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Oorspronkelijk uit Maastricht, 26 
jaar, volgt de master Strafrecht	

Wie is jouw held en 
waarom?	

Wat zou niemand van jou 
verwachten?	

Wat is jouw ‘guilty 
pleasure’?	

“Geert-Jan Knoops. Ik vind 
hem een uithangbord voor 
het toch vaak negatief 
bekendstaande beroep van 
strafrechtadvocaat. Hij is 
een man die alles in het 
werk zal stellen om zijn cliënt 
vrij te krijgen. Naar mijn 
mening is hij een advocaat 
waaraan iedereen een 
voorbeeld kan nemen. “ 

“Dat ik graag boeken lees. 
Dan heb ik het niet over 
fictie, maar true crime 
boeken. Er moet in ieder 
geval een link met het 
strafrecht zijn. Thuis heb ik 
toch wel 50 boeken 
aangaande true crime en dit 
aantal blijft groeien.” 
	

“Ik kan heel erg genieten van 
foute reality-tv. Ik ben  echt 
fan van Paul Jambers. De 
humor en de ellende die 
sommige mensen in hun 
leven meemaken, het hoort 
er allemaal bij. Het is recht 
uit het leven gegrepen en dit 
spreekt mij aan.” 
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Hoi Otto! Vertel eens kort 
iets over jezelf. Wie ben 
jij? - “Mijn naam is Otto 
Hetterscheidt, ik ben 26 jaar 
en ik kom uit Maastricht. 
Mijn hobby’s zijn hockey en 
tennis en in mijn vrije tijd 
bezoek ik graag 
voetbalwedstrijden van MVV 
Maastricht. Ook drink ik 
graag een biertje met 
vrienden.” 
 
Waarom ben je lid van 
SOS, wat doe je binnen 
SOS en wat wil jij met 
SOS bereiken? - “Ik ben lid 
van SOS geworden, omdat 

ik mij naast mijn studie 
verder inhoudelijk wilde 
ontplooien. Ook krijg je door 
het lidmaatschap een beter 
contact met studiegenoten. 
Binnen SOS heb ik samen 
met anderen een juridisch 
congres georganiseerd, met 
als thema ‘Strafrecht en 
Media’. Daarnaast heb ik 
meegedaan aan de 
Nationale 
Strafpleitcompetitie (NSPC) 
in Utrecht. Als ik geen lid 
van SOS zou zijn geweest, 
zou ik deze mogelijkheden 
niet hebben gehad.” 
 

Je hebt meegedaan aan 
de NSPC. Wat leuk! 
Vertel. - “Zoals jullie 
waarschijnlijk wel weten is er 
op 29 februari aanstaande 
de voorronde van de 
deelname aan de NSPC. De 
twee winnaars mogen dan 
SOS vertegenwoordigen op 
de landelijke finale in 
Utrecht. Hier ga je de strijd 
aan met andere 
strafrechtelijke 
studieverenigingen uit het 
land. Naast het verbeteren 
van je pleittechnieken, leer je 
ook hoe je aan de hand van 
een fictief dossier een zaak 
moet opbouwen en  
 

Daarnaast heb ik meegedaan aan 
de Nationale Strafpleitcompetitie in 

Utrecht.	
moet behandelen. Een mooie en leerzame ervaring en zeker een must als je van plan bent een 
toga-beroep te gaan vervullen.” 
	



	

Hoe heb jij de NSPC zelf ervaren? - “Ik vond het een uitdaging. Je komt in een onbekende 
ambiance terecht met veel publiek. Uiteindelijk is dat een leerproces en op een gegeven moment 
valt die spanning van je af. Ook vanuit een breder perspectief, bijvoorbeeld bij een sollicitatie, helpt 
deze ervaring daaraan mee. Ik wil strafrechtadvocaat worden; dit is een goede leerschool om zelf 
te ervaren hoe het is om advocaat te zijn.” 
 
Wat maakt jou denk je lid van de maand? Wat vind je ervan? – “Ik vind het een eer! Binnen 
SOS heb ik veel leuke dingen gedaan met de congrescommissie en de NSPC. Het is dan leuk om 
een keer voor zoiets terug te komen. Ik denk dat ik lid van de maand ben geworden, omdat de 
NSPC eraan komt en ik mensen er nogmaals op kan attenderen dat de voorrondes binnenkort zijn 
hier in Leiden. Ik wil iedereen aanraden om gewoon mee te doen!” 
 
Welke studie doe je momenteel? - “De master Straf- en strafprocesrecht.” 
 
Waar zie jij jezelf over 5 jaar? - “Over 5 jaar hoop ik strafrechtadvocaat te zijn, maar de banen 
liggen helaas niet voor het oprapen. Door hard te werken hoop ik dit doel toch te bereiken. Waar 
een wil is, is een weg.” 
 
Welk doel heb jij nu al bereikt, waar je intens trots op bent? - “Dat ik stage loop bij Cleerdin 
& Hamer advocaten. De afgelopen zomer heb ik stage gelopen bij Weening Strafrechtadvocaten in 
Maastricht. Dat is mij goed bevallen. Ik denk dat het belangrijk is voor iedere strafrechtstudent om 
stage te lopen, al dan niet op een advocatenkantoor. Je leert veel van een stage en een stage laat 
je alvast proeven van het gevoel hoe het is om op een strafrechtkantoor te werken. Je kunt de 
opgedane studiekennis in de praktijk brengen en het staat ook goed op je CV.” 
 
Wat is jouw motto en waarom? - “Mijn motto is “Een dag niet gelachen, een dag niet geleefd”. 
Ik ben van mening dat je positief en enthousiast in het leven moet staan, ook al is dat soms 
gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ik denk dat als je positief en vrolijk in het leven staat, je er ook 
positiviteit voor terug krijgt” 
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Een dag niet gelachen is een dag niet 
geleefd	


