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Geboren in Nieuw-Vennep, 23 
jaar, studeert Strafrecht. 

Wat is jouw motto? Wat zou niemand van jou 
verwachten? 

Wat is jouw ‘guilty 
pleasure’? 

“Dat is ‘you can never be 

overdressed, or 

overeducated’. Dat is wel 

echt mijn levensmotto, 

haha!” 

“Mensen verwachten altijd 

dat ik heel lief ben, een echt 

meisje-meisje. Maar dat valt 

eigenlijk wel heel erg mee. 

Zo doe ik bijvoorbeeld aan 

Crossfit, een best wel heftige 

sport met veel 

gewichtheffen. Daar lopen 

echt wel hele stoere 

vrouwen tussen!” 
 

“Heel fout, maar dat is 

toch wel echt Temptation 

Island! Heerlijk 

leedvermaak en daarnaast 

lekker makkelijk om weg te 

kijken; wanneer je even 

lekker je hoofd wil 

leegmaken!”  
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Hoi Romy! Vertel eens kort 

iets over jezelf. Wie ben jij? 

 

“Hoi! Ik ben Romy van 

Eekeres en ik ben 

drieëntwintig jaar oud. Ik 

kom uit Nieuw-Vennep, hier 

ben ik dan ook geboren en 

getogen. Sinds februari ben 

ik naar Leiden verhuisd en 

woon ik samen met mijn 

beste vriend op een 

verdieping in een 

studentenhuis. Super 

gezellig! 

 

Ik woon dus sinds niet heel 

lang in Leiden en hou er 

daarom van om lekker de 

stad in te gaan en 

bijvoorbeeld terrasjes te 

pakken met vrienden en 

vriendinnen. Verder studeer 

en sport ik veel, en ben ik 

veel te vinden bij SOS! Zo 

heb ik dan ook super veel 

zin om binnenkort mee te 

gaan naar de 

schietvereniging!  

 

Daarnaast heb ik nog een 

bijbaantje in Nieuw-Vennep 

voor twee dagen in de week. 

Ik werk daar met heel veel 

plezier bij de Bruna.   

 

Volgend jaar ga ik 

stagelopen bij het OM bij de 

afdeling Interventies. Daar heb 

ik nu al super veel zin in!  

 

Qua studie liggen mijn 

interesses vooral bij het 

jeugdrecht en het strafrecht. Ik 

vind dan ook de combinatie 

van deze twee rechtsgebieden 

super interessant. Het leukste 

hieraan vind ik het ‘menselijke 

aspect’, waarbij de 

psychologie toch ook naar 

voren komt!” 

 

“You can never be 
overdressed, or overeducated.” 

Wat zou je gaan studeren als je niet voor Rechten was gegaan? – “Dan was ik psychologie gaan 

studeren. Toch denk ik dat rechten mij beter ligt, omdat het zo maatschappelijk is. Bij psychologie 

krijg je natuurlijk ook heel veel te maken met statistieken enzo, en dat is gewoon niet helemaal mijn 

ding.”  

 

Wat wilde je “later” worden toen je klein was? – “Ik wilde altijd dierenarts worden. Ik heb op de 

middelbare school ook speciaal daarvoor een vakkenpakket gekozen, maar dat ging gewoon echt 

niet, aangezien natuur- en scheikunde niet echt mijn ding waren. Toen heb ik die droom laten 

varen, en heb ik mijn profiel omgegooid naar een meer maatschappelijk profiel. Dat was echt een 

verademing! Uiteindelijk denk ik dat het maatschappelijke profiel ook echt veel beter bij mij past.” 
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“Doe leuke ook dingen naast je studie, 
want dat geeft je gewoon enorm veel 

energie!” 

Waarom ben je lid geworden bij SOS Leiden? – “Ik heb bij mijn vorige master hele leuke ervaringen 

opgedaan bij mijn studievereniging en hoorde van vriendinnetjes op de master strafrecht dat het 

heel leuk is bij SOS! Toen dacht ik: ik schrijf me gelijk in! Ik vind het super leuk dat je informele 

dingen doet, zoals borrels, maar dat er ook activiteiten zijn waarbij je kennis maakt met de 

strafrechtelijke praktijk.”  

 

Waar zie jij jezelf over 10 jaar? – “Dit vind ik echt lastig. Ik hoop gewoon, heel cliché, maar dat ik 

een leuke baan heb waar ik me op mijn plek voel, een leuk huisje, misschien een kindje… Op dit 

moment denk ik dat ik bij het OM wil werken. Het liefst zou ik dan iets met jeugd, gezin, huiselijk 

geweld of zeden willen doen!” 

 

Waar ben je het meest trots op? – “Daar kan ik kort en bondig over zijn: dat ik mijn master 

jeugdrecht heb gehaald!” 

 

Wil je nog iets meegeven aan je medestudenten? – “Misschien klinkt dit een beetje raar uit mijn 

mond, omdat ik altijd een beetje een stresskipje ben qua studie. Maar, probeer gewoon te genieten 

naast je studie en ook leuke dingen te doen! Bijvoorbeeld met SOS, want dat geeft je gewoon veel 

energie. Er is ook nog een leven naast je studie, en ik denk dat veel mensen dat af en toe 

vergeten!” 

 

 

 

 

 

 

 


