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“Ja, het is toch ook echt leuk dat je je
mede-strafrechtgekkies leert kennen, en
lekker een beetje socializen.”
Welke studie zouden jullie volgen als je geen rechten was gaan studeren?
Demi: “Ik denk communicatiewetenschappen, in Amsterdam. Daar had ik hiervoor gekeken en dat
vond ik eigenlijk ook heel leuk.”
Patty: “Ik had mij in eerste instantie ingeschreven voor bedrijfskunde in Nijmegen, maar toen zakte
ik voor het VWO, en ben ik last-minute toch maar geswitcht naar rechten. Dus ik denk dat ik
anders toch bedrijfskunde had gedaan en een eigen bedrijf was begonnen.”
Linda: “Ik zou denk ik geneeskunde hebben gedaan en dan denk ik iets in de neurologie of
chirurgie. Alleen het punt is dat mijn hand-oog-coördinatie niet je van het is. Dat zou wat
problematisch zijn bij dat vakgebied.”
Patty: “Ik zou ook niet door jou geholpen willen worden gok ik, haha.”
Robin: “Ik wist eigenlijk al heel vroeg dat ik rechten wilde gaan studeren. Maar toen wilde ik op een
gegeven moment psychologie gaan doen.”
Silke: “Hé ik ook! Maar ik denk toch niet dat dat uiteindelijk wat voor me was geweest.”
Robin: “Nee ik ben daar toen ook wel vanaf gestapt. Ik heb daar toen een college van gevolgd,
maar dat was het toch niet. Daarna wilde ik ook nog geneeskunde gaan doen, naar aanleiding van
Grey’s Anotomy.”
Linda: “Haha, voor McDreamy zeker.”
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Wat zouden mensen niet van jullie verwachten?
Patty: “Nou, dat ik half Indo ben, ik denk echt niet dat mensen dat van mij weten.”
Linda: “Ik viel half van mijn stoel toen je dat zei.”
Silke: “Zo, nee dat had ik ook niet verwacht inderdaad!”
Demi: “Ik denk dat ik heel hoog geturnd heb, echt 15 uur in de week ofzo.”
Robin: “Hé ja dat heb ik ook gedaan, ook wedstrijden enzo!”
Waar zijn jullie het meest trots op?
Patty: “Ik denk op dit moment dat ik mijn master heb behaald!”
Demi: ‘Ja, maar daar mag je ook echt heel trots op zijn!”
Linda: “Ik ben ook wel trots dat ik MBO, HBO én Uni aan het overleven ben.”
Patty: “Waar ik ook wel trots op ben, is dat ik een grote vriendengroep van al 20 jaar heb en dat we
het nog steeds met elkaar volhouden.”
Linda: “Ik snap dat ook werkelijk niet. Ik zou gek worden, haha.”

“Ik ben er op dit moment echt
trots op dat ik mijn master heb
behaald!”

Linda, waar zie jij Patty over 5 jaar?
Linda: “Op de markt.”
Silke: “In Katwijk!”
Demi: “Jaaa, bij het strand.”
Linda: “Vis verkopen.”
Patty: “Nou, dit is echt zo toevallig dat jullie dit zeggen! Laatst dachten mensen ook al dat ik in mijn
dagelijks leven achter de viskraam werkte, haha.”
Linda: “Nee ja echt, ik zie Patty echt wel op de markt of met een eigen strandtent trouwens, dat
kan ook.”
Patty, waar zie jij Demi over 5 jaar?
Patty: “Ik vind jou wel iemand die echt met het recht verdergaat, als Officier van Justitie ofzo!”
Robin: “Ja ik vind jou ook echt een OM-persoon.”
Patty: “Ja, of iemand die met kinderen gaat werken, dat kan ook nog.”
Demi: “Nou, ik vond jeugdrecht inderdaad ook wel heel leuk ja. Ik ben wel echt benieuwd hoor,
want ik heb zelf nog geen idee, haha.”

Demi, waar zie jij Silke over 5 jaar?
Demi: “Nou, of notaris, of iets in het strafrecht! Misschien heb je wel je eigen notariskantoor. Of
nee, je bent net kandidaat-notaris af!”
Silke, waar zie jij Robin over 5 jaar?
Silke: “Nou, overduidelijk op de Zuidas haha.”
Robin: “Nee, echt?!”
Silke: “Ja ik vind jou echt zo’n Rachel, uit Suits, die in haar mooie kokerrokjes op haar werk
verschijnt!”
*Iedereen is het hier overduidelijk mee eens*
Robin, waar zie jij Linda over 5 jaar?
Robin: “Als een advocate. Dan is ze net advocaat-medewerker.”
Demi: “Ik denk dat jij zo’n grote wordt.”
Silke: “Ja inderdaad, zo iemand die je niet tegenover je wil hebben! Haha.”
Linda: “Haha, dat is ook absoluut mijn streven!”
Stel dat je wordt omgekocht door de wederpartij voor 10 miljoen, waar neem jij jouw bestuur dan
mee naartoe?
In koor: “Naar een villa op Ibiza!”
Wat willen jullie meegeven aan de (nieuwe) SOS leden?
Patty: “Kom vooral naar alle activiteiten!”
Robin: “Solliciteer voor de commissies!”
Silke: “Ja, het draagt toch echt wat bij aan je mastertijd.”
Linda: “Inderdaad. Verder is het toch ook echt leuk dat je je mede-strafrechtgekkies leert kennen,
en lekker een beetje kunt socializen.”
Patty: “En waarom zou je überhaupt een kans om te borrelen laten schieten. Elke kans om te
borrelen moet je aangrijpen, toch! Haha.”

Het 82e bestuur heeft enorm veel zin in
het komende jaar en hoopt jullie dan
ook allemaal snel te zien!
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