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Intro

Het weer was gisteren al super,maar vandaag belooft het nogbeter te worden! Het blijft ookvandaag droog en het kan mis-schien wel 30 graden Celsius worden. Debrandslangen kunnen dus weer in gebruikgenomen worden. Met een zwakke tot matigewind is het goed cultuurchecken vandaag.
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Het is natuurlijk heel erg leuk
dat studenten door de modder
rollen, bier drinken en samen 
op een kamer slapen, maar het
belangrijkste doel van een intro
is natuurlijk dat ze met een goed
gevoel aan hun studie beginnen.
Het kan zelfs de studieresultaten
positief beïnvloeden en het aan-
tal uitvallers doen afnemen. Het
geheim? Creëer groepen waarin
mensen zich veilig voelen. Bouw
met het losse zand kastelen, klei-

ne families eigenlijk. Dat is
theorie en die werkt bijna altijd,
want de meeste mensen verke-
ren graag in groepen. Het geeft
ze veiligheid en geborgenheid,
maar ook een ijkpunt; een hou-
vast. Hóe het groepsgevoel tot
uiting komt, is een ander
verhaal. En is meestal niet te
voorzien. Zo wil groep 5 graag
naakt met elkaar zijn. Vinden ze
lekker, vraag ze niet waarom.
Begeleider Rob zegt hierover:
“Wij hebben veel semi-naakt-
foto’s gemaakt die het groeps-
gevoel tonen”. Lekker uit de
kleren om elkaar wat beter te
leren kennen. Je moet er maar
op komen.
Paul heeft zijn kleding tot nu
aangehouden, maar hij sluit al-
lerminst uit dat ook hij snel zijn
goddelijke lichaam zal delen met
zijn groep en de gevoelige plaat.
“Ik denk dat ik vanavond aan de
beurt ben.” Ze doen het overi-
gens het liefst ’s nacht, bij uit-
stek het deel van de dag waarop

het donker de schaamte doet
afnemen en het blote lichaam
wordt getoond. Nog belangrijker
is dat de groep het elke avond op
een zuipen zet en zich zodoende
zonder vrees of schroom uit-
kleedt voor een naturisten-
kiekje. Leuke foto’s voor thuis
ook. Samen met paps en mams
de beschonken blote lijven van je
nieuwe vrienden bekijken.
Het is de drank die volgens
groep 5 sterk bijdraagt aan het
groepsgevoel. “We zijn allemaal
gestoord en we zuipen”, klinkt
het van achteruit de groep. Wie
het zei, is een raadsel, en dat
maakt ook niet uit, dit clubje
spreekt met één mond. Qua
groepsgevoel het summum.
Reg heeft ook helemaal zijn
draai gevonden in 5. “Ik krijg 
bodymassage op mijn fust”. Reg
laat zijn buik door groepsgeno-
ten onder handen nemen. Daar
waar bij sommigen een sixpack
zit, draagt Reg een bescheiden
fust. Een half tonnetje zogezegd.

Volgens hem is een goed groeps-
gevoel vooral een kwestie van
mazzel hebben. “De papa’s
moeten ook goed meedoen.”
Intussen staat papa Rob midden-
in de groep met hese stem te
orakelen over de uitzonderlijke
kwaliteiten van zijn groep. Met
de papa’s zit het hier wel goed.
Evelien kreeg hét gevoel maan-
dagavond. “Toen werd het een
clubje waarmee je lol hebt. Dat
was het ‘dit is mijn groepje-
gevoel’.” Ze kijkt met samenge-
knepen ogen tegen de zon tevre-
den om zich heen. En ze ziet
haar cluppie.
Twee geliefden weten meestal
precies wanneer ze verkering
hebben; dat is als ze samen plan-
netjes maken voor de toekomst.
Op dat moment bevestig je aan
elkaar dat je samen blijft; dat de
ander in jouw denken over de
toekomst zit. “Volgende week
donderdag zien we elkaar weer”,
zegt een meisje. Een ander: “We
organiseren voor elkaar een

Dirty Dancing-marathon. We
gaan dan de films kijken,
chocola en koekjes eten en we
gaan de jongens het gevoel van
die films bijbrengen”, zegt een
ander meisje. Romantische
plannetjes voor in de toekomst.
Om je vingers bij af te likken.
“Deze groep bestaat tot in het 
bejaardenhuis”, vult papa Rob
aan. Hij kijkt erbij alsof hij niet
kan wachten tot het zover is. Een
grote 5 op zijn rollator, bij de
bankjes in het park met zijn
groepje afspreken en met het
zweet op de bovenlip herinne-
ringen ophalen.
Groep 5 heeft overigens nog wel
wat tips voor groepen die wat
minder dicht bij elkaar staan.
Groepsgevoel is… een mense-
lijke sandwich maken, knuffe-
len, lief en leed delen, raadsels
oplossen, bier drinken, geintjes
maken, elkaar aflebberen, verlei-
delijk op de foto, naakt op de
foto en geen slot op de deur bij
het poepen./.

Chriz van de Graaf
Foto: Bram Saeys

Zoals geliefden elkaar tussen
de lakens vertellen dat hun

relatie echt veel leuker is dan
die van anderen, zo vertellen

mensen in groepen zichzelf en
elkaar dat zij de leukste club
van allemaal zijn. Maar is het

waar? Doet er niet toe. Ze 
bevestigen het groepsgevoel.
Daar gaat het om. Bouwkunde

groep 5 over zichzelf en hun
groepsgevoel.

Het ‘dit is mijn groepje-gevoel’
Naaktlopers

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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DDee  BBuunnkkeerr  iiss  nniieett  hheelleemmaaaall  bbeesstteeeedd  aaaann  TTiimm
GGiieelleenn..  TToocchh  wwaass  hheett  eerr  ddiinnssddaaggaavvoonndd  wweell  
ggeezzeelllliigg..  OOpp  eeeenn  ggeeggeevveenn  mmoommeenntt  hhiieelldd
GGiieelleenn  hheett  vvoooorr  ggeezziieenn  eenn  zzoocchhtt  hhiijj  wwaatt  ‘‘rruusstt’’
oopp  SSttrraattuummsseeiinndd..  DDaatt  ggaaff  hheemm  wweeeerr  ggeennooeegg
eenneerrggiiee  oomm  ttoott  ddee  vvrrooeeggeerree  uuuurrttjjeess  ddoooorr  ttee
ffeeeesstteenn  iinn  DDee  BBuunnkkeerr..  OOmm  eeeenn  uuuurrttjjee  ooff  ddrriiee
ssllooeegg  ddee  vveerrmmooeeiiddhheeiidd  ttooee..  ““VVaannoocchhtteenndd  wwaass
ooookk  wweell  zzwwaaaarr,,  mmeett  ddiiee  ppaaaarr  uuuurrttjjeess  ssllaaaapp..  HHeett
oonnttbbiijjtt  bbiijj  DDeemmooss  mmeett  ooppttrreeddeenn  wwaass  wweell  eeeenn
ggooeeddee  ssttaarrtt..””  SSaammeenn  mmeett  zziijjnn  tteeaamm  pprreess--
tteeeerrddee  ddee  nnuullddeejjaaaarrss  BBMMTT’’eerr  hheett  oomm  ttiijjddeennss
ddee  ssppoorrttooeeffeenniinngg  vvoolllleeyybbaalllleenn  iieeddeerreeeenn  ttee
vveerrssllaaaann..  OOookk  ddee  SSccaallaattoocchhtt  vviieell  iinn  ggooeeddee
aaaarrddee..  ““DDee  cchhaa--cchhaa--cchhaa  ggiinngg  bbeesstt  lleekkkkeerr!!””
TToocchh  eeiissttee  ddee  kkoorrttee  nnaacchhttrruusstt  iinn  ddee  lloooopp  vvaann
ddee  ddaagg  zziijjnn  ttooll..  EEnn  zzoocchhtt  hhiijj  eevveenn  wwaatt  rruusstt  oopp
zziijjnn  ttiijjddeelliijjkkee  kkaammeerr..  DDaaaarrddoooorr  oonnvviinnddbbaaaarr
vvoooorr  ddee  vveerrssllaaggggeeeeffsstteerr  ddiiee  aall  aannggssttiigg  wwaass
ddaatt  hhiijj  ddee  IInnttrroo  ddee  rruugg  hhaadd  ttooeeggeekkeeeerrdd..  NNiieettss
vvaann  ddaatt  aalllleess  wwaanntt  iinn  ddee  kkrrooeeggeennttoocchhtt  hheeeefftt
GGiieelleenn  ppaass  eecchhtt  zziinn!!

DDee  CCuurrssoorr--ffoottooggrraaaaff  ttrreefftt  LLuuuukk  HHeennnneenn  wwooeennss--
ddaaggoocchhtteenndd  oopp  pprreecciieess  hheett  jjuuiissttee  mmoommeenntt..  IInn
ccuullttuuuurrcceennttrruumm  SSccaallaa,,  mmeeeerr  ssppeecciiffiieekk  bbiijj  ssttuu--
ddeenntteenn  ddaannssvveerreenniiggiinngg  FFoooottlloooossee,,  vveerrkkeeeerrtt
ddee  aaaannkkoommeenndd  NNaattuuuurrkkuunnddeessttuuddeenntt  nneett  iinn
eeeenn  iinnnniiggee  oommhheellzziinngg  mmeett  eeeenn  sseekksseeggeennoooott
mmeett  wwiiee  hhiijj  ddee  cchhaa--cchhaa--cchhaa  ddaannsstt..  TTjjaa,,  ggeebbrreekk
aaaann  vvrroouuwweenn  bbiijj  NNaattuuuurrkkuunnddee,,  vveerrkkllaaaarrtt  hhiijj
ssnneell..  HHeennnneenn  vvoonndd  hheett  zzeekkeerr  iinntteerreessssaanntt,,  ddee
kkeennnniissmmaakkiinngg  mmeett  hheett  ccuullttuurreellee  ssttuuddeenntteenn--
lleevveenn  iinn  EEiinnddhhoovveenn..  ZZiijjnn  eeiiggeenn  ccuullttuurreellee  
aammbbiittiieess  zziijjnn  jjaarreenn  tteerruugg  bblliijjvveenn  sstteekkeenn  bbiijj
wwaatt  ddaannsslleesssseenn  mmeett  eeeenn  bbaassiisssscchhoooolllliieeffjjee  eenn
eenniigg  ggeerraammmmeell  oopp  eeeenn  kkeeyybbooaarrdd..  WWeell  ggaaaatt  hhiijj
aaff  eenn  ttooee  nnoogg  mmeett  zziijjnn  mmuuzziieekkmmiinnnneennddee
oouuddeerrss  nnaaaarr  kkllaassssiieekkee  ccoonncceerrtteenn..  VVeerrddeerr  iiss
HHeennnneenn  lliieevveerr  ssppoorrttiieeff  bbeezziigg,,  zzoo  bblliijjkktt  wwooeennss--
ddaaggmmiiddddaagg  aallss  ddee  vveerrssllaaggggeeeeffsstteerr  hheemm  iinn
aaccttiiee  zziieett  ttiijjddeennss  eeeenn  vvooeettbbaallwweeddssttrriijjddjjee..
HHeennnneenn  ttoooonntt  zziicchh  eenneerrggiieekk,,  oonnddaannkkss  sslleecchhttss
ddrriieeëënnhhaallff  uuuurr  ssllaaaapp  eenn  eeeenn  ooppnniieeuuww  nniieett
vvoolllleeddiigg  ffuunnccttiioonneerreenndd  ooppbbllaaaassbbeedd..  AAlllleeeenn
zziijjnn  sstteemmggeelluuiidd  iiss  sscchhoorr  --  vvaann  ddee  vveellee  bboovveenn
ddee  mmuuzziieekk  uuiittggeesscchhrreeeeuuwwddee  kkeennnniissmmaakkiinnggss--
pprraaaattjjeess..

VVoooorr  AAnnkkee  KKiipp  wwaass  hheett  ggiisstteerroocchhtteenndd  iinn  ccuull--
ttuuuurrtteemmppeell  SSccaallaa  eevveenn  ddee  oommggeekkeeeerrddee  wweerreelldd
bbiijj  ddaannssvveerreenniiggiinngg  FFoooottlloooossee..  ““IIkk  ssttoonndd  mmeett
nnoogg  éééénn  aannddeerr  mmeeiissjjee  iinn  eeeenn  rriijj  jjoonnggeennss  
tteeggeennoovveerr  eeeenn  rriijj  mmeett  aalllleeeenn  jjoonnggeennss..
DDaaaarrddoooorr  mmooeesstteenn  ddee  jjoonnggeennss  iinn  mmiijjnn  rriijj  ddee
vvrroouuwweelliijjkkee  ddaannssppaassjjeess  vvoooorr  hhuunn  rreekkeenniinngg
nneemmeenn..  BBiijj  ddee  ddaannsscclluubb  wwaaaarr  mmiijjnn  zzuussjjee  oopp
zziitt,,  iiss  ddaatt  nneett  oommggeekkeeeerrdd..  DDaaaarr  zziijjnn  ddee
mmeeiissjjeess  rruuiimm  iinn  ddee  mmeeeerrddeerrhheeiidd..””  AAnnkkee  zzeellff
hheeeefftt  nneeggeenn  jjaaaarr  bbiijj  jjaazzzzbbaalllleett  ggeezzeetteenn,,  mmaaaarr
mmooeesstt  ddaatt  llaatteenn  sscchhiieetteenn  oommddaatt  eeeenn  nniieeuuwwee
lleerraarreess  iieettss  ttee  ffaannaattiieekk  tteekkeeeerr  ggiinngg..  ““TTiijjddeennss
eeeenn  vvaann  hhaaaarr  lleesssseenn  sscchhoooott  bbiijj  mmiijj  eeeenn  aaaannttaall
wweerrvveellss  vveerrkkeeeerrdd..””  CCuullttuurreeeell  hheeeefftt  zzee  eecchhtteerr
mmeeeerr  iinn  hhaaaarr  mmaarrss..  AAll  ttiieenn  jjaaaarr  ssppeeeelltt  AAnnkkee
hhoooorrnn  bbiijj  ffaannffaarree  DDee  VVrriieennddeennkkrriinngg  eenn  ssiinnddss
ttwweeee  jjaaaarr  ooookk  ddee  ppiiaannoo  ((nniieett  bbiijj  ddee  ffaannffaarree))..  IInn
EEiinnddhhoovveenn  ggaaaatt  zzee  zziicchh  nnoogg  nniieett  aaaannsslluuiitteenn  bbiijj
eeeenn  ccuullttuurreellee  vveerreenniiggiinngg..  AAllss  zzee  uuiitteeiinnddeelliijjkk
bbeesslluuiitt  hhiieerr  ttee  ggaaaann  wwoonneenn,,  ggaaaatt  zzee  ddaaaarr  nnoogg
eeeennss  hheeeell  hhaarrdd  oovveerr  nnaaddeennkkeenn..  FFoooottlloooossee
mmaaaakktt  wweeiinniigg  kkaannss..  ““DDiiee  bbeeggiinnnneerrssccuurrssuuss  vvaann
hheenn  ggaaaatt  mmiijj  eecchhtt  ttee  llaannggzzaaaamm..””

FFuucckk,,  JJaaccqquueelliinnee  ddrruukktt  ttoott  vviijjff  kkeeeerr  ttooee  hhaaaarr
mmoobbiieellee  tteelleeffoooonn  uuiitt..  WWiill  zzee  nniieettss  mmeeeerr  mmeett
CCuurrssoorr  ttee  mmaakkeenn  hheebbbbeenn??  JJaawweell,,  mmaaaarr  zzee
hheeeefftt  eeeenn  ooppvvooeeddiinngg  ggeehhaadd..  ““WWee  kkrreeggeenn  eeeenn
rroonnddlleeiiddiinngg  bbiijj  SSccaallaa  eenn  iikk  vviinndd  hheett  oonnbbeelleeeeffdd
oomm  ddoooorr  zzoo’’nn  ttooeesspprraaaakk  hheeeenn  ttee  pprraatteenn..””  OOkkéé,,
ddaaaarr  kkuunnnneenn  wwee  iinnkkoommeenn..  
HHeett  vvaalltt  ssoowwiieessoo  aalllleesszziinnss  mmeeee  mmeett  ddee
nnoorrmmeenn  eenn  wwaaaarrddeenn  bbiijj  ddee  WWeerrkkttuuiiggbboouuwweerrss..
OOpp  wweegg  nnaaaarr  DDee  BBuunnkkeerr  vvaalltt  ddee  ppoollkkaaddoott--
zzoonnnneehhooeedd  vvaann  hhaaaarr  hhooooffdd..  TTwweeee  WW--mmaannnneenn
rreemmmmeenn  mmeett  rrookkeennddee  bbaannddeenn  eenn  ppiikkkkeenn  hheett
hhooeeddjjee  vvoooorr  JJaaccqquueelliinnee  oopp..  WWaaaarr  vviinndd  jjee  ddaatt
ssoooorrtt  ggaallaanntteerriiee  nnoogg??  ““NNoouu  iinn  oonnss  ggrrooeeppjjee
dduuss””,,  zzeeggtt  JJaaccqquueelliinnee,,  ddiiee  ggiisstteerreenn  oopp  
cchhrriisstteelliijjkkee  ttiijjdd  ((zzee  vveerrlliieett  ddee  kkrrooeegg  oomm  ttwweeee
uuuurr))  iinn  bbeedd  llaagg..  HHoouuddtt  zzee  ddee  rreemm  eerroopp??  ““NNoouu,,
ddiitt  zziijjnn  wweell  ddee  mmeennsseenn  mmeett  wwiiee  jjee  ooookk  iinn  ddee
pprroojjeeccttggrrooeepp  zziitt,,  dduuss  iikk  ddooee  wweell  eeeenn  bbeeeettjjee
rruussttiigg  aaaann..””

FFoottoo’’ss::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Hardere aanpak
plagiërende student
Dacht je deze opleiding
fluitend door te komen
door af en toe -als je
tegen een deadline voor
het inleveren van een
project loopt- wat te
googlen, knippen en
plakken en in te leveren,
dan kom je bedrogen uit.
Plagiaat, zoals dit
onschuldig lijkend
knippen en plakken
genoemd wordt, mag
niet, maar komt toch
veelvuldig voor in de
academische wereld,
dus ook aan de TU/e.
Staatssecretaris drs.
Mark Rutte van
Onderwijs denkt er
daarom aan om medio
2007 de plegers van
plagiaat harder te
straffen.

De Leidse hoogleraar psy-
chologie René Diekstra
kwam negen jaar geleden
wel op een heel vervelende
manier in het nieuws. Het
opinieblad Vrij Nederland
beschuldigde hem ervan
letterlijk passages uit
Engelse teksten over-
genomen te hebben in
zijn eigen werk zonder

bronvermelding. Hoe de
populaire Diekstra zich
ook in allerlei bochten
wrong, uiteindelijk moest
hij de Leidse universiteit
verlaten. 
Ook een student die in het
internettijdperk op een
handige wijze een
werkstuk bij elkaar
googlet en daarbij betrapt
wordt, kan rekenen op een
straf. In het gunstigste
geval wordt zijn werkstuk
afgekeurd, maar officieel
heeft een examencom-
missie de mogelijkheid
om de student in kwestie
een jaar uit te sluiten van
een of meerdere ten-
tamens.
SP-kamerlid Fenna
Vergeer heeft Onderwijs-
minister Maria van der
Hoeven en staats-
secretaris Mark Rutte
vragen gesteld over het
plegen van plagiaat door
studenten. Dit naar aan-
leiding van een rapport
van het studentenonder-
zoeksbureau van de
Universiteit van Utrecht,
waaruit blijkt dat 45
procent van de studenten
standaard, geregeld of

vaak overschrijft. In een
reactie laat Rutte weten de
uitkomsten van dit onder-
zoek verontrustend te
vinden en acht hij doel-
treffende maatregelen
noodzakelijk. Dat eerste-
jaars niet zouden weten
dat plagiaat niet is toe-
gestaan, vindt Rutte
vreemd. “Begrijpen zij
niet dat hun kennis en
kunde niet kunnen
worden beoordeeld als
niet helder is wat van
henzelf en wat van
anderen afkomstig is?”,
aldus de staatssecretaris.
Aan de TU/e wordt bij de
faculteit Informatica
gewerkt met het pro-
gramma PEACH om het
kopieergedrag van stu-
denten in werkstukken
boven water te krijgen.
Vorig jaar juni pleitte
prof.dr. Rob Kusters van
de faculteit Technologie
Management in Cursor
nog voor een duidelijke
instructie over plagiaat
aan alle eerstejaars./.

Te dik
Intromama Noortje van Bouwkundegroepje 7
is héél erg bang veel te dik te worden... 
gistermorgen waren namelijk alle kids op
Annemarijn na én de mede-intropapa’s
Steven en Jeroen te laat. Dat zijn dus negen
vlaaien morgen...
En voor Jeroen: Een intropapa mag nooit en
te nimmer zijn telefoon UIT hebben staan!

Bomen
De intro commissie van Gewis zoekt bomen,
want die zijn relax.
Groetjes de introcommissie van Gewis

Albert bedankt!
De Extravagante Elfjes willen bij deze, door
middel van dit fantastische medium, Albert
West bedanken voor zijn tomeloze inzet als
inspiratiebron. Dankzij deze inspirerende
persoonlijkheid hebben wij het licht gezien.
Albert jongen, als je dit leest, we houden van
je en bedankt. En bij iedere bavaria moeten
we aan je denken. Nee echt, bedankt!

Rectificatie
Cursor-verslaggeefster biedt haar nederige
excuses aan aan groep 6 van Technische
Bedrijfskunde. Want hoe háálde ze het in
haar hoofd om de groep in de Intro-Cursor
van woensdag ‘Dickflesh’ te noemen, in
plaats van het feitelijke ‘Dickflash’?

Marslanding
Verzoek aan intropapa Andrik Schrijver
(groep 1 Industrial Design) om zijn inmiddels
fameuze improvisaties met de stok nog één
keer te herhalen, met name het grande-
finalestuk ‘De Marslanding’ dat dit jaar aan
het repertoire is toegevoegd.

Slaafs
Groep 6 van Technische Bedrijfskunde 
verkondigt dat een introgroep van
Werktuigbouwkunde woensdag voor hen
door de knieën is gegaan bij studenten 
toneelvereniging Doppio. De werktuig-
bouwers gingen op verzoek keurig op de
grond liggen en veegden en passant zelfs
met hun armen de vloer aan. Erg slaafs,
vinden de aankomend bedrijfskundigen.

Te huur
Kampioenscoaches te huur voor grof geld.
Voor meer info: Geen Idee van Bouwkunde.

Naamwisseling
Even voor de duidelijkheid: Remko (Cursor 1
pagina 5 middenonder) & Remco (Cursor 2
pagina 5 middenonder) van studievereniging
Gewis zijn dus niet Remko & Remco, maar
Remco & Remko.

Oproepjes
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Mateloos gedans bij Scala
In cultureel centrum
Scala presenteerden de
Eindhovense culturele
studentenverenigingen
zich gisteren. “Het is
vooral om de aankomend
studenten te laten zien:
‘kijk wij zijn er’,” zegt
Menno Schakel van
Knights of the Kitchen
Table, het studenten rol-
lenspel genootschap. Bij
de workshop van de ver-
eniging kan een bordspel
gespeeld worden met
ridders, tovenaars, boog-
schutters en meer fanta-
syfiguren.

Beneden, bij de workshop
salsadansen van
Footloose, gaat het er

iets actiever aan toe.
Voorzichtig worden
partners gezocht en de
heupen losgegooid. Dat
laatste lukt bij sommigen
beter dan bij anderen. Ook
het gevoel voor ritme blijkt
bij bepaalde figuren ver te
zoeken. Ritmegevoel heb
je gelukkig niet nodig bij
origami. Dat staat onder
andere op het programma
bij de workshop van de
Japanse cultuurvereniging
Kinjin. Nuldejaars
Technische Bedrijfskunde
Miriam Loonen is niet echt
onder de indruk. “Als ik
eerlijk ben, is dit niks voor
mij; ik ben meer van het
sporten en dansen.”
Buiten wordt vanaf de

tweede verdieping met een
brandslang een opblaas-
zwembadje gevuld dat op
het terras staat. Het is na-
tuurlijk onvermijdelijk dat
er mensen in geduwd
worden en niet snel daarna
gebeurt dat dan ook. Op het
terras maken de Tuniña’s
muziek terwijl de toe-
hoorders in een geïmprovi-
seerde huiskamer zitten te
luisteren. De Tuna hebben
ook dit jaar weer drank te
vergeven. Maar deze keer
krijgen de nuldejaars wijn
in plaats van sterke drank.
“Al die verschillende drank
door elkaar schijnt toch
niet zo goed te zijn voor je
maag”, zegt een Tuna./.
Foto’s: Bart van Overbeeke
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Lekker sporten in de zon
OOnnddeerr  eeeenn  bbeehhoooorrlliijjkkee  zzoonn  wweerrdd  ggiisstteerreenn
ggeessppoorrtt  oopp  ddee  vveellddeenn  aacchhtteerr  ddee  TTUU//ee..  DDee
wwaarrmmttee  iinnssppiirreeeerrddee  vveeeell  --mmaannnneelliijjkkee--  nnuull--
ddeejjaaaarrss  oomm  hhuunn  sshhiirrtt  uuiitt  ttee  ttrreekkkkeenn..  EErr  wweerrdd
rruuiimmsscchhoooottss  ggeellaanntteerrffaanntteerrdd  --  ddee  eeeerrssttee  bbiieerr--
ddrriinnkkeerrss  wweerrddeenn  aall  oomm  eellff  uuuurr  ‘‘ss  oocchhtteennddss
ggeessppoott..  OOff  hheett  ddoooorr  ddee  ddrraannkk  kkoommtt  ooff  nniieett::  hheett
lliijjkktt  eeeenn  ttrreenndd  ttee  wwoorrddeenn  oomm  mmeett  zz’’nn  aalllleenn  iinn
eeeenn  kkrriinngg  ttee  ggaaaann  ssttaaaann  eenn  jjee  oopp  ddee  kknniieeëënn
vvaann  jjee  aacchhtteerrlliiggggeerr  ttee  llaatteenn  vvaalllleenn..  NNaaaasstt  ddee
ttrraaddiittiioonneellee  bbaallssppoorrtteenn  wweerrddeenn  ooookk  bboooomm--
ssttaammmmeenn  ggeewwoorrppeenn  eenn  wweerrdd  eerr  ggeerruuggbbyydd..  HHeett

eeeerrssttee  vveerrlliieepp  zzoonnddeerr  pprroobblleemmeenn,,  mmaaaarr  hheett
rruuggbbyyssppeell  lliieepp  vvoooorr  ttwweeee  nnuullddeejjaaaarrss  wwaatt
mmiinnddeerr  ggooeedd  aaff::  zzee  kknnaallddeenn  mmeett  hhuunn  hhooooffdd
tteeggeenn  eellkkaaaarr,,  wwaatt  rreessuulltteeeerrddee  iinn  ddee  nnooddiiggee
bbuulltteenn..  DDee  jjoonnggeennss  kkoonnddeenn  nnaa  ccoonnttrroollee  iinn  hheett
MMaaxxiimmaa  MMeeddiisscchh  CCeennttrruumm  tteerruugg  nnaaaarr  hhuunn
ggrrooeeppjjee..  DDee  EEHHBBOO--ppoosstt  kkrreeeegg  ooookk  nnoogg  eeeenn
ggeekknneeuussddee  vvoolllleeyyppoollss  ttee  vveerrwweerrkkeenn,,  ddiiee  eerr  nnaa
wwaatt  vveerrwwiikkkkeelliinnggeenn  wweeeerr  tteeggeennaaaann  kkoonn..  \\

FFoottoo’’ss::  BBrraamm  SSaaeeyyss

Veel plezier met melk en bier
HHeett  DDeemmooss--tteerrrreeiinn  ssttoonndd  ggiisstteerreenn  ggeehheeeell  iinn
hheett  tthheemmaa  vvaann  bbiieerr,,  bbiieerr  eenn  nnoogg  eeeennss  bbiieerr..  OOmm
1133..0000  uuuurr  bblliijjkktt  hheett  bbiieerr  aall  pprriimmaa  ttee  ssmmaakkeenn..
UUiitteerraaaarrdd  gglliijjddtt  hheett  bbiieerr  eerr  llaatteerr  oopp  ddee  ddaagg  nnoogg
bbeetteerr  iinn..  DDee  ddiieeppzziinnnniiggee  tteekksstteenn  vvaann  DDeemmooss
kklliinnkkeenn  --hhooee  llaatteerr,,  hhooee  hhaarrddeerr--  oovveerr  hheett
tteerrrreeiinn::  ““FFrreeddeerriikk,,  FFrreeddeerriikk,,  wwaatt  hheebb  jjee  eeeenn
ddiikkkkee  ppiikk  --  KKaattrriieenn  KKaattrriieenn  llaaaatt  jjee  ddiikkkkee  ttiieetteenn
eeeennss  zziieenn””..
BBeehhaallvvee  eeeenn  ttoooonnzzeetttteerr  vvoooorr  ddee  ssffeeeerr  iiss  hheett
ooookk  hheett  ssttaarrttsscchhoott  vvoooorr  ddee  bbiieerreessttaaffeettttee..
IInnttrrookkiiddss  zzeetttteenn  hhuunn  --nnuu  aall  wweell  ggeeooeeffeennddee--
kkeeeellttjjeess  ooppeenn,,  hheett  ggeellee  vvoocchhtt  ssnneelltt  nnaaaarr
bbiinnnneenn..  MMeett  ddee  ssttrraalleennddee  zzoonn  ssttiijjggtt  hheett  bbiieerr
mmeett  oonnggeevveeeerr  hheettzzeellffddee  tteemmppoo  nnaaaarr  hhuunn
hhooooffddeenn..  HHeett  rreennnneenndd  bbiieerr  sseerrvveerreenn  ggaaaatt
ddaaaarroomm  mmiisssscchhiieenn  wwaatt  mmiinnddeerr  vvlleekkkkeellooooss  ddaann
iinn  nnuucchhtteerree  ttooeessttaanndd..  HHeett  mmaannooeeuuvvrreerreenn  ddoooorr
hheett  uuiittggeezzeettttee  ppaarrccoouurrss  wweerrdd  bbeelloooonndd  ddoooorr
uuiittzzeennddbbuurreeaauu  OObbeerr  mmeett  eeeenn  ddiieennbbllaadd  bboorrrreell--
ggllaazzeenn  lliicchhttee  wwooddkkaa  ((88,,55  pprroocceenntt))..

DDee  wwiinnnnaaaarr  vvaann  ddee  AAllllssttaarrss  DDrroooommsshhooww  kkrreeeegg
eeeenn  wweeeekkeennddjjee  rriijjddeenn  mmeett  eeeenn  SSmmaarrtt  aauuttoo
ccaaddeeaauu..  NNoouu  jjaa,,  ccaaddeeaauu……  HHeett  iiss  ddee  wweellvveerr--
ddiieennddee  pprriijjss  vvaann  ddee  zzeeeerr  ssppeecciiaallee
TTrriivviiaanntteeddiittiiee  vvaann  hheett  EEiinnddhhoovveennss
SSttuuddeenntteennccoorrppss  ((EESSCC))..  IInn  ppllaaaattss  vvaann  eeeenn
bbaakkjjee  ttee  vvuulllleenn  bbiijj  eeeenn  ggooeedd  aannttwwoooorrdd,,
wweerrddeenn  eerr  bbaakkjjeess  ggeelleeeeggdd  bbiijj  eeeenn  ffoouutt
aannttwwoooorrdd..  EEeenn  ddoouucchhee  vvaann  hhoonnddeennbbrrookkkkeenn

mmeett  mmeellkk  ssttoorrttttee  oovveerr  ddee  ddeeeellnneemmeerrss  wwaannnneeeerr
zziijj  ddee  kkeennnniissvvrraaggeenn  oovveerr  hheett  ssttuuddeenntteennlleevveenn
zzooaallss  ‘‘ddee  pprriijjss  vvaann  eeeenn  bbiieerrttjjee  bbiijj  EESSCC’’  ooff  ‘‘wwiiee
iiss  ddee  bbaaaass  vvaann  PPlluuttoo??’’  ffoouutt  bbeeaannttwwoooorrddeenn..

SSSSRREE  vvooeellddee  ddee  zzoommeerrssee  tteemmppeerraattuurreenn  aallllaanngg
aaaannkkoommeenn..  ZZiijj  zzeetttteenn  vvoooorr  ddee  wwooeennssddaagg  eeeenn
ccoommpplleettee  bbeeaacchhcclluubb  nneeeerr..  OOmm  iinn  rreeccoorrdd--
ssnneellhheeiidd  ddee  jjuuiissttee  ssffeeeerr  ttee  ppaakkkkeenn  ttee  kkrriijjggeenn,,
wwaass  ddee  ttrrooppiisscchhee  eessttaaffeettttee  ooppggeezzeett..  MMeett  eeeenn
vvooll  ggllaass  wwaatteerr  wweerrdd  ggeessttaarrtt,,  ggeehhooeellaahhooeepptt  eenn
ssaannggrriiaa  ‘‘ggee--aadd’’..  MMeett  eeeenn  iieettss  mmiinnddeerr  vvooll  ggllaass
wwaatteerr  wweerrddeenn  eerr  wwaatteerrbbaalllloonnnneenn  ggeeggooooiidd  eenn
ggeelliimmbbooddaannsstt..  EEvveennttuueeeell  oonnttssttaannee  ssttrreessss  ooff
bbrraakkhheeiidd  kkoonn  wwoorrddeenn  wweeggggeemmaasssseeeerrdd  ddoooorr
ddee  ssppeecciiaaaall  vvoooorr  ddeezzee  ggeelleeggeennhheeiidd  aaaann--
wweezziiggee  mmaasssseeuurr..

SSnneellhheeiidd  eenn  bbeehheennddiigghheeiidd  wwaarreenn  eeeenn  vveerreeiissttee
ttiijjddeennss  ddee  sskkeelltteerrrraaccee..  AAaann  ddee  tteecchhnniieekk  vvaann
FFeerrddii  GGeebbooeerrss  bblleeeekk  nniieett  ttee  ttiippppeenn..  DDee
TTeecchhnniisscchhee  BBeeddrriijjffsskkuunnddeessttuuddeenntt  bbrraakk  hheett
rreeccoorrdd  eenn  rreeeedd  hheett  ppaarrccoouurrss  iinn  1155,,2299  sseeccoonn--
ddeenn  uuiitt..  OOff  hhiijj  oopp  ddee  mmoottoorr  ooookk  nneett  zzoo  bbeehheenn--
ddiigg  iiss,,  wweeeett  hhiijj  bbiinnnneennkkoorrtt..  HHiijj  kkrriijjggtt  vvaann
rriijjsscchhooooll  ddee  LLeeeeuuww  vvoooorr  ddeezzee  ssnneellllee
pprreessttaattiiee  eeeenn  mmoottoorroopplleeiiddiinngg  tteerr  wwaaaarrddee
vvaann  554455  eeuurroo  ccaaddeeaauu..

FFoottoo’’ss::  BBrraamm  SSaaeeyyss
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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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In ‘t kort

Gewond bij
Bunker
Twee beschonken intro-
gangers zijn de nacht van
dinsdag op woensdag
gewond geraakt bij De
Bunker. Eén van hen wilde
rond twee uur ’s nachts
onder de trap aan de bui-
tenkant van het gebouw
doorlopen en liep daarbij
tegen een ijzeren balk aan.

De ander viel rond half vier
van zijn fiets. Beiden liepen
verwondingen op aan de
wenkbrauwen.

Naar EHBO met
rode ogen
Een introganger is woens-
dagmiddag door beveiligers
van de TU/e naar het zie-
kenhuis gebracht nadat hij

zich met rooddoorlopen
ogen had gemeld bij de
meldpost. Waarschijnlijk
waren er adertjes in zijn
ogen gesprongen.

Papa’s pot?

DDee  wwooeennssddaaggaavvoonndd  iiss  ttiijjddeennss  iieeddeerree  IInnttrroo  ddee
aavvoonndd  wwaaaarroopp  ddee  iinnttrrookkiiddss  vveerrggaasstt  wwoorrddeenn
oopp  ddee  kkooookkkkuunnsstteenn  vvaann  hhuunn  iinnttrrooppaappaa’’ss  eenn  
--mmaammaa’’ss..  BBiijj  hheenn  iinn  hheett  ssttuuddeenntteennhhuuiiss  wwoorrddtt
eeeenn  hheeeerrlliijjkk,,  ggeezzoonnddee  eenn  vvooeeddzzaammee  mmaaaallttiijjdd
bbeerreeiidd  aallss  ggooeeddee  bbooddeemm  vvoooorr  ddee  ssttaappaavvoonndd
ddiiee  vvoollggtt..  HHeett  ggrrooeeppjjee  vvaann  iinnttrrooppaappaa  EEeellccoo  ddee

VViisssseerr  vvaann  SScchheeiikkuunnddiiggee  TTeecchhnnoollooggiiee  kkrreeeegg
iinn  hheett  ssttuuddeenntteennhhuuiiss  aaaann  ddee  HHoooogghhuuiissssttrraaaatt
ggeeeenn  HHoollllaannddssee  hhaapp  vvoooorrggeesscchhootteelldd..
SShhooaarrmmaa,,  bbiijjbbeehhoorreennddee  ppiittaabbrrooooddjjeess,,  ssllaa  eenn
aaaarrddaappppeellsscchhiijjffjjeess  mmooeesstteenn  ddee  hhoonnggeerr  vvaann
ddee  iinnttrrookkiiddss  ssttiilllleenn..
FFoottoo::  BBrraamm  SSaaeeyyss

Voor vier bonuspunten

BBlliijjkkbbaaaarr  zziijjnn  ddee  vveerrsscchhiilllleennddee  iinnttrrooggrrooeeppjjeess
bbiijj  IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn  eerroopp  ggeebbrraanndd  zzoovveeeell
mmooggeelliijjkk  ppuunntteenn  ttee  hhaalleenn  ttiijjddeennss  ddeezzee  iinnttrroo--
wweeeekk..  WWaaaarrvvoooorr  iiss  oonnss  vvoooorraallssnnoogg  oonndduuii--
ddeelliijjkk..  WWee  vveerrddeennkkeenn  zzee  eerrvvaann  iieeddeerree  kkaannss
aaaann  ttee  ggrriijjppeenn  oomm  bbiieerr  ttee  ddrriinnkkeenn,,  ddeessnnooooddss

ddoooorr  eerr  bboonnuussppuunntteenn  aaaann  ttee  kkooppppeelleenn..  ZZoo
kkoonnddeenn  ggiisstteerreenn  rroonndd  eetteennssttiijjdd  vviieerr  bboonnuuss--
ppuunntteenn  wwoorrddeenn  vveerrddiieenndd  ttiijjddeennss  eeeenn
ssppoonnttaaaann  iinnggeellaassttee  bbiieerreessttaaffeettttee……

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee Lekker weertje hè!
EEnn  ttooeenn  kkrreeggeenn  wwee  ttoocchh  nnoogg  mmooooii  wweeeerr
ddeezzee  zzoommeerr..  EEeenn  ppaaaarr  ddaaggeenn  aalltthhaannss  eenn  
ggeelluukkkkiigg  vvoooorr  aallllee  iinnttrrooggaannggeerrss  vvaalllleenn  ddiiee
ppaaaarr  ddaaggeenn  pprreecciieess  iinn  ddee  iinnttrroowweeeekk..
VVaannddaaaagg  wwoorrddtt  hheett  nnoogg  wwaarrmmeerr  ddaann  
ggiisstteerreenn..  EEnn  ttooeenn  wweerrdd  aall  ddrriiffttiigg  zzoonnnnee--
bbrraannddccrrèèmmee  ggeessmmeeeerrdd  eenn  mmooeesstteenn  eexxttrraa
llaaddiinnggeenn  iijjssbbllookkjjeess  wwoorrddeenn  aaaannggeevvooeerrdd
vvoooorr  ddee  nnooddiiggee  vveerrkkooeelliinngg..

FFoottoo::  BBrraamm  SSaaeeyyss

Olm komt bovengronds

Het zoemde door de
gangen van bierminnend
Nederland: een nieuwe
pils en nog betaalbaar
ook. Maar wat is het en
waar kan het gekocht
worden? Die vragen
bleven onbeantwoord.
Nu laat het bier zijn
gezicht zien en komt het
bovengronds. En wel in
een studentenhuis in het
centrum van Eindhoven;
de eerste particuliere
tap van Nederland. De
mol blijkt het bier Olm.

Bier en studenten, een 
jaloersmakend huwelijk.
Logisch dat Olm, een pils
dat in april 2003 het 
levenslicht zag, in een stu-
dentenhuis aan de
Tramstraat wordt getapt.
Daarom ook slechts 
tevreden gezichten terwijl
de studenten en oud-stu-
denten van hun eerste 
gekoelde Olm drinken.
Eén van de drinkers is
Marc Schneider van Olm
Brouwerij, die voor de
feestelijke opening van de
huistap naar Eindhoven is
gekomen. Hij heeft een

lange ervaring in de
verkoop van bier.
Voorheen werkte hij bij
Heineken en voorzag
onder meer Eindhovense
studenten van het gerste-
nat met de bierservice van
die brouwerij. Inmiddels
is hij directeur van Olm,
dat verwikkeld is in een 
interessante concurrentie-
strijd met de bekende
merken. Cafés zitten 
namelijk vast aan lang-
lopende contracten met de
grote bierbrouwers en het
is voor kleine producenten
vrijwel onmogelijk om een
voet tussen de deur te
krijgen. Schneider is 
overigens positief
gestemd en verkeert in de
overtuiging dat binnen
een aantal jaren de
wurggreep van de ‘grote
jongens’ tot het verleden
behoort.
En dan kan hij dus met
zijn betaalbare bier de
markt gaan veroveren. Te
beginnen bij de studenten
aan de Tramstraat. In dit
gerstenat-walhalla staan
op dit moment drie taps.
Eén in de tuin, één in een

omgebouwde schuur en
één in de keuken, naast de
kraan. Een ander bier dan
Olm wordt vanaf heden
niet meer geschonken.
Wat is de reden dat de
eerste officiële Olm-tap
van Eindhoven in een 
studentenhuis staat?
Schneider: “De student is
de drinker van nu, de
drinker van de toekomst
en dus de beslisser van
morgen”. Hij schrikt van
zijn eigen woorden; een
slogan is geboren.
Tip voor de introgangers
van nu, en dus de drinkers
van vandaag en die van
morgen: bij een huis-
verbruik van tien kratten
per week is het interessant
Olm te bellen. Met een
beetje geluk krijg je voor
hetzelfde geld een
thuistap geïnstalleerd./.

Foto: Bart van Overbeeke
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It’s not easy being intropapa
IInnttrroobbeeggeelleeiiddeerrss  zziijjnn  vvaann  nnaattuurree  oonnwwiijjss
ccooooll..  EEiiggeennlliijjkk  vveeeell  ccoooolleerr  ddaann  jjuulllliiee  iinnttrroo--
kkiiddss..  WWiijj  zziijjnn  iimmmmeerrss  oouuddeerr,,  dduuss  wwee  hheebbbbeenn
mmeeeerr  lleevveennsseerrvvaarriinngg..  WWiijj  hheebbbbeenn  nnaa  ttwweeee
ddaaggeenn  IInnttrroo  wwééll  eeeenn  vviirriieellee  ssttooppppeellbbaaaarrdd  eenn
wwee  kkuunnnneenn  hhaarrddeerr  bbiieerr  ddrriinnkkeenn,,  uuiittzzoonnddee--
rriinnggeenn  ddaaaarr  ggeellaatteenn..  WWiijj  ggrrooeetteenn  JJaann  eenn
aalllleemmaann  iinn  ddee  kkrrooeegg,,  wwaanntt  wwiijj  kkeennnneenn
mmeennsseenn..  BBoovveennddiieenn  llooooddsseenn  wwiijj  jjuulllliiee  llaannggss
ddee  hhiippssttee  ttookkoo’’ss  vvaann  EEiinnddhhoovveenn..
MMaaaarr  tteeggeelliijjkkeerrttiijjdd  zziijjnn  wwee  ooookk  sseerriieeuuzzee
rraaaaddggeevveerrss  aallss  jjuulllliiee  ddaaaarroomm  vvrraaggeenn..  EEnn  hheett
mmooooiiee  iiss::  oonnss  oooorrddeeeell  iiss  hheeiilliigg..  OOff  jjoouuww  
iinnttrroobbeeggeelleeiiddeerrss  hheett  TThhoorrlliieedd  nnoouu  eeeenn  wwaarrmm
hhaarrtt  ttooee  ddrraaggeenn  ((ddiiee  hheebb  jjee  ooookk,,  vvoooorraall  bbiijj
EElleekkttrrootteecchhnniieekk))  ooff  hheett  vvoollkkoommeenn  rruukk
vviinnddeenn::  hheett  mmaaaakktt  eeiiggeennlliijjkk  nniieett  uuiitt,,  wwaanntt
jjuulllliiee  ggeelloovveenn  hheett  ttoocchh..  HHeett  iiss  ddee  ccoommbbiinnaattiiee
vvaann  llooookkss,,  eexxppeerrttiissee  eenn  oovveerrttuuiiggiinnggsskkrraacchhtt::
ddaatt  mmaaaakktt  oonnss  aallss  iinnttrroobbeeggeelleeiiddeerr  zzoo  ‘‘ddaammnn
sseexxyy’’..
DDuuss  ttooeenn  iikk  ggiisstteerreenn  bbiijj  ddee  ssttaanndd  vvaann  VViirruuss
IInnffeeccttrroo  ‘‘PPiimmpp  MMyy  DDaaddddyy’’  ssttoonndd,,  wwiisstt  iikk
zzeekkeerr::  ““II  ddoonn’’tt  nneeeedd  nnoo  ppiimmppiinn’’!!””

WWeell  dduuss..  
MMeetteeeenn  wwiieerrpp  iinnttrrookkiidd  DDaavviidd  zziicchh  oopp  aallss
kkuunnddiigg  ccooiiffffeeuurr  mmeett  vveeeell  vveerrssttaanndd  vvaann  jjuuiissttee
hhooeevveeeellhheeddeenn..  NNaa  aannddeerrhhaallvvee  ppoott  ggeell,,  iinn
ggrrooeenn  eenn  ggeeeell  eenn  bbiijj  vvoooorrkkeeuurr  ddoooorr  eellkkaaaarr,,
vviijjffttiieenn  kklleeuurreenn  ssppuuiittvveerrff  ((lleeggee  bbuusssseenn
wweerrddeenn  ddee  kkrruullssppeellddeenn  iinn  hheett  hhaaaarr  vvaann  mmiijjnn
iinnttrroo--eeeeggaa)),,  zzwwaarrttggeessttiiffttee  bbaakkkkeebbaaaarrddeenn,,
ggoouuddeenn  kkeettttiinnggeenn,,  eenn  eeeenn  ‘‘nneerrdd’’--bbrriilllleettjjee,,
vvrrooeegg  ddee  rreesstt  zziicchh  aaff  wwaatt  eerr  vvaann  hheett  ccoonncceepptt
mmooeesstt  wwoorrddeenn..  HHeett  ccoonncceepptt  mmooeesstt  nnoogg  vveerr--
zzoonnnneenn  wwoorrddeenn..
IInnttuusssseenn  wwaass  JJoooosstt  bbeezziigg  mmeett  ‘‘PPiimmpp  hheett
PPllaavveeiisseell’’..  BBaarrtt  wwaass  bbeezziigg  mmeett  ‘‘PPiimmpp  ddee
AABBNN--AAmmrroo  ooppbbllaaaassbbaannkk’’..  EEnn  HHeennkk,,  ddiiee  
eeiiggeennlliijjkk  ooookk  BBaarrtt  hheeeett,,  mmaaaarr  bbiijj  tteevveeeell  aaaann
BBaarrtt  HHeennkk  ggeennooeemmdd  wwoorrddtt,,  oonnttddeekkttee  ddaatt  ddee
ggeellfflleesssseenn  ooookk  ddiieennsstt  kkuunnnneenn  ddooeenn  aallss  
ssuuppeerrssooaakkeerr..  OOff  wwee  hheett  ddaaaarrbbiijj  wwiillddeenn  llaatteenn..

TTeeuunn  vvaann  VVeeggggeell  iiss  iinnttrrooppaappaa  bbiijj
BBoouuwwkkuunnddee..  HHiijj  sscchhrriijjfftt  ddaaggeelliijjkkss  oovveerr  zziijjnn
eerrvvaarriinnggeenn..

De outfit van de Pirates of the Caribean

HHeett  ggaaaatt  lleekkkkeerr  mmeett  ddee  ppiirraatteenn  vvaann  EElleekkttrroo..
““PPrraaaatt  mmaaaarr  nniieett  mmeett  hheemm  ddaaaarr””,,  zzeeggtt  vvaaddeerr
MMaaiikkeell..  HHeemm  ddaaaarr,,  ddaatt  iiss  vviijjffddeejjaaaarrss  ppaappaa
OOnnnnoo  --bbiijjggeennaaaammdd  RRoolllloo  ddee  KKookkoossnnoooott..
OOnnnnoo  hheeeefftt  aannddeerrhhaallvvee  lliitteerr  wwiijjnn  iinn  zziijjnn  mmiikk
zziitttteenn..  OOpp  zziicchh  iiss  ddaatt  nniieett  mmeeeerr  ddaann  eeeenn  
ggeemmiiddddeellddee  CCuurrssoorr--rreeddaacctteeuurr  nnooddiigg  hheeeefftt
oomm  ddee  ddaagg  ddoooorr  ttee  kkoommeenn,,  mmaaaarr  OOnnnnoo  ttrrookk
ddee  zzaakk  wwiijjnn  vvaann  ddee  TTuunnaa’’ss  wweegg  iinn  33  mmiinnuuuutt
2200..  ““OOff  33  mmiinnuuuutt  3300,,  ddaaaarr  wwiill  iikk  vvaannaaff  zziijjnn””,,
zzeeggtt  RRoolllloo,,  ddiiee  nniieett  bbeeppaaaalldd  cchhaaggrriijjnniigg  iiss

ggeewwoorrddeenn  vvaann  zziijjnn  bbeewwoonnddeerreennsswwaaaarrddiiggee
pprreessttaattiiee..  RRoolllloo  iiss  ooookk  ddee  aaaannlleeiiddiinngg  vvoooorr
ddee  ppiirraatteenntthheemmaattiieekk..  MMaaiikkeell::  ““DDee  kkookkooss--
nnoooott  iiss  CCaarriibbiisscchh,,  dduuss  ddaann  bbeenn  jjee  zzoo  bbiijj  ddee
PPiirraatteess  ooff  tthhee  CCaarriibbeeaann..””  DDuuss  BBooaattzzjjuunnggeennss
vvaann  ggiisstteerreenn  ooppggeelleett::  eerr  zziijjnn  kkaappeerrss  oopp  ddee
kkuusstt..  OOnnnnoo::  ““DDiiee  ggaaaann  wwee  eenntteerreenn..  DDaatt  lliijjkktt
mmee  dduuiiddeelliijjkk..  DDiiee  zziijjnn  hhuunn  llaaddiinngg  ssttrraakkss
kkwwiijjtt..””

Gepimpte papa’s
SSttaann  GGeerrrriittss,,  ddee  iinnttrrooppaappaa  vvaann  SS--
cclluubb  1144  vvaann  BBoouuwwkkuunnddee,,  vvooeelltt
zziicchh  nnaaaarr  eeiiggeenn  zzeeggggeenn  ‘‘zzeeeerr  oopp
zziijjnn  ggeemmaakk’’  mmeett  zziijjnn  nniieeuuwwee  
uuiitteerrlliijjkk..  HHiijj  zzeeggtt  ddaatt  hhiijj  eerr  iinn  hheett
nnoorrmmaallee  lleevveenn  zzeellffss  ooookk  wweell  eeeennss
zzoo  bbiijjlloooopptt..  DDee  oouuttffiitt  iiss  hheett  rreessuull--
ttaaaatt  vvaann  ‘‘PPiimmpp  mmyy  ddaaddddyy’’  vvaann
IInnffeeccttrroo,,  hheett  IInnttrroo--iinniittiiaattiieeff  vvaann
ssttiicchhttiinngg  VViirruuss,,  ddee  oorrggaanniissaattiiee
vvaann  hheett  ggeelliijjkknnaammiiggee  ccuullttuurreeeell
ffeessttiivvaall..  GGiisstteerreenn  ttiijjddeennss  ddee
BBuunnkkeerrttoocchhtt  kkoonnddeenn  ddee  kkiiddss  ddaaaarr
hhuunn  ppaappaa’’ss  eenn  mmaammaa’’ss  ‘‘ooppppiimm--
ppeenn’’..  ZZee  hhaaddddeenn  ddee  bbeesscchhiikkkkiinngg
oovveerr  ssppeellddjjeess,,  oooorrbbeelllleenn,,  ssppuuiitt--
bbuusssseenn,,  eellaassttiieekkjjeess,,  kkaammmmeenn,,  ggeell
eenn  zzeellffss  ttoonnddeeuusseess..  EErr  lliieeppeenn  dduuss
eeeenn  hhoooopp  ggeeppiimmppttee  ddaaddddyy’’ss  eenn
mmuummmmyy’’ss  oovveerr  hheett  BBuunnkkeerrtteerrrreeiinn..
VVoooorraall  hheett  kkaappsseell  vvaann  GGeerrrriittss  iiss
ooppvvaalllleenndd;;  ddee  bbrriill  eenn  ppllaassttiicc  bbee--
kkeerrttjjeess  zziijjnn  iinn  hheett  hhaaaarr  bbeevveessttiiggdd
ddoooorr  mmiiddddeell  vvaann  ggeell  ((hheeeell  vveeeell
ggeell))  eenn  hhaaaarrllaakk..  VVoooorr  ddee  oooorrbbeelllleenn
iinn  nneeuuss  eenn  lliipp  zziijjnn  ggeelluukkkkiigg  ggeeeenn
ggaaaattjjeess  nnooddiigg  ggeewweeeesstt..  GGeerrrriittss::
““HHeett  zziijjnn  lliieevvee  kkiiddss,,  wwaaaarr  jjee  ddee
hheellee  wweeeekk  jjee  bbeesstt  vvoooorr  ddooeett  eenn
ddaann  kkrriijjgg  jjee  ddiitt  aallss  ddaannkk””..  TTaannttee
SSuuuuss,,  iinnttrroommaammaa  vvaann  ddeezzeellffddee  ggrrooeepp  eenn  ooookk
‘‘ooppggeeppiimmpptt’’,,  mmeellddtt  nnoogg  ddaatt  zziijj  bbeehhaallvvee  hhaaaarr
sstteemm  nnuu  ooookk  hhaaaarr  wwaaaarrddiigghheeiidd  kkwwiijjtt  iiss..

FFoottoo::  BBrraamm  SSaaeeyyss

Van slag door curven op het voetbalveld
Ze waren hevig van slag,
de voetballende Natuur-
kundeboys uit het andere
team. Met de rechte
lijnen in het veld bleken
ze, met dank aan allerlei
wetenschappelijke
formules, nog wel uit de
voeten te kunnen, maar
de vele curven zorgden
toch voor lichte paniek. 

Het was een historisch
moment, zo verzekert 
intropapa Gieter (ID-groep
2): voor het eerst in de
TU/e-geschiedenis gingen
zeven dames in één team
de sportieve strijd aan
tijdens het sporttoernooi.
De vrouwen waren af-
komstig uit de ID-groepen
2 en 3: respectievelijk ‘De
Strapatsen’ en ‘Dood aan

de Dood aan De
Strapatsen’ (‘Dood aan De
Strapatsen’ is weer een
andere groep - volgt u het
nog?).
Oké, de dames moesten
het weliswaar met 0-1 af-
leggen tegen hun over-
wegend mannelijke tegen-
standers van Natuur-
kunde, “een stel doorge-
slagen superfanatieke jon-
gemannen”, aldus Gieter.
Maar tot enige verwarring
kwam het, tot tevredenheid
van de papa’s en coaches,
wel. “Onze tactiek was:
‘Die jongens hebben nog
nooit vrouwen gezien, daar
leiden we ze mee af’”, ver-
klaart papa. Het plan was
bij aanvang van de wed-
strijd ook nog even wat
extra vleselijke rondingen

te laten zien, maar het
flashen bleef uiteindelijk
beperkt tot een stukje buik.
Genoeg om de mannelijke
tegenstand en hun
beoogde spelstructuur
danig ondersteboven te
gooien.
Gieter en Jor (papa van ID-
introgroep 3) zijn maar wat
trots op Nina, Milou,
Laura, Mandy, Kim, Meike
en Inge. Waarvan akte.
Volgens Gieter gaat het
zeker nog honderd jaar
duren voordat dit his-
torisch moment zich zal
herhalen./.
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