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‘Niet studeren 
voor een zesje’

Intro

Goed Intro-weer vandaag! Het blijft droog en

met temperaturen van net boven de twintig

graden wordt het zowaar een beetje zomer.

Voor de mensen die het interesseert: dat

komt door een hogedrukgebied. Gisteren waren er nog

verschillende bleke blote benen en buiken te zien. Die

kunnen nu aan een kleine inhaalslag beginnen op de 

zongebruinde mensen die wél op vakantie zijn geweest,

want de zon laat zich geregeld zien.

Studeren aan de TU/e is
spannend en uitdagend,
“maar niet bepaald 
gemakkelijk”. Die 
waarschuwing gaf
prof.dr. Hans Niemants-
verdriet, decaan van de
faculteit Scheikundige
Technologie, maandag-
middag in zijn welkomst-
woord aan de circa 980
deelnemers aan de Intro-
week. Niemantsverdriet
verving rector prof.dr.ir.
Hans van Duijn, die nog
vakantie viert.

Van TU/e’s Europese
topdrie-positie op onder-
zoeksgebied en haar goede
reputatie op onderwijs-
gebied tot het mooie van de
studententijd en de steeds
internationaler wordende
campus: alle passeerden
maandagmiddag bij de
opening de revue. In vogel-
vlucht gaf hij zijn toe-
hoorders een impressie
van de universiteit, het 
studentenleven en de stad,
en van de mogelijkheden
voor studenten hierin. De
decaan drukte de nulde-
jaars op het hart hieraan
vooral actief bij te dragen,
maar wees er ook op dat
studeren aan de TU/e niet
gemakkelijk is. Deson-
danks moeten de nieuwe-
lingen het onderste uit de
kan halen, aldus
Niemantsverdriet, en niet
studeren voor een zesje,
maar streven naar tenmin-
ste een acht: “Alleen dán
maak je kans op nieuwe
technologie”. Bovendien,
zo had hij even daarvoor al
verkondigd, heeft de TU/e
een goede reputatie waar-
op ze bijzonder zuinig is. 
Maandagochtend leek er
nog even onduidelijkheid
over wie namens het
College van Bestuur de
openingsrede zou houden.
Rector Van Duijn, die in

het programmaboekje
werd aangekondigd, geniet
namelijk nog van zijn 
vakantie. In de wandel-
gangen werden de decanen
en vice-rectoren prof.dr.ir.
Dick van Campen
(Werktuigbouwkunde) en
prof.dr.ir. Jeu Schouten
(Industrial Design)
genoemd, evenals oplei-
dingsdirecteur dr.ir. Bram
de Kraker van Werktuig-
bouwkunde. Uiteindelijk
betrad Niemantsverdriet
echter het podium.
Volgens Henri in ’t Groen
van het Studenten Service
Centrum is deze overigens
metéén gepolst toen bleek
dat de rector niet beschik-
baar was. “We hebben
nooit andere mensen 
benaderd.” Helaas was het
programmaboekje toen al
gedrukt. “Wij hadden
graag aan het begin even
onze nieuwe rector voor-
gesteld. Maar vrijdag
tijdens de cantus is hij er
alsnog.”

Waardig
Vorig jaar moest het
College van Bestuur het
tijdens de opening ook
laten afweten; toenmalig
Natuurkundedecaan
prof.dr.ir. Wim de Jonge
heette de nieuwkomers
toen welkom. Volgens ir.
Harry Roumen, secretaris
van de universiteit, houdt
in principe de rector of één
van de vice-rectoren het
openingswoord. “Maar een
decaan is wat mij betreft
ook een waardige woord-
voerder namens de rector.
De introgangers zal het
trouwens sowieso weinig
uitmaken.”/.

TIW-groepje Beestenboel beet het spits af bij het vla-sjoelen met ananas. Foto’s: Bram Saeys

Geen enkele constructie van de nuldejaars Bouwkundestudenten kon het geweld van de brandweerspuiten weerstaan.
Zie pagina 3 voor een uitgebreid verslag.



16 augustus 2005 Cursor
2/ Intro

“We staan nog aan het prille
begin van de Intro”, legt intro-
papa Bart Knijnenburg uit. Hij
krijgt direct bijval van een van
zijn kinderen: “We weten in elk
geval al hoe iedereen heet, dus
dan ken je elkaar al best goed”,
vindt Wouter van Deurzen. Dat
geldt dan niet helemaal voor 
intromama Willemyn Slikker, zij

heeft soms wat moeite met de
namen van haar kersverse
kroost. Mama vindt zichzelf de
papa van de groep; ze heeft de
grootste mond en drinkt bier.
Papa Knijnenburg is meer van
de voorbereiding, de verzorging
en organisatie. Hij voedt de
kinderen dan ook regelmatig
met zeer gezonde salmiak
lollies. Papa lust geen bier, wel
mixjes. “Cola is ook erg lekker.”
Volledig opgeleid zijn papa en
mama niet. Feest en vakantie 
beletten hen om alle voorberei-
dingscursussen voor het ouder-
schap te volgen. Het gebrek aan
kennis is soms zichtbaar, tussen
de activiteiten door slaat af en
toe de verveling toe in de bende
van de Beestenboel. De kinderen
kijken dan een beetje om zich
heen en zien andere kinderen
diverse spelletjes doen. Hun
papa en mama schudden die
niet zomaar uit de mouwen.
Papa beseft zijn nalatigheid en
kijkt een beetje beteuterd: “We

waren te lui om mee te doen dus
nu schieten toch wel wat te
kort”. Toch lijkt de groep er niet
erg onder te lijden. Zij krijgen
genoeg liefde en aandacht van
Willemyn en Bart. Bovendien
zijn ze experts in het rupsen.
Deze ingewikkelde techniek
willen ze graag overbrengen op
de volgende generatie, en met
succes. “Rupsen is gaaf!
Binnenkort kunnen we foutloos
rupsen”, roept papa enthousiast.
Op het veld proberen diverse 
introgroepen hun techniek (tot
nu toe tevergeefs) te evenaren.
Beestenboel is er het beste in.
Ondanks de beperkte ervaring
van hun ouders zijn de verwach-
tingen van de introkids hoog:
“Ze moeten een stukje levens-
ervaring overdragen, ons intro-
duceren in het studentenleven
en ons op het eerste biertje van
de avond trakteren”, aldus Rob
van Haaren. “Oh ja, en het is de
bedoeling dat mama en papa net
zo smerig worden als wij.”

Wouter van Deurzen is iets
minder veeleisend, hij verwacht
schik en veel lol. Mama is trots
op haar kids. “Ze zijn zo braaf 
opgevoed. Betere kinderen kan
een mama zich niet wensen. Ze
zien er goed uit, ze hebben dui-
delijk de looks van hun ouders.
Maar als er niet geluisterd
wordt, gaan ze terug naar hun
kamer.” Dat laatste lijkt niet
nodig te zijn, de kids zijn erg 
gewillig. Gelukkig hebben ze 
allemaal al een slaapplaats ge-
vonden. Wouter is zelfs al in een
studentenkamer getrokken.
Alleen Lisanne Saes weet nog
niet waar ze de nacht gaat door-
brengen. Toch zijn er al diverse
opties, eventueel zelfs bij intro-
broer Wouter. Tijdens het vla-
sjoelen blijkt de groep al erg
eensgezind. Allemaal zijn ze 
bereidwillig om zich de ananas
met chocoladevla in de mond te
laten schuiven door een van de
familieleden. Daarna gaan ze de
spijkerbroeklianen in. Ook hier

bewijst de Beestenboel een
hechte groep in wording te zijn.
Wanneer papa springt en gevaar-
lijk boven de grond hangt, roept
introkid Rob angstig: “Papa
voorzichtig!”. Martijn van der
Eeren, Willem Giesbers en Rob
van Haaren blijken kracht en
snelheid te hebben die hun
groep nog ver de wildernis in zal
helpen. Willemyn en Lisanne
geven na hun wan prestatie 
verontschuldigend te kennen dat
hun beenspieren wél enorm ont-
wikkeld zijn. Beestenboel
verlangt vooral naar het beest-
achtige cantusfeest en de kroe-
gentocht. Kinderen en ouders
kunnen vandaag niet wachten
tot het 17.00 uur is, dan staan ze
zeker vooraan om een biertje te
drinken. Volgens Willemyn
wordt het rond half zes echt 
gezellig. Met een biertje in de
hand begint het officiële groeps-
vormen uiteraard. “Een ding is
zeker; vanavond zijn wel alle-
maal zat”, weet Wouter nu al./.

Wies van Kats
Foto: Bram Saeys

Met acht man en twee vrouw
sterk gaat Introgroep de
Beestenboel los in The

Incredible Wildlife (opleiding
Technische Innovatieweten-

schappen). Getooid met
bandana’s met gevaarlijke en

minder gevaarlijke dieren, zijn
ze helemaal klaar voor een

zware expeditie tijdens deze
Intro. Echt wild zijn de

groepsleden echter nog niet;
ze hebben elkaar pas een uur
voor het interview gevonden.

“Binnenkort kunnen we foutloos rupsen”
Beestenboel

MISE en PLACE, WAT IS DAT?
Mise en Place is een horeca projectburo voor studenten en feeling voor gastvrijheid.Wij 
bieden jou veelzijdige en afwisselende jobs waar je in een team naar toe gaat. Is het niet 
met vijftig man, dan toch op z’n minst met zijn tweeën.  Je jobt met medestudenten van 
verschilende studierichtingen op luxueuze partijen en feesten waar de VIP’s hun geld stuk 
slaan.

HOE WERKT DAT DAN?
Je hebt dringend geld nodig want je huur en je telefoonrekening moeten weer betaalt 
worden, of er staat een feestje voor de deur. Je kan natuurlijk ook gewoon zin hebben 
om gezellig gaan jobpen. Bel ons en wij regelen een job voor je wanneer jou dat uitkomt.
Voor vertrek verzamel je bij ons op kantoor en als team gaan jullie naar de job-locatie.
Daarna nog even gezellig afpilsen en een paar dagen later kun je je loon contant ophalen 
van kantoor.

WAT MOET JE DOEN?
Laat je gezicht zien op kantoor, iedere dag open (van 9.00-20.00), en overtuig jezelf van 
onze unieke jobformule. Ervaring heb je niet nodig, want wij trainen jou. Bovendien krijg je 
een chique kleding pakket van ons.

WAT HEB JE ERAAN?
Buiten het feit dat je iedere week je portemonnee weer kan vullen, kom je in contact met 
veel leuke medestudenten en zet je je eerste stappen in de top van het bedrijfsleven. Je kan 
bij ons jobpen waar, wanneer en met wie jij dat wil.

Heb je interesse, of wil je meer weten?
Neem dan contact op met de vestiging in jouw stad.

Mise en Place Eindhoven
040-2963137 J www.miseenplace.nl

Speciaal voor 1e jaar studenten:

Tegen inlevering van deze 

advertentie, gratis proefles.

Informeer naar ons STUDENTENPAKKET.

  Autorijschool Furore

  Wilgenroosstraat 16

  Eindhoven

  tel. 040-2454377
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““HHeellaaaass  zziijjnn  zzee  nnuu  aall  vviieess””,,  vveerrtteelltt  iinnttrrookkiidd
TTiimm  GGiieelleenn  lliicchhtteelliijjkk  tteelleeuurrggeesstteelldd,,  wwiijjzzeenndd
oopp  zziijjnn  ssttrriippaacchhttiiggee,,  rriijjkk  ggeekklleeuurrddee  sscchhooeenneenn..
GGeelluukkkkiigg  hheeeefftt  hhiijj  nnoogg  ddrriiee  ppaaaarr  bbiijj  zziicchh..  DDee
aacchhttttiieennjjaarriiggee  nnuullddeejjaaaarrss  ssttuuddeenntt
BBiioommeeddiisscchhee  TTeecchhnnoollooggiiee  iiss  nnooggaall  bbeezziigg  mmeett
mmooddee..  ““ZZeegg  mmaaaarr  ggeerruusstt  bbeehhoooorrlliijjkk  bbeezziigg..””
HHiijj  wwoooonntt  nnuu  nnoogg  tthhuuiiss  iinn  BBaaaarrlloo,,  iinn  ddee  bbuuuurrtt
vvaann  VVeennlloo..  AAlllleeeenn  vvoooorr  ddeezzee  wweeeekk  hheeeefftt  hhiijj
eeeenn  kkaammeerr  ggeerreeggeelldd,,  ssaammeenn  mmeett  eeeenn  ppaaaarr  kkaa--
mmeerraaddeenn..  DDiiee  zzoorrggddeenn  eerr  ttrroouuwweennss  ooookk  vvoooorr
ddaatt  hhiijj  vvaannmmoorrggeenn  oopp  ttiijjdd  wwaass..
““WWaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  bbeenn  iikk  mmoorrggeenn  wweell  ttee  llaaaatt..””
NNiieett  ddaatt  hhiijj  eerr  ggeeeenn  zziinn  iinn  hheeeefftt,,  mmaaaarr  oopp  ttiijjdd
kkoommeenn,,  iiss  ggeewwoooonn  nniieett  zziijjnn  sstteerrkkssttee  kkaanntt..  ““IIkk
vviinndd  hheett  nnuu  aall  lleeuukk,,  mmaaaarr  iikk  ddeennkk  ddaatt  hheett
vvaannaavvoonndd  éécchhtt  ggeezzeelllliigg  wwoorrddtt..  DDaann  zzaall  iiee--
ddeerreeeenn  wweell  lloosskkoommeenn..””  DDeezzee  bblloonnddee  mmooddee--
kkoonniinngg  hheeeefftt  nnoogg  ggeeeenn  vvrriieennddiinn,,  mmaaaarr::  ““IIkk  hheebb
nnuu  nnoogg  nniieemmaanndd  oopp  hheett  oooogg,,  mmaaaarr  ddaatt  kkoommtt
vvaannaavvoonndd  wweell””..

WWiiee  hhaadd  eerr  oopp  ddee  mmiiddddeellbbaarree  sscchhooooll  eeiiggeennlliijjkk
ggéééénn  nnaattuuuurrkkuunnddeelleerraaaarr  bbiijj  wwiiee  ddee  pprrooeeffjjeess
sstteeeevvaasstt  mmiisslluukktteenn??  IInnttrrooggaannggeerr  LLuuuukk
HHeennnneenn  iinn  eellkk  ggeevvaall  wwééll..  TToocchh  wweeeerrhhiieelldd  hheett
ggeebblluunnddeerr  vvaann  zziijjnn  ddoocceenntt  hheemm  eerr  nniieett  vvaann  mmeett
oovveerrttuuiiggiinngg  vvoooorr  TTeecchhnniisscchhee  NNaattuuuurrkkuunnddee  ttee
kkiieezzeenn..  WWaanntt  nnaattuuuurrkkuunnddee,,  zzoo  sstteelltt  hhiijj,,  iiss
‘‘vvéétt’’..  HHeennnneenn  ((1188))  wwiill  ddee  wweerreelldd  bbeeggrriijjppeenn,,
wweetteenn  hhooee  ddiinnggeenn  iinn  eellkkaaaarr  zziitttteenn..
DDoooorrvvrraaggeenn  bbiijj  zziijjnn  vvrrooeeggeerree  nnaattuuuurrkkuunnddee--
lleerraaaarr  wwaass  eecchhtteerr  tteevveerrggeeeeffss::  ‘‘DDaaaarr  ggaaaann  wwee
nnuu  nnoogg  nniieett  oopp  iinn’’,,  wwaass  hheett  ssttaannddaaaarrdd
aannttwwoooorrdd..
HHeennnneenn  wwoooonntt  iinn  hheett  nnaabbiijjggeelleeggeenn  MMiieerrlloo..
EEeerrsstt  eeeenn  ttiijjddjjee  ppeennddeelleenn  eenn  wweennnneenn,,  iiss  hheett
iiddeeee,,  eenn  kkiijjkkeenn  ooff  hhiijj  bbeessttaanndd  iiss  tteeggeenn  ddee
‘‘kkeeiihhaarrddee  wwiisskkuunnddeemmuuuurr’’  wwaaaarrtteeggeenn  hhiijj  ddee
eeeerrssttee  ttiijjdd  aaaann  ddee  TTUU//ee  vveerrwwaacchhtt  oopp  ttee  llooppeenn..
MMaaaarr  ddaaaarrnnaa  iiss  HHeennnneenn  kkllaaaarr  oomm  uuiitt  ttee  vvlliieeggeenn
eenn  zziicchh  ffuullllttiimmee  oopp  ssttuuddiiee  eenn  ssttuuddeenntteennlleevveenn
ttee  ssttoorrtteenn..
HHeennnneenn  vveerrttooeefftt  ddeezzee  wweeeekk  oovveerrwweeggeenndd  iinn
mmaannnneelliijjkk  ggeezzeellsscchhaapp;;  ddee  zzeellddzzaammee  vvrroouuwweenn
bbiijj  NNaattuuuurrkkuunnddee  zziijjnn  iinn  aannddeerree  ggrrooeeppjjeess  iinn--
ggeeddeeeelldd..  NNiieett  ddaatt  hheett  HHeennnneenn  vveeeell  kkaann
sscchheelleenn;;  hhiijj  hheeeefftt  zziijjnn  wwaarree  aallllaanngg  ggeevvoonnddeenn..

GGeebboorreenn  iinn  EEiinnddhhoovveenn,,  mmaaaarr  eerr  sslleecchhttss  eeeenn
hhaallff  jjaaaarrttjjee  ggeettooggeenn..  DDaatt  iiss  ppeecchh  aallss  jjee  nnaa
aacchhttttiieenn  jjaaaarr  bbeesslluuiitt  eerr  ttee  ggaaaann  ssttuuddeerreenn..
AAnnkkee  KKiipp,,  bbeeggiinnnneenndd  aaaann  hhaaaarr  eeeerrssttee  jjaaaarr  bbiijj
SScchheeiikkuunnddiiggee  TTeecchhnnoollooggiiee,,  kkwwaamm  ddoooorr  ddee
bbaaaann  vvaann  vvaaddeerr  KKiipp  bbiijj  DDSSMM  aall  ssnneell  tteerreecchhtt  iinn
hheett  LLiimmbbuurrggssee  ddoorrppjjee  LLiimmbbrriicchhtt..  AAllss  oonn--
mmoonnddiiggee  bbaabbyy  kkuunn  jjee  ddaaaarr  wweeiinniigg  tteeggeenn  uuiitt--
rriicchhtteenn..  EEiinnddhhoovveenn  iiss  ddaaaarroomm  rreeddeelliijjkk  oonn--
bbeekkeenndd  tteerrrreeiinn  vvoooorr  hhaaaarr..
PPaa  iiss  zzeellff  sscchheeiikkuunnddiiggee  eenn  lleeeerrddee  hheett  iinn
TTwweennttee..  ZZiijjnn  pprroommoottiiee  ddeeeedd  hhiijj  eecchhtteerr  iinn
EEiinnddhhoovveenn..  DDuuss  zziitt  eerr  fflliinnkk  wwaatt  oouuddeerrlliijjkkee
ddwwaanngg  aacchhtteerr  ddee  kkeeuuzzee  vvaann  AAnnkkee??  NNeeee,,  iinnttee--
ggeennddeeeell..  KKiipp  sseenniioorr  hheeeefftt  nnoogg  mmeett  aallllee  mmaacchhtt
ggeepprroobbeeeerrdd  oomm  ddoocchhtteerrlliieeff  oopp  aannddeerree  ggee--
ddaacchhtteenn  ttee  bbrreennggeenn,,  oomm  eerr  mmaaaarr  nniieett  vvaann
bbeettiicchhtt  ttee  wwoorrddeenn  ddaatt  AAnnkkee  ddoooorr  hheemm  ggeeppuusshhtt
iiss..  MMaaaarr  zzee  vviinnddtt  hheett  ggeewwoooonn  ddee  lleeuukkssttee
ssttuuddiiee..  HHaaaarr  eerrggssttee  nnaacchhttmmeerrrriiee  aaaann  hheett
bbeeggiinn  vvaann  ddee  IInnttrroo::  ddaatt  zzee  hheett  eenniiggee  mmeeiissjjee
zzoouu  zziijjnn  bbiijj  SScchheeiikkuunnddee..  IInn  hhaaaarr  ggrrooeeppjjee  kklloopptt
ddaatt,,  mmaaaarr  ggeelluukkkkiigg  llooppeenn  eerr  nnuu  mmeeeerr  mmeeiiddeenn
rroonndd  bbiijj  ddee  aannddeerree  ggrrooeeppeenn..

DDaatt  EEppeenn  iinn  hheett  uuiitteerrssttee  zzuuiiddeenn  vvaann  LLiimmbbuurrgg
lliiggtt,,  hhoooorr  jjee  nniieett  aaaann  JJaaccqquueelliinnee  VVoonncckkeenn  ((1188,,
WWeerrkkttuuiiggbboouuwwkkuunnddee)),,  ddiiee  eerr  vvaannddaaaann  kkoommtt..
PPuurree  zzeellffbbeehheeeerrssiinngg,,  wwaanntt  zzee  kkaann  hheett  wweell,,
LLiimmbbuurrggss  pprraatteenn..  BBiinnnneenn  hhaaaarr  ggrrooeeppjjee  zzoouu  hheett
ooookk  nniieett  ooppvvaalllleenn,,  wwaanntt  ddaatt  bbeessttaaaatt  oopp  éééénn
ppeerrssoooonn  nnaa  ggeehheeeell  uuiitt  LLiimmbboo’’ss..  EEnn  ddrriiee
vvrroouuwweenn,,  mmaaaarr  ddiiee  zziijjnn  ggeecclluusstteerrdd,,  wwaanntt  iinn
ttoottaaaall  zziijjnn  eerr  mmaaaarr  vviijjff  vvrroouuwweenn  oopp  eeeenn  ttoottaaaall
aaaannttaall  WW--iinnsscchhrriijjvveerrss  vvaann  117733..  ““HHeett  ggaaaatt  wweell
vvaaaakk  oovveerr  ccoommppuutteerrss  eenn  aauuttoo’’ss””,,  zzeeggtt
JJaaccqquueelliinnee..  ““MMaaaarr  iikk  hheebb  ttwweeee  bbrrooeerrss  dduuss  iikk
kkaann  wweell  mmeeeepprraatteenn..””  DDee  uunniivveerrssiitteeiitt  eenn  ddee
nniieeuuwwee  eeeerrsstteejjaaaarrss  vviinnddtt  zzee  ‘‘wweell  ookkéé’’..  ““HHeett  iiss
hheeeell  aannddeerrss  ddaann  oopp  ddee  mmiiddddeellbbaarree  sscchhooooll..
DDaaaarr  zziitttteenn  ttoocchh  kklleeiinnee  kkiinnddjjeess..  HHiieerr  ttoonneenn  zzee
wwaatt  mmeeeerr  rreessppeecctt..  BBiijj  ddee  ooffffiicciiëëllee  ooppeenniinngg  wwaass
iieeddeerreeeenn  ssttiill  ttooeenn  ddiiee  vveenntt  bbeeggoonn  ttee  pprraatteenn..
‘‘DDiiee  vveenntt’’??  ““JJaa,,  ddiiee  ddeeccaaaann  vvaann  sscchheeiikkuunnddee..””
AAllss  iieeddeerreeeenn  eevveenn  oopplleett::  JJaaccqquueelliinnee  bbeeddooeelltt
pprrooff..ddrr..  HHaannss  NNiieemmaannttssvveerrddrriieett..  EEeenn  wweelleeddeell--
zzeeeerrggeelleeeerrddee  vveenntt..

FFoottoo’’ss::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Tenten bouwen en mayonaise gooien
Het bouwkundig inzicht
van de nuldejaars werd
gisteren meteen op de
proef gesteld. De 22
groepen van de faculteit
Bouwkunde moesten een
tent maken waarin ze zo
lang mogelijk droog
zitten, terwijl er met een
brandweerspuit met volle
kracht op wordt
gespoten. De middelen
die de studenten tot hun
beschikking hadden: een
stuk touw, twee kar-
tonnen platen, twee pvc-
pijpen en rol schil-
derstape.

Niet gehinderd door enige
kennis van zaken gingen
de toekomstig bouw-
kundigen aan de slag. De
tactiek van groep 14 was:
dubbele scheerlijnen en
een regenscherm, groep 4
deed het met bretels ‘niet
zinvol, wel kinky’, groep 10
had levend lokaas en het
motto was ‘de aanval is de
beste verdediging’, groep 3
zette in op een stevige
voorgevel en groep 6 pro-
voceerde met de tekst ‘rot
op met die spuit’.
Alle tactieken ten spijt; het
splijtende water maakte

korte metten met de con-
structies. Toch is er wat te
leren voor de studenten:
dubbele constructies
werken niet, mobiliteit is
the key word, je komt weg
met het jatten van mate-
rialen van anderen (de
rovende groep 5 werd niet
gediskwalificeerd), wees
voorbereid op een aanval
van achteren, constructies
met kleine hoeken werken
en als je niet kan winnen,

zet het dan op een lopen.
Het gevaar kwam ove-
rigens niet alleen van de
brandweerspuit. Onder de
groepen waren in totaal 44
liter mayonaise en een paar
dozijn meelzakken
verdeeld. Het bestuur van
de studievereniging mocht
daar de gehele dag mee
worden ingesmeerd. Op
elke plaats, op elk moment;
alles was toegestaan.
Toen alle tentjes waren om-

gespoten en iedereen nat,
vies en rillend op het veld
aan De Dommel stond uit
te puffen, rookten de bar-
becues naast Vertigo, het
onderkomen van
Bouwkunde, als voorteken
van een geweldig maal./.
Foto: Bram Saeys

Blijf op de hoogte,
lees Cursor
Elke universiteit heeft
een nieuwsblad, zo ook
de TU/e. Op donderdag-
ochtend vind je in de
blauwe bakken en op in-
ternet een nieuwe editie
van Cursor. Als extraatje
trakteren we je tijdens
de Intro elke dag op een
speciaal nummer.

Wie komt studeren aan
een universiteit wil ook op
de hoogte blijven van de
ontwikkelingen aan zijn
of haar instelling. Hier in
Eindhoven neemt het uni-
versiteitsblad Cursor deze
taak voor haar rekening.
Elke week verschaffen we
je informatie over wat
zich afspeelt aan de TU/e,
over onderwijs en on-
derzoek, over het studen-
tenleven, over sport en
cultuur en over be-
stuurlijke beslissingen
die de komende jaren
voor jou van belang
kunnen zijn. Ook lan-
delijk onderwijsnieuws
vind je er in terug. 
Voor de student is er een
groot voordeel: Cursor is
gratis en ook op jouw fa-

culteit staat een licht-
blauwe bak waar elke don-
derdag die nieuwe bron
van informatie in ligt.
Maar ook op internet zijn
we te vinden en dat infor-
matiekanaal zal de
komende jaren steeds be-
langrijker worden.
Wat je nu in handen hebt,
is de eerste Intro Cursor.
Er verschijnen er nog drie
deze week. Heb je een op-
roepje dat je wilt plaatsen
in de Intro Cursor? Meld
ze aan onze redac-
tieleden, bel ze even door
(247 40 20), of mail ze
(cursor@tue.nl)./.
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Kooklessen bij Japie wel erg basaal

IInn  hheett  pprrooggrraammmmaabbooeekkjjee  pprroobbeeeerrtt  ddee  sscchheeiikkuunnddiiggee  ssttuuddiieevveerr--
eenniiggiinngg  JJaann  PPiieetteerr  MMiinncckkeelleerrss,,  iinn  ddee  vvoollkkssmmoonndd  bbeetteerr  bbeekkeenndd
aallss  JJaappiiee,,  hheett  nnoogg  ttee  vveerrkkooppeenn  aallss  hheett  oopp  ddee  pprrooeeff  sstteelllleenn  vvaann
ddee  kkooookkkkwwaalliitteeiitteenn  vvaann  hhaaaarr  iinnttrrookkiinnddeerreenn..  HHaa,,  ddeennkk  jjee  ddaann,,
eeiinnddeelliijjkk  eeeenn  vveerreenniiggiinngg  ddiiee  hhaaaarr  nnuullddeejjaaaarrss  wwaatt  nnuuttttiiggee  aadd--
vviieezzeenn  aaaann  ddee  hhaanndd  ddooeett  vvoooorr  hheett  oovveerrlleevveenn  vvaann  ddee  eeeerrssttee
wweekkeenn  vvaann  ddee  mmooeeddeerrssppaappppoottlloozzee  ssttuuddeenntteennttiijjdd..  WWaanntt  llaatteenn
wwee  eeeerrlliijjkk  zziijjnn;;  eeeenn  eeii  bbaakkkkeenn  lluukktt  ddee  ggeemmiiddddeellddee  ssttuuddeenntt  mmiiss--
sscchhiieenn  nnoogg  nneett,,  mmaaaarr  vveeeell  hhooggeerr  mmooeetteenn  wwee  zziijjnn  ooff  hhaaaarr  kkooookk--
kkuunnsstteenn  ttoocchh  nniieett  iinnsscchhaatttteenn..
MMaaaarr  hheellaaaass,,  oopp  hheett  vveelldd  vvoooorr  hheett  TTeeMMaa--ggeebboouuww  ssttaaaann  ggeeeenn
ffoorrnnuuiizzeenn,,  mmaaaarr  iiss  wweell  eeeenn  ssoooorrtt  ccuulliinnaaiirree  ssttoorrmmbbaaaann  ooppggee--
ttrrookkkkeenn..  VVeeeell  ssuucccceess  ooooggsstt  hheett  oonnddeerrddeeeell  ‘‘eellkkaaaarr  ggee--
bblliinnddddooeekktt  eeeenn  yyoogghhuurrttpprroodduucctt  vvooeerreenn’’..  KKaann  hheeeell  eerroottiisscchh
zziijjnn,,  mmaaaarr  iinn  eeeenn  ggrrooeepp  ddiiee  sstteerrkk  ggeeddoommiinneeeerrdd  wwoorrddtt  ddoooorr

ppeerrssoonneenn  vvaann  hheett  mmaannnneelliijjkkee  ggeessllaacchhtt  wwoorrddtt  hheett  aall  ssnneell  eellkkaaaarr
zzoovveeeell  mmooggeelliijjkk  oonnddeerrddoommppeelleenn  iinn  ddee  yyoogghhuurrtt..  
OOookk  eeiieerreenn  hheebbbbeenn  eeeenn  ttaaaakk  ddeezzee  mmiiddddaagg..  EEcchhtteerr  nniieett  vvoooorr  hheett
eeiiggeennhhaannddiigg  ffaabbrriicceerreenn  vvaann  eeeenn  rroommiiggee  mmaayyoonnaaiissee,,  ooff  vvoooorr  ddee
ccrreeaattiiee  vvaann  eeeenn  ffaabbuulleeuuzzee  ssoouufffflléé..  NNeeee,,  ddee  eeiieerreenn  ddiieenneenn  mmeett
ffoorrssee  kkrraacchhtt  rriicchhttiinngg  iinnttrrooppaappaa  ooff  iinnttrroommaammaa  ggeeggooooiidd  ttee
wwoorrddeenn..  
DDuuss  ddaatt  wwoorrddtt  vvoooorr  oonnzzee  nniieeuuwwbbaakkkkeenn  ssttuuddeennttjjeess  ddee  kkoommeennddee
mmaaaannddeenn  ttoocchh  wweeeerr  kkaanntt--eenn--kkllaaaarr--wweerrkk  uuiitt  hheett  ddiieeppvvrriieessvvaakk..
MMaaaarr  jjaa,,  ooookk  ddrriiee--sstteerrrreenn--kkookk  CCaass  SSppiijjkkeerrss  vveerrkkoocchhtt  ooooiitt  zziijjnn
zziieell  eenn  zzaalliigghheeiidd  aaaann  eeeenn  ffaabbrriikkaanntt  vvaann  ddiitt  ffaannttaassiieelloozzee
vvooeeddsseell..

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Naakte mannen

BBiioommeeddiisscchhee  TTeecchhnnoollooggiiee  lloooopptt  oovveerr  bbiieerrkkrraatttteenn,,  ggaaaatt  rraacceenn
mmeett  ddee  wwiinnkkeellwwaaggeennss  eenn  ggaaaatt  uuiitt  ddee  kklleerreenn..  AAllss  jjee  nniieett  bbeetteerr

zzoouu  wweetteenn,,  zzoouu  jjee  ddeennkkeenn  ddaatt  eerr  wweell  eeeenn  hheeeell  vvrreeeemmddee  oorrggiiee  iiss
lloossggeebbaarrsstteenn  oopp  hheett  TTNNOO--vveelldd..  EEeenn  wwaannddeelliinngg  llaannggss  ddiitt  vveelldd
bbeeggiinntt  mmeett  sscchhooeenneenn,,  ssppiijjkkeerrbbrrooeekkeenn,,  vveetteerrss  eenn  ggaaaatt  vveerrddeerr

mmeett  UUSSBB--kkaabbeellss,,  kknnuuffffeellss,,  hhoorrllooggeess,,  ppaassppoooorrtteenn  eenn  SSuullttaannaa’’ss..
OOnnddaannkkss  hheett  ffeeiitt  ddaatt  eerr  eeeenn  RReexxoonnaa  ddeeoorrooll  ttuusssseenn  ddee  llaannggee

kklleeddiinngglliijjnn  lliiggtt,,  kkoommtt  eerr  aaff  eenn  ttooee  eeeenn  mmiinnddeerr  ffrriiss  ggeeuurrttjjee
oommhhoooogg..  MMaaaarr  eerr  wwoorrddtt  nnaattuuuurrlliijjkk  ooookk  hhaarrdd  ggeewweerrkktt..  DDee
ssttrriipptteeaassee  eeiinnddiiggtt  iinn  bbhh’’ss  eenn  mmeeiissjjeess  ddiiee  aannggssttvvaalllliigg  hhuunn
bbiilllleenn  tteeggeenn  ddee  mmuuuurr  aaaannddrruukkkkeenn,,  oomm  wweeeerr  hheeeell  ssnneell  hhuunn

bbrrooeekk  aaaann  ttee  kkuunnnneenn  ttrreekkkkeenn..  DDee  mmeeeessttee  bboonnuussppuunntteenn  ggaaaann
nnaaaarr  ggrrooeepp  77..  IInn  ddeezzee  ggrrooeepp  ttrreekkkkeenn  mmaaaarr  lliieeffsstt  vviieerr  mmaannnneenn  aall

hhuunn  kklleerreenn  uuiitt..  SSlleecchhttss  hheett  vveerreenniiggiinnggssbbllaadd  PPrroottaattyyppeess
oonnttnneeeemmtt  hheett  zziicchhtt  oopp  hhuunn  eeddeellee  ddeelleenn..  IInnttrrooppaappaa’’ss  RRiikk,,  NNiieellss
eenn  iinnttrrookkiiddss  NNiicckk  eenn  JJooss  ggiinnggeenn  vveerr  ggeennooeegg  uuiitt  ddee  kklleerreenn  eenn  ddaatt

lleevveerrddee  zzee  vviieerr  ppuunntteenn  oopp..  EErr  wweerrdd  ssoowwiieessoo  fflliinnkk  ggeessttrriipptt;;  iinn
ttoottaaaall  ttrrookkkkeenn  ttiieenn  ddaammeess  vvaann  BBMMTT  hhuunn  bbhh  uuiitt  vvoooorr  ddee  llaannggssttee

kklleeddiinngglliijjnn..  

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

De eerste stapavond
op Stratumseind

Foto’s: Bram Saeys
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W&I-studenten opvallend agressief

Er hangt geweld in de
lucht. De introkindjes van
Gewis, de studiever-
eniging van de faculteit
Wiskunde & Informatica,
wiegen hun heupen om
hun y-as en maken parabo-
lische bewegingen met
hun armen op de muziek
van Richard Cheese.
‘Wiskunde swingt’,
moeten we geloven. Maar
dit ‘Formuledansen’, on-
derdeel van de vossenjacht
die de introgangers op
maandagmiddag lopen, is
bedrieglijk poëtisch. Ook

de naam van de vos-
senjacht, ‘Het Roodkapje
en de zeven dwergen op
zoek naar de gelaarsde kat-
spel’, verhult het wer-
kelijke karakter van de
studie. Want pal voor het
LaPlace-gebouw slingert
een groepje opgefokte stu-
diegenoten een toetsen-
bord over het plein: hoe
meer toetsen er losraken,
des te beter. Voor
Kennispoort smijt een
groepje nieuwelingen
wijnflessen naar de foto’s
van het Gewis-bestuur, om

even later groepsgewijs
een paar toetsenborden te
molesteren. Er borrelt
zorgwekkend veel agressie
in een aankomend W&I-
student.
“Informaticamensen zijn
vaak boos op hun
computer”, legt Remko
Beckers van het dispuut In
Vino Veritas uit. “Die
woede kunnen ze nu alvast
afreageren.” Voor zover
bekend vallen er die eerste
dag geen gewonden.  

Foto: Bram Saeys

Gratis kebab in twee minuten
Ruilhandel is de econo-
mische pijler van ieder
land dat zich nog moet
ontwikkelen of dat lijdt
onder een oorlog. Voor
een middag groeps-
vermaak tijdens een in-
troductie aan een tech-
nische universiteit is het
ook geschikt.
Studievereniging Lucid
(Industrial Design)
stuurde haar eerstejaars
de stad in met een beker
koffie en een donut, met
de opdracht terug te
keren met twaalf kar-
tonnen dozen, een rol
tape en zoveel mogelijk

donuts. Waarom donuts?
Omdat Lucid heeft
gekozen voor het thema
LAPD, het politiekorps
van Los Angeles. Wat
heeft LA met Eindhoven
te maken? Niets. Wat
heeft Industrial Design te
maken met de politie?
Niets. Maakt het wat uit?
Welnee. Tijdens de intro-
ductieweek kan alles. Zo
praat Ralph (‘onschuldig’
gezicht, bruine ogen) uit
groep 4 in twee minuten
gratis en voor niks een
broodje kebab los op het
station. Een paar honderd
meter verderop, bij

Breadbox Brood-restau-
rant, parkeert een poe-
nerige Porsche Cayenne.
De eigenaar heeft de deur
nog niet dichtgegooid of
Ralph plakt een sticker op
het logo op de motorkap.
Groep 4 heeft de stad
onder controle.

EErr  oonnggeeggeenneeeerrdd  vvoooorr  lluull  bbiijjllooppeenn,,  jjee  ddooeett
hheett  eeiiggeennlliijjkk  aalllleeeenn  mmeett  ccaarrnnaavvaall  eenn
ttiijjddeennss  eeeenn  iinnttrroodduuccttiieewweeeekk..  BBiijj
WWeerrkkttuuiiggbboouuwwkkuunnddee  bbeeggrriijjppeenn  zzee  ddaatt..
VVeerrggiieetteenn  oopp  hhooooffddeenn,,  mmaaaannddvveerrbbaannddjjeess
aallss  ZZoorrrroo--mmaasskkeerr  eenn  eeeenn  ttaammppoonn  aallss  
mmeeddaaiilllloonn..  WWeerrkkttuuiiggbboouuwwkkuunnddee  iiss  ooookk
eeeenn  bbeeeettjjee  ddee  TTeerr--LLaanndd--TTeerr--ZZeeee--EEnn--IInn--
DDee--LLuucchhtt--ffaaccuulltteeiitt..  TThhee  AA--TTeeaamm  mmeeeettss
MMccGGyyvveerr,,  ddaatt  wweerrkk..  ZZoo  kkaann  hheett  oopp  mmaaaann--
ddaaggaavvoonndd  dduuss  ggeebbeeuurreenn  ddaatt  jjee  mmeett  zz’’nn
ttwweeeeëënn  oopp  eeeenn  kkaarr  mmaagg  zziitttteenn,,  ddiiee  zzoo
ssnneell  mmooggeelliijjkk  vvoooorruuiitt  wwoorrddtt  ggeedduuwwdd
ddoooorr  jjee  ggrrooeeppssggeennootteenn..  HHaallvveerrwweeggee  hheett
ppaarrccoouurrss  mmooeett  jjee  eeeenn  lluuiieerr  aaaannttrreekkkkeenn,,

wwaaaarrnnaa  jjee  nnaaaarr  ddee  eeiinnddssttrreeeepp  wwoorrddtt
ggeedduuwwdd..  ““IIeeddeerreeeenn  bbiieerr??  NNiieemmaanndd  ffrriiss??””,,
rrooeepptt  eeeenn  ggrrooeeppsslleeiiddeerr  mmeett  eeeenn  hhiippppee
ttaammppoonn  aaaann  eeeenn  kkeettttiinngg..  NNeeee,,  nniieemmaanndd
ffrriiss..  DDiitt  kkaann  nnaattuuuurrlliijjkk  nniieett  ggooeedd  bblliijjvveenn
ggaaaann..  EEnn  iinnddeerrddaaaadd,,  nnaa  ddee  ttwweeeeddee  rruunn
bbeeggeevveenn  ddee  llaassnnaaddeenn  vvaann  ddee  kkaarr  hheett  eenn
ddee  ggrrooeepp  ddrruuiipptt  aaff..  EEeenn  lliidd  vvaann  SSiimmoonn
SStteevviinn  hheeeefftt  aalllleess  ggeeffiillmmdd..  HHeett  mmooeett  eerrgg
rraaaarr  llooppeenn  aallss  vvrrooeegg  ooff  llaaaatt  ggeeeenn  ffiillmmppjjee
vveerrsscchhiijjnntt  oopp  wwwwww..ssiimmoonnsstteevviinn..ttuuee..nnll..

FFoottoo’’ss::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Werkbouwtuig
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Gevraagd
GEZONDE MANNEN

T. 024 - 383 18 40
www.farmaresearch.nl

volunteers@farmaresearch.nl

(18-45 jaar) 

Voor onderzoek FR 05.240.8, 05.241.8 en 05.242.8 
in de periode van sept t/m nov. 2005 

Het onderzoek
Aan ieder onderzoek gaat een uitleg en medische keuring vooraf en bij
deelname ontvangt u een financiële vergoeding en reiskostenvergoeding.

Wie kunnen aan het onderzoek meedoen?
Gezonde mannen:
• van 18 t/m 45 jaar
• die geen medicijnen gebruiken
• die niet (meer) roken of de afgelopen 3 maanden niet meer dan 

9 sigaretten per dag hebben gerookt
• die niet vaker dan 1 keer zijn flauwgevallen
• die niet duizelig worden bij het snel opstaan vanuit de zittende houding
• die geen lage bloeddruk en/of hartslag hebben

Vergoeding
Voor deelname worden de volgende  bruto vergoedingen beschikbaar
gesteld:
- voor onderzoek FR 05.240.8 € 2525,-- (groep A) of  € 2100,-- (groep B)
- voor onderzoek FR 05.241.8  € 1500,--
- voor onderzoek FR 05.242.8  € 525,--
De reiskosten vergoeding is € 0,18 / km, netto.

Belangstelling?
Meld je aan, ook voor andere onderzoeken, via:
024-3831840 (werkdagen tot 21:00 uur), www.farmaresearch.nl of 
volunteers@farmaresearch.nl

Uw persoonlijke en medische gegevens worden in overeenstemming 
met de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandeld.

FARMA RESEARCH B.V. te Nijmegen is een onderzoeks-
instituut dat geneesmiddelenonderzoek verricht.

Opkamers in
Eindhoven?
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HHeett  ggeewweelldd  wwaaaarrmmeeee
ssoommmmiiggee  nnuullddeejjaaaarrss  ddee  oouuddee
OOppeell  KKaaddeetttt  ttee  lliijjff  ggiinnggeenn,,
lleeeekk  vvoooorrtt  ttee  kkoommeenn  uuiitt  jjaa--
rreennllaannggee  ooppggeekkrrooppttee
aaggrreessssiiee..  TTooeekkoommssttiiggee  ssttuu--
ddeenntteenn  TTeecchhnniisscchhee
BBeeddrriijjffsskkuunnddee  kkrreeggeenn  vvaann
HHeeeerreennddiissppuuuutt  DDiiggnniittaatteess  ddee
kkaannss  oomm  vvoooorr  hheett  PPaavviilljjooeenn

ttee  llaatteenn  zziieenn  ooff  eerr  eeeenn  eecchhttee
hhoooolliiggaann  iinn  hheenn  sscchhuuiilltt..
IIeeddeerree  ggrrooeepp  kkrreeeegg  ddee  oopp--
ddrraacchhtt  eeeenn  bbeeppaaaalldd  oonn--
ddeerrddeeeell  vvaann  ddee  aauuttoo  ttee
ssllooppeenn  eenn  ddaaaarrvvoooorr  wweerrdd
aalllleess  uuiitt  ddee  kkaasstt  ggeehhaaaalldd::
ssllaaaann  mmeett  iijjzzeerreenn  ssttaavveenn,,
bboovveennoopp  ddee  ddeeuurr  ssttaaaann  ooff
mmeett  vveerreeeennddee  kkrraacchhtteenn  ddee

aauuttoo  kkaanntteelleenn  eenn  oopp  zz’’nn  kkoopp
ggooooiieenn..  DDee  pprriijjss  ddiiee  eerrmmeeee  ttee
wwiinnnneenn  vviieell,,  wwaass  ddaann  ooookk
nniieett  mmiiss..  VVaann  iieeddeerree  ggrrooeepp
sslleeeeppttee  ddee  ffaannaattiieekkssttee  ssllooppeerr
eeeenn  IInnttrroo  22000055--ffiieettss  iinn
DDiiggnniittaatteess--rroozzee  iinn  ddee  wwaacchhtt..

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Oproepjes

MMS je mooiste foto!
Voor het eerst een dubbele flikflak in een
discotheek, je grote liefde gevonden, of

een portret van beestachtig slapende
medestudenten? MMS dé foto op je mobie-
le telefoon naar cursor@tue.nl. Als ie spec-

taculair genoeg is, plaatsen we ‘m in een
van de edities van de Intro Cursor.

Uit volle borst?

TTeerrwwiijjll  ooffffiicciiëëllee  ffoorrmmuulliieerreenn
iinnggeevvuulldd  wweerrddeenn  eenn  sseerriieeuuzzee
vvrraaggeenn  tteerr  ttaaffeell  kkwwaammeenn,,
wweerrdd  eerr  sstteeeeddss  oonnggeedduullddiiggeerr
ggeevvrraaaaggdd  wwaannnneeeerr  zzee  nnoouu
bbiinnnneenn  mmoocchhtteenn  kkoommeenn..  ‘‘ZZee’’
zziijjnn  ddee  vviijjff  mmaannnneenn  ddiiee  hheett
kkaannddiiddaaaattssbbeessttuuuurr  vvaann  ssttuu--
ddiieevveerreenniiggiinngg  TThhoorr

((EElleekkttrrootteecchhnniieekk))  vvoorrmmeenn  ddiiee
zziicchhzzeellff  ggrraaaagg  wwiillddeenn  vvoooorr--
sstteelllleenn  eenn  nnoogg  lliieevveerr  vvoooorr  ddee
nnuullddeejjaaaarrss  eeeenn  lliieeddjjee  wwiillddeenn
zziinnggeenn..  NNiieett  zzoommaaaarr  eeeenn  lliieedd
nnaattuuuurrlliijjkk,,  mmaaaarr  hheett  vveerreennii--
ggiinnggsslliieedd  vvaann  TThhoorr..
GGeedduurreennddee  hheett  lliieedd  wweerrdd  dduuii--
ddeelliijjkk  wwaaaarroomm  ddee  ooppmmeerrkkiinngg

--hhaarrdd  iiss  mmooooii,,  hhaarrdd  iiss  ggooeedd--
vvoooorraaff  ggeemmaaaakktt  wweerrdd  eenn  nnaa
eeeenn  ppaaaarr  rreeffrreeiinneenn  eenn  ccoouu--
pplleetttteenn  dduurrffddeenn  zzeellffss  ddee
kkeerrssvveerrssee  nnuullddeejjaaaarrss  vvoooorr--
zziicchhttiigg  mmeeee  ttee  zziinnggeenn..

FFoottoo::  BBrraamm  SSaaeeyyss

Banaan 
Bart biedt zijn banaan aan… Laat maar zien
wat je hebt. Tel: 06-13746157

De groeten
Jasper wil graag de groeten doen aan zijn
ouders en zijn broertje Joris.

Excuses
Intermate biedt zijn excuses aan voor het
bekladden van de bowlingbal van vorig jaar.
Dan is dat ook officieel geregeld.

Post-its gezocht
Gevraagd: beter plakkende post-its voor de
Kale Kaboutertjes van Wiskunde.

Meisjes gezocht
De introgroep Kapitein (); zoekt informati-
cameisjes. Graag melden bij Martijn
Wijffelaars van Gewis (de studievereniging
van Wiskunde & Informatica).

Mis mama
Henk (Bouwkunde) uit groep 5 mist zijn
mama.

Stadse kerel
gezocht
Boerin Jantine (Bouwkunde) uit groep 5
zoekt een lekkere stadse kerel. Jantine is
gehuld in een modieuze vuilniszak met
kekke ceintuur. Ze is alleszins aan-
spreekbaar.

Bikini-team gezocht
Peter uit bouwkundegroep 3 is op zoek naar
een Zweeds bikiniteam. Noors is ook ac-
ceptabel.

Wasmachine nodig
Het bestuur van studievereniging Cheops
van Bouwkunde zoekt sympathieke was-
machine. Kinderen geen bezwaar.

Tante Suus gezien?
Bouwkundegroep 14 is tante Suus kwijt. Je
herkent deze groep aan de voornamen die
allemaal met een ‘s’ beginnen. Voorts mist
de groep nog een Sjaakie, een Sjonnie en
een Sjantal.

Bloem
Graag de bloem terug die tijdens een spel-
letje (schoenen uittrekken) in het heetst van
de strijd niet zo eerlijk gejat is – Groepje 7
van Technische Bedrijfskunde

Gedicht 
Ik schrijf nu voor jou een mooi gedicht
Hoop dat je nu voor mij zwicht
Dus bel 06-48837770 gauw een keer
Anders heb ik veel hartzeer
Hier moet ik het helaas bij laten
Hoop snel nog eens met je te praten
Hoop dus snel iets van je te horen
Jij bent de enige die mijn hart kan bekoren

Liefs Jorn xxx

Schuursponsje
gezocht
Introgroepje ‘de frikadellen’ van Technische
Natuurkunde zoekt een bord, een toeter,
een schuursponsje, een waterpistool en
Afrikaanse maskers. Oftewel alle attributen
die de concurrerende groepjes toebehoren.
Hun eigen peper- en zoutvaatje willen ze
graag terug.

Janine, Janine…
Dominique Geelen (Bouwkunde) mist
Janine, nu eerstejaars Industrial Design.
Niet dat hij iets met haar heeft, maar het is
zo’n leuk meisje. Dominique hoopt vurig
dat Janine hem ook mist… 

Wulpse dame
Wulpse dame tussen de 1.60-1.90 meter,
mag oorbellen hebben, pittig vol tempe-
rament, geen bezwaar tegen slapen in een
tent, graag melden bij Don Quishoot.

Kakmeisje
Thomas (18) zoekt kakmeisje liefst met
ruitjes blouse, geen bootschoenen wel met
tennisracket. Reacties naar groep 7
Bouwkunde.

Doordrinken s.v.p.
Noor Goossens is slechts 23 lentes jong. En
wil graag even kwijt dat groep 7 veruit de
leukste groep is, helemaal als de vrouwen
een beetje doordrinken.

Lassers
Gezocht lassers m/v. De introcommissie 

Race your daddy
Gezocht: attribuut voor ‘race your daddy’-
spel groep w4-w21.

(Advertentie)
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8/ Intro

EEeenn  ggrroottee  jjoonnggeenn  mmeett  eeeenn
hheeeell  kklleeiinn  sshhiirrttjjee,,  wwaaaarroopp
ssttaaaatt  ‘‘DDaatt  zzeegg  iikk  ppaappaa’’..
VVoooorraall  zziijjnn  eeiiggeenn  sshhiirrtt  ddaatt  eerr
oonnddeerruuiitt  kkoommtt,,  iiss  eeeenn  lleeuukk
ddeettaaiill..  DDee  aacchhttttiieennjjaarriiggee
MMaaaarrtteenn  ddee  BBeeuukkeellaaaarr  vvooeelltt
zziicchh  eerr  zziicchhttbbaaaarr  nnoogg  eeeenn
bbeeeettjjee  oonnggeemmaakkkkeelliijjkk  iinn..
NNaattuuuurrlliijjkk  zziijjnn  ddee  oouuttffiittss  bbiijj
eellkkaaaarr  ggeezzoocchhtt  ddoooorr  ddee
ppaappaa’’ss..  DDee  BBeeuukkeellaaaarr,,  aaff--
kkoommssttiigg  uuiitt  hheett  BBeellggiisscchhee
VVoosssseellaaaarr,,  hheeeefftt  vvoooorr
NNeeddeerrllaanndd  ggeekkoozzeenn  ““oommddaatt
hheett  iinn  BBeellggiiëë  eeeenn  eenn  aall
tthheeoorriiee  iiss;;  hhiieerr  iiss  ddee  oopp--
lleeiiddiinngg  wwaatt  mmeeeerr  oopp  ddee
pprraakkttiijjkk  ggeerriicchhtt””..
MMeett  hheett  oooogg  oopp  zziijjnn  ttooee--
kkoommssttiiggee  ssttuuddiiee
WWeerrkkttuuiiggbboouuwwkkuunnddee  kkrreeggeenn
ddee  BBeeuukkeellaaaarr  eenn  zziijjnn  ggrrooeeppss--
ggeennootteenn  eeeenn  sstteevviiggee  kkeettttiinngg..
DDiiee  mmooeett  aaaann  hheett  eeiinndd  vvaann  ddee
wweeeekk  nnoogg  sstteeeeddss  aaaann  hhuunn
nneekkkkeenn  hhaannggeenn..  MMiisssscchhiieenn
ddaatt  hheett  wwaatt  pprroobblleemmeenn  kkaann
ggeevveenn  bbiijj  hheett  ssllaappeenn……vvoooorr
zzoovveerr  ddaatt  eerr  vvaann  kkoommtt  ddeezzee
wweeeekk..  WWaatt  ddee  ccoonnsseeqquueennttiieess
vvaann  eeeenn  kkaappoottttee  kkeettttiinngg  zziijjnn,,
iiss  DDee  BBeeuukkeellaaaarr  nnoogg  oonndduuii--

ddeelliijjkk..  EEeenn  aannddeerr  oonnddeerrddeeeell
vvaann  ddee  oouuttffiitt  iiss  hheett  hhooeeddjjee,,
ddaatt  aaffhhaannkkeelliijjkk  vvaann  ddee
sstteemmmmiinngg  vvaann  hheett  mmoommeenntt
mmeett  ddee  zzwwaarrttee  ooff  wwiittttee  kkaanntt

nnaaaarr  bbuuiitteenn  ggeeddrraaggeenn  kkaann
wwoorrddeenn..  WWiitt  iiss  iinn  eellkk  ggeevvaall
““lleekkkkeerr  hheerrkkeennbbaaaarr  iinn  ddee
kkrrooeegg””,,  aalldduuss  DDee  BBeeuukkeellaaaarr..

De outfit van Maarten de Beukelaar Van der Waals uit de tijd met T-shirts

Doorgaans wordt de
Baron vooral erg zenuw-
achtig als hij in de buurt
komt van die irritante
acrobaat en bijbehorende
clown, en staan ze elkaar
vurig naar het leven. Op
deze maandagmiddag
zijn de Baron en Adriaan
het voor de verandering
echter roerend eens. Want
een blunder van formaat
is het natuurlijk, de intro-
kledij van Van der Waals.
Deze studievereniging
van Technische
Natuurkunde hees haar
introcommissie, bege-
leiders én kids namelijk in
T-shirts waarop op de
voorkant pontificaal
‘Introductie 2004’
gedrukt staat, in plaats van
‘2005’.

De Baron en Adriaan,
deze week op avontuur
tijdens de Intro, jatten een
Van der Waals-shirt
tijdens de vossenjacht van
de eigen studievereniging
Gewis (Wiskunde &
Informatica). De Baron,
immer oplettend door zijn
monocle turend, ontdekte
de fout direct. En stelt
deze misstand -in af-
wachting van introg-
roepjes die bij hem en de
acrobaat in glimblouse
moeten komen raden
hoeveel muntgeld er in de
pot zit- graag aan de kaak
bij de passerende Cursor-
verslaggever. 
Frank Jehoel van de intro-
commissie van Van der
Waals voelt de bui direct
hangen als Cursor belt.

“Hoe dit fout heeft
kunnen gaan? Tja, goeie
vraag. Iedereen heeft er
gewoon overheen
gekeken. We ontdekten de
fout vanochtend pas, bij
het uitdelen van de shirts.
Balen, maar er is niks
meer aan te doen.” Bijna
niks dan - de aanschaf van
een aantal watervaste
stiften en enig handmatig
kras- en omnummerwerk
daargelaten. Wat Jehoel
betreft mag deze ‘grote
blunder’, zoals hij het zelf
noemt, de pret echter niet
drukken. “De shirts
bepalen niet de hele
Intro.”

It’s not easy being intropapa

Wat zijn de verantwoorde-
lijkheden van een intro-
papa? Als intropapa
probeer ik mijn kids te sti-
muleren zo nu en dan een
pilsje te drinken - twintig
cola kan namelijk nooit
goed zijn voor je maag.
Naarmate de uurtjes

kleiner worden, zal ik onze
kids zeker stimuleren
vooral geen pilsje meer te
drinken. Maar deze bier-
perikelen zijn slechts van
ondergeschikt belang. 
Ik voel een grotere verant-
woordelijkheid om mijn
kids de fundamenten van

het onderwijs bij te
brengen. Om ze de weg te
wijzen door de wildernis
van de wetenschap. En dat
is bij Bouwkunde lastig uit
te leggen. De meeste tech-
nische studies zijn na-
melijk gebaseerd op de
exacte (natuur)weten-

schappen, met het idee dat
je daarmee dingen kunt
verklaren en oplossen. Zo
niet Bouwkunde. Daar
werken ze nog het aloude
principe van ‘trial & error’.
Je zult een bouwkundige
nooit ‘Eureka!’ horen
roepen, eerder “Hé, deze
keer lekt ie niet”. 
Om dit principe kundig
aan onze koters uit te
leggen, bedachten ze bij
Bouwkunde het
‘Barbabouwspektakel’.
Met twee kartonnen
platen, een rol schil-
derstape, een pover plastic
zakje en twee pvc buizen
kregen wij de opdracht

onszelf te wapenen tegen
de een geduchte water-
straal van de universiteits-
brandweer. Een briljant
plan om de bouwkunde uit
te leggen, want het lekt 
gegarandeerd.
Na een half uur bakkeleien
over de beste strategie,
kwamen we uiteindelijk
met een eenvoudig
ontwerp waar we nau-
welijks over na hadden
gedacht. Onze kartonnen
burcht hield het in totaal
twee en een halve minuut
uit. Maar doordrenkt met
dommelwater, bruine
bagger en gras waren we al
na tien seconden. Zoals

een Bouwkundestudent
betaamt, weten we nu wel
hoe het de volgende keer
beter moet. Maar geheel
tegen de bedoeling in
weten we nu al: de
volgende keer lekt ie zeker
weer.

Teun van Veggel is intropapa bij
Bouwkunde. Hij schrijft dage-
lijks over zijn ervaringen als
intropapa.


