Introductieboekje 2021

VOORWOORD
Lieve eerstejaarsstudent Nederlandse taal en cultuur,
Welkom bij de studie Nederlandse taal en cultuur. Namens het gehele bestuur wil ik zeggen
dat we het hartstikke leuk vinden dat je voor deze studie hebt gekozen. Mijn naam is Laura
en ik ben de voorzitter van het 30e bestuur van ZaZa Instituutsverenging Nederlands.
Allereerst zal ik even kort uitleggen wat ZaZa is. ZaZa is de studievereniging voor studenten
Nederlandse taal en cultuur in Groningen. ZaZa telt inmiddels iets meer dan honderd leden
die in verschillende studiejaren zitten. ZaZa is dan ook een zeer hechte vereniging. Tijdens
je studie zal je regelmatig in aanraking komen met studenten die in een ander studiejaar
zitten. ZaZa organiseert allerlei activiteiten, feestjes en borrels. Lid worden bij ZaZa is een
mooie kans om contact te leggen met je medestudenten. Wij willen je daarom ook van harte
uitnodigen om een praatje te maken met het bestuur of eens langs te komen op een activiteit
of borrel.
Vorig jaar bleek een jaar te zijn dat anders verliep dan je zou verwachten. De coronacrisis
bracht veel onduidelijkheden en onzekerheden met zich mee, ook rondom jouw studie. Het
begin van een nieuwe studie kan sowieso al spannend zijn en er zullen veel veranderingen
op je af komen. Wij, als bestuur van ZaZa, gaan er dit jaar alles aan doen om jou thuis te
laten voelen bij de opleiding, de vereniging en de stad Groningen, zodat jij je plek helemaal
kan vinden!
Een introductie is een prettige manier om een eerste kijkje te nemen bij de studie en in het
studentenleven. Ik wil je heel veel plezier wensen tijdens je introductie! Ik hoop je gauw te
ontmoeten en een praatje met je te maken. Tot slot wens ik je alvast een fijn en voorspoedig
eerste studiejaar toe.
Namens het 30e bestuur van ZaZa Instituutsvereniging Nederlands,
Laura Bodewes

Bestuur Za Za 2021-2022 (van links naar rechts)
Commissaris extern: Hinke van Minnen, secretaris: Britt Corporaal,
voorzitter: Laura Bodewes, penningmeester: Jean-Luca Hoffstedde,
commissaris intern: Loes van Heuvel
STUDIESTEM: studieadviseurs
Een nieuwe fase in je leven is aangebroken: je bent student! Je
hoort mensen vaak zeggen dat hun studententijd de leukste tijd van hun
leven is. Nou, daar zit wel wat in. Er valt ontzettend veel te ontdekken en
er gaat een boel op je afkomen. Het is fijn als je die nieuwe wereld niet in
je eentje hoeft te verkennen. Word je lid van ZaZa, ben je verzekerd van
gezelligheid, leuke medestudenten, wijze ouderejaars,
interessante activiteiten, feestjes, lezingen...kortom, alles om je snel thuis
te voelen bij je nieuwe studie. Daarnaast kun je altijd bij ons, de
studieadviseurs, aankloppen. In het doolhof dat een universiteit soms is,
helpen we je graag op de goede weg en staan we je bij waar het nodig is.
Soms zit het tegen, soms zoek je nog méér uitdaging; de studieadviseurs
zijn er om je te ondersteunen. We wensen je een mooie studietijd!
Vriendelijke groet, Albert Everaarts en Sjors van Ooij, studieadviseurs
Nederlandse taal en cultuur

COMMISSIES

De commissies van ZaZa z ijn de organen die de vereniging draaiende
houden. Ze zijn altijd op zoek naar versterking: door JOU!

De avonden
Naast studie gerelateerde activiteiten hebben we natuurlijk ook niet-studie
gerelateerde activiteiten. Zo kun je deelnemen aan het vreet-fiets-festijn
aan het begin van het jaar, je volproppen tijdens het kerstdiner, je drankje
knoeien op je galakledij (of die van een ander) tijdens het gala, borrelend
het nieuwe jaar in of barbecueën bij een docent in de tuin: De avonden
biedt het allemaal!
Beatrijs
Beatrijs is de studie gerelateerde-activiteitencommissie. Een hele mond
vol, maar dan heb je ook wat. Beatrijs organiseert onder andere een carrière
dag, meeloopdagen en dagexcursies naar literaire of taalkundige plekken.
Dé commissie voor je carrière!
Het bureau
Heb je een zwak voor literaire stukken die ofwel bloedserieus zijn, dan wel
uitermate grappig, lees dan Het bureau! Dit verenigingsblad verschijnt drie
keer per jaar en verblijdt ons telkens weer met literaire uitspattingen,
verslagen, gedichten, interviews met schrijvers en nog veel meer. Je
literaire ei? Bij Het bureau kun je hem kwijt!
Camera Obscura
Iedereen is wel bekend met de fenomenen foto en camera. Camera Obscura
is de belangrijke taak toegekend om alle ZaZa-activiteiten te
documenteren. Camera Obscura flitst maar door! Zo kunnen alle
activiteiten aan de hand van de foto’s herbeleefd worden.
Gouden jaren
Om ervoor te zorgen dat je je studietijd bij ZaZa niet snel zult vergeten (ook
al staat het natuurlijk in je geheugen gegrift), is er Gouden Jaren: de
almanakcommissie. Ieder jaar wordt er met bloed, zweet en tranen een
almanak geproduceerd. Vreemde quotes, interviews met schrijvers,

confessies van externen en natuurlijk leuke weetjes over je studiegenoten
worden vereeuwigd in de almanak.
Karel ende Elegast
Om je studentenkilo’s er weer af te trainen, is er onze Karel! Karel
organiseert alle sportactiviteiten en doet actief mee met de
voetbaltrainingen voor het jaarlijkse Grote Voetbaltoernooi der
Neerlandici.
De koe
De koe is de eerste commissie waar je als eerstejaars mee te maken krijgt:
zij organiseert namelijk het introductiekamp. Leer je nieuwe studiegenoten
kennen, vind de klik met ZaZa en start je jaar met een goed gevoel! Zorg
dat je erbij bent; het is de leukste start van je studentenleven!
Mei
Mei is de muziekcommissie van ZaZa. Ze hebben een cd met allerlei hits
en meerdere videoclips gemaakt! Ook het reislied, dat vaak luidkeels wordt
meegezongen wanneer we op studiereis zijn, wordt geproduceerd door
Mei. Ze doen zelfs liveoptredens!
Pinkeltje
Het jaar feestelijk inluiden? Pinkeltje regelt het voor je. Deze commissie,
die enkel bestaat uit eerstejaars, organiseert het eerstejaarsfeest aan het
begin van het studiejaar. Naast het feit dat je de mensen uit je eigen jaar
beter leert kennen, maak je ook kennis met ouderejaars op dit feest!
Reize door het Aapenland
Dit is de commissie die ieder jaar de studiereis organiseert. Gezelligheid
staat voorop. Naast het feit dat er natuurlijk studie gerelateerde dingen op
de planning staan (zoals het bezoeken van een buitenlandse universiteit
waar Nederlands wordt gegeven), heb je veel vrije tijd, is er een
kroegentocht, kun je de stad verkennen en trap je lol met elkaar!

Titaantjes
Titaantjes organiseert ieder jaar een spelletjesmiddag bij de collegecarrousel
van de RUG, bedoeld voor vierdeklassers. Veel ZaZa-leden helpen dan als
vrijwilliger en begeleiden een groepje. Het is elk jaar een groot succes!

ACTIVITEITEN
3, 4 en 5 september

koe-kamp Schiermonnikoog

6 september

Eetgroep en ZaZadoptie

7 september

Koe-borrel + eten met koeien

9 september

Commissiemarkt + boekverkoop
+voetbaltraining

13 september

Eetgroep

15 september

Deadline sollicitaties commissies

21 september

Pinkeltjefeest + deadline opgeven
leesclub

23 september

Voetbaltraining

24 september

Bekendmaking commissies

28 september

Opstartavond leesclub

29 september

Commissieopstartavond en
penningmeester- en acquisitieavond

STUDIESTEM: Silke van der Land
Lieve eerstejaars,
Ik ben Silke van der Land, 19 jaar en (actief) lid binnen ZaZa. Momenteel ben ik zelf nog
eerstejaars student en vind ik het moeilijk voor te stellen dat het nu alweer tijd is om een
stukje te schrijven voor de nieuwe lichting studenten Nederlandse taal & cultuur. Maar het
feit dat er waarschijnlijk weer veel nieuwe ZaZa-leden bij komen vind ik alleen maar heel
erg leuk en ik kan dan ook niet wachten jullie allemaal te ontmoeten!
Ik kan me nog heel goed voorstellen hoe ik door het koe-boekje bladerde en het allemaal
ook best wel spannend vond. Hopelijk kan ik jullie dan een beetje geruststellen door te
vertellen over hoe leuk de koe-introductiedag was. Door allemaal leuke
kennismakingsspellen te spelen, samen te eten en heel veel te fietsen (en ondertussen
gesprekjes voeren) leer je heel snel je medestudenten kennen. Ik merk dat wij als eerstejaars
nog vaak op deze dag terugblikken, omdat dit het eerste moment is dat we elkaar zagen en
omdat hier ons studieavontuur begon.
Ik voelde me meteen heel erg welkom en voor mij was het echt een goede start van mijn
studiejaar. Jullie kennen het gezegde: een goed begin is het halve werk, en ik kan eigenlijk
geen beter ‘goed’ begin bedenken dan de koe-introductie. Geef je dus vooral op en je zult
zien dat de gezelligheid een veel grotere rol zal spelen dan de spanning die je van tevoren
misschien ervaart.
Dan zien we elkaar hopelijk snel!
Liefs,
Silke

Ga bij Pinkeltje
en organiseer
een onvergetelijk
avontuur voor
de hele vereniging!

Pinkeltje is de eerstejaarsfeestcommissie van ZaZa. De taak van deze
commissie is het organiseren van een leuk themafeest, waarmee het jaar
wordt ingeluid. Zin om hieraan mee te werken? Spreek een Koe of ZaZabestuurslid aan tijdens de introductieperiode.

ZAZA BOEKVERKOOP
Haal nog meer voordeel uit je lidmaatschap!
Door lid te worden van ZaZa ontvang je maar liefst 10% korting op
al je studieboeken. Het enige wat jij dan nog hoeft te doen is jouw
boeken bestellen via de ZaZa-bestelsite. Wij zorgen dat jouw boeken
voor je klaarliggen voordat je zo nodig hebt.
www.zaza-studieboekwinkel.nl

Introductiekamp 2021

VOORWOORD
Beste aankomende student Nederlandse taal en cultuur,
Allereerst, gefeliciteerd met je geweldige studiekeuze! Voor je ligt het
programmaboekje van de introductieperiode van de studie Nederlandse taal
en cultuur. De commissie is zeer divers: ze bestaat uit eerstejaars,
ouderejaars, soms nog wat masterstudenten, zowel mannelijke als
vrouwelijke koeien, en wordt ieder jaar gevuld met nieuwe kalfjes. Of je nu
nieuw bent op de universiteit van Groningen of niet: De koe zorgt ervoor dat
jij snel kennismaakt met je studiegenoten!
Elk jaar organiseren wij een introductiekamp voor de nieuwe eerstejaars.
Vorig jaar ging het kamp helaas niet door vanwege COVID-19 en
organiseerden wij een introductiedag. Maar dit jaar zijn wij terug van
weggeweest en organiseren wij een kamp voor jou! Zin in! We vertrekken
vrijdagmiddag met de bus vanuit Groningen richting Lauwersoog. We
verzamelen om 13:30 op het hoofdstation, bij ‘’t Peerd van Ome Loeks’ (het
witte paard voor de hoofdingang). Mocht je rechtsreeks naar Lauwersoog
willen reizen, laat ons dat dan weten. In dat geval zien we je daar graag om
15:10 bij de ingang. Om 15:30 vertrekt de boot, dus zorg dat je op tijd bent!
We nemen zondag om 10:30 de boot terug naar Lauwersoog.
Het kamp is een uitgelezen kans om je toekomstige medestudenten te leren
kennen! We hopen dat je meegaat en je te leren kennen!
Verderop in dit boekje vind je een paklijst en het programma van de kamp.
We hopen dat we je zo voldoende informatie hebben gegeven. Mocht je nog
vragen hebben, dan kun je altijd Brenda of Jean-Luca bellen of appen.
Wanneer je je hebt opgegeven voor het introductiekamp, gaan we ervan uit
dat je erbij bent. Mocht je helaas toch verhinderd zijn, laat dit dan telefonisch
weten aan Brenda of Jean-Luca.

Voor het eten bij koeien voorafgaand aan de eerste ZaZa-borrel op 7
september, dien je je apart op te geven. Ook als je niet bij het kamp aanwezig
bent, kun je je hiervoor opgeven! Over deze activiteit ontvang je later meer
informatie.
Voor informatie over de hele introductieperiode kun je terecht bij de
voorzitter van De koe: Brenda. Geniet nog even van je vakantie en daarna
zien we je hopelijk op 3 september!

BELANGRIJKE INFORMATIE
Voor het zover is, krijg je wat belangrijke informatie. De kosten voor het
introductiekamp bedragen € 55,- Het verblijf, de bootreis, de fietsen en
de boodschappen zijn inbegrepen. De busreis van en naar Lauwersoog zal
voor eigen rekening zijn.
Opgeven doe je als volgt: maak €55,- over op IBAN- nummer
NL27ABNA0508602114 t.n.v. ZaZa te Groningen onder vermelding
van koe-introductie 2021 en je voor- en achternaam.
Vul daarnaast het inschrijfformulier in dat je vindt op de site van de RUG.
Dit formulier is ook digitaal beschikbaar op onze website: zazanederlands.nl. Mail dit (met Word ingevulde) formulier
naar
bestuur@zaza- nederlands.nl. Doe dit vóór 21 augustus! Mocht dit voor
jou problemen opleveren, neem dan contact op met Brenda.

COMMISSIELEDEN
Hoi! Ik ben Koen, 27 jaar oud en heb net m’n
vijfde jaar achter de rug (RUG!). Mijn hobby’s
zijn voetbal en uitgaan en in één van de twee ben
ik ook daadwerkelijk getalenteerd. Het was
afgelopen jaren erg leuk met alle ZaZaactiviteiten en dat begon allemaal met de KOEintroductie. Dikke tip dus en hopelijk zie ik jullie
allemaal daar. Groetjes!

Hallo! Ik ben Brenda, 24 en twee jaar geleden heb
ik de bachelor Nederlandse taal en cultuur
afgerond. Komend studiejaar begin ik aan de
master Journalistiek. Afgelopen twee jaar at ik
slechts Amerikaans gras, maar tussen het
herkauwen door heb ik met veel plezier en liefde
de introductieperiode medegeorganiseerd. Vijf jaar
geleden ging ik zelf mee op kamp. Dat was echt een
goede manier om te beginnen aan de studie en om
ZaZa binnen te rollen! Hopelijk zie ik jullie in
september!

Hoi eerstejaars! Ik ben Rowin, op moment van lezen
waarschijnlijk 20 jaar oud en ik ben trots lid van De koe.
Naast mijn werk voor deze mooie commissie was ik vorig
studiejaar ook penningmeester van ZaZa en sta ik nu op
het punt te beginnen aan mijn derde studiejaar. Twee jaar
geleden ging ik zelf mee met de KOE-introductie en het
was een van mijn beste ervaringen ooit. Je leert direct heel
veel mensen kennen met wie je de rest van het jaar veel te
maken gaat krijgen. Hopelijk ga jij dit jaar mee! Tot dan!

Dag eerstejaars! Ik ben Jean-Luca, 19 jaar en tweedejaars
student Nederlands. Behalve lid van De koe ben ik ook
de penningmeester van ZaZa komend studiejaar. Op het
koe-kamp ontluiken altijd de eerste ZaZavriendschappen en het was een fantastisch begin van mijn
studiejaar! Hopelijk mogen we jullie ook verwelkomen
op het prachtige Schiermonnikoog dit jaar. We hebben
superleuke dingen gepland voor jullie, dus meld je snel
aan! Hopelijk tot dan :)

Hoi! Ik ben Kyra, ik ben 19 jaar en heb net mijn eerste
jaar als kalfje en student Nederlands achter de rug.
Vorig jaar heb ik zelf meegedaan aan de
introductiedag, waar ik zonder verwachtingen heen
ging en ik eigenlijk geen flauw idee had wat een
studievereniging allemaal deed. Aan het einde van de
dag had ik een lidmaatschap bij ZaZa en het plan om
te solliciteren voor een commissie. Het was een
geweldige dag en een goede manier om je nieuwe
medestudenten te leren kennen. Hopelijk zie ik jou dit
jaar!

Ha eerstejaars! Ik ben Ivar, 19 en binnenkort begin ik
aan mijn tweede studiejaar. Het is inmiddels een jaar
geleden dat ik deelnam aan de coronavariant van de
koe-introductie, dit vond ik zo leuk dat ik nog eens
meega voor de volledige ervaring. Kampeer gezellig
mee, het is een leuke start van je eerste jaar. Zie je
daar!

De koe 2020-2021

PROGRAMMA
VRIJDAG 3 september
13:30
@ ‘t Peerd van Ome Loeks, Centraal station Groningen
Hier zullen we verzamelen om de bus richting Lauwersoog te nemen.
15:10
@ Lauwersoog
Verzamelen voor de boot.
15:30
@ Lauwersoog
Boot vertrekt naar Lauwersoog.
20:15
@ De Branding
Spel 1.
22:00
@ Strand
Kampvuur en spel 2.
ZATERDAG 4 september
10:00
@ De Branding
Spel 3.

12:00
@ Eiland
Vrije tijd.

PROGRAMMA
20:30
@ De Branding
Spel 4.
23:00
@ Wasserman Bunker
Spel 5.
ZONDAG 5 september
11:15
@ Haven
Aankomst Lauwersoog.

PAKLIJST
WAT MOET JE MEENEMEN?

•
•
•
•
•
•
•
•

Handdoek
Slaapzak
Hoeslaken
Kussensloop
Mondkapje
Slippers
Zwemkleding
Alle dingen die je graag meeneemt als je ergens heengaat

TELEFOONNUMMERS KOE

• Brenda (V)
• Koen
• Rowin
• Jean-Luca
• Kyra
OVERIGE
• IvarINFORMATIE

•

(+1) 408 464 8206 (Tót 13-8-21)
06 37 00 59 38 (Vanaf 13-8-21)
06 37 56 42 98
06 49 62 46 01
06 57 77 92 07
06 51 39 52 88
06 31 59 34 38

ZaZa is aangesloten bij de Advies Commissie Introductietijden,
voor
meer
informatie
kun
je
kijken
op
www.rug.nl/studenten/aci.

•
•

Ook ZaZa heeft een website. Namelijk: www.zazanederlands.nl.
Brenda en Jean-Luca zijn vertrouwenspersonen tijdens het
kamp, voor persoonlijke kwesties kun je bij hen terecht.

STUDIESTEM: Dr. Jacqueline van Kruiningen
Een aantal jaar geleden ben ik drie dagen met twee collega’s (Bart
Ramakers en Kees de Glopper) en een heleboel ZaZa-leden naar Praag
geweest. Een mooie, gezellige en perfect georganiseerde reis! Veel
gezien, veel ondernomen. Maar het was vooral erg leuk om eens buiten
de opleiding met elkaar op te trekken en elkaar beter te leren kennen.

