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Lid van de maand

Uit Beverwijk, 22 jaar, volgt de
master Strafrecht
Wie is jouw held en
waarom?

Wat zou niemand van jou
verwachten?

Wat is jouw ‘guilty
pleasure’?

“Ik heb niet echt een held,
maar mijn vader is wel echt
een voorbeeld van hoe ik
ook zou willen worden. Hij
doet alles met zoveel plezier
en zet zich voor heel veel
dingen in. Dat wil ik later
ook.”

“Ik heb heel lang gejudood
en ik ben ook best ver
gekomen! Alleen aan mijn
armpjes te zien, zou je dat
misschien
niet
zeggen,
haha.”

“Ik vind de series van MTV
zoals
Geordie
Shore
helemaal geweldig! Het
eerste wat ik deed na de
studiereis toen ik thuiskwam
was alles terugkijken.”
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Hoi Marina! Vertel eens
kort iets over jezelf. Wie
ben jij? – “Ik ben Marina, ik
woon in Beverwijk met mijn
ouders en mijn zusje, ik ben
22 jaar, ik doe aan volleybal
en ik rijd paard. Ook heb ik
een eigen paard! Deze staat
ergens gestald in een dorp
vlakbij ons. Dit is niet
helemaal meer mijn paard; ik
moest
hem
namelijk
verkopen toen ik het heel
druk kreeg. Nu staat hij
gewoon in een weide waar
hij lekker kan rondlopen.”

Wat leuk! Hoe ben je er
ooit op gekomen om een
paard te kopen? – “Het
was
vroeger
mijn
manegepaard waar ik altijd
op zat als ik paardrijles
kreeg. Ik was er helemaal
weg van en in een gekke bui
vroeg ik op mijn twaalfde
een
paard
voor
m’n
verjaardag!”
Hoe heet je paard? –
“Special! Haha, ja, een hele
rare naam, maar ik was toen
klein en kon toen zelf niet

kiezen, zo heette hij al.”
Waarom ben je lid van
SOS, wat doe je binnen
SOS en wat wil jij met
SOS bereiken? – “Ik ben
lid geworden met de
introductiebijeenkomst van
de master, omdat ik zo ook
mensen kon leren kennen
van de master strafrecht.
Daarnaast ben ik natuurlijk
ook wel lid geworden voor
de
activiteiten
die
georganiseerd worden.”

Ik was er helemaal weg van en in
een gekke bui vroeg ik een paard
voor m’n verjaardag!
Naast dat het heel gezellig is, is het natuurlijk ook heel leerzaam. Ik doe nu (nog) niet heel veel
binnen SOS, maar ik zit er de laatste tijd wel enorm over na te denken om een bestuursfunctie te
doen volgend jaar. Ik houd heel veel van dingen organiseren, dus wie weet binnen SOS!”

Welke functie zou je dan het leukst vinden? – “Ja, assessor dan om activiteiten te organiseren
of penningmeester. Dat zit wel een beetje in de familie. Ik kan heel goed met geld omgaan!”
Je was ook mee op studiereis, vond je het leuk? – “Ja, ik vond het echt onwijs leuk. Er was
niet echt één ding dat ik het leukste vond, ik vond alles namelijk echt heel leuk! De leerzame
dingen waren interessant, maar de gezelligheid vond ik ook leuk. Van tevoren was ik wel heel
benieuwd, want ik kende niet heel veel mensen die mee op reis gingen. Maar het was echt een
hele leuke groep! Het grappige was dat in afgelopen college al iets terugkwam dat we op de
studiereis hadden geleerd. En alle mensen van studiereis zaten ook met z’n allen op een rij in
college, haha. Ik raad daarom iedereen die de kans krijgt aan, mee te gaan op studiereis.”
Wat maakt jou denk je lid van de maand? Wat vind je hiervan? – “Ik denk dat het komt
doordat ik mee was op de studiereis en daar een beetje heb laten vallen dat ik wel interesse had in
het bestuur van volgend jaar, hihi. Maar ik vind het een hele eer dat ik lid van de maand ben.”
Welke studie doe je momenteel? – “De master Strafrecht. Hierna wil ik misschien nog de
master jeugdrecht doen. Ik vond jeugdrecht altijd al interessant en jeugdrecht en strafrecht is
natuurlijk een heel mooie combinatie.”
Waar zie jij jezelf over 5 jaar? - “Over vijf jaar werk ik hopelijk bij het Openbaar Ministerie of doe
ik iets met jeugdrecht. Dan woon ik op mezelf in een echt leuke stad, niet meer in Beverwijk, maar
Amsterdam, Haarlem of Leiden, met een kat als huisdier.”
Welk doel heb jij nu al bereikt, waar je intens trots op bent? – “Ik ben heel trots op mijn
Bachelor Moot Court. Ik vind dat soort dingen echt verschrikkelijk en word er letterlijk ziek van. Ik
heb zulk mooi commentaar gekregen, dat was wel echt een persoonlijke overwinning.”
Wat is je motto en waarom? – “Ik ben denk ik te nuchter voor een mooi zinnetje zoals een
motto. Wel ben ik echt een doorzetter. Ik probeer altijd overal het beste uit te halen, maar het is
niet dat ik een tatoeage heb van een mooie spreuk ergens, haha.”

Het is niet dat ik een tatoeage heb van een
mooie spreuk ergens, haha.
Marina Kramer

