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Redactioneel
De vakantie zit er weer op en de colleges zijn weer begonnen helaas. De
oikoscommissie heeft echter niet stilgezeten en heeft verslagen geschreven
dan wel geregeld van de laatste activiteiten van afgelopen jaar. Wil je dus
even je studieboeken laten voor wat ze zijn, pak dan deze oikos er bij en haal
mooie herinneringen op aan de vroege zomer! Daarnaast vindt je in deze oikos natuurlijk themagerelateerde artikelen. Het thema is alcohol en dit thema
zal door Wouter en Laurien op de voglende pagina kort worden ingeleid. In
het midden tref je de welbekende categorie 'Onderwijs en Arbeidsmarkt' aan.
Tot slot wil de oikoscommissie alle nieuwe lezers van dit jaar verwelkomen!
Heb je vragen, op- of aanmerkingen over de oikos? stuur dan even een mailtje
naar vugs@uu.nl!
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Voorwoord
Kreten van het bestuur
Beste lezer,
Inmiddels is de zomervakantie voorbij en is iedereen weer terug van de
hopelijk ontspannen vakantie. Nadat
er afgelopen twee maanden vakantie
V.U.G.S.’ers over de wereld verspreid
zijn geweest en zoals een echte geograaf betaamd vreemde plekken hebben aangedaan, zijn de collegebanken
nu weer bezet. De introductie heeft
inmiddels weer plaatsgevonden en veel
nieuwe geografen in spé hebben kennis
mogen maken met de studentenstad
Utrecht.
Deze nieuwe studenten hebben waarschijnlijk ook goed kennis kunnen
maken met de het studentenwater;
alcohol, wat tevens het thema van deze
oikos is. Met het thema van van deze
oikos ‘Alcohol’ is de student over het
algemeen wel bekend, maar er is altijd
interessante dingen te vertellen over dit
onderwerp. Zo zal er een artikel gaan
over de herkomst van alcohol en de
maatschappelijke problemen die alcohol met zich mee kan brengen. Ook met
dit thema relevant is het interview met
Niels Schipper. Hij is oud student geografie aan de Universiteit van Utrecht
en was werkzaam bij AB InBev, een
van de grootste bierbrouwerij ter wereld.
Naast de artikelen over het specifieke
thema is er natuurlijk ook ruimte voor
onderwijs en verenigingsgerelateerde
artikelen. Zo is er een interview met juniordocent Marianne de Beer en verteld
Björn van Noord over zijn ervaringen in
Boedapest.
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Daarnaast worden enkele activiteiten
van de V.U.G.S. besproken, zoals de
’s nachtsacitiveit, het ledenfeest en
de ouderdag. Ook zal er een verslag
van het Blowkarten en het geslaagde
zwembadfeest Dancesplash in deze
oikos te vinden zijn.
Veel leesplezier!
Namens het XVIIIe V.U.G.S.-Lustrumbestuur
Met vriendelijke groet,
Wouter van der Hulst, Vice-secretaris
en Laurien Petri, Vice-penningmeester

Herkomstlanden alcohol
Bier hier: alles over bier
Madeleen, redactie - Pils, Dortmunder, Bokbier, Rookbier, Tarwebier, Bruine
Ale, Vlaams oud bruin, Amber, Blonde Ale, Porter, Stout, Gerstewijn, Trappist,
Abdijbier, Jonge Lambiek, Oude Lambiek, Faro, Geuze en Fruitbier.
Het bovenstaande is een hele lijst van biersoorten. Zelf haakte ik al af na Bokbier – een echte bierkenner ben ik niet. Expert of niet, beste lezer, na het lezen
van dit artikel weet u alles over bier (op theoretisch vlak tenminste).
Bier is een gefermenteerde drank. Dat
wil zeggen dat de biologische materialen waaruit bier bestaat, zijn omgezet
met behulp van bacteriën, celculturen
of schimmels. Deze biologische bouwstenen zijn water, mout en plantendelen.
Er zijn verschillende manieren om bier
te brouwen en de meest voorkomende
manier verschilt per land en per tijd (bier
bestond waarschijnlijk al 4500 jaar voor
Christus in Mesopotamië). De basis is
min of meer gelijk gebleven en is als
volgt: een bepaalde graansoort wordt
gekiemd en gedroogd. Er wordt een
papje van gemaakt dat wordt verhit,
gefilterd en gekookt. Als het afgekoeld
is, wordt het vergist en zo ontstaat bier.
Er kan onderscheid gemaakt worden
in ondergistende, bovengistende en
spontaan gistende bieren. Ondergisting
vindt plaats bij een temperatuur van 6
tot 12 graden en neemt enkele weken
in beslag, waardoor het proces goed
gecontroleerd kan worden. Bovengisting vindt plaats bij een temperatuur
van 15 tot 20 graden en is een proces
van slechts enkele dagen, waardoor
er relatief weinig controle is over het
proces. Het gistingproces wat de
brouwer het minst in de hand heeft is
spontane gisting. Dat gebeurt namelijk
niet met brouwersgist, maar met gisten
die in de lucht aanwezig zijn. Vroeger

kwam het spontane gisten algemeen
voor (hoogstwaarschijnlijk waren de
eerste bieren spontaan gegist), maar
nu gebeurt het alleen nog maar in de
lambiekbrouwerijen in en rond Brussel.
De meest voorkomende biersoort verschilt per land. Ondergistende bieren
vinden hun oorsprong in Tsjechië en
Duitsland, waar ze dan ook het meeste
worden genuttigd (en in Tsjechië is
dat veel, aangezien de inwoners van
dat land gemiddeld het meest drinken
van de wereld). Hoewel deze bieren in
toenemende mate gemaakt worden in
België en Engeland, zijn bovengistende
bieren kenmerkend voor de Belgische
en Engelse biercultuur.
De zojuist genoemde landen, Tsjechië,
Duitsland, België en Engeland zijn
landen met echt een eigen biercultuur.
In dat lijstje kunnen we ook Amerika
en Nederland toevoegen. Hieronder
volgt een korte beschrijving van elke
biercultuur.
Doordat Amerikaans bier een lange tijd
een slechte naam gehad heeft, wordt
import bier vaak hoger gewaardeerd
dan een eigen bier. Merken zoals
Heineken en Grolsch worden daardoor
als luxebier beschouwd. Tegenwoordig is er echter meer waardering voor
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Amerikaans bier en met name het speciaalbier ‘craft beer’.
Belgische bieren zijn wereldberoemd en
‘Westvleteren’ wordt vaak genoemd als
het beste bier ter wereld. De Belgische
biercultuur geldt als een van de meest
verfijnde van de wereld en blinkt uit in
een enorme variatie en het behoud van
oude tradities. België is geslaagd in het
behouden van brouwtradities die in alle
andere landen verloren zijn gegaan.
Spijtig genoeg krijgen kleine brouwers
het steeds moeilijker wegens schaalvergroting van de Belgische bieren.
Het grootste bierfestival vindt men in
het Duitse Beieren (te München). Het
zogenaamde ‘Oktoberfest’ wordt jaarlijks door meer dan zes miljoen mensen
bezocht. Vroeger bestond er in het
noorden van Duitsland een biercultuur die meer op die van Nederland en
België leek. Nadat deze grotendeels
verdween door een bepaalde wet, bleef
alleen nog de biercultuur in het midden
en zuiden van het land over.
Wij rijden rechts, Engelsen rijden links.
Wij drinken ons bier koud met twee
vingers schuim, terwijl Engelsen deze
lauw drinken met slechts weinig schuim.
Ten slotte hebben veel Engelse bieren
een relatief laag alcoholpercentage
vergeleken met de meeste Europese
bieren. Het moet niet gekker worden.
En dan hebben we nog de Tsjechen,
de grootste bierdrinkers van de wereld
met bijna 160 liter per persoon per jaar.
Tsjechische brouwerijen zijn vaak nog
traditioneel en kleinschalig, wat de kwal6 | Thema - Alcohol

iteit van het bier zeker ten goede komt.
De bekendste Tsjechische biersoort is
het pilsener, wat in de Boheemse stad
Pilsen is uitgevonden. Sindsdien is het
over de hele wereld nagebootst.
Tenslotte hebben we Nederland, waar
vooral ondergistend bier geproduceerd
wordt. Doordat Nederland als handelsnatie het bierbrouwen vergrootte en
commercialiseerde, is zij haar karakter
veelal verloren. Als we aan Nederlands
gecommercialiseerd bier denken, waar
anders kunnen we aan denken dan aan
Heineken. Heineken, een ondergistend
biertje, wordt in veertig brouwerijen in 39
landen geproduceerd. Als we het echter
hebben over Heineken International, het
bedrijf dat onder andere ook Amstel bier
bezit, dan is het andere koek. Het bedrijf
bezit in totaal meer dan 170 biermerken.
In 2007 bezat zij tevens meer dan
125 brouwerijen in meer dan zeventig
landen. Het bedrijf heeft het bestuur
over vijf regio’s verdeeld, namelijk West
Europa, Centraal - Oost Europa, de
Amerika’s, Afrika - Midden Oosten en
tenslotte Azië Pacific. Met een jaarlijkse
productie van 139,2 miljoen hectoliter
staat Heineken op nummer drie van de
grootste bierproducenten ter wereld.
Gebaseerd op volume zijn de nummer
één en twee: Anheuser-Busch InBev
en SABMiller.
Beste lezer, ik hoop dat u met deze
kennis nog meer genieten kan van bier.
Ik wil u tot slot het volgende nog op het
hart drukken: geen zorgen, de kater
komt pas morgen.

Maatschappelijke problemathiek
Problematiek rondom alcoholgebruik
Linde, redactie - De schokkende beelden werden openbaar gemaakt in de hoop
dat de daders zouden worden herkend. Dit leidde tot een grote heksenjacht op
de “kopschoppers” uit Eindhoven die een voorbijganger ernstig mishandelden.
Na comazuipen zijn de kopschoppers het laatste nieuwsitem over alcoholgebruik binnen de landsgrenzen. Maar alcohol heeft ook buiten het uitgaanscircuit
gevolgen voor de samenleving. In dit artikel zullen verschillende gevolgen van
het drinken van alcohol voor de maatschappij worden besproken.
Publieke problemen
Alcohol is een stof die de gebruiker
op verschillende manieren kan beïnvloeden. Mensen overschatten zichzelf,
weten de gevolgen van hun daden niet
goed meer in te schatten of worden
sneller agressief. In het uitgaanscircuit
resulteert dit vaak in vechtpartijen en
geweld jegens voorbijgangers, zoals
in het geval van de “kopschoppers”
in Eindhoven. Eenmaal sober hebben
veel van de daders spijt over de gang
van zaken en beroepen zij zich op hun
benevelde toestand om een lagere
straf te bepleiten wanneer zij worden
gearresteerd na een geweldsincident.
De politie besteed ongeveer 22 procent

van haar tijd aan alcoholzaken, en in het
weekeinde is dit vaak meer. Bij jongeren
die door agressief gedrag in aanraking
komen met de politie zou bij 70 procent
alcohol in het spel zijn.
Verkeer
Reclames waarin opgeroepen wordt
om een BoB aan te wijzen zijn bij het
Nederlandse publiek welbekend. De
noodzaak daarvan wordt echter niet
door iedereen onderkend. Naar schatting vallen jaarlijks 250 doden in het verkeer vanwege het rijden onder invloed,
en enkele duizenden raken hierdoor
gewond. Onder de gewonden bevinden
zich relatief veel jongen mannen. Het
consumeren van één alcoholisch drankje kan de kans
op een ongeluk al vergroten.
Verslaafden
Alcohol is een verslavend
middel, waarvan in Nederland naar schatting een
half miljoen mensen van
afhankelijk zijn. Verslaafden
hebben vaak problemen
om te functioneren in de
maatschappij. Alcoholisten
hebben vaak verschillende
sociale problemen, maar ook
moeite op het werk. Zo is er
oikos september 2013 | 7

een hoger ziekteverzuim, verminderde
productiviteit, verminderde productkwaliteit, meer bedrijfsongevallen en
heeft problematisch alcoholgebruik ook
een slechte invloed op de werksfeer,
wat resulteert in een verminderde concurrentiepositie van het bedrijf.
Alcohol in de openbare ruimte
Doordat alcoholgebruik in veel gevallen zo problematisch is, is alcoholconsumptie in de openbare ruimte buiten
horecagelegenheden vaak verboden.
De gebieden waarvoor dit geld worden
door de gemeente aangegeven doormiddel van een aanwijzingsbesluit in
de Algemene Plaatselijke Verordening.
Let dus op als je een barbecue in het
park houdt!
Inkomsten en uitgaven
Alcoholmisbruik kost de staat naar
schatting jaarlijks 2,5 miljard euro. Dit
zijn bijvoorbeeld kosten door ziekteverzuim, schade, verkeersongelukken,
gezondheidszorg en justitiële kosten.
Maar alcohol is ook een grote inkomstenbron voor de overheid. In recente
jaren bedroeg de opbrengst van accijns op alcohol ongeveer een miljard
euro per jaar. Daarnaast geldt dat voor
alcoholische dranken ook nog btw moet
worden betaald.
Alcohol in tijden van crisis
Nu tijdens de crisis door de overheid
moet worden bezuinigd, wordt ook
gekeken naar de mogelijkheid om de
accijns te verhogen. Hierdoor zouden
deze inkomsten stijgen en door het
ontmoedigen van drankgebruik de kosten voor de gezondheidszorg dalen.
Zo denken het Nederlands Instituut voor
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Alcoholbeleid, GGZ Nederland, Jellinek
en het Trimbos-instituut jaarlijks honderden miljoenen Euro’s aan inkomsten te
kunnen genereren door de accijns met
50% te verhogen. Klinkt misschien veel,
maar dat is 4 cent per pilsje. Dus, in
tijden van crisis: drink, maar natuurlijk
met mate.
Bronnen:
Alc holinfo.nl
Rijksoverheid.nl
Stap.nl
Jellinek.nl

Leeftijdsgrenzen alcohol
Leeftijdsgrenzen in verschillende landen vergeleken
Tim, redactie - Elk land heeft zijn eigen regelgeving over het kopen en drinken
van alcohol. Waarbij de meeste landen een minimumleeftijd van 18 jaar hanteren,
zijn er ook landen die het iets anders aanpakken.
Verschillende regels
In Nederland mag iemand vanaf zijn
zestiende jaar drinken. Voor dranken
boven de 15% alcohol is er een minimumleeftijd van 18 jaar. De overheid
heeft echter een wet ingesteld dat
ervoor zal zorgen dat vanaf 1 januari
2014, iedereen 18 moet zijn voordat
hij of zij mag drinken. De verschillende
alcoholleeftijden voor de verschillende
dranken is niet exclusief voor Nederland. Ook andere Europese landen
hebben deze regel ingesteld: Duitsland
en Zwitserland hebben bijvoorbeeld
deze regel ook.
Toch zijn we in Nederland niet de raarste
als het gaat om alcoholleeftijden. Waar
het in de meeste landen 18 jaar is, zijn
er ook uitzonderingen. In Paraguay,
Japan en IJsland mag je bijvoorbeeld
pas op je twintigste drinken, en in de
Verenigde Staten pas op je eenentwintigste. Er zijn ook landen waar alcohol
verboden is. In Libië en Pakistan is alcohol niet te krijgen. In sommige andere
Islamitische landen, zoals Tajikistan en
Maleisië, mag er geen alcohol verkocht
worden aan moslims, maar wel aan
andere mensen. Een land dat het echt
bont maakt is Brunei. Alcohol is strikt
verboden en wordt nergens verkocht,
maar als (niet-islamitische) toerist mag
je een liter drank plus 12 blikjes bier in
het land importeren.
In India heeft elke provincie zijn eigen

regels over het drinken van alcohol. In
sommige provinciën is alcohol strikt
verboden, en in sommige delen is de
grens 18 of zelfs 25 jaar voordat je mag
drinken. Ook Canada en Zwitserland
hebben verschillende leeftijden voor
verschillende delen van het land. In
Canada moet je 18 of 19 zijn, terwijl het
in Zwitserland 16 of 18 moet zijn om een
biertje te kopen.
Als je in Nederland een biertje wil kopen moet je je legitimatie zien om te
bewijzen dat je boven de 16 bent. In
sommige andere landen zit er geen
leeftijdsrestrictie aan het kopen van
alcohol. In Griekenland mag je pas
drinken als je 18 bent, maar alcohol
kopen mag iedereen. In Burundi mag
je alcohol kopen als je begeleid wordt
door je ouders. Ook in Luxemburg mag
je gewoon alcohol kopen, al is het wel
aanbevolen voor winkeliers om niet te
verkopen onder de 16 jaar.
Er zijn ook landen waar het, jawel,
legaal is om altijd alcohol te drinken.
In sommige gebieden is er wel een
minimumleeftijd wanneer je drank mag
kopen. Bijvoorbeeld in Marokko mag je
drinken wanneer je wil, maar om het te
kopen moet je wel 18 zijn. Het soepelst
zijn de landen waar er geen minimumleeftijd is voor het kopen en drinken van
alcohol. Bijvoorbeeld in de Comoren of
Cambodja is het voor iedereen toegestaan om alcohol te drinken.
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Te jong om te drinken?
Natuurlijk zijn er ook jongeren die zich
niet houden aan deze regels, en deze
jongeren beginnen al te drinken op
zeer lage leeftijden. In Nederland is de
gemiddelde leeftijd waarop scholieren
beginnen te drinken bijvoorbeeld 13
jaar. Tachtig procent van de jongeren
heeft gedronken voor de legale leeftijd
(16 jaar).
De overheid probeert jongeren onder
de 16 minder te laten drinken, omdat
dit leidt tot hersenschade en geweld.
Hierdoor hebben ze een wet aangenomen dat zegt dat jongeren onder
de 16 die alcohol bij zich hebben, een
boete krijgen. Ook moeten jongeren
onder de 16 die alcohol kopen zich verplicht legitimeren. Wat de overheid ook
heeft gedaan, is de leeftijd verhogen
naar 18 jaar voor alle dranken. Deze
ingreep gaat op 1 januari 2014 in. Door
deze maatregelen hoopt de overheid
10 | Thema - Alcohol

alcoholgebruik onder jongeren onder
de 18 te drukken.
In de Verenigde Staten is er ook een
strenge regeling als het gaat om
drankgebruik onder de legale leeftijd
(21). Tieners (en mensen die 20 zijn)
kunnen een geldboete krijgen als ze
gesnapt worden met alcohol op zak, of
als ze dronken zijn in het openbaar. In
de staat Washington kan je zelfs een
boete krijgen van 5.000 dollar en een
jaar celstraf.
Bronnen:
http://www2.potsdam.edu/hansondj/LegalDrinkingAge.html
http://www.icap.org/Table/MinimumAgeLimitsWorldwide
http://www.stap.nl/nl/home/feiten-en-cijfers.html

Wist-je-datjes
bezopen feitjes
Fabian, redactie - Over de jaren hebben we natuurlijk allemaal ervaring opgedaan
met alcohol en sommigen van jullie kunnen zich terecht tot ‘alcoholdeskundige’
kronen. Toch zijn er nog genoeg interessante dingen over
alcohol die jullie vast nog niet wisten. Wist je bijvoorbeeld dat:
- De vikingen de schedels van hun
vijanden gebruikten als ‘glas’ om uit te
drinken tijdens het vieren van hun vele
overwinningen.
- Hoewel er in sommige landen de
doodstraf staat op dronken achter het
stuur zitten, kan het in Uruguay juist
als officieel excuus gebruikt worden
als je een ongeluk veroorzaakt. “Maar
agent, ik was echt dronken, u moet me
geloven!”
- Het oudste recept ter wereld is het
recept voor bier.
- Vroegere Egyptische geschriften adviseren moeders om hun kinderen naar
school te sturen met voldoende brood
en bier voor de lunchpauze.
- Frederik de Grote van Pruisen was
zo’n groot fan van alcohol dat hij koffie
in zijn rijk probeerde te verbieden om
er zo voor te zorgen dat iedereen aan
de alcohol ging.
- Een fles champagne bevat ongeveer
49 miljoen bubbels .
- Het sterkste bier ter wereld is het
Duitse ‘Schorschbrau Schorsch Bock
43’ en heeft een alcoholpercentage
van 43.
- Er zweeft een alcoholwolk door het

heelal waarmee ongeveer vier triljoentriljoen (18 nullen?) drankjes kunnen
worden gemaakt. Dat zou betekenen
dat er genoeg alcohol in die wolk zit
om tien V.U.G.S.-feestjes mee te geven
of anderhalve introductieweek mee te
organiseren.
Mocht je al deze wistjedatjes gister hebben getest en uitgeprobeerd, dan zul
je nu wel een kater hebben, ook over
deze ‘aandoening’ zijn veel interessante
weetjes die ik je graag zou willen
meegeven.
- Vrouwen hebben meer kans op een
kater dan mannen. Dit komt omdat
vrouwen meer water in hun lichaam
hebben dan mannen. Dit komt dan
weer omdat vrouwen meer lichaamsvet
hebben, wat niet uit water bestaat, en
mannen meer spierweefsel hebben, wat
wel water bevat.
- Alcohol met prik, zoals bier of champagne vergroot de kans op een kater.
Omdat een drankje met bubbels sneller de dunne darm bereikt, wordt het
namelijk ook sneller in het bloed opgenomen.
- Iemands vatbaarheid voor een kater
is een kwestie van genetica. Dit houdt
onder andere in dat Aziaten veel
slechter tegen alcohol kunnen en ook
vatbaarder zijn voor een kater.
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Werken bij InBev
sociaal geograaf bij internationale bierbrouwerij
Interview met Niels Schipper, oud SGPL-student (Sven, redactie) - Niels Schipper
is 36 jaar, woont inmiddels al jaren in Praag en is in 2001 afgestudeerd in de
richting economische geografie aan de Universiteit Utrecht. Na zijn studie heeft
hij diverse banen gehad in Nederland en later in Praag, Tsjechië. Het verhaal
van Niels geeft duidelijk aan dat het werkveld van afgestudeerde geografen en
planologen alles behalve duidelijk afgebakend is. Daarnaast wordt in dit artikel
een bruggetje gemaakt naar het thema van deze oikos. Tussen 2008 en 2012
werkte hij namelijk bij AB InBev, een van de grootste bierbrouwerijen ter wereld.
De studie economische geografie
waar Niels in 1996 aan begon bood
hem weinig uitdaging. Dit neemt niet
weg dat hij wel erg geïnteresseerd
was in de studie. Om zijn horizon te
verbreden en in de hoop om meer
uitdaging te vinden nam hij deel aan
het toenmalige Excellent Tracé van de
universiteit, wat inhield dat hij een half
jaar in Noorwegen kon studeren met
een beurs van universiteit. Ook was hij
actief bij AEGEE, van waaruit hij meerdere landen aandeed binnen Europa. Op
een interrail trip door Europa van 9.000
kilometer ontmoette hij zijn toekomstige
Tsjechische vriendin Petra.
Na zijn studie wilde hij niet direct aan de
slag binnen het vakgebied dat aansloot
op zijn studie. Via zijn broer kwam hij als
programmeur terecht bij Sogeti. Na ruim
een jaar besloot hij dat hij toch meer
met mensen aan de slag wilde gaan en
minder met computers, dus solliciteerde
hij bij diverse bedrijven die meer aansloten bij zijn studie. Uiteindelijk kwam
hij bij ZKA terecht, een onderzoeks- en
adviesbureau in de vrijetijdssector. Hier
heeft hij ruim vier jaar met veel plezier
gewerkt en het werk was ook erg leerzaam. ‘Het was erg fijn om samen te
werken met mensen die expert zijn in
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hun vak’, aldus Niels. De analysevaardigheden die hij tijdens zijn studie zich
eigen had gemaakt kon hij hier verder
ontwikkelen dankzij de gevarieerde opdrachten waar hij mee te maken kreeg.
Nadat zijn vriendin Petra haar dansopleiding in Nederland had afgerond
besloten ze samen naar Praag te verhuizen. Hier kon hij relatief gemakkelijk
aan een baan komen. Bij Accenture
ging hij aan de slag als personeelsmanager. Binnen een jaar groeide zijn
afdeling van enkele mensen uit naar
een afdeling met 58 medewerkers. Een
half jaar later vertrok hij bij Accenture en
ging werken voor AB InBev.
Bij AB InBev, een van de grootste
bierbrouwerijen ter wereld, was het hard
werken. Als process manager stuurde
hij een team aan dat activiteiten van AB
InBev per land in databases verwerkte,
controleerde en analyseerde. Denk
hierbij aan contracten met uitbaters,
afspraken over leveringen, wanbetalers,
et cetera. Na enkele jaren verruilde hij
zijn functie in voor die van project manager. In deze functie leerde hij de ware
aard van het bedrijf nog beter kennen.
Het bedrijf bevindt zich namelijk in een
sector met enorm veel concurrentie,

waardoor de druk om de kosten alsmaar te blijven verlagen enorm hoog
is. Dit merkte hij heel duidelijk binnen
deze functie. Aan hem was de taak om
processen binnen de afdeling efficiënter
te maken waardoor er minder personeel
nodig was en de kosten dus omlaag
konden. Hoewel het werk bij InBev
enorm leerzaam was, was het ook erg
zwaar en was het niet altijd even leuk
om mensen – onder andere in verband
met de efficiëntieslag – te moeten ontslaan. Om die reden ging hij uiteindelijk
op zoek naar een nieuwe baan. Uiteindelijk kwam hij bij zijn huidige werkgever
terecht, namelijk Bodycote.

leuk. Bij InBev was het meer afbreken’.
Hij werkt momenteel in een team van 11
man, waardoor hij niet alleen teamleider
is, maar ook zelf regelmatig bezig is met
het uitvoeren van analyses.

Bij Bodycote heeft hij wederom de functie als process manager en voert hij dus
min of meer dezelfde taken uit als bij zijn
eerste functie bij AB InBev, maar dan
onder minder extreme druk. De werksfeer is daardoor een stuk beter en deze
baan bevalt dus een stuk beter dan die
bij de gigantische bierbrouwerij. ‘Hier
kan ik echt iets opzetten, dat is heel

Tot slot merkt Niels aan de telefoon het
kader van het thema van deze oikos
nog op dat hij een mooie Tsjechische
traditie in eer houdt, namelijk het zelf
stoken van alcohol uit vruchten. De
appels en pruimen uit eigen tuin laten
ze fermenteren, om deze vervolgens bij
een destilleerder te laten vermaken tot
sterke drank.

Terugkijkend op zijn studie en carrière
komt hij tot de conclusie dat veel van
zijn banen inhoudelijk weinig tot niets
van doen hebben gehad met (economische) geografie, maar dat de analytische vaardigheden die in de studie
naar voren kwamen wel heel erg van
pas zijn gekomen. Achteraf bezien heeft
het werk bij ZKA nog altijd het beste
aangesloten bij zijn studie.
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Docenten zijn ook mensen
Marianne de Beer, MSc
Marianne de Beer, docente SGPL - Deze keer in ‘Docenten zijn ook mensen’
een oude bekende van de V.U.G.S. Ze woont in Lombok, bakt graag taarten,
wilde vroeger Spice Girl worden en omschrijft zichzelf als doelgericht, zorgzaam en enthousiast. We maken kennis met Marianne de Beer als docent,
oud-student en reiziger.

Als docent
Als docent kennen we Marianne van
een aantal algemene vakken als Inleiding Sociale Geografie en Ruimtelijke
Vraagstukken Nederland, daarnaast
speelt ze een rol bij verschillende
vakken in de economische geografie.
Hoe is ze Junior Docent geworden? ‘Na
mijn master Economische Geografie en
een mooie reis door Centraal-Amerika
hoorde ik over een vacature als JuDo
bij SG&PL. Ik heb gesolliciteerd en ben
aangenomen. Ik heb een hele leuke
groep collega’s.’ Een van de meest
memorabele momenten tot nu toe is
de Excursie naar Wales voor het vak
Actuele ruimtelijke vraagstukken in
Europa: ‘De excursie naar Wales met
mijn collega Malou Weber was heel
erg gaaf om te doen. Ik ben als student in 2007 zelf op de excursie naar
Wales geweest en ik vond het heel
bijzonder om nu als docent terug te
gaan. Daarnaast hebben Malou en ik
veel lol gehad bij de voorbereidingen
en hebben we een mooie week beleefd
met een onwijs leuke groep studenten.’
Ook is ze enthousiast over de relatie
tussen studenten en docenten op de
opleiding: ‘Wat ik verder altijd heel leuk
heb gevonden, en dat merk ik nu ook
van de andere kant, is het contact tussen studenten en docenten bij onze
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opleiding. Ik vond het wel bijzonder
om in 2012 met het stafcabaret mee te
doen, terwijl ik de keer ervoor nog met
het studentencabaret mee had gedaan.
Dat binnen ons departement dat soort
zaken als een cabaretvoorstelling
worden georganiseerd, is volgens mij
echt uniek.’
Als student
Het is nog niet zo lang geleden dat
Marianne zelf bij de V.U.G.S. rond liep,
hoe was Marianne als student? Menig
etentje en commissie vergadering zijn
gehouden op de kamer van Marianne
in Oudwijk aan de bloesemstraat. Marianne was namelijk een actief lid bij de
V.U.G.S.: ‘Ik voelde me vanaf het eerste
moment thuis bij de V.U.G.S. en ik ben
jarenlang actief lid geweest. Ik vond het
een onwijs mooie tijd, waar ik veel leuke
mensen heb leren kennen en heel veel
leuke dingen heb gedaan. Daarnaast
heb ik ook veel geleerd, bijvoorbeeld
tijdens mijn bestuursjaar (2008-2009) of
in een commissie.’ Naast de V.U.G.S.
speelde de economische geografie een
belangrijke rol tijdens haar studie: ‘Ik
wilde graag SG&PL combineren met
een studie Economie. Uiteindelijke
paste mijn thesis binnen de evolutionaire economische geografie. Ik heb
onderzoek gedaan naar de ontwikkeling

van (oud-)industriesteden Helmond en
Oss en de veerkracht van beide steden.
Ik vond het tot het eind toe een leuk en
interessant proces om mee bezig te
zijn en ik ben trots op het eindresultaat.’
Als reiziger
Zoals elke geograaf houdt ook Marianne van reizen. Favoriet blijken de
Verenigde Staten: ‘Ik ben toch een
beetje verslingerd geraakt aan de Verenigde Staten. De VS hebben eigenlijk alles, van grote wereldsteden tot
indrukwekkende natuur. En die gekke
Amerikanen zijn ook een attractie op
zich.’ In de toekomst wil ze graag een
keer naar de andere kant van de wereld:
‘Mijn vriend en ik willen nog heel graag
ooit naar Japan. Als we dan toch die

kant uitgaan, zou ik voor langere tijd aan
die kant van de wereld willen blijven om
daar ook landen als Indonesië, Australië
en Nieuw-Zeeland te bezoeken.’ Wanneer Marianne dan op vakantie gaat, is
er stiekem toch altijd die geografische
bril: ‘Ik kan die bril prima afzetten en
ergens heerlijk gaan liggen zonnen op
een strand. Maar het leukste vind ik om
een combinatie te maken van strand
en het ontdekken van een land. Die
geografische blik zit er toch een beetje
ingebakken vrees ik.’
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Studeren in het buitenland
Studeren in Boedapest
Björn van Noord, gastschrijver - Inmiddels is het alweer een jaar geleden dat ik
Utrecht voor een half jaartje heb ingeruild voor Boedapest. Wat begon als een
spontaan plan om eens wat meer van de wereld te zien, bleek achteraf een van
de beste keuzes die ik ooit gemaakt heb!

Mijn buitenlandse avontuur begon in
juli 2012 op een Hongaars taalinstituut
waar ik er in korte tijd veel nieuwe
vrienden uit heel Europa heb bijgekregen. ’s Ochtends werd er vier uurtjes
geploeterd om wat basis Hongaars
onder de knie te krijgen en de overige
twintig uur van een dag werden besteed
aan het intensief kennis maken met
het (nacht)leven in Boedapest. Na een
weekje bijkomen in Kroatië startte het
echte studeren aan een Hongaarse
universiteit. Dit vroeg af en toe om het
nodige aanpassingsvermogen maar
was in elk geval nooit saai. Docenten
die 40 minuten te laat kwamen, er
niet over uit konden dat een Hongaar
minder Big Macs kan kopen dan een
West-Europeaan of een college over de
vorm van welk fruitsoort het beste overeenkomt met de economische kernregio van de Europese Unie (conclusie

na 2,5 uur; een fruitsalade). Ook het
international office hield er een nogal
chaotische manier van organiseren op
na, maar uiteindelijk kwam alles altijd
op zijn pootjes terecht. En dan waren
er natuurlijk ook nog de medestudenten
uit Duitsland, Spanje en Frankrijk maar
ook Japan, Turkije en Azerbeidzjan die
vanwege hun culturele achtergrond
opdrachten, grapjes of andere zaken
soms geheel anders konden opvatten
en interpreteren.
Naast studeren was ook het reizen,
ontdekken en genieten een belangrijk
onderdeel van het Erasmusleven. Behalve Hongarije heb ook veel van de
rest van Oost-Europa ontdekt. Zo heb
ik meerdere tripjes ondernomen naar
Oekraïne, Polen, Slowakije, Kroatië,
Slovenië, Servië en Roemenië. Behalve
extreem vermakelijk was het ook heel
interessant om met eigen ogen te zien
hoe mooi en verschillend Oost-Europa
eigenlijk is en om vele vooroordelen te
laten bevestigen of juist bij te stellen.
Want ja.. Roemenen kunnen inderdaad
niet rijden, het Oekraïense platteland
loopt minstens 80 jaar achter op de
rest van Europa en Polen zijn niet vies
van een glaasje wodka. Maar tegelijk
spreken Serviërs prima Engels, zijn
Oekraïense nachttreinen zeer comfortabel en is Slovenië een stuk moderner dan bijvoorbeeld Italië of Frankrijk.
Maar ook in Boedapest zelf was er meer
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dan genoeg te beleven en was er elke
dag wel iets te doen. Kanoën op de
Donau, schaatsen in het park, feesten
op Sziget, relaxen in een badhuis en
elke dag was er wel weer een nieuw
café om te ontdekken.
Maar het half jaar in het buitenland was
meer dan zes maanden feest. Boedapest is de stad waar ik een half jaar
midden in het centrum heb gewoond,
waar ik de mooiste plekjes, goedkoopste restaurantjes en het hele openbaar
vervoersnetwerk op mijn duimpje heb
leren kennen en waar ik volop van het
leven heb kunnen genieten. Tegelijkertijd was Boedapest ook de stad
waar ik dagelijks werd geconfronteerd
met de vele daklozen op straat, de stijgende prijzen in de supermarkt terwijl
de gemiddelde Hongaar veel minder
had te besteden dan een Erasmusstudent en de stad waar je als je je ogen
echt opende je kon merken dat zelfs in
2013 democratie binnen de Europese
Unie helemaal geen vanzelfsprekendheid hoeft te zijn. Ook werd ik omringd
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door vrienden uit zowel Oost als West
Europa die zich niet zoals ik afvroegen
hoe hun toekomst er uit zal zien, maar of
ze ondanks hun opleiding in eigen land
überhaupt wel een toekomst hebben.
Een semester in buitenland geeft je
ook de kans een hele hoop over jezelf
te leren. Zelfs in een land als Hongarije
wat als toerist toch niet heel exotisch
overkomt, vind je jezelf als inwoner
ineens terug in een geheel andere
wereld. Je raakt bevriend met mensen
uit verschillende culturen met ieder hun
eigen gebruiken, gewoonten en referentiekaders. Met je eigen familie, vrienden
en de rest van je vertrouwde leventje
op meer dan 1000 kilometer afstand
geeft dat soms de mogelijkheid zaken
te relativeren en met een hele frisse blik
naar jezelf te kijken.
Zoals misschien al wel is gebleken uit
al het bovenstaande heb ik nooit spijt
gehad van de beslissing om een half
jaartje in Boedapest te gaan studeren.
Ik heb me al die tijd prima op mijn plek
gevoeld en er een hele
‘Europese familie’ bijgekregen. Terwijl de dozen nog
steeds niet helemaal zijn
uitgepakt zitten de eerste
vriendenbezoekjes in Berlijn
en Sardinië er alweer op
en hoop ik dat er nog vele
mogen volgen. Het was een
tijd om nooit te vergeten en
voor iedereen die erover
twijfelt om er een half jaartje
tussenuit te gaan heb ik dan
ook maar één advies; GA!

Dancesplash 2013
poolparty
Isa Kleij, gastschrijver - Er is een feestje in een zwembad, dat laten we ons geen
twee keer vertellen, want zo vlak voor de zomervakantie is bier drinken met je
voeten in het water ongeveer het enige waar we aan kunnen denken.
Het feestje begon goed met strandballen. Erg goed voor de bonding met
andere studieverenigingen want die
gingen natuurlijk alle kanten op en als
ze eenmaal in de dj booth lagen kreeg
je ze ook niet meer terug. Wat ook erg
goed was voor de bonding was het
kleine badje met ijskoud water waar
je, als je iets te dicht bij kwam, ineens
ingegooid werd. Voor de mensen die
meer van warm water hielden waren
er gelukkig ook bubbelbaden. Hier kon
je op je gemak je biertje opdrinken als
je even klaar was met de drukte in het
grote bad.
Na een tijdje verdronken de meeste
strandballen en werd het water steeds
geler, hopelijk vooral door gemorst
bier. Het was gezellig druk
in het zwembad en er werd
gedanst en gedronken waarbij
je je bier met je leven moest
beschermen. Als je even aan de
drukte wilde ontsnappen kon je
jezelf de wildwaterbaan in laten
trekken. Deze ging nog verrassend hard en hoe verder de
avond zich vorderde, hoe meer
je je een weg moest banen door
de enorme hoeveelheid plastic
bekertjes die in het zwembad
terecht was gekomen. Er werd
natuurlijk geklommen op de
toren in het midden van het
water want op elk feestje willen
mensen op het podium dansen.

Onder deze mensen was een groep
jongens in speedo’s die deze om een
onverklaarbare reden heel graag wilde
showen aan de rest van het publiek.
Toen de DJ er natuurlijk volgens iedereen veel te vroeg mee ophield, werden
diverse verenigingsliederen ingezet
waarna we toch nog snel maar vriendelijk door volhoudende crewleden het
zwembad uit werden geveegd. Toen
we in de snackbar onderweg naar huis
vertelden dat ons haar nat was omdat
we inderdaad net uit het zwembad
kwamen werden we toch wat vreemd
aangekeken. Feestje in het zwembad,
volgend jaar zeker weer.
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Ontwikkelingscommissie
Ontwikkelingslezing en Foundation Care for All
Laurien Petri - Een jaar lang is de ontwikkelingscommissie vol enthousiasme
bezig geweest om studenten op een leuke manier bewust te maken van
ontwikkelings(geografie)-vraagstukken. Dit hebben we op verschillende manier
gedaan, zo hebben we activiteiten georganiseerd en zijn er inzamelingsacties
Op 17 juni was het tijd voor de laatste
activiteit van de ontwikkelingscommissie; Een lezing met als onderwerp, Is
gelijkheid op te lossen in de wereld van
nu? –Unicef en Equity-. De lezing werd
gegeven door Pauline neefjes die werkzaam is bij Unicef. Ze vertelde over de
ongelijkheden in de wereld en
uitdagingen betreffende deze ongelijkheden. Daarnaast vertelde ze hoe ze
als Sociaal Geograaf bij Unicef terecht
is gekomen. Na de lezing werd de winnaar van de Positive World Press Photo
wedstrijd bekendgemaakt. Van de 64
inzendingen, had de ontwikkelingscommissie een top-10 uitgekozen, waarop
gestemd kon worden. Er is uiteindelijk
door meer dan honderd mensen gestemd. Met een meerderheid van de
stemmen heeft Eileen Buiting haar foto
van twee uitbundig lachende kinderen
op canvas gewonnen.
Deze avond stond ook in het teken van
het goede doel van de ontwikkelingscommissie. Het hele jaar door heeft de
ontwikkelingscommissie verschillende
inzamelingsacties gehouden voor het
goede doel: Foundation Care For All. Zo
is er een rad van fortuin geweest, kon je
sjoelen voor het goede doel en is er een
drie gangen diner georganiseerd. Na de
lezing was de laatste inzamelingsactie
voor dit jaar, namelijk de verkoop van
taarten. Het was nog even spannend
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of we ons doel voor dit jaar van €400
euro zouden gaan halen, maar door de
hongerige mensen in de Cambridge Bar
is er massaal taart gekocht.
Hierdoor kunnen we met trots zeggen dat
alle inzamelingsacties bij elkaar ongeveer
€440 hebben opgeleverd. Dit is een heel
mooi bedrag, waarmee we de studie
van een jongere in Nepal voor een jaar
kunnen sponsoren. Onder het genot van
enkele drankjes werd er door de commissie geproost op het geslaagde jaar
met de leuke activiteiten die we hadden
georganiseerd en de geslaagde acties die
op poten zijn gezet.
Voor meer informatie over het goede doel
kun je kijken op www.fcfa.nl. Iedereen die
dit jaar mee heeft gedaan aan de inzamelingsacties, bedankt!

Staf-studentenvoetbal
een zwaarbevochte overwinning
Fabian, redactie - Het is 12 juni 2013. Het is weer tijd voor de wedstrijd van het
jaar. Het staf-studentenvoetbal waarbij een team van studenten het opneemt
tegen een team van docenten onder leiding van Fred Toppen.
Dit jaar had het studententeam te kampen
met een zeer krappe selectie omdat er
maar 12 deelnemers zich hadden ingeschreven waarvan er ook nog eens eentje
met een slepende blessure te kampen
had. Toch wisten de studenten een volwaardig team op de been te krijgen met
op goal Danny en achterin Linsey, Wouter,
Benno en Jip. Het middenveld bestond uit
Fabian, Matthijs, Thomas en René. Tot
slot waren de twee spitsen Siebe en Max
Narinx. De bank werd warm gehouden
door pinchhitter Max Gerritsen. Het begin
was voor de formatie van de studenten.
Het fris ogende elftal kwam al vroeg op
voorsprong door een goede loopactie
en een even zo goede afronding van
topspits Siebe. De brilstand werd van het
scorebord afgeveegd en vervangen door
een 1-0 voorsprong. Even later was het
de vliegensvlugge rechtsmidden Fabian
die een panklare voorzet afleverde op
wederom Siebe. Hij liet wederom het net
bollen en tekende voor de 2-0. Dit was ook
de ruststand nadat het docententeam in
de eerste helft niet heel gevaarlijk was. In
de rust kwam René op goal te staan om
zo Danny een veldpositie te verschaffen.
Ook werd er in het veld het nodige schuifwerk verricht. Dit, in combinatie met de
vermoeidheid van de krappe selectie,
bleek echter geen goede zet want al snel
kregen de docenten de overhand. Na een
paar knappe reddingen van René kon hij
niet voorkomen dat de aansluitingstreffer
op het scorebord kwam, 2-1.

De rest van de wedstrijd was het een
kwestie van naar achteren voetballen,
en ook de komst van pinchhitter Max
Gerritsen kon daar geen verandering in brengen. Uiteindelijk bleef het
door goed keeperswerk en een paar
knappe verdedigende acties toch 2-1
en konden de studenten de beker mee
naar huis nemen. Na de wedstrijd was
het tijd voor de prijsuitreiking en de
barbecue, alwaar Leo Paul en Fred
Toppen namens de docenten een
paar treffende vergelijkingen maakten
met de WK finale van 1974. Vorig jaar
konden ze namelijk niet zo’n vergelijking maken omdat er nog nooit een WK
finale met 9-0 is verloren. Niettemin
kwamen de studenten dit jaar goed
weg en is het hopen op een bredere
selectie voor volgend jaar.
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Blokarten
Stralend weer en sterke wind
Sven, redactie - Op 31 mei pakte de Sport & Spel commissie uit met een voor
velen nog onbekende activiteit, namelijk Blokarten. Dat het weinig van doen had
met de welbekende karts met verbrandingsmotor werd al snel duidelijk, maar
of het net zo leuk of misschien zelfs leuker zou zijn was voor vrijwel iedereen
nog even afwachten. Dat het een leuke dag zou worden stond echter vast, want
het weer was perfecte voor een strandactiviteit!
Na een korte instructie op het strand
van IJmuiden over de werking van de
karretjes met een enorm zeil konden we
van start gaan. Niet iedereen begreep
direct wat de bedoeling was waardoor
er wat spookrijders ontstonden die de
activiteit nog wat spannender maakten
dan hij al was. Na een paar rondjes
kregen de meeste mensen de smaak
wel te pakken en al snel scheerden de
driewielertjes met flinke snelheden in
achtjes over het strand. Het was vooral
lastig om goed in te schatten hoe de
wind precies stond en op welk moment
je je zeil moest strak trekken en op welk
moment je het touw juist moest laten
vieren. De een slaagde er wat beter
in om op de juiste manier gebruik te
maken vande wind dan de ander en het
kwam dan ook niet zelden voor dat er
een kart omver werd getrokken of dat
iemand stil kwam te staan in de bocht.
De begeleiding kwam vaak snel te hulp
waardoor je in zo’n geval weer snel
verder kon scheuren. Dat er midden
op het parcours, waar de karts elkaar
kruisten, geen botsingen hebben plaatsgevonden is met de stuurmanskunsten
van sommige deelnemers nog steeds
wel een klein wonder te noemen. Voor
degenen die flinke snelheden wilden
halen waren er karts met grote zeilen.
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Mensen die het wat rustiger aan wilden
doen konden voor een middelgroot tot
klein zeil kiezen. Zo was er voor elk wat
wils! Na enige tijd werd ook duidelijk
zichtbaar dat de een meer genoot van
een lekker rustig ritje, terwijl de ander
liever op slechts twee wielen, half in de
wind hangend, de ander voorbij scheurde. Iedereen wist zich dus prima te vermaken en zelfs langs de kant toekijken
naar hoe anderen voorbij scheurden
was geen straf met het prachtige weer
en de gekke capriolen die sommige
deelnemers uithaalden.Toen iedereen
weer veilig zijn of haar kart aan de kant
had geparkeerd was het tijd voor een
drankje aan de kust, gevolgd door een
diner in Haarlem. Al met al was het een
heerlijk dagje om het weekend
mee te beginnen!

Grote nachtactiviteit
V.U.G.S.'ers in Delft
Hester Ansems, gastschrijver - Op donderdag 13 juni was het dan zo ver: eindelijk
was het tijd voor grote nachtactiviteit. Na onze voorafgaande zoektocht naar
prinses Peach (wat tot frustratie van velen een blik perziken bleek te zijn) tijdens
de kleine nachtacitivteit in Utrecht konden we nu dan eindelijk op zoek naar de
échte prinses Peach. En wat is nou een mooiere studentenstad om 's avonds
laat in rond te dwalen dan Delft.
Dat dit een onvergetelijke avond zou
worden was al duidelijk vanaf het moment dat we ons verzamelden in de
trein die om 21:00 naar Delft vertrok. De
combinatie van een schokkende trein,
veel luidruchtige V.U.G.S.'ers, drank
en dobbelstenen zorgden ervoor dat
de stemming er vanaf het begin af aan
al goed in zat.
Toen we dan eindelijk in Delft, de voorheen onbekende locatie, beland waren
werden we in groepen verdeeld om zo
op de meest tactvolle wijze op zoek
gegaan naar de befaamde prinses.
Vanwege de drankjes die wij al hadden
weggewerkt (die menig man overigens
ook nog aardig wat tientjes
heeft gekost omdat de politie in Delft niet zo soepel
was als verwacht) verliep
deze zoektocht echter niet
volledig tactisch maar verzamelden we daarentegen
wel een hele hoop goede
herinneringen. Zo raakten
we meerdere malen de
weg kwijt en hebben we
het 's avonds laat nog op
een rennen moeten zetten
vanwege een achtervolging
door boze huisvrouwen omdat liedjes 'zingen' (wellicht

beter verwoord als schreeuwen) in
een speeltuin midden in een woonwijk
blijkbaar toch niet geheel gewenst was.
Tijdens dit avontuur raakten wij al 3/4
van onze meegekregen gadgets kwijt.
Een aantal hilarische spellen verder
werden we met de nodige aanwijzingen
via de telefoon uiteindelijk weer naar
de grote markt geloodst. Aan het begin
van de zoektocht kregen we weeral een
aantal (meest uiteenlopende) attributen
mee die we met ons leven moesten beschermen, die daar vervolgens geteld
werden om zo met een bingospel de
winnaar te bepalen.
Na onszelf gehaast te hebben voor
de trein hebben we onszelf weeral overtroffen luidruchtigheid in de
trein betreft. Wat er deze
2-uur durende reis gebeurd is, gegeven het feit
dat drie flessen sterk zijn
verdwenen en mensen
op de bagagerekken zijn
geëindigd, laat ik verder
aan jullie eigen fantasie
over. Het was in ieder geval
een geweldige activiteit
waaraan ook in de toekomst zeker deelgenomen
moet worden!
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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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Ouderdag
Ouders in de tentamenzaal
Lisan, redactie - Vrijdagochtend 14 juni stonden de leden van de Sjaarsraad
om 10:00 uur klaar om 57 enthousiaste ouders te ontvangen op de Ouderdag.

De dag begon met een introductie in
het reilen en zeilen van de V.U.G.S.
Jurjen Veldhuijzen gaf een korte uitleg
over de verschillende functies van de
studievereniging en maakte duidelijk
dat deze naast gezelligheid, feestjes
en leuke commissies ook een serieuze
kant biedt. Vervolgens werden de ouders ingelicht door Jos Bierbooms, die
dieper in ging op de studie zelf en zaken
besprak zoals opbouw van de studie,
studiebegeleiding en
toekomstperspectief.
Vragen zoals: “Wat
studeert mijn dochter
nou eigenlijk precies?”
en “Wat kan mijn zoon
er later mee worden?”
had hij natuurlijk al
zien aankomen en
handelde hij dan ook
soepel af. Zoals verwacht konden de ouders de humor van Jos
wel waarderen en ging de tijd snel voorbij.Na een korte koffiepauze begon het
inhoudelijke onderdeel van het programma en werd de geografische kennis van
de ouders verbreed door Martin Dijst, die
een hoorcollege gaf over tijdgeografie.
Tijdens de lunch konden de moeders
en vaders deze informatie eens rustig
overpeinzen, maar uiteraard kozen de
meeste ouders ervoor om eerst uitvoerig
de kinderen te bespreken. Na het leggen
van een goede bodem kon het actieve
deel van het programma beginnen en

kwam de ene helft van de groep in beweging voor de rondleiding op de Uithof,
terwijl de andere helft aan het werk
werd gezet door Malou Weber. Tijdens
haar werkcollege moesten de ouders
in groepsverband een SWOT-analyse
maken van een casus uit het vak Geografie & toerisme. De rondleiding over
de Uithof werd gegeven door de commissieleden van de Eerstejaarsraad, die de
enthousiaste ouders van alles vertelden
over de beste studieplekken, de V.U.G.S.-kamer
en het kantinevoedsel.
Aan het eind van de dag
werd alle opgedane kennis getest aan de hand
van een klein tentamen.
Dit werd door de ouders minder gevreesd
dan door menig student, aangezien een
groot deel voorbereid
met notitieboekjes op de
ouderdag was verschenen en bij ieder
onderdeel ijverig aantekeningen had
gemaakt. Ondanks de aanwezigheid
van een aantal geografen was het toch
een huisarts die het tentamen het beste
maakte en er met een prachtig diploma
en een fles wijn vandoor ging. De moeders en vaders bleven nog even hangen
tijdens de borrel om met elkaar en hun
kinderen een wijntje te drinken, waarna
iedereen tevreden en vooral goed geïnformeerd naar huis ging.
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Ledenfeest
Jaarafsluiting in de Yumbo
Sven, redactie - In de laatste week van juni was het tijd voor het ledenfeest met
het welbekende recept: een feestkeet in Bunnik genaamd de ‘Yumbo’, barbecues, een verrassing, een bierestafette en natuurlijk een grote gemengde groep
V.U.G.S.’ers. Is dat na al die jaren nog steeds leuk? Ja, dat is nog steeds leuk!

Het weer was zoals we dat mogen
verwachten in de zomer en dus konden
de kersverse vakantiegangers van de
V.U.G.S. lekker buiten barbecueën.
Terwijl men zich tegoed deed aan vlees,
salades, brood en veel sauzen, werd
ondertussen de verrassing van stal
gehaald. Voor dit jaar stond de klaverbungee op het programma. Deelnemers
zaten in het midden aan elkaar vast met
een elastiek en moesten 8 staafjes van
de middenzuil naar de rand van hun
hoek brengen en hier met klittenband
vastmaken. Niet iedereen nam deze
manier van spelen even serieus en
al snel lagen deelnemers in hoopjes
boven op elkaar, vastgebonden aan de
middenzuil. Ook de staafjes belandden

meestal in de struiken of tegen andere
deelnemers aan in plaats van op de
rand van het opblaasbare gevaarte,
maar de pret was er zeker niet minder
om.
Terwijl de een zich uitleefde op de klaverbungee nam de ander nog een biertje
of een glaasje fris, ter voorbereiding op
de bierestafette. Voor de bierestafette
volgde eerst nog de bekendmaking
van het thema van de Dies-week. In
deze week vinden vele activiteiten
plaats, ter ere van de 91ste verjaardag
van de V.U.G.S. De bierestafette die
hierop volgde werd traditioneel geopend door het bestuur tegenover het
kandidaatsbestuur te plaatsen aan de
estafettetafel.
Door de oplettendheid van voordrinkers
Nils en Jip speelde niemand onbestraft
vals. Een aantal dames kon maar
moeilijk van de fanatieke voordrinkers
afblijven, maar hierdoor lieten zij zich
niet al te veel afleiding. Na een spannende finale werden de tafels weer
opgeruimd en mondde de estafette uit
in een feestje waarbij de nodige liederen
werden gezongen. Aan het eind van de
avond ging iedereen moe maar voldaan
richting huis. Voor de meeste mensen
was dit immers het begin van een mooie
zomervakantie!
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Survivalweekend
survivallen als Bear Grylls, met een maag vol pils
Jessy, redactie - Op 31 juni vertrokken we met z’n allen naar de Ardennen om
even flink te gaan survivallen. We waren maar met z’n zeventienen, dit betekende
niet veel mensen maar wel veel gezelligheid!

De eerste avond wijdden we in met een
aloude V.U.G.S-traditie: barbecuen en
veel bier drinken! Door flinke regenval
op de eerste avond verscholen we ons
in het heerlijk ruikende hutje op de hei.
Na wat biertjes gedronken te hebben
werd het tijd voor het spel van de avond,
weerwolven! Na uren gezellig stoken
en zitten bij de haard, gingen de meest
mensen naar hun tentje om nog een
paar nodige uurtjes slaap te pakken
voordat het uitputtende survivalparcours
zou beginnen de volgende dag.

De volgende dag begon met een lekker
ontbijtje verzorgd door de survivalcommissie. Nadat we onze kracht bij elkaar
gegeten hadden en onze brakke kopjes
een beetje wakker waren geworden,
werden we opgehaald door onze survivalbegeleiders. We kregen eerst een
‘oefen’ uitdaging waarbij we wedstrijdjes
tegen elkaar deden om zo snel mogelijk
een net op te klimmen en met een mooie
koprol aan de andere kant te komen.

Na dit warmmakertje begonnen we met
het echte werk, een sterk gevarieerd parcours waarbij er een rivier overgestoken
moest worden, zonder zekering! Er waren
parcours met netten, boomstammen en
touwen. Er was dus genoeg diversiteit en
af en toe was ook de nodige creativiteit
vereist om de overkant te bereiken. Met
de mededing van de begeleiders dat er
altijd wel iemand nat terug moest naar de
tent begonnen we vol verwachting aan de
verschillende uitdagingen.
De uitdagingen gingen de
een wat makkelijker af dan
de ander, maar uiteindelijk
bereikte iedereen bij de
uitdagingen de overkant wel
of het nou via het parcours
was of zwemmend.. Het
laatste parcours bleek echter wel de ultieme uitdaging
te zijn, sommige mensen
wilden hem daarom ook niet
doen en de degenen die
zich er wel aan waagden kwamen zeker
niet allemaal droog aan! Na alweer een
lekkere barbecue aan het begin van de
avond, ging de bierestafette van start!
Voor zestien mensen kwamen we met
verassend veel teams, waardoor het niet
gek was dat er al een flinke feeststemming aanwezig was om 10 uur s’avonds!
De avond werd memorabel afgesloten
met veel drankgelal en dansjes om het
kampvuur.
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Aankondigingen
Activiteiten oktober & november
Het eerste weekend van oktober (4,5 en 6 oktober) vindt de Buitenlandse Binex plaats, een
driedaagse excursie naar Brussel. Het belooft een mooi weekend te worden waarin zowel de
ruimtelijke ontwikkelingen in de stad, als ook positie van Brussel binnen de Europese Unie zullen
worden belicht. Daarnaast is er natuurlijk de gelegenheid om (het) Brussel(se nachtleven) zelf te
verkennen!
Van 7 t/m 13 oktober is de Dies-week. In deze week zal de 91ste verjaardag van de V.U.G.S.
worden gevierd met onder andere een Biercantus en een Dies-feest. Voor een volledig overzicht
van de activiteiten kijk je op de website!
Het jaarlijks terugkerende pooltoernooi vindt dit jaar plaats op 24 oktober. Zin om lekker een
avondje ontspannen te poolen of juist bloedfanatiek te strijden om de beker? Houd de inschrijflijst
op de V.U.G.S.-kamer in de gaten!
Op maandag 11 november is de eerste lezing van het jaar in de Cambridgebar! Kom van te voren
gratis eten en verreik je kennis met het interessante verhaal van de gastspreker.
Ben jij bezig met het schrijven van je thesis of ben je gewoon benieuwd hoe je het beste je thesis
kan aanpakken in de nabije toekomst? Kom dan naar de thesismiddag op 12 november! Hier
zullen studenten die hun thesis al hebben geschreven tips en trucs geven die van pas komen bij
het schrijven van je thesis. Uiteraard is hier ook de mogelijkheid tot het stellen van vragen.
Op dinsdag 19 november zal de carrièredag plaatsvinden! Dit is dé manier om met bedrijven
binnen ons vakgebied in contact te komen. De bedrijven verzorgen verschillende workshops
en daarnaast is er een borrel waarop je op informele wijze kennis kunt maken met werknemers
van verschillende bedrijven.
Zin in een feestje? zet dan alvast het eerstejaarsfeest op 20 november in je agenda! Laat je niet
misleiden door de naam: dit feest is toegankelijk voor alle V.U.G.S. leden en ook voor niet-leden.
Het feest zal plaatsvinden in het oude vertrouwde K-Sjot.

Voor meer informatie & activiteiten ga je naar www.vugs.nl!
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