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Lieve lezers,

Als “nieuw” lid van de redactie is nu ook voor mij het moment aangebroken dat ik het Woord van de RedacCie 
mag schrijven. Nu ik een beetje gewend bent, kan het echte werk komen !
Het eerste half jaar als student is voorbij gevolgen en nu de tentamens van de derde periode net achter de 
rug zijn is er even een momentje om dit te schrijven en eens lekker leuke dingen te doen. Na het weekend 
gaan de wintersporters alweer op weg naar de sneeuw en is er een Après Ski borrel voor de goede skiërs en 
de iets minder getalenteerde onder ons. Ook deze activiteiten kun je terugvinden in de Anthropos die nu 
voor je ligt. 

Daarnaast is het sprookjesachtige gala ook weer voorbij waarbij we op een mooi en succesvol jaar geproost 
hebben met z’n allen. Van de sprookjeswereld terug naar de realiteit. We hebben een nieuw bestuur, 
waarmee jullie ook kennis zullen maken deze editie.

En niet alleen maken jullie kennis met een nieuw bestuur ook deze keer zal een van de MENSleden zijn/
haar talent onthullen. Bovendien kunnen we ook weer bij een van de leden thuis rondkijken in MNW cribs 
en zullen de stages weer terugkeren.

Heel veel leesplezier!

Namens de RedacCie,
Carmen

Woord van 
de RedacCie Tekst door: Carmen van Hooijdonk 
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Beste lezers,

De winter loopt weer op zijn einde en de meeste mensen kijken 
uit naar wat warmere dagen. Het afgelopen jaar is voorbij 
gevlogen en als deze Anthropos gedrukt is, mag ik mezelf naar 
alle waarschijnlijkheid geen voorzitter meer noemen. Voor 
het bestuur was 2013 een aaneenschakeling van bijzondere 
momenten en hebben we ons best gedaan om dit ook voor 
jullie te realiseren. Het stokje is overgedragen aan het bestuur 
van 2014 en namens het hele bestuur van 2013 wensen we het 
nieuwe bestuur veel plezier en succes!

Groeten,
Annelinde Buikema
Voorzitter 2013

Woord van het 
Bestuur 2013 Tekst door: Annelinde Buikema 

Beste lezers,

Nu wij als bestuur 2014 het stokje van bestuur 2013 hebben overgenomen, kijken wij uit naar een druk, 
gezellig en leerzaam jaar! Waarin wij als bestuur onze plannen zullen waarmaken. 

Daarom stel ik graag nogmaals aan jullie voor het 14e bestuur der s.v. Mens:

Julia Bakx   - Voorzitter
Laura Sels   Secretaris
Thomas Koopman   Penningmeester
Stijn Sonneveld  - Vicevoorzitter & Penningmeester AC
Naomi Bunstma  - Vicesecretaris & Commissaris Intern
Judith Bouman  - Commissaris Extern & PR
Annelinde Buikema   Commissaris Onderwijs

We hopen op een fantastisch jaar! Wij hebben er heel veel zin in!

Groetjes,
Julia Bakx
Voorzitter 2014

Woord van het 
Bestuur 2014 Tekst door: Julia Bakx 
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Er was eens...

...in een café hier eigenlijk niet zo ver vandaan 
(namelijk de Heffer in het centrum van 
Amsterdam)...

...een sprookjesbal dat ook wel bekend staat als het 
Nieuwjaarsgala van Mens. 

Binnengekomen door een met bloemen omgeven 
boog werd iedereen op het bal welkom geheten 
door allerlei dames gekleed in prinsessenjurkjes. 

Sommigen bleken ook daadwerkelijk prinsesjes 
te zijn, te zien aan hun kroontjes. Later op de 
avond kwam een gevleugeld feetje binnenvliegen, 
vergezeld door een eenhoorn en ook roodkapje 
was aanwezig. 

Voorafgaand aan het dansen in de balzaal, waren 
enkele van de aanwezigen bij een geheimzinnig 
diner aanwezig geweest. Een diner dat naar men 
zegt een enorm feestmaal was, met heerlijke 
gerechten en feeërieke desserts, waarvoor vele van 
de prinsessenmaagjes te klein waren. 

Op het idyllische feest zelf werd getoost op 
het nieuwe jaar. Er was een verkiezing voor de 
mooiste prins en prinses op het hele bal, die werd 
gewonnen door Prins Stijn en Prinses Marjolein. De 
hele avond vulde betoverende muziek de gehele 
zaal en magische drank deed de hoofden van velen 
op hol slaan. Dit ging zo door tot diep in de nacht.

N i e u w j a a rs 
G a l a Tekst door: Roosje Ruis 



maart 2014

7

Britt Kunnen, zesdejaars MNW’er en 
actief Mens-lid, is momenteel bezig 
met haar master (minor) stage aan 
de andere kant van de wereld. In 
Nieuw-Zeeland welteverstaan. Aan 
een interview met de Anthropos kan 
zij dan ook niet ontkomen! Wat zijn 
de voor- of nadelen aan het lopen 
van een stage in het buitenland? En 
wat heeft Nieuw-Zeeland nog meer 
te bieden? Dat is Britt goed aan het 
onderzoeken…

Waar loop je stage en hoe lang?

Ik loop 4,5 maand stage bij de 
Biophotonics and Biomedical Imaging Research 
Group, Department of Physics, University of 
Otago, New Zealand. Maar aangezien mijn project 
typisch MNW en dus multidisciplinair is, ben ik ook 
geregeld te vinden bij de Department of Pathology, 
School of Medicine. Ik heb zelfs een bureau op 
beide afdelingen.

Hoe is het om in het buitenland stage te lopen?

Anders, maar heel erg leuk! De kiwi’s zijn heel erg 
relaxed en gastvrij en dat merk je ook op stage. En 
het is natuurlijk heel leuk om naast je stage nog te 
kunnen reizen en een nieuw land te ontdekken. 

Mis je je familie, vrienden en Mens dan niet?

Uiteraard. Nieuw Zeeland is niet echt om de hoek, 
dus het is geen optie voor mij om tussendoor even 
terug te komen en voor de meeste mensen ook 
geen optie om hier even op bezoek te komen. Dat 
is jammer, zeker met bijvoorbeeld de feestdagen 
wat iedereen toch met familie viert, ben jij als enige 
‘alleen’. Maar aan de andere kant heb ik hier al 
heel veel mensen leren kennen en heel veel leuke 
dingen gedaan. Dat compenseert ruimschoots voor 
de leuke dingen die ik in Amsterdam moet missen. 
Ik heb dus ook nog geen last van heimwee. 

Hoe heb je dit geregeld? En waarom 
heb je voor Nieuw-Zeeland gekozen?

Ik heb aanvankelijk geprobeerd 
via docenten wat contacten in het 
buitenland te krijgen maar dat ging 
allemaal erg traag. Uiteindelijk ben 
ik gewoon zelf opzoek gegaan naar 
interessante onderzoeksgroepen en 
heb die aangeschreven. Ik wilde naar 
een engels talig land en mijn zoektocht 
was grotendeels al gericht op Nieuw 
Zeeland omdat ik daar goede verhalen 
van anderen over had gehoord en 
uit praktische overwegingen: het 
aanvragen van een visum voor Nieuw 

Zeeland is relatief snel geregeld.  

Wat houdt het werk van je master stage in?

Mijn project is gericht op de detectie van kanker 
door gebruik te maken van gepolariseerd licht 
(polarisation sensitive imaging). Dit is echter een 
doel wat ik in deze korte tijd niet kan bereiken. Ik 
focus me dan ook op een kleiner onderdeel: hoe 
de polarisatie van licht veranderd als het scattered 
in dense media. Ik doe dus vooral metingen op 
tissue phantoms en hoop dat ik in deze stage nog 
kan aantonen dat met deze techniek verschillende 
celtypes zijn te onderscheiden. Uiteraard kom 
je, zoals in elke stage, voor wat onverwachte 
problemen te staan en heb  ik ook een deel van 
mijn tijd moeten steken in het aanpassen van de 
setup. 

Welke kennis van MNW heb je echt direct kunnen 
toepassen?

Alle basis kennis over gepolariseerd licht uit de 
optica colleges en eigenlijk het hele vak biomedical 
optics uit de master zijn goed van pas gekomen. 
Verder vind ik het zelf prettig om met Matlab te 
werken en gelukkig is dat ook aan deze kant van 
de wereld een veel gebruikt programma dus mijn 
MNW programmeer skills (al zijn het er niet heel 
veel) komen ook van pas. 

De stage 
van: Britt Tekst door: Danique Barten
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Vind je het leuk?

Ik vind het zeker leuk! Optica heeft mij altijd 
al geïnteresseerd, maar ik had tot nu toe 
nog geen project in die richting gedaan. Het 
bevalt mij heel goed, ook het bouwen en 
aanpassen van de setup wat ik aanvankelijk 
niet zou hoeven doen in deze stage vind ik 
leuk. In het laserlab is het soms namelijk net 
of je met lego aan het spelen bent. 

Wat vind je het leukst?

Het leukst aan dit project vind ik dat het heel 
duidelijk als doel kankerdetectie voor ogen heeft. 
Daardoor werk/denk ik nu al veel samen met 
mensen van de Pathology afdeling over hoe het 
project vormgegeven moet worden en wat de 
volgende stappen zijn. De samenwerking tussen 
Physics en Pathology is heel leuk omdat beide 
afdelingen op een andere manier naar mijn project 
kijken en je andere inzichten geven. Het is ook 
moeilijk omdat beide afdelingen een hele andere 
achtergrond hebben. Zo hadden de mensen van 
Pathology nog nooit over het concept gepolariseerd 
licht gehoord voordat ik bij deze groep kwam. Het 
is dan ook een uitdaging om ervoor te zorgen dat 
iedereen begrijpt waar je mee bezig bent en vooral 
wat de mogelijkheden en beperkingen van het 
project zijn. 

Wat doe je naast je stage zoal? 

Naast mijn stage probeer ik zoveel mogelijk van het 
land te zien, want Nieuw Zeeland is echt prachtig! 
Trampen (met bepakking meerdaagse wandelingen 
maken) is hier populair en vind ik heel leuk om 
te doen omdat je op die manier op hele mooie 
plekken kunt komen. Ik probeer, wanneer mogelijk, 
er dus steeds een paar dagen tussenuit te gaan om 
een tocht te maken. 

Hoe heb je (leuke) mensen leren kennen?

Mensen leren kennen gaat opzich vanzelf maar 
ik ben ook wel actief op zoek gegaan naar leuke 
mensen.  Ik heb er bewust voor gekozen om te 
wonen in de university flats (inmiddels ben ik 
alweer verhuisd) met internationale huisgenoten. 
Die zitten allemaal in hetzelfde schuitje dus dat is 
makkelijk contacten maken. Verder heb ik in de 

weekenden een surfcursus en zeilcursus gedaan en 
heb ik me aangesloten bij een koor. Deels omdat ik 
dit gewoon leuk vind om te doen en deels omdat 
dit een mooie gelegenheid is mensen met dezelfde 
interesses te leren kennen. En uiteraard leer je ook 
mensen op je stage kennen. Al met al ken ik nu 
een hele hoop mensen van allemaal verschillende 
dingen. 

Hoe voelt het om je laatste stage te lopen en bijna 
klaar te zijn?

Raar. Ik voel me aan de ene kant nog heel erg 
student en kan me nauwelijks voostellen dat ik 
straks waarschijnlijk een echte baan heb en uit mijn 
studentenhuis verhuis. Aan de andere kant is het 
na bijna zes jaar studeren ook wel mooi geweest. 
Ik ben nu bijvoorbeeld blij dat ik geen colleges 
meer hoef te volgen. En ik heb hele leuke dingen 
met MNW en Mens gedaan en deze stage is zeker 
een hoogtepunt en dus ook een mooie afsluiter van 
alles (of eigenlijk wordt Japan de echte afsluiter). 

Wanneer haal je je diploma op?

Ik kom eind maart terug naar Nederland en de 
planning is dat mijn stage dan voor het overgrote 
deel is afgerond. Dan is het alleen nog een 
kwestie van presenteren op de VU en het diploma 
aanvragen, dus ik denk dat ik die dan in april wel 
op kan halen. 

Afgestudeerd.. en dan?

Tsja, dat is natuurlijk de grote vraag. En daar heb 
ik ook nog geen antwoord op. Ik heb besloten 
dat zolang ik hier ben ik me focus op wat er hier 
is, dus de grote afgestudeerd en dan vraag ga ik 
beantwoorden als ik weer in Nederland ben. Maar 
ik begin steeds meer naar de opleidingsplek voor 
klinisch fysicus te neigen dus als ik terug ben ga ik 
me in ieder geval daarin verdiepen. Aan de andere 
kant kan het ook zomaar zijn dat ik besluit dat ik 
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nog niet fulltime wil werken en eerst een work and 
holiday visum aanvraag in Nieuw Zeeland ofzo...

Wat zou je de nieuwe master studenten aanraden?

Overweeg zeker een stage in het buitenland, het 
is echt geweldig! En begin al vroeg in je master 
met overwegen als je niet teveel wilt uitlopen qua 
studeertijd. De voorbereiding die erin gaat zitten 
valt op zich nog wel te overzien, maar onderschat 
niet de tijd die je kwijt bent aan het wachten op 
antwoord van anderen. En uiteraard: ik raad je aan 
naar Nieuw Zeeland te gaan, en Dunedin is dan een 
hele leuke studentenstad (of dorp, vergeleken met 
Amsterdam). 

Wil je verder nog iets zeggen?

Ja, ik wil bij deze natuurlijk even de groeten doen 
aan iedereen die dit in de pauze in de Menskamer 
zit te lezen. 

Nadat de wintersporters een 
paar dagen de tijd hadden om te 
acclimatiseren naar een nieuwe 
periode vol colleges werd er 
door de AC op woensdagavond 
12 februari een aprèsski borrel 
georganiseerd om te luisteren 
naar de fantastische verhalen 
van onze wintersporters en het 
was natuurlijk een uitstekend 
moment om weer eens een 
avondje foute aprèsski muziek 
te draaien!

Het koud buffet, gemaakt door 
het bestuur, was ondanks de 
Patat-Petitie toch goedgekeurd! 
En nadat er een aantal biertjes 
en flügeltjes naar binnen waren 
gewerkt, konden de voetjes 
van de vloer en kon er lekker 
meegedansd en meegeblèrd 
worden op onze favoriete 
Nederlandstalige nummers.

A p r è s  S k i
B o r r e l Tekst door: Laura Sels



Anthropos

10

Mens1:“wie?” 
mens2:“Charley, die hipster eerstejaars die 
eigenlijk geen eerstejaars is, of eigenlijk geen 
hipster. Je weet wel, die lange die heel veel lawaai 
maakt of ergens een boek aan het lezen is.” 
mens 1:“o ja. Ik weet al wie je bedoeld…. Die rare, 
die soms met een camera rond loopt. Ik wist niet 
dat hij talent had”  
mens 2: “ hij schijnt creatief te zijn. Of zo iets”
mens 1: “ik weet het niet. Vind het een aparte 
gast” Geschreven door Charley

Wat voor creatieve dingen doe je allemaal ?

Dat verschilt van tijd tot tijd, afhankelijk van hoe 
ik me voel en op welke manier ik me probeer te 
uiten. Momenteel schrijf ik redelijk veel gedichten 
in het Engels maar ben ook bezig met een 
schilderij olieverf op canvas.  Daarnaast ben ik 
bezig verschillende samenwerkingen op te zetten: 
met een drummer ga ik liedjes schrijven. Ook 
staat er een literaire jam sessie met een beeldend 
kunstenaar op de agenda. In het afgelopen jaar 
zijn er ook veel samenwerkingen ontstaan, met 
als belangrijkste het dichterscollectief (alexander 
the Greatest) waar ik bij zit/ heb opgericht. Nu zijn 
we bezig een kunstenaars platform op te richten 
genaamd SKÉR. Daarnaast ben ik editor van films, 
momenteel “regisseer” ik een filmpje voor gyrinus 
natans en ben ik bezig met het maken van een 
promotiefilmpje voor mijn volleybalvereniging en 
één voor mens.

Doe je ook mee aan dichtwedstrijden etc. ?

Persoonlijk en met het dichterscollectief heb 
ik meerdere optredens gegeven. Waaronder 
in de Trouw, de beurs van Berlage, pand 14, 
kunstenaarscafés  en verschillende krakersfeesten. 
Maar door mijn drukke programma heb ik helaas 
weinig tijd om dichtwedstrijden te zoeken, want 
deze gaan vooral via internet. Ik hoop wel ooit 
(binnen afzienbare tijd) een dichtbundel of korte 
verhalenbundel uit te brengen. 

Wedstrijden trekken me in de kunst niet zo, de 
publiciteit is fijn maar kunst en poëzie in het 
bijzonder, is het niet een kwestie van de beste zijn 
want wat is nou de beste kunst.

Heb je wel eens gewonnen ?

Ik heb 1 jaar mee gedaan aan de XXXS topscore, 
de talentenshow voor jongeren in Amsterdam. 
Toen ben ik eerste geworden bij de halve finale, in 
escape. In die tijd (ik was 12) bestond mijn act uit 
het a capella zingen van een zelf geschreven lied. 
In de finale kwam ik niet verder dan een 3de plek, 
maar wat wil je ook. Ik kan nauwelijks zingen…. 
Iedereen was gewoon verbaast dat een jochie 
van 12 in zijn eentje voor 500 man een liedje ging 
zingen. Toen heb ik volgens mij 50 euro gehad. Voor 
mijn optreden in de trouw heb ik laatst 100 euro 
gehad maar zulke bedragen zijn een uitzondering.

Het talent 
van... Charley Tekst door: Carmen van Hooijdonk
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Kun je ons iets meer vertellen over het filmpje dat je 
aan het maken bent ?

Het filmpje wat ik van mens aan het maken ben 
is nog echt in fase 1, ik wil graag nog wat meer 
dingen filmen voor ik begin met editen. Mijn 
idee is een snel gesneden promotie filmpje over 
de studievereningen. Het moet ongeveer 3 tot 
6 minuten duren. Als ik het af heb, komt het op 
de mens site, facebook, twitter ect. ( dat is niet 
mijn probleem dat mag iemand anders regelen). 
Ik heb nu al vrij veel materiaal maar ga proberen 
om bij het volgende grote event een professionele 
camera mee te nemen. Dan wil ik ook wel bij de 
opbouw van het evenement  al aanwezig zijn. Als 
ik dat materiaal heb en mensen kunnen mij wat 
filmpjes van wintersport op sturen dan moet ik qua 
materiaal klaar zijn.

Zijn er nog bepaalde dingen die je graag zou willen 
doen/aan mee wilt doen ?

Er zijn zo veel dingen die ik nog wil doen. Wat mijn 
doel momenteel is, met deze studie, is een ruimte 
te kunnen bouwen die geheel veranderd aan de 
hand van wie er in de ruimte is en wat diegene 
doet. Een soort van omgekeerde MRI scanner. Wat 
mij ook echt ontzettend leuk lijkt is een andere 
vorm van taalkunst te ontwikkelen. Hoewel de taal 
verandert, verengelst en versimpelt blijft de kunst 
die taal ons brengt achter op deze ontwikkeling. 
Om een voorbeeld te geven: het lijkt mij geweldig 
om een 3D gedicht te maken. Of een kort verhaal 
dat het onderbewustzijn van de lezer zelf afmaakt. 
Momenteel probeer ik het zo breed mogelijk 
te houden en met zoveel mogelijk interessante 
mensen in contact te komen.

Nog tijd om te studeren ?

Ik heb een vrij druk schema. Ik sport veel, 
gemiddeld 7 a 8 uur per week. Ook geef ik training 
aan 4 teams en moet ik dus redelijk vaak coachen. 
Mijn studie lijdt daar soms wel onder maar ik weet 
van mij zelf dat ik het beste kan presteren onder 
druk. Naarmate het jaar vordert begin ik beter in 
het ritme te komen en lukt het combineren van al 
mijn dingen steeds beter. 

Als laatste vraag: zou je de lezers een stukje kunnen 
laten zien van jouw talent ?

The science of society
a mathematic art

although there is some variety
the end will always start

Wellformulated opinions
are like a monkey in a suit
it’s just a shitting minion

but the tie looks pretty good

Recent studies show us
your voice is moving air

but your boobs are quit enormous
so my monkey doesn’t care

But I, I have to suffer
and I need a drink

you only read the cover
and are incapable to think
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Van de derde- en ouderejaars 
MNWstudenten gaat een groep 
van ongeveer 25 mensen begin 
april 10 dagen op reis naar 
Japan. Deze studiereis, waarbij 
cultuur wordt gesnoven en 
natuurlijk bedrijfsbezoeken zijn 
inbegrepen, wordt verzorgd door de 
studiereiscommissie, beter bekend als 
de TripCie. Deze commissie bestaat 
uit Judith, Stijn, Thomas, Suzan en 
voorzitter Tessa, die wel wat vragen 
van ons wilde beantwoorden.

Hoe gaan jullie vergaderingen (ik hoor 
namelijk altijd geruchten over taart)?

Onze vergaderingen zijn hartstikke 
gezellig, maar niet zo bijzonder eigenlijk. 
Als we bij iemand thuis eten hebben we 
inderdaad altijd heerlijke toetjes en taart. Maar 
we hebben inmiddels ook veel werkvergaderingen 
waarin we echt veel werken en niet teveel lullen. 

Wat komt er nou allemaal kijken bij het organiseren 
van zo’n studiereis?

Een heleboel! Van het regelen tot een vliegticket en 
overnachtingsplek tot alle bezoeken en culturele 
uitjes en een deelnemers bijeenkomst. En natuurlijk 
sponsoring en eigenlijk nog veel meer...

Wat was het lastigste om te regelen?

Case studies! Geld is het lastigste om te regelen. 
Maar vliegtickets waren ook een gedoe en eigenlijk 
het hostel ook. Daar wilden ze wilden de betaling 
niet accepteren en toen moesten we het opnieuw 
doen en allemaal gegevens weer opsturen. 
Uiteindelijk is het gelukt, maar met veel pijn en 
moeite.

Wat moet er allemaal nog gebeuren op dit moment?

Het maken van het cultuurboekje met informatie 

over Japan, koken voor de deelnemersbijeenkomst, 
en verder moeten we concrete afspraken maken 
met alle instituten waar we langsgaan. Er zal vast 
nog wel een stressperiode komen, je blijft toch 
denken: vergeet ik niet wat. Maar eigenlijk hebben 
we heel veel dingen al goed geregeld. 

Hoe zijn jullie op het idee voor Japan gekomen?

We hadden een aantal opties. We hebben voor 
een goed idee bijvoorbeeld gekeken bij studies 
in Nederland vergelijkbaar met MNW, en waar zij 
heen zijn geweest. Zo kun je zien in welke landen 
allemaal dingen worden gedaan die te maken 
hebben met onze studie. Daarnaast hebben we 
gevraagd aan docenten of zij contacten of ideeën 
hadden. 

Maar hoe hebben jullie dan uiteindelijk gekozen 
voor Japan?

We hebben een poll gehouden op de Menssite, 
maar daar kwam niet iets heel doorslaggevends 
uit. De mensen binnen de commissie hadden 
verschillende voorkeuren, maar iedereen vond 
Japan in ieder geval wel leuk, dus toen hebben we 

Achter de schermen 
bij... de TripCie Tekst door: Roosje Ruis
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Woensdag 19 februari 2014, al een paar weken 
hadden we naar deze avond toegewerkt: dé wissel
ALV. Deze avond zou het 13e bestuur plaatsmaken 
voor het 14e bestuur, waarvan ik zelf deel uitmaak. 
Na college was het omkleden geblazen, voor de 
tweede keer die dag mochten wij onze pakken 
aantrekken en formeel door de gangen lopen. Dit 
keer op weg naar de vergadering, alwaar begonnen 
werd met de ‘standaard dingen’ die op een ALV 
voorkomen. 

Er moesten wel drie setjes notulen goedgekeurd 
worden, maar op slechts drie kleine opmerkingen 
na bestond dit enkel uit de opsomming van 
pagina’s door Annelinde. Pagina zoveel, eerste 
twee woorden, laatste twee woorden. Na het 
snelle goedkeuren van de notulen werd dan ook 
vrij snel overgegaan op het commissierondje. 
Ook hier kon snel doorheen werden gegaan, de 
commissies lopen goed en verzorgen hun activiteit 
dusdanig dat er weinig problemen zijn. Halverwege 
het bespreken van de financiële zaken van de 
WeekendCie kwam het verlossende telefoontje van 
de pizzacoureur: het eten was gearriveerd! 

Deze werden naar  boven gehaald alwaar de eerste 

van de pauze van de avond plaatsvond. De ALV 
werd vervolgd met het commissierondje, waarna 
de voorzitter en penningmeester van de AC -na 
presentatie van jaarverslag, afrekening, beleidsplan 
en begroting- werden gewisseld. Marjolein 
Verhoeven heeft het stokje overgegeven aan 
Maurice Kingma, Bart Sloeserwij laat de financiële 
zaken komend jaar over aan Stijn Sonneveld. Bij 
de SymposiumCie werd Roosje Ruis aangesteld als 
voorzitter, met Yu Kong Lam als penningmeester. 

Vervolgens kon over worden gegaan op de 
bestuurswissel. Ook hier werd het jaarverslag 
besproken door het –inmiddels oude bestuur, 
de afrekening werd gepresenteerd door 
penningmeester Stijn en vervolgens konden de 
nieuwe stukken gepresenteerd worden. Het 
beleidsplan van het 14e bestuur werd aan de 
kritische opmerkingen van de aanwezige leden 
onderworpen, maar uiteindelijk heeft de ALV voor 
de wissel gestemd. Met de hamerslag van Annelinde 
werden we dan officieel aangesteld. De rest van de 
vergadering kon snel worden afgehandeld, waarna 
de avond met de nodige felicitaties konden worden 
afgesloten. Ik heb zelf erg veel zin in het komende 
(bestuurs)jaar! 

W i s s e l 
A L V Tekst door: Naomi Buntsma

daarvoor gekozen.  

En hoe hebben jullie dan de activiteiten uitgekozen?

De studiegerelateerde bezoeken hebben we vooral 
geregeld vanuit contacten via docenten en vanuit 
contacten van Paradoks (een zusjesvereniging van 
een vergelijkbare studie), en we hebben geprobeerd 
alle richtingen van MNW te vertegenwoordigen in 
de bezoeken.

Wat vind je het leukste wat jullie gaan doen in 
Japan?

ooeeh.. Tessa trekt een peinzend gezicht. Ik denk 
dat ik Nara het leukste vind, dat is een oud stadje 
met allerlei tempels. En we zijn uitgenodigd 

voor een Hanami party (een picknick onder de 
bloesembomen) door Kitasato University, die 
onderzoek doen naar bioimpedantie. Van de 
zakelijke uitjes heb ik het meest zin in het bezoek 
van Hall, een bedrijf dat robots heeft ontwikkeld 
die mensen met lichamelijke beperkingen helpen 
met fysiotherapie.

Dus dat klinkt als een mooie studiereis. Tessa heeft 
er zelf al heel veel zin in: ‘Iedereen die niet meegaat 
naar Japan moet echt jaloers zijn, want het wordt 
een super toffe reis!’ 
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Mens   Alround
Woord van de redaccie

Lijkt jou het ook leuk om een stukje 
te schrijven in de antropos? Stuur dan
je stukje naar redaccie@mensvu.nl!

Tekst door: 
Naomi Buntsma

Roosjes Ruis
Margo van Gent

Tessa Averink

Gedachtenkiekje
“Hij schopt, hij schopt! Hoeveel weken?”

“Het was niet gepland, maar ben er wel blij mee. Proost!”

“Awkward.....”

“Grouphug!!!!”



maart 2014

15

Mens   Alround
Column - Naomi

 De helft van de periode is op het moment van schrijven aangebroken. De helft van 
de helft, want ná deze derde periode zijn we ook op de helft van het huidig studiejaar. 
Ter herinnering –want wanneer jullie dit te lezen krijgen zijn we alweer een ruime 
maand verder- maandag 20 januari 2014 is het vandaag. De practicumweek begon 

met een ochtend inlezen en oefenen in experimenteren, samen met een over energieke Sophie. 
Heerlijk, want zo word je op zo’n duffe maandagochtend zelf tenminste ook nog een klein beetje 
energiek. En geloof het of niet, deze maandag is het Blue Monday, de meest depressieve dag 
van het jaar naar verluid. Met mijn ietwat vreemde gezichtsuitdrukking bij het horen van dit 
idiote bericht, werden de speurtochten op het internet dan ook al snel ingezet. De psycholoog 
Cliff Arnall heeft een –wetenschappelijke- formule opgesteld waaruit deze meest depressieve 
dag berekent kan worden. Men neme het weer, de schulden, het jaarsalaris, de tijd sinds kerst, 
het motivatieniveau, hoe goed men de goede voornemens volhoudt en, tot slot, het gevoel 
om actie te ondernemen. En voila, de maandag van de laatste volle week in januari is de meest 
depressieve dag van het jaar. Nouja, tot het lezen van zo’n bericht. Je krijgt spontaan zin om je 
eigen –uiterst wetenschappelijke formule op te stellen, waaruit blijkt dat iedere dag de meest 
gelukkige dag van het jaar is (o jawel, ook daar bestaat al een formule uit). In mijn geval; ieder 
gelukkig en energiek mens om je heen vermenigvuldig je keer een miljoen, het aantal mensen 
op de wereld tel je daar bij op, je dans drie rondjes om de aarde en het resultaat daarvan is hoe 
gelukkig je bent! Precies, iets in de trant van 30 miljard, zo niet meer (of iétsjes minder). Dus, 
bij deze: je leeft op het moment volgens een formule op aarde op de gelukkigste dag van het 
jaar! Lachen dus :)

Su
do

ku
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De wintersport... tja... er waren welgeteld 2 
dagen waarop alles goed ging, maar op die 
dagen zat het weer niet mee... Ok, laten we 
even bij het begin beginnen.

Op zondag 2 januari kwamen we met zijn tienen 
om 8:00 uur aan in het skidrop Flaine in de Franse 
Alpen. Wij dachten, laten we snel omkleden, 
skispullen halen en de piste op! Daar ging het 
dus al fout... wat bleek namelijk, alle boards in 
de drie verhuurwinkels in het dorp waren weg! 
En dat terwijl alles gewoon netjes gereserveerd 
was. Na wat gedoe om toch nog aan boards te 
komen konden we om 11:00 uur eindelijk de 
piste op. Gelukkig was dat helemaal top, op een 
beetje mist na. Iedereen moest wel weer even 
aan de sneeuw wennen, maar dat ging ook best 
wel snel. Eenmaal terug bij het appartement kon er 
ingecheckt worden. Jullie raden het vast al: dat ging 
ook niet van harte. Er was namelijk om 2 kamers 
naast elkaar gevraagd, zodat er samen gekookt kon 
worden etc, maar dat was niet geregeld. Door de 
geweldige onderhandelingstechnieken van Bart, 

Marco en Tessa is het toch nog gelukt om in ieder 
geval 2 kamers op dezelfde verdieping te krijgen. 
Na een late maaltijd is iedereen snel gaan slapen 
omdat het best wel een vermoeiende dag is 
geweest en we de volgende dag wel vroeg op de 
piste wilden staan.

Op maandag was het prachtig weer, dus is er 
besloten dé afdaling van de Grand Massif te doen: 
een ruim 14 km lange piste zonder mogelijkheid om 
een andere piste te nemen. Aan het einde was het 
wel noodzakelijk om met een skibus terug te gaan 
naar Flaine. Tijdens de afdaling is er nog even de tijd 
genomen foto’s van het mooie uitzicht te nemen en 
de gebruikelijke Menslogo’s in de sneeuw te maken. 
Het begin van de afdaling was mooie sneeuw, 
maar er waren wel veel vlakke stukken waardoor 
de boarders vaak te weinig vaart hadden en een 
binding los moesten maken. Dit kostte redelijk wat 
tijd waardoor we op het einde snel door moesten 
gaan om de bus te halen. En daar ging het fout. 
Tosca was ongelukkig gevallen op een enrom ijzig 
stuk en heeft toen een hersenschudding opgelopen. 
Het was noodzakelijk dat ze met de helikopter 
naar het ziekenhuis gebracht werd, wat natuurlijk 
best wel even een shok was. Gelukkig is het met 
Tosca goed afgelopen, alleen heeft ze de rest van 
de week niet meer kunnen boarden... Ze is nog 
wel bij ons gebleven en heeft dus nog wel genoeg 

W i n t e r 
s p o r t Tekst door: Margo van Gent
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van de gezelligheid meegemaakt. Het was nog wel 
even de vraag hoe zij en Tessa, die meeging in de 
helikopter, weer terug zouden komen in Flaine. 
Het was tenslotte wel 60 km verderop... gelukkig 
was de lieftallige snowboardlerares van Wieger 
en Marco, Jennifer, bereid om hen mee terug te 
nemen diezelfde avond aangezien ze daar in de 
buurt moest zijn. Zij was onze held van die dag! Ook 
Geert is de maandag niet heel doorgekomen. Hij is 
namelijk aangeskied en daardoor werd zijn pols 
dik. De volgende dag is hij dus bij Tosca gebleven 
en heeft hij foto’s van zijn pols laten maken. Helaas 
was het niet goed zichtbaar of er een breuk in zat. 
Wel heeft hij een brace gekregen waardoor hij 
de volgende dag wel weer gewoon kon boarden. 
Na deze tweede dag was weer iedereen veel te 
vermoeid en in shock om nog wat te gaan doen die 
avond. Ohja, dan heb ik nog niet eens gezegd dat 
terwijl Tosca en Tessa naar het ziekenhuis waren, 
de rest 1,5 uur op een bus moest wachten... Lekker 
snel weer naar bed dus!

Dag 3, nu moest alles een keer goed gaan! Dat was 
ook zo, maar het was behoorlijk mistig op de pistes. 
Gelukkig was het wel goede sneeuw, dus is er lekker 
de hele dag geskied en geboard. ’s Avonds konden 
we eindelijk even genieten van een biertje. Hier 
begonnen we dus ook tijdens het eten aan. Op een 
gegeven moment waren er al een aanta biertjes 
doorheen gegaan en had de jaarlijkse dropveter
eetwedstrijd al plaatsgevonden toen er even 
gekeken werd hoe laat het nou eigenlijk was: 20:00 
uur! De dagen ervoor zaten we om die tijd net aan 

het eten, en nu voelde het als middernacht! Ach 
nouja,zo konden we toch nog op tijd naar bed om 
de volgend ochtend weer om 9:00 uur op de piste 
te staan, maar dit keer na een gezellige avond.

Voor woensdag was er slecht weer voorspeld. 
Helaas is die voorspelling ook uitgekomen... Toch 
waagden wij ons allemaal weer op de piste om 
even lekker te skiën of boarden. Geert ging vanaf de 
middag ook weer mee (nadat hij een nieuwe helm 
had gehuurd omdat hij zijn eerste in de lobby had 
laten liggen...). Het voordeel aan het slechte weer 
was dat de pistes wel heel rustig waren. Genoeg 

ruimte dus om lekker je eigen gang te 
gaan zonder rekening te houden met 
andere mensen.Nadeel echter was dat 
we elkaar al snel kwijt waren. Dan maar 
in kleinere groepjes verder! Woensdag 
was ook de dag van de mooiste avond 
van de wintersport. Laten we zeggen 
dat het sneeuwballengevecht midden 
in de nacht een succes was. De rest laat 
ik aan jullie fantasie over. 

Op donderdag waren de weergoden 
weer eens aardig voor ons. Lekker 
ochtendzonnetje en prachtige sneeuw 
door de hevige sneeuwval van de dag 
ervoor. Uitstekend skiweer dus! Daarom 
hebben we met zijn allen ook een 
mooie tocht gemaakt naar een ander 
dal. Maarja, de wintersport zou de 
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wintersport niet zijn als er niets fout gaat. Dus ja, de 
weergoden hadden er ’s middags weer genoeg van 
en dachten eens een frisse wind door de bergen te 
laten waaien. Tja, die weersoort hadden we ook 
nog niet gehad. Leuk als je in een ander dal zit, 
want dan is het aardig lastig om terug te komen. Er 
was 1 liftje die we nodig hadden om naar Flaine te 
gaan. Hij was open, totdat wij er waren. De mensen 
voor ons mochten er nog in, maar vanwege de wind 
was toch besloten de lift dicht te gooien. Een beetje 
zuur om hem dan voor je neus dicht te zien gaan.

Oké volgende alternatief: de beruchte skibus... In 
het dorp waar we dachten op de bus te stappen 
had geen bussen naar Flaine, dus dan maar naar 
een ander dorp. Daar stonden meer dan 200 
mensen op onze bus te wachten! Was wel de meest 
gezellige bushalte in Le Grand Massif: massaal werd 
er o.a. Levensecht van Guus Meeuwis gezongen. 
Wedden dat de Fransen dat stiekem ook wel leuk 
vonden? Maargoed, toen de bus aankwam was het 

dringen geblazen. Bart, Tessa, Wieger en ik wisten 
erin te komen en Tessa had zelfs nog voor een 
zitplek op een bagageplatform voor mij en haarzelf 
gezorgd. Gelukkig wist de rest wel in de volgende 
bus te komen. Na dit tweede busavontuur is de dag 
goed afgesloten met een overheerlijke kaasfondue. 

En toen was de laatste dag alweer aangebroken. 
Qua weer sloeg deze dag alles. Het sneeuwde zo 
hard dat Bart niet eens de snelste was. Zijn bril 
besloeg... Op een gegeven moment stonden we 
midden op de piste tot onze knieën in de sneeuw! 
Deze dag is dus ook een beetje rustig aan gedaan 
qua skiën en is er veel gechilled in de lobby van 
het appartementencomplex. Lekker kaarten en 
’s middags ging zelfs de openhaard aan om op 
te warmen. ’s Avonds na een pizza zijn we weer 
vertrokken op weg naar huis ... :( In tegenstelling 
tot de heenweg kon iedereen nu wel slapen in de 
bus ;)
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Waar kun je terecht komen 
na het afronden van de 
bachelor MNW? Deze 
keer kun je lezen over de 
ervaringen van Anouk 
Tebeest. Na een jaar te 
hebben gewerkt als Rayon 
Manager, werkt zij nu bij 
het farmaceutische bedrijf 
Roche Nederland als 
Clinical Research Associate.   

Welke master heb je gevolgd 
na het afronden van MNW?

Ik heb één jaar de Master Fysiologie gedaan en 
het tweede jaar het eerste jaar van de master 
Management, Policy Analysis and Entrepreneurship 
in Health and Life Sciences

Waarom heb je hiervoor gekozen?

Omdat ik niet de ambitie had om te promoveren en 
wat breder wilde kijken dan het ‘harde’ onderzoek.

Waar ben je nu werkzaam en wat houdt je werk in?

Ik ben nu werkzaam bij de farmaceut Roche 
Nederland en ik werk daar als Clinical Research 
Associate (CRA). Ik begeleid en ondersteun 
klinische studies bij artsen in het ziekenhuis. Dit 
is heel uiteenlopend, van het indienen van de 
klinische studies bij ethische commissies en tot het 
afsluiten van de studie. 

Wanneer de studie gaat lopen, er patiënten worden 
geïncludeerd, ben ik een vraagbaak voor de site 
en monitor ik de data. Ik bezoek de ziekenhuizen 
om te controleren of de patiëntveiligheid wordt 
gegarandeerd en of de arts en zijn/haar personeel 
zich houden aan het studieprotocol. Eigenlijk ben je 
een spin in het web.

Hoe ben je hier terecht gekomen?

Ik heb het eerste jaar na mijn studie gewerkt als 

Rayon Manager bij een andere farmaceut, om toch 
de ervaring op te doen. Toen ben ik na een jaar 
gedetacheerd bij Roche via een detacheringbureau 
(Valesta).

Wat vind je van je huidige baan?

Erg leuk! Het is een gevarieerde baan. Het is 
een leuke combinatie tussen het onderzoek en 
commerciële wereld. 

Werk je vaak samen en hoe is de sfeer tussen de 
collega’s? 

Het ligt een beetje aan de grote van de studie: 
bij grote studies bestaat een team uit vier of vijf 
personen, maar bij kleinere studies kunnen dit er 
ook twee zijn. Het team CRA’s bij Roche is een jonge 
groep en dat was wel iets dat me heel erg aansprak. 
Je wordt dan makkelijk opgenomen in de groep, 

Afgestudeerd 
en dan...?? Tekst door: Stijn Sonneveld

Iets voor jou?

HR Advisor Wendy van Voskuilen over 
Clinical Operations:

“(Para)medisch geschoolde studenten 
denken vaak óf in labjas-functies óf in 
sales-posities, maar weten niet dat er nog 
veel andere medisch georiënteerde banen 
zijn. Binnen Nederland is het vakgebied 
van CRA één van de grootste, medisch
georiënteerde en vaak een opstap naar 
andere medische functies.”

Zo word je CRA:
“Je dient een afgeronde (para/bio)
medische studie op WOniveau te 
hebben, een afgeronde Good Clinical 
Practice (GCP) cursus is een pré. Als een 
starterfunctie als CRA qua vraag en aanbod 
op de arbeidsmarkt lastig haalbaar is kun 
je proberen te starten als Clinical Trial 
Assistant of Clinical Project Coördinator om 
zo door te groeien naar CRA.”
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Naam: Roel van der Ploeg
Leeftijd: 18
Woonplaats: Driebergen
Jaar: 1

Wat is je favoriete vak?

Tot nu toe calculus – dat was 
het meest gestructureerde en 
vrijblijvende vak.

Wie is je favoriete docent?

Jan Los, want hij kon ingewikkelde 
leerstof heel toegankelijk maken.

Wat is je grootste blunder?

In mijn examenperiode sliep ik meestal maar vier of 
vijf uur per nacht.

Wat is je verborgen talent?

Ik denk organiseren, want ondanks dat het (nog) 
niet zichtbaar is heb ik daar wel ervaring mee.

Wat is je lievelingseten?

Pizza!

Wat wil je later worden?

Ik heb geen flauw benul.

Welke gave activiteit zou jij graag 
voor Mens willen organiseren?

Voorlopig even niks vanwege wat 
persoonlijke omstandigheden.

Waar ben je het meest trots op?

Ik had de grootste lol toen ik 
ontdekte een 10 te hebben gehaald 
als eindcijfer voor calculus.

Wat vond je van het natuurkunde 
practicum ?

Wel interessant, al mocht het van mij nog wel wat 
uitgebreider.

De doorgeefvraag: Wat is het belangrijkste wat je 
voor je vrienden hebt gedaan? 

Ik heb Tosca voor haar tentamen MPF een hele 
reeks aantekeningen gegeven. Ook hielp ik veel 
andere mensen met het maken van de opgaven 
voor de werkcolleges (zij mij meestal ook hoor).

Nieuwe doorgeefvraag:

Wat doe je het liefst in de vrije tijd ?

Aan wie geef je het interview door en waarom?

Aan Tosca van Gelderen, omdat het een goede 
vriendin van me is en omdat ik nog wat goed heb 
te maken bij haar.

D o o r g e e f  
i n t e r v i e w Tekst door: Carmen van Hooijdonk

maar ook na het werk gaan we soms nog een borrel 
doen of hebben we een uitje.

Welke kennis die je bij MNW geleerd hebt, pas je nu 
veel toe in je huidige baan?

Onderzoek doen en het analytisch denken. 

Wat zou je in de toekomst nog willen bereiken?

Op het moment heb ik het erg naar mijn zin in 
mijn huidige baan en wil ik me eerst hierin verder 
ontwikkelen.

Hartelijk dank voor je tijd!
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De gemiddelde volwassene heeft zo’n vijf liter 
bloed, afhankelijk van zijn lengte en gewicht. 
Schotwonden kunnen ernstige bloedingen 
veroorzaken, vaak met de dood tot gevolg, 
met name als de wond op een plaats zich 
waar de bloeding moeilijk te beheersen is. Het 
Amerikaanse bedrijf RevMedX, dat wordt gerund 
door een ex-militair, heeft een product ontwikkeld 
dat een schotwond binnen 15 seconden kan 
stelpen, door het te verbinden en er druk op te 
zetten.
 
XStat is een injectiespuitvormige houder  van 12 
millimeter brede sponsjes, die direct in de wond 
gebracht kunnen worden. Zodra deze sponsjes 
met bloed in contact komen, zwellen ze op en 
blijven aan de wond hangen. Hierdoor ontstaat 
voldoende druk om de bloeding te stoppen en het 
slachtoffer te transporteren. Traditioneel worden 
schotwonden stevig verbonden met gaas, het 
zogenaamde drukverband, wat erg pijnlijk is en niet 
altijd werkt.
 
Om dit probleem op te lossen, heeft men geprobeerd 
een soort isolatieschuim te ontwikkelen, dat uitzet 
als het in contact komt met bloed. Helaas bleek 
de druk van gescheurde bloedvaten te groot en 
het schuim bleek niet in staat dit stevig te dichten. 
Na verschillende prototypes is XStat ontstaan. Het 
wordt gemaakt van ‘snelwerkend houtpulp’ en is 
steriel.

XStat: in de ‘injectiespuit’ zitten 
kleine de sponsjes die opzwellen als 

ze in aanraking komen met bloed 
en zo een ernstige bloeding kunnen 

stelpen.

Nadat deze stoplap is toegepast, gaat het slachtoffer 
naar de operatiekamer. Om ervoor te zorgen dat 
de sponsjes niet achterblijven na de operatie, zijn 
ze voorzien van kruisjes van een materiaal dat 
gemakkelijk te zien is op een röntgenfoto. Dit moet 
voorkomen dat een verdwaald sponsje achterblijft 
en een ontsteking of bloedvergiftiging veroorzaakt.
 
XStat heeft uiteraard toepassingen op het slagveld, 
waar heftige bloedingen doodsoorzaak nummer 1 
zijn. Met name voor wonden in de torso, waar de 
traditionele methode van het drukverband niet kan 
worden toegepast, is het product vernieuwend. 
Maar XStat kan ook in het kraambed worden 
toegepast om bloedingen te stelpen, met name in 
ontwikkelingslanden. Het heeft dan ook een prijs 
gewonnen voor de challenge ‘Saving Lives at Birth’.
 
Het hulpmiddel kost nu zo’n $100 per stuk en 
die prijs zal vermoedelijk nog verder dalen met 
stijgende productie. RevMedX heeft versnelde 
toelating aangevraagd bij de FDA en XStat zit nu in 
de laatste stadia voor toelating op de markt.

Vrij vertaald van: http://www.iflscience.com/
health-and-medicine/new-device-could-help-
gunshot-victims-seconds
RevMedX maakt nog meer producten met deze 
innovatieve sponsjes, zie www.revmedx.com

Verhalen uit 
de wetenschap Tekst door: Mike van Rijssel
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Maandagavond 17 februari vertrokken we naar het 
centrum om te gaan lasergamen! Er waren twee 
teams:  ‘My little pony’, degene met een roze hes 
en ‘Smurfen’, degene met een blauwe hes. Nadat 
iedereen 2x 12 minuten fanatiek op hun vijand 
heeft kunnen schieten, kon de eindstand bekend 

gemaakt worden. 

Bart bedacht om even een excelbestandje op te 
zetten zodat alle lezers kunnen zien dat hij EERSTE 
is geworden. Dus hierbij Bart, de einduitslag mede 
mogelijk gemaakt door Sophie!

L a s e r
g a m e n Tekst door: Laura Sels
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Het duurde wat langer dan normaal, maar 
uiteindelijk kon er een nieuw bestuur worden 
gevormd met enthousiaste Mens-en. Na een 
kritische ALV werd dit nieuwe bestuur aangesteld 
als 14e bestuur der studievereniging Mens. 
Hoewel in dit zeven koppige bestuur bekende 
gezichten zitten, kan een interview voor de 
Anthropos natuurlijk niet uitblijven. Als lid van 
de sollicitatiecommissie heb ik alle leden al eens 
stevig aan de tand gevoeld en voor de Anthropos 
deden we dat nog eens dunnetjes over. Dus maak 
kennis met…:

Julia Bakx – Voorzitter 

Julia kennen we 
nog als secretaris 
van het 12e 
bestuur van 
Mens. Na een 
jaartje rust gaat 
ze haar ervaring 
g e b r u i k e n 
in nog een 
bestuursjaar en 
nu als voorzitter. 
Bij Julia staat 
continuïteit hoog 
in het vaandel 
en zij wil vooral 
de vereniging 
d r a a i e n d e 
houden. Deze 
feestende nerd is altijd op de borrels te vinden en 
zal dan graag zorgen voor een lekkere hap. Hoewel 
ze haar oude bestuursgenootjes hoog in het vaandel 
heeft staan, is ze van plan er met dit nieuwe bestuur 
ook een leuk jaar van te maken. Echter heeft Julia, 
naar eigen zeggen, geen grote duimen dus zal ze 
andere trucs uit de kast moeten halen om dit grote 
bestuur onder de duim te houden. 

Laura Sels – Secretaris 

Laura is een nieuw gezicht in de reeks bestuursleden. 
Als voorzitter van de RedacCie schittert ze. Ze ziet 

streng toe op 
het halen van 
de deadlines en 
houdt van orde 
en structuur. Deze 
e igenschappen 
zal haar functie 
als secretaris ten 
goede komen en 
een ontploffende 
mailbox doen 
voorkomen. Naast 
alle email en goed 
geschreven ALV 
stukken kunnen 
we van Laura 
ook verjaardags 
k a a r t j e s 
verwachten. Na een dag hard mailen en schrijven 
vind je Laura altijd op de borrels en waagt ze ook 
een dansje en biertje in de Gieter. De volgende 
ochtend zal zij graag openen en als ochtendMens  
iedereen met koffie ontvangen in de Mens-kamer. 

Thomas Koopman – Penningmeester 

In zijn eerste jaar nam Thomas deel in het bestuur 
van 2011. Hij schitterde als vice-penningmeester 
en commissaris 
e x t e r n . 
Vervolgens nam 
hij plaats in de 
KasCie en alsof 
dat nog niet 
genoeg is, gaat hij 
gewoon voor nóg 
een bestuursjaar 
als opper 
penningmeester! 
N a a s t 
b o e k h o u d e n 
zal Thomas zich 
bezig houden 
met de ICT. De 
administratieve 
b e z i g h e d e n 

Maak kennis met het 
14e bestuur van Mens Tekst door: Danique Barten
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van het bestuur zullen door hem effectief 
gedigitaliseerd worden. En wellicht weet hij nog 
wat snellere computers te regelen. Ondanks dat 
Thomas graag met cijfers werkt en in de boeken 
zit, is hij niet vies van een avond goed stappen en 
verplaatst zich na een borrel graag naar Paradiso. 
Tot slot, ik kan het niet ontkennen na ons 
bestuursjaar samen, hij is toch mijn favoriet in dit 
bestuur. 

Stijn Sonneveld – Vice-voorzitter en penningmeester 
AC 

Deze voormalig 
penningmeester 
heeft een 
fantastisch jaar 
achter de rug en 
gaat dat voor nog 
een jaar verlengen. 
Na een keurige 
boekhouding van 
Mens achter te 
laten, gaat Stijn 
zich nu richten op 
de AC. Daarnaast 
wil hij de eerste 
stap gaan zetten 
om de ledenlijst 
te digitaliseren en 
daarmee ook de 
streeplijst. 
Stijn ziet Julia graag als voorzitter, maar denkt 
onmogelijk haar dictatuur te kunnen doorbreken. 
Uiteraard zal hij haar wel helpen dit bestuur onder 
de duim te houden. Om onder alle druk uit te 
komen zoekt Stijn ontspanning door gemakkelijk 
voor de tv te gaan zitten of door na een borrel de 
Gieter én de Paradiso in te gaan. 

Naomi Buntsma – Commissaris Intern en vice-
secretaris 

Van jongs af aan heeft Naomi het doel om een 
steentje bij te dragen en mensen te verblijden. Dat 
ze dit in zich heeft, bewees ze al door met haar 
GalaCie een mooi Mens gala te organiseren. Toch 
wil ze dit nog beter leren in een bestuursjaar. 
Naomi voelt zich al sinds begin vorig jaar thuis 

bij Mens en wil 
dit voor zoveel 
mogelijk (nieuwe) 
Mensleden ook 
mogelijk maken. 
Als het aan 
Naomi ligt zal er 
dan ook snel een 
‘Welcome Home’ 
deurmat voor 
de Menskamer 
liggen. 
Als commissie
voorzitter ben 
je dit jaar niet 
veilig voor deze 
c o m m i s s a r i s 
Intern. Nippend 
aan een kopje thee of een glaasje wijn houdt ze 
haar prooi goed in de gaten. Dus commmissie 
voorzitters waag het niet om je zaakjes niet op orde 
te hebben, want dan krijg je met Naomi te maken!

Judith Bouman – Commissaris Extern & PR 

Voor Judith wordt 
dit haar eerste 
b e s t u u r s j a a r. 
Echter heeft zij 
al ervaring op 
kunnen doen als 
secretaris van de 
TripCie en is naar 
het bestuur druk 
bezig met deze 
commissie de 
reis naar Japan 
te organiseren. 
Een mooie 
opstap naar haar 
doel: zorgen 
dat studenten 
MNW een beter 
beeld krijgen van wat zij nu eigenlijk allemaal 
kunnen met MNW. De perfecte functie voor 
haar is dan ook commissaris Extern&PR. Zij zal 
toekomstige sponsoren in pakken met appeltaart 
en zo meerdere bedrijfsbezoeken regelen. Wellicht 
wordt deze taart ook geserveerd tijdens een lunch 
of borrel… 
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Annelinde Buikema – Commissaris Onderwijs & 
Voorlichting 

Annelinde besloot op de valreep toch 
nog een jaartje door te gaan met 
besturen van Mens. Onze voormalige 
voorzitter geeft het stokje door aan 
Julia en gaat zich dit jaar op het 
commissariaat onderwijs storten. 
Dat past haar goed, want ze zit al 
vanaf haar eerste jaar in de OLC en 
heeft hart voor MNW. Bovendien wil 
ze dat Mens een mooie vereniging 
blijft en wilt continuïteit waarborgen. 
Buiten het bestuur is ze nog steeds 
actief in allerlei commissies, dus van 
Annelinde gaan we weer horen dit 
jaar. 
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Agenda en 
Verjaardagen

Maart

Demi, Menslunch

Jeffrey, Borrel
Jeanine, Kevin

Thomas

Laura, Marjolein S., Randjana, Richard
Constitutieborrel

Eric
Charley, Liftrace

Maxim

Maureen, Teun
Mariska, Robin

Fleur, Just

Zomertijd

#

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

April

1 April Borrel

Bob, Rosalie

Max, Tom
Carmen B., Menslunch
Hanneke, Roosje

Swetta

Bierfiets
Alexandra 

Jasper
Pasen

Paasontbijt

Koningsdag
Karen, Kiki
Maggy

Mexiquila Borrel

De lijst met verjaardagen is helaas niet 
compleet, mis je iemand mail dan naar 
mens@few.vu.nl

#

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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