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Beste aankomende student,

Binnenkort begint de spannendste maar ook leukste periode van je leven: je studententijd. Die begint met de 
TOP week, een fantastische week vol feesten waarin je veel andere studenten en de stad Tilburg leert kennen. 
Vier jaar geleden stond ik in jouw schoenen en ging ik als enige van mijn vrienden in Tilburg studeren. Ik weet 
nog dat ik het ontzettend spannend vond en graag veel nieuwe mensen wilde leren kennen. Op dat moment 
heb ik een van de beste keuzes gemaakt van mijn studententijd: ik werd lid bij T.S.V. Plato. 

Tijdens de TOP week ga je gedurende de week langs bij verschillende verenigingen in Tilburg, die allemaal 
net iets anders zijn. Ook bij Plato zijn de deuren de hele week voor jou geopend. Als grootste vereniging van 
Tilburg vinden we het belangrijk dat iedereen zijn eigen plek kan vinden. Je kunt het zo rustig of zo druk ma-
ken als je zelf wilt. Er zijn twee dingen die iedere Platoon meeneemt uit zijn tijd bij Plato. Ten eerste, maak je 
vrienden voor de rest van je leven. Dit komt door alle fantastische en onvergetelijke momenten die je beleeft 
bij onze vereniging. Ten tweede, kun je ontzettend veel ervaringen opdoen die je helpen in je latere leven. Zo 
bieden we je de mogelijkheid je studententijd af te sluiten met een goed gevuld CV. 

Bij Plato maak je het zelf en kun jij bepalen op welke manier je vormgeeft aan je lidmaatschap. Dat alles klinkt 
nu nog allemaal heel onduidelijk en 
het is lastig om een beeld te vormen 
van hoe Plato er nu precies uit ziet. 
Blader daarom vooral verder in dit 
boekje en spreek binnenkort iemand 
aan in een oranje shirt. Tijdens de 
TOP week en de weken daarna heb-
ben we nog hele gave feesten op de 
planning staan waar we je van harte 
welkom willen heten en je graag meer 
vertellen over de mooiste vereniging 
die Tilburg rijk is.

Hopelijk tot dan!

Rick Bos,
Voorzitter der T.S.V. Plato

Rick bos aan het 
woord
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Ontdek de hotspots van Platonen door de binnen-
stad.

Voordelen van het lidmaatschap p.7
Wat krijg je nou terug voor je contributie?

interview  p.8/9
Interviews met Marlijn Weren en Jelmer van den 
Meerendonk over hun studententijd.

quotes van platonen p.10 
Wat zeggen Platonen over Plato?

topweek 2021 p.12/13 
De leukste week van de zomer wil je natuurlijk niet missen. 
Welke dagen ben jij te vinden op Plato?

Dames-en herendisputen p.14/15
Verhalen van onze Platonen over een week in het 
leven van een vrouwen-en mannendispuut.

Anonieme verhalen p.16
Geëscaleerde verhalen door onze anonieme draken.

Platistieken p.18
Hoeveel leden heeft Plato eigenlijk, wat is de man-vrouw verhou-
ding en hoeveel leden zitten er eigenlijk bij een commissie?

De sociëteit  p.19
Proef de sfeer van onze mooie soos ‘Akademeia’.
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Festivals, ski-reis, zeilweekend of gala’s. Tijdens je studen-
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FAq’s p.21 
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Aangezien ouders natuurlijk erg nieuwsgierig zijn van wat jij 
allemaal uitspookt, hebben wij ze voor je geïnterviewd!

Sporten bij plato p.26
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Plato horoscoop p.27
Ontdek wat voor Platoon jij bent.

LLE interview p.23 
Interview met Tim Helmer over het eerste jaar Lente 
Loopbaan Evenement.
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TOP-WEEK!

TWEEDE ZOMERACTIVITEIT IC

GTC ACTIVITEIT 3

GTC ACTIVITEIT 2

EERSTE ZOMERACTIVITEIT IC

GTC ACTIVITEIT 1

NA EXAMEN DAGEN   

Borrelavond met EK-wedstrijd IC

17-06:

18-06:

29-06:

15-07:

20-07:

03-08:

12-08:

23-08/27-08:

De Gesloten Tijd Com-
missie (GTC) zorgt voor 

de leukste gesloten feesten. 
Dit betekent dat alleen nieuwe  

ingeschreven leden de 
activiteit mogen 

bijwonen.

De 
Introductie 

Commissie (IC) 
zorgt voor de leden-

werving. Hun activiteiten 
zijn open voor iedereen 

die een kijkje wil 
nemen.
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Een week in het leven van
Een lid van een damesdispuut

Maandag

Donderdag

Dinsdag

woensdag

Vrijdag

Vandaag reis ik weer terug naar Tilburg na 
een weekendje bij mijn ouders te zijn geweest. 
Eenmaal weer in het gezelligste stadje aange-
komen spring ik op de fiets richting de UB (uni-
versiteitsbibliotheek). De tentamens zijn om 
de hoek dus het wordt tijd om eens flink aan 
de studie te gaan. In de UB zijn altijd wel een 
aantal dispuutsgenoten te vinden. Tussen het 
studeren door drinken we gezellig samen kof-
fietjes in de koffiecorner en kletsen we wat bij. 
Na een lange dag studeren fiets ik weer naar 
huis en plof ik op de bank bij mijn huisgenoten.

Vandaag staat de dispuutsvergadering op de 
planning. Iedere twee weken op dinsdag komen 
we met het dispuut samen om te vergaderen 
over van alles en nog wat. Naast het serieuze 
vergaderen wordt er natuurlijk vooral lekker 
gedronken en ook veel gekletst en gelachen sa-
men. Na de vergadering blijven er nog een aan-
tal hangen en wordt het toch weer wat later 
dan gepland. Altijd leuk die spontane avondjes.

Het is heerlijk weer vandaag dus hebben we 
besloten om met een aantal van het dispuut 
heerlijk naar het spoorpark te gaan. Met 
wat despo’s genieten we de hele dag lekker 
van het zonnetje. In de avond heb ik nog een 
korte vergadering met een commissie van 
het dispuut. We gaan een dispuutsweekend 
plannen voor in de zomer, zo veel zin in!

Donderdag is het weer tijd om even de boeken in 
te duiken. Morgen staat er een deadline voor een 
paper dus dat wordt even blokken, maar van-
avond kunnen we weer lekker los. Er is vanavond 
namelijk een feest bij Plato! Eerst gaan we met 
mijn dispuut en een herendispuut van Plato lek-
ker borrelen in de bar van de mannen. Na wat 
drankspellen en iets te veel biertjes vertrekken 
we richting Plato om daar het feest voort te 
zetten.

Vandaag is de kater erg aanwezig. Ik heb dan 
ook helemaal niks op de planning staan van-
daag. Lekker uitkateren en misschien bestel ik 
zo wel Maccie… Richting de avond trein ik weer 
naar thuisthuis (naar mijn ouders) om daar 
weer even bij te komen van de hele week 

Een week in het leven van
Een lid van een herendispuut

Maandag

Donderdag

Dinsdag

woensdag

Vrijdag

De week is weer begonnen. Vandaag chill ik hem 
lekker met mn maten van het dispuut op ons 
dispuutshuis. Ik woon hier al sinds mijn eerste 
jaar bij het dispuut en er is altijd wel iets te 
doen op huis. Vanavond gaan we met een paar 
voetbal kijken in de bar met een pilsje. 

Ook aan de studie moet gedacht worden dus 
vandaag ga ik even wat uurtjes blokken in de 
UB (universiteitsbibliotheek). Die studiepunten 
komen helaas niet vanzelf. Ik ga samen met 
wat dispuutsgenoten dus de pauzes zijn altijd 
gezellig. Na het studeren fietsen we weer sa-
men naar huis en koken we een heerlijke maal-
tijd. Na het eten drinken we nog wat biertjes en 
dan is de dag alweer voorbij. 

Naast gewoon lid te zijn van het dispuut ben ik 
ook penningmeester van het dispuut. Vandaag 
ga ik aan de slag met de begroting en wat an-
dere penningzaken. Vanavond staat onze ver-
gadering week op de planning dus moet alles 
weer even op orde zijn. Vergaderen is altijd erg 
leuk bij ons. We zuipen vooral erg veel en tussen-
door discussiëren we over verschillende punten 
die besproken moeten worden.

Een kleine kater van gisteren avond is wel aan-
wezig, maar er moet ook gewoon gewerkt wor-
den vandaag. Ik ga met een aantal mannen van 
het dispuut een dagje in het magazijn werken. 
Niet het leukste werk, maar je verdient wel lek-
ker. Eenmaal weer thuis van werk gooien we wat 
pizza’s in de oven en kijken we een potje voetbal. 
Hierna maken we ons klaar voor een avond zui-
pen. Zo komen er meiden van een vrouwendispuut 
langs om te borrelen en daarna gaan we naar een 
feest bij Plato. Deze avonden zijn altijd mooi.

Vandaag een nog iets grotere kater dan gister 
helaas, maar het was het zeker waard. Ik heb 
genoten van de avond. De planning van vandaag: 
uitbrakken. Lekker met z’n alle op de bank en 
vooral niet te veel doen.

14 15



16 17

Interesse? Meld je aan voor de informatiebijeenkomst en  

actuele mogelijkheden via mijnidealebijbaan@pondres.nl

Zoek je een bijbaan?

 Wij bieden je  
dé flexibele en  

gevarieerde bijbaan 
met leuke extra’s
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Onze Sociëteit

Binnen kijken in 
Akademeia? Klik hier! 

http://virtualbedrijfspromotie.nl/Publictours/web/index.htm
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Openheid

Veelzijdigheid

Gelijkwaardigheid

LENTE LOOPBAAN EVENEMENT 
2021

Op 19 mei 2021 was de 
eerste editie van het Lente Loop-

baan Evenement. Dit is een evene-
ment waar werkgever en student dich-
ter bij elkaar komen. Bedrijven kunnen 

zich profileren tegenover hun toekomstige 
werknemers en studenten krijgen de mo-

gelijkheid om zich voor te bereiden op 
hun loopbaan. Het evenement biedt ook 

de mogelijkheid om contacten te leg-
gen voor een toekomstige baan 

of stageplek.

Interview met Tim Helmer

Dit jaar was de eerste editie van het Lente Loop-
baan Evenement, jij mocht deel uit maken van 
deze nieuwe commissie. Hoe heb je dit ervaren?

Ik vond het een hele mooie en leerzame ervaring. Ze-
ker als eerstejaars Platoon had ik niet gedacht dat 
het HB (en RvA) mij zouden kiezen om onderdeel uit 
te gaan maken van dit bestuur, ook al had ik genoeg 
relevante ervaring. Ik vond het dan ook helemaal ge-
weldig om zo vroeg in mijn Plato carrière iets moois 
voor de vereniging te kunnen doen samen met een 
fijne gemotiveerde groep mensen. We hebben er uit-
eindelijk echt hard voor moeten werken, maar ik denk 
dat we terug kunnen kijken op een succesvolle eerste 
editie en dat we trots mogen zijn op wat we neer heb-
ben gezet!

Wat is jouw grootste leerpunt geweest tijdens 
deze commissie?

Mijn grootste leerpunt is toch wel, heel ironisch (het 
thema was Route ’21: Mentaliteit naar Flexibiliteit), 
flexibiliteit geweest. Er kwam enorm veel kijken bij de 
organisatie van het LLE, en hier en daar gebeurden 
onverwachte dingen. Door goed samen te werken en 
goede voorbereiding konden wij deze onverwachte 
gebeurtenissen goed opvangen en ik denk dat deze 

     

kennis en ervaring enorm waardevol kan en gaat zijn, 
ongeacht in welk werkveld ik later terecht kom.

In welke opzichten is het LLE waardevol voor Pla-
tonen?

Het LLE is waardevol voor Platonen omdat zij tijdens 
het evenement de kans krijgen om op een informele 
manier kennis te maken met een hoop verschillende 
bedrijven uit de regio. Veel carrière evenementen in 
Tilburg werken graag met grote namen, wat ook lo-
gisch is. Maar ik denk juist dat onze kracht is dat wij 
ook de minder bekende en regionaal georiënteerde 
bedrijven een podium geven, zodat zij aan studenten 
kunnen laten zien wat zij allemaal te bieden hebben.

Waarom is het belangrijk dat studenten zich ori-
enteren op de arbeidsmarkt?

Ik denk dat het belangrijk is voor studenten om zich 
te oriënteren op de arbeidsmarkt, omdat deze con-
tinu veranderd. Takenpakketten en functies worden 
steeds breder en flexibeler opgesteld en ingedeeld en 
dat vraagt om goede research. Misschien kom je er 
op die manier achter dat je beoogde functie eigenlijk 
helemaal niks voor jou is. Daarnaast is het ook goed 
voor studenten om te weten dat je voor een mooie, 
succesvolle carrière niet altijd naar de grote namen of 
multinationals hoeft te gaan. Lokaal en regionaal zijn 
verschillende succesvolle bedrijven te vinden waar je 
aan een prachtige carrière kan bouwen, en tijdens een 
goede oriëntatie kan je deze bedrijven vinden.22 23
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HOROSCOOP

Actief bij comissies 
Knoeit veel bier 
Sneuvelt snel 
Haalt studiepunten 
Een echte flirt   
Ruggengraat  

Ontdek hier wat voor Platoon jij gaat worden!

STEENBOK

Actief bij comissies 
Knoeit veel bier 
Sneuvelt snel 
Haalt studiepunten 
Een echte flirt   
Ruggengraat  

Actief bij comissies 
Knoeit veel bier 
Sneuvelt snel 
Haalt studiepunten 
Een echte flirt   
Ruggengraat  

Actief bij comissies 
Knoeit veel bier 
Sneuvelt snel 
Haalt studiepunten 
Een echte flirt   
Ruggengraat  

Actief bij comissies 
Knoeit veel bier 
Sneuvelt snel 
Haalt studiepunten 
Een echte flirt   
Ruggengraat  

Actief bij comissies 
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Sneuvelt snel 
Haalt studiepunten 
Een echte flirt   
Ruggengraat  

Actief bij comissies 
Knoeit veel bier 
Sneuvelt snel 
Haalt studiepunten 
Een echte flirt   
Ruggengraat  

Actief bij comissies 
Knoeit veel bier 
Sneuvelt snel 
Haalt studiepunten 
Een echte flirt   
Ruggengraat  

Actief bij comissies 
Knoeit veel bier 
Sneuvelt snel 
Haalt studiepunten 
Een echte flirt   
Ruggengraat  

Actief bij comissies 
Knoeit veel bier 
Sneuvelt snel 
Haalt studiepunten 
Een echte flirt   
Ruggengraat  

Actief bij comissies 
Knoeit veel bier 
Sneuvelt snel 
Haalt studiepunten 
Een echte flirt   
Ruggengraat  

Actief bij comissies 
Knoeit veel bier 
Sneuvelt snel 
Haalt studiepunten 
Een echte flirt   
Ruggengraat  

WATERMAN         VISSEN

RAM STIER TWEELINGEN

KREEFT LEEUW MAAGD

WEEGSCHAAL SCHORPIOEN BOOGSCHUTTER
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