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P
raktijken zoals bij stu-
dentencorps Vindicat
– waar een student
mishandeld werd bij
de ontgroening – ko-

men in Wageningen niet voor.
Dat zei Tom van Geelen, voorzit-
ter van de Wageningse studenten-
vereniging KSV Franciscus vorige
week. Het was zijn reactie op een
oproep van rector Arthur Mol om
te stoppen met ontgroenen. In Wa-
geningen gaat er niets mis, stelt
Van Geelen. Enkele (aspirant)le-
den stellen echter dat er met de
‘verenigingsintroductietijd’ van
KSV van alles mis is.

Twee jaar geleden vond de intro-
ductietijd plaats in de Hatertse
Vennen bij Nijmegen. De klooien
(studenten die de ontgroening lo-
pen) moesten werken op het land,
onder toeziend oog van de zogehe-
ten ‘beulen’. Op een heuvel zat
een commissielid met een verrekij-
ker over de klooien uit te kijken.
De aanstaande leden moesten re-
gelmatig op appel verschijnen en
werden overhoord over vereni-
gingsliedjes en namen van de beu-
len. Bij foute antwoorden werden
individueel of collectief straffen
uitgedeeld.

Een van de KSV-studenten die
de introductie doorliep – hij wil
anoniem blijven – plakt de term
‘vernederend’ op de ontgroening.
„De eerste anderhalve dag mag je
sowieso niet met elkaar praten.
Daarmee schieten ze totaal hun
doel voorbij, want zo ontstaat er
natuurlijk geen binding tussen de
nieuwe leden. Ondertussen zijn
ze de hele tijd in je oor aan het
schreeuwen. Dat moet je niet on-
derschatten, want ik heb verschil-

Voor straf
Ontgroeningen gaan ook in
Wageningen nog veel te ver,
stellen enkele (aspirant)leden
van het Wageningse KSV
Franciscus. De praeses
spreekt dat tegen.

Ze zeiden vooraf
het geen
ontgroening was,
maar op de eerste
dag moest je op je
knieën door het
verenigingsgebouw
lopen
--- Bart van Kessel, student

Bettine Winters
Doetinchem

Een op de tien jongeren in de Ach-
terhoek heeft wel eens een onge-
wenst seksueel voorstel gekregen
via het internet. Dat blijkt uit een
onderzoek onder jongeren uit de
tweede en vierde klas van de mid-
delbare school.

Aan het onderzoek deden ruim
15.000 jongeren uit Noord- en

Oost-Gelderland mee.
Vooral meisjes hebben ervaring

met seksueel ongewenste voorstel-
len (13 procent), maar ook 7 pro-
cent van de jongens kreeg er mee
te maken. Vierdeklassers zeggen
vaker een dergelijk voorstel te heb-
ben gehad dan tweedeklassers.
Verder valt het op dat leerlingen
van het vmbo vaker zo’n vraag
kregen dan leerlingen van de ha-
vo of het vwo.

Wat een ‘ongewenst seksueel
voorstel’ precies inhoudt, is niet
helemaal duidelijk. In de vragen-
lijst die de jongeren hebben inge-
vuld, wordt niet uitgelegd wat er-
mee wordt bedoeld. Ook wordt
aan de jongeren niet gevraagd wat
hun precies is voorgesteld.

Uit het onderzoek van de GGD
blijkt verder dat er van een op de
tien jongeren wel eens ‘vervelen-
de’ foto’s of filmpjes zijn ver-

spreid. Dat gebeurde op websites
of via apps op de mobiele tele-
foon. Opvallend is dat het in alle
groepen even vaak voorkomt: zo-
wel bij meisjes als jongens en of
ze op het vmbo, havo of vwo zit-
ten, overal zegt een op de tien jon-
geren er mee te maken te hebben
gehad.

De ‘vervelende’ foto’s en film-
pjes zijn een ruim begrip, licht
Geerke Duijzer van de GGD

! Boaz Ooijman met een enorme snoek die hij zelf gevangen heeft. De snoek is samen met baars zijn
favoriete vis, die hij vangt met kunstaas. FOTO JOOST OOIJMAN

In Spanje vangt hij een meerval
die groter en zwaarder is dan hij-
zelf. Boaz Ooijman uit Velp (12)
toont de enorme vis aan zijn va-
der Joost, die alles filmt en de
beelden op YouTube zet.

Pim Roelofs
Velp

„Maar de meerval was niet mijn
mooiste vangst. Dat is een karper.
Gevangen met mais, in een water-
tje in de buurt. Hij leek wel van
goud”, vertelt de tiener.

Boaz Ooijman is een bekend ge-
zicht voor veel vooral jonge vis-
sers. Op YouTube staan ruim 40
filmpjes van ‘Boaz Viskid’. Sommi-
ge zijn meer dan 200.000 keer be-
keken en hebben meer dan 1.000
likes. „Na het eerste filmpje kreeg
ik heel veel leuke reacties. Toen be-
sloot ik door te gaan.”

Het succesverhaal begon vier
jaar geleden, toen professioneel fo-
tograaf Joost Ooijman een videoca-
mera kocht. Hij besloot de vis-
avonturen van zijn zoon, als oefe-
ning, te filmen en op internet te
plaatsen.

Zo kunnen visliefhebbers zien
hoe Boaz gondels vangt in de IJs-
sel bij Velp en karpers in Frank-
rijk. Het YouTube-kanaal van va-
der en zoon heeft inmiddels bijna
16.000 abonnees. „Het is een beet-
je uit de hand gelopen. Het werd
groter en groter. Ik heb nu ook
een eigen caravan, met mijn naam

in graffitiletters erop. Die heeft
mijn vader gekocht. Eerder dit jaar
toerden we met de caravan langs
campings in Nederland. Daar vis-
te ik met andere kinderen.”

Een favoriete visstek heeft Boaz
niet. „Ik vis overal en nergens.
Rustig water heeft mijn voorkeur,
vissen in stromend water is lasti-
ger. Baars en snoek zijn mijn favo-

rieten. Die vang ik met kunstaas,
een plastic visje.”

De jonge visser is zich bewust
van zijn voorbeeldfunctie, zegt
hij. Hij geeft de kijkers tips. „Ik
haal de vissen voorzichtig uit het
water, sleep ze niet over de wal.
Zo voorkom ik dat de schubben
beschadigen. Ik zet de vissen ook
altijd netjes terug. Mijn vader
helpt me soms met het ontha-
ken.”

Boaz zit sinds de zomer op het
voortgezet onderwijs. Hij heeft nu
meer huiswerk en minder tijd om
te vissen. „Ik probeer toch nog
wel een keer in de week mijn hen-
gel te pakken. Maar ik doe ook an-
dere dingen hoor. Ik houd ook
van fietsen en ik speel Pokémon
Go. Met mijn racefiets ga ik gere-
geld de Posbank op”, vertelt de ha-
vo-leerling van het Thomas a
Kempis in Arnhem.

Of hij nog lang doorgaat met
filmpjes maken, weet Boaz niet.
„Dat ligt eraan. Zolang ik het leuk
vind, ga ik door. Vroeger wilde ik
visser worden, maar nu zie ik vis-
sen puur als hobby. Wel een heel
leuke.”

Eén op tien jongeren krijgt ongewenst se

ONTGROENING STUDENTEN▼

Bij een op de tien
jongeren zijn wel
eens ‘vervelende’
foto’s of filmpjes
verspreid

Filmpjes vissende Boaz
zijn grote hit op YouTube

Na het eerste
filmpje kreeg ik heel
veel leuke reacties.
Toen besloot ik
door te gaan
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lende meisjes zien huilen, soms
zelfs tegelijkertijd. Er zijn veel
mensen afgehaakt in mijn jaar.
Dat is nogal wat, want het studen-
tenleven in Wageningen draait
voor een groot deel rond de vereni-
gingen, qua feesten en activitei-
ten.” De student stopte tijdens de
ontgroening. „Ik kon er niet tegen
hoe het ging.”

De ontgroening van KSV staat
bij studerend Wageningen be-
kend als heftiger dan die van het
corps (Ceres). Ook Gijs Appels om-
schrijft de ontgroening, die hij
wel helemaal doorliep, als verne-
derend. „Ze riepen de hele tijd ‘op
je knieën voor de beulen’. Wel 100
keer. Soms werd je naar voren ge-
roepen om de beulen te verma-
ken. Dan moest je een mop vertel-
len of voor ze dansen. Als je tegen
ze inging of antwoorden niet

wist, kreeg je straf en moest je bij-
voorbeeld een capsule met visolie
doorbijten of azijn drinken. Als je
weigerde, gaven ze het aan het
zwakste lid van de groep. Vaak wa-
ren dat kleine meisjes. In de och-
tend moest je rondjes rennen, ter-
wijl ze met een tractor achter je
aanreden.”

Voor Bart van Kessel was de ont-
groening reden te stoppen. Hij
doorliep de intro in 2013. „Ik was
naïef. Ze zeiden vooraf het geen
ontgroening was, maar een intro-
ductietijd, maar op de eerste dag
moest je op je knieën door het ver-
enigingsgebouw lopen. Je moest
de namen, functies en initialen
van commissieleden uit je hoofd
leren, terwijl je door het gebouw
ging. Had je het fout, dan moest je
met je neus tellen hoeveel richels
een verwarmingsbuis heeft.”

Niet iedereen is zo negatief als
het drietal. Mike Luijten verdedigt
de grondgedachte van de ontgroe-
ning. „Wat je als klooi niet ziet, is
dat er goed op je gezondheid gelet
wordt. Er wordt bijvoorbeeld bijge-
houden of iemand last heeft van

zijn knieën of ziek wordt. Ik heb
de intro zelf ook niet als vernede-
rend ervaren.” Luijten pleit wel
voor kleine aanpassingen. „Ik heb
ook gezien dat mensen aan het
huilen waren. En ik vind het niet
sterk dat als iemand een straf niet

wil ondergaan, ze dan het zwak-
ste lid van de groep kiezen om dit
wel te doen. Met kleine aanpassin-
gen zou de intro daarom net iets
beter worden, maar ik vind ook
dat er moet worden vastgehouden
aan een traditie van 25 jaar.”

! Ontgroening van studenten in Amsterdam. Ook in Wageningen
komen dergelijke praktijken voor. FOTO JOOST VAN DEN BROEK/HH

buizen tellen met je neus

„Ik heb het zelf meegemaakt. Ik
heb het zelf nooit als vernede-
rend ervaren.” Praeses Tom van
Geelen van KSV Franciscus in
Wageningen is stellig in zijn
pleidooi voor het behoud van de
introductietijd. Op de vraag of
er ontgroend wordt bij KSV ant-
woordt hij stellig: „Nee. Niet zo-
als bij Vindicat. In Wageningen
heeft ook nog nooit een exces
plaatsgevonden.”

Tegelijkertijd bevestigt hij dat de
introductietijd wel ‘uitdagingen
kent’. Wat er dan precies ge-
beurt, wil Van Geelen niet zeg-
gen, omdat het een vast regime
is dat ieder jaar min of meer het-
zelfde is. „Dat maakt het ook zo
sterk. We staan bekend als een
vereniging waar weinig hiërar-
chie heerst. Als je de introductie
doorlopen hebt als lid, sta je di-
rect op gelijke voet met iemand

die al zes jaar lid is.”
Dat er mensen afhaken, is jam-
mer, stelt Van Geelen. „Maar er
wordt bij ons nooit de indruk ge-
wekt dat het een kamp van de
scouts is of groep 8. Het is heel
jammer als iemand het niet
goed inschat.”
Klopt het dan dat aspirant-leden
stevig worden aangepakt? „Als
dat echt zo was, had ik het zelf
ook niet volgehouden.”

‘Het is geen kamp voor groep 8’

Noord- en Oost Gelderland
(GGD NOG) toe. „Het kan gaan
om sexting, maar ook om foto’s
die zijn bewerkt en waar een
kreet onder is gezet. We hebben
de jongeren er niet verder over
ondervraagd. Een andere GGD
deed dat wel en daar bleek het
vaker om een bewerkte foto met
een kreet dan om sexting te
gaan.” Sexting is het versturen
van seksueel getinte foto’s via te-

lefoon of andere mobiele appara-
ten.

Het onderzoek onder de Ach-
terhoekse jongeren wordt iedere
vier jaar gehouden door de GGD
NOG. In de regio rond Arnhem
wordt een dergelijk onderzoek
niet gedaan.

In Gelderland-Zuid, de regio
Nijmegen, gebeurt dat wel, maar
daar zijn de gegevens nog niet
beschikbaar.

ARNHEM De strafzaak tegen de
34-jarige Abderrahim E. wordt pas
begin volgend jaar inhoudelijk be-
handeld. Dat bepaalde de recht-
bank in Arnhem gisteren. De Arn-
hemmer moet eerst worden on-
derzocht in het Pieter Baan Cen-
trum, justitie twijfelt aan het ver-
standelijk vermogen van de ver-
dachte.

E. zou op 18 mei van dit jaar in
de binnenstad van Arnhem van
1,5 meter afstand meerdere kogels

op een 31-jarige bestuurder van
een auto hebben afgevuurd. Die
overleefde het incident. Het Open-
baar Ministerie verdenkt E. daar-
om van poging tot moord.

Ook zou de Arnhemmer in juni
van dit jaar zijn eigen moeder en
zus hebben bedreigd en mishan-
deld. Zo zou hij een bedrag van
liefst 300.000 euro hebben geëist
van de twee: „Als jullie niet beta-
len, haal ik thuis mijn wapens en
maak ik jullie dood.”

E., die eerder liet weten niets te
zien zitten in een opname in het
Pieter Baan Centrum, wordt nu
zes weken lang geobserveerd door
gedragskundigen. Zij onderzoe-
ken onder meer of de Arnhem-
mer toerekeningsvatbaar is en een
eventuele opname in een tbs-kli-
niek tot de mogelijkheden be-
hoort.

De zaak komt naar alle waar-
schijnlijkheid 14 maart 2017 inhou-
delijk voor.

Verdachte schietpartij onderzochteksueel voorstel
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