
Speeddaten 
met bekende Groningers #2 Reserveer een date op de nacht van de student (15 september) door een mail

te sturen naar: studium@rug.nl, onderwerptitel: ik wil een date

Kasper Peters Stadsdichter
Brommerdichter Kasper Peters reist van school naar school voor poëzielessen. Hij is stadsdichter van 
Groningen, schrijver, theatermaker en voordrachtskunstenaar. Samen met zijn gesprekspartner maakt 
hij in 5 minuten een gedicht. Thema’s: dichten, schrijven, toneel spelen en vrij associëren.

Paul de Rook  Alles over de stad
Wethouder Paul de Rook (D66) bestuurt de stad. Vragen over het culturele aanbod, 
sportvoorzieningen, fietspaden, het vinden van een kamer of de plannen voor het 
Groninger Forum? Dit is je kans. Thema’s: kunstbeleid, sport, verkeer en wonen.

Eva Slot Verliefdheid & relaties
Studentenpsycholoog Eva Slot adviseert studenten die (psychische) problemen hebben, eenzaam zijn of worstelen met 
levensvragen. Veel studenten komen met vragen over verliefdheid, relatieproblemen en vriendschappen. Smoorverliefd 
of net gevloerd door liefdesverdriet? De studentpsycholoog geeft raad. Thema’s: verliefdheid, relaties en vriendschappen 

Tim Runia Vlogger en backpacker
Hanzestudent Communicatie Tim Runia maakte furore als de winnaar van  het BNN-programma ‘3 Op Reis Back-
pack’. Naast de videoblogs over alle landen die hij heeft verkend, maakte hij de webserie Talentloos TV en liep hij 
stage bij BNN-VARA als videomarketeer. Thema’s: videoproductie en regie, reizen en avontuurlijke vakanties.

Jennifer Wichers Judoka en doorzetter
Op haar 14de won Hanzestudent sportstudies Jennifer Wichers goud op de Olympisch jeugdspelen. Na veel bless-
ureleed werkt ze sinds 2013 aan haar comeback en ze schreef een bekroonde scriptie over ‘Judo and Entrepreneur-
ship’. In gesprek met een doorzetter. Thema’s: judo, topsport, tegenslagen overwinnen en ondernemerschap.

Martijn Swierstra Brouwer van het Martinus-biertje
Martinus is een echt Gronings biermerk dat wordt gebrouwen in de binnenstad. Sinds kort is 
de Martinus Pale Ale ook te drinken in het Usva-cafe. Martijn laat je tijdens deze speeddate 
verschillende biersoorten van Martinus proeven.

Kees Willemen  Politiek cartoonist en sneltekenaar
Politiek tekenaar Kees Willemen maakte meer dan 40 jaar cartoons over het universitaire leven voor de Gron-
ingse universiteitskrant UK. Als sneltekenaar kan hij in vijf minuten je portret maken. Ga met hem in gesprek 
en laat je tegelijkertijd portretteren door een kritische en eeuwig jonge geest. Thema’s: de nieuwe universiteit, 
studentenprotest,  academische vorming en (snel)tekenen.

Niels Taatgen Multitasken, kan dat?
Tegelijkertijd studeren, je apps checken en muziek luisteren. Kan dat? Hoogleraar kunstma-
tige intelligentie Niels Taatgen weet het (genuanceerde) antwoord. Als RUG-docent van het 
jaar kan hij het ook prima uitleggen. Thema’s: multitasken, concentratie en marathons lopen.


