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Redactioneel
Voor je ligt de derde oikos van het jaar. Het collegejaar is voorbij en de meesten
pakken het vliegtuig naar hun (zonnige) vakantiebestemming. Vandaar het
thema 'De lucht in!'. In deze oikos komen diverse artikelen met betrekking tot
luchtvaart aan bod, onder andere geografisch geïsoleerde plekken afhankelijk
luchtvaart en ruimtetoerisme. Daarnaast wordt er in het katern Onderwijs en
Arbeidsmarkt aandacht besteed aan stages en minors. Ten slotte komen de
laatste V.U.G.S.-activiteiten van het jaar aan bod. Veel leesplezier!
Heb je vragen, op- of aanmerkingen over de oikos? Stuur dan een mailtje
naar vugs@uu.nl!
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De maand van...
Patrick den Toom - Penningmeester der V.U.G.S.
De maand juni was druk. De activiteitenkalender zat lekker vol, de laatste tentamens werden gemaakt en iedereen
keek reikhalzend uit naar een welverdiende vakantie. Het kandidaatsbestuur
-waar ik met recht trots op ben- werd
bekend en langzamerhand kwam mijn
bestuursjaar tot een afronding. Maar
natuurlijk niet voordat de laatste activiteiten georganiseerd waren.
De maand juni begon zeer
gevarieerd met een sponsorgesprek bij
Bruinsma, de diesreceptie van U.F.S.W.
Alcmaeon en diverse kandidaatsbesturen van andere verenigingen die
ons met een bezoek vereerden. Deze
andere kandidaatsbesturen kwamen
kennis met ons maken. Hun bezoeken
deden mij denken aan mijn eigen KB
tijd die nog als gisteren in mijn hoofd
zit. Wat ging het jaar snel voorbij...
Het was een vreemd gevoel
om ineens opvolging te hebben. Vanaf
het moment dat de inschrijvingen voor
het nieuwe bestuur open gingen zat ik
in spanning wie mij zou opvolgen. Het
was dan ook erg leuk om de brieven
van de bestuurskandidaten te lezen. Ik
weet nog wel dat ik deze midden in de
nacht na de Masterborrel van mei heb
zitten lezen om mij voor te bereiden
op de gesprekken. Na deze sollicitatiegesprekken heb ik met het bestuur
een lange avond zitten puzzelen wie
welke functie zou krijgen, letterlijk door
het schuiven van kaartjes (natuurlijk
wel de voorkeuren van de kandidaten
in ogenschouw nemend). Daarna was
het een kwestie van de gelukkigen een
belletje te geven met de blijde boodschap: een mooi moment!
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ging door stonden de bestuurswerkzaamheden ook niet stil. De boekhouding moest natuurlijk gewoon doorgaan.
Ik ben op moment van schrijven bezig
om de boekhouding te moderniseren:
ons boekhoudprogramma stamt
namelijk uit 2001... Om het nieuwe
boekhoudprogramma onder de knie te
krijgen ben ik een dag op cursus geweest met mijn opvolger Leon, een hele
nuttige dag! Verder heb ik mij bezig
gehouden om de overdrachtsdocumenten voor het kandidaatsbestuur te
actualiseren. De dagen waren allemaal
gevuld met activiteiten, boekhouden of
werken aan deze oikos. Als jullie dit
artikel lezen ben ik waarschijnlijk even
op vakantie: opladen voor de allerlaatste loodjes van dit fantastische
bestursjaar! Fijne vakantie allemaal!

Afgelegen oorden der aarde
Afhankelijkheid van vliegverbindingen
Rosan, redactie - De wereld zoals we hem in de 21e eeuw kennen kan worden
getypeerd door een ongekende onderlinge verbondenheid. Afstanden van tienduizenden kilometers overbruggen; niemand zal zijn schouders daarbij ophalen.
Voor veel mensen is de hele wereld praktisch binnen handbereik. Toch zijn er
nog altijd plaatsen die vrijwel onbereikbaar zijn. Gelukkig maar, nietwaar?
World Policy Journal publiceerde in
2011 een top tien van meest geïsoleerde landen ter wereld. De lijst is
opgesteld op basis van een handvol
criteria, waaronder het percentage van
het inwonertal dat toegang heeft tot
internet, het aandeel van immigranten
in de totale bevolking en het aantal
importen per capita. Ook zijn er twee
criteria gehanteerd die relevant zijn voor
dit artikel: het aantal landen waarmee
het betreffende land een directe luchtverbinding heeft en het jaarlijkse aantal
buitenlandse bezoekers. Het mag geen
verrassing heten dat Noord-Korea
uit de bus is gekomen als ’s werelds
meest geïsoleerde land. Het ultracommunistische land is slechts met drie
landen direct per vliegtuig verbonden.
Jaarlijks wordt het door slechts 32.000
buitenlanders bezocht. Ook Oost-Timor
mag niet onvermeld blijven; dat land
scoort nauwelijks beter met een schamele 40.000 buitenlandse bezoekers
en drie directe internationale luchtverbindingen. Maar goed, wat verwacht
men ook van een land waarvan 95%
van de bevolking zonder stroom leeft?
Er bestaat geen algemeen
geaccepteerde ranglijst van slecht
bereikbare plaatsen. De verschillende
top tien lijsten (bijvoorbeeld van The
Huffington Post, 2013, of Fox News,
2013) verschillen dan ook van elkaar in
rangorde. Toch zijn er een paar plekken

die fier in beide rijtjes prijken. De Atlantische archipel Tristan de Cunha, vernoemd naar haar Portugese ontdekker, wordt bijvoorbeeld op allebei de
lijsten vernoemd als zijnde een totaal
onbereikbaar land. De vulkanische en
rotsige ondergrond maakt luchtvaart
naar en vanaf het eiland onmogelijk.
Ook per boot kost het een hele tijd om
het eiland te bereiken; het dichtstbijzijnde land (Zuid-Afrika) ligt ruwweg
1700 mijl van de archipel vandaan.
Gunnar Garfors, een negenendertigjarige Noorse blogger die zichzelf
omschrijft als “the world’s youngest
hobby traveller to visit all countries”,
publiceerde in 2013 een lijst op zijn
blog met daarop de (volgens hem) 25
minst bezochte landen ter wereld. Hierop staan landen die angstvallig worden
vermeden vanwege een bloederige
oorlog die daar gaande is (wie kent er
immers iemand die een vakantie naar
Afghanistan heeft geboekt?), maar ook
landen die simpelweg nauwelijks te
bereiken zijn. De absolute nummer 1 is
een dergelijk land, genamd Nauru. Met
200 toeristen in 2011 en slechts een
luchtvaartmaatschappij die het land
aandoet mag dit land zich met recht afgesloten van de wereld voelen. Ook op
andere manieren verwerft het Micronesische eilandstaatje faam: met een
oppervlakte van minder dan 21 km2
is het ook nog eens het kleinste land
oikos juli 2014 | 5

op aarde. Tevens is het het enige land
ter wereld zonder officiële hoofdstad.
Omdat Yaren de grootste gemeenschap
is, wordt dat de facto als hoofdstad
beschouwd. In de lijst van Garfors is
Lichtenstein wellicht een opmerkelijke
verschijning. Maar zonder ook maar
één vliegveld en met slechts 53.000
bezoekers in 2011, is de 22e plaats
toch gerechtvaardigd. Behoudens voor
bankzaken moet je er volgens Garfors
ook helemaal niet willen zijn, want
“je gaat je gegarandeerd vervelen.”
In 2012 zocht The Huffington
Post uit wat (volgens hen) de tien meest
onbereikbare vliegvelden op aarde
zijn. Ook hier zaten enkele juweeltjes
tussen, waarvan het vliegveld van
het Amerikaanse onderzoeksstation
McMurdo op het Antarcticaanse Ross
Island misschien wel de fraaiste is.
Niet alleen is dit de laatste stop voor
bezoekers van de Zuidpool, ook kan
de controletoren zich voortbewegen
over de ijsvlakte. Dit maakt het vliegveld zichzelf het enige verplaatsbare
vliegveld ter wereld kan noemen (The
Huffington Post, 2012). Het Tenzing-Hillary Airport in het Nepalese Lukla heeft
deze lijst niet gehaald, ondanks dat het
in 2010 door het TV-programma Most
Extreme Airports werd uitverkozen tot
meest gevaarlijke vliegveld ter wereld.
Hier kan men alleen in de ochtenden
arriveren; later op de dag is de wind te
sterk om te kunnen landen. Dit houdt
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toeristen echter niet tegen om richting
Lukla te vliegen. Het vliegveld is immers gelegen op de flanken van Mount
Everest en Lukla is voor veel bergbeklimmers de uitgangsbasis voor hun
beklimming van de mythische berg.
Dat onbereikbare plaatsen bol
staan van de charme, moge duidelijk
zijn. Er is echter ook een schaduwkant aan onbereikbaarheid. Want wat
als bewoners van dergelijke locaties
geen toegang hebben tot medische
faciliteiten? Gelukkig kan luchtvaart
ook voor veel van dat soort problemen
een oplossing bieden, in de vorm van
Flying Doctors. De Australische dienst
Royal Flying Doctor Service of Australia (RFDS) is een van de grootste
medische luchtvaartdiensten in de
wereld. Met 63 vliegtuigen is de vloot
in staat om 24 uur per dag medische
assistentie te bieden tot in de diepste
binnenlanden van Australië. Het motto
“The furthest corner. The finest care.”
is veelzeggend (RFDS, 2014). De
African Medical and Research Foundation Flying Doctors (AMREF Flying
Doctors), die enkele van de meest
arme en onbereikbare gebieden van
Afrika van medische zorg voorziet, en
Los Médicos Voladores (LMV, voor inheemse gebieden in Centraal- en ZuidAmerika) zijn andere voorbeelden van
hoe het luchtruim kan worden ingezet
om mensen overal ter wereld te hulp te
schieten(AMREF, 2014; (LMV, 2014).

De wereld van low-cost airlines
Er gaat een wereld voor je open!
Matthijs, redactie - Liefhebbers van goedkope snoepreisjes opgelet! In dit artikel
worden de geheimen van de low-cost carriers ontrafeld. Wie kent ze niet, luchtvaartmaatschappijen als Ryanair, Wizzair of Transavia die vaak spotgoedkope
tickets aanbieden naar her en der binnen en buiten Europa. Een feit waar menig
geograaf warm van wordt. Waar een gebrek aan geld voor studenten vaak een
barrière vormt, kunnen de tips in dit artikel ook de allerarmsten onder ons
minder wereldvreemd maken. Lees en ga erop uit!
De alom bekende luchtvaartmaatschappij Ryanair zag in 1985 het licht.
Op dat moment stond het bedrijf nog
niet bekend om haar goedkope vluchten. In 1991 bevond ze zich op het
randje van een faillissement waardoor
reorganisatie noodzakelijk was. Aan
de hand van het business model van
Southwest Airlines uit de VS die het ‘no
frills-concept’ hanteerde (zie volgende
paragraaf), ontpopte Ryanair zich tot
grootste low-cost carrier van Europa.
Dit ging echter niet zonder
slag of stoot. Het was namelijk lange
tijd zo dat overheden in Europese landen het luchtruim konden reserveren
voor maatschappijen van hun voorkeur die daardoor de markt konden
domineren (zoals KLM in Nederland,
British Airways in Engeland, etc.). In
1997 veranderde dit door de liberalisering van de luchtvaart in de hele
Europese Unie. Vanaf dat moment
konden in principe alle maatschappijen overal opstijgen en landen.
Deze ontwikkeling gaf groen
licht aan andere bedrijven die ook
hun business model aanpasten zoals Transavia en Easyjet en aan
ondernemers die een low cost carrier wilden starten. Zo ontstond in
2003 bijvoorbeeld de van origine
Hongaarse luchtvaartmaatschappij

Wizz Air die zich voornamelijk richt op
vluchten van en naar Oost-Europa.

Al eerder werd het ‘no frillsconcept’ genoemd. Dit is de basis van
de lage prijs die de low cost carriers
vragen voor hun vliegtickets. Het is
een economisch begrip waarmee producten of diensten worden aangeduid
waarvan de niet-essentiële onderdelen
zijn verwijderd. Dit concept is vooral
bekend uit de luchtvaart, maar wordt
bijvoorbeeld ook bij tankstations gebruikt die onbemand zijn en geen shop
hebben en in de hotelbranche. Denk
aan de hostels waar wij studenten
vaak vertoeven tijdens onze tripjes.
Bij de luchtvaartmaatschappijen houdt het vooral in dat er bij de ticketprijs geen verdere service geleverd
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wordt. Men krijgt geen eten geserveerd
aan boord, extra bagage kan alleen
tegen betaling meegenomen worden
en de vliegtuigen zijn doorgaans wat
krap ingericht. Daarnaast is het zo dat
low cost carriers vaak gebruik maken
van kleinere luchthavens. Hier hoeft
minder geld betaald te worden om te
mogen landen en opstijgen. Kijk alleen
al naar Nederland. Ryanair vliegt vanaf
Groningen, Eindhoven en Maastricht
en Wizzair alleen vanaf Eindhoven.
Schiphol is vaak te duur voor de
no frills luchtvaartmaatschappijen.
Tot slot zijn er nog de producten die tijdens het boeken van
tickets en de vluchten zelf worden
aangeboden waar geld aan verdiend
wordt. Vaak wordt men overspoeld
met ‘aanbiedingen’ van verzekeringen, koffers en geurtjes. Veel mensen
kunnen hier maar slecht mee omgaan en gaan uiteindelijk overstag.
Hierdoor kunnen de prijzen ook laag
worden gehouden. Alle reclamegevoelige mensen in deze wereld bedankt!
Dan nu de tips en tricks! Uit
eigen ervaring is gebleken dat vooral
Ryanair en Wizzair vaak goedkope tickets in de aanbieding hebben. Zo hoeft
een retourtje Warschau maar €25,- te
kosten. Ter vergelijking: een retourtje
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Utrecht-Groningen met korting is nog
duurder. Ook even heen en weer
naar Dublin à €40,- is goed te doen.
Nu is het zo dat veel van
ons in het komende studiejaar weer
van een aantal heerlijke onderwijsvrije weken kunnen gaan genieten.
De uitgelezen kans om een leuk
tripje te maken. Omdat deze weken
vrijwel altijd in het laagseizoen vallen zijn de tickets doorgaans spotgoedkoop. Tip: kijk een maand voor
een vrije week even op ryanair.com
of wizzair.com voor aanbiedingen!
Enkele suggesties voor de eerste onderwijsvrije week (1-9 november
2014) die nu al vrij goedkoop zijn, zijn
weergegeven in de onderstaande tabel.
Bezoek de sites van deze twee luchtvaartmaatschappijen en boek! De prijzen kunnen snel opgedreven worden
naarmate de vertrekdatum dichterbij
komt dus wees er snel bij. Wachten
tot ze gaan strooien met aanbiedingen is ook een optie, maar het zou
zomaar kunnen dat er geen leuke
bestemmingen tussen zitten. Mocht
je vragen hebben of wil je een volledig
verzorgde goedkope vliegreis, voor
een sixpackje Dommelsch doe ik veel!

Verder dan de horizon
Ruimtetoerisme voor iedereen die de beurs trekt
Luuk, redactie - Binnenkort spreidt vrijwel de gehele V.U.G.S. zijn vleugels uit om
in den vreemde van een welverdiende vakantie te genieten. De bestemmingen
worden steeds exotischer; waar men vroeger uren kon luisteren naar iemand
die verhalen vertelde over zijn verblijf in – pak ‘m beet – de Verenigde Staten,
haalt men tegenwoordig alleen de schouders op. Want ja, wie is daar nou nog
niet geweest?
Wellicht is dit lichtelijk gechargeerd,
maar feit blijft dat het verre buitenland
tegenwoordig zo goed(koop) bereikbaar
is, dat de wereld lijkt te zijn gekrompen.
Voor sommigen is ze zelfs zo klein
geworden dat ze niet meer voldoende
gespreksstof biedt voor op de volgende
verjaardag. Zij zoeken het liever buiten
aardse sferen. Er is een nieuw soort
toerist ontstaan: de ruimtetoerist.
De eervolle titel van eerste
ruimtetoerist in de wereldgeschiedenis
ging in 2001 naar de miljardair Dennis
Tito. Op 28 april van dat jaar werd de
Amerikaan vanaf de basis Baikonoer
in Kazachstan gelanceerd naar het
internationale ruimtestation ISS. Op
de vraag wat hij wilde doen tijdens zijn
vakantie, antwoordde hij: “Gewoon,
net als iedere vakantieganger, foto’s
maken en communiceren met het
thuisfront”. Het snoepreisje van deze
pionier kostte hem 20 miljoen dollar.
Dat de man geen genoeg kan krijgen
van vakanties in de ruimte, blijkt uit het
feit dat hij zich vandaag de dag met zijn
organisatie Inspiration Mars Foundation
inzet om mensen naar Mars te sturen.
In 2006 diende de volgende mijlpaal in
het ruimtetoerisme zich aan: de IraansAmerikaanse Anousheh Ansari werd
als eerste vrouwelijke toerist de ruimte
ingeschoten (Trouw, 2001; NOS, 2013;
Kennislink, 2006).
De zeven vakantiegangers die

tot dusver de ruimte hebben aangedaan, betaalden voor hun reisje tussen
de 20 en 35 miljoen dollar. Op korte
termijn wordt het echter mogelijk geacht
dat men voor honderdduizend dollar
een ruimtevakantie kan boeken. Dat is
dus 200 keer minder dan Dennis Tito in
2001 betaalde voor zijn pioniersvlucht!
Verschillende ‘lowbudget’ NewSpace
bedrijven (waarvan Virgin Galactic
en Space Expedition Corporation de
grootsten zijn) zijn bezig met het mogelijk maken van suborbitale vluchten. Dit
houdt in dat men de ruimte wel bereikt,
maar terugkeert op aarde zonder daar
volledig rond te zijn gevlogen. Dit in
tegenstelling tot de eerste zeven, die
allen een orbitale vlucht maakten en
dus minstens eenmaal rond de aarde
zijn gevlogen. Een suborbitale vlucht is
dus veel goedkoper, maar nog steeds
niet weggelegd voor Jan met de Pet.
Onder anderen Angelina Jolie, Leonardo di Caprio en Justin Bieber zullen
op afzienbare termijn voor eventjes de
aarde verlaten (Actuele Documentatiebank, 2014).
De meest befaamde Nederlander op het gebied van particuliere ruimtevaart is Bas Lansdorp. Hij is bekend
van het lumineuze idee om mensen een
enkele reis naar Mars te geven. Zijn
Mars One organisatie wil in 2025 vier
mensen op Mars afzetten, om vervolgens om de twee jaar opnieuw vier menoikos juli 2014 | 9

sen af te leveren. Zij keren niet meer
terug op aarde en moeten een kolonie
opstarten die steeds minder afhankelijk
van aardse leveringen moet worden.
“Mars zal een nieuw thuis worden, waar
zij zullen leven en werken. Hoewel dit
voor de een onredelijk zal lijken, is het
voor de ander de grootste ambitie in
het leven”, aldus de organisatie. Twijfels over het animo voor een dergelijk
project zijn ongegrond. Het is misschien
verrassend, maar ruim 200.000 mensen
hebben zich aangemeld voor Mars One.
In een eerste selectieronde zijn 1058
kandidaten gekozen om door te gaan
naar de tweede ronde. Een van de
Nederlandse aanmelders is derdejaars
student culturele antropologie Wim
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Dijkshoorn. Hij ziet de kans op “een
nieuwe start en het meebouwen aan
een samenleving 2.0” als belangrijkste
drijfveer. De 23-jarige kandidaat Paul
de Vries heeft, ondanks alle discussies
in de media, alle vertrouwen in een
goede afloop van het project. “Als je
bedenkt dat ze halverwege de vorige
eeuw met minder computerkracht dan
ik nu met mijn mobieltje in handen
heb, mensen op de maan zetten, moet
dit toch mogelijk zijn?” Laat dat nou
net de gedacht van Mars One zijn.
Om John F. Kennedy te quoten: "We
choose to go to the Moon, not because
it is easy, but because it is hard”.

Luchtvaart als hobby
Virtueel vliegen op de PC
Patrick, redactie - Ik heb verschillende mensen wel eens horen zeggen dat ik het
verkeerde vak gekozen heb. Piloot worden was mijn jongensdroom, desondanks
was dit niet voor mij weggelegd. Om piloot te worden moest je exact onderlegd
zijn, en juist dat was ik per definitie niet. Ik besloot planoloog te worden, maar
wilde tegelijkertijd invulling geven aan een van mijn grootste interessegebieden.
Mijn interesse voor burgerluchtvaart
had ik reeds van jongs af aan. De eerste keer dat ik vloog was ik acht jaar,
bestemming Canarische Eilanden. Na
de vlucht mocht ik van de gezagvoerder
een kijkje nemen in de cockpit. Ik vond
het als jong ventje machtig interessant
om te horen wat de piloot deed om
het vliegtuig onder controle te houden.
Vanaf dat moment wist ik het zeker: ik
wil dat later ook.
Op een dag kreeg ik een keer
een CD-ROM van mijn buurjongen met
een nieuw computerspel: Flight Simulator 2004. Destijds bestond mijn invulling
van dat spel puur uit de gashendel naar
voren duwen en vervolgens met een zo
scherp mogelijke hoek de Jumbo Jet de
grond in te boren. Naar verloop van tijd
begon dat ook te vervelen, en liet ik het
bewuste CD'tje verstoffen in de kast.
Totdat ik het een paar jaar later weer
vond, en puur uit interesse weer eens
installeerde. Zelf was ik ook wat ouder
geworden en kon de Engelse teksten
in het programma begrijpen. Ik volgde
de tutorails in het programma en begon
het fenomeen luchtvaart steeds interessanter te vinden.
Na verloop van tijd werd deze
interesse in Flight Simulator steeds
serieuzer. Ik ging vrij realistische lijnvluchten vliegen en begon steeds meer
te lezen over mijn favoriete vliegtuig
Boeing 737-800. Later kwam ik erachter

dat er talloze ontwikkelaars waren die
aanvullende software voor Flight Simulator produceerden. Steeds vaker zou
ik naar de Luchtvaarthobbyshop onder
de rook van Schiphol gaan om software
te kopen en mij te verkneukelen aan
compleet nagebouwde cockpits.
Tegenwoordig vlieg ik compleet
realistische lijnvluchten vanaf Schiphol
naar talloze bestemmingen op de virtuele aardbol. Hierbij maak ik gebruik
van originele vliegkaarten en authentieke Boeing-instructieboeken die ik via
Marktplaats op de kop getikt heb. Ik heb
veel tijd gestoken in het lezen van deze
boeken en het leren van procedures.
Mijn uit de hand gelopen hobby is dan
ook de reden dat ik drie computerschermen en twee joysticks op mijn bureau
heb staan (een fenomeen waar menig
gast zich over verwondert).
Op deze manier ben ik alsnog
een beetje piloot. Het is niet de 'real
deal', maar toch tamelijk natuurgetrouw
door contact met een virtuele luchtverkeersleiding en realistische procedures.
Regelmatig krijg ik de vraag of ik een
vliegtuig zou kunnen besturen mocht
een piloot dat niet meer kunnen. Daarop
geef ik meestal het antwoord: "Ik kan
het altijd proberen!". Mocht ik later een
leuk salaris verdienen is de kans groot
dat ik vlieglessen neem en een propellorvliegtuigje lease. Want een écht
vliegbrevet halen blijft het streven!
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Wist-je-datjes: luchtvaart
De kleine dingen die je altijd al wilde weten
Fabian, redactie - Hoewel de eerste vlucht met een vliegtuig pas in 1903 is gemaakt en mensen pas in 1969 voor het eerst chillden op de maan, zijn er over
de loop van de jaren wel genoeg interessante weetjes ontstaan over lucht en
ruimtevaart. Wist je bijvoorbeeld dat:
Het eerste vliegtuig al zou zijn ontworpen in 400 voor Christus door de Griek Archytas?
Schiphol de oudste luchthaven ter wereld is, opgericht in 1916?
Het meest afgelegen vliegveld Mataveri International Airport op Paaseiland is? De
dichtst bijzijnde luchthaven is namelijk 2.603 kilometer vliegen.
Het gevaarlijkste vliegveld ter wereld ligt in Bhutan. Bezoekers van het land hebben
echter geen keuze, want het is het enige vliegveld in het land. Slechts acht piloten ter
wereld mogen hier landen, omdat het vliegveld op meer dan twee kilometer hoogte
ligt, tussen de pieken van het Himalayagebergte.
Een ander gevaarlijk vliegveld is die van Sint-Maarten. Iedereen kent wel de beelden
van de enorme vliegtuigen die vlak over de gebronsde kopjes van de vele toeristen
op het strand vliegen om bijna op datzelfde strand te landen.
Matekane Air strip in Lesotho, is ook niet een heel
relaxed vliegveld. Op de afbeelding rechts is te
zien dat de start/landingsbaan slechts een paar
honderd meter lang is en vrolijk eindigt in een 600
meter diepe afgrond.
Ook binnen de ruimtevaart zijn er interessante
weetjes te vinden. Wist je bijvoorbeeld dat:
De eerste raket die naar Pluto is gestuurd, in 2006
is vertrokken en pas in 2015 zal aankomen? Dat
betekent helaas dat de planeet tijdens de missie
ernaartoe zijn status als echte planeet is verloren,
aangezien er eind 2006 is beslist dat het toch niet
echt een planeet is.
Ongeveer 30.000 uitvindingen hun bestaan te danken hebben aan de ruimtevaart?
Zo is de beste vriend van elke student, de magnetron, ooit uitgevonden voor de
ruimtevaart, maar ook dingen als sportschoenen en luiers.
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V.U.G.S. wil het je
zo voordelig en makkelijk
mogelijk maken.
Dus hebben ze een
boekenleverancier die
daarbij past.

Bezoek ons
op studystore.nl
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Interview met PvdUS
Hoe de Universiteitsraad jouw belangen behartigt
Irene, redactie - Afgelopen maand waren ze er weer; roze koeken strooiend,
danwel appels uitdelend. Allemaal wilden ze je overtuigen van 1 ding: stem
voor de U-raadsverkiezingen. Wellicht werd menig V.U.G.S.'er toch een tikkeltje
geërgerd van deze enthousiaste mensen, ze deden het voor een goed doel. In
deze oikos ligt Terry Nick -de lijsttrekker van de PvdUS- uit waarom.
Even voorstellen;
"Ik ben Terry Nick, 21 jaar oud, net
klaar met mijn bachelor psychologie,
gefocussed op neuropsychologie, mits
ik mijn thesis haal. Verder tennis ik veel,
zoveel dat ik er bijna aan verslaafd
raakte. Ik ben lid van Unitas, ideaal voor
een sociaal netwerk.
Waarom in de Universiteitsraad?
"Ik heb de afgelopen drie jaar vrij gemakkelijk gestudeerd, maar ik wilde
toch nu even wat anders doen. Ik had
behoefte aan een bestuursjaar. Ik wil
graag kennis opdoen in een teamverband. Als je een tussenjaar neemt heb
je een aantal opties, zelf wilde ik wel een
nuttige besteding van dit tussenjaar ook
met het oog op je CV building en later.
Het leek me interessant om de universiteit van boven af te zien en met actieve
studenten kritisch mee te denken over
de belangen van de student in te komst
van de universiteit."
Wat zijn je ambities voor volgend jaar,
wat wil je binnen de universiteitsraad
gaan bereiken?
"Om te beginnen zijn er persoonlijke
ambities. Ik wil graag leren om met iedere persoon overweg te kunnen en dat
ik me niet enkel als student opstel maar
ook constructief mee denk. Daarnaast
wil ik kleine haalbare maar concrete
doelen bereiken in een grote bureaucratische organisatie als de universiteit. Zo
zijn we van plan om een tentamenhap in
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te voeren, voor 2 á 3 euro een maaltijd
eten in de UB tijdens de tentamenperiode, veel universiteiten in Nederland
hebben dat, iets waar Utrecht wellicht
wat van kan leren. Verder willen we
faculteitsspelen gaan organiseren wat
meer binding met de universiteit maar
ook meer trots op de faculteit tot gevolg
kan hebben. Studenten zijn vaak niet
van hun faculteit op de hoogte en dit
kan volgens mij ook anders."
Wat wil de PvdUs komend jaar bereiken?
"De PvdUS heeft veel actieve studenten als achterban, allerlei type verenigingen zijn erin vertegenwoordigd.
Dit maakt dat de PvdUS toch tot een
bepaalde manier tegen studeren aan
kijkt; commissies, bestuursjaar, naar
het buitenland gaan, dit moet allemaal
mogelijk blijven naast je studie. Volgens de PvdUS is het belangrijk dat
studenten zich gedurende hun studieperiode ook op allerlei vlakken kunnen
ontwikkelen. Daarom streven ze naar
een lage aanwezigheidsplicht, soepele
herkansingsregelen en het bestaan
van ontwikkelingsmogelijkheden naast
je studie. Zo moet ook een relevante
bijbaan voor studenten mogelijk blijven. Daarnaast streven zij zoals alle
studenten voor het belangrijkste doel:
kwalitatief goed onderwijs."

Tijdens de Universiteitsraadverkiezingen deden er drie partijen mee; PvdUS,
VUUR en Helder. Wat heeft dat voor
zin, al die verschillende partijen van
studenten?
"Qua inhoud maakt het vaak vrij weinig
uit, de medezeggenschapswereld binnen de universiteit is vrij klein. Iedereen
weet wat het beste is voor de student en
komt ook voor dat studentenbelang op,
samen staan we allemaal voor kwalitatief goed ondwerwijs. Wat het verschil
maakt is de achterban van de partijen.
Op kleinere zaken verschillende partijen
wel meer. De achterban van de PvdUS
met haar actieve studenten is verschillend met de lijst Helder waar de meeste
studenten van de meer beta gerichte
faculteiten afkomstig zijn."
Wat vond je persoonlijk van de verkiezingen waar die drie partijen toen wel
tegen elkaar streden?
"Zelf heb ik eerdere verkiezingen altijd
wel gestemd, maar ik ik liett me overtuigen door de kandidaat Universiteitsraad leden en stem dan vooral omdat
iemand daar blij van wordt. Dat was dit
jaar wel anders. De verkiezingsweek in
mei was een heftige week, iedere dag
vroeg op staan en weer laat naar bed.
De verkiezingsweek was echter heel
hard werken dan dat het inhoudelijk ook
goed was. Het was weer een kwestie
van op de juiste plekken aanwezig zijn
en slim je kansen schoon zien om daar
zoveel mogelijk stemmen te halen. Bijvoorbeeld zorgen dat je na afloop van
tentamens de eerste stand bent waar
de studenten langs lopen. Ik vond het
persoonlijk wel lastig, de inhoudelijke
noot ontbrak vaak en daarmee ook de
inhoudelijke stem."

Er wordt daarom de U-raad ook weleens
verweten dat ze enkel zichtbaar zijn bij
de verkiezingen en verder niet.
"Daar ben ik het wel mee eens, het is
belangrijk dat de universiteitsraad meer
zichtbaar is. Het komende jaar willen
wij hier dan ook mee aan de slag. Ik
persoonlijk neem ook graag plaats in
een van de PR commissies waardoor
ik hoop te bereiken dat de Universiteitsraad ook zichtbaar is gedurende
het jaar en een bekend gezicht wordt
binnen de universiteit. Het imago naar
buiten brengen zowel dat van de U-raad
als de partij zelf wordt een belangrijke
taak. Het is belangrijk dat de studenten
de Universiteitsraad goed weten te
vinden."
Waarmee kunnen studenten dan naar
de U-raad?
De universiteitsraad is het orgaan wat
de plannen van de gehele universiteit
controleert. Het is van belang dat er
mensen zijn die continu naar deze
plannen vanuit het perspectief van de
student kijken, dit betreft het adviesrecht van de raad. Wij geven advies
over de masterherziening, instroommomenten en de herkansingsregeling
bijvoorbeeld vanuit het perspectief van
studenten. Daarnaast komen we op
voor de kwaliteit van het onderwijs,
ruimere openingstijden van de Universiteits Bibliotheek en hebben we
gezorgd voor een eerlijker systeem; de
rode mandjes. Komend jaar gaan wij
ons best doen jullie zo goed mogelijk
te vertegenwoordigen, bedankt voor
het stemmen!
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Minors uitgelicht
Irene Gerritsen - European Governance
Een minor kiezen, het woord minor hangt velen van ons boven het hoofd, een verbreding van je bachelor door een pakket van vakken te volgen bij een andere studie,
faculteit danwel universiteit is een vrij bekend begrip. Maar minors zijn vaak lastig
te plannen, kennen veel geregel en bureaucratische rompslomp. Is dit echt zo? En
waarom zou je een minor doen? En zo ja welke minor dan? In dit nieuwe onderdeel
in de oikos vertellen V.U.G.S.-ers over hun ervaringen van hun gekozen minor.
Hoe is de minor opgebouwd?
Na lang twijfelen en dubben en plannen
heb ik aan het begin van het collegejaar
2013-2014 ietwat te laat besloten om
ook een minor te gaan volgen; European Governance zou het gaan worden.
Dit is een facultaire minor aan de faculteit REBO (Recht, Economie, Bestuur
en Organisatie) van de Universiteit
Utrecht. De minor bestaat uit 4 vakken
verspreid over periode 1 t/m 4. Economics of the European Union, Politics of
the European Union, Foundations of
European Lawen Critical Junctures of
the European Union.
Waarom heb je voor deze minor gekozen?
Ik heb voor deze minor gekozen nadat ik
het vak European Integration van onze
opleiding Sociale Geografie en Planologie heb gevolgd. Dit vond ik een interessant vak, het ging over alle verschillende beleidsvormen van de Europese
Unie; variërend van landbouw tot handel tot regionaal beleid en buitenlands
beleid. Door mijn interesse voor dit vak
startte ik de minor European Governance. Het interessante aan deze minor
is dat je vakken volgt bij verschillende
opleidingen waardoor je de Europese
Unie vanuit verschillende perspectieven
te zien krijgt. Ik volgde minor met een
gevarieerde groep studenten; van Dier-

16 | Onderwijs en Arbeidsmarkt

geneeskunde, Filosofie, Geschiedenis,
Rechten, Communicatiewetenschappen tot ikzelf van Sociale Geografie.
Deze link met sociale geografie kwam
vaak goed van pas, de Europese Unie
heeft veel met lidstaten te maken, wat
hun voorkeuren zijn en hoe ze zaken
uitvoeren. Rekening houden met de
achtergrond van landen, de politieke
geografie werkte vaak juist verdiepend.
Ook wisten bijvoorbeeld de juristen zelden iets waar het beleid in de verschillende arresten voor diende. Mijn kennis
van het landbouwbeleid vonden ze dan
ook daadwerkelijk interessant (dat vond
ik juist het minst interessante).
Als geograaf kan je juist veel beleid bepalen binnen de Europese Unie, maar
liefst meer dan de helft van het budget
gaat naar landbouw en regionaal beleid.
De Europese Unie is nog zo’n gek idee
dus niet voor geografen.
Wat was het leukst aan de minor?
Het absolute hoogtepunt van mijn minor
was niet mijn belachelijk hoge cijfer
voor Europees recht, nee dat was ons
bezoek aan Brussel. Tijdens het laatste
vak in de vierde periode, Critical Junctures in the European Union wordt een
bezoek gebracht aan de stad waar het
allemaal om draait, het House of Cards
van Europa; Brussel.
Tijdens dit bezoek zagen we de andere

kant van Brussel, de inside kant, we
praatten met assistenten, lobby organisaties, mensen die binnen het Europees
Parlement werken, ambtenaren van
de Europese Commissie, COREPER
Council vertegenwoordigers van Ierland
en zelfs de vertegenwoordiger van het
Nederlands parlement in Brussel.
Allen belangrijke personen, maar zelfs
na een jaar Brussel bestudeerd te hebben is het vaak nog lastig een vinger te
leggen op waar zaken daadwerkelijk
worden besproken.
Brussel is één en al informele politiek. Deels komt dat door de onzekere
meerderheden die nodig zijn voor de
besluitvorming, anderzijds komt het
door de gecompliceerde besluitvormingsprocessen en instituties zelf. Zo
besluiten sommige instituties met wel
een meerderheid voor een bepaald

beleidsonderwerp terwijl dat voor een
ander onderwerp weer anders kan zijn.
Naast de theoretische econmie en wettenbundels wordt er in de
cursussen ook aandacht besteed aan
actuele thema’s. Zo doen alle docenten
die de cursus geven ook daadwerkelijk
onderzoek in Brussel en schrijven daar
actief artikelen over. Aan alles is te
merken dat zij te midden van de Brusselse bureaucratie staan. Dat maakt de
minor ook zo interessant, en vaak hoor
je de nieuwtjes uit Brussel nog voor
ze op het nieuws verschijnen. Naast
de minor biedt dit programma ook een
tweejarige master aan, waarvan 1 jaar
in Tsjechië of Duitsland en het tweede
jaar in Utrecht.

oikos mei 2014 | 17

Masters en hun stages
Verbreding van je toekomst of onnodig veel stress?
Fabian, Patrick en Matthijs, redactie - In dit artikel komen drie masterstudenten
aan het woord die op dit moment een stage volgen. Aan het woord zijn: Manou
Roomer, stagaire bij de gemeente Eindhoven, Marijn Schenk, stagair bij adviesbureau Berenschot en Maarten Keesman, stagair bij Royal HaskoningDHV.
Allen zullen zij enkele vragen beantwoorden over hun stage en de ervaringen
die zij hierbij opdoen.
Manou Roomer - Manou is 22 jaar oud
en loopt, als masterstudent planolgie,
stage op de afdeling stedenbouw bij de
gemeente Eindhoven.
Hoe ben je bij de gemeente Eindhoven
terechtgekomen?
“De vader van een vriendin werkte bij
de gemeente Eindhoven en had contact
met mijn huidige stagebegeleider bij de
gemeente. Via hem ben ik er terecht
gekomen."
Wat is precies je functie?
“Hoe bedoel je functie? Ik ben een
stagaire, die hebben geen functie! Ik
schrijf mijn masterthesis daar, het is dus
meer een onderzoeksstage. Mijn thesis
gaat over het wel of niet afschaffen van
het welstandsbeleid en het vervangen
van dit beleid door het in te richten als
burgerparticipatie. Ik help met het organiseren van informatieavonden hierover
en ik kom met ideeën over de aanpak
van het welstandsbeleid. Hiervoor was
er niemand die dit vraagstuk echt wilde
aanpakken dus ik denk dat ze blij met
me zijn."
Wat is het leukste aan je stage?
"Het is leuk dat ik als onderdeel van ‘het
bedrijf’ op plekken en bijeenkomsten
word uitgenodigd waar je normaal niet
zou komen."
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Wat is minder leuk?

"Eindhoven is 50 minuten met de trein
verwijderd van Utrecht. Dus dat constant heen en weer reizen is wat minder.
Vooral als er later op de dag afspraken
zijn waar ik bij moet zijn."
Is het nuttig?
"Voor mij wel, want het is erg fijn om bij
de gemeente Eindhoven mijn thesis te
schrijven en ik krijg daar veel hulp en
input. De gemeente zelf heeft waarschijnlijk wat aan mijn bevindingen en
inzichten."
Raad je het anderen aan?
"Als je een onderzoeksstage wilt doen
wel, want de mogelijkheden daarvoor
zijn hier prima. Als meeloopstage is
het minder geschikt, omdat ik erg veel
tijd krijg om mijn eigen onderzoek te
doen hier."

Marijn Schenk - Marijn is 23 jaar oud
en loopt, als masterstudent planologie
stage bij adviesbureau Berenschot.
Hoe ben je bij Berenschot terechtgekomen?
"Een docent binnen mijn Planologie
Master, Bram Brouwer is zelf werkzaam
bij Berenschot. Op een dag zei hij in de
werkgroep dat er een stageplaats vrijkwam op zijn afdeling. Ik denk dat veel
mensen uit die werkgroep gesolliciteerd
hebben. Ik was er dan ook erg blij mee
dat ik aangenomen werd."
Wat is precies je functie?
"Mijn functie is eenvoudigweg 'stagair'.
Ik werk samen met verschillende afdelingen binnen verschillende vakgebieden. Zo ben ik recent bezig geweest
met het analyseren van de coalitieakkoorden n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen om te kijken of zij advies
nodig hebben. Ook heb ik meegewerkt
aan een rapport voor de Amsterdam
Economic Board. Als laatste organiseer
ik trainingen binnen het bedrijf."
Wat is het leukste aan je stage?
"Je input wordt -mits goed onderbouwdaltijd gewaardeerd. Ook na afloop van je
contract kun je binnenlopen als je een
goed idee hebt, hoewel zij altijd streng
zullen toetsen. Ook de stagevergoeding
is alleraardigst."

Is het nuttig?
"Het is zeker nuttig! Ik heb bij Berenschot meer geleerd over de praktijk
van ruimtelijke ordening dan op de
universiteit. Het combineren van je
studievaardigheden en praktijkervaring
maakt dat je na verloop van tijd steeds
beter doorziet hoe het bedrijfsleven in
elkaar zit. Ook staat mijn thesis over
Smart Cities in de belangstelling van
sommige consultants."
Raad je het anderen aan?
"Als je je masterthesis op tijd al wilt hebben raad ik een meeloopstage af. Als
je goed voorbereid de arbeidsmarkt op
wil en ervaring wil hebben uit de praktijk
kan ik het absoluut wél aanraden."

Wat is minder leuk?
"Het feit dat ik amper toekom aan mijn
thesis. Ik doe een meeloopstage, geen
onderzoeksstage. Ik help adviseurs met
hun klussen, en dat levert het bedrijf
tijdwinst en dus geld op."
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Maarten Keesman - Maarten Keesman,
21 jaren jong, heeft enkele maanden
geleden zijn bachelor Planologie afgerond. Op dit moment loopt hij stage bij
Royal HaskoningDHV, een internationaal opererend advies-, ingenieurs-,
en projectmanagementbureau. Met ongeveer 6.500 man personeel verspreid
over 100 kantoren in 35 landen staat het
in de top 10 van grootste ingenieursbureaus ter wereld.
Hoe ben je bij Royal HaskoningDHV
terechtgekomen?
“Via een kennis van mijn moeder. Na
hem een mail te hebben gestuurd mocht
ik op gesprek komen en kreeg ik na
een paar maanden een telefoontje dat
ik kon gaan assisteren bij een project.
Na een korte sollicitatieprocedure werd
ik toegelaten."
Zou je ook zonder de kennis van je
moeder binnen zijn gekomen?
“Waarschijnlijk wel. Er is binnen het
bedrijf vaak behoefte aan stagiaires. Ik
denk dat als ik gewoon een mail had
gestuurd met mijn motivatie en mijn cv
ik ook goede kans had gemaakt."
Wat is precies je functie?
“Officieel ben ik Projectassistent Urban
Development. Ik assisteer mijn stagebegeleider en projectmanager bij een
project in Saoedi Arabië. Er moet een
masterplan worden opgeleverd voor de
ontwikkeling van een industrieterrein.
Mijn taken zijn zeer uiteenlopend. Zo
word ik regelmatig gevraagd dingen uit
te zoeken voor collega’s van verschillende departementen. De ene keer is
dat transport, de andere keer milieu of
defensie. Dat maakt het zeer divers.
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Ook verzorg ik regelmatig de eindredactie van rapporten die ik vervolgens
op professionele wijze aan de klant
moet verstrekken. Buiten het huidige
project om doe ik af en toe ook klussen
bij andere projecten."
Wat is het leukste aan je stage?
“Inhoudelijke stukken schrijven voor
bijvoorbeeld stedenbouwkundigen die
werken aan het masterplan. Zij hebben
vaak geen tijd om zelf achtergrondonderzoek te doen dus zorg ik daarvoor."
Wat is minder leuk?
“Als je drie dagen achter elkaar bezig
bent met de eindredactie van een rapport word je wel een beetje gaar, maar
verder is eigenlijk alles wel leuk om te
doen."
Vind je je stage nuttig met het oog op
de toekomst?
“Absoluut. Het is een goede aanvulling
op wat je leert op de universiteit. Vooral
het kennismaken met de professionele
bedrijfscultuur is heel nuttig. Alles wat
je doet moet functioneel en to the point
zijn. Dat is heel leerzaam. Daarnaast
zorgt de diversiteit van het werk ervoor
dat ik mij goed kan oriënteren op wat
ik wel en niet leuk vind binnen het vakgebied. Ik zou het iedereen aanraden!"

Binex Kerncentrale Doel
Op excursie naar een verboden stukje België
Patrick, redactie - Eind april stond er een bijzondere Binex op het programma.
Deze excursie was om twee redenen speciaal. Enerzijds omdat deze helemaal
niet plaatsvond in het binnenland, en ten tweede omdat wij een kijkje kregen
op een plek waar bijna niemand mag komen. Het excursiedoel was namelijk
de kerncentrale van Doel, een klein plaatsje onder de rook van Antwerpen. De
verwachtingen waren hooggespannen, evenals de centrale zelf...
Het organiseren van de Binex was
makkelijker gezegd dan gedaan. Vanaf
het moment dat de commissie erachter kwam dat een bezoek aan een
kerncentrale in België vrij normaal is,
gingen alle radartjes lopen. Gelijk na het
eerste oriënterende mailtje kregen wij
een positieve reactie: een bezoek met
maarliefst 50 mensen was geen enkel
probleem. Voorwaarde hierbij was dat
zes weken van tevoren alle persoonlijke
gegevens van de deelnemers bij hun
bekend moesten zijn. Direct werden de
inschrijfformulieren afgedrukt en moest
er een complete administratie opgezet
worden om geen fouten te maken bij het
doorgeven. Ik durf te wedden dat iedere
deelnemer aan de excursie doorgelicht
is door de Belgische instanties...
Ongeveer vier weken voor de
excursie bereikte ons een zorgwekkend bericht. De kerncentrale van Doel
was stilgelegd door scheurtjes in het
reactorvat. De paniek sloeg toe in de
commissie, was het dan toch te mooi
om waar te zijn. Gelukkig kregen wij
snel bericht van de centrale dat het
bezoek gewoon door kon gaan, en dat
slechts één van de vier reactoren was
stilgelegd. Nu stond ons niets meer in
de weg om deze geheime plek écht te
gaan ontdekken.
Na een reis van ongeveer drie
uur met trein en touringcar arriveerden
wij in Doel. Het dorpje zelf -dat bijna
compleet verlaten is door uitbreidings-

plannen van de Antwerpse Haven- zag
er niet bepaald gastvrij uit. Een grote
slagboom met hekwerk versperde onze
ingang: geen pottenkijkers in ons dorp.
Desondanks werden wij bij de centrale
met alle egards ontvangen.
Eerst kregen wij een plenaire
lezing waarbij de energiepolitiek van
België werd uitgelicht, om vervolgens
verder te gaan met een korte geschiedenis van de centrale zelf. Ook werd
er een spoedcursus natuurkunde
gegeven, op eenvoudige wijze werd
het fenomeen kernsplitsing uitgelegd.
Ondanks dat ik niet natuurkundig onderlegd was, gaf het mij veel duidelijkheid voor de rest van de excursie. Mijn
natuurkundeleraar van de middelbare
school heeft het mij in ieder geval nooit
goed uit kunnen leggen.
Na de lezing was het tijd om
onze veiligheidskleding aan te trekken.
Helm op, veiligheidshesje aan en een
headset om de gids te kunnen verstaan.
De mensen die dachten dat ze gelijk
aan de wandel konden gaan over het
terrein kwamen bedrogen uit. Wij moesten maarliefst drie veiligheidscontroles
passeren voordat we daadwerkelijk het
terrein op mochten. Bij de eerste post
werden onze paspoorten gestaafd aan
de vooraf doorgegeven data. Dit bracht
geen problemen: niemand had gelogen
over zijn woonplaats of leeftijd. In ruil
voor het paspoort kreeg iedereen een
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poortjes voor ons open zouden gaan.
Tevens onderdeel van de veiligheidsprocedure was de bodyscan.
Dit deed men om te controleren of het
stralingsniveau van de mensen die de
centrale betraden niet al te hoog was.
Na de bodyscan moest er nog één
baricade geslecht worden, en was het
moment daar: eindelijk op het terrein.
De rondleiding kon eindelijk beginnen.
Wij werden netjes twee-aantwee over het terrein gevoerd. Afwijken
van de gebaande paden werd niet gewaardeerd. De enige anticlimax van de
dag was het feit dat wij in geen enkel
gebouw mochten komen wat met de
centrale te maken had. De rondleiding
vond uitsluitend buiten plaats. Het
reactorgebouw betreden was sowieso
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uitgesloten, daar mag namelijk geen
enkel mens komen door de hoge
hoeveelheid straling. Ook iedereen die
ervan droomde om de controlekamer
te zien werd teleurgesteld, geen toegang voor onbevoegden.
Ondanks deze teleurstelling
was de rondleiding indrukwekkend.
De grote van het complex alleen al
is duizelingwekkend, laat staan de
hoogte van de koeltorens (180m). De
50 deelnemers kunnen in iedergeval
tegen hun kinderen zeggen dat ze in
een kerncentrale geweest zijn! En met
die positieve noot keerden wij terug
naar Nederland, waar een prima hamburgermaaltijd voor ons klaarstond
in Roosendaal. Welverdiend na een
lange maar boeiende dag.

Symposium
"Rusland: machtige natie of rijk in verval?"
Patrick, redactie - Op 13 mei vond het jaarlijkse symposium plaats. Het was
een van de grootste en meest prestigieuze activiteiten van het jaar, en was
organisatorisch een zeer uitdagend evenement. Met een zeer actueel thema en
interessant palet aan sprekers was het een interessante dag. Hier een terugblik
op leerzame dag.
"Rusland: machtige natie of rijk in verval?", zo luidde de titel van het symposium. Toen de commissie in oktober
2013 begon met de voorbereidingen
van het symposium kon zij nooit bevroeden dat het onderwerp dermate actueel
zou worden door de maanden heen.
In eerste instantie was het aanknopingspunt het Nederland-Ruslandjaar
2013 en de Olympische Winterspelen
in Sochi. In een later stadium kwam
daar de situatie in Oekraïne bij, waar
in de vorige editie van deze periodiek
aandacht aan is besteed. Er was dus
voldoende aanleiding om Rusland het
onderwerp van het V.U.G.S. symposium
2014 te maken.
De dagvoorzitter was Tony van
der Togt, de voorzitter van het Nederland-Ruslandjaar en topdiplomaat aan
het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Van jongs af aan was hij al geïnteresseerd in de Sovjet-Unie. Van der Togt
opende de dag met een inleidende
lezing over Rusland en actuele zaken
die daar spelen. Hij ging onder andere
in op de (discutabele) machtsbasis van
president Vladimir Poetin en waar het in
de nabije toekomst heen zal gaan met
Rusland. Ook ging hij in op de annexatie
van de Krim en de onrust in het Oosten
van Oekraïne. Van der Togt gaf hiervoor
als verklaring dat veel machtshebbers
in Rusland nog steeds een 'Koudeoorlogdenken' hanteren. Oekraïne mag
niet verloren gaan aan de Europese

decadente democratie. Verder is het
handelen van Rusland in Oekraïne
te verklaren als een angstreflex. Als
een revolutie in Kiev wel kan slagen,
waarom zou deze dan niet kunnen
slagen in Moskou. Hiermee poneerde
van der Togt een interssante stelling.
Is Rusland terug op het internationale
wereldtoneel, of is de annexatie van de
Krim slechts een waarschuwing naar
het Westen? Moraal van het verhaal
blijft, Rusland zou zeker weer serieus
genomen moeten worden.
Vervolgens kreeg dr. Hans
Oversloot het woord. Hij ging in op de
staatsinrichting van Rusland na de val
van de Sovjet-Unie in 1991. Vol enthousiasme vertelde hij over de tragiek van
Gorbatsjov en hoe hij de Sovjet-Unie
verkwanseld zou hebben. Zijn opvolger,
president Yeltsin, deed het volgens
Oversloot niet veel beter. Door het kapotbezuinigen van de economie stegen
de voedselprijzen gigantisch, en nam
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de koopkracht van de gemiddelde Rus
met de helft af. Toen Yeltsin eind 1993
dwars werd gezeten door zijn parlement, besloot hij hen allemaal naar huis
te sturen en liet het parlementsgebouw
bombarderen. Hij drukte een nieuwe
grondwet door de kamer waarmee hij
zijn machtspositie voor de komende
jaren had verstevigd. Desondanks zou
Yeltsin eindigen als een tragisch figuur.
Hij had ernstige hartklachten maar
stond regelmatig dronken stond te orakelen in de Staatsdoema. Zijn vertrek
eind 1999 was dan ook te verwachten.
Hij liet een land achter met enorme
schulden, een failliete industriesector en
wijdverspreide armoede. De opvolger
moest het opknappen. Die opvloger,
Vladimir Poetin, trok gelijk de teugels
aan. Orde op zaken stellen was zijn
enige credo. Helaas was de tijd van dr.
Oversloot op voordat hij hier nog verder
op in kon gaan.
De derde plenaire lezing van de
dag werd verzorgd door dr. Francoise
Companjen. Zij gaf een boeiend betoog
over Rusland en Oekraïne, en diepte
het verhaal van van der Togt verder
uit. Zij trokt tegelijkertijd een interessante parallel met Georgië. In 2008
was Rusland kortstondig met Georgië
in oorlog over de deelrepublieken ZuidOssetië en Abchazië. Deze twee delen
van Georgië verklaarden zich in het
verleden eenzijdig onafhankelijk, maar
dit werd alleen door Rusland erkend.
Rusland parradeerde bij de Georgische
grens, en het Georgische leger hapte
toe. In Oekraïne gaan zij anoniemer
te werk, om escalatie tussen beiden te
voorkomen. Conclusie van haar lezing
was dat Rusland alles in het werk stelt
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om haar internationale positie weer te
verstevigen door het creëren van een
Euraziatische Unie. In de workshop die
Companjen later zou geven ging zij hier
dieper op in.
Na een flinke dosis voorkennis was het voor de deelnemers tijd
om de workshoprondes in te duiken.
De workshoprondes werden verzorgd
door Michel Krielaars, Floris Akkerman
Francoise Companjen en het duo Barend Wind en Jorn Koelemaij. Krielaars
hield een Q/A-sessie in de sfeer van
College Tour met de deelnemers. Hij
was hoofdredacteur van de boekenredactie van het NRC Handelsblad
en groot Ruslandfanaat. Verder is hij
freelance schrijver. Hij beantwoorde
vragen uit het publiek aan de hand van
zijn reis door Rusland. Aldaar heeft hij
veel met gewone Russen gesproken
over hun leven en hun denkbeelden.
Russen hebben nog steeds angst voor
de regering, dus steunen ze Poetin. Hij
heeft voor stabiliteit gezorgd, en tegen
hem zijn kan bestraft worden door de
geheime dienst. Krielaars vertelde ook
dat Russen zeer gemotiveerde mensen
zijn en erg hoffelijk naar vreemden. Op
het platteland daarentegen is de ellende
groot. Drankmisbruik, vrouwenmishan-

deling en werkloosheid maken de buitengebieden erg treurig. De uitzichtloze
omstandigheden hebben hun weerslag
op de volksgezondheid: gemiddeld
worden de mannen maar 58 jaar oud.
Floris Akkerman hield een
boeiende lezing over de Russische
aardgaspolitiek. Rusland heeft een
sterke machtspositie voor wat betreft
fossiele brandstoffen. De taak aan
Europa is om zich te ontworstelen aan
deze afhankelijkheid. Dit kan door middel van de Nordstream gasleiding: een
leiding door de Baltische- en Oostzee
richting Duitsland. Ook ging hij in op de
precaire situatie in Oekraïne. Zij zij volledig afhankelijk van Russisch gas, en
moeten de Russen dus 'gehoorzamen'
om gasleveranties te krijgen. Bij het
dichtdraaien van de kraan heeft de rest
van Europa hier ook last van, Oekraïne
is namelijk een belangrijk doorvoerland.
Francoise Companjen ging in
op de Euraziatische Unie. Deze Unie
was een wens van Poetin om het hoofd
te bieden tegen de immer uitbreidende
Europese Unie en NAVO. De buurlanden van Rusland zouden hier soms
argwanend tegenaan kijken, zeker met
de Russische inmenging in Oekraïne.
Francoise vertelde dat zij hier niet op
zaten te wachten, en dat verregaande
integratie niet op korte termijn te verwachten is. Desondanks sprak zij over
een interessante ontwikkeling die zeker
in de gaten gehouden moet worden
door de EU. Tot welk machtsblok worden de bufferlanden aangetrokken?
Barend Wind en Jorn Koelemaij gaven als jonge planologen een
boeiende workshop over socialistische
stedenbouw. Zij hebben diverse reizen

gemaakt naar voormalige Sovjetlanden en vertelden over wat zij aldaar
waarnamen. Socialistische steden
worden vooral gekenmerkt door grote
wegen en betonnen prefabflats. Deze
konden goedkoop gebouwd worden
om de groeiende stedelijke bevolking
in de jaren '60 het hoofd te bieden. In
Moskou zijn deze veelal gesloopt, maar
in Minsk is weinig veranderd. Verder
gingen zij in op eventuele oplossingen
voor verpaupering in deze steden.
Aan het einde was het het
woord aan André Gerrits. Hij ging in op
groeiende nationalistische sentimenten
in Rusland en hoe de regeerstijl van
Poetin door de jaren heen veranderd is.
Poetin streeft een nieuwe hegemoniale
positie na in het wereldsysteem, en
schuwt hierbij geen gebruik van sovjetsymboliek. Desondanks concludeerde
hij dat Rusland op dit moment te zwak
is om een dergelijke positie in te nemen.
Met die conclusie werd het
sympsium afgesloten. Het was een
lange maar boeiende dag, en ik denk
dat iedereen nieuwe inzichten heeft
gekregen over het land wat bij velen
nog altijd tot de verbeelding spreekt.

oikos mei 2014 | 27

Staf-studentenvoetbal
Walkover of stunt van de docenten?
Jos van Heest, gastcolumnist - Op een warme lenteavond in juni was het tijd voor
de jaarlijkse krachtmeting tussen de staf en de studenten: het Staf-stu voetbal.
Het kunstgras lag er heerlijk bij, de supporters waren in grote getale komen
opdagen en beide teams waren gebrand op de overwinning. Alle ingrediënten
dus om er een mooie pot voetbal van te maken.
Aan de kant van de studenten stond
Patrick ‘the special one’ Den Toom in
het coachingsvak om de studenten
van aanmoediging en tactisch advies
te voorzien. Een paar meter verderop
stond Fred Rutten (of was het Fred Toppen, ik weet het even niet meer) om de
staf van coaching te voorzien.
De laatstgenoemde zag hoe
zijn team het vanaf het begin moeilijk
had. De studenten stonden goed opgesteld, en zorgden met hun snelheid
en creativiteit voorin voor paniek bij
de staf. Na het missen van een aantal
opgelegde kansen, tot ergernis van ‘the
special one’, kwamen de studenten dan
eindelijk voor. Luc kwam één op één
met de keeper en maakte koelbloedig
af. Subtiel lobde hij de bal over de keeper. 1-0 voor de studenten. Het goede
spel van de studenten resulteerde in
meer kansen. De 2-0 bleef dan ook niet
uit. Eric verdubbelde de score nog voor
rust.
Het leek erop dat Fred Rutten
(of Toppen, ik weet het nog steeds niet)
een donderspeech gehouden heeft in
de rust, want de docenten gingen goed
van start in de tweede helft. Na een
flitsende aanval over de rechterflank
schoot Christiaan de Groot de bal in
de touwen. 2-1. Na de 2-1 zakte het
tempo van de wedstrijd echter in. De
hitte ging parten spelen en conditie van
veel spelers liet te wensen over. Toch
wisten de studenten nog twee keer toe
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te slaan. Luc bwerkte de bal weer kalm
in het doel bij een één tegen één situatie en Danny joeg de bal na een corner
tussen de palen.
Al met al dus een overtuigende
4-1 overwinning voor de studenten.
Het voetbal werd afgesloten met een
penaltyserie. Hier pakten de stafleden
hun revanche. Waarschijnlijk dat ervaring hierin de doorslag gaf. Eervolle
vermelding voor Roel Schaap; hij komt
naar het schijnt elk jaar een stukje dichter bij het doel met zijn penalty.
Na de wedstrijd konden de
verbrande calorieën weer worden aangevuld. Vlees van de barbecue en koud
bier maakte de avond compleet. Tijdens
de barbecue schonk de scheidsrechter
van de avond Ton van Rietbergen, die
overigens subliem floot, zijn bundel van
voetbalcolumns die hij in de Telegraaf
publiceert genaamd Bloed aan de Paal
aan een aantal stafleden en studenten.
Een leuk aandenken aan een geslaagde avond!

Eerstejaars Nachtkanoën
Stevig peddelen op de donkere grachten
Rosan, redactie - Om half 10 stappen we in onze kano’s om de wilde wateren van
de Utrechtse grachten te trotseren. Met een biertje voor onderweg ingeklemd
tussen de benen en twee handen stevig aan de peddels beginnen de V.U.G.S.’ers
in grote getalen aan het avontuur.
Onze vriendelijke gids vertelt ons vol
goede moet dat zij ons zal verzoeken
enkele keren te stoppen zodat zij
een mooi verhaal kan houden bij de
Utrechtse hoogtepunten aan de werf.
Dit heeft zij een uur volgehouden, tot zij
het enthousiasme van de V.U.G.S.’ers
niet meer bij kon houden.
Het was geen wedstrijd, deze
tocht. Maar de competitieve aard kwam
naar boven zodra de peddels het water
raakte. Het was vooral een strijd tussen
2 oververhitte mannen en 2 kalme maar
volhardende vrouwen, welke de rest
van de groep ver achter zich liet. Wanneer de mannen in de bosjes werden
gevaren door twee incapabele kanoërs,
pakten de vrouwen hun kans voor een
inhaalslag. En met succes, hoewel de
mannen het grootste deel van de tocht
een koppositie hadden, maakte de
vrouwen daar het laatste halfuur een
eind aan. Om deze positie te verkrijgen
moesten zij nog wel een ander sterk

koppel inhalen. Dit mooie V.U.G.S-stel
is goed geslaagd voor de relatietest van
samenwerking in een kano. Zij moesten
het echter wel doen met een tweede
plaats, achter het ijzersterke vrouwenteam.
En waar bleven de mannen?
Die moesten het doen met een derde
plaats.
Uiteindelijk hebben we die nacht geleerd dat het oude overgebleven deel
van de stadsmuur verkeerd om staat,
dat er talloze bierbrouwerijen aan de
werf hebben gezeten en dat de bekende
uitspraak ‘laddertje zat’ komt van de ladder welke leidde naar de kroeg welke
in de Dom heeft gezeten. Zou deze
uitspraak misschien van toepassing zijn
geweest op de fanatieke heren welke
toch werden verslagen door twee meiden? Het belangrijkste wat we hebben
geleerd is dat de kracht van vrouwen
niet onderschat mag worden!
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Grote lezing
Ruimtelijke (wan)orde in Nederland
Eileen, redactie - Maandagavond 16 juni was het tijd voor de Grote Lezing van dit
jaar. De lezing vond plaats in de mooie theaterzaal van Parnassos. De spreker
van de avond was Eric Smaling. Het Tweede Kamerlid voor de SP en schrijver
van het boek 'De laatste boer' gaf een lezing over ruimtelijke wanorde.
Deze ruimtelijke wanorde is volgens
Smaling onder andere terug te vinden
in de verplaatsing van bedrijven. Hierbij
laat het bedrijf een oud gebouw achter,
waar vervolgens geen bestemming
meer voor is. In heel Nederland staan
ontzettend veel van deze verlaten panden leeg. Het gebied waar je dit vooral
ziet gebeuren is in binnensteden. Een
voorbeeld hiervan is het kantoor van
Fortis, dat eerst gevestigd was op het
Rokin midden in Amsterdam. Inmiddels
is het kantoor naar de Zuidas verhuisd
en staat het pand in het centrum leeg en
mist het een toekomstige bestemming.
Ook heeft Smaling verteld
over de aankomende omgevingswet,
waarin veel verschillende wetten over
de ruimtelijke ordening samenvallen in
één nieuwe wet. Deze wet komt voort
uit economische belangen en het idee
dat het allemaal sneller moet. Hij is het
niet altijd eens met de beslissing van
minister Schultz, die een echte VVDgedachte heeft. Vanuit de SP speelt
naast het economisch belang ook de
leefbaarheidsgedachte een grote rol.
Hier wordt volgens Smaling soms nog
te weinig aangedacht.
Op de vraag wat hij op dit moment het belangrijkste punt op de agenda vindt, geeft hij antwoord met opnieuw
een SP-gedachte, waarbij hij pleit voor
meer burgerparticipatie op het gebied
van ruimtelijke ordening. De meeste
mensen, met name laagopgeleiden,
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hebben geen idee wat hun rechten zijn
en waar ze beroep op kunnen doen. Hij
ziet dit voor zich door al op jonge leeftijd
kinderen te betrekken bij de ruimtelijke
ordening. Dit kan door hen te laten zien
wat er in Nederland allemaal gebeurt
op ruimtelijk gebied bij de overheid,
wat er mooi is aan Nederland en door
de documenten die er bestaan in een
leesbare schrijfstijl te publiceren.
Na de lezing was het nog tijd
voor een biertje in de bar van Parnassos. De commissie had voor heerlijke
hapjes gezorgd en het bleef nog lang
gezellig.

Ledenfeest
De traditionele afsluiter van het jaar!
Pascal, redactie - 26 juni was het zover: het laatste feest van het jaar alweer.
Eerst moesten we natuurlijk nog dat helse eind fietsen, maar dat was weer goed
voor de community building, nietwaar?
De Yumbo te Bunnik aan de Rumpsterweg 13 lag er nog steeds als nederig
stulpje bij. Ah, de herinneringen die we
hier met z’n allen gemaakt hebben. Ze
staan nog steeds in onze geheugens
gekerfd, alsof het gebeurtenissen van
gisteren zijn.
Tijdens de fietstocht konden we
onszelf al bijna niet meer beheersen:
“Wat zou die spetterende verassingsactiviteit toch zijn?” Sommigen konden
zich ook niet beheersen, waar het bier
al van te voren gevloeid had. Eenmaal
daar werden wij verlost uit onze curiositeit: Sumo-worstelpakken lagen op
ons te wachten werd verteld. Dit leidde
tot een aantal prachtige vertoningen
van kracht, precisie en behendigheid
op de Sumo-matten. En natuurlijk een
aantal ontzettende lompe bewegingen
met 200 kilo vetrol aanhangend. Het
eten was ook niet verkeerd. Bij het
woordje ‘onbeperkt’ kun je natuurlijk
een schranspartij verwachten. De patat
was prachtig goudbruin gebakken en
smaakte naar hemelse aardappel, de
snacks bruin en vet: krachtvoer en een

flinke bodem voor de volgende activiteit
van de avond: de bierestaffette.
De bierestaffete was net als
altijd weer een opvoering van jewelste.
De ploegen zaten elkaar al zwetend
zenuwachtig aan te kijken, wachtend
op dat bier. Toen de eerste paar keren
er op zaten, was stoppen geen optie
meer: “Laat dat bier vloeien!” Sommigen
hadden natuurlijk meer moeite dan anderen om al dat bier snel naar binnen te
gooien én het dan ook nog eens binnen
de body te houden…
Ook hebben een aantal mensen het WK gekeken, maar ja: Nederland speelde niet, om 18 uur speelde
Portugal tegen Ghana. Eigenlijk bijna
een zonde om naar deze wedstrijd te
kijken: “We kijken alleen maar naar
onze Oranje jongens, nietwaar?!” Toch
konden een aantal mensen zich vinden
in dit tijdverdrijf.Na de bierestaffette ging
het dak er af. Natuurlijk waren er een
aantal keiharde party animals. Kortom,
het jaar werd echt in V.U.G.S.-style
afgesloten. Proost!
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V.U.G.S.-Cribs
Thuis bij Luuk, Rick, Daan en Job
Fabian, redactie - Net te laat voor de eerste twee doelpunten van de WK-kraker
Argentinië-Nigeria kwam ik aan bij één van de vele jaren ’60 flats in Overvecht.
Zoals het een echt studentenhuis betaamt kon ik mijn fiets maar moeilijk kwijt
maar werd wel zonder enige vragen de deur voor me open gedaan. Op de eerste
verdieping stond Luuk (tevens mede commissielid van dit blad) me met een
vriendelijke glimlach op te wachten.
Hij woont hier met Rick, Job en Daan,
alledrie tweedejaars geografen/planologen. Luuk vult het gezelschap aan,
maar is wel een beetje de vreemde
eend in de bijt. Want waar hij uit Vianen
komt, komen de andere drie jongens
uit het Gooi. Met zijn vieren zijn ze
hier een paar maanden geleden via
de SSH komen wonen. Het pand staat
op de lijst om gesloopt te worden en
bij binnenkomst werd duidelijk dat hier
niet veel meer voor hoefde te gebeuren. Maar zoals het gaat met dat soort
slooppanden weet je dat het toch nog
wel jaren gaat duren voordat de eerste
sloopkogel door de muur geramd wordt.
Helaas waren Rick en Daan
niet thuis. Job en Luuk waren wel thuis
en zaten op één van de twee banken
(die vast ook op de lijst staan om gesloopt te worden) naar het WK te kijken.
Job bleek de vrouw des huizes te zijn,
want tijdens de wedstrijd stond hij op
om naar de keuken te gaan om eten
voor ons te koken. Ook verschaften de
jongens mij meerdere malen van een
lekker biertje. Een paar minuten later
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stond er een pan heerlijke macaroni op
tafel die ik mij goed liet smaken. Niet de
pan dan, maar wel de macaroni.
Tijdens het eten werd me verteld hoe
de jongens hier terecht zijn gekomen.
Rick had zich ingeschreven voor een
slooppand, en aan het eind van de rit
zochten ze nog een vierde huisgenoot.
Luuk werd gebeld om met Rick en twee
anderen die hij niet kende te gaan samenwonen, en zo geschiedde. “Maar
het viel alleszins mee hoor”, aldus Luuk.
Of het de bedoeling was weet ik niet,
maar het is ook zo dat ze er wonen met
twee geografen en twee planologen, en
dat vinden ze de ideale samenstelling.
Na de wedstrijd, met het historische gegeven dat er bij één team
drie ex-VVV’ers speelde waarvan er
eentje ook nog eens twee keer scoorde,
was het tijd voor een rondleiding. Toen
kwam de grootste verassing, dit huis
had namelijk nog een verdieping! In de
soort van kelder waren de kamers van
Luuk en Job, terwijl Rick en Daan boven
slapen. In Luuk’s kamer aangekomen
vertelde hij vol trots dat hij de kamer

met de tuin had weten te bemachtigen.
Waar hij vervolgens naar wees leek
echter meer op gifstortplaats dan op
een tuin. De sloop was hier overduidelijk al begonnen.
Na de rondleiding was het
tijd voor wat potjes FIFA 12. Ik koos
voor Ivoorkust en het thuisspelende
team was Chili. Het thuisvoordeel
was tijdens het eerste potjes overdui-

delijk, en Chili ging er dan ook met de
onterechte overwinning vandoor. Het
tweede potje werd echter met ruime
cijfers door mijn Ivoorkust gewonnen.
Aangezien het altijd een goed idee is
om te stoppen op je hoogtepunt, was
het na dit potje dat ook tijd om weer
huiswaarts te keren. Jongens, bedankt
voor de gastvrijheid!
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Wat heeft het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG)
jou te bieden?
• Het KNAG vormt het belangrijkste netwerk voor geografen in Nederland;
• Als KNAG-lid ontvang je 9 keer per jaar het kwaliteitstijdschrift Geografie,
de actuele en toonaangevende informatiebron voor geografen in Nederland;
• Toegang tot de website om de artikelen uit Geografie te doorzoeken.
• Gebruik Geografie als informatiebron voor je paper of scriptie, of doe ideeën
op voor een onderwerp.

Ja!

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

Ik word lid van het KNAG tot wederopzegging
(voor 1 november) en geef toestemming voor
automatische afschrijving van het lidmaatschaps-

Achternaam
Roepnaam

geld. Voor heel 2014 is dit €34 (studententarief).

Voorletter(s)

Het lidmaatschap gaat in met het eerstvolgende

Titel(s)

nummer van Geografie. Ik betaal alleen voor de
resterende maanden van het kalenderjaar.

m/v

Geboortedatum

Adres
Postcode/Plaats

Ik ontvang als welkomstcadeau (keuze aankruisen):
Geografische Route:

Land

GR3 Wageningen/Doorwerth

Telefoon

GR5 100 jaar Wonen in Amsterdam

E-mail

GR6 Amsterdam De Pijp/Nieuw-Zuid
GR7 A’dam Tuindorpen en buitenwijken

IBAN

GR8 Zaltbommel/Tiel
GR9 Noordoostpolder
GR10 Limburg Grensmaas

Instelling

T-shirt ‘I love AK’
S

M

groen (m)

L

Studie

XL
blauw (v)

Studierichting

Jaar aanvang studie

Handtekening

Studentnummer

Stuur dit aanmeldingsformulier – een kopie mag ook – in een gesloten envelop (postzegel niet nodig) naar:
KNAG, Antwoordnummer 1018, 3500 ZA Utrecht.
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Aankondigingen
Activiteiten september
Ondanks dat het vakantie is krijgen jullie alsnog een schot voor de boeg voor de
V.U.G.S.-activiteiten in september:
Op dinsdag 2 september staat het introductiefeest in 't K-sjot op de rol. Heb
je na de vakantie zin in een goed feest? Kom dan vanaf 22.00 uur naar de Oudegracht voor een mooie inkomer van het nieuwe studiejaar!
Woensdag 3 september is het natuurlijk de eerste woensdag van de maand en
dat betekent Geocafé! Heb je zin om weer bij te praten met je medestudenten
en de Ouwe Dikke Dries weer goed op z'n kop te zetten? Wees dan welkom!
Het feest is nog niet afgelopen, want op donderdag 4 september is het tijd voor
het eerste V.U.G.S.-feest van het jaar in de Maggy Malou! Nog geen genoeg
van het bier en de gezelligheid met de nieuwe eerstejaars? Wees er dan bij
vanaf 22.00 uur!
Het 92e bestuur is bijna klaar met hun bestuursjaar. Op 9 september geven zij
tijdens de Wisselings ALV het stokje over aan het 93e bestuur. Wil jij bij deze
speciale ceremonie zijn, en het nieuwe bestuur felicitieren? Wees er dan bij om
18.30 uur in het Academiegebouw (Domplein 29).

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