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Redactioneel
De derde oikos van het jaar heb je nu in je handen, wat gaat de tijd toch
snel! De vierde periode van dit collegejaar is alweer begonnen, nog een week
of tien en dan is het zomervakantie. De afgelopen tijd is er veel gebeurd,
vooral het V.U.G.S.-deel in deze oikos is dan ook erg groot. Voor een aantal
commissies zit de grootste activteit er al op, voor sommige moet deze
nog komen. Wij als oikosredactie gaan nog even door, om jullie nog twee
interessante oikossen voor te schotelen. Veel plezier met lezen!

3

Thema: Waterproblematiek

4

Voorwoord, kreten van het bestuur
Max Gerritsen, bestuur
Beste lezer,
Het onderwerp van deze oikos is erg
interessant binnen het vakgebied
van de geografie, maar ook de
V.U.G.S. besteedt deze periode veel
aandacht aan waterproblematiek.
Het symposium gaat dit jaar over
waterproblematiek en de Buitex
ging naar Israël. Deze Buitex was een
zeer intensieve, interessante maar
vermoeiende reis. De 45 geografen
die mee gingen op Buitex kunnen
de oogjes waarschijnlijk nauwelijks
open houden tijdens de eerste
colleges van de nieuwe periode.
Het was een topweek die niet snel
vergeten zal worden, zowel door de
deelnemers als door de vereniging
überhaupt. Over de Buitex valt meer
te lezen in het verenigingsdeel van
deze oikos. Echter, de reis naar Israël
sluit voor een gedeelte perfect aan
bij het thema van deze oikos. Voor
de leken onder ons; Israël staat
namelijk niet bekend als een land
dat net als Nederland moet vechten
tegen het water. Sterker nog, “Het
Beloofde Land” vecht al eeuwen
vóór water. The World Factbook, een
uitgebreide informatievoorziening
van de CIA, kwalificeert het klimaat
van Israël als heet en droog.
Bovendien is verwoestijning een
grote bedreiging voor het land.
Hoewel het land dus geen ideaal
klimaat heeft voor een bloeiende
economie, heeft Israël een BBP per
capita van $26.700, vergelijkbaar
met landen als Portugal, Slovenië
en Griekenland. Het feit dat Israël
qua irrigatietechnologie wereldwijd
vooraan staat verklaart voor een
deel dit economische succes. Het

land heeft momenteel zo’n 200.000
hectare geïrrigeerd land. Er is zelfs
een watercommissaris, die sinds
het opstellen van de Waterwet
verantwoordelijk is voor een zo
efficiënt mogelijk watergebruik.
Bovendien worden er momenteel
plannen ontworpen om via een
pijpleiding water uit andere gebieden
naar de Negev-woestijn (droogste
stuk land in het zuiden van Israël)
te vervoeren. De woestijn wordt
zo verder teruggedrongen en het
gebied dat geschikt is voor agrarisch
gebruik wordt vergroot. Verder
worden in het droge zuiden van het
land ontziltingsprojecten uitgevoerd.
Deze initiatieven zijn van groot
belang voor de Israëlische economie.
Maar, laten we met zijn allen niet
vergeten dat we in Nederland nog
steeds alle zeilen moeten bijzetten
om het water buiten te houden. Het
water, waar we tegelijkertijd ook van
leven. We drinken het, spoelen er
onze WC’s mee door, douchen ermee
en zwemmen erin in de zomer. Dijken,
waterkeringen en sluizen beschermen
ons tegen de woeste zee, zodat we
nog steeds lekker onze gevulde koek
kunnen kopen bij de Kiosk op Den
Haag Centraal. En als het water in
de zomer te
koud is, vliegen
we toch gewoon
naar Lloret?
Veel leesplezier!
Max Gerritsen
Secretaris
88e V.U.G.S.bestuur
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Water als conflictstof:
'Veiligheid' versus ontwikkeling
Stefan Deconinck, onderzoeker
De “oorlog om water ” is een
fascinerend verhaal. Het beantwoordt
aan een basisangst van de mens: in
extreme omstandigheden zullen
mensen vechten om het laatste restje
water om niet van ontbering om te
komen. Verschillende indicatoren
vertellen ons dat de omstandigheden
inderdaad extremer worden:
watervoorraden slinken, de bevolking
groeit, de alternatieven zijn beperkt.
Als landen voelen dat de veiligheid
en het welzijn van hun inwoners
in het gedrang komt wanneer de
buren ook een deel van de voorraad
opeisen, lijkt het scenario voor een
gewelddadig conflict daarom niet
zo ver gezocht. In combinatie met
bestaande spanningen in een regio,
zou water wel eens olie op een
smeulend vuur kunnen zijn. Vandaar
de gevleugelde woorden van de
Egyptische president Sadat, die aan
het einde van de jaren ’70 sprak over
water als “the only matter that could
take Egypt to war again” (Starr 1991).
Of Ismail Serageldin, een directeur
van de Wereldbank, die in dezelfde
lijn ook wateroorlogen voorspelde:
“if the wars of this century were
fought over oil, the wars of the next
century will be fought over water”.
Dit soort uitspraken vormen catchy
krantenkoppen en flitsende lijnen op
journaals, en hebben spectaculaire
titels van boeken opgeleverd zoals
Water wars, Rivers of fire of Resource
wars: the new landscape of global
conflict.

Stefan Deconinck is een Vlaamse
onderzoeker aan het Studiecentrum
voor Veiligheid en Defensie in Brussel,
verbonden aan het Koninklijk Hoger
Instituut voor Defensie
Website: Waternet - on the geopolitivs
of water scarcity in the Middle East.
www.waternet.be
De vraag is, of het wel waar is.
Leidt toenemende waterschaarste
tot wateroorlogen? Stevenen we
onvermijdelijk af op gewelddadige
conflicten over watervoorraden? Of
zet schaarste aan tot beter beheer van
de voorraden en dus samenwerking
tussen de verschillende gebruikers,
zodat geweld juist wordt vermeden?
Deze vragen vormen het voorwerp
van discussie, die niet enkel vanuit
academisch oogpunt interessant is
voor onderzoekers aan universiteiten,
maar ook heel relevant is voor
beleidsmakers die zich willen inzetten
voor het vermijden van conflicten.
Wereldwijd neemt de vraag
naar water toe, door groei van
de bevolking en economische
ontwikkeling. Meer bewoners op
aarde betekent ook: meer monden
te voeden. Daardoor stijgt niet
enkel het directe watergebruik (het
water dat we nodig hebben om te
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drinken, om ons voedsel te bereiden
en voor onze hygiëne) maar ook de
waterconsumptie in de landbouw
neemt toe omdat er voor al die extra
mensen meer voedsel verbouwd
moet worden. Er wordt daarvoor
beroep gedaan op landbouwgrond die
steeds minder geschikt is, waarvan
de marginale opbrengst lager is
waardoor er per geproduceerde
eenheid steeds meer input moet
zijn van bijvoorbeeld meststof en
irrigatiewater. Bevolkingsgroei zorgt
daardoor voor een explosieve groei
van het watergebruik. Daarnaast is
er de economische groei, die ervoor
zorgt dat de basisbehoefte aan
water toeneemt (Björklund et al.
2009). De vuistregel zegt dat hoe
hoger het inkomen is, hoe groter het
watergebruik is, en de groei van de
globale welvaart in de voorbije eeuw
zorgde mee voor een stijging van de
globale waterbehoefte. Wie niet of
onvoldoende heeft kunnen delen in
de welvaartsstijging, heeft ook niet
genoeg water voor zijn dagelijkse
behoeften en leeft in een toestand
van waterarmoede.
Waterschaarste is daarom niet alleen
een kwestie van vraag en aanbod.
Het is ook een verdelingsprobleem.
Niet iedereen krijgt een even groot
deel van de beschikbare hoeveelheid
water, of voldoende om behoorlijk
van te kunnen leven. Door de
ongelijke verdeling van water wordt
schaarste ook ongelijk verdeeld, net
zoals de negatieve gevolgen van die
schaarste. Deze ongelijke verdeling
is vaak een bewuste beslissing, een
politieke keuze dus. Die keuzes
worden niet enkel gemaakt met on
twikkelingsdoelstellingen voor ogen
maar ook in functie van allerlei andere
belangen, die gepaard gaan met
binnen- en buitenlandse (machts-)

politiek. Het komt dan goed uit als
niet slecht waterbeheer, maar een
dreiging van buiten schuld heeft aan
de noodsituatie. Zo wordt een intern
probleem van beheer en verdeling
van water opeens een kwestie van
nationale veiligheid, water wordt met
andere woorden ‘verveiligd’.
Verveiliging of securitization is
een concept dat afkomstig is van
de Copenhagen School van de
internationale betrekkingen. In
plaats van conflicten te verklaren
vanuit machtspolitiek, zoals dat in de
jaren van de Koude Oorlog populair
was, zochten deze onderzoekers
naar antwoorden op de vraag hoe
een bepaald “neutraal” gegeven
zodanig wordt gepolitiseerd dat
het een veiligheidsprobleem wordt.
Ze stellen verveiliging voor als een
proces, waarbij iemand een actie
onderneemt om een doelpubliek
te overtuigen dat er zich een
veiligheidsprobleem voordoet,
waarvoor uitzonderlijke maatregelen
nodig zijn. (Buzan, Waever & de
Wilde, 1998). Verveiliging verhult
op die manier de andere drijfveren
of belangen die voor betrokken
partijen op het spel staan, maar die
liever niet genoemd worden. Voor
het verhaal over ‘waterconflicten’
is verveiliging een interessant
concept omdat het verklaart waarom
waterschaarste in een land wel tot
een veiligheidsprobleem wordt
uitgeroepen, ook al is de situatie
er objectief niet veel slechter dan
in een ander land waar water niet
als een veiligheidsprobleem wordt
gezien. Ideologie bijvoorbeeld krijgt
dan een plaats in het verhaal over
waterschaarste en conflicten in
stroomgebieden zoals de Nijl (met
Egypte, Soedan en Ethiopië als
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belangrijkste spelers), de Jordaan
(Israël, Libanon, Syrië, Jordanië en de
Palestijnse Westelijke Jordaanoever) of
de Eufraat en Tigris (Turkije, Irak en
Syrië).
Kortom, het verveiligen van water is het
excuus voor degenen die de touwtjes
in handen hebben om welvaart en
welzijn nog even in de koelkast te
laten. Door water te ‘ontveiligen’
zouden deze landen veel beter in
de behoeften van hun bevolking aan
ontwikkeling kunnen voorzien.
Dat tekort aan water leidt tot
spanningen binnen samenlevingen
wordt
dagelijks
ervaren.
In
samenlevingen die kwetsbaar zijn
door armoede, en alle gevolgen die
daarmee gepaard gaan, is water een
kwestie van wel of niet overleven.
Zo’n situatie van environmental
stress kan dan leiden tot versterking
van de bestaande spanningen, openlijk
geweld, tot vluchtelingenstromen,
kortom: ecoconflicten (Brauch, 2003;
World Bank 2007; WMO & UN-ISDR,
2006). Dit zijn de conflicten van de
toekomst, waar de samenlevingen en
bevolkingsgroepen die nu al kwetsbaar
zijn, het hardst door getroffen zullen
worden. In Europa zullen we daar
niet al veel last van hebben – we
beschikken immers over de nodige
capaciteit om goed met waterschaarste
om te gaan – maar we zullen er wel
mee geconfronteerd worden als we
over de grens van onze unie gaan
kijken, als bekommerde medebewoner
van deze planeet, als geëngageerde
hulpverlener in het kader van een
humanitaire operatie of als argeloze
toerist op vakantie.

Ik laat nog even Ismail Serageldin
aan het woord – die van de oneliner
over wateroorlogen aan het begin
van dit artikel. Nu mag hij de
zin afmaken die voor de cathy
krantenkoppen steeds is ingekort: “If
the wars of this century were fought
over oil, the wars of the next century
will be fought over water - unless we
change our approach to managing
this precious and vital resource”. Dit
laatste stuk van zijn uitspraak zien
we zelden terug in citaten. Waarom?
Misschien omdat een discours over
wateroorlogen veel spectaculairder
en simpeler is, en dat we daar meer
van houden dan het saaie verhaal
over ontwikkeling en armoede.
Bronnen:
Björklund, G., R. Connor, et al. (2009). ‘Demographic,
economic and social drivers’. In UNESCO, Water
in a chaning world (United Nations World Water
Development Report 3), 29-40. Paris: UNESCO.
Brauch, H., P. Liotta & P. Rogers (2003). ‘Security and
environment in the Mediterranean’. In Security and
environment in the Mediterranean: conceptualising
security and environmental conflicts, edited by H.
Brauch, P. Liotta, A. Marquina, P. Rogers & M. Selim,
27-143. Berlin: Springer.
Buzan, B., O. Waever& J. de Wilde (1998). Security: a
new framework for analysis. Boulder: Lynne Rienner.
Deconinck S. (2009). Security as a threat to
development: the geopolitics of water scarcity in the
Nile River Basin”. Brussel: Koninklijk Hoger Instituut
voor Defensie (Focus Paper 13). Via http://www.mil.be/
rdc/viewdoc.asp?LAN=En&FILE=doc&ID=1807
Starr, J. (1991). ‘Water wars’. In Foreign Policy, 82.
WMO, UN-ISDR (2006). Managing risks: securing the
gains of development. In Water: a shared responsibility
(United Nations World Water Development Report),
edited by UN Water, 341-369. Paris: UNESCO.
World Bank (2007). Making the most of scarcity:
accountability for better water management results
in the Middle East and North Africa. Washington:
World Bank

7

Thema: Waterproblematiek

8

Het blauwe goud van Israël
Marieke Hölscher, redactie
“Wij sproeien al twee dagen het
gazon, het is ook zo’n droge periode”.
In Nederland is het vanzelfsprekend
dat het water gaat stromen zodra we
de kraan opendraaien. Wij gebruiken
het daarom veelvuldig, om het gazon
te sproeien, de auto te wassen, te
koken of te douchen. Niet alleen
is water onze grote vriend, het is
ook onze grote vijand. Meer dan
de helft van Nederland ligt onder
de zeespiegel. Een stijging van de
zeespiegel zou tot gevolg kunnen
hebben dat grote stukken van
Nederland overstromen. Het moge
duidelijk zijn dat we in Nederland
water in overvloed hebben. Dat
geldt niet voor elk land ter wereld.
Israël grenst net als Nederland aan
zee en ook in Israël liggen stukken
land onder de zeespiegel. Toch zijn
de problemen omtrent water niet
dezelfde als in Nederland. Droogte
heeft ervoor gezorgd dat water in
Israël een schaars goed is geworden.
Israël staat bij de toeristen juist
bekend om zijn waterbronnen. Denk
bijvoorbeeld aan de Jordaan, de Rode
Zee en de Dode Zee, dat zijn bekende
trekpleisters. Echter, in Israël dreigen
de drie grootste waterbronnen,
het meer van Tiberias en de
waterhoudende grondlagen (aquifers)
langs de kust en in de bergen, uit
te drogen of ernstig te vervuilen.
Daardoor is het niet meer mogelijk
om de bevolking te voorzien in hun
behoeften. Israël gebruikt ongeveer
net zoveel water als Nederland: 1,1
biljoen liter per jaar. Door de grote
droogte in Israël wordt, anders dan
in Nederland, bijna driekwart van dit
water gebruikt voor irrigatie van de

agrarische sector. Dit komt doordat
in de Joodse / Zionistische cultuur
landbouw centraal staat. Daardoor
krijgt men namelijk een binding
met het land (Assaf Adiv, 2009).
Een optie om het probleem op te
lossen is water kopen. Sinds 2009
importeert Israël drinkwater uit
Turkije. Na lange onderhandelingen
zal Israël nu elk jaar (tot 2013) 5
miljard liter drinkwater importeren
uit Turkije (U.S. Water News
Online, 2002). Dit maakt Israël erg
afhankelijk van Turkije. Mocht Israël
een misstap begaan dan kan Turkije
dit bestraffen door geen water meer
te sturen. Turkije stelt ook eisen aan
de verspreiding van het water. Zo
moet een deel van het water naar de
Gazastrook gaan en moet Israël het
verschuldigde bedrag voor een deel
uitbetalen in wapens. Turkije heeft
in deze situatie een machtspositie
aangenomen. Het is duidelijk dat
water een eerste levensbehoefte
vormt voor de Israëliërs, maar dat
het ook een belangrijk middel is
om in een droog land gewassen
te laten groeien. Daarom is Israël
nu bezig met de bouw van grote
ontziltingsfaciliteiten. Eén van deze
ontziltingsfaciliteiten werkt al en
levert 100 miljoen m3 zuiver water per
jaar, voor 2013 wil Israël dit hebben
verhoogd naar 505 mijloen m3 (EVD;
Israël: water, 2010). Hierdoor zal de
afhankelijkheid van Turkije afnemen.
Maar, de waterschaarste brengt meer
problemen met zich mee. Niet alleen
Israël kampt met waterschaarste,
ook buurlanden Jordanië, Syrië en
Libanon beschikken over te weinig
water. Hoe verdeel je een tekort
(Volkskrant, 1999)? Voor Israël en
Jordanië is de rivier de Jordaan een
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belangrijke waterbron. De belangrijkste
bronrivieren aan de bovenloop zijn de
Dan, Hasbani en Baniyas (Deconinck,
2008). Alleen de Dan ontspringt in
Israël zelf. De Hasbani ontspringt
in Libanon en de Baniyas ontspringt
in Syrisch gebied dat sinds 1967
bezet wordt gehouden door Israël.
Ook het water uit de aquifers vindt
zijn oorsprong niet in Israël maar
in Jordanië en Palestijns gebied. In
het verleden zijn al grote conflicten
ontstaan over de juiste verdeling van
het water. Veel water stroomt nu over
Israëlisch grondgebied, maar vindt
zijn oorsprong in andere landen die
het net zo hard kunnen gebruiken.
Deze landen zouden het water dus
evenredig moeten verdelen in de
ideale situatie. Maar aangezien water
in het Midden-Oosten net zo kostbaar
is als olie zal elk land zijn best doen
om er zoveel mogelijk van te krijgen
zodat zij hun burgers kunnen blijven
voorzien in de eerste levensbehoeften.
Ook Palestina kampt met grote
watertekorten. Daar is het tekort
nog veel groter dan in Israël. Met
de bezetting van Palestina door
Israël sinds 1967 is Israël erin
geslaagd de belangrijkste Palestijnse
watervoorraden onder controle te
krijgen. Vanaf dat moment vielen
de waterbronnen onder Israëlische
waterwetgeving (Deconink, 2008).
Het gevolg was dat Palestijns water
verbruik drastisch verminderd werd.
Op putten werden meters geplaatst
om de waterconsumptie te beperken.
Sindsdien moet men ook vergunningen

aanvragen voor het slaan van
nieuwe putten of pompinstallaties,
deze worden meestal verworpen
door Israël. Vele Palestijnen
werkten in de agrarische sector. Nu
er niet meer genoeg water is om
te gewassen te irrigeren, zijn vele
Palestijnen werkeloos geworden.
Door de aanleg van ‘nationale
parken’ en het vergunningensysteem
probeert Israël de agrarische
sector in Palestina helemaal terug
te dringen. Daarbij komt er soms
dagenlang geen water uit de kraan
als Israël de waterleidingen heeft
afgesloten. Met deze problematiek
wordt goed zichtbaar hoe Israël de
macht over het water misbruikt
ten opzichte van Palestina.
Water in Israël zorgt voor grote
conflicten. Waar wij voldoende water
hebben, wordt daar gevochten om
de laatste druppel. Genoeg water
zorgt voor een machtspositie
ten opzichte van andere landen.
Namelijk, als je afhankelijk bent
van water ben je ook kwetsbaarder.
Water, het wordt steeds vaker
blauw goud, dat net als zwart goud
voor grote conflicten kan zorgen.
Bronnen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Israël–Jordan_peace_
treaty - Vredesverdrag Israël en Jordanië
http://www.waternet.be/nederlands/conflict_Israëlpalestina/ - Artikel Stefan Deconinck
http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/
article821293.ece/Water_is_wapen_in_MiddenOosten - Artikel Volkskrant ’99 aangepast in ’09
http://www.evd.nl/zoeken/showbouwsteen.asp?bs
tnum=225257&location= - Ministerie van Economische zaken; Israël: Water
Veel heb ik vernomen uit de mond van Assaf Adiv,
oprichter WAC-MA’AN.
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Symposium 'Het Blauwe Goud, de
strijd om schoon water'
Wout Jacobs,
voorzitter Symposiumcommissie
Water is een van de primaire
levensbehoeften en is essentieel
voor de mensheid. Het wordt echter
steeds schaarser; de vraag naar
schoon water is de afgelopen 50
jaar namelijk verdubbeld en zal nog
verder toenemen, terwijl het aanbod
in de komende decennia met een
derde zal afnemen. De verwachting
is dan ook dat waterschaarste,
naast klimaatverandering, hét grote
milieutopic van de 21e eeuw gaat
worden. Overheden, bedrijven en
burgers conflicteren met elkaar om
de beschikbare hoeveelheid water
in kritieke gebieden te verdelen.
Een aantal van deze conflicten is
momenteel al zichtbaar, zoals in
het Midden-Oosten. De omvang
van het mondiale waterprobleem
zal in de toekomst toenemen, met
mogelijke wateroorlogen als gevolg.
Op 8 juni 2010 organiseert de
V.U.G.S. haar jaarlijkse symposium,
dat op deze kwestie in zal springen.
De dag wordt geleid door Henk
Donkers (Radboud Universiteit
Nijmegen), een expert op het gebied
van internationale waterconflicten.
Het ochtendprogramma zal het
onderwerp introduceren door

middel van een aantal interessante
lezingen. Hierin worden onder andere
enkele bestaande conflictsituaties
besproken. Ter afsluiting van de
ochtend is er een uitgebreide lunch.
In het middagprogramma worden
specifieke conflictsituaties in
workshops verder uitgewerkt. Bij
inschrijving kan er gekozen worden
aan welke workshop je deel wilt
nemen. Zo is er een workshop van
Henk Post die als watermanager voor
het Nederlandse leger in Uruzgan
heeft gewerkt. Royal Haskoning
verzorgt een interactief programma
over de conflicten die in de Nigerdelta
spelen. Daarnaast zijn er nog
verschillende andere workshops,
voor de inhoud daarvan kun je op
de website van de V.U.G.S. terecht.
Na een afsluitende lezing zal de dag
beëindigd worden met een borrel.
Deelname aan het symposium
is mogelijk voor iedereen en
inschrijven kan op www.vugs.nl.
Het inschrijfgeld voor de gehele dag
(inclusief lunch, borrel en goodiebag)
is € 7,50. Wanneer je niet de hele
dag aanwezig kunt zijn, is het ook
mogelijk om je slechts voor enkele
losse onderdelen op te geven.
Al met al belooft het een erg
interessante en leuke dag te worden,
dus hopelijk zien we je op 8 juni!

mei 2010
oikos oikos
december
2008
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Stage lopen; educatieve minor
Andrea Jansen, Educatieve Minor
Sinds dit collegejaar wordt de
mogelijkheid aangeboden een
minor te volgen, waarbij je aan het
eind daarvan een tweedegraads
lesbevoegdheid krijg; de educatieve
minor. Deze minor wordt op andere
universiteiten al langer aangeboden
en wordt gezien als één van de
zwaarste die je naast je studie
kan volgen. Ondanks dat ik door
deze minor geen sociaal leven
meer overhoudt en een half jaar
studievertraging oploop ben ik erg
tevreden. Bij deze mijn terugblik op
de eerste periode educatieve minor.
De educatieve minor is een
overkoepelend programma dat door
de universiteit in samenwerking met
het IVLOS (instituut voor educatie)
wordt aangeboden en opleidt tot
tweedegraads docent aardrijkskunde.
Net zoals de opleiding van het IVLOS
na het behalen van je masterdiploma,
duurt de opleiding in de bachelor een
jaar. Tijdens dit jaar volg je elke
periode één vak uit je ‘normale’
bachelorprogramma en daarnaast
de minor. De minor is over twee
timeslots ingedeeld, wat er op neer
komt dat je anderhalve dag in de
week stage loopt en daarnaast één
dag les volgt over hoe les te geven.
Een groot voordeel van de minor voor
het vak aardrijkskunde is dat er geen
eisen worden gesteld aan het aantal
behaalde ECTS op fysisch-geografisch
gebied. Dit in tegenstelling tot de
masteropleiding waar je aan minstens
30 ECTS fysisch geografische
vakken voldaan moet hebben.
Door deze minor aan te bieden is

het dus gemakkelijker gemaakt het
leraarschap te ontdekken, voordat
je je hele bachelorprogramma er op
moet aanpassen. En dit ontdekken is
voor mij en mijn medestudenten een
belangrijk punt waarom we de minor
zijn gaan doen. Tijdens één van
de eerste bijeenkomsten moesten
er redenen gegeven worden voor
onze gemaakte keuze. De meest
voorkomende redenen waren: ‘het
is handig voor later’, ‘ik wilde kijken
of het leraarschap bij me past’, en ‘ik
wilde iets meer over mezelf te weten
komen’. Opvallend is dat niemand
uit de groep toen zei: ‘ik wil leraar
worden’. Blijkbaar heerst er onder
studenten toch nog enige twijfel of
het lesgeven wel een goede keuze
is. Gelukkig kan je daar tijdens deze
minor achter komen.
De minor begon met een aantal start
dagen, waarin vooral zelfevaluatie
voorop stond. Zelfevaluatie tot op
het bot kan ik wel zeggen. Wat voor
leerling was jij op de middelbare
school? Welke docenten vond je
goed? Welke docenten vond je niet
goed, en waarom? Wat verwacht je
van jezelf? Hoe wil jij zijn als docent?
Hoe wil je dit gaan bereiken? Enz. Ik
moest nadenken over dingen die ik
vanzelfsprekend had gevonden, maar
die blijkbaar heel belangrijk zijn om
een goede docent te worden. Deze
dagen waren vermoeiend, maar ook
erg leuk, want het is weer eens iets
anders dan in een collegezaal zitten
naast allerlei onbekenden. In onze
groep van ongeveer 25 personen is
er veel interactie, kent iedereen elkaar
bij naam, we weten van elkaar wat we
leuk vinden en als je het moeilijk hebt
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staat er altijd wel iemand voor je
klaar om je te helpen. Een beetje een
middelbare school gevoel. Dit wordt
ook versterkt door onze docenten,
zij geven naast de IVLOS-cursus
ook les in het middelbaar onderwijs
en weten als geen ander hoe om
te gaan met leerlingen. Ik gun het
iedereen zo les te krijgen als zij dat
geven, want iedereen voelt zich in
het klaslokaal erg gewaardeerd.
Deze waardering is één van de
hoofdpunten die een docent nodig
heeft om een goede leraar te
worden. Hiernaast staan tijdens de
lessen begrippen als een heldere
structuur van je les, het juiste
niveau van de les, motivatie,
zichtbaar maken van de kennis
en individuele aanspreekbaarheid
centraal. Naast de te leren begrippen
wordt er ook veel geoefend met
uitleg geven. Hierbij wordt er
door de hele groep gelet op je
houding, articulatie, duidelijkheid
en presentatie. Persoonlijk vind ik
deze korte presentatieoefeningen
enger en moeilijker dan het
lesgeven zelf, want nu wordt er door
mensen naar je gekeken die alles
leren over lesgeven en dus precies
weten wat je wel en niet goed doet.
Hierbij moet ik wel vermelden dat
iedereen in onze groep erg goed is,
en er meestal alleen positieve zaken
aangemerkt worden.
Naast deze lessen bestaat de
minor ook uit lessen vakdidactiek.
Tijdens de vakdidactieklessen kom
je meer te weten over hoe het
aardrijkskundeonderwijs is ingericht
in Nederland. Deze lessen worden
dus specifiek per vak gegeven,
waardoor de groepjes erg klein zijn in
vergelijking met het overkoepelende
deel. We bespreken verschillende
lesmethodes en gaan in op wat er
nu belangrijk is als het gaat om

aardrijkskundeles in de onderbouw.
Ook hier gaat het voor een deel over
zelfevaluatie, wat vind jij belangrijk
dat leerlingen te weten komen over
de wereld? Maar hiernaast wordt dit
gekoppeld aan de doelstellingen die
de overheid heeft opgesteld over wat
het aardrijkskundeonderwijs moet
bevatten. Er wordt ons verteld over
hoe we later dit programma aan onze
eigen voorkeuren kunnen aanpassen
en hoe we lesprogramma’s in elkaar
kunnen zetten. Lesgeven is veel meer
dan alleen voor de klas staan en de
persoon die het meeste leert is de
docent zelf.
Tot zover het programma dat we op de
universiteit volgen om achtergronden
te verkrijgen. Er is natuurlijk nog een
ander onderdeel dat deze minor zo
leuk (en zwaar maakt) namelijk de
stage.
Voor de studenten is er per tweetal
een stageschool geregeld. De keuze
om dit per tweetal te doen is dat we
elkaar dan kunnen helpen, kunnen
controleren en kunnen evalueren.
Aan het einde van de minor moeten
we hiernaast ook elkaar filmen
tijdens het lesgeven, waarna we dit
in de klas zullen terugkijken. Een
probleem bij het regelen van deze
stageschapen is echter dat scholen
niet zitten te springen om stagelopers
tweedegraads. Er zijn zelfs zo weinig
scholen in de regio beschikbaar dat
ik ben ingedeeld op een school in
Boskoop (nabij Waddinxveen).
Voordat je echt voor de klas mag gaan
staan is het de bedoeling dat je eerst
een aantal weken achter in de klas
gaat zitten en observeert wat docenten
doen. Welke technieken zetten ze in,
wat is efficiënt docent gedrag en wat
is minder efficiënt? Ook loop je een
hele dag met één klas mee en daarbij
kijk je dan hoe de klas reageert op
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verschillende docenten. Ik verbaasde
me hoe de grootste pestkoppen bij
een andere docent veranderen in
lieverdjes die trillend op hun stoeltje
zitten in afwachting van een beurt. Ik
werd er in het begin wel een beetje
zenuwachtig van, want hoe brutaal
zullen ze bij mij zijn? En kan ik dat
wel aan?
Ik vind het stagelopen erg leuk,
maar wel heel vermoeiend. Dit komt
doordat je naast je gewone lessen
op de universiteit (vakdidactiek en
het algemene deel) twee dagen in
de week stage moet lopen en deze
lessen ook voor moet bereiden. Dit
is niet zo makkelijk als het lijkt, je
moet je inlezen op het onderwerp,
een goede uitleg bedenken, leuke
opdrachten verzinnen, bedenken
wat je doet met herrieschoppers en
onrust in de klas, extra opdrachten
voor leerlingen die eerder klaar zijn,
wat voor vragen ga je ze stellen, hoe
ga je groepjes maken, enz. Daarnaast
ben je als leraar ook een opvoeder.
Je leert de kinderen niet alleen iets
over aardrijkskunde, maar ook dat
je geen kauwgom hoort te kauwen
in de les, dat je iemand niet mag
uitschelden, dat je je rommel niet
op de grond gooit en meer normen
en waarden.
Maar, als dit allemaal goed gaat en
je het lesgeven een beetje door hebt
dan is het ook wel heel erg leuk om
te doen. Ik kan een voorbeeld geven

van mijn eerste lesdag. Ik gaf les
aan vwo 2 over aardbevingen. Van
tevoren had ik al een doemscenario
bedacht en wat ik zou gaan doen
als ze niet luisterden, maar dit alles
viel heel erg mee! Iedereen deed
geïnteresseerd mee en was erg rustig.
Het leukste moment was dat er vier
meisjes naar mij toe kwamen aan het
einde van de les en vroegen of ik ze
ook wiskundeles wilde geven, want
“dan snappen we het misschien wel”.
Jonge leerlingen zullen het je meteen
laten weten als je het niet goed doet,
maar ze tonen ook waardering als je
het wel goed doet en dat maakt het
zo leuk.
Tot slot kan ik nog vermelden dat de
educatieve minor weliswaar erg zwaar
is, het vak wat je ernaast doet een
beetje ondergesneeuwd raakt door
het werk wat je voor deze minor moet
verzetten en dat we nu nog de foutjes
uit het programma aan het filteren
zijn, het levert toch heel veel op voor
de toekomst en dat ik het met plezier
doe. Mocht je nog niet zeker weten
of je het onderwijs in wilt, dan is dit
een goede manier om daar achter te
komen en dan krijg je er ook nog een
fikse beloning voor, je tweedegraads
lesbevoegdheid!
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V.U.G.S. Carrièredag 2010
Michiel van Uden,
Carrièrecommissie
Op dinsdag 16 maart was het dan
eindelijk weer zover; de jaarlijkse
carrièredag werd toen gehouden.
Op deze dag kregen studenten
van onze opleiding alvast de
mogelijkheid in contact te komen met
bedrijven waar vaak afgestudeerde
geografen en planologen terecht
komen. De dag bestond uit een
opening in de vorm van een
lezing door Bureau Buiten gevolgd
door twee workshoprondes, een
carrièremarkt en een netwerkborrel.
Als gezegd startte de dag met een
lezing. Deze ging over het zoeken
en vinden van de juiste baan na
het afronden van de studie en hier
werd behoorlijk enthousiast over
verteld. Het was dan ook een goede
opening van de dag. Na de lezing
was het tijd voor de workshoprondes.
Aan de workshoprondes deden de
volgende zes bedrijven / instellingen
mee; Bureau Buiten, Gemeente
Amsterdam, Jonge Honden, Seinpost,
Synchroon en XTNT. Tussen deze
bedrijven zaten naast onderzoeksen adviesbureaus (Bureau Buiten,
Jonge Honden, Seinpost en XTNT)
ook een projectontwikkelaar
(Synchroon) en een overheid in de
vorm van de Gemeente Amsterdam.
Vooral voor studenten die nog niet
precies weten wat ze na de studie
willen gaan doen was dit dan ook een
uitgelezen kans om de verschillende
mogelijkheden te bekijken. Maar ook
voor studenten die dit wel weten
was het een kans om in contact te
komen met mogelijk toekomstige

werkgevers. Wellicht zaten voor
sommige deelnemers het bedrijf
waar ze later graag zouden werken
er wel tussen! De bedrijven mochten
zelf invulling geven aan de eigen
workshop en hierdoor kregen we zes
behoorlijk van elkaar verschillende
workshops. Zo bestond de ene
workshop vooral uit een presentatie
en de ander kreeg een meer
interactieve of creatieve invulling.
Twee zeer van elkaar afwijkende
workshops waren bijvoorbeeld die
van Synchroon en van XTNT. Beiden
interessant op een andere manier. De
workshop van projectontwikkelaar
Synchroon bestond uit een uitgebreide
presentatie met mogelijkheid tot
vragen. Daarnaast gingen boekjes
en bundels rond met daarin
recente projecten van het bedrijf.
Deze projecten bestaan vooral uit
gebiedsontwikkelingen in de vorm
van nieuwe woon en winkellocaties.
Bij advies- en realisatiebureau XTNT
werd het over een heel andere boeg
gegooid. Hier werd aan studenten een
oplossing gevraagd om het centrum
van Den Haag van auto’s te ontlasten.
Hiervoor kwam een aantal creatieve
oplossingen onder de deelnemers van
deze workshop naar boven waaronder
het aanpassen van het openbaar
vervoer en het inzetten van speciale
fietsen (anders dan de OV-fiets)
die overal verspreid door de stad
gestald staan en gehuurd kunnen
worden. De juiste oplossing vinden
van dit probleem was een vroegere
adviesopdracht van het bedrijf en
hierdoor werd goed duidelijk met
wat voor soort projecten XTNT zich
zoal bezig houdt. De workshops
verschilden dus sterk van elkaar
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maar de deelnemers waren over het
algemeen erg enthousiast over de
vorm en inhoud. Als commissie was
het jammer dat niet alle studenten
die zich hadden ingeschreven kwamen
opdagen. Dit had tot gevolg dat een
aantal workshops niet de hoeveelheid
deelnemers die ze hadden verwacht.
Na de workshoprondes volgde een
gratis luxe lunchvoor alle deelnemers
en bedrijven in het Educatorium. De
lunch was erg gezellig en bood de
mogelijkheid om met deelnemers
en bedrijven in contact te komen.
Na de lunch ging het programma
verder met de carrièremarkt
die gehouden werd tussen de
Kokosmatten op eerste verdieping
van de Universiteit. Hier stonden de
meeste bedrijven die deelnamen aan
de workshops en een aantal andere
bedrijven die geen workshops gaven
klaar met een eigen kraam. Studenten
kregen uitgebreid de mogelijkheid
vragen te stellen en nog meer over

deze bedrijven te weten komen.
De verschillende standjes zagen er
mooi uit en het is duidelijk dat de
bedrijven hiervoor echt hun best
hadden gedaan. De carrièremarkt
werd verder in combinatie met
de netwerkborrel gegeven wat
inhield dat iedereen een drankje
kon nuttigen tijdens de gesprekken
met mensen uit het bedrijfsleven.
Na de netwerkborrel liep het
tegen zessen en werd het tijd
voor de organisatie om de zaak
op te ruimen. Er kan worden
teruggekeken op een geslaagde
dag met interessante workshops en
stands van de potentiële toekomstige
werkgevers. Helaas viel het aantal
aanwezige studenten wat tegen;
een leerpunt voor de volgende
keer. De carrièredag is bij uitstek
de mogelijkheid om in contact te
komen met je toekomstige baan
en een aanrader voor een ieder die
nog niet weet waar hij naar toe wil.
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Ledenweekend
Jasper Tintel,
Ledenweekendcommissie
Er was al weken naar toegeleefd en
nu was het eindelijk zover. Een groep
van 25 gelukkigen zou vandaag,
12 maart, vertrekken voor het
onbetwiste hoogtepunt van het jaar.
Toegegeven, de Buitex is prachtig,
het Liftweekend fenomenaal en
de OV-kroegentocht onbetaalbaar
(zeker met de nodige boetes aan je
broek)…maar dit was toch van een
ander kaliber. Een weekend lang geen
enkele inhoudelijke activiteit en alleen
maar bier en gezelligheid, niets meer
maar vooral absoluut niets minder.
Ledenweekend 2010 zou het anders
zo pittoreske rustieke Warnsveld eens
flink op z’n kop zetten en vroegere
tijden laten herleven met het thema
Shining Eighties.
In twee shifts werd afgereisd naar
Warnsveld, eerst met de trein en
daarna een korte busrit. In de trein
werd op hoog niveau het beroemde
a-relaxe-telspel bedreven, bijgekletst
of voorbereid op hetgeen ging
komen. De eerste shift kwam eind
van de middag aan bij accommodatie
Wagenvoort en het duurde niet lang
voordat de chille banken in beide zalen
waren gevonden, de tafeltennistafel
werd uitgeprobeerd, de achterlijk
grote sjoelbak in gebruik werd
genomen en de eerste Schultenbrau’s
natuurlijk werden opengetrokken.
De tweede shift kwam ‘s avonds aan
terwijl er een dampend bord pasta
bolognese à la Wagenvoort’s recept
op hen stond te wachten. De eerste
avond werd gevuld met een blitse

quiz die het uiterste vroeg van de
deelnemende partijen. Enig letsel
na afloop door onder andere shining
discomoves of de gang-bank was
dan ook begrijpelijk. De rest van
de avond stond in het teken van
tafeltennis, stef stuntpiloot, mexxen
en uiteindelijk strompelend je bed
opzoeken, dit allemaal begeleid door
de huis-DJ.
De tweede dag, zaterdag, ging
iedereen na een ontbijt van pantosti’s
weer over op de orde van de dag:
kwartetten, koehandelen en een
memorabele pot mens erger je niet.
Natuurlijk kwam later op de middag
ook V.U.G.S.-favoriet Bonanza
even buurten om de term ‘met
onthouds’ een nieuwe betekenis
te geven. ‘s Avonds stond er een
overheerlijk bord kipkerrie op het
menu, een belangrijke bodem voor
het hoogtepunt van het weekend;
de bierestafette. In teams van drie
werd gestreden voor een plaats aan
de finale tafel. Ondanks een shining
bestuursoutfit gingen de Duiven
en het commissie Dreamteam er
uiteindelijk met deze eer vandoor.
Na een gedegen mentale en tactische
voorbereiding werd de zinderende
finale-met-keerpunt gespeeld
waar het tot op de laatste druppel
spannend bleef. Uiteindelijk versloeg
het commissie Dreamteam de Duiven
op honderdsten van seconden en
gingen zij er met de eer vandoor. De
rest van de avond werd het resterende
bier in recordtijd weggetikt waarna
uiteindelijk iedereen tevreden zijn of
haar bed opzocht, om de volgende
dag dit pracht weekendje lekker brak
af te sluiten!
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NGPS Krimp: complicaties en
kansen
Véronique Eldering, voorzitter NGPS
Op dinsdag 30 maart vond er voor de
tweede maal het Nationaal Geografisch
en Planologisch Symposium plaats. Het
thema deze editie was Krimp. Welke
complicaties en kansen komen er bij
het proces van demografische krimp
in Nederland kijken? Het symposium
werd georganiseerd in samenwerking
met alle andere studieverenigingen
SGPL in Nederland en vond dit jaar
plaats in Utrecht. Zodoende stroomde
op dinsdagochtend rond 11:00
congrescentrum Hogeschool Domstad
vol met geografen en planologen
uit Utrecht, Nijmegen, Amsterdam,
Groningen en Wageningen. Speciale
gasten van vandaag waren twee
mannen van Omroep Friesland (of
Omrop Fryslân naar eigen zeggen).
De dagvoorzitter (Frans Thissen) en
hoofdspreker (Jan Latten) van deze
dag zijn experts op het gebied van
demografische krimp en werden om
deze reden geïnterviewd voor een
documantaire over krimp in Friesland.
Met
een
kopje
koffie,
een
programmaboekje en een vlammende
goody bag in de hand werd de dag
geopend door Frans Thissen. Na een
korte uitleg over wat de bedoeling en
het programma van deze dag zou zijn,
werd het woord aan Jan Latten gegeven.
Hij is docent aan de Universiteit van
Amsterdam en onderzoeker bij het CBS
op het gebied van demografie. Op een
plezierige manier gaf hij uitleg over
de situatie waarin Nederland verkeert
met betrekking tot demografische
krimp. Zo plaatste hij dit verschijnsel
onder andere naast de demografische
groei die in Nederland in en rond de
Randstad plaats vindt. Als tweede

spreker van de dag kwam André
Mulder aan het woord. Hij is een
docent Stedenbouwkunde aan de
Universiteit van Delft. Met deze
achtergrond gaf hij aan de hand van
veel foto’s een aantal voorbeelden
uit Engeland en Duitsland. In
bepaalde steden hier speelt het
probleem van demografische krimp
al heel wat jaren langer namelijk.
Na een lekkere lunch was het tijd
voor interactie en verdieping. De
workshopronde’s stonden namelijk
op het programma, waarbij er de
keuze was uit zeven verschillende
deelonderwerpen van krimp. Zo
gaf Grontmij meer inzicht in
het gemeentelijke beleid rond
krimpende gebieden en werd
door XTNT dieper ingegaan op de
mobiliteit in krimpgebieden. Oud
V.U.G.S.-bestuurslid Joost de Koning
werkt nu bij Ecorys en legde zijn
workshopdeelnemers de vraag voor
wat de toekomstige ruimtebehoefte
voor bedrijven zou kunnen zijn. De
voorzieningenkant en dan vooral
winkelgebieden, werden door DHV
beter bekeken. ERAC richtte zich
op een specifieke locatie, namelijk
de gemeente Epe, in plaats van
een deelthema. Docenten en
studenten van de Wageningen
Universiteit en Researchcentrum
gaven twee workshops met een
meer landschapsarchitectuurl
ijke en praktische invalshoek.
De dag werd afgesloten door
de dagvoorzitter Frans Thissen.
Concluderende
opmerkingen
waren onder andere dat de
complicaties van demografische
krimp vooral bij de voorzieningen
liggen. Kansen bleken er toch ook
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wel te zijn, al zal de bestemming van het gebied wel veranderd moeten
worden. Het inhoudelijke gedeelte van deze dag was daarmee afgesloten.
De geografen en planologen uit de rest van Nederland blijken ook van een
hapje en een drankje te houden. Met een borrel en een gezamelijk diner
bij de Stairway to Heaven was het een afwisselende en geslaagde dag.

OV-Kroegentocht
Floor Dil, redactie
Op vrijdag 26 maart was het weer
zo ver: de legendarische V.U.G.S.
OV-Kroegentocht stond weer te
beginnen. Met als thema ‘Stout in
het oerwoud’ beloofde het weer een
V.U.G.S.-waardige dag te worden.
De steden die aangedaan moesten
worden zijn in willekeurige volgorde
Den Haag, Zoetermeer, Rotterdam,
Delft en Leiden. We hebben aan vijf
verschillende teams een bijdrage
gevraagd over hun avonturen in
elke kroeg.
Delft
Team I MUST P
I MUST P - een combinatie van drie
beruchte damesgenootschappen van
de V.U.G.S., te weten I Pressume..?
(vijfdejaars) Must (vierdejaars) en
Bellis P (derdejaars) – begon vol
goede moed aan de OV-kroegentocht.
En terecht, zou later op de dag
blijken! Deze supercombinatie zou de
prijs der prijzen in de wacht slepen,
namelijk die voor het meest aantal
punten!
De dag begon voor ons in Delft. Vrij
nuchter en veel te laat kwamen we
aan bij The Gallery, gelegen aan een
pittoresk pleintje. Na we een stelletje
drukke duiven hadden weggejaagd
legden de commissieleden ons het
spel uit: ik-ga-naar-de-jungle-enneem-mee.! Omdat we nog vrij
nuchter waren was dit natuurlijk

een eitje. Niet alleen wisten we meer
dan 25 jungledieren (dat leek op dat
moment een logische keus..) op te
noemen en uit te beelden, Marianne
kon de hele reeks ook achterstevoren
reproduceren, inclusief orang-oetans,
paradijsvogels en natuurlijk Balou de
Beer!
Den Haag
Team Orde der Witte Duiven +
Benefits
In een zijstraatje in de buurt van het
binnenhof, voorbij demonstrerende
allochtonen, bevindt zich het
gezelligste café van Den Haag.
Tijd voor de bierestafette! De
kleine bruine kroeg was stampvol
V.U.G.S.-ers. Zonder shirt hebben
de Duiven + Benefits punten gepakt
en een perfecte tijd neergezet. De
vrouwelijke Benefits werden op de
schouders genomen, de Backstreet
Boys geïmiteerd, een waarschuwing
van de politie, een kapotte fles sterk
en een opgejaagde witte duif (dier)
waren het gevolg. Een bewogen
estafette met snelle tijden en op de
achtergrond Frans Duijts, wat wil
een mens nog meer? De V.U.G.S.
in Den Haag, het bleef er nog lang
onrustig…
Leiden
Team VVV
Schoonmoeders staan over het
algemeen niet goed bekend, maar
deze schoonmoeder in Leiden viel
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goed in de smaak. In deze kroeg
konden we ons vocaal talent prima
uiten. De tijgers Jesper en Thijs
hielden in deze apekooi de wacht.
In deze kroeg werd er karaoke
gedaan. Backstreet Boys, Grease
en Jan Klaas kwamen onder andere
voorbij. Met hun eigen Backstreet
Boy steelden de VVV-ers de show.
Met een biertje in de hand is er heel
wat afgezongen. Het werd zelfs zo’n
groot feest dat de barvrouw op de bar
ging dansen. Jesper en Thijs waren
al zo lam dat ze dit waarschijnlijk
geeneens mee hebben gekregen.
De barvrouw stootte een kaarsje
om met haar boobies en toen werd
onze schoonmoeder zo heet dat ze
in brand vloog.
Zoetermeer
Team IC-orgie
Kroeg nummer vier waar we met
team ’IC-orgie’ heen gingen was Hipp
in Zoetermeer. Teamlid Tristan kent
‘Zoetje’ op zijn duimpje, dus de kroeg
was snel gevonden. Aldaar werden we
aangestaard door alles en iedereen,
waarschijnlijk door onze beschminkte
gezichten en attributen (wat ons
overigens later op de avond wel de
prijs voor beste outfit opgeleverd
heeft!). In de kroeg zaten Barth en
Tanim van de Sport&Spelcommissie
ons op te wachten en daar moesten

we pictionairy doen om punten te
scoren. Ondanks dat we niet meer
helemaal helder van geest waren,
hebben we op dit onderdeel goed
gescoord! Vervolgens waren er nog
bonuspunten te verdienen en om
onze teamnaam eer aan te doen
hebben de meiden uit ons team de
heren van de commissie een heuse
lapdance gegeven waar we flink wat
bonuspunten mee verdiend hebben.
Gezien het tijdstip gingen we kroeg
nummer vijf niet meer redden en zijn
we maar gezellig blijven hangen in
Zoetermeer.
Rotterdam
Team Fiets ‘m erin
Fiets ‘m erin kreeg het weer zwaar te
verduren. Weinigen bleven bespaard
van de onberispelijke politiemacht
die Zoetermeer rijk is. De oplettende
dienders constateerden openbaar
drankgebruik en snoven geld. Berooid
kwam men dus aan in Rotterdam. De
oogjes keken al wat scheler en de
opmerkingen werden onbeholpener.
In de Skihut zaten Nikki en Laura,
en werd er enthousiast Wie is
het? gespeeld. Tussen bimbo’s en
havenarbeiders werd de laatste stap
genomen om erna te vertrekken
richting de Ouwe Dikke. Althans,
denkt men. Leiden bestond voor ons
al niet meer bleek al snel.
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Lezing Jan Pronk
Hanneke Franken, Onwikkelingscommissie
Halverwege september kwam
de ontwikkelingscommissie voor
het eerst bij elkaar. Tijdens het
voorstelrondje, waarbij voor- en
achternaam genoemd werden,
ging er nog geen lichtje branden
bij de naam Nadja Pronk. Maar al
snel werdt het duidelijk, Nadja is
het achternichtje van DE Jan Pronk.
Voorzichtig vertelde ze dat ze best
een keer wilde vragen of hij het leuk
zou vinden om een lezing te geven
aan de SGPL-studenten. Hoewel wij
de kans vrij klein achtten reageerde
Jan ontzettend positief. Hij vond
het allemaal prima en was heel
makkelijk. De verdere invulling
van de avond liet hij aan ons over.
Na overleg met Gery Nijenhuis
van Ontwikkelingsgeografie kwam
het onderwerp al snel naar voren,
er was een nieuw rapport uit van
de WRR (Wetenschappelijke Raad
voor Regeringsbeleid) met als titel:
“Minder pretentie, meer ambitie.
Ontwikkelingshulp die verschil
maakt”. Dit sprak ons als commissie
wel aan en Jan Pronk ook.
Promotie werd op gang gezet en al
snel was het 22 februari. We waren
allemaal behoorlijk nerveus! ‘Komen
er wel genoeg mensen? Kan Jan
Pronk de zaal wel vinden?’ Gelukkig
ging het allemaal goed. De lezing
begon om 19:00u stipt en de zaal
zat stampvol. 140 Studenten uit alle
hoeken en gaten van de universiteit
zaten muisstil te luisteren

naar het verhaal van Jan Pronk.
‘Geef mij eens zeven vragen waarop
ik mijn verhaal kan baseren.’
Zo begon Jan Pronk zijn lezing.
De zeven vragen waar Jan Pronk
naar vroeg vormden de basis van zijn
verhaal. Pronk zou namelijk dagen
aan één stuk kunnen vertellen over
ontwikkelingszaken, maar wilde op
deze manier graag horen wat de
studenten nu te weten wilden komen.
Om zijn argumenten extra kracht bij te
zetten gebruikte hij veel lichaamstaal.
Bovendien zet hij zijn argumenten
extra kracht bij door voorbeelden te
gebruiken uit zijn missies in Soedan en
zijn ervaringen als minister. Om naar
ontwikkeling en ontwikkelingshulp te
kunnen kijken was volgens hem een
analytische, theoretische verhandeling
van het begrip ‘ontwikkeling’
onmisbaar. Volgens de een was
ontwikkeling een vooruitgang, een
ander specificeerde ontwikkeling al als
economische groei en modernisering.
Zelf deed Pronk nog een stapje
terug. Volgens hem heb je eerst nog
verandering voordat je vooruitgang
boekt, want wie bepaalt dat je pas
ontwikkeling hebt bij vooruitgang?
De lezing was inhoudelijk sterk,
de zaal zat vol, iedereen luisterde
geïnteresseerd,
Maartje
ten
Brummelaar wist de avond goed te
leiden en Jan Pronk was tevreden. Al
met al een zeer geslaagde activiteit,
waarmee het verenigingsjaar 20092010 de V.U.G.S.-geschiedenis
in gaat als ‘Het jaar dat Jan
Pronk een lezing kwam geven.’ .
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Buitex Israël 15 t/m 26 april
Roel Schaap & René Vermeulen
Donderdag 15 april rond een uur
of twaalf hadden zich al een hoop
Buitexdeelnemers verzameld op de
V.U.G.S. kamer. Er heerste naast
een uitgelaten stemming ook een
beetje paniek. Zou de vlucht wel
door kunnen gaan? De vulkaan in
IJsland zou wel eens letterlijk roet
in het eten kunnen gooien aangezien
het Nederlandse (en ook het Duitse)
luchtruim waarschijnlijk gesloten zou
worden. Gelukkig vertrok de bus
gewoon rond een uur of half twee zoals
afgesproken. We werden uitgezwaaid
door een groep grotendeels jaloerse
medestudenten.
In de bus richting de luchthaven
van Köln/Bonn werden instructies
gegeven door de commissie. Verder
werd de bussukkelcommissie
(Marianne en René) voorgesteld.
Na nog wat shoppen en wat eten
stegen we rond een uur of zeven
in de avond op. Wat een geluk dat
onze vlucht een paar weken geleden
vervroegd was want dit was één van
de laatste vliegtuigen dat vandaag
zou vertrekken.

in Tel Aviv. Naast de programma
onderdelen zoals een bezoek aan
Jaffa en een stadswandeling in
groepen genoten we ook nog van
de uitgaansgelegenheden (“vetste
clubs van het Middenoosten”) in de
Port Area. De stad is erg levendig en
veelzijdig. Stedenbouwkundig gezien
is het niet een hele mooie stad.
Uiteraard zijn er wel hele mooie hoge
gebouwen en levendige markten en
winkelcentra. Verder zijn er veel
invloeden zichtbaar van Bauhaus stijl
en het Garden city concept.
Een hoogtepunt uit het eerste deel
van de reis was het bezoek aan
Be’er Sheba. Deze stad is gebouwd
midden in de Negev woestijn, volgens
het Tuinstad concept (hoe bedenk je
het?!). Op de universiteit kregen we
uitleg over de opbouw van de stad en
het netwerk van steden waarbinnen
deze stad zich ontwikkeld.
Het bezoek aan de Bedoeïenen was
de afsluiting van deze dag en mag
gerust zeer indrukwekkend genoemd
worden. Deze mensen waren vroeger
nomaden die rondrokken door de
woestijnen van Israël, Egypte en
Saudi-Arabië. Op dit moment wordt

Tel Aviv
Na een goede vlucht kwamen we
rond half één lokale tijd aan op Ben
Gurion Airport. De controle verliep
op een enkele ondervraging (Tanim)
na soepel. Vlak na aankomst in het
hostel besloten we met zijn allen
om een nachtduik te gaan nemen.
Hilarisch om al die wit oplichtende
lichamen uit de donkere nachtzee
te zien komen. Dit bleek een mooie
aftrap van een geweldige reis.
De eerste drie dagen brachten
we door in Hayarkon 48 Hostel
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deze bevolkingsgroep onderdrukt door
de Israëlische regering en worden
min of meer gedwongen om hun
nomadistische bestaan op te geven.
Deze mensen wonen nu in dorpjes
buiten de stad. Het zijn eigenlijk niet
meer dan sloppenwijken. In een zo’n
dorpje bezochten we een vrouw die
haar eigen bedrijfje opgezet had in het
maken van huidverzorgingsproducten
uit woestijnplanten. Haar verhaal was
zeer indrukwekkend. We hebben met
zijn allen de hele shop leeggekocht.
Onze laatste ochtend in Tel Aviv
waren we te gast bij de Nederlandse
ambassadeur. Hij vertelde ons
een hoop over het conflict en de
Nederlandse betrekkingen met Israël.
De rol van Europa werd natuurlijk niet
vergeten.
Het bijzondere aan de eerste dagen
was dat het ook memorial en
independence day was. Op deze dagen
worden de slachtoffers van het geweld
herdacht en ook het feit dat Israël een
zelfstandige staat is. Op deze beide
dagen word er een moment van
twee minuten stilte in acht genomen.
Tijdens deze twee minuten stilte gaat
het luchtalarm af en wordt iedereen
geacht letterlijk stil te gaan staan. Het
verkeer, het werk alles staat voor deze
twee minuten stil.
Haifa
Haifa ligt ten noorden van Tel Aviv
en is een grote havenstad gelegen
op de bergen van de Carmel. Tijdens
de wandeling door de Bahai Gardens
kregen we een goede eerste indruk
van de stad. De tuinen vormen de
heilige plaats van de Bahai religie,
een religie gebaseerd op vereniging
van godsdiensten. Voor dit tweede
deel van de reis verbleven we in het
Port hostel. In de dagen dat we in
Haifa zaten zagen we een hoop van
de stad en haar omgeving.

Akko bezochten we met de trein.
Akko is oude Arabische vesting stad
met een mooie haven en kleine
binnenstraatjes. Bij de meesten van
ons kwam in Akko het besef dat we
echt in het midden oosten zaten.
De gebouwen, de temperatuur, de
mensen, de sfeer alles is er anders
dan in steden zoals Tel Aviv en Haifa
wat ook net zo goed op Spaanse of
Turkse badplaatsen zouden kunnen
zijn. Naast een stadswandeling
gebruikte de meeste deelnemers de
dag ook wel voor een duikje in het
blauwe water van de Middellandse
zee.
De tweede grote activiteit was de
excursie met de universiteit. De dag
begon met een stadswandeling door
het lage gedeelte van de stad. De
stad kan eigenlijk ingedeeld worden
in drie zones. Downtown (als in
het vlakke gedeelte langs de zee),
midtown (als in het gedeelte wat
tegen de hellingen van de carmel
is opgebouwd) en uptown was het
gedeelte is op de top van de berg.
Het tweede gedeelte kregen we een
bustour langs de zuidzijde van de stad
om via het hitech bedrijvenpark door
een natuurgebied naar de universiteit
te gaan. De campus straalt allure
uit maar is in verhouding tot de
campus van Be’er Sheba wel een
stuk ouder. Het hoogtepunt hier is
een 29 verdiepingen tellend gebouw
vanwaar je een prachtig uitzicht hebt
op de stad en haar omgeving.
Jeruzalem
Ons laatste hostel van de Buitex
stond bij de Jaffa gate, wat een oude
stadspoort is, van de oude stad van
Jeruzalem. Vanaf het dakterras is er
een geweldig uitzicht op de stad. Op
de meest heldere dag kon je Jordanië
in de verte zien liggen.
De aankomst in Jeruzalem verliep een
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beetje anders dan dat de commissie
zich had ingedacht. Het plan was
om vanaf het treinstation een bus te
nemen de stad in. Dit mislukte omdat
de buschauffeurs ons weigerden mee
te nemen. Waarschijnlijk waren we
met een te grote groep en zagen ze
alle tassen om veiligheidsredenen
niet zitten. Gelukkig bedacht de
commissie zich op tijd en werd er
besloten om taxi’s te regelen en
met hen een prijs af te spreken. Dit
werkte en was een mooi staaltje van
op elkaar ingewerkte commissie leden
en improviserend organisatorisch
vermogen. Binnen een korte tijd
bereikten we Jaffa gate.
De laatste dagen gebruikten we om
de stad te leren kennen, souvenirs te
kopen en te genieten van alles wat
deze multiculturele en multireligieuze
samenleving te bieden heeft. Het is
een bizar gevoel om een hoek om
te slaan en een hele andere cultuur
binnen te stappen.
De belangrijkste excursies die we
deden waren naar de Dode zee en
naar Ramallah. De dag Dode zee
bestond uit het bezoek van een
waterbron en zwemmen, nou ja meer
dobberen. Het inhoudelijke deel ging
vooral in op de waterproblematiek,
milieuvervuiling en -verwoesting.
De bustocht naar de dode zee was
zeer indrukwekkend omdat je van
Jeruzalem 1200 meter daalt van
800 naar 400 onder zeeniveau, door
de Westbank op weg naar de meest
zoute zee ter wereld. Onderweg zie
je verder de veelbesproken Joodse
Nederzettingen in bezet gebied.
De laatste excursie van de reis
ging naar Ramallah. De rit erheen
maakten we met minibusjes. Aan
de andere kant van de muur zijn
duidelijke verschillen te merken.
Het verkeer is nog chaotischer, het
is er een stuk armer en de prijzen

zijn een stuk lager. Indrukwekkend
is ook de graffiti op de muur. Het
doet allemaal erg aan de beelden
van Berlijn tijdens de koude oorlog
denken. In Ramallah bezochten we
het graf van Arafat en werd er verder
veel geshopt en goedkoop gegeten.
Veel mensen kochten een waterpijp.
De terugrit naar Jeruzalem duurde
langer dan de heenweg omdat de
Israëliërs hier elk voertuig streng
willen controleren. Bij de grens
komen er twee mannen in het busje
met gigantische geweren. Gelukkig
verliep ook dit soepel.
Na Ramallah stonden er nog twee
hoogtepunten op het programma. De
lezing van Sander van Hoorn van de
NOS en de traditionele bonte avond.
De lezing van Sander vond plaats op
het dakterras van ons hostel. Sander
van Hoorn is een aardige kerel die
goede grappen kan maken en onze
vragen goed kon beantwoorden.
Voor velen was dit een belangrijk
hoogtepunt van de reis.
Tijdens de lezing werden we een paar
keer gestoord door de moskeeën en
de verschillende kerken. Dit had
zo zijn charme. We realiseerden
ons dat we in het midden van
een zeer bijzondere stad stonden
waar het lijkt alsof de mensen met
elkaar kunnen leven. Alle religies
komen er immers samen. In het
hele land merk je dit, we voelden
ons volkomen veilig en het conflict
tussen Israëliërs en Palestijnen is
nauwelijks op te merken. Op het
moment dat je gaat praten met een
local en verslaggevers als Sander
van Hoorn dan merk je pas dat
er werkelijk hele bizarre dingen
gebeuren in dit land.
De bonte avond was de informele
afsluiting van de reis. Bijna elke
deelnemer voerden een stukje
op voor de commissie. Het werd
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een gezellige avond waarbij velen
doorfeesten tot in de late uurtjes.
De laatste zondag bezochten de
meeste mensen nog wat trekpleisters
in de stad. Zoals de tempelberg.
Verder werden er een hoop souvenirs
gekocht voor het thuisfront en werd
er veel gerelaxt.
Nadat na anderhalf uur iedereen
door de extreme beveiligingschecks
(Tanim kreeg een blauw gele
terroristensticker, de rest van de
groep een witte en een gele) was
op het vliegveld kon er nog een half
uur duty free geshopt worden. Het

Foto: Sander van Hoorn, correspondent NOS

vliegtuig vertrok opnieuw op tijd.
Maandag 26 april kwamen we om 8:
30 uur aan op de Uithof. Iedereen kan
met veel plezier terugkijken op een
geweldige tijd. De buitexcommissie
heeft een geweldige reis neer gezet
die zeer afwisselend was.
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Ouderdag
Bob van der Meij, Eerstejaarsraad
Een elk jaar terugkerend fenomeen is
de ouderdag, een activiteit die wordt
verzorgd door de Eerstejaarsraad
(EJR). Ook dit jaar kregen alle ouders
van de ‘sjaars’ de mogelijkheid om
een dagje met de EJR op stap te gaan
en zo op deze wijze een glimp op
te kunnen vangen van het Utrechts
geografische studentenleven.
Dit jaar hadden circa 100 ouders van
deze mogelijkheid gebruik gemaakt.
Puur uit nieuwsgierigheid of puur uit
wantrouwen? We zullen het nooit
weten. Desalniettemin was het vrijdag
19 maart zover en vertrokken de
ouders richting de Uithof. Voor de één
een sprong terug in de tijd, voor de
ander een compleet nieuwe ervaring.
De dag ging van start onder het genot
van een bakkie koffie alvorens de
vele ouders plaats namen in Unnik
Groen. Jos Bierbooms, Michiel Lippus
en Martin Boisen gaven de eerste
twee uur een inhoudelijk, en tevens
zeer amuserend, college waarin werd
ingegaan op de studie. Hierbij werd
ingegaan op stadsgeografie. Later op
de dag zouden de ouders ook moeten
deelnemen aan een heus tentamen
dus oplettendheid was een pre!
Tevens werd tijdens deze colleges
voor veel ouders duidelijk dat er een
essentieel verschil bestaat tussen
de door studenten vaak gemaakte
uitspraken ‘ik hoef vandaag niet naar
de Uithof’ en ‘ik ben vrij vandaag’.
Ondertussen waren de ouders er,
net als hun zoon of dochter, achter
gekomen dat twee uur colleges
volgen aardig vermoeiend kan zijn
en het werd dan ook tijd voor een
ietwat actiever onderdeel van de
middag: een rondleiding over de

Uithof. In groepjes van ongeveer 10
ouders en onder leiding van elk twee
sjaarsraadleden kregen de ouders
van alles en nog wat te zien waar
een student SGPL mee in aanraking
komt op de Uithof. Een rondleiding
door de Universiteitsbibliotheek, de
kaartenzaal, het studielandschap en
de befaamde V.U.G.S.-kamer konden
daarbij natuurlijk niet ontbreken.
En wat te denken van de Spar en
pizzeria Tricolore, het kloppende hart
van de Uithof, waar vele studenten
hun dagelijkse portie koolhydraten
en vitaminen(?) vandaan halen.
Tussen de rondleidingen in vond er
ook nog een lunch plaats in een van
de lokalen in het van Unnik. Onder
het genot van een beker melk, een
gezond stuk fruit en versgemaakte
broodjes konden ouders de
jaarboeken van de afgelopen jaren
er nog eens rustig op nalezen.
De dag schoot inmiddels al aardig
op maar een dagje student aan
de UU kan natuurlijk niet worden
afgedaan zonder een bezoek te
brengen aan de gezellige Utrechtse
binnenstad. Nadat menig sjaars een
aantal ouders ervan had overtuigd
dat het kopen van een kaartje
voor de bus echt niet nodig was, in
verband met de beperkte controles,
vertrokken de groepen naar de
binnenstad. Overigens werd tijdens
deze korte busrit voor een aantal
ouders duidelijk dat de aanschaf
van een kaartje of strippenkaart
achteraf gezien misschien nog
niet zo’n slechte investering was
geweest. In de binnenstad werd
onder andere een bezoek gebracht
aan de Neude, project CU2030, het
Domplein en natuurlijk het K-sjot, de
thuisbasis van de sjaarsraad tijdens
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de drie feesten die hier per jaar
door de EJR worden georganiseerd.
Om klokslag vier uur was iedereen
weer terug op de Uithof en tevens
aardig gespannen voor wat zou
komen, het tentamen stadsgeografie.
Nadat de nodige instructies waren
gegeven klonk het startsein, er mocht
begonnen worden! Peinzend en
vragende gezichten waren gedurende
de komende 45 minuten eerder regel
dan uitzondering en menig ouder
leek de moed al snel op te geven,
of was in ieder geval opgelucht
toen het laatste antwoord op papier
stond. Een zeer professionele
tentamencommissie bestaande uit
een aantal leden van de EJR zouden
zich het komende uur buigen over
zojuist gemaakte tentamens. De
ouders hadden ondertussen wel een
beetje ontspanning verdiend en het
was dan ook tijd voor een gezellige
borrel. Afwachtend naar de uitslag
van het tentamen werd er onder

het genot van een glas bier, wijn of
frisdrank, nagepraat over de zeer
geslaagde dag. Duidelijk werd dat
veel ouders het erg naar hun zin
hebben gehad tijdens de lange dag.
Ze hadden een mooie sneak-preview
gekregen van het dagelijkse leven
van een Utrechtse SGPL student,
dat uit veel meer bestaat dan het
lezen van literatuur en voorbereiden
voor tentamens. De uitslag van het
tentamen was inmiddels bekend
en veel ouders, en stiekem ook de
sjaars zelf, waren dan ook benieuwd
naar de behaalde resultaten. Zo
bleek dat een aantal ouders in het
verleden de verkeerde keuze hebben
gemaakt, het tentamen was door
een aantal namelijk verassend goed
gemaakt. Al zal het nodige spiekwerk
hierbij ongetwijfeld aan hebben
bijgedragen, nietwaar ouders?
Al met al kan worden gesproken van
een zeer geslaagde dag met een
veelzeggende hoge opkomst. De
ouderdag van 2010 was een succes!
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Owattenaait
Sander Vanhoutte
Zoals men weet zijn er twee dingen
vereist voor een topprestatie in
de sport. Deze zijn in willekeurige
volgorde: bier en weinig slaap.
Althans, dit zal wel de gedachtegang
zijn geweest toen Owattenaait
was ontstaan. Vele studenten van
verschillende studieverenigingen
kwamen op 7 april samen in de
sporthallen van Olympos om
te strijden voor de felbegeerde
wisselbeker. Deze strijd vindt plaats
in de vorm van volleybal, basketbal
en zaalvoetbal. Echter, het is de
V.U.G.S. nog nooit gelukt om deze
wisselbeker in handen te krijgen. Dit
jaar was de intentie zeker aanwezig
om daar verandering in te brengen.
Genootschappen 'Fiets ‘m erin' en
de 'Orde der witte Duiven' (met
aanhang) werden uitgezonden voor
deze belangrijke taak.
Zowel de Fietsers als de Duiven
begonnen om half 1 ’s nachts met
basketbal tegen andere teams. Dit
verloren de Fietsers helaas, hoewel
de Duiven wel de overwinning konden
binnenslepen. Na verder uitsluitend
winst bereikten de Duive de halve
finale. Inmiddels begon het volk
dat aanwezig was op het geocafé
in de Oude Dikke Dries langzaam
naar de Olympos te stromen.
Beschonken kwamen zij de Duiven
aanmoedigen.
Het was een spannende pot die gelijk
opging. Terwijl op de andere velden
de winnaars spoedig bekend werden,
waren de Duiven in eerste instantie
aan de verliezende hand. De moed
niet opgevende begonnen de Duiven
langzaam weer terrein te winnen.
Ballen ontwijkend dankzij soepele

sprongen, niet te ontwijken treffers en
andere epische gebeurtenissen die niet
tot hun recht komen op papier waren
allen van de partij. Deze uitputtingsstrijd
werd gewonnen dankzij een kleine Ier
die magische dwerg-krachten bezit als
er genoeg bier in gaat, want ondanks
zijn niet atletische overkomen maakte
hij de laatste treffer die de Duiven
uiteindelijk de overwinning opleverde.
Zowel het team als de aanwezige
V.U.G.S.-leden gingen uit hun dak!
V.U.G.S. in de finale, zou het zover
komen? Die beker op de V.U.G.S.kamer… wat zou dat geweldig zijn.
Onze krachten bijladend kregen we
het nieuws te horen dat de finale een
Hindernisbaan zou zijn. Vier teams
moesten strijden om wie het snelst
zou zijn. De Hindernisbaan bestond uit
een slalom tussen smalle poortjes, een
bal gooien in een belachelijk hoge korf,
een sprint met wat scherpe bochten,
springen over een bokspring, een
afstand afleggen al touwspringend, door
wat hoepels springen en dat alles vier
rondes. Dit zou gebeuren in etappes,
met het begin de slalom en de wissel
van de etappe bij de bokspring.
Om ons voor te bereiden gaf Bobby
ons een motiverende speech. Hoewel
hij sprak met een dubbele tong was
de boodschap relatief verstaanbaar
en duidelijk. Wij moesten onszelf zien
als honden die meedoen in de tv-show
'Natte neuzen'. Hierin worden honden
door een hindernissenbaan geleid,
waarbij een begeleider aanwijzingen
geeft over wanneer te springen,
bochten te maken etc. Bobby gaf echter
toe dat hij niet in staat was om fysiek
met ons mee te rennen, maar mentaal
deed hij mee. Vol goede moed gingen
we de strijd aan.
Het eerste team deed dit erg soepel,
hoewel er veel paaltjes werden
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omgegooid waren ze zeer snel. De
Duiven waren als tweede, zonder
enige paaltjes om te gooien ging het
aardig. Ze waren langzamer dan het
eerste team, maar gingen ervan uit
dat er strafpunten werden uitgedeeld
voor dingen overslaan of omstoten. Dit
was helaas niet het geval. Het derde
team begon ook aan hun hindernis, zij
waren de snelste van de drie, maar
rende een ronde te weinig. Ondanks
hevig protest van de andere twee finale

teams mochten zij de laatste ronde
nog lopen, maar moest hij wel onder
een minuut zijn. Dit lukte ze en ze
sleepte de overwinning binnen. Zowel
de Duiven als het niet winnende team
waren het erover eens dat dit een
onterechte winst was. Sven Kramer
mocht toch ook niet zijn ronde over
doen toen hij op de verkeerde baan
schaatste? Maar ach, uiteindelijk
maakte het allemaal niet uit, de
wisselbeker was toch gestolen.

Bata44race, 24 april 2010
Michiel Boersema, loper Bata
Om opnieuw een scherpe tijd neer
te zetten bij de jaarlijkse studentenhardloopwedstrijd van Nijmegen
naar Enschede was ook dit jaar weer
een topteam samengesteld. Na een
zorgvuldige selectieprocedure zijn er
25 personen uitverkoren die de eer
van de V.U.G.S. moesten verdedigen
door zo hard mogelijk te rennen. De
etappes waaruit de wedstrijd bestond,
varieerden in afstand van 3,3 tot 11,2
kilometer. De deelnemers werden
vervolgens verdeeld in een nachtochtend- en middagploeg en een
busje zorgde tijdens de race voor het
vervoer van de deelnemers naar de
startlocaties van de etappes. Gezien
de hoge temperatuur was het erg
prettig om deel uit te maken van de
nachtploeg, die startte in Nijmegen. Na
wat officiële plichtplegingen in Nijmegen
en de laatste tactische besprekingen
onder leiding van teamcaptain Ruudje
Roskam, kon de race voor ons team
om 00:40 uur van start gaan. De
eerste etappe ging door de straten
van Nijmegen waarna gedurende de
nacht, via een uitstapje in Duitsland,
koers werd gezet naar Dinxperlo, waar
we rond een uurtje of half 7 ’s ochtends
redelijk vermoeid aankwamen ondanks

alle energiedrankjes. Na een keurige
prestatie van de nachtploeg nam de
ochtendploeg het hier van ons over.
Overigens mochten we ons busje niet
meer in het dorp zelf parkeren na
negatieve ervaringen in het verleden,
dus dienden de omliggende wegen
als parkeerplaats, waar sommige
plaatselijke boeren ongetwijfeld
niet blij mee zijn geweest. Eenmaal
lopend aangekomen in Dinxperlo,
werd de nachtploeg met een bus
naar Enschede gebracht waar we
nog een aantal uurtjes hebben
kunnen slapen in de tenten die daar al
door de ochtend- en middagploegen
waren neergezet. Dit beviel prima,
totdat het zo warm werd dat slapen
onmogelijk werd. Toen om half 1 de
ochtendploeg ook terugkwam was
het tijd om de tenten te verlaten
en van het mooie weer te genieten.
Nadat rond 6 uur ook de middagploeg
binnengekomen was, kon de balans
opgemaakt worden. Na enige
onduidelijkheid en het gerucht dat
we zelfs 77e geworden waren, werd
al vrij snel duidelijk dat we op een
keurige 244e plek geëindigd waren.
Hierna kon het bier koud gezet
worden en het feest beginnen. Al
met al een zeer geslaagd weekend!
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Aankondigingen
Carrièreactiviteit: Bedrijfsbezoek - 18 mei 2010
Houd deze dag vast vrij voor een bedrijfsbezoek
Carrièrecommissie.

met

de

Lenteavondvoetbal - 19 mei 2010
Voetballen en barbequen met een biertje erbij, wat wil je nog meer? Vorm
met je vrienden een team en schrijf je in om de wisselbeker te winnen!
Symposium 'Het blauwe goud - De strijd om schoon water'
8 juni 2010
Een inhoudelijke dag in het teken van de problematiek rondom water met
interessante lezingen gehouden door gewaardeerde sprekers. Houdt deze
dag vrij in je agenda.
Liftweekend - 11, 12, 13 juni 2010
Met z'n tweeën liften naar een nog onbekende bestemming. Een weekend
vol spanning en gezelligheid, en het wedstrijdelement mag niet ontbreken.
Het duo dat als eerste arriveert wint een prijs!
Binex Den Haag - 15 juni 2010
Ga samen met de Binex commissie mee om Den Haag te ontdekken, het
preciese programma wordt nog bekend gemaakt.
DanceSplash - 24 juni 2010
Samen met drie andere verenigingen organiseert de V.U.G.S. jaarlijks dit
grootse zwembadfeest. Wees op tijd met een kaartje kopen!
Zeilweekend - 2, 3, 4 juli 2010
Gezellig met je studiegenoten een weekend zeilen aan het Tjeukemeer,
Friesland. Houdt goed in de gaten vanaf wanneer je je in kunt schrijven!
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