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De tweede dag van commissievergaderin-
gen is inmiddels aangebroken. Het belooft 
een lange, vruchtbare dag te worden. Dat 
liet de Commissie INDE vanochtend goed 
zien, ze waren flink aan het pennen over hun 
appendix, IC’s en OC’s waarvan uiteindeli-
jk de beste democratisch werd verkozen.

Onder begeleiding van commissievoorzit-
ter Coen Wolters werd er hard vergaderd 
over het vraagstuk dat gaat over het  plan-
nen van een Europese Commissie voor 
een energie-unie. Hoe kan de EU meer 
energie-efficiëntie en diversificatie van 
energieleveranciers bewerkstelligen? 
Er werd gepraat over voorwaarden voor 
de energie-unie. Er was sprake van een 
goede samenwerking tussen de landen 
onderling, ze lieten elkaar goed uitpraten 
en er was eigenlijk geen groot menin-
gsverschil waarneembaar. Veel van de 
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Ken je
landen gingen mee met elkaar. De com-
missie INDE vergadert nog over plan-
nen voor de energie-unie. Er zouden in 
dat geval  wel de nodige voorwaarden 
moeten worden getroffen. Dit zodat er 
géén misbruik van gemaakt kan worden 
en er dus vooral ook duidelijkheid is.

De Commissie Industrie, Onderzoek en 
Energie, bestaande uit: Tristan Quadak-
kers, Giel Cox, Lisa Jiang, Joep Joosten, 
Febe Gerets, Cameron Bosch, Vere de 
Jong, Tom Grisez, Dorian Quodbach, 
Justin Delahaye, Thijs Römelingh en 
Kyra Noordhof, zal nog hard moeten 
werken vandaag. Wel is er een goede sa-
menwerking zichtbaar en er worden veel 
goede ideeën ingebracht dus wij hebben 
er het volste vertrouwen in dat ook zij 
een goede resolutie zullen voortbrengen.

Volledige naam?
Max Alexander de Rijk

Wat is je grootste 
MEP-blunder?
‘Dat was dit jaar… 
Het vergeten van 
mijn stropdas.’

Wat is je guilty pleasure?
‘Disney films.’

Met welke mep commissie voorzitter 
wil je het liefste een beschuitje 
eten?

‘Beatrix. oh commissie voorzitter? Ik denk 
dat Bart er het meeste bij in de buurt 
komt.’

ochtendritueel
‘Douchen en heel veel koffie.’

        

  ‘Humans of MEP’
Als journalisten vinden wij het leuk om af en toe een babbel te maken met jullie, zo 
komen wij leuke verhalen te weten die achter jullie schuilen. Wie lopen er eigenlijk al-
lemaal rond in de wandelgangen van Rolduc? Gisteren spraken wij Zoë Berghmans.

‘Ik teken. Ja, ik houd echt heel veel van abstracte kunst. Ik vind het heel erg interes-
sant, want het is het gevoel dat je creëert. Realistische kunst kan ook heel mooi zijn, 
maar in de realiteit leven wij al. Iets abstracts is toch iets heel anders. Het is de realit-
eit, maar dan vervormd, de indrukken die je dan krijgt. Ik teken van allerlei soorten 
dingen want ik wil alles wel een beetje kunnen, dus ik ben aan het oefenen. Maar 

abstract schilderen is wel fijner dan tekenen, de materialen zijn bij tekenen minder fijn 
en dat is moeilijker.’
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Commissie Economische en Monetaire ZakenKen je

SnowWorld: May the odds be ever in your favor! 

Nadat wij als journalisten vorig jaar ook 
lange dagen vol vergaderingen hebben 
moeten doorstaan, weten wij als geen 
ander hoe je deze het beste doorkomt. 
Hieronder volgen wat tips die ons scherp 
hielden vorig jaar:

Blijf genoeg drinken, je lichaam heeft 
voldoende vocht nodig. Denk hierbij aan 
koffie, thee maar natuurlijk ook water.

Blijf rechtop zitten, als je gaat hangen op 
tafel gaan je ogen sneller dicht.

Vergeet niet dat ook je 
commissievoorzitter en commissieleden 
het zwaar hebben, praat dus niet door 
elkaar heen.

Af en toe een grapje kan, lachen geeft je 
frisse energie.

Zet ramen open, frisse lucht verdrijft nare 
geurtjes.

Ontbijt en lunch goed, dit is pure energie 
die je hard nodig zult hebben.

Een volle blaas zorgt voor nul 
concentratie, ga dus op tijd naar het toilet.

Wissel tussendoor van plaats, nieuwe 
bondgenoten worden gevonden en je 
krijgt een letterlijke én figuurlijke nieuwe 
invalshoek.

En het allerbelangrijkste: respecteer elkaar 
en houd er plezier in!

Deze commissie zit vol met ideeën en gaat 
deze ideeën nu beter uitwerken tot echte 
OC’s. Deze commissie bestaande uit: 
Louisa Overschie, Lieke Peeters, Jesper 
Levels, Lars Cams, Dorien Weijtjens, 
Jop Sforza, Anouk de Bruin, Pleun 
Herder, Thijs van der Vleuten, Armand 
Gozé, Sverre Kelderman en Pommeline 
Montijn sterk vertegenwoordigd.

De MEP-Press wenst de hardwerkende 
Commissie Economische en 
Monetaire Zaken heel veel succes. 
Wij geloven er in ieder geval in 
dat er een sterke resolutie uitrolt.

 
De ochtend is pas net van start gegaan 
maar de commissie EMZA  zat al vroeg 
klaar. Deze commissie heeft dan ook 
een lastig onderwerp. Wat moeten we 
namelijk doen met de enorme schulden 
in bepaalde Zuid-Europese landen? Is 
de staat verantwoordelijk, zijn wijzelf 
verantwoordelijk? Zeer moeilijke kwesties 
passeerden de revu, waar de commissie 
onder leiding van Emmy Pinckaers en 
Anne Visser sterk over discussiëren. 

De meningen van de gedelegeerden liepen 
sterk uiteen. Duitsland was vooral voor 
grote Europese oplossingen. Tsjechië 
en Estland daarentegen  wilden vooral 
duidelijke doelen voor ieder land. “Je kunt 
niet zomaar ieder land met schulden gaan 
helpen, we hebben een duidelijke richtlijn 
nodig”, werd door meerdere gedelegeerden 
een paar keer herhaald. Duidelijke 
taal, waardoor de landen langzaamaan 
tot overeenstemming kwamen door 
verschillende organen in te zetten. 

winst vandoor gaat. Welke commissie 
krijgt de eer en mag zich de beste 
commissie noemen?  Breng nog even je 
stem uit op de poll via onze MEP-app!

We zullen het vanavond zien. Om 20.00 
uur staat de bus klaar om jullie naar 
het strijdveld te brengen. Maar vergeet 
zeker niet je handschoenen mee te 
nemen anders kan je niet aan de 
strijd beginnen. Na alle inspannigen, 
wordt er natuurlijk ook gezorgd voor 
wat ontspanning in de après-ski hut.

Maar onthoud: “May the odds 
be ever in your favor.”

Vanavond is het zover, de avond waarop 
je vrienden vijanden worden. De avond 
waarop jouw formele kleding wordt 
verwisseld voor een stuk warmere kleding. 
De avond waarop je moet opletten dat er niet 
zomaar een sneeuwbal naar je hoofd wordt 
gegooid. Sneeuwballen, warme kleding? 
Inderdaad, vanavond is het eindelijk tijd 
voor een teambuilding in SnowWorld!

Na een lange dag vergaderen mogen jullie 
vanavond de strijd aan gaan met de andere 
commissies. Door middel van verschillende 
spellen, waarbij vaardigheden als snelheid, 
kracht en inzicht zeker van pas komen, 
wordt er vanavond besloten wie er met de 

 Lange dagen vol 
vergaderingen 

overleven...


