Reisverslag 4/10/2016
Door: Paul Bakker en Thom Brand
6:45 De tijd dat bij een aantal mensen het laatste beetje jetlag, hoge nood of honger ervoor heeft
gezorgd dat ze hun weg naar de woonkamer hebben gevonden. Toch duurt het nog eenvoudig tot
7:30 dat de meeste mensen wakker zijn. Met nog slaperige oogjes sluiten zij bij het ontbijt aan. Het
is te zien dat het beerpongen een aantal personen parten heeft gespeeld.
7:15 Tijd om te vertrekken. Op de stoep staan de laatkomers nog – tot groot ongenoegen – hun half
gare broodje ei naar binnen te schuiven. Na de eerste metro naar Manhattan te hebben gemist,
staan we dan toch in de G-wagon. Aan de voet van The Freedom Tower staat dan de meest
majestueuze terminal waar wij onze reis naar Stevens Institute vervolgen. But as a wise New Yorker
once said: “It’s just a fucking train to Hoboken”.
10:00 Na een “half uur” – in werkelijkheid 10 minuten – te hebben gelopen. Worden we in de Board
Room van Stevens Institute ontvangen. Daar krijgen wij college van het voormalige hoofd van
ruimtelijke planning van de stad New York. Onderuitgezakt in de meest comfortabele stoelen en met
uitzicht over de skyline van New York wordt onder andere het Hudson Yards project van maandag
nog een grondige review gegeven.
12:30 Met maar weinig tijd te gaan wagen wij ons aan de kantine van Stevens Institute. Al snel was
duidelijk dat de plaatselijke Ria’s niet op de komst van 25 hongerige civielers hadden gerekend. Met
moeite was uiteindelijk iedereen voorzien van burger of iets anders. Nadat Hidde vakkundig een
burrito had vermoord, was het tijd om snel nog even de WC te bezoeken. Hier leerde hij – net als
Peter op een later moment – het Amerikaanse WC hokje kennen. Het is lastig als gezonde lange
Nederlandse jongen niet bij iemand naar binnen te kijken.
14:30 (half uurtje vertraging) Wat is het verschil tussen een BuLa en de Studiereis? Tijdens de BuLa
gaan er pas blikjes na afloop van de excursie open. Ook al probeerden mensen nog enigszins discreet
de blikjes te openen, heeft iedereen miserabel gefaald. Jullie hebben allemaal een onvoldoende.
16:15 Na een college over het hoogwaterbeschermingsplan van de stad New York en een
onregelmatigheid in de WC was het tijd om wederom het onmogelijke na te jagen; een open
Rooftop Bar. Ook vandaag geen gelukt. Net als Peter in zijn zoektocht naar de Iphone 7+.
Al met al een zeer geslaagde dag. De laatste zonder onze 24e deelnemer. Kai, een fijne vlucht
toegewenst en we zien je morgen!

