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Praeses	  dixit	  

Beste	  commilitones,	  leden,	  sympathisanten	  en	  studenten	  

Het	  schooljaar	  loopt	  stilaan	  op	  z’n	  einde	  en	  de	  examens	  staan	  weer	  voor	  
de	  deur.	  Dit	  wil	  jammer	  genoeg	  zeggen	  dat	  het	  jaar	  van	  het	  huidig	  Media-‐
praesidium	  er	  bijna	  opzit.	  Maar	  dit	  betekent	  ook	  dat	  er	  een	  nieuwe	  garde	  
Media-‐commilitones	  is	  afgeleverd,	  waarvoor	  proficiat!	  Hieronder	  een	  
korte	  terugblik	  en	  een	  vooruitzicht	  van	  de	  allerlaatste	  activiteiten	  van	  dit	  
jaar!	  

In	  de	  afgelopen	  maanden	  vonden	  heel	  wat	  spetterende	  feestjes	  plaats,	  zoals:	  “Dirty	  Disney	  
Mad	  Tea	  Party”,	  “Proud	  To	  Be	  Fout”,	  “Proud	  To	  Be	  Stout”,	  “Proud	  To	  Love	  Mout”,	  “Proud	  To	  
Be	  Goud”,	  “Candy	  Crush	  Edition”,	  de	  “Russian	  TD”	  en	  de	  “Après-‐ski	  party”.	  Ook	  
organiseerden	  we	  een	  nieuwe	  filmavond,	  een	  boardgamenight,	  een	  carnavalkroegentocht,	  
een	  comedynight,	  niet	  te	  vergeten	  een	  bangelijke	  skireis	  en	  deden	  we	  mee	  aan	  de	  10-‐
urenloop.	  Verder	  mochten	  dit	  jaar	  natuurlijk	  onze	  bierkoning(in)	  en	  schachtenkoning(in)	  
zeker	  en	  vast	  niet	  ontbreken.	  Nogmaals	  een	  dikke	  proficiat	  aan	  onze	  allereerste	  bierkeizer	  
Kurt	  Schepens,	  onze	  bierkoningin	  Lore	  Van	  Vynckt,	  onze	  schachtenkoning	  Rinus	  Willems	  en	  
onze	  schachtenkoningin	  Kristien	  Vorsters.	  Zij	  versloegen	  de	  overige	  deelnemers	  en	  mogen	  
deze	  titels	  dus	  met	  trots	  dragen.	  

Van	  12	  tot	  16	  mei	  vindt	  de	  fameuze	  verkiezingsweek	  plaats.	  Dit	  is	  een	  week	  vol	  activiteiten	  
georganiseerd	  door	  de	  opkomende	  praesides	  en	  bijhorende	  ploegen.	  Op	  het	  einde	  van	  de	  
verkiezingsweek	  worden	  alle	  stemmen	  geteld	  en	  wordt	  de	  nieuwe	  Praeses	  van	  Media	  
bekendgemaakt.	  En	  last	  but	  not	  least	  sluiten	  we	  de	  examenperiode	  en	  het	  schooljaar	  af	  op	  
11	  juni	  met	  een	  topfeestje,	  namelijk	  onze	  Middag	  TD	  in	  café	  De	  Schacht.	  

Ook	  niet	  te	  vergeten:	  iedere	  maandagavond	  is	  er	  onze	  befaamde	  Media	  Mondays	  met	  
pintjes	  aan	  €1,50	  en	  sterke	  +	  fris	  aan	  €5	  in	  ons	  stamcafé	  De	  Schacht.	  Heb	  je	  de	  komende	  
weken	  nood	  aan	  ontspanning?	  Dan	  is	  dit	  the	  place	  to	  be!	  

Wil	  je	  verder	  op	  de	  hoogte	  gehouden	  worden	  van	  gebeurtenissen	  en	  activiteiten?	  Surf	  naar	  
onze	  website	  www.media-‐antwerpen.be,	  wordt	  lid	  van	  de	  Facebookgroep	  ‘Media	  
Antwerpen’,	  like	  onze	  pagina	  ‘Studentenvereniging	  Media’	  op	  Facebook	  of	  volg	  ons	  op	  
Twitter	  via	  ‘Media_Antwerpen’.	  

Als	  laatste	  noot	  aan	  deze	  tekst	  zou	  ik	  graag	  mijn	  praesidium	  van	  dit	  jaar	  heel	  erg	  hard	  willen	  
bedanken	  voor	  het	  vertrouwen	  en	  het	  toffe	  jaar.	  Ik	  heb	  met	  volle	  teugen	  genoten	  van	  mijn	  
jaar	  als	  Praeses	  van	  deze	  geweldige	  studentenvereniging.	  Twijfel	  zeker	  en	  vast	  niet	  om	  
volgend	  jaar	  lid	  te	  worden	  en	  te	  genieten	  van	  leuke	  activiteiten	  en	  promoties	  doorheen	  het	  
jaar!	  

Ut	  Vivat,	  Crescat	  et	  Floreat!



	  

	  

Media	  Cribs:	  op	  bezoek	  bij	  Linde!	  

Op	  kot	  gaan,	  wie	  wil	  dat	  nu	  niet!	  Al	  sinds	  het	  4de	  middelbaar	  droomde	  ik	  
van	  op	  kot	  gaan,	  ik	  wist	  zelfs	  al	  voordat	  ik	  Communicatiemanagement	  
wou	  studeren	  dat	  ik	  in	  Antwerpen	  op	  kot	  zou	  gaan,	  maar	  sshhtt!	  En	  voila,	  
ik	  presenteer	  jullie,	  mijn	  geliefd	  studiootje!	  Ik	  deel	  een	  studio	  met	  mijn	  
vriend,	  ik	  weet	  dat	  dat	  misschien	  gek	  klinkt,	  maar	  omdat	  we	  toch	  bijna	  
altijd	  samen	  zijn,	  zou	  het	  te	  belachelijk	  zijn	  om	  2	  aparte	  koten	  te	  huren.	  Mijn	  mama	  zei	  altijd	  
‘Ik	  heb	  liever	  dat	  je	  overdag	  verder	  naar	  school	  moet	  fietsen	  dan	  ’s	  nachts	  als	  ge	  terugkomt	  

van	  café.’	  en	  dat	  advies	  heb	  ik	  gevolgd!	  	  

Ik	  woon	  nu	  in	  de	  Vekestraat,	  of	  makkelijker	  
gezegd,	  de	  straat	  van	  de	  Prof.	  Mijn	  kot	  ligt	  
dus	  midden	  in	  de	  studentenbuurt	  en	  ik	  vind	  
dat	  geweldig!	  Het	  is	  dichtbij	  de	  cafés	  en	  bij	  
school,	  de	  Albert	  Heijn	  ligt	  om	  de	  hoek	  en	  
laten	  we	  eerlijk	  zijn,	  als	  ik	  wil	  kan	  ik	  ’s	  nachts	  
naar	  mijn	  kot	  kruipen.	  Natuurlijk	  is	  er	  altijd	  
wel	  wat	  straatlawaai,	  maar	  omdat	  ik	  op	  de	  
3de	  verdieping	  zit,	  valt	  dat	  goed	  mee.	  	  
	  

	  

De	  studio	  op	  zich	  is	  niet	  heel	  groot,	  maar	  wel	  
heel	  gezellig	  en	  compact.	  Er	  is	  1	  ‘grote’	  kamer	  
waar	  ons	  bed	  staat,	  de	  bureau,	  tv,	  eettafeltje	  
enzovoort.	  Daarnaast	  is	  een	  smal	  keukentje,	  
en	  daarachter	  bevindt	  zich	  het	  badkamertje	  
met	  douche	  en	  wc!	  Voor	  2	  is	  de	  ruimte	  
perfect	  groot	  genoeg,	  alleen	  de	  kleerkast	  is	  
een	  beetje	  krap.	  En	  zoals	  je	  ziet	  is	  het	  qua	  
inrichting	  een	  typische	  mix	  van	  jongens-‐	  en	  
meisjesspullen.	  	  
	  

Dat	  was	  het	  wel	  zo	  een	  beetje.	  Voor	  iedereen	  
die	  twijfelt	  om	  op	  kot	  te	  gaan	  en	  de	  mogelijkheid	  
heeft,	  zeker	  doen!!	  Het	  is	  echt	  een	  leuke	  
ervaring	  en	  je	  leert	  op	  je	  eigen	  benen	  te	  staan.	  Ik	  
heb	  zelfs	  geleerd	  om	  te	  koken,	  on-‐ge-‐loof-‐lijk!!	  	  

	  	  

	   	  



	  

Examenalarm:	  hoe	  een	  leuke	  studententijd	  hebben	  en	  toch	  
voor	  alles	  slagen!	  

Ik	  vind	  goede	  resultaten	  halen	  op	  school	  enorm	  belangrijk.	  Zeker	  nu	  is	  
een	  diploma	  op	  zak	  hebben	  een	  must	  om	  aan	  een	  goede	  job	  te	  geraken.	  
Misschien	  trek	  je	  je	  er	  nu	  niet	  al	  te	  veel	  van	  aan	  en	  vindt	  je	  een	  buis	  meer	  
of	  minder	  niet	  zo	  erg	  meer,	  maar	  dit	  beslist	  wel	  jouw	  toekomst.	  Daarom	  
vind	  ik	  dat	  je	  zo	  veel	  mag	  feesten	  als	  je	  wil,	  zoals	  ik	  nu	  ook	  doe,	  zolang	  je	  
school	  er	  niet	  onder	  lijdt	  :)	  	  
	  
Deadlines,	  deadlines,	  deadlines.	  Daar	  draait	  alles	  om.	  Maak	  er	  een	  gewoonte	  van	  om	  taken,	  
papers,	  testen	  en	  examens	  op	  eenzelfde	  manier	  aan	  te	  duiden	  in	  je	  agenda	  naargelang	  de	  
belangrijkheid	  ervan.	  Geef	  elke	  soort	  een	  andere	  kleur.	  Zo	  schrijf	  ik	  gewone	  taken	  met	  bic	  op	  
en	  fluorisceer	  ik	  het	  vak	  in	  het	  oranje:	  	  
	  
Vb.	  	  Eng:	  ex.	  1,2,3	  p.	  46,47	  (Eng	  in	  het	  oranje	  gefluorisceerd).	  
	  
Ook	  kleinere	  testen	  duid	  ik	  zo	  aan.	  Wanneer	  het	  een	  grote	  test	  is,	  duid	  ik	  het	  volledige	  stukje	  
aan	  in	  fluo-‐oranje.	  Bij	  kleine	  presentaties	  duid	  ik	  het	  vak	  aan	  in	  het	  fluoroze.	  Bij	  grote	  testen	  
duid	  ik	  het	  hele	  stukje	  aan	  in	  het	  roze.	  Telkens	  ik	  een	  deadline	  heb	  van	  explo	  of	  een	  
workshop,	  duid	  ik	  het	  hele	  stukje	  aan	  in	  het	  dik	  roze	  en	  met	  een	  uitroepteken	  erachter.	  Zo	  
kan	  je	  er	  nooit	  naast	  kijken	  en	  zie	  je	  al	  in	  het	  begin	  van	  de	  week	  welke	  zeer	  belangrijke	  of	  
minder	  belangrijke	  dingen	  je	  moet	  afhebben	  tegen	  welke	  datum.	  	  
	  
Ook	  schrijf	  ik	  in	  het	  bordeauxrood	  in	  m'n	  agenda	  alle	  feestjes	  waar	  ik	  naartoe	  ga	  of	  andere	  
activiteiten	  binnen	  het	  studentenleven.	  Activiteiten	  of	  afspraken	  buiten	  het	  studentenleven	  
schrijf	  ik	  in	  het	  paars.	  	  
	  
Verder	  is	  het	  gewoon	  kwestie	  om	  het	  karakter	  te	  hebben	  om	  deze	  deadlines	  ook	  goed	  te	  
respecteren.	  Ik	  probeer	  meestal	  een	  dag	  op	  voorhand	  of	  2	  dagen	  op	  voorhand	  mijn	  taak	  af	  
te	  hebben	  zodat	  er	  altijd	  nog	  kleine	  aanpassingen	  kunnen	  gedaan	  worden	  zonder	  al	  die	  
stress.	  
	  
Good	  luck!	  

	   	  



	  

Media	  op	  avontuur	  in	  de	  bergen	  

	  	  

Van	  4	  april	  tot	  en	  met	  14	  
april	  	  heeft	  Media	  zich	  
geamuseerd	  	  in	  Risoul	  
(Frankrijk),	  één	  van	  de	  
skigebieden	  in	  de	  Alpen	  .	  	  

	  

	  

	  

Voor	  heel	  veel	  mensen	  was	  het	  de	  eerste	  keer	  dat	  
ze	  op	  een	  snowboard	  of	  op	  skilatten	  stonden	  .	  Er	  
waren	  ook	  veel	  momenten	  van	  vallen	  en	  opstaan.	  
Onder	  de	  begeleiding	  van	  meer	  ervaren	  mensen	  is	  
het	  de	  beginners	  gelukt	  om	  op	  dag	  twee	  een	  
blauwe	  en	  rode	  piste	  af	  te	  dalen.	  

	  

	  

Het	  zalige	  weer	  en	  de	  vriendschap	  hebben	  voor	  heel	  veel	  emoties	  en	  belevingen	  gezorgd.	  De	  
momenten	  die	  we	  hebben	  meegemaakt	  waren	  ongelofelijk	  .	  

	  

Media,	  Nucleo	  en	  Technica	  	  
hebben	  voor	  tien	  dagen	  het	  
studentenleven	  van	  Antwerpen	  
naar	  buiten	  gebracht	  en	  getoond	  
hoe	  Antwerpse	  studenten	  zich	  
amuseren,	  voor	  elkaar	  zorgen	  en	  
helpen.	  

  



	  

Focus	  op	  de	  lector:	  Mark	  Van	  Varik	  

	  
Er	  is	  me	  gevraagd	  een	  paar	  regeltjes	  over	  mijzelf	  te	  
schrijven,	  voor,	  naar	  ik	  begrijp,	  een	  nieuwe	  rubriek	  
over	  lectoren	  (ik	  voel	  me	  gevleid!).	  Here	  she	  goes:	  
Ik	  ben	  Mark	  van	  Varik,	  32	  jaar	  oud	  en	  lector	  Visuele	  
Communicatie	  en	  Grafisch	  Ontwerp	  binnen	  het	  
departement	  Communicatie	  van	  de	  AP	  Hogeschool.	  	  
	  
Zoals	  je	  misschien	  opmerkt,	  schrijf	  ik	  het	  
tussenvoegsel	  van	  mijn	  naam	  met	  een	  kleine	  ‘v’,	  
wat	  indiceert	  dat	  ik	  een	  verstekeling	  /	  immigrant	  /	  
Nederlander	  ben.	  Maar	  na	  een	  kleine	  7	  jaar	  België	  
pretendeer	  ik	  redelijk	  ingeburgerd	  te	  zijn.	  Ik	  gebruik	  
bijvoorbeeld	  veelvuldig	  woorden	  als:	  amai!,	  
goesting,	  plezant,	  enz.	  Naast	  het	  lesgeven,	  wat	  ik	  

overigens	  met	  zeer	  veel	  plezier	  doe,	  heb	  ik	  een	  voorliefde	  voor	  kunst	  en	  cultuur,	  
wetenschap,	  een	  beetje	  sport	  (ik	  heb	  altijd	  gebasketbald)	  en	  mag	  ik	  ook	  nog	  graag	  
samenwonen	  met	  mijn	  vriendin	  en	  onze	  kat	  (Mieke,	  ze	  heeft	  overgewicht,	  een	  lichte	  vorm	  
van	  Asperger	  en	  is	  erg	  lief).	  Ook	  boeken	  (met	  de	  bijbehorende	  activiteit	  lezen)	  en	  snoeiharde	  
live-‐muziek	  zijn	  aan	  mij	  besteed.	  	  
	  
Verder	  probeer	  ik	  met	  een	  positieve	  instelling	  in	  het	  leven	  te	  staan	  en	  zaken	  niet	  altijd	  even	  
serieus	  te	  nemen	  (waaronder	  mezelf).	  Ik	  houd	  ervan	  om	  maatschappelijke	  /	  sociologische	  
issues	  te	  overdenken	  en	  aan	  te	  kaarten	  (bijvoorbeeld	  in	  het	  vak	  Beeldtaal).	  Naast	  het	  
lesgeven	  over	  visuele	  principes,	  probeer	  ik	  deze	  ook	  in	  de	  praktijk	  te	  brengen.	  Als	  grafisch	  
ontwerper,	  want	  dat	  ben	  ik	  namelijk	  van	  opleiding.	  Zo,	  dat	  is	  ongeveer	  alles	  wat	  ik	  over	  
mezelf	  weet	  te	  zeggen.	  Misschien	  moet	  ik	  als	  laatste	  nog	  vermelden	  dat	  ik	  de	  Belgen	  meer	  
kansen	  toedicht	  dan	  Nederland	  op	  het	  WK	  voetbal.	  Ik	  zal	  echter	  voor	  beide	  landen	  even	  hard	  
supporteren	  (met	  uitzondering	  van	  een	  finale	  Nederland	  –	  Belgie	  J)!	  	  
	  
Groetjes	  en	  graag	  tot	  ziens	  op	  school.	  
	  
Mark	  
	   	  



	  

We	  like	  to	  party:	  Russian-‐TD	  

Het	  was	  weer	  van	  dat:	  Media	  ging	  (weeral)	  feesten!	  En	  zoals	  onze	  studentenclub	  het	  
betaamt,	  kon	  dat	  niet	  anders	  dan	  abnormaal	  zijn.	  Samen	  met	  Technica	  organiseerden	  we	  de	  
Russian-‐TD!	  Omdat	  Vladimir	  Poetin,	  de	  president	  van	  Rusland,	  niet	  op	  onze	  uitnodiging	  was	  
ingegaan,	  vroegen	  we	  een	  paar	  andere	  feestvierders	  wat	  ze	  van	  de	  TD	  vonden.	  

Pablo	  Gyesbreghs:	  “De	  Russian	  TD	  was	  kort	  samen	  te	  vatten:	  Veel	  wodka	  
en	  nog	  meer	  katers.	  In	  begin	  was	  er	  nogal	  weinig	  volk,	  maar	  naarmate	  de	  
avond	  vorderde	  stroomde	  het	  volk	  binnen.	  Het	  bewijs	  werd	  nogmaals	  
geleverd:	  wij	  Medianen,	  we	  know	  how	  to	  throw	  a	  party!	  Dat	  velen	  van	  
ons	  zich	  het	  bangelijke	  feestje	  de	  dag	  daarna	  aan	  de	  hand	  van	  snapchats	  
en	  anekdotes	  moesten	  reconstrueren,	  was	  de	  kers	  op	  de	  taart.”	  

	  
Chloë	  De	  Weerdt:	  “Met	  relatief	  weinig	  mensen	  hebben	  we	  een	  spetterend	  
feest	  neergezet.	  Goed	  georganiseerd,	  goede	  muziek,	  goede	  sfeer.	  Meer	  
moet	  dat	  niet	  zijn.	  Ik	  ben	  tot	  het	  einde	  gebleven	  en	  heb	  me	  rot	  gelachen.	  
Raf	  die	  in	  slaap	  valt	  terwijl	  hij	  een	  pint	  wilde	  drinken,	  Nurdi	  die	  door	  de	  
Publik	  vloog	  (letterlijk!)	  door	  de	  krachten	  van	  JB…	  Neem	  het	  van	  mij	  aan,	  
iedereen	  was	  straalbezopen.”	  

Kristien	  Vorsters:	  “Zoals	  gewoonlijk	  zijn	  mijn	  herinneringen	  na	  een	  feestje	  
niet	  wat	  ze	  zouden	  moeten	  zijn.	  Ik	  was	  al	  vroeg	  op	  de	  avond	  in	  de	  wodka	  
gevlogen	  en	  eens	  in	  de	  Schacht	  vlogen	  mijn	  centjes	  ook	  belachelijk	  snel	  uit	  
mijn	  portefeuille.	  Arme	  arme	  student	  dat	  ik	  ben,	  kon	  in	  de	  Publik	  enkel	  
nog	  pure	  wodka	  drinken	  voor	  het	  €4.	  (Waar	  ik	  als	  ervaren	  wodkadrinker	  
niet	  zo	  blij	  mee	  was,	  wetende	  dat	  een	  volledige	  fles	  van	  dezelfde	  wodka	  
maar	  €11,70	  kost.)	  Maar	  gelukkig	  was	  het	  alcoholpercentage	  in	  mijn	  bloed	  

al	  zo	  hoog	  dat	  ik	  me	  er	  niets	  meer	  van	  aan	  trok.	  En	  dan	  is	  er	  een	  groot	  zwart	  gat	  met	  flarden	  
van	  schaamtelijke	  taferelen	  waar	  ik	  liever	  niet	  over	  uitwijd.	  Bij	  het	  naar	  huis	  wandelen	  van	  
deze	  (alweer)	  knaller	  van	  formaat	  rook	  ik	  de	  verse	  croissantjes	  van	  de	  bakker	  al	  en	  was	  ik	  
een	  gelukkig	  mensje.”	   	  



	  

Leer	  ons	  praesidium	  kennen:	  Lennart	  

Hoi,	  ik	  ben	  Lennart!	  Behalve	  de	  financiën	  van	  Media	  te	  beheren,	  heb	  ik	  
nog	  twee	  grote	  passies:	  politiek	  en	  voetbal.	  De	  interesse	  in	  politiek	  
vertaalt	  zich	  in	  mijn	  studies:	  ik	  studeer	  een	  master	  Internationale	  Politiek	  
aan	  de	  Universiteit	  van	  Gent.	  Normaal	  gezien	  zou	  ik	  die	  in	  januari	  2015	  
moeten	  halen,	  dus	  komt	  mijn	  studententijd	  (die	  lang	  genoeg	  heeft	  
geduurd)	  bijna	  tot	  zijn	  einde.	  Maar	  ik	  hou	  er	  enkel	  positieve	  
herinneringen	  aan	  over!	  

Misschien	  vraag	  je	  wel	  af:	  “Wat	  doet	  iemand	  die	  studeert	  in	  Gent	  bij	  een	  studentenclub	  in	  
Antwerpen?”.	  Wel,	  ik	  heb	  nog	  een	  diploma	  Journalistiek	  achter	  de	  hand.	  Zo	  ben	  ik	  in	  
september	  2008	  in	  Media	  “gesukkeld”,	  iets	  wat	  ik	  op	  dat	  moment	  nooit	  had	  gedacht	  dat	  ik	  
zoiets	  zou	  doen,	  maar	  bijna	  zes	  jaar	  later	  ben	  ik	  die	  ietwat	  impulsieve	  keuze	  heel	  dankbaar!	  	  
Behalve	  dat	  journalistiek	  (en	  vooral	  het	  politieke	  aspect)	  me	  enorm	  interesseerde,	  was	  het	  
voor	  mij	  een	  test	  om	  te	  zien	  of	  ik	  studeren	  aan	  kon.	  Het	  heeft	  me	  26	  herexamens	  en	  een	  
bisjaar	  gekost,	  maar	  in	  2011	  kon	  ik	  eindelijk	  mijn	  diploma	  bemachtigen.	  Tip:	  niet	  opgeven	  en	  
er	  altijd	  voor	  blijven	  gaan!	  Nadien	  ben	  ik	  in	  Gent	  gaan	  studeren	  om	  andere	  lucht	  op	  te	  
snuiven,	  maar	  tegelijkertijd	  kon	  ik	  “mijn	  stad”	  niet	  volledig	  achter	  me	  laten.	  Vandaar	  de	  
gekke	  keuze	  dat	  ik	  in	  Antwerpen	  woon	  en	  toch	  in	  Gent	  studeer!	  	  	  	  	  	  	  	  

Zoals	  hierboven	  al	  vermeld	  staat,	  ben	  ik	  ook	  een	  grote	  voetbalfan.	  Behalve	  het	  
voetbalnieuws	  op	  de	  voet	  te	  volgen,	  voetbal	  ik	  zelf	  ook.	  Ga	  je	  me	  ooit	  aan	  het	  werk	  zien	  bij	  
een	  (semi-‐)professionele	  ploeg?	  Nee,	  daar	  ben	  ik	  niet	  goed	  genoeg	  voor!	  Maar	  dat	  is	  niet	  
erg,	  want	  ik	  speel	  ondertussen	  al	  vijf	  jaar	  bij	  het	  sympathieke	  FC	  Dynamica,	  een	  ploegje	  uit	  
Bonheiden	  dat	  de	  voorbije	  jaren	  aan	  de	  top	  van	  de	  vierde	  klasse	  van	  KVV	  speelt.	  Voor	  de	  
onbekenden:	  KVV	  is	  een	  Vlaams	  voetbalverbond,	  al	  wil	  dat	  niet	  zeggen	  dat	  het	  niveau	  zeer	  
laag	  is.	  Zo	  stond	  ik	  in	  mijn	  allereerste	  wedstrijd	  voor	  Dynamica	  oog	  in	  oog	  met	  Peter	  Rufai:	  
de	  vroegere	  nationale	  doelman	  van	  Nigeria,	  die	  twee	  WK-‐deelnames	  (1994	  &	  1998)	  op	  zijn	  
palmares	  heeft	  staan.	  Een	  4	  –	  1	  nederlaag	  was	  het	  gevolg,	  maar	  toch	  iets	  onvergetelijks	  om	  
mee	  te	  maken.	  

Tegelijkertijd	  moet	  ik	  eerlijk	  zijn:	  ik	  heb	  Dynamica	  nog	  maar	  weinig	  diensten	  kunnen	  
bewijzen	  door	  veel	  blessures.	  Zo	  ben	  ik	  net	  hersteld	  van	  een	  schouderblessure	  die	  me	  1,5	  
seizoen	  van	  het	  veld	  gehouden	  heeft.	  Voordien	  heb	  ik	  een	  enkel-‐	  en	  vingerblessure	  
opgelopen	  die	  me	  meer	  dan	  een	  half	  seizoen	  hebben	  gekost.	  Maar	  gelukkig	  komt	  aan	  al	  het	  
blessureleed	  een	  einde:	  vorige	  donderdag	  kon	  ik	  eindelijk	  weer	  het	  prachtige	  blauw	  van	  
Dynamica	  verdedigen!



	  

	   	  



	  

	  

	  

	  


