegt altijd voorbij, want het
was alweer tijd voor het weekend! Een
nieuw groepje met allemaal brakke
koppies kwam bij elkaar in het Moreelse park. Sommige groepjes gingen
via Boxtel (a.k.a. Café Verroest), wij
gingen via Vught. Al in de trein begonnen we aan Crazy 88. De meest gekke
opdrachten als het afrekenen van een
losse druif en 10x aanbellen bij hetzelfde huis zijn allemaal uitgevoerd. Na
een wandeltocht naar het mooie Gestel
was het even tijd om rustig aan te doen,
voordat het eten werd voorgeschoteld.
Dit bestond uit een waterig soepje met
drie stukjes courgette en spaghetti bolo.
’s Avonds was het tijd voor de quiz van
Jos Bierbooms en de speeddate, om
weer door te gaan tot in de late uurtjes.
Op zaterdag begon de dag met ochtend
gymnastiek. Na een goed ontbijt
startten we nog schoon met onder
andere sokken jatten, levend stoelen-

dans en het letterpakkenspel. ’s Middags werden alle witte shirtjes bruin
door sjoelen met je smoelen, danoontje
zoenen en de befaamde lauwe bud. Het
was rennen voor de douches en de gangen werden ijsbanen van modder, maar
het was het allemaal waard. De frietjes
gingen er na deze fanatieke dag goed in
tijdens het diner. Maar de dag was nog
niet voorbij, want er stond een playbackshow op het programma. Een uitvoering
van een levensechte Wrecking Ball van
Miley Cyrus en de meidengroep die een
perfect uitgevoerde choreografie op de
Backstreet Boys hadden gemaakt zijn
mij het meest bij gebleven. Tijdens de
bierestafette konden de genootschappen zich uitleven, maar ook aan de
sjaarstafel zijn een aantal adtkonings
en –koninginnen opgestaan. Het laatste
feestje van de week was aangebroken.
De moeheid overwinnen werd steeds
moeilijker, maar de late uurtjes werden
opnieuw gehaald.
Gezien de hoeveelheid inschrijvingen
voor de breekweek en de enthousiaste
verhalen hebben de eerstejaars onwijs
genoten van de intro. Lieve IC, jullie
hebben hard gewerkt en dat was te zien!
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V.U.G.S.- Cribs
Op bezoek bij de Kookclub
Fabian, redactie - De trouwe lezers (dus degenen van jullie die
vaak om leesvoer verlegen zitten op het toilet), herinneren zich
vast wel dat ik in de tweede aflevering van deze serie op bezoek
was in Transwijk. Nu wil het toevallige feit dat de eerste aflevering van deze jaargang zich in dezelfde wijk afspeelt. Sterker nog,
in slechts één straat verderop. Daar heb ik heerlijk gedineerd
Ik heb namelijk gedineerd met de kookclub, een groep van acht meiden en één
jongen die elke woensdag samen eten.
Specifieker heb ik de avond door mogen
brengen met Aimee, Yte Elbrich, FeikeJan, Annechien, Maaike, Marieke, Marit,
Rosan en de gastvrouw van de avond,
Josine.
De zoektocht naar de eindbestemming
was zoals wel vaker in dit deel van
Utrecht. Straten die zonder logica veranderen van straatnaam en portieken
en huisnummers die nooit logisch
oplopen, als je de portieken überhaupt
al kunt vinden. Toch was ik maar tien
minuutjes te laat.
Bij binnenkomst zag ik dat de tafel schitterend was opgemaakt en het beste servies klaarstond. Dit was voor mij genoeg
reden om toch wel wat achterdochtig te
zijn, ik kon me namelijk niet voorstellen
dat ze dit elke week deden. Ik voelde me
dan ook erg vereerd dat ze dit speciaal
hadden gedaan omdat ik langskwam
en dat ze met het oog op deze speciale
editie van V.U.G.S. cribs voor het eerst
sinds lange tijd weer helemaal compleet
waren! Reden genoeg dus om vol zin
en goede moed mijn glas vol te laten
schenken met Rosan’s favoriete Albert
Heijn wijn. Ik moest me wel een beetje
inhouden want ik had helaas de volgende dag om negen uur ’s ochtends
een tentamen.
Dit keer geen uitgebreid verslag van
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het huis, er woont immers maar één
V.U.G.S.-er en ik heb geen rondleiding
gekregen. Het ging deze avond over
het eten en alles daaromheen. Ik heb
dan ook vooral de eettafel gezien en de
keuken (en het toilet, maar dat had niks
met de kwaliteit van het eten te maken
en alles met de kwaliteit van mijn blaas).
Ik had van chefkok Rosan al begrepen
dat ongezond eten er niet bij is in deze
club, maar ik schrok toch wel dat ik gelijk
ondergedompeld werd in de wereld van
de superfood. Tot mijn grote opluchting
was het echter heerlijk en heb ik met
een gerust hart twee keer opgeschept.
Ik merkte al gauw dat dit clubje fijne
mensen niet alleen een kookclub is,
maar ook een praatclub. Het was geen
moment stil aan tafel, maar dat lijkt me
logisch bij een tafel met daaromheen
voornamelijk dames. Ik ben het gewend
om met voornamelijk mannen te eten en
die zijn stil omdat ze blijven eten tot het
op is en geen moment rust nemen. Dit
was dus een hele verademing.
Ik kan zeggen dat ik deze avond veel
leuke mensen beter heb leren kennen,
en ook nieuw eten heb leren kennen. Ik
had genoeg geleerd om te vergeten dat
ik die avond misschien beter nog wat
had kunnen leren voor dat tentamen die
ochtend erna, maar dat terzijde!
Dames en heer, bedankt voor de gastvrijheid en de gezellig avond!
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Diesweek

o.d.z. Diestination unknown
Monica, gastschrijfster - Na een hele hoop vergaderingen, een, commissieweekend en thema presentatie was het donderdag 9 oktober
dan eindelijk zo ver: de start van de diesweek. Aan de hand van het
thema ‘Diestination unknown: o.d.z. helemaal van de kaart’ vierden
we een week lang de verjaardag van onze geliefde vereniging.
Tijdens de openingsstunt kon iedereen
op de kamer genieten van Sangria,
andere Spaanse lekkernijen en lekkere
Spaanse hitjes. Diezelfde avond zijn
een hoop V.U.G.S.-ers in een (ver)dronken staat geraakt tijdens de biercantus.
Voor de commissie was het heel leuk
om te aanschouwen hoe alle deelnemers steeds meer in de buurt kwamen
van Adlantis (de verdronken stad). Op
vrijdag kon iedereen die zich een beetje
down voelde na de biercantus, lekker
komen uitbrakken op de V.U.G.S.-kamer. De film ‘Up’ zorgde ervoor dat we
ons heel even in Zuid-Amerika waanden
en ons weer wat beter voelden.
Maandag was het tijd voor taart! Dit
was namelijk de dag dat de V.U.G.S.
alweer 92 jaar werd. Nadat iedereen
’s middags zijn buikje vol had kunnen
eten met taart op de kamer, was het
‘s avonds tijd voor goede gesprekken
tussen docenten en studenten tijdens
het staf-studentendiner. Bij Hemingway genoten we met z’n allen van een
heerlijk driegangenmenu. Na het eten
werd het tijd voor de serieuzere zaken.
Tijdens de lezing kwam oud-minister
Jan Pronk met ons praten over de
vraag of de globalisering voltooid is.
Zijn pessimistische visie op de wereld
zorgde ervoor dat iedereen een tikkeltje
verbijsterd huiswaarts keerde.
Dinsdag konden alle sportieve V.U.G.S.ers hun hart ophalen. Het was namelijk
tijd om een nog wat onbekende Braziliaanse sport uit te gaan proberen, na22 | Activiteiten en Commissies

melijk Bossabal. Bossabal is een soort
volleybal, maar dan op trampolines. Dit
was een hele leuke ervaring; volleyballen op een trampoline is immers niet iets
wat je dagelijks doet.
Nadat de nodige calorietjes er dinsdag
waren afgesport, was het woensdag tijd
voor lekker Amerikaans fastfood. Voor
een schijntje kon iedereen genieten
van heerlijke hamburgers. Dit was zo’n
succes dat er zelfs nog hamburgers
moesten worden bijgehaald. Het was
maar goed dat niet de hele commissie
in de buurt van de hamburgers mocht
komen, met het kooktalent van sommigen zouden er vast een heel stuk
minder hamburgers zijn verkocht..
Donderdagavond was het tijd om de
week knallend af te sluiten tijdens het
eindfeest in de Maggy Malou. Hier
voelden we ons allemaal even een
Somalische piraat. De diescommissie
is er deze avond alleen niet helemaal
zonder kleerscheuren van afgekomen.
Een onderweg op zee gesneuveld
commissielid zorgde ervoor dat de
commissie er (alweer) niet in slaagde
een complete commissiefoto te maken.
Ondanks dit ongelukje en een aantal
zeeziek geworden V.U.G.S.-ers was het
toch een mooi feestje!
Al met al kijkt de diescommissie terug
op een geslaagde diesweek. Wij hopen
dat jullie er allemaal net zoveel van hebben genoten als wij!

De Kookrubriek
Chefkok Rosan weet hoe het moet
Rosan, redactie - Universitair opgeleid maar niet voor jezelf kunnen zorgen. Je weet wel hoe je wetenschappelijk moet schrijven
maar goed op voeding letten is te veel moeite? Als je niet meer
onder het gezag van je ouders staat kan je doen en laten wat je
wil, dus ga je los in je studententijd. Meer snacks, meer drank,
minder beweging: studenten dijen zo’n 1,2 kilo uit in de eerste 3
maanden dat ze uitwonend zijn.
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Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig
Genootschap (KNAG) vormt het belangrijkste netwerk van geografen in Nederland. De
vereniging is opgericht in 1873 en telt 3000 leden.

Wat heeft het KNAG jou als student te bieden?
•

Als KNAG-lid ontvang je 9 keer per jaar het
tijdschrift Geografie. Blijf op de hoogte van
wat er in je vakgebied speelt en doe ideeën op
voor onderwerpen voor papers en scripties.

•

Toegang tot het online archief van artikelen
uit Geografie.

•

Korting op geografische excursies in binnenen buitenland.

Als student betaal je slechts € 35,- per jaar.

Meer weten en aanmelden? Kijk op www.knag.nl.
Als welkomstcadeau ontvang je een T-shirt I love AK
of het boekje Aardrijkskunde voor Dummies.

Aankondigingen
Activiteiten komende periode
Het nieuwe jaar is begonnen! Dat betekent dat er weer allerlei V.U.G.S.-activiteiten
op de planning staan:
Vlak voor de Carnaval is het natuurlijk weer tijd voor de OV-Kroegentocht! De
Sport en Spel Commissie organiseert een tocht per trein of bus langs leuke
plaatsen in Nederland, waar de lokale kroegen bezocht zullen worden. Sluit aan
op 6 februari!
Ook in 2015 feesten we gewoon door! 22 januari is het zover, dan vindt weer
het beruchte V.U.G.S.-feest plaats! Naar aanleiding van een poll op de site is
er door jullie gekozen voor het thema Prominent in de Feesttent! Dus leef je uit,
zoek je beste outfit, en kom feesten in de Poema!
Op 6 april vertrekt de V.U.G.S. op haar buitenlandse excursie. Dit jaar zal de
reis gaan naar Georgië en Armenië, waar een week lang beide landen vanuit
verschillende invalshoeken bekeken zullen worden.
In de avond van 25 februari vindt er op de V.U.G.S.-kamer de eerste Bestuursinfoavond plaats. Heb je bestuursambities of ben je gewoon benieuwd naar wat
het bestuur dagelijks doet en wat er achter de schermen speelt? Sluit dan na
17:00 aan en laat je informeren!

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

Colofon
Redactie
Fabian Kreulen 		
Leon Klomp
Scarlet Sibbes		
Ellen Ootes
Ciska van Alphen		
Demi van Weerdenburg
Nadim van Minnen
Rosan op den Kelder
Maartje van Reijmersdal

Druk
www.drukbedrijf.nl
Oplage: 700

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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