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Vrolijk, stralend en bescheiden zit ze voor me: Floortje Meijners, volleybalster van het
 

Nederlands team. De trots van aile eerstejaars studenten Bedrijfswetenschappen en het
 

levende bewijs dat beauty, brains en sporttalent wei matchen. Maar matcht de VU wei met
 

haar? Hoe houdt ze deze intensieve, overvol geplande weken vol? En hoe krijgt ze het voor
 

elkaar om er altijd zo stralend uit te zien?
 

Floortje is 18 jaar oud en speelt eij een eredi plan. Dat bleek qua tijd niet te combineren buitenland. In zulke gevallen kan ik niet 

visieclub. Dit is het eerste jaar dat ze hier in te zijn met de intensieve trainingen; die aanwezig zijn op de case- en discussiecol

Amsterdam speelt. Hiervoor speelde ze in 01 kosten immers al bijna 30 uur per week!" leges of bij de tentamens. 

denzaal, maar toen de bondscoach naar Am Per periode kijk ik in welke klas ik het best 

sterdam vertrok, volgde zij samen met veel STUDENTENLEVEN? kan gaan zitten qua rooster. Ik begon dit 

andere dames van het Nederlands team. "Eigenlijk heb ik niet echt een studentenle studiejaar in groep 6 en zit n.u in groep 1. 

Floortje is druk met de voorbereidingen Yen. Ik heb wei elke avond vrij, maar dan Nu heb ik 's ochtends training en daarna ga 

voor de Olympische Spelen. Hiervoor mpet ben ik veel bezig met zelfstudie en af en toe ik gelijk door naar de VU. Na de colleges 

ze heel veel trainen en veeI bij de andere doe ik leuke dingen met het team. Het is heb ik dan weer een training. ( 

spelers zijn. niet aileen maar trainen; er komen allemaal 

"Ik heb nu al vaker meegemaakt dat som andere dingetjes bij kijken. Gisteren werd 

migen van mijn werkgroepje zeiden: 'he, ik er zelfs een verjaardagskalender gemaakt: IJEigenlijk heb 
zag je op tv: Afgelopen zomer was mijn eer we hadden een fotoshoot. Bij de introduc

ik niet echt eenste optreden bij het Nederlands team van tieweek heb ik geprobeerd er lOveel moge

de senioren. In september hebben we de lijk te zijn. Toen heb ik even geproefd hoe studenten leven 
Europese Kampioenschappen gehad en het is. 

dat is natuurlijk ook massaal uitgezonden:' Ik woon ook niet in een studentenhuis, 

maar samen met een tea mgenootje van mij Het overstappen naar een andere groep 

AMSTERDAM in een huis. Ik heb het erg naar mijn zin en Yond ik heel moeilijk. Het voordeel is na

Ze komt zelf uit Oldenzaal, bij Enschede; ga 1 a2 keer per maand stappen:' tuurlijk dat je veeI mensen leert kennen, 

haar ouders wonen daar nog altijd. Speciaal maar het nadeel is dat je iedereen opper

voor Avenir Magazine vertelt ze uitbundig DE IDEALE COMBINATIE vlakkig leert kennen. Ik Yond groep 6 heel 

en enthousiast over haar studie Bedrijfswe "Ik heb in de zomervakantie al een gesprek erg leuk met superleuke mensen. Ik Yond 

tenschappen: "Ik ben voor hetvolleybal gehad met de studieadviseur en zij helpt het fijn dat mijn klasgenoten begrepen in 

naar Amsterdam gekomen. Amsterdam mij erg goed. Ik moet heel goed plannen wat voor een situatie ik zat. Hoe druk ik was. 

.. vind ik ook een hele moole stad. Ik wilde van tevoren en aangeven hoe mijn pro Ik was er zo blij mee dat ze af en toe wat 
" 

erg graag gaan studeren in Amsterdam, gramma eruit ziet, wanneer ik bijvoorbeeld extra's wilden doen, lOaIs het mailen van de .. 
~ maar gen~eskunde was' het aanvankelijke een toernooi heb of een wedstrijd in het opdracht, het plan en hoe we het werk gin
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gen doen. AUtoS glng goed, maar In het 

tweede bIok veranderde he( rooster en 

dacht ik: shit, Ik wliin groep 6 bllJvenl 

Deze perlode volg rk maar een vale Anan

dal Acccounting & Bool<.keeplng. Oat vlnd 

ik een heel zwaar vak en mlsschlen haallk 

hetwel nlet 

Ik ben veel bezlg met planningeni nu denk 

lk al na over het aantal vakken dat Ik de 

"De hoofdreden 
waarom ik naast 
sport uberhaupt 
nog een studie wil 
doen is eigenlijk het 
sociale aspect" 

volgende perlode ga volgen. Dan moet Jk 

een gtoSprek met de studleadvlseur aan

gaan. Zlj geeft me adv\es. Deze perlode 

advIseerde ze me om een'Yak te doeR. Neg 

steeds advlseert ze me elk gesprek om de 

studIe Economle te gaan doen. Je hebt 

daargeen case- en dlscusslecolleges, maar 

aileen hoor- en werkcolleges, die nlet vera 

pllcht z1jn. Oat zoo, volgens Mar, beter te 

comblneren zlJn met topsport. 

lk heb de fokIers gelezen over die studle, 

maar bedrijfswetenschappen Interesseert 

me tach echt meer. Bovendlen, als Je geen 

case- en dlscusslecolle<je5 hebt, heb je 

misschien ook minder soclale contaeten 

met andere mensen. Dat was nou Julst een 

van mlJn hoofdredenen om deze studle te 

gaandoen: 

TOEKOMSTBEELOl 

-De hoofdreden waarom Jk naast sport 

Oberhaupt nag een 51udle wli doen Is et

genlljk het sociaIe aspect. Ik v1nd het leuk 

om na de laatste 'colleges nag wat te gaan 

drinken. Heel veel teamgenoten van mlJ 

doen eigenlljk helemaal nlets naa51 hun 

studfe. 

Een tweede reden om due studle te vol

gen, Is dat lk het ook heel belangrijk 'lind 

om naast sport nag lets anders te doen. 

Stel dat je een blessure krl.l9t en dat het 

volleybal dan Ineens stopt Een studie er

naa51 doen vlnd lk leuk en oak heel be

langrljk. En volleybal doe je tach nJet je 

hete leven lang. 

Ik wll nlet teveel In de toekom51 kljken; lk 

kljk meer waar Ik op dlt moment mee ~ 

zig ben. Afgek>pen jaar heb lk deze keuze 

gemaakt en op zlch bevatt het me prima 

zoo lk zal wei echt willen blljven studeren, 

oak al wordt dat erg lastlg. omdat we straks 

nog meer zullen gaan tralnen VOOf de 

Olymplsche Spelen. 

De Olymplsche Spelen; dat Is wei heel bl}

zonder als je zolets mee kunt maken. Daar 

naartoe tralnen Is ook heel erg leuk. maar 

wellntenslef. 

Ik hoop echt dat lk de studIe voort ltan zet

ten. Oat geeft me oak wei een kldc; dat Ik 

veel train, dat het een heel Inten~ pro

gramma Is en dat Ik ondanks dat straks oak 

nag mljn diploma ltan halen: 
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