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Joosje (20) en Maud (20)
van RVSV staan naast de
dansvloer te popelen om
het van de rivaliserende
vereniging over te ne-
men. De University Colle-
ge-studentes zijn maar
wat blij dat ze zich bij
RVSV hebben aangeslo-
ten. „Er zijn elke avond
feestjes, dus het is een
leuke manier om nieuwe
mensen te leren kennen”,
zegt Maud. „Nu dansen
we mee voor de gezellig-
heid”, vult Joosje aan. Lid
worden heeft haar gehol-
pen om de stad op een
hele andere manier te
leren kennen. „Rotterdam
heeft zoveel verschillende
kanten, met haar strand-
jes en leuke cafés: alle-
maal plekken die ik an-
ders niet zou kennen.” 1

„Normaal dans ik

vooral op RSG, de

vereniging, maar nu

ga ik extra hard dan-

sen op de dansvloer

op het Schouwburg-

plein om energie op

te wekken”, lacht de

18-jarige Nienke van

der Walle, die vorig

jaar haar studie Psy-

chologie is begonnen

aan de Erasmus Uni-

versiteit. „Als je Rot-

terdam beter leert

kennen, ontdek je

zoveel leuke plekken”,

zegt de Leidse, die

positief verrast is door

de Maasstad. Maar

lijdt haar studie niet

onder al die Rotter-

damse gezelligheid?

„Nee, het is gemakke-

lijk te combineren!”
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„Ik doe gewoon net alsof ik dronken ben”, lacht Jeroen
Vester, als hij op het punt staat met zijn Laurentius-
genoten de dansvloer te betreden. „We proberen zo
enthousiast mogelijk die vloer op te gaan en mensen
om ons heen mee te trekken, zodat we zoveel mogelijk
energie opwekken.” De 24-jarige Econometriestudent
werd in zijn tweede jaar lid van de vereniging. „Je
maakt zoveel vrienden, zonder dat je er ook maar iets
voor hoeft te doen. Je krijgt meteen binding met Rotter-
dam. De stad is zoveel leuker dan ik dacht, ik wil er
eigenlijk nooit meer weg.”

De 19-jarige Lisanne Kortleven
springt als eerste de dansvloer op,
samen met andere leden van
studentenvereniging SSR. „We
willen vooral aan de eerstejaars
laten zien dat ze lid kunnen wor-
den van een vereniging”, lacht de
inmiddels derdejaars student
Gezondheidszorgkunde. „Tijdens
mijn Eurekaweek ben ik lid gewor-
den van SSR. Ik vond het er zo
leuk, dat ik vaak te vinden ben op
de vereniging. Verder zou ik de
Witte de With aanraden voor
nieuwe studenten, daar is het ook
altijd leuk borrelen.”
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Tweedejaars Victor Schippers komt

voldaan de dansvloer af. „We staan

hier vooral te dansen om onze

vereniging te promoten”, lacht de

19-jarige Economiestudent, „maar

het is leuk dat we tegelijk energie

opwekken.” Deelnemen aan de

introductieweek is een must voor

iedere nieuwe student, vindt hij. „Ga

overal kijken, met een open blik, dat

heeft mij heel erg geholpen. Tijdens

deze week maak je nieuwe vrien-

den, je krijgt een nieuw netwerk,

waardoor je echt direct iets op-

bouwt in de stad.”
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