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Door: Peter Perton
Hoodvlog is nu!
In een digitale wereld waarbij alles draait om “stay connected”, is het ook niet meer te bedenken dat
je zonder een telefoon op stap gaat. Daarom wil ik verandering brengen in verslag uitbrengen van de
dag. Hoe beter dit te doen dan door een hoodvlog te maken. Een hoodvlog is een video logboek,
waarbij je de gebeurtenissen van de dag beschrijft door je zelf te filmen terwijl je praat. In de meeste
gevallen loop je dan ook door de hood (neigbourhood oftewel buurt). Aan de hand van deze
hoodvlog zal ik dan ook proberen u een beter inzicht te geven van vandaag 14-10-2016 op de
studiereis. Voor u die totaal niet houden van deze digitale nonsens heb ik ook een korte executive
summary gemaakt van de dag, die hieronder te vinden is. Voor de mensen die nu warm zijn gelopen
voor het digitale tijdperk en de hoodvlog willen bekijken, klikt u op deze link.
Executive summary:
07:30; Wat gaat nu de wekker al? Wat is het weer vroeg, toch maar even snoezen.
07:38; Oké toch maar eruit, slapen komt toch niks meer van, gelijk maar door naar de badkamer. In
de badkamer had zich ondertussen al een rij gevormd van hier tot aan de voordeur, waardoor
douchen even duurde.
07:58; Hèhè eindelijk beneden in de keuken. Waar de rij nog zo net boven stond heeft deze zich nu
verplaats naar de keuken bij het gasfornuis. De aroma van de overheerlijke versgebakken
pannenkoeken van Abby werden langzaam verspreid in de neusgaten van alle deelnemers, die
daardoor ook hier weer netjes in de rij stonden.
08:30; Na een heerlijk ontbijt en onze tanden te hebben gepoetst was het weer wachten op Jules die
weer zijn haar moest doen. Onder het motto je make-up moet altijd goed zitten waren we dan ook 5
minuten later onderweg naar onze eerste excursie.
09:00; Een zeer lange gevaarlijke rit later met meneer Muitman (daan) waren we dan toch nog heel
aangekomen op bestemming. Voor de verder informatie over deze excursie verwijs ik u dan ook naar
de visitreports hierover. Doordat we bij een bepaalde locatie van de excursie onder een hek moesten
doorkruipen duurde het niet lang voordat de politie was gearriveerd. Helaas moest Ruben als enig
van de groep zijn ID-kaart laten zien omdat hij een iets ander uiterlijk als de rest van de groep had.
15:15; Na een kwartier uitloop was het dan toch zover, het einde. De studiereisdeelnemers hadden
tijdens de excursie veel moeite met de brandende hitte van de Louisiana Sun, waardoor helaas Alex
weer te kampen had met zijn gezondheid. Gelukkig zat er in het wollen pakketje van Ruben genoeg
water om hem weer helemaal beter te maken. Ook de vermoeidheid van 14e dag studiereis was bij
veel deelnemers en begeleiders te merken waardoor een aantal waren weggedommeld tijdens de
presentatie. Toch zat de stemming er goed in toen we terug reden naar het hostel.
15:45: Aankomst hostel. Zo moe als iedereen net was, zo actief was iedereen nu om zijn koffer in te
pakken. Sommige waren al zo slim geweest om hun koffer van te voren in te pakken waardoor deze
mensen lekker een potje konden kaarten.
18:00; Stoomboot tour. Oh nee deze taxi schiet niet op! We moeten er echt om 6 uur zijn anders
redden we het niet. Oké mannen stappen we uit en rennen we? Ja goed Idee! Na 10 minuten rennen
kwamen we al hijgend aan bij de haven. Maar waarom is hij er nog en waarom is iedereen zo rustig?

Blijkt dat de boot gewoon 1 uur later vertrekt, maar dat je al vanaf 6 uur kan eten op de boot, afijn
we konden eten wat de sfeer al weer ten goeden kwam. Na lekker te hebben gedineerd en al het bier
op de boot te hebben opgedronken (want ja we zijn Nederlanders en we hebben alles afgekocht)
kwam de stoomboot tour ten einde. De nog kleine alcoholische versnapering in een van de vele bars
in New Orleans gaf het einde aan van deze dag waarop iedereen zijn eigen weg ging.

