
 
 

Bestuur XXII – Voor de wind 

 

 
 
Op 3 oktober 2012 is het drieëntwintigste bestuur van Storm geïnstalleerd.  
Bestaande uit, van links naar rechts:  
- Matthijs Bouwmans, commissaris onderwijs 
- Marthe Haringsma, secretaris 
- Koen van Oostende, voorzitter 
- Anne Schipper, penningmeester 
- Wisse ten Bosch, commissaris extern  
 



Koen - voorzitter 
 
Koen is vriendelijk, Koen heeft krulletjes, 
maar wat is verder nou typisch Koen? Het 
rugzakje natuurlijk. Daar kunnen we niet 
omheen. Zo ver als mijn herinneringen over 
Koen reiken zie ik daarbij ook het rugzakje, 
waarin hij dagelijks een of meerdere van 
zijn Dopper waterflesjes vervoert. De 
touwtjes over zijn schouders en het zakje op 
zijn rug maken Koen van verre al 

herkenbaar.  Ze blijken onafscheidelijk. Verder is Koen toch ook vrij onafscheidelijk van zijn 
observerend talent. Plukkend aan zijn baardje slaat hij gade.  Bij Koen kun je niet ongemerkt 
wat tomatensaus knoeien, niet ongemerkt per ongeluk naast de stoep stappen en geen 
momentje ongemerkt even in de verte staren, dat weet ik namelijk als geen ander. Juist op 
het moment dat je denkt dat niemand je blunder heeft bemerkt, gaat het volume van Koens 
herkenbare grinnik omhoog en weet je dat het te laat is. Dit levert vaak grappige discussies 
op, aangezien Koen het daarna ook meteen ter sprake brengt in een meestal hilarische 
bewoording en met zijn typische Koengebaren erbij. Hij imiteert al je domme acties namelijk 
zonder enige moeite en doet dit zelfs met toepasselijke geluiden en bewegingen. Je bent dus 
wel echt de Sjaak als je iets doms gedaan hebt in Koens aanwezigheid. Naast zijn 
imitatiekunsten is Koen een meester in sneaky knipogen. Tijdens een leuk gesprek weet hij 
ze heel bescheiden en onopvallend maar perfect getimed te brengen, hetgeen praten met 
Koen tot een hele leuke bezigheid maakt. Ten slotte houdt Koen ook erg van stoeien met 
Linde, heeft hij honger als hij niks meer zegt  -maar is hij daarbij wel de meest langzame eter 
die ik ken- en heeft hij in zijn puberale periode groen haar gehad. 
 
Deze losse feiten en leuke, maar ietwat onbelangrijke, anekdotes geven aan: Koen is grappig. 
Maar dit is niet zijn enig gewaardeerde kwaliteit. Koen is sinds de buitenlandse reis in zijn 
eerste jaar een actief stormer, en sindsdien heb ik hem steeds beter leren kennen. Het is een 
van de meest sociale mensen die ik ken. Met zijn interesse en vriendelijke 
gezichtsuitdrukking wint hij snel vertrouwen bij anderen. Hij maakt mensen vaak aan het 
lachen, maar staat daarbij ook altijd klaar voor anderen en dit kan hij erg goed. Koens 
eindeloos positieve instelling is iets dat ik in hem bewonder.  Ondanks deze verzameling 
mooie eigenschappen blijft hij bescheiden, en dat  is ook zeker iets wat hem siert. Een goede 
vriend  typeerde Koen ooit als zijnde ‘ een rots in de branding’ en dat lijkt me een mooi 
einde van dit verhaal. Ik had me geen betere voorzitter en vriend kunnen wensen voor 
komend jaar. 
 
Liefs, 
Marthe 
 
 
 
 
 
 



Marthe - secretaris 
 
Aan mij de nobele taak om onze secretaris in slechts een 
half A4-tje te omschrijven. Dit is echter allesbehalve een 
eenvoudige opgave. Graag zou ik paginaslang uitweiden 
over de persoonlijke, sociale, organisatorische en 
bestuurlijke kwaliteiten van deze Delftsche deerne, om 
tenslotte een korte duik te nemen in enkele genante edoch 
vermakelijke anekdotes. Daar dit helaas niet mogelijk is, zal 
ik een kort overzicht geven van mijn persoonlijke 
ervaringen met Marthe.  
Ik ken Marthe als het meisje dat kwam, zag, en niet meer 
wegging. Vanaf het prille begin was ze aanwezig en actief 
bij Stormactiviteiten, om meteen haar stempel te drukken 

op haar allereerste Buitenlandreis. Voor mij was jij bij Storm de levende ontkrachting van 
mijn stellige mening dat ‘maatschappijers toch veel leuker waren’. Na een jaar in de 
Introcommissie met Erwin bleek dat maar al te juist. Daar was het ook dat ik kennismaakte 
met haar organisatorisch talent, en haar enorme drive om alles zo goed mogelijk te doen. Af 
en toe stress en chaos (‘’waar is m’n telefoon nou weer?’’) wordt dan ook altijd rechtgezet 
door het oprechte geluk dat ze put uit een succesvolle actie. Toen de bestuurssollicitatie 
begon, was het voor haarzelf dan ook een grotere verrassing dat ze ging solliciteren dan voor 
menig ander ingewijde. Vanaf dat moment heb ik haar nog zo veel beter leren kennen, en 
kan ik niet anders dan concluderen dat dit een fantastisch jaar moet worden. Want waar 
zouden wij vieren zijn zonder haar vrolijke aanwezigheid, goeie muzieksmaak, sporadische 
vloek- en stressmomenten en haar drang altijd op de hoogte te zijn van waar Koen zich 
bevindt? Inderdaad, nergens, huilend in foetushouding op de Stormkamer. Daarom zeg ik: 
Marthe, blijf bij ons, dan komt dit jaar helemaal goed. 
 
Liefs, 
Wisse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anne - penningmeester 
 
Annekoek, Dorianne, of gewoon Anne,  
Duusjh duusjh duusjh 
Anne, ik weet nog als de dag van gisteren 
dat wij samen in de BC zaten en dat ik dacht, 
‘nou, met die Anne zou ik best in het bestuur 
willen’. Ik mocht je toen al erg graag en we 
konden het goed vinden. Nu pas besef ik dat 
ik je toen eigenlijk nauwelijks kende. Want 
na deze weken als KB-zijnde is onze band 
enorm versterkt en begin ik steeds beter te 
begrijpen wie jij bent. De gedachte dat we 
eigenlijk pas aan het begin staan van onze 
kennismaking doet mijn hart dan ook met 
vreugde vervullen. 
Wat ik toen al dacht en wat ik nu steeds 
meer bevestigd zie is dat jij een enorme 
aanwinst bent voor het bestuur. Je bent zeer 
sociaal en maakt veel praatjes met Jan en 
alleman. Ik heb je eigenlijk nog nooit ongezellig of afwezig meegemaakt (komt misschien 
nog). Naar buiten toe (naar de leden en externen) ben jij een grote aanwinst, maar het 
mooie is dat je ook intern erg sterk bent. Je neemt de verantwoordelijke taak van 
penningmeester op je en gaat dat naar alle waarschijnlijkheid met veel succes doen. Sowieso 
als jij ergens aan begint rond je het ook met succes af, je bent niet van het halve werk. 
Daarnaast ben je ook erg creatief en kom je vaak met leuke enthousiaste ideeën aandraven 
die het jaar nog beter kunnen maken. Je gaat er dan ook voor zorgen dat we ons dit jaar niet 
hoeven te vervelen, want tegen de tijd dat het zover is heb je alweer een nieuw, wild plan.  
Natuurlijk heb je ook je mindere kanten. Zo ben je niet zo goed in het stil leegdrinken van 
een flesje en daarnaast heb je andere geluiden en kreten niet altijd goed onder controle. 
Dit zijn natuurlijk details want over het algemeen ben je heel erg vrolijk, heel erg knuffelig, 
maar bovenal gewoon super chil. Ik ben echt verrekte blij dat wij dit samen met onze andere 
matties mogen gaan doen. Dus zoals mijn oma altijd zij: lets do this shit. 
 
Liefs, 
Koen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Matthijs – commissaris onderwijs 
 
Lieve Matthijs, 
In eerste instantie had ik geen idee wat ik hier 
moest vertellen over jou en dacht ik dat ik je nog 
niet zo heel goed kende. Maar hoe meer ik erover 
nadacht, hoe meer dingen er boven kwamen. De 
afgelopen periode zijn we meer met dan zonder 
elkaar geweest en dit zorgt ervoor dat ik op dit 
moment toch wel aardig wat over je weet. 
Zo weet ik bijvoorbeeld, net als iedereen, dat je er 
nauwe contacten met Margien op nahoudt. Elke  
week ben je er wel een keer te vinden voor een 
gezellig gesprekje over het een of ander. Maar nee, 
het is geen affaire zoals iedereen denkt, voor 
Matthijs is het zijn werk! Het is niet alleen maar 
gezellig, er moeten ook dingen bereikt worden en 
door jouw close banden met haar, zal het wat 
onderwijs dit jaar betreft wel snor zitten. 
Daarnaast weet ik ook dat je voorzichtig moet zijn 
met de dosis koffie die je tot je neemt. 1 kop koffie 
en je bent niet meer te stoppen. De melige en 

seksistische grappen vliegen in het rond en je zit constant in jezelf te giebelen. Erg vermakelijk als je 
het mij vraagt, en ik lach dan ook graag met je mee, wat ik hoop nog veel te mogen doen dit jaar. 
Maar je kan ook zo opgaan in je werk, dat je gelijk mensen afwimpelt. Vorige week kwam je de 
Stormkamer binnen en voordat Lise uitgepraat was, zei je onverstaanbaar 
“sorrybendrukhebgeentijdomtepraten” en dat alles zonder je ogen van je telefoon, Ipod én 
computer af te halen. Maar de attente jongeman in je laat je nooit in de steek: nog geen halfuur later 
ontvingen we een smsje met welgemeende excuses. 
 
Hier staan we dan, met zijn vijven op een rij, klaar om het avontuur aan te gaan. Iedereen is hier op 
een andere manier gekomen, en zo jij ook. Voor de zomer had ik nog geen idee wie je was en wat je 
deed. Dat ligt natuurlijk niet aan jou maar aan mij, als eerstejaars onervaren in de leden die Storm 
allemaal heeft. Maar wat ik wel weet, is dat jij tijdens de BC een enorme groei hebt doorgemaakt. En 
vanaf dat moment wist ik wél wie Matthijs was. Die groei die daar begonnen is, heeft alleen maar 
doorgezet en ik kan wel zeggen dat we hier met een Matthijs te maken hebben die niet met zich laat 
sollen en weet wat hij wilt. 
Van alle mensen die hier naast ons staan, heb jij mij het meest verrast. Jij bent, in mijn ogen, naar 
een wat verlegen muisje op de achtergrond helemaal uit je schulp gekropen. Je schuwt niets en pakt 
alles met beide handen aan. Je gedrevenheid om je taken als commissaris onderwijs goed uit te 
voeren inspireren mij, en ik denk ook anderen, om datzelfde te doen. Zelfs met bloedproppen in je 
neus en bruine bijwerkingen weet je opgewekt, gemotiveerd en vrolijk te blijven en doe je wat je 
moet doen. Ik ben nu al onder de indruk van je en het jaar moet nog beginnen.  
Matthijs, je mag trots zijn op jezelf. Je bent grappig, droog, opgewekt, spontaan, secuur, aardig, 
open, gedreven en zo kan ik nog wel even doorgaan. Jij hebt jezelf echt gevonden en hier kan 
iedereen aankomend jaar van meegenieten. Ik weet zeker dat jij je taak als commissaris onderwijs, 
maar ook als bestuurslid en vriend (voor zover je dat laatste een taak kan noemen) met verve zal 
uitvoeren en ik ben dan ook superblij met jou in ons midden. 
 

Liefs, 
Anne 



Wisse – commissaris extern 
 
Ik vond het erg leuk om een stukje 
over Wisse te mogen vertellen, 
omdat Wisse voor mij persoonlijk 
heel belangrijk is geweest. Ik leerde 
hem voor het eerst goed kennen toen 
wij samen met twee andere ex-
stormers voor een opdracht van 
Sociale Geografie een analyse van 
Zuilen moesten maken. Ik leerde hem 
kennen als iemand die je in bijna elke 
situatie aan het lachen krijgt. Deze 
jongen komt namelijk uit Velp-Noord 
en draagt de littekens nog altijd bij zich in de vorm van de onmogelijke Arnhemse woorden 
die hij zo nu en dan uitkraamt.  Hakken, knauwen, stralen, het zijn alledaagse woorden in het 
leven van Wisse die niemand begrijpt. Het valt me nog mee dat hij de volgende Ernumse 
scheldwoorden nog niet gebruikt heeft: verdrietzak, droeftoeter, meulepeert, mafkoek, 
puienpisser, zijkmekreel, en zo kan ik nog even doorgaan.  
Het afgelopen jaar heeft Wisse Storm kennis laten maken met een aantal van zijn verborgen 
talenten. Zo stal hij de show als gitarist bij het benefietconcert, en wist hij daarmee ook de 
juiste snaar te raken bij zijn blonde deerne. Maar ook op sportief gebied wist deze supporter 
van de geel-zwarten te scoren: deze reus kan namelijk ook nog aardig basketballen. Andere 
vaardigheden zal hij dit jaar nog moeten bewijzen. Zo heeft hij bij de scouting het een en 
ander geleerd over survivallen; deze overlevingsskills kunnen wij goed gebruiken bij het 
overleven van het bestuursjaar. En met zijn gabberverleden zal hij ook de nieuwe hippe 
generatie Stormers aanspreken. 
Tot zover de slechte woordgrappen, want afgelopen jaar heb ik een heel andere kant van 
Wisse leren kennen. Wisse is iemand die overal goed over nadenkt, zijn taken goed wil 
uitvoeren en verder zoveel mogelijk van het leven wil genieten. Ook al staat er een moeilijke 
opgave op hem te wachten, en hoor je van verre al de frase “Dat wordt weer snijden”, hij 
deinst nergens voor terug. Tijdens de kb-periode heeft hij al laten zien dat hij  mensen kan 
verbinden, grappen met ze kan maken maar ook moeilijke besluiten kan nemen als dit nodig 
is. Maar bovenal heeft hij al meerdere malen bewezen een betrouwbare vriend te zijn.  
Wisse, ik vind het ontzettend gaaf om met jou in het bestuur van Storm te gaan en heb er 
heel veel zin in. 
 
Liefs, 
Matthijs  
 
 
 
 
 


