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Komt uit Oosterhout, 23 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 of 
iemand waar ik erg tegen op 
kijk. Vroeger was Ruud van 
Nistelrooy mijn grote 
voetbalheld. Nu zou ik 
zeggen mijn ouders, broer 
en zusje. Ik heb een hele 
goede band met mijn 
familie.”	

“Dat ik mij tijdens elke 
wedstrijd van PSV erg 
opwindt op de tribune haha. 
Ik heb een seizoenkaart en 
probeer af en toe naar 
uitwedstrijden te gaan. 
Vorige week was ik met mijn 
broer naar de wedstrijd 
tegen Bayern München.” 

“Singstar. Dat vind ik echt 
geweldig om te doen. Ik kan 
voor geen meter zingen, 
maar ik vind het een 
geweldig spel.”	

Tom de Kroon 	
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Hoi Tom! Vertel eens 
kort iets over jezelf. Wie 
ben j i j? - “Ik ben Tom de 
Kroon. Ik ben 23 jaar en 
kom uit Oosterhout, vlakbij 
Breda. Naar Leiden is het 
wel een flink stuk reizen, 
vandaar dat ik in Leiden 
woon. Ik ben in 2012 met 
mijn bachelor begonnen, 
ook hier in Leiden, en ben 
hier toen komen wonen.” 

Wat leuk! Waarom heb 
je voor Leiden gekozen 
en niet voor een 
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universiteit in de buurt, 
zoals Ti lburg? - “Tilburg 
vind ik geen mooie stad, dus 
dat viel sowieso al af. Ik heb 
in Leiden ook familie wonen, 
dus was hier al vaker 
geweest en kende de stad 
daardoor al wel een klein 
beetje voordat ik hier kwam 
wonen. Daarnaast staat 
Rechten in Leiden goed 
aangeschreven, dus dat 
speelde ook mee.  

Verder ben ik lid van 
L.V.V.S. Augustinus, ga ik 
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vaak met mijn broer naar 
voetbalwedstrijden en  werk 
ik als Database Researcher. 
Dat klinkt heel tof, maar is 
niet heel ingewikkeld. Ik krijg 
lijsten van evenementen en 
die moet ik in een database 
verwerken. Het voordeel is 
dat ik dit gewoon thuis kan 
doen en zelf kan bepalen 
wanneer en hoe lang ik dit 
doe. Omdat je er heel vrij in 
bent is het een handig 
baantje voor naast je 
studie.”  

“Ik heb een half jaar in Zuid-Afrika 
gestudeerd.” 	

Waarom ben je l id van SOS, wat doe je binnen SOS en wat wi l  j i j  met SOS 
bereiken? - “Omdat ik de master Strafrecht doe vond ik het wel handig om bij een 
studievereniging lid te worden. Je weet nooit waar het allemaal goed voor kan zijn. Toen ik aan de 
master begon kende ik eigenlijk niemand. Ik ben nu naar de borrel en de schietvereniging 
geweest. Dan leer je mensen kennen en dat is wel een stuk gezelliger. Of ik mee ga op studiereis 
hangt wel af van het prijskaartje dat er aan hangt. Ik vind reizen heel leuk en ik probeer zo veel 
mogelijk van de wereld te zien. Tijdens mijn bachelor heb ik in mijn derde jaar een half jaar in Zuid-
Afrika gestudeerd. Ik heb daar ook veel rondgereisd en een aantal landen erom heen bezocht, 
waardoor ik ondertussen al aardig wat gezien heb daar.” 



	

Wat maakt jou denk je l id van de maand? Wat vind je hiervan? - “Ik vind het leuk, ik 
had het niet verwacht. Ik wist eigenlijk niet dat jullie dat deden, dus toen ik het mailtje zag was ik 
erg verbaasd haha. In de nieuwsbrief was ik vooral op zoek naar informatie over het bezoek aan 
de schietvereniging, dus ik heb denk ik vol over het lid van de maand heen gekeken. Ik heb nu de 
andere interviews nog wel even doorgelezen.” 
 
Welke studie doe j i j  momenteel? – “Ik zit in het eerste semester van de master Straf- en 
strafprocesrecht. Na strafrecht in het derde jaar van de bachelor wist ik dat ik strafrecht wilde gaan 
doen. Ik vind de master tot nu toe leuk en heb geen spijt van mijn keuze.”  
 
Waar zie j i j  jezelf over 5 jaar? - “Ik focus mij nu op de master en dan zie ik wel hoe het loopt. 
Ik zit nu vooral met officier van justitie in mijn hoofd omdat je dan ook meedoet met het onderzoek. 
Dan heb ik nog wel een hele weg te gaan. Over tien jaar hoop ik op ‘huisje-boompje-beestje’, een 
leuke en goede baan, een vriendin en een eigen huisje.”  
 
Welk doel heb j i j  nu al bereikt, waar je intens trots op bent? - “Er is niet iets waar ik 
echt trots op ben. Ik ben daar misschien ook wel te nuchter voor. Ik ben vaker trots op iemand 
anders dan op mijzelf. Zo ben ik trots op mijn familie en vooral op mijn zusje. Zij heeft laten zien dat 
ze een echte doorzetter is.”  
 
Wat is jouw motto en waarom? – “Zelf heb ik geen motto, maar Oosterhout heeft als motto 
‘eerst eten’. Oosterhout is een klein stadje vlakbij Breda en in de buurt ligt ook het dorpje Rijen. 
Oosterhout en Rijen streden vroeger om een treinstation. Om het station aan te vragen moesten zij 
beide naar Breda toe. De inwoners van Oosterhout kwamen als eerste aan, maar omdat ze veel te 
vroeg waren besloten zij eerst te gaan eten. Na het eten kwamen ze terug en waren ze te laat. 
Oosterhout heeft daarom geen station, maar wel deze uitspraak.”  
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