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Sander, 25 jaar, studeert Straf- en
Strafprocesrecht.
Hoi Sander! Vertel eens kort
iets over jezelf. Wie ben jij?
“Hoi! Ik ben Sander van
Driel en ik ben vijfentwintig
jaar. Ik ben geboren in
Leidschendam en heb daar
vrijwel mijn hele leven
gewoond.
Mijn hobby’s zijn fotografie
en motorrijden, al doe ik dat
de laatste tijd wat minder nu
de motor bij mijn ouders
staat. Daarnaast golf ik ook
af en toe, met vrienden een
balletje slaan. Af en toe roei
ik nog bij Njord. Ik kom ook
soms nog op de borrel. De

Fotocommissie doe ik daar
ook, maar ik moet nog maar
even kijken hoeveel tijd ik
daar dit jaar voor heb. Het
meeste wat ik qua fotografie
doe is gewoon voor mezelf.
Creatief bezig zijn buiten de
rechtenstudie. Rechten is
toch soms wat droog, dus
het is wel leuk om er zoiets
bij te doen zodat je je
creativiteit een beetje kwijt
kan.
Momenteel ben ik een stuk
meer aan het studeren dan
in de bachelor.
Dinsdagavond eet ik vaak
met mijn roeiploeg, heel af

en toe nog naar de borrel.
Iedere week is wel een beetje
anders. Met huis af en toe wat
eten, UB-sessies pakken, met
vrienden afspreken.’’
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“Geen pieken zonder dalen!”
Wat zou je gaan studeren als je niet voor Rechten was gegaan? - “Geneeskunde had ik heel tof
gevonden, maar dat was niet te combineren met mijn profielkeuze. Zelfstudie vind ik soms wel
moeilijk, bij geneeskunde heb je een stuk meer contacturen. Ik denk dat het mij wel zou liggen, iets
pragmatischer.”
Waarom ben je lid geworden van SOS? - ‘’Omdat het van Maxime moest. Nee grapje! Tijdens mijn
bachelor was ik het al aan het overwegen. Ik zag een aantal leuke activiteiten en was toen ook al
geïnteresseerd in het strafrecht, maar toen is het er nooit echt van gekomen. Toen mijn master
begon dacht ik; dit is best een logische stap. Ik zoek ook wel wat meer verdieping naast de studie.
Daarnaast is het goed om in contact te komen met de praktijk en medestudenten.’’
Wat is jouw guilty pleasure? - “Temptation Island. Dat soort series zijn gewoon vermakelijk om te
kijken. Het schijnt ook wel het meest gekeken te worden door hoger opgeleiden. Af en toe met
vvv’tjes een avondje kijken, het kijkt makkelijk weg.”
Waar zie jij jezelf over 5 en over 10 jaar? - “Een functie binnen het OM, of wellicht toch nog de
advocatuur. Zuidas trekt mij niet heel erg. Ik zou het leuk vinden om in een middelgroot kantoor
werkzaam te zijn. Klein kan heel leuk zijn, maar ik denk juist dat het in het begin van je carrière leuk
is om nog met mensen van je eigen leeftijd te zitten, en bij een klein kantoor vind je dat minder.
Maar ergens heb ik ook nog de droom om iets te ondernemen met vrienden, dat is een soort
jongensdroom. Met je maatjes een onderneming runnen. Maar over 10 jaar zou ik graag officier
van justitie willen zijn.’’
Waar ben je het meest trots op? - “Mijn studiecarrière. Vroeger was ik niet heel gemotiveerd. Ik
ging van VMBO-t naar HAVO, naar HBO en naar de Universiteit. Vervolgens heb ik ook nog
honours gedaan. Ik ben wel trots op mijn doorzettingsvermogen en waar ik nu ben gekomen.’’

Wat is jouw motto? - “Geen pieken zonder dalen!”
Wat wilde je later worden toen je klein was? - “Ik wilde bij de Marechaussee. Mijn twee ooms
zitten bij de marechaussee en ik kreeg altijd verhalen daarvan mee over invallen en andere
gave dingen. Daar vertelden ze me al over sinds ik vijf jaar oud was.’’
Wat wil je binnen het strafrecht doen? – ‘’Binnen het strafrecht zou ik een togafunctie willen
vervullen. Niet per se als rechter, misschien na tientallen jaren. Officier van justitie zijn lijkt me
erg leuk. Maar je moet al veel ervaring hebben opgedaan voordat je aan de opleiding hiervoor
kan beginnen. Ik wil nu vooral mijn master goed halen en dan misschien een traineeship bij het
OM doen en natuurlijk nog stage lopen.’’
Wat zou niemand van jou verwachten? – “Ik denk dat ik best wel een open boek ben, dat ik
niet echt dingen heb waarbij mensen denken van wow, doet hij dat?! Misschien motorrijden, of
dat ik vroeger een totaal ongemotiveerde scholier was. Hier grappen mensen wel eens over.
Mensen denken dat ik een modelstudent ben, maar dat valt eigenlijk wel mee, of juist tegen! Ik
ben wel echt een uitsteller, ik heb druk nodig om goed te presteren. Daarnaast heb ik in mijn
jeugd best wel veel aan handboogschieten gedaan, daar heb ik ook prijzen mee gewonnen”
Wil je nog iets meegeven aan je medestudenten? – “Blijf je passie achterna gaan, een cliché,
maar wel echt waar! Aan masterstudenten: ik denk dat het heel belangrijk is om je naast je
studie te blijven ontwikkelen. Het hoeft ook niet altijd aan te sluiten bij je studie. Wat het dan
ook is, actief zijn bij de jeu de boules vereniging.”
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