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Lid van de maand!

Geboren in Den Haag, 24 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,
maar wel mensen die ik
bewonder. Dat kan uiteenlopen
van familie tot sporters en
goede acteurs; zoals Marlon
Brando (Don Corleone) uit The
Godfather. Niet dat een
maffiabaas mijn held is hoor,
it’s not personal, It's strictly
business”

“Dat mijn eerste schooldiploma
een mavo-diploma was. Nadat
ik mijn mavo-diploma had
gehaald, is de knop wel
omgegaan! Ik heb toen mijn
havo-diploma gehaald, van
HBO
ging
ik
naar
de
universiteit, ik heb toen mijn
bachelor gehaald en nu zit ik in
de master strafrecht!”

“Gamen, bijvoorbeeld FIFA. Als
iedereen een tentamen heeft
gehad, zeggen alle jongens
altijd dat ze direct gaan gamen,
dus ik weet niet in hoeverre dit
een guilty pleasure is. Toch
klinkt het op een of andere
manier
altijd
een
beetje
kneuzig.”
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Lid van de maand - Januari!

Hoi Niels! Vertel eens kort
iets over jezelf. Wie ben
jij?
- “Ik ben Niels
Genemans, 24 jaar oud. Ik
ben geboren in Den Haag
en daar woon ik nog steeds.
Ik
voetbal
in
een
vriendenteam met allemaal
gasten die ik al van jongs af
aan ken. Met diezelfde
vrienden ga ik ook af en toe
een weekendje weg of doe
ik andere gezellige dingen.
Heel leuk! Verder ben ik wel
echt
een
filmliefhebber.
Maffiafilms, daar houd ik

van! The Godfather is m’n
favoriet. Helaas heb ik series
als Narcos of the Sopranos
nog niet gezien… Ik ben nu
namelijk nog bezig met de
serie Suits.”
Waarom ben je lid van
SOS, wat doe je binnen
SOS en wat wil jij met SOS
bereiken? - “Ik was tijdens
de bachelorfase eigenlijk
nooit
zo
actief
met
studentenverenigingen
en
studieverenigingen.
Daar
heb ik soms wel spijt van,
maar ik weet niet zeker of
dat iets voor me was

geweest. Op de master
strafrecht moet er wel echt
gepresteerd
worden,
daarom ben ik ook wel blij
dat ik lid ben geworden bij
SOS. Bij SOS kan ik me
indirect meer verdiepen op
het gebied van strafrecht en
via de activiteiten kom je op
plekken waar je normaal niet
zou komen. Maar uiteraard
ben ik ook lid geworden
voor de gezelligheid, borrels
en dat soort leuke dingen. Ik
vind
sowieso
dat
de
mastergroep echt heel leuk
is! Iedereen is echt heel
sociaal en bereid om elkaar
te helpen. Dat is wel heel
anders
dan
in
de

The Godfather is mijn favoriet.
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leuk! Vaak ga ik met andere leden van SOS wat eten of drinken na colleges, dat vind ik heel
gezellig. Behalve dat ik vaak te laat afzeg voor activiteiten, doe ik niet zoveel binnen SOS eigenlijk!
Geintje, ik probeer met zoveel mogelijk activiteiten mee te gaan, maar dat lukt niet altijd zo. Ik heb
niet gesolliciteerd voor de commissies binnen SOS, want ik hoorde dat alleen vrouwen werden
aangenomen. Nee, nu neem ik jullie weer in de maling, ik was eigenlijk nooit zo van het solliciteren.
Ik kwam eigenlijk alleen in Leiden om punten te halen en dan ging ik weer naar huis. Met SOS wil
toch wel bereiken om een goed sociaal netwerk op te bouwen en om met veel activiteiten mee te
gaan waar ik normaal niet zou komen.”

Welke studie doe je momenteel? - “Ik doe momenteel alleen de master staf- en
strafprocesrecht.”
Wat maakt jou denk je lid van de maand? Wat vind je hiervan? - “Ik dacht eigenlijk dat ik
onderaan de ladder stond, omdat ik zo vaak af heb gezegd. Ik ben de laatste tijd wel veel mee
gegaan met activiteiten! Misschien dat het ligt aan mijn geweldige prestatie tijdens de escape room
activiteit, haha. Ik ben actief bezig met mijn studie en ik probeer mijn medestudenten altijd te
helpen. Ik vond het wel echt heel leuk! Dit is de eerste keer dat ik word geïnterviewd, dus ik vind
het een hele eer.”
Waar zie jij jezelf over 5 jaar? - “Ik hoop dat ik dan werkzaam ben als strafrechtadvocaat. Dat
zou een mooi realistisch doel zijn. Ik ben nu ook druk met stages zoeken voor het tweede
semester van dit jaar. Ik twijfel soms nog wel of de advocatuur wel echt iets voor mij is, misschien
is het Openbaar Ministerie toch ook wel interessant. Toch vind ik het moeilijk om te kiezen zonder
ervaring. Ik denk dat een goede keuze pas blijkt als je meer bezig bent met de praktijk, vandaar
dat ik graag stage wil lopen. En ja, wellicht een beetje cliché, maar uiteraard wil ik over 5 jaar
gelukkig en gezond zijn!”
Welk doel heb jij nu al bereikt waar jij intens trots op bent? - “Mijn bachelordiploma. Dat is wel
echt het eerste diploma waar ik trots op ben. Maar intens trots? Dat nog niet. Ik vind mijn
bachelordiploma meer een tussenstap voor wat ik echt wil bereiken. Als ik mijn master haal zal ik
wel intens trots zijn.”
Wat is jouw motto en waarom? - “Ik heb niet echt een motto, want ik vind ze vaak heel cliché.
Als ik er dan toch een moet kiezen zal het er een van Shakespeare zijn: “Have more than you
show, speak less than you know”. Dit motto past ook wel een beetje bij mijn karakter. Ik houd er
niet van om gelijk het achterste van mijn tong te laten zien. Ik vind bescheidenheid altijd een mooie
eigenschap van mensen, daarom vind ik dit een mooie quote.”
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“Have more than you show, speak less
than you know” (Shakespeare)
!
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