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Voorwoord

Volg ons op Facebook!
www.facebook.nl/YOUtrecht

‘Pas op Utrecht, YOUtrecht komt eraan!’ Na een heerlijke 
zomer vol drank, zon en mooie vrouwen, moest het echte 
leven weer beginnen. Na een alcoholrijke introductie moest 
ik en natuurlijk de rest van mijn redactie onze bierbril afzetten 
en onze leerbril weer opzetten. Na minder dan twee dagen 
was ik opeens hoofdredacteur, en als ik had geweten wat me te 
wachten stond had ik dit baantje misschien niet aangenomen. 

Het begon als een gezellige boel, met veel grappen en 
grollen, maar dit groeide al snel uit tot een serieuze redactie. 
Eentje waarin werd samengewerkt, en MEESTAL goed 
gecommuniceerd. Er waren een aantal kleine misverstandjes, 
maar dat hoort erbij. 

YOUtrecht heeft  een levendige redactie van twaalf erg 
verschillende individuen, die hecht samenwerken. Waaronder 
Colton (Adjunct) die niet alleen goed is in biertjes weg 
tikken, maar ook geweldig is als onze artdirector. Hij heeft  
een discipline waar je u tegen kan zeggen, zo heeft  hij tot 
laat in de nacht gewerkt op InDesign om onze plank af te 
krijgen, waar wij erg trots op zijn. Dan heb je nog Michelle 
(Beeld-redacteur) die in de derde week onze redactie kwam 
versterken, zij had nog geen idee waar we waren of wat we aan 
het doen waren. Ondanks dit alles had zij al snel een idee voor 
een artikel en sprong er meteen in. Na de eerste week ontving 
ik in mijn mailbox al een eerste geschreven artikel van haar, 
dat noem ik ‘dedication’. Een ander goed voorbeeld is Anna 
Neeltje (Eindredacteur). Zij werd in week vijf  aangesteld als 
nieuwe chef eindredacteur en nam haar taak heel serieus. Zo 
delegeerde ze direct alle artikelen en zette de eindredactie aan 
de slag. De redactie van YOUtrecht is levendig, enthousiast 
en heeft  een frisse kijk op het leven, en dat maakt ons zo 
uniek! Een standje af en toe was nodig en hierdoor realiseerde 
iedereen zich dat ze fl ink moesten aanpoten. Ik wil daarom 
alle leden van de redactie van YOUtrecht bedanken voor alle 
tijd die zij in deze editie hebben gestoken. Ik weet zeker dat 
er nog veel meer van deze geweldige uitgaven zullen volgen. 

Tot YOUtrecht!!!

‘Pas op Utrecht, 
YOUtrecht komt eraan’ 

og een beetje zomer in YOUtrecht 

Jasper reekersJasper reekers
Jasper.reekers@student.hu.nl
http://www.facebook.com/pages/
YOUtrecht
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Het was leuk en het was elkaar 
steeds opnieuw een schop onder 
de kont geven. Het was lachen en 
stressen. Het was restaurantjes en 
kroegjes bezoeken om er over te 
kunnen schrijven en het was Henk 
Westbroek interviewen. Er zijn 
vervelendere dingen..

Anna Neeltje de Boer 
annaneeltje.deboer@student.hu.nl

Ik heb deze opdracht als onwijs creatief ervaren en met een van leukste 
groepen ooit. Iedereen is zo gezellig, gedreven en zo begaan met het 

vak dat we elkaar er hoe dan ook elke keer weer doorheen slepen. We 
hebben een goed teamwork geleverd en de gezelligheid was altijd op zijn 
plaats. Grote complimenten voor alle redactieleden. Ikzelf was ingedeeld 
bij de beeldredactie en heb daarnaast samen met Anniek een fotoreport-
age gemaakt over A Utrecht Tale of Light, dit was voor mij persoonlijk 

de leukste ervaring en de foto’s zijn erg mooi geworden.

Michelle van Oort
michelle.vanoort@student.hu.nl

Alles al gezien alles al gedaan, 
en dan toch nog erachter komen 
dat er nog meer te doen is in 
Utrecht. Ik heb het ontzettend 
gezellig gehad met de redactie. 
Een persoonlijk hoogtepunt was 
een Amsterdammer die heel 
enthousiast werd over Utrecht 
toen hij eenmaal boven op de dom 
stond!

Jelle Griffi  oen
jelle.griffi  oen@student.hu.nl

Een geweldig team. Dat is het zeker. 
Ja, een paar kleine misverstandjes. 
Ieder mens maakt fouten. En 
wat zeggen ze ook al weer. Van 
je fouten moet je leren. Precies. 
Dat hebben we ook gedaan. We 
beginnen pas en er wordt nu al 
maatwerk geleverd. Voor onze 
eerste uitgave vind ik dat iedereen 
trots op zichzelf mag zijn.

Stephan van Strien
stephan.vanstrien@student.hu.nl

Wauw. Daar lag ie dan onze eerste 
editie van ons allereerste tijdschrift , 
om nog maar te zwijgen over de 
opvolgende edities. Een geweldige 
ervaring met een toff e redactie. 
Keep up the good work people! 

Naomi Defoer
naomi.defoer@student.hu.nl

e Redactie D

De afgelopen weken heb ik het werken bij de redactie van YOUtrecht 
als zeer plezierig ervaren. Vanuit allerlei verschillende hoeken komen er 
nieuwe indrukken, waar mee je allemaal goed mee om moet gaan. Dit 

was niet altijd even makkelijk. Echter, ik denk dat de gehele redactie hier 
goed uit is gekomen. Complimenten!

Persoonlijk vond ik het erg leuk om aan dit blad te werken. Ik hoop dat 
ik deze ervaring in de toekomst kan toepassen.

Pim van der Kolk
pim.vanderkolk@student.hu.nl

De afgelopen weken met de 
redactie zijn voorbijgegaan als 
afgelopen zomerweer: het was 
voorbij voor ik er goed en wel klaar 
mee was. Een mooi team met brute 
bazen, waarbinnen ik fantastisch 
mooie taken op me mag nemen. Ik 
zou het zo weer overwegen!

Colton Armstrong
colton.armstrong@student.hu.nl

Het was top om de artikelen 
te schrijven voor het blad 
YOUTRECHT. De creativiteit van 
de groep was hoog en er kwamen 
veel goeie ideeën uit voort. 

Michael van Otterlo
michael.vanotterlo@student.hu.nl

YOUtrecht is tof. Onze redactie ook. Iedereen is heel eigen en dat maakt 
ons tijdschrift  juist zo veelzijdig. Samen met Colton en Michael ben 
ik verantwoordelijk voor de vormgeving en de huisstijl van ons blad. 

Voor mij iets totaal nieuws en zeker een uitdaging, maar ook erg leuk. 
Na weken hard werken ligt de First Issue van YOUtrecht bijna op het 

bureau en als ik terugkijk op deze periode mogen we denk ik best trots 
zijn. Er is veel overlegt, nagedacht, geleerd, problemen overwonnen en 
natuurlijk vooral heel veel samengewerkt met een wel heel mooi resul-

taat. YOUtrecht!

Marijke Koster
marijke.koster@student.hu.nl

Het werken met onze YOUtrecht 
redactie was heel leuk, ondanks 
dat we soms onze ups
en downs hadden. Samen hebben 
we een onwijs gaaf tijdschrift  
gemaakt en ik weet
zeker dat studenten die in 
Utrecht gaan studeren er veel aan 
zullen hebben.

Fallon van der Starre 
fallon.vanderstarre@student.hu.nl

Als chef-beeldredacteur ben ik 
met mijn fotocamera op plekken 
geweest in Utrecht waar ik 
normaal nooit zou komen. De 
fotoreportage (Trajectum Lumen) 
was een geweldige ervaring om 
mee te maken en in elkaar te zetten. 
De samenwerking met Jelle en 
Michelle verliep daar heel goed. Ik 
vind dat onze redactie elkaar heel 
goed aanvult en Jasper heeft  ons 
geweldig goed gemotiveerd.

Anniek Münstermann
anniek.munstermann@student.hu.nl
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Waarom Utrecht
Anniek Münstermann

en WAAROM NIET
Colton Armstrong

Naar het schijnt laat Utrecht zich 
studentenstad noemen. Op zich 
een slimme zet. Meer belasting, hip 
stadsimago; voor Utrecht niets dan 
goeds. Van meneer de burgemeester 
begrijp ik het prima.

Maar dan die studenten. Waarom in 
vredesnaam Utrecht? Omdat de 
burgervader zo hoog opgeeft  van de stad? 

Omdat de uni en de hogeschool het zo goed 
vinden? Je gaat als student zijnde toch niet naar 
een stad als Utrecht? 
Zo stil, nietszeggend, neutraal en ja, bijna 
comatoos als ze is denk ik inderdaad dat studenten 
niet zozeer voor Utrecht, maar eerder tegen de 
overige steden kiezen. Laten we samen het rijtje 
der grote Nederlandse steden eens afgaan.
Allereerst is daar natuurlijk Amsterdam, onze 
hoofdstad. Dat is één groot monument. Niets 
anders dan stoffi  ge herenhuizen op rotte palen. 
Gelijk daar achteraan hebben we Rotterdam. 
Leuk hoor, die brug, maar ik woon liever niet in 

Contact/Reageren?
anniek.munstermann@student.hu.nl
colton.armstrong@student.hu.nl

Utrecht: de stad van de vele grachten, terrasjes, uitgaan, 
kamernood, de Domtoren en een grote geschiedenis. Tevens 
is Utrecht een studentenstad. Er wonen er dan ook 70.000! 
Maar waarom kiezen zij voor Utrecht? Utrecht is toch 
eigenlijk helemaal niet zo uniek?       Nou… Eigenlijk wel.

Het eerste wat mij opvalt in Utrecht is dat er 
bijna geen toeristen komen. De mensen die 
je op de terrasjes ziet zijn over het algemeen 

Utrechters. En dan niet zomaar Utrechters: het zijn 
heuse liefh ebbers van hun stad. De terrasjes zitten 
overvol. Logisch, want als de zon schijnt komen 
de grachten nog beter uit de verf. Het centrum is 
dan ook een bruisend gebied. Tevens is het fi jn dat 
je een herkenningspunt hebt: de Dom. De toren 
steekt werkelijk overal bovenuit. Ben je de weg 
kwijt? Geen probleem, je loopt naar de Dom en 
weet zo weer waar je heen moet.
In de omgeving van de Dom zijn ontzettend 
veel leuke winkeltjes. Vooral designwinkels, 
cadeauwinkels en soortgelijke winkels zijn er 
in overvloed. Maar vergeet vooral niet de vele 
restaurantjes en cafés. Deze zijn vaak gevestigd in 
de werfk elders langs de gracht. Je kunt dus écht pal 
langs het water eten, in plaats van dat je boven op 
een stoepje zit en bang bent dat je achterover de 
gracht in valt.
Door de centrale ligging van Utrecht is het dé 
ontmoetingsplaats binnen Nederland. Dat was 
vroeger zo en dat is nu nog. Waar mensen elkaar 
ontmoeten, ontstaan ideeën. In Utrecht krijgt 
talent de ruimte. Dit is te merken aan het feit dat 
Utrecht het grootste aandeel hoger opgeleiden heeft  
van de vier grote steden in Nederland. Ook heeft  
Utrecht maar liefst twaalf Nobelprijswinnaars en 
25 winnaars van Spinoza-laureaten voortgebracht. 

Ook is Utrecht op cultureel gebied heel goed 
ontwikkeld (en nog steeds aan het ontwikkelen).  
Er zijn bijvoorbeeld vele opleidingscentra op 
het gebied van kunst en cultuur. Maar ook het 
aantrekkelijke woonklimaat in combinatie met 
het oude centrum en het brede culturele aanbod 
zorgt voor creatieve uitspattingen. Met 35% van 
de beroepsbevolking heeft  Utrecht het grootste 
percentage creatieve mensen in Nederland. 
Bekende voorbeelden van Utrechts talent zijn 
Dick Bruna (auteur van o.a. Nijntje), en Gerrit 
Rietveld (architect, grafi sch ontwerper en 
meubelontwerper). 
Dit alles is natuurlijk niet de enige reden 
waarom studenten in Utrecht gaan studeren. 
Wat studies betreft , heb je het in Utrecht voor 
het uitkiezen. Door de Universiteit Utrecht (UU) 
en de Hogeschool Utrecht (HU) zijn bijna alle 
opleidingen vertegenwoordigd. De UU is de 
grootste en beste universiteit van heel Nederland. 
Tevens staat de universiteit op nummer 12 van 
Europa en nummer 48 in de wereld.
Ook heeft  Utrecht de Hogeschool voor de 
Kunsten Utrecht (HKU). Dit is met bijna 
100 studierichtingen één van de grotere 
kunsthogescholen in Europa.
Doordat bijna alle opleidingen in Utrecht 
vertegenwoordigd zijn, hoef je niet bang te zijn dat 
je je kamertje uit moet als je huidige studie niet 
bevalt. Je kunt bijna zeker een andere studie in 

Geen idee waarom je 
er niet zou kunnen 
wonen, ware het 
niet dat die Friezen 
je dood kijken als je 
ook maar een blik 
over de Friese grens 
waagt

Jouw wijk, Mijn wijk...
Hoe zien de wijken van Utrecht er uit?
Fallon van der Starre

Utrecht is een populaire stad en trekt hierdoor veel studenten. Er is veel keuze in wijken en buurten waar je 
kunt gaan wonen. Door de algemene informatie op een rijtje te zetten kunnen studenten erachter komen waar 
ze het liefst willen wonen en wat het beste bij hen past. De punten waarop wij de wijken gaan vergelijken zijn: 
bereikbaarheid, woningsituatie en omgeving.

Binnenstad

De Binnenstad is de kleinste wijk van Utrecht. 
De bewoners zijn over het algemeen heel 
positief over de wijk en dan vooral over de 

buurt waarin zij wonen. Als zij de wijk een cijfer 
mochten geven zou dat gemiddeld op een 8.1 
uitkomen. Dit cijfer is veel hoger dan het stedelijk 
gemiddelde, wat een 7.2 is. De Binnenstad is een 
wijk waar de mensen niet alleen wonen en werken, 
maar ook recreëren. Dit doen zij bijvoorbeeld in 
de parken en plantsoenen die in de wijk liggen.

Wittevrouwen

Wittevrouwen is een buurt in de wijk Noord-
Oost.  Het is een hele populaire buurt, ook onder 
studenten. Bewoners geven de buurt gemiddeld 
een 7.8  wat toch een stukje hoger is dan het 
stedelijk gemiddelde dat het een 7.1 is. 

Lombok

Lombok is een buurt in de wijk West die bestaat uit 
twee delen, namelijk Lombok-Oost en Lombok-
West. Deze twee delen worden gescheiden door 
de J.P Coenstraat. Jaren geleden was Lombok een 
typische arbeiderswijk en ook een van de eerste 
multiculturele buurten van Utrecht. Tegenwoordig 
wonen er ook veel studenten en jonge gezinnen.

Volg ons op Facebook!
www.facebook.nl/YOUtrecht

een met beton overladen glasbak. Zeker niet met 
zo’n stinkhaven er naast. Den Haag doet voor 
mij ook niet zo veel. Fatsoenlijk verkeer kennen 
ze daar niet en elke keer als er bij een of andere 
vakbond protest is, zou ik al die zeik-arbeiders in 
m’n achtertuin hebben. 
Verder zuidelijk vind we Goes, als we het al vinden. 
Goes is nou het stamvoorbeeld van een leuke stad. 
Tenminste, als je een stad met een dorp verward 
en je het verder geen probleem vind om op 3 meter 
onder NAP geen sociaal leven te hebben.
We blijven in het zuiden hangen en komen daar 
aan in Eindhoven en Tilburg. Hebben ze daar 
iets buiten carnaval om? Het is daar verder heel 
gezellig hoor, maar van studeren komt niet veel 
terecht op zo’n manier. Als klap op de vuurpijl is 
er in het zuidelijkste deel van ons land dan nog 
Maastricht. Daar versta je ze niet, punt. Ik woon 
liever wel gewoon in Nederland.
Van het zuiden gaan we naar het noorden en 
eigenlijk vinden we daar maar twee steden die 
het overwegen waard zijn. Leeuwarden. Geen 
idee waarom je er niet zou kunnen wonen, ware 

het niet dat die Friezen je dood kijken als je 
ook maar een blik over de Friese grens waagt. 
Stelletje fop-nationalisten. Laat ze lekker met 
z’n allen wegdrijven in die stink-Waddenzee van 
ze. Niemand die ze mist. Blijft  alleen Groningen 
nog over als alternatief voor Utrecht. In eerste 
instantie zou je denken dat het een waardige 
tegenstander zou zijn. Het is oud, relatief groot 
en ook Groningen noemt zichzelf een ‘echte 
studentenstad’. Allemaal hele argumenten op het 
eerste oog, maar zeg nou zelf: Tegen die dikke 
vleeslul die wij de Dom noemen, steekt die schrale 
pink van een Martinitoren toch karig af?
In feite kunnen we er heel kort over zijn: Kom 
lekker naar Utrecht, daar is het zo slecht nog niet. 

Utrecht vinden die je aanspreekt.
Dus als je voor Utrecht kiest, kies je voor mooi, 
oud, tóch modern, ontwikkelend, cultureel en 
veelzijdig. Je kiest voor een combinatie van 
gezelligheid en intelligentie. Is dat niet alles wat je 
nodig hebt? Ik denk van wel… en Utrecht heeft  het 
allemaal.
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Bereikbaarheid Woningsituatie Omgeving

De Binnenstad is over het algemeen 
goed te bereiken. Dit komt vooral 
doordat de Binnenstad een hele 
centrale wijk is. Daarom is de wijk 
ook goed met het openbaarvervoer 
te bereiken. Het Centraal Station ligt 
aan de westkant van de Binnenstad. 
Verder lopen er veel buslijnen van 
en naar de Binnenstad. Dit is voor 
studenten natuurlijk handig, omdat 
die met hun OV-chipkaart makkelijk 
naar de Binnenstad kunnen reizen. 
Studenten kunnen natuurlijk ook 
met de auto naar school gaan. Dit 
kan in de Binnenstad wel voor wat 
problemen zorgen, omdat het er 
meestal erg druk is. Hier wordt 
door veel mensen over geklaagd. 
Zo kan het dus voorkomen dat een 
parkeerplaats vinden moeilijk is. 
Daarom is mijn advies, als je wilt 
studeren of wonen in de Binnenstad, 
pak het openbaar vervoer.

Veel studenten dromen van een 
mooie ruime kamer, met uitzicht op 
de dom. Dit is dan ook precies de 
reden dat er lange wachtlijsten zijn 
voor een kamer in de Binnenstad. Er 
wordt door verschillende instanties 
gewerkt aan het verkorten van de 
wachtlijsten. Hiermee hopen ze meer 
studenten een woning te kunnen 
bieden in de Binnenstad, en het 
woningprobleem op te lossen. 

De omgeving van de Binnenstad 
wordt vooral gekenmerkt door 
grachten en mooie oude huizen. 
Verder is er veel groen te vinden 
in de vorm van plantsoenen en 
stadsparken. Hier kunnen studenten 
bijvoorbeeld barbecueën en lekker 
van de zon genieten. 

Binnenstad

De wijk is over het algemeen goed te 
bereiken. Het ligt aan een belangrijke 
bus route, namelijk die van het 
Centraal Station naar de Universiteit 
en het UMC ziekenhuis in de 
Uithof. Hier stoppen verschillende 
buslijnen. Dit zijn zowel stads- als 
streekbussen. Met het openbaar 
vervoer van en naar de wijk reizen is 
dus geen enkel probleem.

Wittevrouwen is een erg populaire 
buurt onder studenten. De huizen 
zijn over het algemeen in een hele 
goede staat. Dit zorgt er natuurlijk 
voor dat studenten graag in die 
huizen willen wonen. Hierdoor 
dreigt er een woningtekort te komen, 
maar de gemeente probeert hiervoor 
oplossingen te zoeken.

De buurt Wittevrouwen heeft  een 
nogal statige uitstraling. Dit komt 
vooral door de statige en oude huizen 
die in de buurt staan. Wittevrouwens 
grenst aan het Grifft  park en Biltsche 
dreef. De buurt wordt dus omringd 
door groen en water. 

Wittevrouwen
Er is de laatste jaren veel gewerkt aan 
de bereikbaarheid van Lombok. Dit 
was nodig, omdat veel bewoners van 
de buurt hadden geklaagd over de 
verbinding van West met de rest van 
Utrecht. Er is een buslijn aangelegd 
en ook bevindt zich nu een tramhalte 
aan de links van Lombok. Dit heeft  
ervoor gezorgd dat Lombok veel 
beter te bereiken is met het openbaar 
vervoer. 
Met de auto is de wijk West en 
dus ook de buurt Lombok goed te 
bereiken via de RING Utrecht.

Er zijn heel wat studenten die met 
veel plezier in Lombok wonen of 
er willen gaan wonen. Dit zorgt 
er net als in de Binnenstad en in 
Wittevrouwen voor dat er een 
woningtekort is. In Lombok wordt 
daarom naar andere oplossingen 
gezocht. Zo staat is er een voormalig 
KPN kantoor waar 150 studenten 
in door hen zelf verbouwde kamers 
wonen. Door dit soort oplossingen 
en met hulp van de gemeente kunnen 
er toch nog studenten in Lombok 
wonen.

Lombok is van een achterstandswijk 
uitgegroeid tot een populaire 
woonbestemming. Dit is niet 
vanzelf zo gekomen. Er zijn veel 
renovatieprojecten ingezet om de 
wijk te moderniseren. Het doel 
hiervan was dat de wijk meer zou 
gaan aansluiten op de rest van 
Utrecht en toch zijn karakteristieke 
karakter zou behouden. Hierdoor 
vind je in Lombok gebouwen in 
verschillende stijlen, van wat ouder 
tot nieuwbouw. Daarnaast is er 
genoeg groen te vinden in de vorm 
van parken en plantsoenen. Een 
voorbeeld hiervan is het Molenpark.

Contact/Reageren?
fallon.vanderstarre@student.hu.nl

Lombok

Van 

Deelneemster 
tot 

Jurylid...

Josefi en Witzke (18 jaar) heeft  afgelopen jaar de Kunstbende gewonnen in regio Friesland op maar liefst 2 
onderdelen, namelijk Expo en fi lm. Daarbij werd ze landelijk 3e in de categorie Film en Animatie. Op dit moment 
is ze erg druk bezig met haar opleiding. Ze studeert aan de foto academie in Amsterdam en is nu jurylid op het 
Nederlands fi lmfestival hier in Utrecht.

Hoe ben je op het fi lmfestival terecht 
gekomen?
Via de kunstbende! Ben landelijk 3de 

geworden in de categorie Film en Animatie, toen 
mocht ik meedoen in de jongerenjury van één 
van de fi lmfestivals. In eerste instantie was het 
Nederlands Film Festival al vol, maarhet laatste 
moment hadden ze toch nog een plekje voor over 
me. 

Wat vond je tot nu toe het hoogtepunt van het 
festival?
Ik denk toch wel het moment dat we wat vrije tijd 
hadden en ‘’per ongeluk’’ terecht kwamen bij de 
documentaire ‘ ‘parradox’ over Pim de la Parra, een 
fi lmmaker. Een tweede hoogtepunt was toch wel 
dat we ’s avonds in de rij stonden voor het fi lmfeest 
en wonder boven wonder de producers en maker 
van deze documentaire tegenkwamen. We hoeven 
in ieder geval geen stage meer te zoeken.. 

Wat is precies jouw taak als jurylid?
Mijn taak is om de fi lm met een jonge blik te 
bekijken, dus vanuit een jong perspectief. 
Uiteindelijk moeten wij een fi lm laten winnen die 
voor jongeren interessant is. 

Is dit festival een inspiratiebron voor eventuele 
nieuwe producties?
Dat is het zeker weten. Door de vele korte 
producties, die gemiddeld 10 minuten duren,  krijg 
je meer spirit om dat zelf ook te gaan doen. Ook 
door de mede-juryleden krijg je een inspiratiekick 
natuurlijk. 

Kijk je op tegen mensen die hier met hun 
producties op dit festival te zien zijn?
Ja, ik kijk zeker tegen ze op. Het zijn allemaal hele 
goeie fi lmmakers, producers, hele creatieve en 
slimme mensen. Je kunt veel van ze leren. 

Wat hoop jij nog te bereiken met je fi lms in de 
toekomst ?
Ik hoop ooit zelf met een eventuele korte productie 
op het NFF te staan.. 

Contact/Reageren?
michelle.vanoort@student.hu.nl

Volg ons op Facebook!
www.facebook.nl/YOUtrecht
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Het Paradijs
Vredenburg 283511 BC, Utrecht

OpeningstijdenOpeningstijden
ma t/m do 10:00 - 01:30ma t/m do 10:00 - 01:30
vr t/m za 10:00 - 02:30vr t/m za 10:00 - 02:30
zondag geslotenzondag gesloten
keuken open ma t/m vr 17:00 - 21:30keuken open ma t/m vr 17:00 - 21:30

Donkere Gaard 11Donkere Gaard 11
3511 KV Utrecht3511 KV Utrecht
030-2319659030-2319659
info@eetcafedevingerhoed.nlinfo@eetcafedevingerhoed.nl

Chinees Restaurant Het Paradijs

O  p aanraden van meneer Westbroek   
  probeerden wij het Chinese restaurant   ‘Het 
Paradijs’ uit. Het schijnt namelijk dat je hier 

voor 10 euro fenomenaal kan eten. Wij namen de 
proef op de som.
Het restaurantje zit in het centrum van de stad, om 
precies te zijn is het maar vijf minuten lopen vanaf 
Utrecht Centraal. Je kunt er niet enkel de specialiteiten 
bestellen die je in elk Chinees restaurant verwacht, 
zoals bami goreng, tjap choi en nasi, maar ls je van 
risico of een uitdaging houdt, kun je ook kiezen voor 
delicatessen als de varkensmaag en koeiendarmen. 
De prijzen van gerechten zijn variërend, maar voor 
ongeveer 11 a 12 euro krijg je een zeer gevarieerde 
maaltijd, waarvan je eventueel met z’n tweeën kan 
eten. Je eet hier Chinees van een uitzonderlijke 
kwaliteit en ook de Chinese jasmijnthee, bij het eten, 
is een aanrader. 
De bediening is snel en vriendelijk, maar soms wel 
een tikkeltje onverstaanbaar. Het interieur is als het 
interieur van bijna elke Chinees. Het is rustig en veel 
details zijn zachtroze. Er is genoeg ruimte en dat is 
maar goed ook, want het is een goedlopend bedrijf. Je 
verlaat het restaurant met een voldaan gevoel. Precies 
zoals het hoort !

Contact/Reageren?
naomi.defoer@student.hu.nl
annaneeltje.deboer@student.hu.nl

Hotspots
Naomi Defoer & Anna Neeltje de Boer

Iedere maand gaan onze reporters op pad om de leukste en hipste plekjes van de stad op te zoeken en in kaart te 
brengen. Ze eten, ze drinken, ze happen en ze proeven. Ze dansen en sjansen en gaan door tot eind. Niets is te gek 
om jou te voorzien van de informatie die jij als student nodig hebt!

Stairway to Heaven

Stairway to Heaven is het enige rock café van 
Utrecht. Het is het cafe van de alom bekende 
zanger en ras-Utrechter Henk Westbroek. 

Ieder weekend maken Stairway’s rock dj’s de feestjes 
onveilig. Ook de bandjes ontbreken niet op het 
podium.
Behalve de feestjes kan je ook bij STH terecht voor 
een biertje of een goed glas wijn. Je kan er lunchen 
en avond eten. Broodjes zijn er vanaf 4 euro, maar 
er zijn ook salades en soepen. Bij de hoofdgerechten 
is er veel variatie. Voor de studenten goed nieuws: 
het hoeft  niet al te duur te zijn! Zo heb je voor 8,50 
vegaterian enchilladas of de shaggadelic burger.
Het café is volledig in de sfeer van grote rocklegendes 
en –bands. Zo hangen er de gitaren van onder andere 
Bon Jovi, Radiohead en Aerosmith. Naast alle platen, 
posters en gitaren is de muziek geheel in stijl. Het is 
zeker een aanrader om in deze rock ‘n’ roll sfeer neer 
te zakken, na een drukke schooldag en even in de 
lekkere muziek op te gaan.

Eetcafe de Vingerhoed

Eetcafe de Vingerhoed is een gezellig bruincafe. 
Het is mooi gelegen in het centrum van Utrecht, 
tussen het Wed en de Oude gracht. De Vingerhoed 

dankt zijn naam aan de shirtmaker, die tot het begin 
van de twintigste eeuw in het pand gevestigd was. Je 
kan hier een lekker kopje koffi  e drinken of een van de 
5 verschillende vruchtensappen proberen. Daarnaast 
kan je op de lunchkaart kiezen tussen een witte of 
bruine belegde boterham. Maar de naam doet onder 
voor wat je daadwerkelijk op je bord krijgt. Twee 
heerlijke dikke snedes rijk belegd met bijvoorbeeld 
tonijn of eiersalade. Ook kan je hier als zoetekauw 
terecht voor een lekker appeltaartje met slagroom. 
Is het slecht weer dan kan je hier blijven plakken om 
een ouderwets gezellig bordspelletje te spelen. Al met 
al dus een klein, maar knus eetcafeetje. Een echte 
aanrader voor de gezelligheidsmens. 
Broodjes zijn hier gemiddeld 4 euro.  De 
hoofdgerechten zijn iets prijziger, maar voor 12,50 
heb je de dagschotel. Het is dus voor de student 
betaalbaar.

Stairway to Heaven
Mariaplaats 11/123511 LJ, Utrecht

De 
Vingerhoed

Donkere Gaard 11

3511 KV, Utrecht
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September 2011, Hilversum. Op 
de bank in de 3FM-studio ben ik 

in gesprek met Gerard Ekdom 
(33). Hij heeft  net zijn 10-jarig 

jubileum bij de AVRO gevierd. In 
die jaren heeft  hij vijf keer in het 
Glazen Huis gezeten en drie van 

de vijf edities van het Rabradio DJ 
Duel op zijn naam geschreven. Is 

hij uitgescholden door Jon Bon 
Jovi (“My name is not Bon, it’s Jon! 
You stupid fuck!”) en heeft  hij met 

Meatloaf op het podium gestaan. 
Inmiddels kunnen we 16 uur per 

week live naar de geboren Utrechter 
luisteren op de radio en zijn ogen 

stralen als hij het over dit medium 
heeft . Zijn wens voor de toekomst? 

Dit vak zo lang mogelijk blijven 
doen.

In gesprek met 3FM-dj 
Gerard Ekdom
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In september vierde je je 10-jarig jubileum bij 
de AVRO, allereerst natuurlijk gefeliciteerd! Hoe 
kijk je terug op de afgelopen 10 jaar?
Ja, dankjewel! De afgelopen jaren waren één feest! 
Toch wel, ik was een heel jong pikkie toen ik bij 
de AVRO binnen kwam en ik moest Wim Rigter 
vervangen in de arbeidsvitaminen. Dat was niet het 
meest ambitieuze plan wat ik in mijn hoofd had. Ik 
vond het echt een waanzinnig slecht programma 
en ik wilde het helemaal niet doen. Het was niet 
mijn ambitie om zoals we altijd zeiden: “Ja, nu ga 
je de arbeidsvitaminen doen, nu word je betaald 
om je bek te houden!” Ze wilden het moderner 
hebben en toen dacht ik: “Wacht maar, ik ga dat 
veranderen!” en heb het programma toch gedaan 
en overal waar ik kon heb ik vlaggetjes gepland en 
die vlaggetjes werden deel van mij en blijkbaar was 
het zo ontzettend herkenbaar dat mensen meteen 
wisten of ik er zat of iemand anders. Het werd 
een gewenning en toen werd het gewoon goed 
en leuk en werd het feest. Het heeft  even geduurd 
uiteraard, maar het is wel gelukt en daar was ik 
heel trots op.

Wat maakt jouw programma een typisch Gerard 
Ekdom programma?
Ik denk alles bij elkaar opgeteld. De humor, de 
muziek, de liefde voor muziek, herkenbaarheid, 
stemgeluid. Het fi jne van radio 3FM is dat je als 
luisteraar precies weet wanneer wie zit. Elke DJ 
overdag heeft  iets herkenbaars. Je weet precies 
wanneer Giel zit, wanneer Domien zit, je weet dat 
ik ben begonnen, je weet dat Paul is begonnen, het 
zijn allemaal kenmerkende personalities en ja, ik 
ben daar ook een van, haha.

3FM heeft  van de grote stations de breedste 
muziekkeuze. Een van jouw handelsmerken is je 
kennis van en passie voor muziek. Passen jullie 
hierdoor zo goed bij elkaar?
Ja zeker, 3FM is sowieso het leukste station in 
heel Nederland om voor te werken, juist omdat 
die muziek zo goed is. Als wij zin hebben in 
een bepaalde plaat, dan kun je dat hier draaien. 
Kijk, de commerciëlen nemen niet zoveel risico 
zoals wij. Als wij een nieuwe plaat ontdekken en 
denken: “Godsamme, wat een goede plaat!”, dan 
kun je hem meteen draaien. Dit is een plek waar 
muziekliefh ebbers zitten, je hoort het ook gewoon. 
Je hoort op de hele zender terug dat hier mensen 
zitten die van muziek houden. Ik ga nooit naar 
huis voordat de uitzending van morgen perfect is, 
elke dag neem ik na de uitzending samen met Basil 
(hoofd muziek) de lijst door voor het programma 
van morgen. Weet je, je kunt hier praten. Als je 
bij een ander station werkt, dan is het “je moet je 
bek houden en je moet die platen draaien”, zoiets. 
Tenminste, ik denk dat het ongeveer zo gaat, je 
hebt niet zoveel te willen. En dat maakt je denk ik 
een heel vlak mens, want kijk, de reden waarom 
ik bij de radio ging was de liefde voor muziek. 
Dat was het enige wat mij interesseerde, plaatjes 
draaien en muziek en wauw! Dit was bij uitstek het 

What you Hear is What you Get
Marijke Koster

station waar ik wilde werken.
Ik heb een keer bij een dancestation gedraaid in 
de nineties, lang geleden. Dat was alleen maar 
dance en R&B en dat was een maand leuk, maar 
daarna werd ik er echt schijt- en schijtziek van! 
Het was zelfs zo erg dat ik tijdens mijn programma 
naar 3FM zat te luisteren om maar een beetje 
andere muziek te horen. Ik zou het ook niet lang 
volhouden als ik niet gewoon echt goede muziek 
mag draaien zoals bij 3FM.

Ik wil nog even met je terug naar je jubileum bij 
de AVRO. Als je uit de afgelopen 10 jaar radio 
één moment mag kiezen, welke heeft  het meeste 
indruk op je gemaakt?
Ja, dat zijn er zoveel, maar ik denk dat Pim 
Fortuijn daar toch wel bij hoort. Op zijn sterfdag 
had ik hem namelijk nog aan de telefoon. In zijn 
huis, wat een soort museum is, staat gewoon op 
zijn sterfdag in zijn agenda ‘interview Gerard 
Ekdom’. Het toevallige is, dat het interview die 
ochtend eigenlijk niet door zou gaan. Onze 
zendercoördinator, toen nog Paul van der Lugt, 
kwam binnen en zei: “die promo van Ruud de 
Wild, die moet je niet draaien!” “Wat dan?” “Ja, 
hij komt niet, het gaat niet door!” Mijn nogal 
bijdehante producer van dat moment, Debbie, 
zegt: “Oh, hoe kan dat nou? Ik had net nog contact 
met hem! Laat mij maar even!” Ze loopt weg en 
vijf minuten later ging het interview dus toch 
door. Dus ik heb me wel eens afgevraagd “God 
Debbie, wat nou als je dat telefoontje niet gepleegd 
had, dan was hij niet gekomen en dan wat, als..” 
Nou ja, daar moet je natuurlijk nooit bij stil staan. 
Maar goed, ik had een geweldig gesprek met Pim 
Fortuijn, ontzettend gelachen en ook ‘s middags 
bij Ruud de Wild heb ik de hele uitzending zitten 
luisteren. Tijdens het stofzuigen weet je wel, te gek! 
En toen hoorde ik dat hij was neergeschoten, voor 
de deur bij 3FM, waar ik elke ochtend mijn auto 
neerzette enzo. De volgende ochtend kwam ik dus 
daar aan en het was een bloemenzee. En ik liep 
met mijn cd-koff ertje over het terrein en ik zag een 
hoopje zand liggen en ik liep de studio in. Dat was 
de meest bizarre ochtend aller tijden.

Je hebt de afgelopen tijd tijdens je show veel 
grote namen gesproken, afgelopen jaar nog Bill 
Withers. Went dat ooit?
Nooit! Och man, Bill Withers was geweldig. Voor 
hem was ik een maand van tevoren al zenuwachtig. 
Die man is zo’n held, hij schreef ‘ain’t no sunshine’! 
Je zou dat nummer geschreven hebben. Er zijn 
1000 versies van! Elke denkbare zanger of zangeres 
ter wereld heeft  dat nummer ooit gezongen. Zelfs 
Michael Jackson heeft  dat nummer gezongen! 
En Bill Withers schreef het gewoon. Ik bedoel, ik 

heb ook gesproken met de gitarist van the Doors, 
Robby Krieger, hij heeft  Light my fi re geschreven. 
Je zou maar Light my fi re hebben geschreven! 
Ik vroeg hem ook: “Hoe voelt dat nou om zo’n 
nummer te schrijven?” Hij van: “Mja, voelt goed” 
Dat is gewoon te gek!
Bill Withers was te gek, hij is ooit uit de business 
gestapt. Hij is er gewoon uitgestapt! Hij heeft  
halverwege de jaren ’80 gezegd: “Fuck you and die, 
beste witte mensen van de platenmaatschappij. 
Jullie gaan niet bepalen dat ik Elvis Presley-liedjes 
moet gaan coveren. Nobody can buy my soul.” 
Dat vind ik heel stoer, hij heeft  gewoon gezegd: 
“Dag, dit was het” en ging stil leven. Sindsdien 
heeft  niemand hem meer gesproken of gezien en 
nu stond hij ineens tegenover mij na 25 jaar totale 
stilte. Ik was echt onder de indruk van hem.

Wie zou je nog meer graag eens in je uitzending 
willen hebben?
Ja, wie niet? Er zijn nog zo veel artiesten die ik 
graag eens in mijn uitzending zou willen hebben. 
Bono ofzo, van U2. Robbie Williams lijkt me te gek 
om een keer te spreken, George Michael of Paul 
McCartney! Je zou toch Paul McCartney tegenover 
je hebben zitten, ik denk dat ik fl auw val! Ik heb   
gehoord dat Paul McCartney altijd eerst wilt weten 
of hij je al eens eerder heeft  gesproken, want als 
dat niet het geval is, is er de kans dat mensen 
fl auwvallen. Hij heeft  het meegemaakt. Maar Paul 
McCartney! Hij was één van the Beatles! Mijn 
God.

Bespeel je zelf eigenlijk een instrument, of zing 
je?
Haha, nee, maar ik kan wel drummen op één of 
andere manier. Dat is heel raar, ik heb het nooit 
geleerd. Ik ging eens voor het eerst in mijn leven 
achter een drumstel zitten en ik zat te rammen en 
iemand zegt: “wauw, hoelang drum jij al?” “Hoe 
lang drum ik al? Dit is mijn eerste keer ooit dat 
ik achter zo’n ding zit!” En die gast zegt: “Wauw, 
echt? Dat meen je niet!” Hij heeft  me toen snel wat 
dingen geleerd en die ben ik nooit meer vergeten. 
Dat is echt grappig, dat kan ik. Voor de rest heb 
ik keyboardles gehad, 3 jaar lang. Toen zag ik het 
echt niet meer zitten en ik denk mijn muziekleraar 
ook niet, dus daar ben ik vanaf gegaan.

Je bent bij 3FM terecht gekomen via Pyjama FM, 
het vroegere opleidingstraject voor jonge talenten 
bij de zender, kun je daar iets over vertellen?
Ik werd bij Pyjama FM gewoon echt voor de 
leeuwen gegooid. Ik weet mijn gesprek nog toen 
ik daar werd aangenomen: “Je begint vannacht!” 
“Wat?” “Je begint vannacht en succes!” Okay. 
Daar zat ik dan om 4 uur ‘s nachts op de landelijk 
popzender, vlak voor Edwin Evers. Ik was als de 
dood, maar ik dacht: “Ik moet gáán! Huppetee, 
bam! Doe het nou maar gewoon!” Ik werd verder 
niet echt begeleidt, eens in de paar maanden 
luisterde ik een keer op kantoor naar een bandje 
samen met Jan Steenman, die het project leidde, 
verder niets. Op zich is dat een heel goede 
methode, want dan ga je op je bek en dan leer je 

het het hardst en dat is ook wel weer rock and roll 
ergens, maar gelukkig gaat het nu anders. Hij heeft  
me uiteindelijk ook aangenomen bij de AVRO 
en dat doorstromen is er maar twee gelukt: Giel 
Beelen en ik. We kwam bijna tegelijk binnen, Giel 
was een half jaar eerder dan ik ongeveer.

Hoeveel invloed heeft  Pyjama FM gehad op je 
ontwikkeling als DJ?
Het project heeft  een enorme invloed op me gehad. 
Je gaat van lokale radio opeens naar 3FM. Toen ik 
eenmaal uit de nacht werd gehaald kwam ik bij de 
NOS terecht en mocht ik de zondagochtend gaan 
doen. Uiteindelijk werd ik door iedereen gebeld 
om te vervangen en dat is nou precies wat je moet 
doen! Om een goede diskjockey te worden moet je 
héél véél vlieguren maken. Er zijn tijden geweest 
dat ik in de 3FM-studio heb gewoond. Ik deed de 
nachtshow van 3 tot 6 uur, dan kwam Rob Stenders 
niet opdagen en deed ik ‘Stenders vroeg’ er even 
bij, zat ik tot 9 uur en dan moest ik ‘s avonds van 
18 tot 20 uur weer ‘Kort en Klijn’ van Corné Klijn 
vervangen, dat had ik dan weer afgesproken met 
de NPS, dan moest ik om 3 uur ‘s nachts weer, 
enzovoorts enzovoorts. Op een gegeven moment 
gaf ik licht! Ik kan me nog herinneren dat ik een 
keer tussen een paar programma’s door in een 
nieuwslezershokje heb geslapen, bestaande uit een 
bed, een nachtkastje en een wekker om toch even 
mijn rust te kunnen pakken, haha. Dat is gewoon 
de beste methode om een goede DJ te worden, 
gewoon van alle markten thuis zijn, op elk tijdstip, 
zo veel mogelijk belachelijke vlieguren maken en 
dan leer je het vak het allerbeste.
Radio maken is een vak, een hoop mensen 
onderschatten dat denk ik. Die denken: “Ja, lijkt 
me te gek! Ik wil dat ook!”, dan proberen ze het 
en valt het toch tegen. Het is niet plaatjes aan- en 
afk ondigen of zo, je brengt een sfeer, je brengt iets 
over, je wilt mensen in vervoering brengen op 
wat voor manier dan ook. Radio is illusie, je kunt 
toveren met dingen die er niet zijn. Dat is mooi en 
dat is toch een vak.

Hoe populair is radio tegenwoordig?
Radio is populairder dan ooit. We luisteren 
allemaal langer naar de radio, er wordt steeds 
meer geadverteerd, radio blijkt de afgelopen jaren 
ineens een business te zijn. Nooit heeft  iemand 
daarbij stil gestaan, iedereen dacht: “Tv, dat is het!” 
totdat DJ’s voor belachelijke bedragen naar andere 
zenders gingen. 3FM ging opeens whoop, als een 
tierelier. Serious request is een van de populairste 
dingen in het jaar als het om radio gaat. We krijgen 
er een heel land mee in beweging, dus radio is echt 
populairder dan ooit. Ik had nooit gedacht dat dat 
zo zou zijn. Ik bedoel, als we ergens draaien is het 
alsof we een soort van popsterren zijn geworden 
of zo, er gebeuren heel rare dingen. Het gaat alleen 
maar goed en het gaat steeds verder. Ik denk dat de 

Radio, radio, radio

Radio is een illusie, je kunt 
toveren met dingen die er 
niet zijn. Dat is mooi.

Ik kan me nog 
herinneren dat ik een 
keer tussen een paar 
programma’s door in een 
nieuwslezershokje heb 
geslapen

radio nog heel lang gaat bestaan.
Er zitten op dit moment bij 100 lokale radiozenders 
in Nederland jochies van 15 jaar extreem hun best 
te doen om op Giel Beelen te lijken, of op Paul 
Rabbering, of misschien wel op mij. Over een jaar 
of vier komen die allemaal weer te voorschijn en 
is er een nieuwe radiogeneratie. Ik was er ook één 
van, ik was ook zo’n eikel die op zijn 12e op zolder 
Jeroen van Inkel aan het nadoen was en later bij 
de radio wilde.

Heb je eigenlijk gestudeerd?
Nou, ik heb de MAVO afgemaakt en toen ben ik 
naar het MBO gegaan in Utrecht, commerciële 
dienstverlening en dat terwijl ik naar een publieke 
omroep ging haha. Daar heb ik ook keurig een 
diploma voor gehaald. Daarna zou ik HBO gaan 
doen, economie, op een of andere manier was ik 
daar goed in, ik weet niet waarom. Ze hadden daar 
al een beetje een uitzondering voor mij gemaakt. 
Ik haalde het op het MBO allemaal maar net, maar 
mocht toch op het HBO beginnen. Ik haalde mijn 
rooster, maar had tegelijkertijd een aanbieding 
op zak van dat dancestation waar ik 3 uur per 
dag betaald zou kunnen gaan werken in fucking 
Osdorp. En ik dacht: “Ik ga dat niet redden. Ik 
weet nu al wat er gaat gebeuren: ik ga er weer eens 
met de pet naar gooien op die school. Ik word er 
gewoon uitgetrapt in Januari en dan heb ik nog 
niks. Ik ga het niet doen.” Dus ik heb eerst mijn 
klasgenoten een hand gegeven, ben naar beneden 
gelopen, heb gezegd: “Ik eh, mevrouw, heeft  u 
even? Ik kom nooit meer terug.” Ik heb een briefj e 
geschreven voor de decaan die mij had geholpen 
waarop stond: “Bedankt voor alle moeite, maar 
ik kies alsnog voor de radio. Wellicht hoort u mij 
ooit nog wel eens.” En weg was Gerard!

Vanwaar het idee om alsnog HBO te doen?
Ik wist gewoon niet zo goed wat ik wilde. Ik wist 
gewoon vanaf mijn 3e maar één ding: “Ik wil bij 
de radio”. En iedereen zei: ‘Ja, maar dan moet je 
mensen kennen, of je moet goed zijn’. Mijn vader 
zei: “Joh, wees nou even nuchter, waarom zou 
uitgerekend jij het gaan maken in die business?” 
“Omdat ik dat kan!” Ik snap het wel, want het 
is best vaag. Radio is natuurlijk een ontastbare 
wereld, maar ik wilde gewoon op die radio. De 
mensen de meest fantastische muziek laten horen 
die er bestaat. Ik had er alle vertrouwen in en ik 
wist ook niet hoe, maar ik zou er komen! Ik heb 
nooit iets anders geroepen en als je maar één doel 
hebt in het leven, dan maakt het niet uit wat er 
op je pad komt. Je gaat dwars door alle ellende 
daarheen waar je wilt en als je erin gelooft , gebeurt 
het ook. Ik weet zeker dat het zo is. Maakt niet uit 
voor wat voor vak.
Maar ja, ouders zijn nu eenmaal beschermend 
naar hun kinderen. Ik merk het zelf, ik ben ook 
vader en als mijn kleine man zou zeggen: “Hey 
joh, ik wil later ook bij de radio”. Dan zou ik ook 
zeggen: “Nou, dat lijkt me een goed idee, maar 
misschien moet je toch nog even wat aan je studie 
doen”.

Je programma ‘Ekdom in de nacht’ wordt elke 
vrijdag- op zaterdagnacht uitgezonden op 
Nederland 3, maak je anders radio als je op 
hetzelfde moment op tv bent?
Nee, het is allemaal precies hetzelfde. In het begin 
deed ik dat wel, dan dacht ik: “Oh ja, we zijn op 

In Het Kort

Naam? Gerard Ekdom
Geboren? 26 maart 1978, Utrecht
Beroep? DJ bij radio 3FM
Omroep? AVRO
Programma’s? Eff e Ekdom, maandag tot en met 
donderdag tussen 12 en 14 uur op 3FM
Radio6 presents, donderdag tussen 19 en 21 uur 
op radio 6
Ekstra weekend, vrijdagavond van 19 tot 22 uur 
samen met Michiel Veenstra op 3FM
Ekdom in de nacht, vrijdag- op zaterdagnacht 
tussen 4 en 7 uur op 3FM
Altijd live? Altijd live. Altijd.
Vat zichzelf samen als? Vrolijke muziekidioot
Toekomstplannen? Zo lang mogelijk radio 
maken, tot ik 65 ben of nog verder. Ik wil dit vak 
gewoon doen, dit is mijn leven.
Beste plaat van dit moment? Nog steeds Gotye, 
Somebody that I used to know
Beste plaat ooit? Aaah, pff f, hmm, okee Th e 
highways of my life van the Isley brothers
Soul of jazz? Soul
Michael Jackson of Prince? Michael Jackson
Mainstream of juist onbekende nummers? 
Ik vind mainstream wel de weg van de minste 
weerstand en ik ga altijd voor avontuur. Ik wil 
altijd verrast worden met dingen die ik nog niet 
ken, dus onbekende dan maar. Maar eigenlijk een 
combinatie van beiden!
Ga je zelf eigenlijk vaak naar concerten toe? 
Ja zeker, heel vaak. Ik zit elk jaar op North Sea 
Jazz, want oh, daar staat elke keer weer echt een 
waanzinnige line-up. Dat zijn altijd mensen 
waarvan ik denk: ‘hoe krijgen ze Godgloeiende 
tering hem nou weer daar?’ Ik wil ze allemaal 
zien en daar maak ik dan een weekend voor 
vrij. Pinkpop hetzelfde verhaal, ben ik ook bijna 
elk jaar. Lowlands, soms wel, soms niet, hangt 
van mijn vakantie af. Komt John Legend naar 
de HMH, dan moet ik erheen. Is Prince weer 
eens in het land, moet ik erheen. Komt Bruce 
Springsteen, moet ik erheen, maar ook nieuwe 
bandjes weet je wel.
Ahoy of HMH? Ik denk toch HMH, dat is lekker 
dichtbij.
Dag- of nachtradio? Haha, allebei? Nah, toch dag!
Omdat? Meer luisteraars
CD, LP of iTunes? iTunes is niet echt romantisch 
he, dus dan maar CD. Ik heb nog wel LP’s, 
maar ik draai ze eigenlijk nooit meer. Soms om 
nostalgische reden, maar cd, dat bergt zo lekker 
op!
Utrecht of Hilversum? Utrecht. Ik háát Hilversum 
haha. Vreselijke stad, dorp.
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denk: “Even géén hits!” Dan zet ik mijn iPod aan 
op shuffl  e en dan heb ik even mijn eigen muziek. 
Er staat van alles in! Er zit eigenlijk geen grens aan, 
als je mijn cd-collectie ziet, dan word je gek. Ik kan 
‘s avonds ineens spontaan zin hebben in ABBA en 
daarna Led Zeppelin en vervolgens Radiohead. 
Het maakt me geen reet uit, ik vind alles goed. 
Vooral ook de absurde combinaties, alles moet 
achter elkaar kunnen, op wat voor manier dan 
ook.

Je staat bekend om je enorme cd-collectie, hoe 
heb je die opgebouwd?
Ja, het is bizar! Vroeger moest je alles kopen en dat 
was duur. Een single kostte ƒ15,90 en een 2-track 
was ƒ9,90, dus al mijn geld ging naar muziek. Ik 
had een bijbaantje bij mijn vader in de winkel. Hij 
had een planten- en bloemenzaak, dus dat was elke 
zondag vazen schoonmaken en ik kreeg daar ƒ25,- 
voor. Plus een tientje zakgeld, dus dat was ƒ35,- en 
dan kon ik echt redelijk 3 singles per week kopen, 
als ik mazzel had. Nu koop je voor 99 eurocent een 
single op iTunes of je download hem illegaal. De 
methodes zijn allemaal zo veranderd dat ik denk: 
“Jezusmina, als ik had geweten dat ik vroeger mijn 
hele cd-collectie in zo’n apparaatje kon zetten, of 
gewoon in je telefoon, dan had mijn vader geen 
prieel op het dak hoeven gooien als we op vakantie 
gingen, omdat Gerard zijn hele platen- en cd-
collectie mee moest nemen.” Ik heb me eigenlijk 
altijd maar in één ding geïnteresseerd en dat was 
van mijn 3e af aan muziek.

Zijn er DJ’s die je bijzonder waardeert?
Heel veel, het zijn de mensen waar ik altijd naar 
heb geluisterd, mijn voorbeelden, maar ook 
mensen van de radio nu. Mijn geestelijk vaders 
zijn Stenders en van Inkel, maar ook luisterde ik 
naar Peter Holland, Alfred Lagarde, Wessel van 
Diepen en Erik de Zwart. Weet je, Giel Beelen is 
een vriend van me, net zoals Michiel Veenstra, dat 
zijn ook mensen die ik hoog heb zitten.

Utrecht

Hoe is jouw band met de stad?
Ja, te gek! Ik houd van die stad. Ik ben er geboren, 
ooit haha, en ik heb daar een ontzettend leuke 
tijd gehad. Ik heb er gewoond en de belangrijkste 
leerschool ooit gehad qua radio, want daar zat 
stadsomroep Utrecht. Daar wilde ik heen na de 
eerste lokale omroep, stadsomroep Utrecht was 
meteen een stuk groter, professioneler. Ze hadden 

Contact/Reageren?
marijke.koster@student.hu.nl

Advertentietv!”, maar er zijn ook heel veel momenten dat ik 
het echt vergeet. Ik vergeet nooit de eerste keer 
dat ik in het Glazen Huis zat. Ik had echt geen 
benul dat het allemaal ook op tv was, dus ik zat 
daar echt mee te blèren met de muziek zoals altijd, 
weet je wel. Wat uiteindelijk mijn handelsmerk is 
geworden geloof ik, maar dat is gewoon precies 
wie ik ben! Af en toe heb ik er wel eens stiekem 
rekening mee gehouden, maar niet heel erg. Ik ben 
100% mezelf in de uitzending, what you hear is 
what you get!

Je hebt de afgelopen jaren meer uitstapjes richting 
tv gemaakt, zo heb je bijvoorbeeld afgelopen 
seizoen ‘Ford Boyard’ gepresenteerd. Gaan we je 
vaker dit soort uitstapjes zien maken?
Ja, het is een fl irt en ik fl irt steeds vaker, maar het is 
niet de bedoeling dat ik de radio verlaat of zo. Ford 
Boyard was gewoon iets wat op mijn pad kwam en 
ik had twee dagen om te beslissen, dus ik zei: “Ja, ik 
ga het doen!” Ik kon lekker Gerard zijn daar, dus ik 
hoefde ook niet heel erg veel moeite te doen om de 
tv-presentator te zijn, want dat ben ik niet. Dus ik 
ben daar gewoon lekker Gerard geweest en het was 
ontzettend leuk. Iedereen was heel erg tevreden en 
als ze me vragen voor de editie 2012 doe ik het 
zeker weer. Maar, ik ga nooit van de radio, als ik 
moet kiezen tussen radio of tv, ga ik altijd voor 
radio.

De laatste tijd zie je steeds meer radiomensen op 
tv, maar ook hoor je steeds meer tv-mensen op de 
radio. Denk je dat de grens vervaagd tussen die 
twee media?
Nou kijk, tv-mensen die bij de radio willen zijn 
vaak mensen die denken dat ze ook wel radio 
kunnen. Terwijl radio een vak is en tv maken 
ook, alleen radio is het nog net iets heft iger. Je 
valt onmiddellijk door de mand als het kut is of 
wat dan ook. Dat is gewoon zo. Er zijn zoveel 
tv-makers die radio hebben geprobeerd en dan 
blijken ze het toch gewoon niet te kunnen. Klaar, 
fuck it, het lukt ze gewoon niet. Radio maak je met 
zo’n klein groepje mensen. Ik kan in mijn eentje 
een heel programma uit de grond stampen, geen 
enkel probleem. Met z’n tweeën, met z’n drieën, 
prima! Ford Boyard wordt door 100 man gemaakt, 
dus je legt je lid in 100 mensen hun handen. Al 
klinkt dat wel heel ranzig, maar je snapt wat ik 
bedoel. Ik merk wel dat mensen die van tv kwamen 
en radio gingen maken er wel heel snel van terug 
zijn gekomen. Radiomensen zijn een heel ander 
soort mensen dan tv-mensen, tv is een heel andere 
wereld. Ze zeggen altijd: “Radio is kapotte tv!”, ik 
vind van niet. Ik vind tv kapotte radio. Nee, ook 
niet hahaha!

Je zegt dat radiomensen een heel ander soort 
mensen zijn dan tv-mensen, wat zijn volgens jou 
de eigenschappen van een radiomens?
Over het algemeen zijn we allemaal heel 
eigenzinnige types. We hebben allemaal die droom 
gehad: we willen op de radio later en daar doen we 
alles aan.

Luister je zelf eigenlijk veel radio?
Ja, ik merk dat ik heel veel naar 3FM luister 
eigenlijk. Ik houd van dit station en ik wil weten 
wat er in welk programma gebeurd. Wat doen 
Coen en Sander straks weet je, ik luister heel veel 
radio. Ik merk wel dat ik in het weekend af en toe 

Als ik had geweten dat  
ik vroeger mij hele cd- 
collectie in zo’n apparaatje 
kon zetten, of gewoon in 
je telefoon, dan had mijn 
vader geen prieel op het 
dak hoeven gooien als we op 
vakantie gingen.

ook een tv-tak erbij en dat was gewoon een 
goedlopend bedrijf. Dan zat ik op school en dan 
deed ik eerst nog even een programma van 7 tot 9 
uur ‘s ochtends bij de stadsomroep en dan haalde 
ik om 9.30 uur nog net mijn eerste les. Zo ging 
dat gewoon. Ik heb daar zo ontzettend veel uren 
gemaakt. Ik heb zelfs op een heel slinkse manier 
weten te regelen dat ik daar ook mijn stage kon 
lopen. Ik was op dat moment eigenlijk al 1 of 2 
jaar bij de stadsomroep bezig en toen moest ik een 
stage hebben. Iedereen ging naar een bank of zo 
en ik dacht: “Dikke lul, ik ga dat echt niet doen”. 
Dus ik heb de directeur gebeld en zei: “Luister, 
ik wil eigenlijk mijn stage bij de stadsomroep 
doen, kan dat?” “Ja, dat is goed! We willen net een 
productieafdeling beginnen, maar eh, kun je dan 
niet heel even ‘s ochtends ‘De hitgolf ’ presenteren 
eerst? Dat je om 13 uur begint.” Okay. Dus ik ging 
eerst 3 uur presenteren, even lunchen in de stad,   
broodje Mario en hup, dan begon de stage. Het 
was een topstage! Het was een leuk jaar, 1997.
Dus ja, Utrecht is mijn stadje. Ik houd van die 
stad. Het is ook niet echt een stad, eigenlijk is het 
een dorp en dat maakt Utrecht zo leuk. Het is zo 
gezellig. Je kan alles lopen in het centrum. Ik háát 
Amsterdam! Haha, en ik houd zó van Utrecht!

Waar moeten we volgens jou perse naartoe in 
Utrecht?
De Oude Gracht. Daar loop je sowieso heel vaak 
en er zit voor mij heel veel geschiedenis. Ik heb 
daar voor het eerst met mijn meisje gegeten in 
de pizzaria, de stadsomroep zat er, mijn favoriete 
cd-winkel die ik echt geplunderd heb ik de jaren 
’90. Mijn eerste zoenen waren ook op de Oude 
Gracht en och, discotheek Borderline, de K-sjot 
heet het nu. Als je op een doorsnee zaterdag in 
1993/1994 naar discotheek Borderline liep, kwam 
je al je vrienden tegen. Ie-der-een was daar. Op een 
gegeven moment kwamen er alleen steeds kleinere 
mensen binnen. Het leek wel of ze steeds jongere 
mensen binnen lieten?! Uiteindelijk bleek het dat 
wij steeds ouder werden, dus we verhuisden naar 
een andere tent. Het is nooit meer zo leuk geweest 
als bij Borderline.

Wat wil je onze lezers zeggen die nu in Utrecht 
komen wonen en studeren?
Geniet van de stad! Ach man, Utrecht is top. En 
maak lol! Dat is het allerbelangrijkste.
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Muziektempel Tivoli
Dé uitgaansplek voor studenten
Michelle van Oort

Lekker een avondje uitgaan? Zin in een feestje of een goed live optreden van je favoriete band? Dan is poppodium 
Tivoli echt iets voor jou! Ze houden rekening met alle mogelijke muzieksmaken, het lage budget van studenten en 
het doorfeesten tot in de late uurtjes.

Optredens

Tivoli staat bekend om 
haar live optredens. 
Bijna elke dag kan je hier 

genieten van live optredens 
van diverse bands en solo 
acts. Niet alleen opkomende 
namen zijn welkom op het 
podium van Tivoli, ook een 
aantal grote namen waaronder 
Within Temptation, Snoop 
Dogg, Kyteman en De Dijk 
waren al van de partij. Door de 
gemoedelijke sfeer in Tivoli is 
het een stap in de goede richting 
voor vele nieuwkomers in de 
muziekwereld. Helaas is het 
wel zo dat je een kaartje moet 
kopen voor deze optredens. 
Het is dan ook handig om dit 
van te voren te regelen en niet 
op de avond zelf, in verband 
met uitverkochte optredens. 
Ook heeft  Tivoli een groot 
assortiment aan dj’s, zowel 
nationaal als internationaal, 
die je een geweldige avond 
bezorgen. Ook voor de echte 
muziekkenners zijn er leuke 
avonden georganiseerd. Zo 
is er de Popquiz, waarbij jij je 
muziekkennis kan testen. Dit 
is een hele uitdaging voor veel 
studenten.

Locatie

Poppodium Tivoli is een 
vrij opvallend gebouw 
aan de Oude Gracht. 

Aan het kleurrijke logo en 
de vitrines met posters voor 
aankomende optredens zie 
je dat je goed zit. De kassa 
voor kaarten is geopend op 
werkdagen van 09:00 – 18:00 
uur en tijdens optredens. 
Door de gunstige ligging in 
het Centrum is het makkelijk 
te bereiken voor studenten die 
veel gebruik maken van een 
fi ets of degenen die te voet 
gaan. Als je met de auto komt 
geldt net zoals in alle andere 
grote steden: een parkeerplek 
vinden is een drama.

Website

Poppodium Tivoli 
beschikt ook over een 
eigen website. Op www.

tivoli.nl vind je onder andere 
informatie over de komende 
acts, kaartjes, tijden, festivals 
en eventuele extraatjes. Ook 
kun je hier een route vinden 
over hoe je bij Tivoli komt. 
Handige informatie over Tivoli, 
zoals een routebeschrijving en 
contactgegevens zijn er ook te 
vinden.

Wist je dat..?

- Tivoli ruim 300.000 bezoekers per jaar trekt?
- Er ook een tweede locatie te vinden is in Utrecht? Namelijk Tivoli de Helling.
- Tivoli een capaciteit heeft  van 1000 personen?
- Tivoli gebruikmaakt van allerlei social media waaronder Hyves, - Twitter en Facebook?
- Tivoli beschikt over 2 zalen?
- Tivoli ook een aantal festivals organiseert in samenwerking met andere uitgaansgelegenheden in 
Utrecht?
- Er nog een locatie in aanbouw is? Het doel van het Muziekpaleis is alles rondom live muziek 
verbeteren.

Contact/Reageren?
michelle.vanoort@student.hu.nl

Klerenzooi
Sneakers, mode en meer
Michael van Otterloo

Utrecht een mooie stad om te gaan studeren. Jaarlijks komen hier uit alle hoeken van het land leerlingen vandaan 
om hier een nieuwe studie te gaan volgen. Als je voor het eerst in een nieuwe stad bent dan weet je nog niet waar 
je moet zijn voor de vetste sneakers en de beste kledingzaken. Ik ga jullie maandelijks vertellen welke sneaker- en 
kledingzaken je moet hebben gezien! Daarnaast zal ik elke maand een bepaalde sneaker uitlichten en er het een en 
ander over vertellen. 

We trappen af met de Vans store. De winkel 
van Vans zit in het Centrum van Utrecht 
Oude Gracht 107. Het merk maakt onder 

andere sneakers voor BMX, snow en skateboard 
schoenen. Het merk bestaat al sinds 1966 en wordt 
wereldwijd verkocht. In het Westelijke gedeelte 
van de States en Europa zitten zo’n 270 winkels 
waar zij hun producten verkopen. Ook in Azië 
heeft  het merk haar naam al gevestigd.
Sinds eind 2009 is het merk Vans in opkomst 
gekomen in Nederland. Steeds meer jongeren 
dragen de sneakers van Vans. Dit komt mede 
door artiesten als Lil’ Wayne, die heel divers is qua 
kleding-style. In 2010 zijn er steeds meer jongeren 
die Vans dragen.
De winkel in Utrecht ziet er heel tof uit en is echt 
een aanrader om eens te bezoeken. De winkel is 
geopend in maart 2007. Ze verkopen uiteraard 
een heleboel verschillende soorten Vans. Je kan er 
ook terecht als je mooi gekleurde veters zoekt voor 

je sneaker. Naast de schoenen die zij verkopen 
hebben ze ook veel kleding, horloges en caps. 
De shop in Utrecht is ook 1 van de 3 plekken 
in Nederland waar ze de exclusieve snowboard 
collectie van 2011 verkopen. De wintersport staat 
over een maand al weer voor de deur dus het is 
zeker de moeite waard om eens een kijkje te gaan 
nemen. 
Iedereen die graag een kijkje willen gaan nemen, 
het is ongeveer vijft ien minuten lopen vanaf het 
station. Ik ben er een aantal keren geweest en er 
is altijd een relaxte sfeer. Omdat het merk Vans 
gerelateerd is aan skaten, is de winkel ingericht als 
een skatepark
De winkel in Utrecht verkoopt ook de surfcollectie 
van Vans, hier heb je gedurende de winter wat 
minder aan of je moet tijdens je kerstvakantie 
vertoeven in Dubai.

Tot Vans

Contact/Reageren?
michael.vanotterloo@student.hu.nl

SneakerOfTheMonth
De sneaker waar de hele 
sneakerwereld op heeft  gewacht is 
er eindelijk na 15 jaar. De berichten 
over deze schoen kwamen vorige 
maand uit het niets. Niemand wist 
dat Nike bezig was om deze schoen 
dit jaar uit te brengen. Het gaat om 
de NIKE MAG: de sneaker, uit de 
fi lm Back to the Future, die zichzelf 
strikt.

Nike heeft  in totaal slechts 1500 paar van 
deze sneakers gemaakt en deze worden 
geveild. Ze denken er zo’n 50 miljoen euro 

mee op te halen. Al het geld wat de sneaker gaat 
opbrengen wordt gedoneerd aan de Michael J Fox 
Foundation. Deze stichting zet zich in tegen de 
ziekte van Parkinson, waar de acteur uit de fi lm 
sinds een aantal jaren zelf aan lijdt. 
Een van de oprichters van Google heeft  laten 
weten het uiteindelijke bedrag te verdubbelen als 
Nike de 50 miljoen behaald. Hij lijdt namelijk zelf 
ook aan de ziekte. Het eerste paar is verkocht aan 
rapper Tinie Tempah voor $37.000 dollar. 
Niemand had verwacht dat juist deze sneaker dit 
jaar uit zou komen. Op 8 september waren daar 
de berichten dat deze sneaker daadwerkelijk 
uitkomt. Uit alle hoeken van de wereld werden 
50 speciale sneakerzaken uitgenodigd. Zij wisten 
echter niet waarvoor. Hierbij was Nederland ook 
vertegenwoordigd door Patta, de sneakerzaak 
waar Valerio,Sef en Winne regelmatigkomen.

In de uitnodiging werd vermeld dat Tinker 
Hatfi eld hierbij ook aanwezig zou zijn, één van 
de grote designers van Nike.  Aangekomen in 
het hotel werd al snel duidelijk waar het allemaal 
om ging. Op de hotelkamers lagen onder andere 
een dvd van Back to the Future, een iPod en een 
zilveren bril uit de fi lm. 
De link tussen de fi lm en het merk was snel 
gemaakt. Aan Patta was de eer om, als enige 
sneakerzaak in Nederland, de sneaker te gaan 
veilen. De veiling vond plaats op donderdag 15 
september om 22:04 uur in het Planetarium in 
Artis. De schoen heeft  € 5000 euro opgebracht. 

15 jaar wachten op de 
Nike MAG uit Back 2 the 
Future
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A A (YO)(YO)Utrecht tale of LightUtrecht tale of Light
Anniek Münstermann, Jelle Griffi  oen & Michelle van OortAnniek Münstermann, Jelle Griffi  oen & Michelle van Oort

TTrajectum Lumen is er 365 rajectum Lumen is er 365 
avonden per jaar. Dit traject is avonden per jaar. Dit traject is 
een lichtkunstroute die begint een lichtkunstroute die begint 

vanaf de Vredenburg en eindigt op vanaf de Vredenburg en eindigt op 
de Mariaplaats. de Mariaplaats. 

HHet is de bedoeling dat je de et is de bedoeling dat je de 
oranje lichtjes op de grond oranje lichtjes op de grond 
volgt, waar pijltjes in staan. volgt, waar pijltjes in staan. 

De route loopt langs veel cafeetjes De route loopt langs veel cafeetjes 
en restaurantjes, dus er is genoeg en restaurantjes, dus er is genoeg 
tijd en ruimte om even pauze te tijd en ruimte om even pauze te 
nemen onder het genot van een nemen onder het genot van een 
hapje en een drankje.hapje en een drankje.

OOnder de bruggen nder de bruggen 
was weinig was weinig 
bijzonder licht te bijzonder licht te 

bekennen. Alleen de kleur bekennen. Alleen de kleur 
blauw was er te zien, wel blauw was er te zien, wel 
een leuk eff ect, maar niet een leuk eff ect, maar niet 
echt spetterend.echt spetterend.

WW
iij hebben deze wandeling j hebben deze wandeling 
als vrij bijzonder ervaren. als vrij bijzonder ervaren. 
Er waren erg mooie Er waren erg mooie 

lichtkunstwerken bij. Met name van de lichtkunstwerken bij. Met name van de 
eerste waren wij erg onder de indruk. eerste waren wij erg onder de indruk. 
Dit was de tunnel Ganzenmarkt, die Dit was de tunnel Ganzenmarkt, die 
belicht was met allerlei bijzondere felle belicht was met allerlei bijzondere felle 
kleuren.kleuren.

TTijdens deze wandeltocht kom ijdens deze wandeltocht kom 
je bijzondere lichtkunstwerken je bijzondere lichtkunstwerken 
tegen door het gehele centrum tegen door het gehele centrum 

van Utrecht, de een nog mooier van Utrecht, de een nog mooier 
dan de ander. Als je op zaterdag dan de ander. Als je op zaterdag 
deze tour wilt volgen met gids, deze tour wilt volgen met gids, 
betaal je 10 euro. Voor de rest betaal je 10 euro. Voor de rest 
van de dagen kun je de wandeling van de dagen kun je de wandeling 
gratis volgen.gratis volgen.
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OOok een hoogtepunt van de ok een hoogtepunt van de 
wandeling was het glas-wandeling was het glas-
in-lood kunstwerk bij in-lood kunstwerk bij 

de Buurkerk. Hier was een licht de Buurkerk. Hier was een licht 
geplaatst achter een soort raam van geplaatst achter een soort raam van 
glas in lood, wat weer geprojecteerd glas in lood, wat weer geprojecteerd 
werd op de straat en zo een kleurrijk werd op de straat en zo een kleurrijk 
eff ect gaf.eff ect gaf..

Contact/Reageren?Contact/Reageren?
anniek.munstermann@student.hu.nlanniek.munstermann@student.hu.nl
jelle.griffi  oen@student.hu.nljelle.griffi  oen@student.hu.nl
michelle.vanoort@student.hu.nlmichelle.vanoort@student.hu.nl

DDoor de oranje lichtjes met pijltjes op de oor de oranje lichtjes met pijltjes op de 
straat wisten we hoe we moesten lopen. Ook straat wisten we hoe we moesten lopen. Ook 
de blauwe lichtjes met oogjes hadden een de blauwe lichtjes met oogjes hadden een 

betekenis. Dit was dat je moest opletten, omdat er een betekenis. Dit was dat je moest opletten, omdat er een 
lichtkunstwerk in de buurt te zien was. Verder was deze lichtkunstwerk in de buurt te zien was. Verder was deze 
wandeling gelukkig niet al te lang, het duurde ruim een wandeling gelukkig niet al te lang, het duurde ruim een 
uur.uur.
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De rondleiding begon met een inleidend 
praatje over wat er allemaal op het 
programma staat. Eerst de bovenste 

verdieping voor de skyboxen, daarna richting de 
kleedkamers en de ‘mixed-zone’, waar  de pers 
staat om de spelers te interviewen.

Op die bovenste verdieping staan collages met 
elk een stukje historie van de club FC Utrecht. 
Football Club Utrecht, zoals de club voluit heet, 
is ontstaan uit drie clubs. Sinds 1 juli 1970 spelen 
Velox, USV Elinkwijk en VV DOS onder de zelfde 
vlag. Van deze drie clubs bestaat alleen USV 
Elinkwijk nog. Dit is een voetbalvereniging die op 
hoofdklasse-niveau speelt. De club heeft  daarnaast 
een samenwerkingsverband met FC Utrecht, wat 
inhoudt dat potentiele talenten overstappen naar 
de jeugdafdeling van FC Utrecht.
De skyboxen, waar we ook een kijkje mochten 
nemen, zijn voor drie verschillende sectoren 
ingericht. De sectoren zijn Vastgoed, Grand café en 
Bouw. Het uitzicht vanaf de stoelen is fantastisch. 
Waar er in de rust duizenden supporters in de rij 
staan voor een biertje  en een vette hap, heeft  de 
skyboxbezoeker een privé bar ter beschikking. De 
sponsoren die deze skyboxen huren betalen dan 
ook een behoorlijke prijs. Hiermee helpen zij FC 
Utrecht aan een fi nancieel gezond klimaat. 
Vervolgens liepen we langs de prijzenkast van 
FC Utrecht. Echter, de ‘prijzenkast’ is een wat 
groot woord, want er staan maar vier grote 
overwinningen op de naam van Utrecht. De rest 
van de vitrine was gevuld met prijzen van de FC 

Utrecht jeugd- en damesteams, en gift en van 
bezoekende clubs. Dit kan een vaan zijn, maar ook 
een fl es Scotch Whiskey die Celtic vorig jaar mee 
had genomen. Waarom de fl es niet was geopend 
wist onze gids niet. Er stond in de ruimte naast 
deze vitrine nog een kleine bioscoop in aanbouw, 
waar op korte termijn tijdens de rondleiding wat 
beelden getoond zouden worden.
Een korte rondleiding op de tweede verdieping 
toonde een soort tussenstap voor de mensen die 
de skyboxen te duur vonden maar wel luxe wilde 
zitten. Daarna werd het nog interessanter! We 
vervolgde onze route naar het spelershome, waar 
we later nog terug zouden komen, door naar de 
spelerstunnel aansluitend op de mixed-zone. Hier 
neemt de pers de interviews af. Benieuwd hoe 
het was om op het veld te staan, liepen we door 
de tunnel het veld op. Zelfs in een leeg stadion is 
het nog wel een kick om via de spelerstunnel naar 
het veld te lopen. Eenmaal op het gras, om je heen 
kijkend, is het stadion misschien niet heel groot, 
maar wel zeer indrukwekkend. 
Nadat we op het veld waren geweest vertrokken 
we naar de kleedruimte van de spelers van 
Utrecht. Daar is het mooiste relikwie te vinden. 
De Utrechtse club heeft  een kunstwerk staan voor 
de spelers. Waar een normale club een lekker 
bubbelbad zou plaatsen, heeft  Utrecht in clubkleur 
rood een prachtig kunstwerk, waar toevallig 
een bubbelbad in verwerkt is, staan. Want een 
bubbelbad, dat mocht niet. Kunst, dat mag wel. 
Dat je in kunst kan zwemmen is een positieve 
bijkomstigheid.

STADION GALGENWAARDSTADION GALGENWAARD
Pim van der Kolk en Jelle Griffi  oenPim van der Kolk en Jelle Griffi  oen

Contact/Reageren?
pim.vanderkolk@student.hu.nl
jelle.griffi  oen@student.hu.nl

Als afsluiter deden we een drankje in het 
spelershome van Stadion Galgenwaard. Hier 
komen de spelers, nadat ze gedoucht hebben, 
een drankje doen. Deze ruimte is normaliter 
niet toegankelijk voor supporters, maar voor de 

rondleiding konden we het tóch bezoeken. 
De conclusie daarbij is dat er veel prachtigs is in 
het stadion. De doelgroep lijkt wel iets meer jonge 
kinderen. Aan de andere kant, als je een echte 
Utrechtsupporter bent, maakt het niet uit voor 
welke leeft ijd het is, als het maar over FC Utrecht 
gaat. De rondleiding door het stadion is dan ook 
absoluut een aanrader!

In de gehele provincie Utrecht is er maar één professionele voetbalclub. Sinds het ontstaan van de club in 
1970 heeft  deze drie maal de nationale beker gewonnen en één keer de Johan Cruyff  Schaal. De club is nooit 
gedegradeerd en heeft  velen malen van Ajax gewonnen. En winnen van Ajax, dat is het belangrijkste. Stadion 
Galgenwaard is het huis van FC Utrecht, en daar gingen wij op bezoek om meer te weten te komen over het 
stadion, maar ook over de club zelf.

Advertentie
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Voordat de Dom er was stond er op dezelfde plek een 
Romeins kasteel, ook wel een Castellum genoemd. Het 
gebied wat nu het Domplein heet was de oude locatie van 
het Trajectum. Het Trajectum was een Romeins fort wat 
langs de Rijn lag. De Romeinen vertrokken hier rond 
het jaar 270 na Chr. Later werd deze locatie ook door de 
Franken en Friezen meerder malen gebruikt.

Het Hoogtepunt
   
   

Van Utrecht
Jasper Reekers & Jelle Griffi  oen

Advertentie
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De dom heeft  een lange geschiedenis van 
branden, plunderingen en keer op keer 
herbouwd worden. Voordat de eerste Dom 

werd gebouwd was er een klein kerkje. Dit kerkje 
was gebouwd op de plek waar het Romeinse 
Castellum stond. Ook werden de resten van het 
Castellum gebruikt voor de bouw van dit kerkje.
Dit kerkje werd rond 857 verwoest door 
Noormannen. Alle bisschoppen waren verbannen 
tot in 922.
Toen bisschop Balderik terug kwam naar Utrecht. 
Bisschop Balderik begon met het herbouwen van 
de Kerk, die nu bekend staat als ‘De Dom van 
Balderik’. Deze Kerk werd gewijd aan Sint-Maarten 
en werd in een typische Gotische stijl gebouwd. 
De Dom is altijd gewijd aan Sint-Maarten. Sint-
Maarten was de bisschop van Tours en was 
een belangrijke grondlegger van het katholieke 
Christendom in Gallië.
Rond 1017 werd de Dom door een grote brand 
verwoest en al snel daarop werd besloten om een
nieuwe te bouwen. Deze Dom heette ‘de Dom van 
Adelbold’ genoemd naar de bisschop die opdracht 
gaf tot de bouw. Deze Dom werd in een Romaanse 
stijl gebouwd, ondanks dat de huidige Dom weer 
een Gotische stijl heeft  stamt de huidige Dom 
toren hier toch vanaf.
In 1253 brak er opnieuw een brand uit, dit keer 
brandde het grootse deel van de stad af waaronder 
een
deel van de Dom. Hierna werd besloten om weer 
een nieuwe Dom te bouwen, maar dit keer weer in
de oude Gotische stijl. Toch bleven een aantal delen 
van de Dom van Adelbold nog wel in gebruik. Het
bouwen en herbouwen van de Dom heeft  een lang 
geduurd, van 1254 tot 1517. Zij kampten in deze
periode vaak met een tekort aan geld. In 1265 gaf 
de Paus zelfs toestemming voor het verkopen van
afl aten om de bouw te fi nancieren. De toren was 
het laatste deel wat nog opgeknapt werd van 1517 
tot 1521, hierna is niks meer aan de Domtoren- 
gedaan.

Als je boven op de dom staat kan je de oude gracht 
zien, het vreeburg en wijk c. Zoveel werd al bekend 
na het beluisteren van Herman Berkiens ode aan 
Utrecht “Als ik boven op de dom kom. Dat de 
toren zelf ook al een hele attractie is valt in dat 
nummer wat weg. Toch is er genoeg te vertellen 
en te zien op weg naar boven. Als je ten minste de 
conditie hebt om 465 traptreden te beklimmen om 
95 meter hoog te komen.
De dom zelf is zelfs 112 meter en 30 centimeter 
hoog, maar zeventien meter eerder is het 
hoogste punt waar je kan komen. Voor je daar 
bent stopt de rondleiding eerst op vier andere 
punten, de Michaelskapel, het torenmuseum, 
de klokkenzolder, en een klein platform waar de 
Beiaard hangt. De Beiaard is een reeks klokken die 
bespeeld kunnen worden op dezelfde wijze als een 
piano, maar dan vele malen groter en luider.
De eerste stop, de Michaelskapel is maar iets boven 
de grond. De ruimte stond bij ons bezoek vol
met stoelen, want later op de dag zou er een 
trouwerij plaatsvinden. Vroeger was de ruimte 
de privéruimte van de Bisschop, met zijn eigen 
ingang naar de kerk. Onze tourgids, Jasmin wist 
ons te vertellen dat de drank er tegenwoordig 
ruimschoots vloeide tijdens de bruiloft en.

Gotisch en Romaans zijn twee Gotisch en Romaans zijn twee 
verschillende bouw stijlen uit twee verschillende bouw stijlen uit twee 
verschillende periodes. De Gotische verschillende periodes. De Gotische 
stijl stamt uit de periode 1140 tot stijl stamt uit de periode 1140 tot 
1500 en Romaans uit 1050 tot 1500 en Romaans uit 1050 tot 
1200. Bij Romaanse kerken werd 1200. Bij Romaanse kerken werd 
het gewicht vooral gedragen door het gewicht vooral gedragen door 
de muren, hier door was er geen de muren, hier door was er geen 
mogelijkheid voor grote ramen. Vaak mogelijkheid voor grote ramen. Vaak 
zijn Romaanse kerken daarom ook zijn Romaanse kerken daarom ook 
heel donker van binnen. Geleidelijk heel donker van binnen. Geleidelijk 
ontwikkelde de kruisribgewelf zich ontwikkelde de kruisribgewelf zich 
en hier uiten hier uit

De Tour

De volgende stop was in de Egmondkapel. Een 
ruime nu ingericht als toren museum. Vroeger 
woonde hier de torenwacht. De open haard was 
nog te zien. Daar stond een kleine versie van de 
beiaard. Daar kon je al zien dat er enige kracht 
nodig is om de beiaard goed te bespelen. De ruimte 
was volgehangen met informatie en relikwieën uit 
de Dom en zijn geschiedenis. Tijdens
de Engelse uitleg kon er rustig even rondgekeken 
worden. Hier werd ook uitgelegd waarom het 
middenrif goedkoper gebouwd was. De toren was 
namelijk een prestigeproject van de bisschop, en 
die was dus belangrijker dan de kerk. Of zoals 
onze tourgids ons de bisschop quote: “Gast, ik ben 
de bisschop!” Dus terwijl het achterste gedeelte al 
grotendeels af was, moest eerst de toren gebouwd 
worden, en met de restanten geld werd een 
middenrif gemaakt. Maar bij een grote storm op 1 
augustus 1674 is het Domplein ontstaan. Nadat er 
eerst 150 jaar lang puin lag.
Toen we eenmaal doorstapten naar de 
klokkenzolder begon de conditie bij sommigen 
niet meer toereikend te zijn. De vrij lange uitleg 
van Jasmin was op dit punt bij velen zeer welkom. 
De klokken waren zeer indrukwekkend. De 
klokken die daar hangen zijn tezamen 31000 kilo. 
Voor de zwaarste, Salvator, is vier man nodig om 
hem te luiden. Voor het luiden van de veertien 
klokken samen is twintig man nodig.
De volgende beklimming was naar het op één 
na hoogste punt. Hier staat ook de beiaard. De 
beiaardier, bespeler van dit instrument, is sinds 
kort en nu voor het eerst een vrouw. Vanaf hier 
had je al een mooi uitzicht op de plek waar vroeger 
het middenrif van de kerk stond. Een aanrader 
is om de toren te bezoeken tussen twaalf en één 
op vrijdagen. Dan kan gekeken worden naar de 
beiaard terwijl hij bespeeld wordt. De Beiaardier 
zit in een kleine ruimte boven de klokken en kan 
in principe elk nummer spelen.
Het allerlaatste stuk beklimming was veruit het 
zwaarste, en ook niet iedereen waagde zich al 
dit laatste stuk. Al is het laatste stuk de zware 
beklimming zeker waard. De trap voor dit deel is 
helaas wel enorm smal en steil. In een pilaar draait 
de trap omhoog langs acht raampjes. Die ramen 
tellen is een aanrader want al snel heb je geen 
idee hoe ver het nog zou kunnen zijn. Tijdens je 
rondje op het hoogste stuk kan je rustig op adem 
komen terwijl je om je heen kijkt. Het is genieten 
om naar beneden te kijken en heel Utrecht te 
zien. Ineens zie je hoe groen de stad is. Het zien 
van de stad vanaf boven lokt alleen maar meer uit 
om daar beneden lekker rond te lopen. Bij helder 
weer kan zelfs verder gekeken worden. Het is niet 
moeilijk om het KNMI te zien, en vaak kan ook 
de kerktoren van Amersfoort gezien worden. Een 
absolute aanrader om een keer de rondleiding 
naar boven te voltooien!

ontstond de Gotische bouwstijl. ontstond de Gotische bouwstijl. 
Kruisribgewelf zorgde ervoor dat de Kruisribgewelf zorgde ervoor dat de 
druk op de muren minder werden druk op de muren minder werden 
en hierdoor kon er steeds hoger en hierdoor kon er steeds hoger 
gebouwd worden. Gotische kerken gebouwd worden. Gotische kerken 
zijn hierom vaak ook hoger met zijn hierom vaak ook hoger met 
grotere ramen en hebben aan de grotere ramen en hebben aan de 
zijkanten gigantische boogvormige zijkanten gigantische boogvormige 
ribben die het gewicht van de muren ribben die het gewicht van de muren 
dragen. Twee erg verschillende bouw dragen. Twee erg verschillende bouw 
stijlen die beide veel zijn gebruikt stijlen die beide veel zijn gebruikt 
voor het bouwen van kerken.voor het bouwen van kerken. Contact/Reageren?

jasper.reekers@student.hu.nl
jelle.griffi  oen@student.hu.nl

Op de Dom

Onder de noemer van de Vrede van Utrecht, een 
festiviteit die viert dat er in 2013 300 jaar vrede 
in Utrecht is, zijn er een aantal evenementen in 
Utrecht. De meest opvallende is DJ en VJ op de 
Dom. 2009 en 2010 hadden DJ op de Dom. In 
2011 is de aandacht iets verschoven naar het 
visuele deel met VJ op de Dom. Het evenement zal 
zeker de komende twee jaar ook plaatsvinden. Het 
is helemaal gratis, en de locatie is bijzonder.

Bij de shows op de Dom kan iedereen vanaf het 
Domplein genieten van veel visueel spektakel 
begeleid door zeer dansbare muziek. De beelden 
die de VJ’s creëren worden geprojecteerd op de 
Domtoren. De VJ’s en DJ’s staan op Om het voor 
studenten extra toegankelijk te maken kan je zelf 
je eigen bier meenemen. De sfeer is top en het is 
zeker de moeite waard om in de gaten te houden 
om er volgend jaar wel bij te zijn. 

Onze tourgids was Jasmin, ze 

is 20 jaar oud. Ze is geboren 

in Haarlem en woont nu een 

jaar in Utrecht. Het werk als 

tourgids is een bijbaan voor 

Jasmin. Ze doet dit werk 

naast haar studie rechten. 

Ze wist op een leuke manier te 

vertellen over de Dom.
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Ga dat zien: Het Geldmuseum
Leuk uitstapje of pure verveling?
Jelle Griffi  oen & Pim van der Kolk

Contact/Reageren?
jelle.griffi  oen@student.hu.nl
pim.vanderkolk@student.hu.nl

Het Geldmuseum, de propagandamachine van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het 
Ministerie van Financiën, De Nederlandsche Bank en de Koninklijke Nederlandse Munt. Het Muntgebouw is waar 
de Koninklijke Nederlandse Munt zetelt, die de herdenkingsmunten uit geeft . Dit jaar is de honderdste verjaardag 
van het Muntgebouw, met bijpassende munt. Een museum over geld is misschien wat ironisch om als student heen 
te gaan, maar wel interessant. Toch?

Het museum zit in een mooi groot gebouw, 
waar nog steeds munten geslagen worden. 
Helaas is het museum niet goed bereikbaar 

voor het openbaar vervoer. Het is een kwartier 
lopen vanaf het centraal station, maar dan wel weg 
van het centrum. De bus nemen gaat je ook niet 
echt helpen. Dan eindig je ergens in Lombok en 
ben je alsnog een kwartier aan het lopen. 
Eenmaal aangekomen in het prachtige 
Muntgebouw, ontvang je uit handen van het 
vriendelijke personeel een speurtocht en een 
“creditcard”. Met die creditcard kun je interactieve 
spelletjes spelen die je tegen komt tijdens het 
beantwoorden van de vragen van de speurtocht. 
We beginnen bij de tijdelijke expositie over het 
honderdjarig bestaan van het muntgebouw. Deze 
expositie was op de bovenste verdieping. De 
uitstalling van oude munten met bijbehorende 
informatie over waar de munt vandaan kwam 
was interessant. Erg leuk om te zien was ook de 
collectie van laatste guldens. In diezelfde vitrine 
lagen ook de eerste Nederlandse euro designs 
die het niet gehaald hadden. Voor allen die de 
overgang bewust mee hebben gemaakt is dat 
toch een leuk stukje geschiedenis om terug te 
zien. Verder was er op de eerste verdieping de 
stijlkamer. Deze permanente ruime is nog net zo 
ingericht als toen hij nog in gebruik was en heeft  
prachtige schilderingen over het proces van het 
maken van een munt, zoals dat vroeger ging. 
Terug op de benedenverdieping is het belangrijk 
dat je je bij binnenkomst verkregen “creditcard” 
bij je hebt. Hiermee kan je op de vele computers 
spelletjes spelen die je een betere uitleg geven over 
geld en fi nanciën. Bij deze spellen kan je op basis 
van hoe je met je geld om gaat geld verdienen of 
verliezen. Het museum heeft  drie computers die 
geen spel zijn. Een gierigheidstest, één waar je een 
eigen bankbiljet kan maken en één waar je een 
foto van jezelf in een krant kan zetten. Met het 

geld dat je verdient kan je van deze drie dingen een 
printje maken. De focus op niet alleen het fysieke 
product levert aardig wat leuke informatie op. Er 
was een grote variatie in spellen. Van gokken tot 
ganzenborden, van bieden op een veiling tot geld 
verdienen door te werken.
Een echt kunstwerk in het geldmuseum was de 
gulden middenweg, een fl auwe woordgrap die slaat 
op een gang waarbij de vloer bestaat uit guldens. 
Leuk feitje hierover was dat alle guldens met de 
muntzijde naar boven lagen, omdat het respectloos 
is om over het hoofd van de koningin te lopen. Al is 
het een paar keer mis gegaan, verschillende guldens 
liggen met de “kop” van de koningin naar boven.
De uitstalling van munten onder de noemer 
“gelukszoekers de magie van geld” was minder 
interessant. Heel wat munten stonden uitgestald met 
wat informatie over de munt en de betekenis ervan. 
Helaas was de zaal donker en was het aantrekkelijker 
om meteen weer te vertrekken naar de beter verlichte 
ruimtes.
Het prachtige gebouw met prachtige vitrines 
met geldstukken door de eeuwen heen, de mooie 
tentoonstellingen en de leuke interactieve games 
maakt het een leuke ervaring. Echter, na anderhalf 
uur heb je het wel gehad. Het museum heeft  een 
alleraardigste opzet. De doelgroep lijkt wel wat meer 
op kinderen gericht, al is de tijdelijke expositie een 
stuk volwassener. Voor ieder wat wils dus. Wij hebben 
het als zeer plezierig ervaren. Het Geldmuseum 
beschouwen wij als een aanrader. 

In de spotlights
over Utrechtse artiesten
Marijke Koster

Elke maand krijgen een aantal artiesten uit onze mooie stad een speciaal plaatsje in YOUtrecht. Deze maand in de 
spotlights: de mannen van Kensington, Colin Benders (a.k.a. Kyteman) en Herman van Veen.

Met meerdere uitverkochte clubshows, 
optredens in o.a. Indonesië en Frankrijk 
én een nominatie voor de 3fm Award 

‘beste nieuwkomer’ 2011 kun je gerust zeggen 
dat het de band Kensington voor de wind gaat. 
Er gaan zelfs stemmen op dat de Utrechtse band 
één van de beste bands van dit moment is, maar 
voordat het allemaal zo werd, was er Utrecht. 
Hier timmerde de band al fl ink aan de weg, al 
lang voordat de rest van Nederland pas in 2010 
echt van hun bestaan doordrongen raakte toen 
de band door radio 3fm werd uitgeroepen tot 
serious talent. In 2007 wonnen ze de HU Popprijs, 
de jaarlijks terugkeerde wedstrijd voor bands en 
singer-songwriters verbonden aan de Hogeschool. 
Met het prijzengeld namen ze hun EP ‘Youth’ op 
en deze werd zo goed ontvangen dat ze een aanbod 
kregen van een label in Amsterdam, wat weer 
resulteerde in hun debuutalbum Borders dat de 
77e plaats behaalde in de album top 100. We zijn 
natuurlijk heel benieuwd waarmee Eloi, Casper, 
Niles en Jan ons de komende tijd gaan verrassen.

Nog zo’n Utrechtse nieuwkomer in 
muziekland is Colin Benders, oft ewel 
Kyteman. Alhoewel nieuwkomer, al op 

3-jarige leeft ijd kreeg Colin zijn eerste trompet 
van zijn oom Jacky Terrasson, een Amerikaanse 
jazzpianist. Hij mocht er pas op zijn vijfde op spelen, 
nadat hij zijn voorste melktandjes gewisseld had. 
Na een moeizaam doorlopen basisschool, startte 
Colin op zijn 12e op de School voor Jong Talent 
verbonden aan het Koninklijk Conservatorium in 
Den Haag, een school die intensieve muzieklessen 
(of dans, of  beeldende kunst en vormgeving) 
combineert met ‘gewoon’ middelbaar onderwijs. 
Colin bleef er 7 jaar, behaalde nooit zijn diploma en 
verhuisde uiteindelijk naar zijn fl at in Overvecht, 
wat ook zijn thuis-studio is. Daar sloot hij zich 
3 jaar op en werkte aan zijn debuutalbum ‘Th e 
Hermit sessions’, oft ewel de kluizenaarssessies. 
Colin heeft  voor dit album alle partijen zelf 
ingespeeld en het resultaat is een eigenzinnig, 
bijzonder album. Van hiphop tot big band tot jazz, 
het was de verrassing van het jaar 2009. Om toch 
de muziek live te kunnen brengen stelde Kyteman 
zijn ‘hiphop orchestra’ samen en met succes, de 
shows waren vaak uitverkocht. Projecten als ‘la 
boutique fantastique’ en ‘kytecrash’ volgden en er 
komt nog meer aan, begin 2012 start de tour van 
‘de avonduren’.

Herman van Veen

Kensington

Kyteman

Wie kent hem niet, Alfred Jodocus Kwak. Als 
klein meisje of jongen zaten we massaal 
voor de buis, een glaasje limonade in de 

hand en kijkend naar dit bijzondere eendje. Het 
dappere eendje dat steeds voor het goede opkomt 
en niet zijn snaveltje houdt over belangrijke zaken 
in dieren- (en mensen-)land. Wat Dick Bruna 
(alweer een Utrechter) van Nijntje is, is Herman 
van Veen van Afred Jodocus Kwak. Maar behalve 
de geestelijk vader van dit wezentje, is Herman 
van Veen nog zo veel meer. Hij is dichter, schrijver, 
schilder, muzikant en theatermaker. Hij speelt 
viool, zingt, componeert, regisseert en acteert. 
Hij stond de afgelopen 40 jaar meer dan 400 
keer in Koninklijk Th eater Carré en staat daar 
vanaf 28 oktober weer 32 keer. Daarnaast is hij 
verantwoordelijk voor ongelofelijk veel cd’s, dvd’s 
en boeken. Tevens is hij oprichter van verschillende 
organisaties zoals Stichting Roos en de Herman 
van Veen Foundation. Deze organisaties zetten 
zich in voor de Rechten van het Kind door 
middel van het verstrekken van voorlichting en 
initiatieven zoals het Internationaal Monument 
voor het Onbekende Kind. Dit monument 
vlakbij Arnhem bestaat uit 35 menshoge stenen 
uit verschillende landen over de hele wereld die 
samenkomen in een levenscirkel. In het midden 
van de cirkel staat een kunstwerk in de vorm 
van een roos, als symbool voor de liefde en de 
vergankelijkheid van het leven. Met dit monument 
willen de initiatiefnemers het kind eren, kinderen 
die niet meer bij ons zijn herdenken en van daaruit 
stil staan bij de kinderen van nu, want ‘als het de 

                  band Kensington band Kensington

21 november is de dag van de 
rechten van het kind

kinderen goed gaat, gaat het de wereld goed’, zoals 
hun motto luidt.

Contact/Reageren?
marijke.koster@student.hu.nl
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Om de tafel met Henk Westbroek
Naomi Defoer & Anna Neeltje de Boer

Daar zijn we, op een dinsdagochtend, in huize Westbroek. Toen Henk afgelopen maand voor een optreden naar 
Spanje was, struikelde hij. Het resultaat was een gekneusde voet en een gebroken pols, met als gevolg dat hij zich niet 
meer kan scheren. Hij heeft  een hekel aan baarden, vertelt hij terwijl hij geniet van een espresso en een peuk. Maar de 
baard die hij heeft  mag hij niet scheren, omdat hij net met een nieuw seizoen bij RTV Utrecht is begonnen.

Henk je bent een echte allrounder zoals de 
meeste van ons weten. Muzikant, Columnist 
, Tekstdichter, Radiomaker , de Bekende 

Stem, De Spreker en natuurlijk de TV Presentator. 
Maar wat vind je nou het allerleukste om te doen? 
Het leukste vind ik eigenlijk toch wel zingen. Daar 
is een hele ijdele reden voor: ik ken geen enkel 
ander vak dat je beoefenen kunt waarbij mensen 
en betalen voor je werk en om de vier minuten 
gaan klappen. Dat streelt alle vormen van ijdelheid 
die je kunt hebben. 
Natuurlijk is er daarbij de kick. Maar het is gewoon 
heel leuk om een aardig liedje van een aardige 
uitvoering te voorzien. Maar aan de andere kant 
zou ik het misschien wel helemaal niet zo leuk 
vinden als ik niks anders zou doen, want zelf 
heb ik mijn hele leven lang het idee gehad dat je 
verschillende dingen tegelijk moet doen. Dit om 
de verveling te bestrijden.  Het lijkt mij een hel om 
elke dag hetzelfde baantje te moeten doen. 

Daarnaast heb je ook nog een eigen café in 
Utrecht: ‘Rock café Stairway to Heaven’. Hoe 
kwam je op het idee om dit café te beginnen? 
Een jaar of vijft ien geleden verdiende ik mijn geld 
als muzikant. Maar dat is een eindig leven. Want 
in de jaren ‘80 was het bandje waar ik in speelde 
veel beroemder dan het nu was. Elke band heeft  
zijn top tijd en daarna buik je een beetje uit. Als 
muzikant heb je niet het eeuwige leven.
Het is net als seks, als muzikant heb je een climax 
en daarna gaat het naar beneden. Dus ik dacht ik 
heb het eeuwige leven niet en ik zou toch ook als 
ik wat ouder ben moeten eten. Ik heb ook geen 
pensioen en ik heb altijd al heel graag in cafés 
gezeten. Als klant, maar ik heb er mijn hele studie 
mee betaald door in café Jan Primus een jaar of 5 te 
werken als barman. Later heb ik voor de leuk een 
cafeetje gekocht, samen met drie andere mensen, 
in de korte Koestraat dat heet Willem Slok.  
Iedereen mocht er komen.  Er kwamen heel veel 
kunstenaars. Tot op de dag van vandaag is het een 
journalistencafé. Ik heb altijd al leuk gevonden, 
dus als een stukje pensioen aan de ene kant en ook 
omdat ik het wel leuk vond aan de andere kant. 

Ben je vaak, buiten de presentaties van 
bijvoorbeeld Veronica Live, in je eigen café te 
vinden? 
Ik test met grote regelmaat of het bier koud genoeg 
is. Het is een bedrijfj e, en een bedrijfj e moet toch 
goed geleid worden . Formeel ben ik niet de 
directeur, want dat is mijn vrouw op dit moment. 
Je moet het namelijk goed in de gaten houden 
of het een beetje goed gaat. De horeca gaat heel 
slecht in Utrecht. Met name in het centrum om 
de simpele reden dat het parkeergeld is verhoogd 
naar 4 euro meer per uur. Dus mensen zijn meer 
geneigd om naar cafes buiten de binnenstad te 
gaan. Tegelijkertijd krijgen alle zaken het toch 

wat moeilijker omdat de huren zo enorm hoog 
zijn. Voor stairway betaal ik bijvoorbeeld 10.500 
euro huur per maand. Omdat het niet zo’n hoge 
rendement business is moet je dus goed in de 
gaten houden of het nog goed georganiseerd is. 
Of je nog wel concurrerend bezig bent. Dat vereist 
toch enige controle. 
Stairway is een uitstekend gezond bedrijf. We staan 
al 15 jaar onafgebroken in de top 100 van de beste 
cafés in Nederland. Variërend van de 9e tot de 60e 
plaats, en elk jaar is dat weer anders. Ik ben elke 
week wel 2 a 3 uurtjes bezig met wat er beter kan 
of wat er anders zou moeten. Ik heb net besloten 
om het van een rock café te veranderen naar een 
muziekcafé. Want 15 jaar geleden was Rock een 
nisje in de markt je had rock en 80 andere stijlen. 
Tegenwoordig loopt alles door elkaar. Rihanna 
huurt bijvoorbeeld ook wel eens een uitstekende 
gitarist.  Ik heb dat een beetje te laat beseft . Ik 
heb het gevoel dat ik met Stairway een beetje 
ben blijven hangen. Dus ik ga wat breder qua 
muziekgebied. Wel dat er altijd een stevige gitaar 
in zit want daar houd ik van. 

Vind je dat het niet jammer dat Stairway van 
Rock-cafe naar Muziek-cafe gaat?
Nee hoor. Want mijn eigen smaak is totaal anders 
dan die van STH. Ik houd ontzettend veel van 
rockmuziek maar niet minder van klassieke 
muziek. Ik hou eigenlijk wel van alles. 

Ook was je in 1998 lijsttrekker voor Leefb aar 
Utrecht. De partij behaalde negen zetels en kwam 
daarmee als grote winnaar uit de bus. Heb je 
altijd al interesse gehad op politiek gebied? 
Ik ben altijd van de opvatting geweest dat zelfs 
als je niet geïnteresseerd bent in de politiek, wat 
iedereen mag natuurlijk, is het wel zo dat de 
politiek zich met jou bemoeit. De politiek bepaalt 
wat het zorgniveau is op het moment dat je geboren 
word en alles wat daar na komt. Als men bepaalt 
wat goed voor mij is dan wil ik er zelf ook wat over 
te zeggen hebben. Utrecht is een stad die helaas al 
sinds de Tweede Wereldoorlog geteisterd wordt 
door opeenvolgende derderangs bestuurders. 
Zonder het nu gelijk over meneer Wolfsen te 
hebben; het is wel een exponent van zwak bestuur. 
Als driekwart van de mensheid vindt dat een 
burgemeester niet goed is, dan zou daar iets mee 
gedaan moeten worden. Ik ben zelf al lang geen lid 
meer van welke politieke partij dan ook. Wel heb 
ik een tijd in een politieke partij gezeten. Destijds 
heb ik mijn eigen wethouder weggestuurd, omdat 
hij gewoonweg niet goed was. Dit werd binnen de 
partij gezien als hoogverraad.

In 2002 werd je steeds vaker bedreigd en staakte 
je je politieke loopbaan. Vervolgens stelde je 
jezelf wel weer kandidaat voor het niet-bindende 
burgemeestersreferendum voor de gemeente 

Utrecht op 10 Oktober 2007.  Vanwaar het 
opnieuw kandidaat stellen? Was je niet bang om 
weer bedreigt te worden? 
Dit was de derde keer dat ik mij kandidaat stelde. 
Ik wijs mensen altijd op artikel 3 van de grondwet 
waar letterlijk in staat: ‘Elke Nederlandse 
staatsburger dient gelijke kansen te hebben in het 
vervullen van een openbaar ambt’. Er is eigenlijk 
heel weinig veranderd sinds de middeleeuwen, toen 
ridders en kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders 
gewoon bepaalden wie dat stukje land kreeg, 
wie daar burgemeester werd. Tegenwoordig zijn 
het de politieke partijen die onderling afspreken 
om burgemeesterschappen en andere ambtelijke 
functies aan elkaar te gunnen. Je hoeft  als 
burgemeester maar 3 dingen te kunnen : je moet 
een klein toespraakje kunnen houden, je moet 
een lint kunnen doorknippen en als laatste moet 
je een vergadering kunnen voorzitten. Je bent 
eigenlijk een soort koningin van de stad.  Dat is 
namelijk je toelatingsexamen. Dat is eigenlijk 
compleet in strijd met de grondwet. Daar heb ik 
nog eens een leuk debat met meneer Pechtold 
over gehad. Die zei dat ik niet zo moest zeuren, 
maar dat ik wel gelijk had. Ik heb keurig van 
mijn grondwettelijk recht gebruikt om mij 
kandidaat te stellen en ik heb zelfs nog bij de heer 
Robbertsen , de commissaris van de koningin, een 
mondelingexamen- burgemeesterschap moeten 
doen. Om te bepalen of je er in de basis geschikt 
voor zou zijn. Dat examen heb ik fl uitend gehaald. 
Tot meneer Robbertsen mij twee weken later een 
briefj e stuurde waarop stond: ‘Bij nader inzien 
heb ik besloten dat u toch niet geschikt bent’. 
Zonder enige reden, maar dat was toen er eenmaal 
besloten was dat het een PvdA’er moest worden. 
Als er nieuwe burgemeestersverkiezingen 
gehouden worden doe ik weer mee. Ikzelf zit er 
over te denken om lid te worden van alle politieke 
partijen, dan zit je altijd goed!

Maar ben je dan niet bang om weer bedreigt te 
worden? 
Nee niet echt. In 2000 werd iedereen bedreigd, 
of je nou links of rechts of door het midden was 
iedereen bedreigde iedereen. Toen mij geadviseerd 
werd om hier bij de deur en in de tuin dag en nacht 
een politieagent neer te zetten dacht ik dat doe ik 
niet. Daar heb ik geen zin in, en toen ik mijn kat 
in de boom in de tuin opgehangen terug vond met 
een ijzerdraadje in z’n nek met een papiertje erop 
gespeld met : ‘Jij bent de volgende’  toen dacht ik 
dat is het mij allemaal niet waard. Toen ben ik er 
onmiddellijk mee opgehouden en heb ik keurig 
mijn werk overgedragen. Ik zat niet in de politiek 
voor het geld, maar vanwege mijn idealisme. 

In een van je columns heb je het over ‘de Vrede 
van Utrecht’. Vind je het belangrijk dat elke 
inwoner van Utrecht de geschiedenis kent? 
Dat hoeft  natuurlijk helemaal niet. Maar kijk, 
je loopt toch door het centrum heen en je ziet 
alleen maar oude gebouwen. Hier en daar zie je 
nog stukjes van een romeins fort. Het kan op zich 
niet heel veel kwaad om het besef te hebben van 
waar je bent, want daar ben je geworteld. Maar ook 
mensen die er totaal geen besef van hebben, weten 
bijvoorbeeld vaak wel dat De Dom aan een stuk 
kerk vast zat, die tijdens een grote storm is weg 
gewaaid tijdens het eind van de vijft iende eeuw. 
De vrede van Utrecht is relevant, omdat het de 

eerste keer was in de geschiedenis van Europa 
dat Nederland, als totaal onbelangrijk land, deel 
uit maakte van Europese onderhandelingen tot 
vrede. Nederland werd gezien als neutraal land, 
een land dat niet serieus genomen werd. De 
onderhandelaars die hier kwamen schoff eerden de 
Nederlanders regelmatig. Het was de eerste keer 
dat op deze manier oorlogen werden voorkomen. 
Iets dat plaats vond in Utrecht. Maar dat doet niet 
onder voor het feit dat hier een vrede gesloten 
is, die voor het eerst in de westerse geschiedenis 
ervoor zorgde dat er honderdduizenden mensen 
minder op het slagveld dood gingen en dat door 
onderhandelingen er vredesverdragen kwamen en 
dat de wereld verdeeld werd.  De Vrede van Utrecht 
is een omslagpunt, iets om trots op te zijn. Mijn 
schoonzoon is van Spaanse afk omt en hij heeft  in 
Spanje geleerd dat de Vrede van Utrecht een van 
de meest vreselijke dingen uit de geschiedenis is. 
Voor Spanje was deze vrede vernederend, want zij 
verloren grondgebied.

Zelf ben je een trouwe inwoner van Utrecht. Wat 
maakt Utrecht voor jou nou zo speciaal? 
In de belangrijkste plaats omdat ik hier geboren 
ben en omdat heel mijn familie en vrienden hier 
wonen. ‘Was sich liebt, das neckt sich’ Ik houd erg 
van Utrecht en daarom mag ik er graag kritiek op 
hebben om te zorgen dat het toch allemaal goed 
blijft  en beter wordt. Het is gewoon puur toeval, als 
ik in Haarlem was geboren had ik daar gebleven. 
Ik ben voor FC Utrecht, maar als ik in Amsterdam 
had gewoond, was ik waarschijnlijk voor Ajax 
geweest. Het is gewoon omdat ik hier toevallig het 
geboortekanaal uitkwam. 

Als laatste willen wij graag weten wat voor jou 
de ultieme Hotspots in Utrecht zijn? Wat moeten 
wij nou zeker een keer gezien hebben of gedaan 
hebben? 
Het meeste publiek in Utrecht wordt niet 
getrokken door de musea maar wordt getrokken 
door 2 dingen: de automarkt en de rode brug 
(waar de dames van lichte zeden hun werk doen). 
De automarkt is een hele aparte sfeer om daar eens 
rond te lopen, want daar heb je nog nooit zoveel 
slechte auto’s en handige scharrelaars gezien. Je 
kunt er ook illegaal geïmporteerde sigaretten 
kopen aan de lopende band. Mocht je nou behoeft e 
hebben; er worden auto’s verkocht waarbij in de 
achterbak nog 20 kilo uitstekende Afghaanse wiet 
zit. 
Het lekkerste restaurant voor mensen met een 
kleine beurs is het Paradijs op het Vredenburg. 
Staat in de top-100 van de beste restaurants van 
Nederland. Je kunt daar voor 10 euro fenomenaal 
eten. Ze hebben twee kaarten: De Hollandse kaart 
(nasi en bami) en de Chinese kaart, en daar staan 
de sublieme gerechten op. Vooral gerecht nummer 
72 kan ik aanbevelen! 
Op de korte koestraat zit restaurant Chez 
Jacqueline. Wat ingericht is volgens het 
schoonheidsideaal van de 70’er jaren met roze 
tafellakens. De bediening praat plat Utrechts. 
Het restaurant staat al twintig jaar onafgebroken 
in de Michelingids met 2 vorkjes. Maar het zou 
nooit in een blad terecht komen omdat mensen 
het een ordinaire tent vinden omdat de bediening 
Utrechts praat. Niemand kan beter vis bakken dan 
kok Frans. Het is 100 keer lekkerder dan menig 
restaurant waar lovend over gesproken wordt. 

Het is net als seks, als 
muzikant heb je een climax 
en daarna gaat het naar 
beneden
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Contact/Reageren?
naomi.defoer@student.hu.nl
annaneeltje.deboer@student.hu.nl

Volg ons op Facebook!
www.facebook.nl/YOUtrecht

Het Zware Studentenleven: 

      Geld

Klassiek Frans restaurant, super! De huiswijn is 
van grote kwaliteit en zeer betaalbaar. 
Voor de rest  kom ik zelf heel graag in café Jan 
Primus. Een ooglijk café. Het was het eerste café 
in Nederland dat buitenlandse bieren op grote 
schaal verkocht. Ik heb er zelf 5 jaar gewerkt. Het 
is nog steeds mijn vaste stamkroeg. Het ziet er van 
binnen, als ik zo vrij mag zijn, totaal niet uit. Het is 
al sinds 1974 open. Alles rammelt en is oud maar je 
kan nergens een beter glas bier krijgen en nergens 
in heel Utrecht uniekere bieren kopen. Het is alles 
behalve duur. Je moet er wel met een paar mensen 
heen gaan. Je moet zelf de gezelligheid maken, ook 
omdat ze daar geen muziek draaien. Je moet het 
doen met het geroezemoes van de mensen.
Qua cafés kan ik ook nog café van Wegen 
aanraden. Het is een instituut in Utrecht, dat mij 
tegenwoordig iets te vrijzinnig word. Het is alleen 
overdag open, het is altijd gerund geweest door 
mensen die van zeer strenge christelijke origine 
waren. Tot enkele jaren terug was het verboden 
om als vrouw alleen daar aan de bar te zitten. Er 
heerst daar een radicaal vloekverbod, je word 
onmiddellijk verwijderd als je vloekt. Maar het is 
een van de gezelligste cafés van Utrecht. Het zit vol 
met hele leuke typisch Utrechtse mensen, maar de 
regels zijn daar streng. Vroeger was daar in de wijk 
veel prostitutie en misdaad en zaten er ook echt 
van die misdadigers-cafés. Dat is allemaal voorbij. 
Tegenwoordig zijn er ook hele leuke avonden , 
en komen verschillende bekende dichters hun 
gedichten voorlezen. Ik heb er zelf wel eens een 
erotisch gedicht mogen voorlezen. Dat kan dan 
weer wel, want dat is kunst. 

Qua lunchen is café Murk leuk . Dat is ook een 
streng café. Het zit vlakbij de rode brug in de 
Anton Gesinkstraat. Café Murk heeft  de beste saté, 
gehakballen, lever en fantastische biefstukken. 
Café Murk daarin zitten platte Utrechters, pooiers, 
hoeren en studenten. Ook in dit café word niet 
gevloekt. Je hoort, als de muziek aan staat, alles wat 
slecht is uit Volendam voorbij komen. Maar het is 
een geweldig café. Niemand mag hier ook maar 
iets onaardigs over de ander zeggen, want dan sta 
je buiten. Dat is de code in het café. Iedereen is 
welkom en iedereen dient zich te gedragen. 
IJssalon Roma in zuilen op de Burgemeester van 
Tuyllkade. Ik ben gek op ijs. Persoonlijk vind ik 
deze ijssalon het lekkerst. Ze gooien iets minder 
suiker in hun ijs. Daar kan je ook, die heb ik zelf 
voor ze ontworpen, de milkshake Henk bestellen. 
Dat is een groeneappeltjesijs-milkshake die ik 
zelf bedacht heb. Ik ben gek op milkshakes , maar 
ik heb een gruwelijke hekel aan de McDonald’s 
milkshakes want die zijn mierzoet. Milkshake 
Henk is erg lekker, vooral op een warme 
zomerdag, omdat hij zo lekker fris is. Ook de 
aardbeimilkshakes zijn daar erg lekker. Het is de 
beste ijsboer van Utrecht ! 

 ‘Was sich liebt, das neckt 
sich’

Colton Armstrong

Het leven van de student is zwaar. Elke dag weer zit je in de 
collegebanken en spendeer je kostbare tijd bij de werkgroepen en thuis 
aan opdrachten waar je slechts moeizaam je punten mee binnen schraapt. 
Het wordt er ook zeker niet makkelijker op wanneer je op jezelf gaat 
wonen. Daarom hebben wij van YOUtrecht voor jou maandelijks een 
aantal tips om het leven iets draaglijker te maken. Elke keer aan de hand 
van een ander thema. Deze maand: Geld.

Van geld kun je veel dingen zeggen. Volgens 
sommige houdt het de wereld op gang. 
Anderen spreken liever van een noodzakelijk 

kwaad en een aantal noemt geld ‘slechts een nuttige 
vorm van fi ctie’. Wat ze daar mee bedoelen mogen 
jullie zelf bedenken… Een aantal dingen kun je 
echter met zekerheid stellen. Geld is nodig, meer 
is lekkerder en als student zit je continu naar de 
nul op je banksaldo te staren. Dit artikel is niet om 
jullie allemaal te leren hoe je stinkend rijk wordt 
als student. Niet omdat dit niet mogelijk is, wel 
omdat Facebook al bestaat. Nee, dit artikel gaat je 
helpen om van permanent blut, naar permanent 
zwakvermogend te gaan.
 

He, lullo, we zien je vanavond 
weer op de sociëteit nietwaar

Het klinkt misschien wat gek, maar word lid 
van een vereniging! In eerste instantie denk je 
misschien dat het verenigingsleven alleen maar 
tijd en vooral ook geld kost, maar op de lange 
termijn kan het je wel degelijk een fl inke zak 
kostbaar metaal en papierwerk opleveren.
Allereerst het uitgaansleven. In de reguliere club 
of kroeg betaal je voor het gemiddelde biertje van 
0.2 liter toch al snel op zijn minst 2 euro. In de 
meeste sociëteiten ben je voor slechts 1 euro al 
een vaasje (a 0.25 liter) van het goudgele gerstenat 
rijker. Wijn gaat voor dezelfde prijzen over de bar 
en voor frisdrank betaal je minder. Mocht het 
promillage je te veel worden en je bent niet in de 
stemming voor vloeibaar suiker dan komt hier 
nog wel een mooiste nieuws: water is gratis op een 
sociëteit!
Ook buiten de horeca om is een 
studentenvereniging een hele mooie optie om geld 
te besparen. Denk bijvoorbeeld aan de weekendjes 
en weekjes weg die vaak georganiseerd worden 
vanuit de verschillende commissies. In je eentje of 
met een paar mensen op vakantie kost je al gauw 
een honderden dikke euro’s. Ga met je vrienden 
van de jaarclub, het dispuut of je genootschap en 
je bent voor een weekendje gesetteld voor een paar 

tientjes.
Als laatste is het handig om lid te worden van een 
vereniging, alleen al vanwege het netwerk wat 
je er later, maar zeker ook nu al aan over houdt. 
Mocht je een keer krap zitten en het echt niet 
redden? Geen probleem. Je kunt altijd bij een 
medelid terecht. Verenigingen hebben misschien 
de reputatie van brasbolwerken, maar in feite is het 
een gemeenschap waar de leden voor zichzelf en 
elkaar door het vuur gaan. Maak gebruik van die 
kans.
 

Ik houd van je mama

Uiteraard zijn er meer redenen dan alleen deze 
egoïstische, om je familie nog regelmatig te gaan 
bezoeken, maar eerlijk is eerlijk: voor de fi nanciën 
kan het allicht geen kwaad om niet al te lang bij 
pap en mam weg te blijven. Moeders zal met 
plezier in het weekend je vuile was wegdraaien en 
het opgevouwen en gestreken weer voor je klaar 
leggen. Papa kan hier en daar een lekker zakcentje 
toestoppen voor in de kroeg. Gezamenlijk gaan 
jullie gezellig boodschappen doen voor de 
zondagslunch en terloops bedenk je dat het wel 
handig is om ook alvast een en ander op te halen. 
Onder het mom ‘maandag na college heb ik er 
geen tijd voor’ valt het niet op en menig ouder 
kan het op zo’n moment toch niet laten om dan 
te zeggen; ‘Joh, gooi het lekker bij ons in de kar. 
Scheelt jou weer’. Hoppa! In de pocket toch?
Oké, het klinkt misschien wat slecht om op deze 
manier van je ouders misbruik te maken, maar 
schaam je niet. Mits je het op een eerlijke manier 
vraagt zullen je ouders waarschijnlijk altijd voor 
je klaar staan om je een handje te helpen. Dit 
kan variëren van wat extra boodschappen in 
die kar, tot aanbetaling van collegegeld, hulp 
met het aanschaff en van boeken et cetera. Veel 
studenten maken ook afspraken met hun ouders 
wat betreft  fi nanciële steun. Daarin is veel variatie 
mogelijk. Zo kun je bijvoorbeeld afspreken dat 
je bij je ouders geld leent in plaats van bij DUO. 
Je ouders krijgen het terug en jij hoeft  geen rente 
te betalen. Ook is het een idee om een fi nanciële 

gunst (verzekeringskosten, telefoonrekeningen 
etc.) aan een prestatie of wederdienst te koppelen. 
Jouw ouders zouden in dat geval wat kosten op 
zich nemen, waarvoor jij vervolgens beloofd aan 
je aanwezigheidsplicht te gaan voldoen. Het niet 
nakomen van je afspraak zal dan resulteren in 
de presentatie van een fi kse rekening. Dubbel 
voordeel: minder uitgaven en een stukje motivatie 
om ook echt om half 8 je bed uit te komen voor 
dat saaie college.
 

Bukken en krom staan

De dames onder ons zullen we maar vast gerust 
stellen: ja, je kunt op meerdere manieren geld 
verdienen door krom te staan, maar hier komt 
slechts de kuise variant aan bod. Voor tips over hoe 
je in de wereld van de hoererij en zedeloosheid aan 
de bak komt, zul je ergens anders moeten zoeken.
Wat we hier wel bedoelen is de fysieke actie van 
het neerbuigen, welke wij plaats laten vinden in 
de supermarkt. Het is misschien al wel bekend 
dat de goedkopere meuk lager op de rekken 
staat, maar opvallend is de met overwegend 
A-merken gevulde voorraad- en koelkasten van 
de gemiddelde student. Waarschijnlijk is dit 
niet vanwege de goedgevulde portemonnee van 
diezelfde student. Wel vanwege de vele dingen die 
een student aan zijn hoofd heeft  (lees: luiheid), 
waardoor de student er niet bij stil staat dat hij of 
zij eigenlijk dient te bukken.
Zonder dollen, ga gewoon wat vaker door je knieën. 
Het scheelt je aan de kassa al snel een tientje en 
iedereen die zegt dat ze dan inleveren op kwaliteit, 
die heeft  bij voorbaat al niet de kwaliteiten in 
zich om lang student te kunnen blijven. Kritisch 
kunnen denken wordt namelijk wel gewaardeerd 
binnen de wereld van het hoger onderwijs en 
het moge duidelijk zijn dat de producten van de 
Euroshopper door dezelfde kwaliteitsproeven 
heen moeten als die van ieder willekeurig A-merk.
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Uiteraard kan het natuurlijk zo zijn dat je vanuit 
je extreme luiheid, je onvervalste idealen of je 
minderheidsreligie simpelweg weigert te bukken. 
In dat geval heb je het maar zwaar in de supermarkt 
en kom je daar dus, als niet-bukkend student, 
het liefst helemaal niet. Het is immers maar 
duur, daar op ooghoogte. Wees niet bevreesd, 
mijn rechtschapen medemens, want u hoeft  niet 
per se gebukt te gaan onder het juk van de dure 
A-merken. Voor jullie en alle anderen die ook wel 
eens weg willen bij de Appie is er de markt. Op de 
markt is je gulden een daalder waard, soort van. In 
ieder geval weet je zeker dat alles wat je hier koopt 
vers is en dat het goedkoper is dan bij de reguliere 
grootgrutters. Daarbij is een markt ook gewoon 
gezellig. Je komt nog eens onder de mensen buiten 
al die alcoholgeïnduceerde partijtjes om.
 

Hoe meer zielen…

Hoe meer fi nanciële vreugd! Natuurlijk is het erg 
gezellig met de huisgenoten en is het vooral lang 
leve de lol thuis. We snappen prima dat praatjes 
over geld een ontzettende domper zijn op de 
sfeer, maar denk aan de verbeteringen die er 
doorgevoerd kunnen worden als je samen met je 
huisgenoten een keer goed om de tafel gaat zitten 
om alles te stroomlijnen. Zomaar zouden jullie 
een tweede koelkast, speciaal voor de pilsener 
kunnen aanschaff en bijvoorbeeld. Het mooie 
aan de besparingen die je samen doet, is dat ze 
vele malen makkelijker zijn dan de zaken die je 
in je eentje moet regelen. Je bent met meer, dus 
is de persoonlijke last minder. In veel gevallen 
is er niet eens een last om te dragen, maar komt 
de hele besparing neer op een simpele planning. 
Denk bijvoorbeeld eens na over het openen van 
een huisrekening waar iedereen wekelijks een 
vastgesteld bedrag op stort. Stel je voor, jullie 
doen elke week voor 20 euro per persoon aan 
boodschappen. Wat je dan doet is heel simpel. 
Op de huisrekening stort je elke week 20 euro 
boodschappengeld. Daarnaast spreek je een 
bedrag af wat daar bij komt. Dit bedrag gebruik je 
om te sparen voor andere zaken. Denk aan nieuwe 
spullen voor het huis, plotselinge reparaties of, als 
alles lekker loopt, een huisvakantie!
 

Een echte 
studentprofessional

Niet zozeer een manier om te besparen. Wel een 
manier om op een slimme en leuke manier geld te 
verdienen. Waar de meeste studenten simpele, vaak 
saaie baantjes nemen om aan geld te komen, kun je 
het ook een stuk leuker maken voor jezelf. Laat die 
callcenters en die informatiedesks lekker voor wat 
ze zijn. Laat de opa’s en oma’s van kleine kinderen 
lekker op die koters passen. Het heeft  allemaal 
geen zin om je met dat soort werk bezig te houden. 
Ondanks dat het soms best lekker verdient en dat 
het werk af en toe nog best vermakelijk is, kan het 
allemaal veel beter. Ook voor je CV. Begin je eigen 
bedrijfj e of zoek een baan die nu al bij je studie 
past. Het is misschien wat lastig beginnen, maar 
eenmaal bezig is het top. Voor jezelf beginnen 
staat fantastisch op je CV. Daarnaast kun je altijd 
je eigen tijden bepalen en kies je zelf wanneer je 
op vakantie gaat. Werk je liever wel voor een baas 

dan is een baan die alvast binnen de sector van 
je studie past ook ideaal. Voor werkgevers zijn 
studenten net iets goedkoper dan afgestudeerde 
werknemers, zeker voor de lagere functies. Ook 
kun je hier prima ervaring opdoen en eventueel na 
je studie gelijk doorstromen naar het betere werk. 
Wees creatief en bied je diensten aan. De mensen 
zullen je dankbaar zijn en jij kunt gaan cashen.
 

Een originele HEMA

Laat je voor de grap eens niet zo leiden door al die 
merken en hun advertenties. Het lijkt misschien 
alsof alleen de topmerken degelijke techniek en 
stevige materialen hebben, maar ook de merkloze 
tegenhangers zijn vaak van prima kwaliteit. Een 
onderbroek van de V&D gaat echt niet minder 
lang mee dan eenzelfde ballenhanger waar 
toevallig Björn Borg op is gedrukt. Waarschijnlijk 
zit het vrijwel hetzelfde en staat het ook niet 
anders. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor al je 
overbodige luxe in de technische afdeling. Koop je 
een 5.1 Surround Sound setje van Bose ter waarde 
van ruim 500 klinkende euri, of is die van Philips 
ook voldoende en betaal je 150 euro? Allebei duur, 
maar als je goed kijkt, zie je toch wel een redelijk 
verschil. Nietwaar?
 

Echt vintage

Naast je obsessieve hang naar de topmerken kun 
je ook je voorliefde voor nieuw laten varen. Het 
is echt niet heel erg als iemand anders al een keer 
door een boek gebladerd heeft . Een televisiescherm 
is heus niet minder fel en scherp nadat de vorige 
eigenaar er een half jaartje naar heeft  zitten turen. 
Uiteraard is het van belang om bij tweedehands 
(of derdehands) selectief te werk te gaan. Je wilt 
wel kwaliteit. Wees alleen niet bang dat je continu 
belazerd wordt. Voor boeken bijvoorbeeld kun je 
bij veel internetsites en boekhandelaren terecht 
voor een grote (nagekeken en gewaarborgde) 
collectie tweedehands boeken. Voor je meubels 
kun je bij een kringloopwinkel kijken. Daar kun je 
gewoon alles ter plekke testen. Ook voor kleding 
kan het geen kwaad eens bij de kringloop langs te 
gaan of een keer te ruilen met vrienden en familie. 
Wie weet kom je wel dat ene vintage shirt tegen 
waar iedereen al tijden naar zoekt. Alles wat eens 
hip was, komt weer terug dus wees die trendsetter.
 

Van studenten, voor 
studenten

Als student kun je eigenlijk vrijwel overal korting 
op krijgen en is er overal wel een potje voor. 
Sowieso is er natuurlijk de stufi , maar ook naast 
de overheidshulp is er overal wat te vinden voor 
studenten. Soft ware koop je bijvoorbeeld via de 
Hogeschool of de Universiteit. Hetzelfde geldt 
vaak voor boeken die je niet tweedehands kunt of 
wilt vinden. Als je naar de kapper wilt kun je naar 
de studentenkapper. Deze kappers in opleiding 
werken misschien niet zo heel snel, maar ze 
leveren wel dezelfde kwaliteit als de salonkappers. 
Dit wordt scherp in de gaten gehouden door hun 
leraren. Ook bij veel uitjes, feestjes en musea kun 
je op vertoon van je collegekaart veel winst mee 

pakken. In principe hoef je er alleen voor te zorgen 
dat je dat ding overal bij je hebt en dat je hem 
zoveel mogelijk laat zien.

Denk om je bloeddruk

Denk er voor de grap eens over na: kun je iets 
bedenken dat slecht voor je is en niet een hele bak 
geld kost? Waarschijnlijk niet. Roken kost je 5 euro 
per pakje sigaretten. Drank wordt alsmaar duurder 
en drugs zijn vaak helemaal niet te betalen (5 gram 
wiet voor 7 euro). In het beste geval stop je met 
alles wat ongezond heeft  direct. In dat geval zou je 
besparing fl ink oplopen. Het meest waarschijnlijke 
geval is echter dat je daar helemaal geen zin in 
hebt. Op zich logisch, want wat je lekker vindt, 
wil je houden. Probeer dan op zijn minst fl ink te 
minderen. Voor elk pakje sigaretten minder koop 
je een volle dag eten en elke joint die je niet hebt 
heb je er een dag drinken bij. Daarnaast is het 
ook nog zo dat gezonde mensen ook gelukkiger 
en productiever zijn, wat dus betekent dat ze in 
dezelfde tijd als verslaafden veel meer gedaan 
krijgen. Alleen al aan rookpauzes ben je per dag al 
snel een uur kwijt. Voor zowel je gezondheid, als 
je portemonnee laat je dus die carcinoomstokjes 
lekker in de schappen liggen, net als al die andere 
gifstoff en voor je lichaam.
 

Neem de tijd

Wees niet te snel met de aanschaf van nieuwe 
spullen. Onderzoek eerst waar de prijzen wat 
gunstiger zijn. Misschien is het handig om iets 
via internet te bestellen of om te wachten tot 
een bepaalde tijd in het jaar. Denk hierbij aan de 
uitverkoop voor kleding of de decembermaand 
voor games, leesboeken, cd’s en dergelijke. Ook 
als je wel snel iets binnen wil hebben loont het 
vaak om eerst een dag of twee goed uit te zoeken 
op welke plekken je allemaal terecht kan en 
voor welke prijs. En ga vooral niet zomaar op de 
goedkoopste af! Hoewel dit soms lekker lijkt, is 
het beter om iets meer te betalen voor een winkel 
die langere garantie geeft  of de reputatie heeft  van 
een goede serviceverlener. Om even heel simpel in 
clichés te spreken: goedkoop kan duurkoop zijn, 
maar haastige spoed is nimmer goed.
 

Maar schiet wel op

Kijk uit met betalingen in termijnen of andere 
vormen van ‘nu kopen, later betalen’. Vaak zit 
er een prijskaartje aan het uitstel alleen al, maar 
ook de boetes bij vertragingen van jouw kant 
zijn meestal fors. Verkopers zijn heel goed in het 
aansmeren van dit soort regelingen en vinden 
het meer dan prima als je er mee akkoord gaat, 
simpelweg omdat ze daar meer mee verdienen. 
Als het even kan betaal je direct aan de kassa 
of reken je via internetbankieren iets gelijk af. 
Het aller slimste is nog wel gewoon betalen met 
cash. Het lijkt misschien veel beter om met pin 
te betalen, maar het voordeel van cash is vooral 
psychologisch. Gebleken is dat mensen een stuk 
voorzichtiger met geld omgaan als ze het ‘fysieke 
product’ ook daadwerkelijk in handen hebben. 
Echt geld rolt dus een stuk minder makkelijk dan 
zijn digitale maatje.

 

Wees brutaal

Het zal je verbazen hoe makkelijk sommige 
winkels zijn in het geven van korting. Dat heeft  
een reden: de winstmarges liggen vrij hoog. 
Wees dus niet bang als je een winkel binnenstapt 
om te vragen of er nog iets van de prijs af gaat. 
Gaat er niks vanaf? Dan kijk je of je accessoires 
bij je aankoop kunt krijgen of je vraagt naar de 
mogelijkheden voor korting bij grotere afnames 
(kwantumkorting). Als je meer koopt zijn de 
meeste verkopers namelijk wat gunstiger gestemd 
en is het waarschijnlijker dat je een stukje van de 
prijs af kunt ketsen. Pas deze techniek vooral toe 
op markten en in winkels die beheerd worden 
door buitenlandse handelaren. In de Arabische 
wereld is het namelijk heel gebruikelijk om bij alles 
te onderhandelen over de prijs. De getallen die je 
dus bij dit soort winkels op de labels ziet staan, zijn 
vaak de bedragen die de winkeleigenaren vragen 
aan klanten die geen zin hebben in onderhandelen 
of daar simpelweg te lui en naïef voor zijn. Een van 
je eerste vragen bij alles wat je koopt: hoe veel gaat 
daar nog vanaf?
 

Nee, je hebt het niet nodig

Als laatste tip een hele praktische: koop geen 
onnodige dingen. Je hebt niet alles nodig, puur 
en alleen omdat het je te binnen schoot. Zet 
eens wat geld opzij, doe geen impulsaankopen 
(boodschappen doen met een volle maag) en 
probeer ook zuiniger te zijn met datgene wat je al 
hebt. Gaat iets kapot? Vervang het niet gelijk, maar 
kijk of je het kunt maken. Probeer er eens bij stil te 
staan hoe veel van de spullen die je hebt ook echt 
noodzakelijk zijn. Je zult er van versteld staan hoe 
veel overbodige luxe je al bezit. Wees tevreden met 
wat je hebt. Het is mooi leven als student!

Contact/Reageren?
colton.armstrong@student.hu.nl
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Een middagje Voetbal
Stephan van Strien
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Het is zondagmiddag. Fc Utrecht - Heracles staat op het programma. De 
locatie is stadion Galgenwaard. De wedstrijd begint om half 5. 

Het stadion loopt langzaam vol. Het is echter 
niet uitverkocht. Er zijn namelijk 18.350 
toeschouwers, maar de stadioncapaciteit 

is ongeveer 24.500. Het gemiddelde aantal 
toeschouwers is rond de 19.000. Je hebt dus vaak 
de kans om op het laatste moment een kaartje te 
kopen. Hoewel het geen grote wedstrijd is, zit het 
toch nog vrij vol. Voor de student die wel eens 
gezellig met vrienden naar een voetbalwedstrijd 
wil gaan is dat goed om te weten. 
De wedstrijden tegen wat mindere clubs zijn relatief 
goedkoper. Er zijn namelijk drie categorieën. Je 
hebt categorie 1: Top Drie. Dit zijn wedstrijden 
tegen PSV, Ajax en Feyenoord. Verder heb je 
categorie 2: Normaal. Dit zijn clubs als AZ en FC 
Twente. Ook FC Groningen en SC Heerenveen 
behoren hiertoe. Categorie 3 is voor de overige 
clubs. Een voorbeeld van zo’n club is Heracles. 
Dit is dan ook de goedkoopste prijsklasse. Je kan 
al kaartjes kopen vanaf 15 Euro! Niet veel voor 
een gezellig avondje FC Utrecht. Lekker op een 
zaterdagavond een wedstrijd FC Utrecht kijken 
en daarna de kroeg in om een lekker biertje te 
drinken. Tenzij je liever na de middagwedstrijden 
op zondag gaat.

Hoe kom je bij stadion 
Galgenwaard? 

Dit is vrij simpel. Bijna overal rijden wel bussen 
naar Utrecht Centraal. Zelfs in de kleinste dorpjes 
en anders wel het dorpje ernaast. Dit kan ik 
zeggen uit eigen ervaring. Vanaf Utrecht Centraal 
is het heel simpel. Je neemt gewoon de eerste de 
beste stadsbus, ze komen namelijk allemaal langs 
Galgenwaard. Vanaf Utrecht Centraal kan je naar 
Station Noord lopen en daar neem je lijn 12. Dit 
is een van de vele stadsbussen in Utrecht. Genoeg 
algemene informatie. Nu gaan we verder met het 
sfeerverslag. Daar doe je het natuurlijk voor. Je 
hoopt natuurlijk dat het een leuke wedstrijd wordt. 
Alleen voor studenten is de sfeer ook belangrijk. 
Hier betaal je onder andere voor. Aangekomen op 
Utrecht CS ben ik onderweg naar de stadsbus. Die 
zal mij recht voor stadion Galgenwaard afzetten. 
Een uur voor de wedstrijd ben ik al aangekomen 
bij het stadion. Het is nog rustig in het stadion. 
Ik baan mij een weg naar de Cityside. Dit is een 
van de twee tribunes achter het doel. De andere 

tribune achter het doel heet de Bunnikside. 
Hier zit onder andere de harde kern. Dit zijn de 
fanatieke toeschouwers, waaronder hooligans. 
Deze twee tribunes achter het goal zijn ook de 
relatief goedkopere plaatsen. Je kan voor  15 
euro al een kaartje bemachtigen. Dit is een echte 
aanrader voor de studenten die niet teveel willen 
uitgeven. 

Contact/Reageren?
stephan.vanstrien@student.hu.nl

De wedstrijd begint

De spelers komen het veld op voor de warming up.  
Hoewel de wedstrijd nog niet begonnen is, komt 
er al genoeg geluid vanaf de tribunes. De spelers 
worden toegezongen door de trouwe aanhang 
van FC Utrecht. Natuurlijk steekt de Bunnikside 
hier bovenuit. Hier zitten namelijk de luidste 
supporterts. Nu komen de spelers van Heracles het 
veld op. Zoals gewoonlijk wordt de tegenstander 
uitgeloten bij het betreden van het veld. Het is 
goed vertoeven in het stadion. Het is half 5. De 
wedstrijd staat op het punt te beginnen. Tijd om 
me te focussen op de wedstrijd. Tussendoor een 
interessant weetje : FC Utrecht wil de eerste helft  
altijd richting de Cityside spelen. Dit komt doordat 
ze dan de tweede helft  richting de Bunnikside 
spelen. De fanatieke supporters peppen de spelers 
op om zo net dat beetje extra te geven. Er is hier 
dus degelijk sprake van de twaalfde man.
De wedstrijd is begonnen. Het spel gaat van 
de een naar de andere kant. Het gaat gelijk op. 
Dan ontploft  het stadion. Het is FC Utrecht 
dat scoort. De sfeer is goed en de spelers 
worden toegezongen. Alleen dan komt er een 
ommekeer. In 6 minuten tijd verandert Heracles 
de wedstrijd met twee doelpunten. FC Utrecht 
is op achterstand gezet. Nu komt de andere kant 
van de fanatieke supporters naar boven. De sfeer 
is aan het veranderen. De fanatieke supporters 
zingen de spelers niet meer toe. Ze beginnen 
zelfs af en toe hun eigen spelers uit te fl uiten. FC 

Utrecht op achterstand! FC Utrecht haalt altijd 
veel punten uit thuiswedstrijden. De sfeer is aan 
het veranderen. De fanatieke supporters zingen 
de spelers niet meer toe. Ze beginnen zelfs af en 
toe hun eigen spelers uit te fl uiten. FC Utrecht op 
achterstand! FC Utrecht haalt altijd veel punten uit 
thuiswedstrijden. Er moet dus iets veranderen. De 
supporters bedaren en gaan weer achter hun club 
staan. Het heeft  namelijk geen zin je eigen club uit 
te fl uiten. De eerste helft  is voorbij.

De tweede helft

Nu speelt FC Utrecht richting de Bunnikside. De 
spelers kunnen wel wat extra motivatie gebruiken. 
Het gaat gelijk op in het begin van de tweede helft . 
Er is een kansje geweest voor Heracles. Na een 
mooie voorzet scoort FC Utrecht. De Bunnikside 
gaat los. Het ziet er weer wat beter uit voor FC 
Utrecht. Iedereen staat weer achter de club, 
alleen het spel blijft  heen en weer schommelen. 
Uiteindelijk wordt er niet meer gescoord en het 
blijft  2-2. Er komt een licht fl uitconcert van de 
tribunes. De FC Utrecht supporters wilden de 
overwinning, alleen FC Utrecht bleef steken op 
een gelijkspel. Het fl uitconcert is snel voorbij en 
vele supporters gaan met gemengde gevoelens 
naar huis.
De reacties van vele mensen komen overeen. Ze 
vonden het geen goede wedstrijd. Sommigen 
vonden het zelfs een erg slechte wedstrijd. Alleen 
de sfeer was zo als gewoonlijk goed. Met name op 

de Bunnikside, maar ook op de Cityside. Het was 
dan niet een hoogstaande wedstrijd, maar ik heb 
zeer zeker genoten. Als groot voetbalfan hoop je 
toch op een mooie wedstrijd. Naar mijn mening 
was het een redelijke wedstrijd. De sfeer was goed. 
Vergelijkbaar met de wedstrijden van NAC Breda. 
Hier ben ik ook vaak heen gegaan en bij beide 
clubs hangt een zeer goede sfeer. De fanatieke 
supporters zijn wel kritisch, alleen blijven altijd 
achter hun club staan

Het Cijfer

Ik vond de wedstrijd zelf niet geweldig, maar ook 
niet slecht. De amusementswaarde geef ik een 6. 
Je moet wel in je achterhoofd houden dat het geen 
duel was tegen een topclub. Het zit niet voor niets 
in categorie 3, als je kijkt naar kaartverkoop. De 
sfeer in het stadion geef ik een 7.5. Er hing een 
goede sfeer. Het publiek was grotendeels positief. 
Er waren ook wel wat mindere momenten, alleen 
je kan  de fanatiekelingen niet kwalijk nemen dat 
ze ontevreden zijn over  bepaalde gebeurtenissen 
in de wedstrijd. Ik kan zeggen dat ik een gezellige 
middag heb gehad. Erg genoten van de wedstrijd 
en zal een evenement als dit zeker nog een keer 
over willen doen. Natuurlijk het liefst tegen Ajax. 
Dit is de mooiste wedstrijd van het seizoen. Ajax is 
de grote rivaal.
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Voetbal

Odysseus 91 is een voetbalclub gelegen in      
 Utrecht en heeft  rond de 450 leden. Het 
is offi  cieel geen studentensportvereniging, 

maar 90% van alle leden zijn studenten. De 
leeft ijden verschillen van ongeveer 17 tot 35 jaar. 
Dus het is zowel geschikt voor eerstejaars als voor 
meerderejaars  studenten. De meerderheid van 
de wedstrijden wordt gespeeld op zaterdag, maar 
er zijn ook teams die op zondag spelen.  Dit is 
interessant voor degene die op zaterdag  moeten 
werken. 
Naast het voetbal wil je natuurlijk ook een gezellige 
tijd hebben bij Odysseus. Er worden genoeg 
activiteiten georganiseerd door de commissie 
van Odysseus. Voorbeelden daarvan zijn de altijd 
beruchte feesten en het gala. Je kunt zelfs lid worden 
van deze commissie, om zo medezeggenschap te 
hebben in de organisatie. Hiervoor moet je jezelf 
aanmelden op de site van Odysseus 91’. 
Allemaal leuk en aardig, maar er moet ook 
betaald worden. Wat bedragen de kosten? Hoeveel 
contributie moet je betalen?  Je betaalt €132,50 
voor één seizoen. Optioneel is ook nog een 
trainingslidmaatschap. Dit kost €74,50 extra. Als 
je lid wil worden, moet je wel studeren aan een 
Nederlandse Universiteit, Hogeschool Utrecht, 
Universiteit van Humanistiek of Hogeschool van 
de kunsten Utrecht.  

Student-en-sport in Utrecht
Stephan van Strien

Hoe overleef ik mijn studententijd? Dat is de grote vraag bij veel eerstejaars studenten. Een nieuwe stad, nieuwe 
school, nieuwe mensen.  Alles is nieuw voor je. Iedereen heeft  zijn of haar “college fears”.  Waar maak je vrienden? 
Dit kan overal zijn. Op school, in de kroeg, in de bus, maar ook bij een studentensportvereniging. Er zijn diverse 
criteria waaraan een studentensportvereniging moet voldoen, om er voor te zorgen dat jij er lid van zal worden. 
Wat zijn de kosten?  Worden er veel activiteiten georganiseerd? Dit zijn allemaal vragen waar een student antwoord 
op wil hebben. Nou, dan ben je aan het juiste adres! Laten we beginnen. We trappen af met voetbal. 

Tennis

TC De Uithof is een studententennisvereniging 
en tevens de enige studententennisvereniging 
in Utrecht.  Met bijna 400 leden komt het in 

de buurt van Odysseus. Tennis is van nature geen 
teamsport. Het tegendeel wordt bewezen bij TC 
de Uithof, iedereen zit hier namelijk in teams. TC 
de Uithof heeft  zowel teams die meedoen aan de 
Zaterdag- en Zondag competitie.
Verder kan je ook nog trainingen volgen. 
TC de Uithof is nu een van de grootste 
studentensportverenigingen in Utrecht.
Heel leuk dat tennis, maar is er naast tennis 
nog meer te doen? Natuurlijk. Er worden naast 
wedstrijden en trainingen nog genoeg ( andere 
) leuke dingen gedaan. Er worden feesten 
georganiseerd. Waaronder ook een maandelijkse 
borrel. Verder zijn er ook nog pool- en bowling 
avonden. Als klap op de vuurpijl is er nog een gala. 
Deze activiteiten kosten natuurlijk heel wat. Dit 
wordt gefi nancierd met jou eigen kosten, namelijk 
de contributie die je betaalt. Maar hoe hoog is 
dit bedrag? Bij een betaling van €37,50 kan je 
een jaar lang deelnemen aan open toernooien en 
competities namens TC de Uithof. Dit bedrag is 
inclusief alle activiteiten die worden georganiseerd! 
Echter, je moet wel zorgen dat je je inschrijft  in 
September. Anders wordt het januari en betaal je 
het eerste half jaar €22,50 en het tweede halfj aar 
€37,50 Het kost dan wel wat meer, maar het is toch 
relatief goedkoop. De enige eis waaraan je moet 
voldoen om lid te worden, is dat je een student aan 
een Nederlandse Universiteit of Hogeschool bent. 

Basketbal

USBF is een studenten basketbalvereniging 
in Utrecht. USBF staat voor Utrechtse 
Studenten Basketbal Federatie.  Het heeft  

rond de 200 leden. De club heeft  in totaal 24 
teams, dus genoeg keuze! Bij USBF is basketbal 
onder geen beding een mannensport. Het is 
namelijk verplicht om minstens één vrouw in het 
veld te hebben staan. Je zou USBF ook kunnen 
omschrijven als een gezelligheidsvereniging. 
Waarom? Er zijn geen trainingen en er is een keer 
per week een wedstrijd. Wel is het mogelijk dat je 
af en toe een wedstrijd moet fl uiten.  Verder zijn 
er vier verschillende niveaus waarop je kan spelen. 
Voor de minder serieuze ook een reden om lid 
te worden. Je kan namelijk lekker op een laag 
niveau spelen en na de wedstrijd gezellig met wat 
vrienden een biertje drinken.  
Gezelligheid staat voorop bij USBF. Zo worden er 
barbecues en feesten georganiseerd. Verder kan 
je altijd een biertje drinken bij het sportcafé van 
Olympus. Aan het einde van het schooljaar is er 
ook nog een groot feest ter gelegenheid van de 
afsluiting van het collegejaar. 
Het is lekker gezellig bij USBF.  Elke week speel 
je wedstrijden en daarna lekker in het sportcafé 
een biertje drinken. Je bezoekt feestjes die zijn 
georganiseerd door USBF, maar dit wordt allemaal 
betaald door de USBF. Zelf moet je hier ook aan 
meebetalen. Namelijk de contributie. Dit zijn de 
kosten die op jou rekening komen. Deze kosten 
vallen wel mee hoor! Het kost namelijk maar €45 
per jaar. Wel moet je zorgen dat je dan in het bezit 
bent van een Olympussportkaart. De kosten van 
deze kaart verschillen per locatie van je studie. 

Odysseus 91’ eens per jaar een tweedaags          
 internationaal studentenvoetbaltoernooi 
organiseert met een groot feest als 

afsluiting?

Odysseus 91’ de grootste zaterdag 
 senioren afdeling heeft  van alle 
voetbalverenigingen in Utrecht?

Odysseus 91’ de grootste senioren  
  damesafdeling heeft  van heel Nederland?

TC de Uithof kaarten regelt voor Davis Cup 
wedstrijden, waarin de beste Nederlandse 
tennissers het opnemen tegen de beste 

tennissers van andere landen?

TC de Uithof een wintersportvakantie 
organiseert en dit volgens velen het 
hoogtepunt van het jaar is bij TC de Uithof?

TC de Uithof ook activiteiten organiseert 
speciaal voor eerstejaars?

USBF ook een registratieformulier heeft  voor 
studenten buiten Nederland en daarom 
ook delen van de site in het Engels heeft  

staan. 

USBF een carnavalstoernooi organiseert 
om zo ook de studenten onder de grote 
rivieren ook tevreden te houden.

USBF een indelingstoernooi organiseert, 
waarbij de teams worden gevormd? Je dus 
zelf kan kiezen in welk team je wilt.

Wist je dat...

Contact/Reageren?
stephan.vanstrien@student.hu.nl
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Jan Lid op Bezoek

NSU
Als student in een vreemde stad kan het soms lastig zijn om je sociale 
leven op orde te krijgen. Ook kun je misschien hier en daar wel wat hulp 
bij je studie gebruiken en laat de nodige sportieve bezigheid nogal te 
wensen over. Voor al deze dingen is er de studentenvereniging. Een plaats 
om nu vriendschappen voor het leven op te bouwen, maar ook om alvast 
te beginnen aan dat cruciale netwerk voor later. Een plaats waar voor de 
student alles geregeld kan worden: Van bedpartners tot sportclubs en 
studiehulp. Wij van YOUtrecht sturen iedere maand onze reporter naar een 
andere vereniging. Wil je lid worden of twijfel je? Dan zit je hier goed. Voor 
het eerste nummer gaan we langs bij de Navigators Studentenvereniging 
Utrecht (NSU).

Colton Armstrong

Het jaar is 1992

Na een aantal jaar van bijeenkomsten en 
kringen in Utrecht besluit de groep van 
150 Utrechtse studenten hun clubje offi  cieel 

een vereniging te laten zijn. Onder de noemer 
Navigators Studentenvereniging Utrecht zijn zij 
sindsdien actief als grootste Christelijke vereniging 
binnen de stad. Op 2 februari 1996 wordt de 
sociëteit aan de Boothstraat geopend door destijds 
burgemeester Opstelten en Rector-Magnifi cus 
Van Ginkel. De groei van de vier voorgaande jaren 
wordt voortgezet en in 2008 telt de vereniging al 
ruim 400 leden, verdeeld over 11 kringhuizen. 
Afgelopen jaar is besloten over te gaan op het 
zogenaamd disputensysteem (ipv de kringhuizen) 
om de inmiddels iets meer dan 500 leden genoeg 
ruimte te kunnen blijven bieden. Welkom bij NSU.

Wat doe ik hier?

Voor veel studenten is een bepalende factor bij 
de keuze voor een lidmaatschap heel simpel: Wat 
kan ik hier doen? Bij NSU is het antwoord; meer 
dan genoeg. Als lid wordt je sowieso deel van een 
dispuut. Binnen dit dispuut zie je het duidelijkst 
de christelijke kern van NSU terug, door middel 
van de Bijbelstudies die je volgt met de mensen 
daar. Daarnaast is het dispuut de kern van je 
verenigingsleven, omdat dit de mensen zijn die 
je het best leert kennen en waarmee je het meeste 
optrekt. Uiteraard houdt het hier niet op. Voor de 
ontplooiing van jouw als mens, maar ook gewoon 
voor het pimpen van je cv kun je bij NSU ook 
terecht. NSU kent zo bijvoorbeeld 30 commissies 
waarbinnen leden actief zijn. Kom je in een 
commissie, dan neem je een organiserende rol op 

je. JE bent dan medeverantwoordelijk voor het 
organiseren van een bepaald feest, een themaweek, 
het schrijven van het verenigingsblad, de Dies 
Natalis of iets heel anders. Ook binnen de disputen 
zijn er commissies, zij het wat kleinschaliger. 
‘Iedereen heeft  kwaliteiten en bij NSU proberen we 
die bij iedereen zo veel mogelijk te ontwikkelen’, 
aldus de Herus. Doe je veel commissiewerk en 
heb je hogere ambities, dan is een senaatsjaar 
misschien iets voor jou. 
Natuurlijk is zelfontplooiing belangrijk, maar hoe 
zit het met de activiteiten waar ik gewoon aan 
mee kan doen? Ook daarvoor ben je bij NSU op 
de goede plek. Natuurlijk zijn er de borrels en 
de feestjes die je bij iedere studentenvereniging 
hebt, net als de Dies Natalis en het bijbehorende 
Gala. Daarnaast zijn er verdeeld over het jaar 
verschillende weekendjes weg en kun je, onder 
andere met je dispuut,van alles en nog wat zelf 
regelen. Hoe je het ook wendt of keert, binnen de 
vereniging is genoeg te doen.
 

Broertjes en zusjes.

NSU is onderdeel van een landelijk 
verband van verenigingen: De zogenaamde 
Navigatorverenigingen. Op zich niet per se uniek, 
maar toch een leuk extraatje. Mocht je de gelederen 
van NSU gaan versterken dan zul je ongetwijfeld 
ook een keer bij een andere Navigatorvereniging 
langs gaan. De redenen hiervoor lopen uiteen: 
Van een leuk feestje of gewoon een gezellige 
borrel, tot een broederlijke inval, een ludieke 
actie of de altijd leuke ‘galadatings’. Ook buiten de 
verenigingsavonden om zijn Navigators onderling 
zeer actief. Zo is er bijvoorbeeld ieder jaar het 
Navigators Songfestival (in 2010 door Utrecht 

georganiseerd), de gezamenlijke wintersport 
en verschillende weekends, waar je al snel met 
duizenden mensen samen zit. Altijd gezellig.

Wat een jolijt

Op zich heel handig natuurlijk, al die feiten en 
droge informatie, maar hoe zit het eigenlijk met de 
sfeer? Gelukkig zijn alle avonden op de sociëteit 
open voor publiek. Dus gaan we langs. De avond 
begint meestal rond een uur of 10, wanneer de bar 
open gaat. Het is dan nog erg rustig en dat blijft  
het tot ongeveer 11 uur, wanneer het gros van de 
mensen binnenkomt wandelen. Wat gelijk opvalt 
bij binnenkomst is de relaxte sfeer. Ben je als 
gast aanwezig bij een borrel zul je niet snel raar 
aangekeken worden of je niet welkom voelen. 
Integendeel, de leden zijn oprecht geïnteresseerd 
in hun gasten en gaan graag en makkelijk een 
praatje met je aan. Het hoge sociale gehalte zorgt 
er bovendien voor dat je binnen de kortste keren 
met een biertje in je handen staat. ‘Als je zelf niet al 
te moeilijk doet, maakt het verder niet uit hoe je  in 
elkaar steekt. Hier zijn we van mening dat iedereen 
een goede gesprekspartner kan zijn. Het is vooral 
leuk om op die manier verschillende mensen 
te leren kennen’, is de mening van eerstejaarslid 
Joost. Een mening die door vrijwel iedereen 
gedeeld wordt, zo blijkt na rondvraag. Al met al 
is langsgaan de beste manier om elke willekeurige 
vereniging te leren kennen. Bij NSU wordt dat je 
heel makkelijk gemaakt, dus doe dat vooral een 
keer.

Anders dan anderen
Als je de schommelingen in studentikoosheid 
tussen verenigingen onderling en het algemene 
sociëteitsleven bekijkt is NSU in veel aspecten 
niet anders dan een gemiddelde vereniging. ‘Ook 
bij NSU kan er fl ink ‘gefeut’ worden’, weet een 
ouderejaars ons vrij goed duidelijk te maken. 
‘Natuurlijk zijn we wel echt student’, legt een 
ander haarfi jn uit. Het is duidelijk dat NSU wat 
student zijn en verenigingsleven betreft  in geen 
zin onder doet voor andere verenigingen binnen 
de stad. Er zijn echter wel een aantal dingen 
waarin NSU zich duidelijk onderscheid van de 
rest. Het duidelijkst uit zich dit in hun Christen-
zijn. ‘Bij alle Navigatorverenigingen in het land 
is het motto hetzelfde; Christus kennen en hem 
bekendmaken. Daar zijn we trots op’, zo vertelt 

NSUNSU
Boothstraat 10
Boothstraat 10UtrechtUtrecht

www.nsutrecht.nl
www.nsutrecht.nl

de Herus. De feutende ouderejaars noemt ook dit 
stukje van de identiteit van NSU wanneer hij zegt 
dat feuten vooral leuk is en dat ook moet blijven; 
‘Er heerst hier toch ook vooral een sfeer van 
naastenliefde he’. Op de vraag of de vereniging dan 
wel toegankelijk is voor de vele niet-christenen 
binnen de stad wordt hoofdzakelijk nuchter 
gereageerd. ‘Iedereen is welkom’ vertellen de 
meeste ons. ‘Het is belangrijk dat je openstaat voor 
het begrip God en dat je niet binnenkomt met een 
defi nitief afwijzende houding. Sterker nog, niet-
christenen zijn goed voor het levend houden van 
de discussie. Ze zorgen er voor dat iedereen scherp 
blijft  en dat kritisch denken hoog in het vaandel 
blijft  staan. We zijn wel de kudde schapen van de 
Goede Herder, maar dat wil niet zeggen dat we 
overal maar als makke lammetjes achteraan lopen’. 
Kort gezegd kun je concluderen dat het prima is 
als je niet gelooft , als je twijfelt over geloof of als 
je simpelweg geïnteresseerd bent en vragen hebt. 
Voor iedereen is ruimte bij NSU.

Lid Worden

Mocht je lid willen worden van NSU of op zijn 
minst interesse hebben naar de mogelijkheden, 
dan is het eerste advies om gewoon een keer langs 
te gaan. De mensen op de sociëteit zijn hartelijk, 
gezellig en staan altijd open voor een praatje. Ga 
anders met een of meerdere mensen samen als je 
niet alleen wilt. In het algemeen gelden voor het 
lid worden de volgende ‘regels’.
Inschrijven kan in principe altijd, maar er geldt 
voor ieder jaar een ledenstop. Het aantal plaatsen 
zijn dus per jaar beperkt en wie het eerst komt, het 
eerst maalt. Ben je ingeschreven dan volgt dus een 
selectie op basis van je plaats op de lijst. Je krijgt 
bericht van de abactis als je geselecteerd bent voor 
lidmaatschap, waarna je mee mag doen aan de 
Kennismakingstijd (KMT, ‘ontgroening’). Tijdens 
deze KMT leer je alvast je jaargenoten kennen en 
raak je bekend met de basisprincipes van NSU. 
Wat verder de exacte invulling is van de KMT is, 
net als bij andere verenigingen, een verrassing. 
Wees echter niet ongerust voor rare praktijken, 
vernederingen of andere vreemde fratsen. ‘Alles 
wat binnen NSU gebeurt, valt binnen de grenzen 
van de redelijkheid’, verzekert de Herus ons. Ben 
je eenmaal klaar met het KMT volgt alleen nog de 
‘installatie-ALV’. Daar krijg je de verenigingsdas, 
waarmee je offi  cieel lid bent van de vereniging.
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Contact/Reageren?
colton.armstrong@student.hu.nl

EXTRA: HET WERELDJE EN HET JARGON

De Sociëteit
Vaak afgekort tot ‘soc’ of ‘soos’ is dit het centrum 
van iedere vereniging. Vaak is de functie van de 
sociëteit heel divers. Zo is het in de eerste plaats 
vooral het verenigingsgebouw, maar biedt het 
daarnaast ook plaats aan (onder andere) de bar, is 
het een feestlocatie, heeft  de senaat er haar zetel en 
is het de locatie voor de ALV.

ALV
Kort voor de Algemene Ledenvergadering. Deze 
vindt een paar keer per jaar plaats. Binnen de 
vergadering worden alle offi  ciële zaken geregeld. 
De wisseling van Senaat, het aanstellen en 
dechargeren van commissies, het installeren van 
nieuwe leden en het stemmen over van alles en 
nog wat. Niets in de vereniging gaat zonder de 
toestemming van de ALV.

Senaat
Het dagelijks bestuur van de vereniging. In de 
senaat zitten meestal leden die veel ervaring 
hebben binnen de verschillende commissies. 
Bij sommige verenigingen wordt je voor de 
senaat gevraagd, bij andere verenigingen kun je 
solliciteren. De functies en hun namen kunnen 
variëren per verenigingen, maar de volgende vier 
zitten er meestal sowieso bij:
Preases: De voorzitter van de Senaat en dus de 
hele vereniging.
Abactis: De vicevoorzitter en secretaris. Vaak ook 
hoofdverantwoordelijk voor de ledenwerving en 
het contact met de eerstejaars.
Quaestor: De penningmeester. 
Hoofdverantwoordelijk voor de fi nanciën binnen 
de vereniging.
Herus: Pandmeester. Geeft  leiding aan de 
barcommissie en de sociëteitscommissie en is 
verantwoordelijk voor het onderhoud aan het 
pand.

Dispuut, jaarclub en genootschap
De meeste verenigingen hebben op zijn minst 
een paar honderd leden. Hierdoor kan het lastig 

Voor velen van jullie is de wereld van de studentenverenigingen misschien nog een heel mysterie. Een plek waar 
je vooral dronken kerels van in de twintig tegenkomt die, gehuld in een oud jasje en een scheve das, dronken en 
lallend door de straten dwalen. Onderweg kakkend op alles wat niet lid is. Natuurlijk is dit niet waar, maar we 
begrijpen dat hierdoor de stap naar de vereniging best lastig kan zijn. Om die mentale drempel wat lager te maken 
hebben we hier alvast een overzichtje van de belangrijkste termen in de verenigingswereld. Het studentenjargon.

zijn om iedereen goed te leren kennen. Om er 
toch voor te zorgen dat je een leuk sociaal leven 
opbouwt binnen de vereniging zijn er een aantal 
organisaties binnen elke vereniging. Hoe ze exact 
heten en wat precies hun functie is, varieert. 

Zustervereniging/Broedervereniging
Elke vereniging heeft  broeder- en 
zusterverenigingen. Een broedervereniging is 
elke andere vereniging binnen dezelfde stad. 
Een zustervereniging is elke vereniging buiten 
de stad die onder dezelfde naam valt. Zo zijn 
alle ‘corporalen’ zusters van elkaar en zijn alle 
verenigingen binnen Utrecht ‘broeders’.

Brassen
De broederlijke potjes stoeien tussen leden en 
verenigingen noem je braspartijen. De redenen 
hier voor kunnen erg uiteen lopen. Wanneer 
er sprake is van een trofee, dan is die ‘gebrast’. 
Voorbeelden van zo’n trofee zijn: De das van een 
ander, een verenigingswapen, een object uit de 
sociëteit etc.

Mos
Een mos (meervoud; mores) is een ongeschreven 
regel. Opvallend aan de mores is dat ze ook onder 
geen beding opgeschreven mogen worden en 
alleen mondeling doorgegeven kunnen worden. 
Welke mores gelden, dat leer je meestal tijdens de 
Kennismakingstijd (KMT, ontgroening) of vraag 
je bij je bezoek aan de sociëteit. Vaak gelden voor 
gasten minder strenge regels en worden er meer 
waarschuwingen gegeven, maar zelfs dan kan 
er een consequentie zitten aan het niet naleven 
van de mores. Vaak krijgt de KNOR (Kent Niet 
Onze Regels) een glas water in zijn nek of een 
soortgelijke straf. In ernstige gevallen wordt je de 
sociëteit uitgezet.

Das
Noem het in geen geval een stropdas. Een strop is 
om mensen aan op te hangen. Studenten dragen 
een das.

Jan Lid
Het algemene lid. Wat Jan Modaal is voor de 
algehele maatschappij, dat is Jan Lid voor de 
studentenvereniging.

Pils
Een belangrijk ingrediënt op iedere borrelavond. 
Wordt ook wel bier, edel gerstenat, goudgele 
rakker en ‘lekker’ genoemd. Die laatste is vooral 
handig in rumoerige zalen: ‘He! Lekker?’. ‘Lekker!’.
Ook water heeft  zo zijn eigen benamingen naast 
de standaard. Gemeentepils en arbeiderspils zijn 
de meest voorkomende.

Baas
Een willekeurig persoon waar op dat moment over 
gepraat wordt. Afh ankelijk van de manier waarop 
gaat het over een karige baas of een mooie baas.

Pauper
Studenten schelden graag, maar wel met klasse en 
het liefst zo dat iedereen doorheeft  dat ze schelden, 
maar niet precies weten wat ze bedoelen. Hiervoor 
gebruiken ze dan vaak bloemrijke taal als pauper, 
proleet, poeft er of schlemiel.

Burgers en arbeiders
Enigszins neerbuigende taal voor mensen die 
student-af zijn en het gewone leven in gaan 
(burgers) of mensen die nooit gestudeerd hebben 
(arbeiders). Soms worden hier ook mensen mee 
bedoeld die wel studeren, maar simpelweg geen 
lid zijn.

Karig, vies, schraal en mooi
De bijvoeglijke naamwoorden bij uitstek, waarbij 
karig, vies en schraal vooral negatief zijn. Mooi is 
vrijwel altijd positief. Uitzonderingen hierop zijn 
uitspraken als: ‘Dat was echt vies mooi!’ en ‘Dat is 
dan mooi kut’.

Hoe ben je erop gekomen om in Utrecht 
te gaan studeren?
Ik kende al een aantal mensen die in Utrecht 

woonden en studeerden. Zij vertelden dat het 
super leuk is in Utrecht en je er goed kan studeren, 
dat was voor mij de belangrijkste reden. Daarnaast 
is de reistijd goed te doen en werd mijn studie hier 
aangeboden. 

Je komt uit een klein dorp, Reeuwijk, wat  
zijn zoal de verschillen tussen Reeuwijk en 
Utrecht?
Er zijn genoeg verschillen te noemen tussen 
Reeuwijk en Utrecht. Relatief gezien is alles
in Utrecht natuurlijk veel meer en groter dan in 
Reeuwijk. Toch is het grootste verschil denk ik 
dat Utrecht echt een studentenstad is en Reeuwijk 
natuurlijk helemaal niet. Er komen namelijk geen 
studenten naar Reeuwijk om te studeren, om de 
doodsimpele reden dat er geen universiteiten en 
hogescholen zijn. 
Verder is in Utrecht alles aanwezig en binnen 
handbereik, dan doel ik op bioscopen, terrasjes, 
clubs, winkels en verenigingen. 

Wat is volgens jou typisch Utrechts en 
waarom?
De domtoren is typisch Utrechts. Dat spreekt 
eigenlijk voor zich, want de domtoren steekt 
overal bovenuit en is het symbool van Utrecht. 
Ook een stad vol met fi etsen die overal en nergens  
geparkeerd staan is typisch Utrechts. Ze staan 
dan ook echt in de hele stad en zoveel mogelijk 
met een kettingslot vastgezet anders ben je hem 
waarschijnlijk kwijt.

Wat is een hotspot in Utrecht waar elke 
student een keer geweest moet zijn?
Ik kan elke student in Utrecht aanraden om 
minimaal een paar keer het Utrechtse uitgaansleven 
op donderdagavond mee te maken.  Dit is namelijk 
echt heel leuk. Ook zijn de studentenverenigingen, 
bioscopen, parken, terrasjes, varen op de grachten 
en de winkels (Hoog Catharijnen en omgeving) 
zeker de moeite waard in Utrecht.         
Heb je tips voor studenten die net in Utrecht 
zijn gaan studeren?
Als je kan doe zeker mee aan de Utrechtse 
Introductie Tijd (UIT) want op die manier leer 
je de stad goed kennen. Ook de introductie van 
je faculteit moet je zeker niet overslaan. Zo leer 
je gelijk je klasgenoten kennen en kun je een 
beetje in het studentenleven komen. Verder is 
het handig om actief met je studie bezig te zijn en 
een goede motivatie te hebben. Als dat goed zit 
kom je makkelijk het eerste jaar door waar toch 
gemiddeld de helft  afvalt. 
En de belangrijkste tip is, geniet er van. Je 
bent maar één keer student in je leven en het is 
waarschijnlijk de mooiste tijd van je leven.

Student over Utrecht
Fallon van der Starre

Contact/Reageren?
fallon.vanderstarre@student.hu.nl

Elke maand vertelt een student over zijn tijd in Utrecht. Deze maand is het 
de beurt aan Nando Ballering uit Reeuwijk. Hij studeert Financial Services 
Management aan de HU.
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Woordzoeker
  g   s   t   a   a   l   p   a     i   r   a  m  g  e  s
   e    a    s  n   i  k  e    d    l   o  m  b  o  k    t
   o   n    l  e   s  y  s   s   o   l  g  a  u   h   n
   r   e  o   g  u  k  e   t   v   m   i   l  s  w   e
   k   l    e    r   e   z   o   o         i   f    t   c  b  a   d
  g   l  m  a  d   n  t  n   t  e  k   o  f  n   u
  e   a    t   c   s  o   w  p   a  b   y  h    r  d   t
  l   r    e   h   u  p  h   a  n  o  x  o  p   e   s
 d   b  r   t   e  k  u   v    a   n  s   l   o   l   n
 m  u  r   e  s   a   l  s  a   r  d   i  z   t   e
 u   i  a   n  s  s               t  u   f  i   d  e  r  o   a
  s   t   s  o  y  f  o   e  k  a   l  f  i  c   k 
  e   h   j  u  d  k  u   t   r  e  c  h  t  h   e 
 u  o  e  h  o  r   l  o  g  e  g  h  o  t   r
 m   f  d   f    i    l  m   f    e    s    t    i   v    a   l

terrasje
kroeg

geldmuseum
utrecht
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Een tijdschrift  voor mensen die naar Utrecht 
toe verhuizen. Voor mijzelf leek het me wat 
overbodig.  Wel heel leuk hoor, maar ik ken 

Utrecht wel. Ik ben al op de Dom geweest, veel 
kroegen ken ik of mijd ik heel bewust. De musea 
zijn wat ondervertegenwoordigd, het grootste 
nadeel van Utrecht. En dat terwijl de HKU zo 
prestigieus is, en er genoeg kunstenaars wonen. 
Daarnaast presenteert Utrecht zich graag als 
cultuurstad! De parken, de pleinen, de oude gracht 
en de terrasjes zijn waar ik mijn zomers spendeer. 
Veel meer kon ik niet bedenken. Nou, natuurlijk 
kan je nog proberen wat beroemde Utrechters te 
interviewen en wat leuke winkeltjes uitlichten. Dat 
was het, dacht ik tenminste. 

Maar éénmaal aan het werk, tijdens de gesprekken 
over wat we konden doen, kwam er toch wel wat 
meer bovendrijven. Ik ken Utrecht, maar toen ik 
ging bespreken welk museum ik heen zou gaan 
realiseerde ik me dat er binnen de stadsgrenzen 
nog fl ink wat te doen is. En dat ik nog niet één van 
die musea bezocht had. Nadat twee collega’s Henk 
Westbroek hadden geïnterviewd bleek hij ook 
weer andere tips te hebben om iets leuks te doen 
dan wat ik zelf had bedacht. Helemaal bizar was het 
toen ik eindelijk erachter kwam wat die lampjes in 
de straat deden. Het was een hele lichtsculpturen 
tour! Stukjes Utrecht waar ik normaal nooit kom 
bleken een verborgen schat te herbergen in de 
vorm van prachtig gespeel met licht. 
De echte kunst van wonen in een stad is dan ook 
om er eens als toerist door heen te lopen. Waar 

moet ik volgens de VVV heen? Wat zijn de plekken 
waar een toerist eet? Wat is volgens iemand anders 
het unieke aan Utrecht? Want blijkbaar zitten de 
Utrechtse terrassen nog sneller vol dan die van de 
rest van Nederland. Dat dit misschien te maken 
heeft  met de afwezigheid van een tuin bij veel 
mensen is een vraag waar later misschien dieper 
op in gegaan kan worden. En daarbij was er ook 
nog een Amsterdammer die me er op wees dat 
de grachtenpanden hier soms écht aan de gracht 
zitten. En natuurlijk de Utrechtse terrassen bij de 
werfk elders. 

Een ontzettend leuke ervaring was dat zeker! Ik 
zal niet onder stoelen en banken schuiven dat ik 
Utrecht een topstad vind. Misschien wel de leukste 
stad van Nederland. En tijdens het maken van dit 
blad werd ook de rest van de redactie enthousiast 
over Utrecht. De barren zijn er voor allerlei 
mensen. Zoals ik al eerder noemde zijn er wat 
kroegen, cafés en discotheken waar ik liever niet 
naar binnen ga, maar er is wel een doelgroep voor 
hoor! 

Daarnaast blijft  Utrecht een studentenstad. Met de 
lusten en lasten. Probeer namelijk maar eens je fi ets 
te parkeren in een fi etsenrek. Als je geluk hebt valt 
één van de fi etsen uit elkaar door de roestplekken. 
Dan kan je jouw fi ets op die plek zetten. Anders is 
het zaak je fi ets zo onconstructief mogelijk neer te 
zetten. Althans dat schijnt de hobby te zijn bij veel 
mensen. Maar de lusten, de vele kroegen en altijd 
gezellige parken, maken veel goed. Daarnaast kan 

ik iedereen aanraden in Lombok te gaan wonen. 
Je zit in Lombok en op de Amsterdamse straatweg 
altijd op steenworp afstand van een snackbar en 
shoarmatent. De supermarkten lijken soms nooit 
dicht te gaan, en je kan eigenlijk altijd wel ergens 
een feestje crashen. 

Verder zijn er nog genoeg dingen die in deze 
eerste uitgave niet behandeld zijn. Wat dacht je 
bijvoorbeeld van de ierse pubs die er te vinden 
zijn? Beide toptenten. Voor een herfstnummer wat 
laat, maar ook ijs is er volop te vinden. En van al 
die eerder genoemde shoarmatenten, welke is de 
beste? Ik had graag iedereen naar de Boudisque 
gestuurd(de beste plek voor cult DVD’s) en 
de Plato aangeraden(de beste platenzaak van 
Utrecht), maar dat moet dan misschien later maar 
komen. 

Dus zonder al te veel verkooppraatjes (die sowieso 
in het blad wel wat aan eff ectiviteit verliezen) kan 
ik oprecht zeggen dat ik óók leer over Utrecht als 
ik dit lees. Ik heb ook weer nieuwe dingen gezien 
en gedaan. En mijn goede voornemen is om me 
vaker als toerist door Utrecht te bewegen! Op naar 
het Speelklokken museum! En daarnaa maar weer 
vertrouwd doen, broodje Mario halen.

Als je toch eens Als je toch eens wistwist  

wat je allemaal wat je allemaal niet weet...niet weet...
Jelle Griffi  oenJelle Griffi  oen

Contact/Reageren?
jelle.griffi  oen@student.hu.nl
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Volg ons op Facebook!
www.facebook.nl/YOUtrecht

Volgende maand in     
        YOUtrecht
Vaste Lasten

En verder:

Hotspots: 
Voetjes van de vloer wanneer onze reporters voor jou op pad zijn geweest 
naar de meest hippe clubs, cafe’s en kroegen.

Klerenzooi:
Een nieuwe kledingzaak uitgelicht en een nieuwe SneakerOfTh eMonth.

Jouw Wijk, Mijn Wijk:
Wederom gaan we op pad om de stad voor jou stukje bij beetje in kaart te 
brengen.

Het Zware Studentenleven:
Alles wat je nodig hebt om je kamer een beetje fatsoenlijk te houden voor dat 
onverwachte bezoek kun je volgende maand hier vinden.

Jan Lid op bezoek; USC
Meneer Lid gaat de zaken verkennen bij de broeders van het Corps. Benieuwd 
naar de raportage? Lees het volgende maand.

Kyteman
Een interview met een van de grootste Utrechtse sterren van het moment over zijn muziek, zijn carriere 
en meer.

De Werfkelders
In het oude centrum van Utrecht vind je deze unieke bouwwerken. Volgende maand weer een stukje 
geschiedenis en wat interessante feitjes rondom een karakteristiek stuk Utrecht.

DJ en VJ op de Dom
Een verslag van het aparte initiatief om DJ’s en VJ’s op de Dom neer te zetten. Daarnaast interviewen 
we ook een van de DJ’s.

Aleid Wolfsen
Een interview met de beste burgervader over de commotie van de afgelopen tijd en zijn plannen voor 
de toekomst.

En natuurlijk veel meer!
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