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Een bestuursjaar bij SOS?  
“leerzaam, veel samenwerken en 

gezellig borrelen!” 
Welke studie zou j i j  volgen als je geen rechten zou studeren?  
Marina: “Dat is makkelijk, geschiedenis! Ik vond dit altijd een erg leuk vak en heb lang getwijfeld om 
naast rechten ook geschiedenis te gaan studeren, dan was ik geschiedenisleraar geworden.” 
Rosanne: “Die zag ik niet aankomen. Als ik opnieuw zou mogen kiezen met de wetenschap van nu, 
zou ik forensisch psychiater worden.”  
Emiel: “Dat lijkt me gaaf om te doen!” 
Franck: “Voor mij is het geneeskunde. Ik was uitgeloot en daarom ben ik rechten gaan doen.” 
Hannah: “Ik heb ook nog over geneeskunde nagedacht. Ik heb ook een periode gedacht dat ik bij 
defensie wilde en ben zelfs naar de informatiedag geweest. Ik vond dat toen heel interessant.” 
Rosanne: “Luitenant Lockhorst haha.” 
Emiel: “Ik zie het al helemaal voor me. Voor mij is het niet heel moeilijk, omdat ik meerdere studies 
doe. Als ik terug zou moeten gaan naar de middelbare school en daar opnieuw een keuze zou 
moeten maken, zou de andere optie economie zijn geweest.” 
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Stel je bent rechter en iemand wil jou omkopen voor 50 mil joen. Waar zou j i j  je 
vakantie naartoe boeken?  
Hannah: “5 miljoen of 50 miljoen? Bij 50 miljoen ga ik op vakantie en kom ik niet meer terug.” 
Rosanne: “50 miljoen is wel echt veel. Ik zou op wereldreis gaan, dan hoef ik niet te kiezen. Ik zou 
een huis kopen in Zuid-Frankrijk, stoppen met werken en een boek schrijven op mijn veranda met 
uitzicht op prachtige tuin met zwembad. Ook zou ik in een cabrio een tour maken door Italië en een 
grandslamtoernooi bijwonen. Nu weet ik weer waarom ik zo naar het KOG ga.”  
Hannah: “Ik zou het zeker niet beperken tot één bestemming en ga sowieso terug naar Tokyo. Ook 
zou ik (een deel van) de Himalaya willen beklimmen en Sauvignon Blanc in Nieuw-Zeeland willen 
drinken. Maar voor ik op reis ga, eerst een cursus Spaans volgen en mijn motorrijbewijs halen.” 
Franck: “Ik zou een zeiljacht kopen en gaan varen in de Caraïben. Met bemanning, zodat ik zelf 
optimaal kan ontspannen.” 
Hannah: “En met een glaasje bubbels!” 
Emiel: “Mijn vakantie zou ik naar Nieuw-Zeeland boeken en daar naar de locaties van The Lord of 
the Rings gaan met de filmmuziek op de achtergrond.” 
Marina: “Ik zou ook overal heen willen. Na mijn wereldreis zou ik naar Amerika verhuizen en een 
paardenranch in Texas beginnen.” 

Ons motto?  
“Tijd voor een borrel!”	

Welke eigenschappen zouden de andere bestuursleden van hun bestuursgenoot 
wi l len hebben? Unaniem zi jn dit geworden:  
Van Emiel: “Zijn muzikale talent en positieve instelling, die in de goede zin van het woord vrij 
grenzeloos is.” 
Van Franck: “De ijzeren studeerdiscipline die hij altijd heeft.”  
Van Rosanne: “Haar creativiteit en dat ze heel verbindend is: communicatief heel goed en 
enthousiasmerend waardoor zij groepen altijd bij elkaar weet te brengen.”  
Van Hannah: “Het daadkrachtige en haar leiderschapskwaliteiten. En ook al is het niet echt een 
eigenschap, ook haar goede kledingstijl mag niet ontbreken.” 
Van Marina: “Het doorzettingsvermogen dat zij dit jaar heeft laten zien.” 
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Wat zou niemand van jou verwachten? 
Rosanne: “Dat ik net zo vaak Netflix kijk als dat ik de bestuursmail check, de pagina’s wisselen 
elkaar steeds af bij de tabjes van meest bezochte websites. Naar beide wordt veel gekeken haha.” 
Hannah: “Dat ik het leuk vind om in een hutje in de jungle te slapen, met alleen een composttoilet en 
ijskoude buitendouche. De eerste keer dat ik ging backpacken kreeg ik als reactie: ‘jij?’.” 
Marina: “Ik heb vroeger heel lang op judo gezeten en ben best ver gekomen. Toen ik met alleen 
maar jongens overbleef, ben ik gestopt.” 
Franck: “Dat ik dit jaar iedere week wel een keer een dutje heb gedaan overdag, meestal tussen 
15:00 en 16:30 uur en dan ga ik daarna weer aan de bak.” 
Hannah: “Heb je al ontdekt wat het beste werkt, een lang dutje of juist kort dutjes?” 
Franck: “Kort powernappen werkt toch echt het beste, anders duurt het heel lang voordat ik weer 
ben opgestart en zit ik eerst een paar minuten doelloos voor me uit te staren op de bank.” 
Emiel: “Er is een periode geweest waarin ik kon vertellen hoeveel calorieën overal in zaten.” 
Hannah: “Van jou had ik niet verwacht dat je een hele opgeruimde kamer zou hebben, met alles 
netjes gesorteerd en geordend in mappen.” 

Leukste activiteit? 
“De studiereis naar Tokyo!” 

Emiel, waar zie j i j  Rosanne over vi j f  jaar? – “Sommige rechtenstudenten dromen over een 
baan op de Zuidas, Rosanne doet dat niet. Zij zal uiteindelijk partner zijn bij het kantoor Lagerweij 
& Lockhorst Advocaten. Rosanne is een enthousiaste energieke dame, die je altijd weet op te 
vrolijken in de wat mindere situaties. Dit is een waardevolle eigenschap die zij zal gebruiken in haar 
carrière als advocaat. Want naast op-en-top juridisch advies geeft ze ook emotionele steun. 
Rosanne heeft een rooskleurige toekomst als advocaat. De strever en doorzetter die zij is, zal alle 
deuren voor haar doen openen. Over vijf jaar zal zij eerst advocaat zijn bij een mooi en gezellig 
kantoor in Amsterdam, waar zij tijdens haar baan als advocaat ook al bezig is met de 
voorbereidingen voor Lagerweij & Lockhorst Advocaten. Met haar mannelijk compagnon (die ze 
dan wel heeft) zal zij de wereld veroveren en mijn eerste aanspreekpunt zijn mocht ik zelf in de shit 
zitten.” 



Rosanne, waar zie j i j  Franck over vi j f  jaar? - “Over vijf jaar heeft Franck een glansrijke 
carrière als advocaat, als gevolg van een vliegende start. Franck is een harde werker, zowel binnen 
ons bestuur als waar het om studie gaat, dus ik verwacht dat hij die trend voort zal zetten! Ik denk 
dat hij gevreesd zal worden door zijn tegenstanders. Buiten de rechtszaal is hij een aardige vent, 
maar binnen de rechtszaal veegt hij verbaal de vloer aan met iedereen. Op vrijdag is Franck de 
eerste op de vrimibo met een glaasje bubbels (al blijft het, uiteraard, bij 1 glaasje). Je kunt hem dan 
nog steeds herkennen aan zijn aanstekelijke lach. Met Franck in de buurt is het altijd gezellig en 
vliegen de nodige grappen over tafel. Hij woont dan in een leuk appartement in Amsterdam, zodat 
hij op de fiets naar kantoor kan. Of op een boerderij met kippen, maar dat past wellicht meer bij 
een “over 10 jaar vraag". Ik hoop dat ie daar woont met een knappe vent. Over vijf jaar zijn we 
alweer 28 he. En we hebben nu al moeite met 23 worden…Al deze praktijkervaring opdoen is 
nodig om uiteindelijk uit te komen als raadsheer bij de Hoge Raad. Als mijn kinderen over 30 jaar 
strafrecht gaan studeren, behoort literatuur geschreven door mr. Budde tot de vaste lijst! Maar dat 
is een “over 30 jaar vraag”, ik houd me weer eens niet aan de vraag. Oh en heel belangrijk. Ik hoop 
dat Franck en ik elkaar over vijf jaar nog zien. Het hele bestuur eigenlijk. We hebben een topjaar 
gehad!” 
 
 
Franck, waar zie Hannah over vi j f  jaar? - “Over vijf jaar rijdt Hannah in haar witte fiat 500 
met open dak naar Antwerpen om daar kleren te kopen die mooi staan bij haar steeds ronder 
wordende buik, zodat zij er ook tijdens haar zwangerschap “on fleek” uitziet. Niet alleen voor 
moeders, maar ook voor de aankomende mini-Lockhorst wordt geshopt, zodat die na de 
geboorte in hippe kleding kan vertoeven. De OOTD (outfit of the day) van Hannah blijft een toga 
met hakken, waarin ze menig officier het vuur aan de schenen legt in de rechtszaal en de rechter 
overtuigt van de onschuld van haar cliënten. Dat levert haar vele flessen wijn op van tevreden ex-
verdachten. Die bewaart zij keurig in haar riante wijnkelder, net zoals de flessen wijn die zij krijgt 
van SOS Leiden als zij daar wordt uitgenodigd om een lezing te geven of om te jureren. De 
bedoeling was om de collectie aan wijn te bewaren, maar dat is niet gelukt. Haar bruiloft 
escaleerde tot in de late uurtjes waardoor haar wijncollectie moest worden aangebroken om alle 
SOS-alumni van drank te voorzien. Maar dat maakt haar niks uit. Een leuke avond is veel meer 
waard dan dat en Hannah weet hoe ze van elke dag een feestje kan maken. In haar vrije tijd danst 
ze de tango, leert ze Spaans en volgt ze een cursus tot sommelier zodat ze samen met haar grote 
liefde en met haar opnieuw opgebouwde wijncollectie kan verhuizen naar Argentinië, waar ze haar 
eigen wijngaard begint en kan schudden met de billen op Argentijnse dorpsfeesten.” 
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Hannah, waar zie j i j  Marina over vi j f  jaar? - “Voor wie Marina niet goed kent, Marina is van 
het uitstippelen. Meerjarenplannen maken is zij een kei in. Samenwonen, trouwen en een eerste 
kind zijn gebeurtenissen die voor haar 30e levensjaar moeten plaatsvinden. Dit laat zien dat zij 
ambitieus is en veel voor elkaar kan krijgen in korte tijd, zeker omdat een wederhelft nog gevonden 
moet worden. Marina is zeer kritisch (niet alleen m.b.t. laatstgenoemde), wat maakt dat het werk 
wat zij zal afleveren altijd van hoog niveau is. Het zal de meeste leden niet ontgaan zijn dat Marina 
sinds vandaag een baan heeft als juridisch medewerker bij de rechtbank. Dit ziet zij als een mooie 
opstap voor het vervolg van haar carrière. Over vijf jaar is zij senior gerechtssecretaris bij het Hof te 
Amsterdam en weet zij inmiddels precies hoe ze haar carrière wil vervolgen. Het is namelijk niets 
voor Marina niet te weten wat ze wil. Daarnaast is zij over vijf jaar getrouwd, woont ze ergens 
buiten Beverwijk en is ze in verwachting van nr. 1. Er zullen volgens de planning binnen afzienbare 
tijd nog twee kinderen volgen. Daarnaast brengt zij nog iedere zondag trouw met grote geliefde 
Special door, snackt zij regelmatig kaasstengels met het 80ste bestuur van SOS en is zij altijd in 
voor een lach. Haar ijzersterke discipline en organisatievermogen in combinatie met haar 
intelligentie zorgen ervoor dat zij haar carrière en gezinsleven perfect zal kunnen combineren.” 
 
Marina, waar zie Emiel over vi j f  jaar? - “Over vijf jaar is Emiel 26 en heeft hij zijn vijf 
bachelorstudies afgerond. Daar waar bij de overige bestuursleden de kinderen op komst zijn, is bij 
ons jongste bestuurslid de derde mastertitel op komst. Uiteraard is deze in het strafrecht als eerste 
behaald. Na een lange dag studeren in de UB haast Emiel zich naar huis om zich voor te bereiden 
op het concert dat hij die avond gaat geven. Naast een zeer intelligente en hardwerkende jongen, 
is Emiel namelijk erg muzikaal en is hij over vijf jaar doorgebroken als succesvolle muzikant. Als 
oud en gerespecteerd alumni-lid zal hij ieder jaar worden gevraagd om het entertainment te 
verzorgen op de borrels van SOS. Niet alleen op de borrels ziet hij de rest van zijn bestuur: 
wanneer zijn oud bestuursleden een probleem hebben met een van de kids, zal Emiel binnen no-
time op de stoep staan om ze uit de brand te helpen en de nodige slaapliedjes te zingen. Een ding 
is namelijk zeker wat Emiel betreft, hij is ontzettend lief en behulpzaam!” 
 

HET 80STE BESTUUR DER SOS BEDANKT JULLIE VOOR EEN FANTASTISCH JAAR! 
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