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Intro

En tot zover het lekkere weer. Detemperatuur daalt vandaag tot21 graden en het gaat regenen.Ook is er kans op een onweers-bui of meer. Maar echt erg is hetniet, de Cantus is tenslotte ineen tent. Maar of je daar wéldroog blijft, is nog maar de vraag…
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2/ Intro

Het zal je maar gezegd worden.
Toch houden ze zich nog best
goed, de piraatjes. Al tijdens het
kennismakingsspel op maan-
dagmiddag bleken de jongens
veel met elkaar te delen. Een
grote liefde voor Sponge Bob,
bijvoorbeeld, en… Nou, dat is al
heel wat. Inmiddels is ook dui-
delijk dat de Kapitein Haakjes
geen van allen kunnen badmin-

tonnen en stuk voor stuk voelen
ze een enorme aversie voor een
diepgaand gesprek. Een betere
basis voor pirateske gezelligheid
valt moeilijk voor te stellen. “We
zijn sportief en vet, dat is het 
belangrijkste”, zegt intropapa
Dirk Verhagen beslist. 
Zweetdruppeltjes parelen onder
zijn zwarte hoofdsjaal met
doodskoppen uit en een plastic
zwaard blikkert vervaarlijk in de
zon. “Wij zijn de échte piraten!”,
schreeuwt introkindje Joost
Bastings verontwaardigd,
wijzend op een Cursorartikel
over de Pirates of the Carribean.
Het zal wel zo zijn, maar échte
piraten hoeven dat natuurlijk
niet van de daken te
schreeuwen. 
Zeerover Sam zal het allemaal
een worst wezen. “Boeit niet”, is
zijn lijfspreuk. Zijn achternaam
wil hij niet vertellen, want mee-
werken is zijn eer te na. Alleen
als er bier te halen valt, is hij
minder dwars, weten zijn

zeematen te vertellen. Het is ook
Sams schuld dat iedereen er
vandaag zo brak en bleek bijzit:
tot diep in de ochtend zijn ze
naar hem op zoek geweest.
“Normaal ligt hij altijd ergens
alleen op een bankje, maar dit
keer konden we hem niet
vinden”, legt Joost uit. “Tot hij
tegen vijven bij ons aanbelde.” 
Sam frutselt aan de witte plastic
zak die hij om zijn hoofd 
geknoopt heeft. ‘Lul maar raak’,
staat onzichtbaar op zijn
voorhoofd geschreven. “Dat we
samen verder moeten, vind ik
wel erg kut”, bromt hij later met
een brutale zucht. “Ik ben niet
zo van dat groepswerk en ook
niet zo van projecten. Ik hou
alleen van groepen als ik de
mensen zelf heb uitgekozen.” 
Dat hij het niettemin al vier
dagen met zijn introductie-
groepje uithoudt, heeft hij aan
zijn klaplopersmentaliteit te
danken. “De truc is om zoveel
mogelijk te ‘leachen’”, zegt hij

met trots in zijn stem. “Klopt!”,
roept intropapa Dirk meteen.
“Sam is een echte bloedzuiger.”
Een gewetenloze parasiet en een
onverbeterlijke profiteur: dat is
op en top Sam. Zou hij ooit
moeten kiezen tussen rijk zijn of
de wereld verbeteren, dan trok
hij ongegeneerd een lange neus
naar alle zwervers en verschop-
pelingen op deze aarde, gaf hij
tijdens het kennismakingsspel
nog toe. Als iemand een rovers-
mentaliteit heeft, dan is Sam het
wel. 
Zijn groepsleden kijken hem af
en toe wat meewarig aan en
glimlachen alleen als hij zich
weer eens als een eikel gedraagt.
Waar hij hun welwillendheid
aan dankt, is Sam zelf ook een
raadsel. Kielhalen die handel,
zouden echte zeerovers zeggen. 
Bepaald gewelddadig zijn deze
piraten echter niet. De bloede-
rigste verhalen die ze weten te
vertellen, gaan over de maal-
tijden die zij elke avond op tafel

toveren. Liters ketchup werken
ze er doorheen. Bier scoren, slap
lullen en af en toe een robbertje
badmintonnen: dat typeert de 
introductieweek van de Kapitein
();.
“Yarrrrr!” roept intropapa
Martijn Wijffelaars lachend als
er weinig meer te vertellen is.
Dat is piratentaal voor ‘gaaf’. In
plaats van ‘drinken’ hebben de
Kapitein (); het over ‘Splice the
mainbrace’ en ‘Grog’ betekent
‘bier’. Het is een attitude die de
studenten zich hebben aan-
gemeten om zich ‘echte’ piraten
te voelen. Dat ze de termen van
het internet hebben gehaald,
doet aan dat machtige gevoel
niets af./.

Enith Vlooswijk
Foto: Bram Saeys

Zeerovers tegen wil en dank,
ongewild beland op hetzelfde
zinkende zeewrak. Dat is zo’n

beetje de indruk die de
Kapitein (); van de studie

Informatica achterlaten na vier
dagen en nachten gezellig

doen. “Denk erom, na de Intro
moeten jullie met elkaar

verder in een project, dus hou
elkaar te vriend”, hadden de

intropapa’s de piraten de
eerste dag op het hart gedrukt.

Gezellig doen met een bloedzuiger onder de leden

De Kapitein ();

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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FFoottoo’’ss::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

‘‘ss  OOcchhtteennddss  eeeenn  bbiieerrttjjee  aacchhtteerroovveerr  ttiikkkkeenn,,  hheett
ggaaaatt  TTiimm  oopp  hheett  eeeerrssttee  ggeezziicchhtt  ggooeedd  aaff..  AAllss  ddee
vveerrssllaaggggeeeeffsstteerr  eerrnnaaaarr  vvrraaaaggtt,,  hhaaaalltt  hhiijj  bbiijjnnaa
ooppggeelluucchhtt  aaddeemm::  ““NNoouu  nneeee,,  hheett  ssmmaaaakktt  eecchhtt
nneerrggeennss  nnaaaarr””..  EEeenn  eecchhttee  aallccoohhoolliisstt  kkuunnnneenn
wwee  GGiieelleenn  ddaann  ooookk  nniieett  nnooeemmeenn..  TToocchh  ttiikktt  hhiijj
mmaaaarr  lliieeffsstt  ttwwiinnttiigg  ggllaazzeenn  bbiieerr  lleeeegg  aallss  hhiijj
eecchhtt  ggooeedd  oopp  ssttaapp  ggaaaatt..  WWeell  mmeett  zziijjnn  vvrriieennddeenn
ddaann;;  aallss  hhiijj  mmeett  eeeenn  mmeeiissjjee  ggaaaatt,,  ddooeett  hhiijj  hheett
wwaatt  rruussttiiggeerr  aaaann..  HHooee  ssttaaaatt  hheett  ddaaaarr  eeiiggeennlliijjkk
mmeeee,,  mmeett  hheett  vvrroouuwweenn  vveerrssiieerreenn??  NNiieett  ggeehheeeell
oonnaaaarrddiigg..  WWooeennssddaaggaavvoonndd  iiss  eerr  nnoogg  eeeenn
nnuummmmeerr  ggeessccoooorrdd..  GGeeeenn  TTUU//ee--ssttuuddeennttee..  OOff
hheett  wwaatt  wwoorrddtt??  ““IIkk  zzaall  hhaaaarr  ssttrraakkss  ooff  mmoorrggeenn
wweell  eevveenn  bbeelllleenn..””  DDee  CCaannttuuss  mmooeett  GGiieelleenn  aaaann
zziicchh  vvoooorrbbiijj  llaatteenn  ggaaaann..  ZZiijjnn  ttiijjddeelliijjkkee  kkaammeerr
mmooeett  hhiijj  wweeeerr  uuiitt..  VVaannaavvoonndd  ppaakktt  hhiijj  ddee
llaaaattssttee  ttrreeiinn  nnaaaarr  BBaaaarrlloo..  ““KKaann  iikk  vvaannaavvoonndd
eeiinnddeelliijjkk  wweeeerr  ffaattssooeennlliijjkk  ssllaappeenn..””  IInn  VVeennlloo
sslluuiitt  hhiijj  ddee  iinnttrroowweeeekk  mmeett  zziijjnn  eeiiggeenn  vvrriieennddeenn
aaff..

““IIkk  bbeenn  nniieett  iieemmaanndd  ddiiee  zziicchh  hheelleemmaaaall  kkaappoott
ggaaaatt  zzuuiippeenn””,,  vveerrtteelltt  LLuuuukk  HHeennnneenn  ddoonnddeerr--
ddaaggmmiiddddaagg  mmeett  eeeenn  bbiieerrttjjee  iinn  ddee  hhaanndd  iinn  ddee
bboorrrreellrruuiimmttee  iinn  NN--llaaaagg..  ““IIkk  vviinndd  hheett  pprriimmaa  oomm
eeeenn  bbeeeettjjee  llooss  ttee  kkoommeenn,,  mmaaaarr  iikk  hheebb  nnoogg  nniieett
aaaann  eessttaaffeetttteess  mmeeeeggeeddaaaann  eenn  hheebb  ooookk  ggeeeenn
zziinn  oomm  sstteeeeddss  ttee  mmooeetteenn  oovveerrggeevveenn..””
VVaann  ddee  CCaannttuuss  vveerrwwaacchhtt  hhiijj  ddaatt  eerr  ‘‘vvoooorraall  hheerr--
sseennllooooss  ggeeddrroonnkkeenn  wwoorrddtt’’..  ““IIkk  ggaa  zzeekkeerr  wweell
wwaatt  ddrriinnkkeenn,,  mmaaaarr  ooff  iikk  ssttoommddrroonnkkeenn  wwiill
wwoorrddeenn,,  wweeeett  iikk  nnoogg  nniieett..  IIkk  ggaa  ddaaaarrnnaa  nnaaaarr
hhuuiiss  eenn  mmiijjnn  oouuddeerrss  kkoommeenn  ddaann  ooookk  nneett  tteerruugg
vvaann  vvaakkaannttiiee..  OOmm  ddaann  aalllleeeenn  ‘‘hhooii’’  ttee  zzeeggggeenn
eenn  ddaaaarrnnaa  nnaaaarr  ddee  wwcc  ttee  mmooeetteenn  vvlluucchhtteenn,,
lliijjkktt  mmee  nniikkss..””
HHeennnneenn  hheeeefftt  ggeewweellddiigg  ggeennootteenn  vvaann  ddee  IInnttrroo..
““JJee  kkoommtt  hhiieerr  eeeenn  bbeeeettjjee  oonnwweennnniigg,,  kkeenntt
nniieemmaanndd  eenn  bbiinnnneenn  nnoo--ttiimmee  lleeeerr  jjee  aalllleerrlleeii
mmeennsseenn  kkeennnneenn..  IIkk  hheebb  wweell  hheeeell  wweeiinniigg  
ggeessllaappeenn,,  mmaaaarr  iikk  hhaadd  ooookk  nniieett  aannddeerrss
vveerrwwaacchhtt..  HHeett  wwaass  eeeenn  mmooooiiee  ssttaarrtt  vvaann  mmiijjnn
ssttuuddeenntteennlleevveenn  iinn  EEiinnddhhoovveenn..””

TTeerrwwiijjll  hheett  mmeerreennddeeeell  vvaann  ddee  iinnttrrooggaannggeerrss  ddiitt
lleeeesstt,,  zziitttteenn  zzee  hhooooggssttwwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  aaaann  hhuunn
zzeeeerr  vveerrddiieennddee  kkaatteerrbbrruunncchh  bbiijj  hhuunn  ffaaccuulltteeiitt..
ZZoo  nniieett  AAnnkkee  KKiipp..  AAnnkkee  ddrriinnkktt  nnaammeelliijjkk  ggeeeenn
bbiieerr  ooff  aannddeerree  ssppiirriittuuaalliiëënn  eenn  wweeeett  nnoogg  nniieett  ooff
zzee  vvrriijjddaagg  nnoogg  wweell  vvaann  ddee  ppaarrttiijj  iiss..  DDrriinnkktt  zzee
uuiitt  pprriinncciippee  ggeeeenn  aallccoohhooll??  ““NNeeee,,  iikk  vviinndd
ggeewwoooonn  ddaatt  wwaatteerr  hheett  bbeessttee  ddee  ddoorrsstt  lleesstt..””
MMaaaarr  hhooee  zziitt  ddaatt  ddaann  bbiijj  hhaaaarr  ffaannffaarree  DDee
VVrriieennddeennkkrriinngg??  EErrvvaarriinngg  lleeeerrtt  ddaatt  ddaaaarr
mmeeeessttaall  fflliinnkk  wwaatt  ggeerrsstteennaatt  wwoorrddtt  wweegg--
ggeettaannkktt  nnaa  ddee  rreeppeettiittiiee..  ““NNeeee,,  ooookk  ddaaaarr  ddrriinnkk
iikk  wwaatteerr  eenn  tthhuuiiss  ddooee  iikk  ddaatt  mmeeeessttaall  ooookk..””
AAnnkkee  bbeeggiinntt  ggaaaannddeewweegg  sstteeeeddss  mmeeeerr  ttee  
bbeeaannttwwoooorrddeenn  aaaann  hheett  pprrooffiieell  vvaann  ddee  iiddeeaallee
sscchhoooonnddoocchhtteerr..  DDrriinnkktt  nniieett,,  sspprreeeekktt  nneettjjeess
mmeett  ttwweeee  wwoooorrddeenn  eenn  wwee  hheebbbbeenn  hhaaaarr  ooookk
nnoogg  nniieett  kkuunnnneenn  bbeettrraappppeenn  mmeett  eeeenn  ppeeuukk
ttuusssseenn  hhaaaarr  lliippppeenn..  DDee  CCaannttuuss  zzaall  vvaannddaaaagg
ddaann  ooookk  oonnggeettwwiijjffeelldd  aaaann  hhaaaarr  vvoooorrbbiijj  ggaaaann..
AAll  ddaatt  ggeeggooooii  mmeett  bbiieerr  ttrreekktt  hhaaaarr  nniieett  eecchhtt..
““IIkk  bbeenn  ggeeeenn  ffeeeessttbbeeeesstt””,,  bbeekkeenntt  zzee..  MMaaaarr  zzee
vvoonndd  hheett  ttoocchh  eeeenn  hhééllee  lleeuukkee  wweeeekk..

HHeett  llaaaattssttee  ggeesspprreekk  mmeett  JJaaccqquueelliinnee..  ““MMeett  ppiijjnn
iinn  hheett  hhaarrtt””,,  zzeeggtt  zzee  nneett  iieettss  ttee  ooppggeelluucchhtt..  HHeett
WW--ggrrooeeppjjee  hhaannggtt  oopp  hheett  ggrraassvveelldd  vvoooorr  ddee
SSttaaddsscchhoouuwwbbuurrgg,,  wwaaaarr  zzee  ddee  ggrraappppeenn  vvaann  
ccaabbaarreettiieerr  LLeeoonn  vvaann  ddeerr  ZZaannddeenn  aaaannhhoooorrddeenn..
““HHiijj  hhaadd  hheett  wweell  lleeuukk  iinn  eellkkaaaarr  ggeessttookkeenn””,,
zzeeggtt  zzee..  HHeett  wwaass  iinn  iieeddeerr  ggeevvaall  bbeetteerr  ddaann  ddee
ffiillmm  --LLoosstt  iinn  TTrraannssllaattiioonn--  ddiiee  zzee  zzaagg  iinn  PPaatthhéé..
““NNiieett  eecchhtt  eeeenn  ttooppffiillmm..  IIkk  hheebb  ‘‘mm  uuiittggeekkeekkeenn,,
mmaaaarr  oomm  mmiijj  hheeeenn  zzaatteenn  mmeennsseenn  ttee  ssllaappeenn..””
WWiiee  ddee  ffoottoo  vvaann  JJaaccqquueelliinnee  bbeessttuuddeeeerrtt,,  kkaann
nniieett  aannddeerrss  ddaann  ccoonncclluuddeerreenn  ddaatt  vviieerr  ddaaggeenn
iinnttrroodduuccttiiee  --iinncclluussiieeff  eeeenn  kkrrooeeggeennttoocchhtt  wwaaaarr
zzee  aaccttiieeff  aaaann  mmeeeeddeeeedd--  ggeeeenn  ggrreeeepp  hheeeefftt  
00ggeekkrreeggeenn  oopp  hhaaaarr  ffrriissssee  vveerrsscchhiijjnniinngg..  WWaaaarr
ddee  mmeeeessttee  nnuullddeejjaaaarrss  eeeenn  kkrruuiiddiiggee  ssooeepp
kkuunnnneenn  ttrreekkkkeenn  vvaann  hhuunn  hhooooffddddeekksseell,,  lliijjkktt
JJaaccqquueelliinneess  hhooeeddjjee  aalllleeeenn  mmaaaarr  ffrriisssseerr  ttee
wwoorrddeenn..  WWaatt  iiss  hhaaaarr  ggeehheeiimm??  ““IIeeddeerree  ddaagg
ddoouucchheenn  ddooeett  wwoonnddeerreenn..””  DDaaaarr  zziijjnn  wwee  hheett
mmeeee  eeeennss..  DDoouucchheenn,,  ddáátt  zzoouuddeenn  mmeeeerr  mmeennsseenn
mmooeetteenn  ddooeenn..

Jubilerende Cantus belooft knaller te worden
Dat een plantengieter
voor iets veel leukers
gebruikt kan worden dan
voor het in leven houden
van begonia’s ga je van-
middag aan den lijve on-
dervinden. Bij het zang-,
zuip- en spetterfestijn
de Cantus is dit tuin-
artikel een onmisbaar
attribuut. De onover-
troffen afsluiter van de
Eindhovense Intro viert
dit jaar het tweede
lustrum en dat zal niet
ongemerkt voorbij gaan,
zo beloven de organi-
satoren. 

Bij de Cantus vloeit het
bier rijkelijk en niet alleen
in de dorstige kelen van de
overenthousiaste nulde-
jaars en hun begeleiders.
Dat zullen je intropapa en
-mama je inmiddels wel
verteld hebben. Dit jaar is
het tien jaar geleden dat

iemand binnen de orga-
nisatie van de Intro het 
lumineuze idee kreeg om
in een grote tent lange
tafels aan elkaar te
schuiven, daar de intro-
gangers aan te zetten, een
liedjesbundel in elkaar te
draaien en om een bier-
brouwer te vragen grote
hoeveelheden bier te
leveren. Het meest
briljante aspect in dit plan
was het aantrekken van
Siem Simonis, afgestu-
deerd TeMa-student, als
gangmaker van dit geheel.
De zangkwaliteiten en
ontembare inzet van Siem
hebben binnen de TU/e
mythische proporties aan-
genomen en zelf zal hij die
niet ontkennen. Siem was
er vanaf het eerste uur bij
en viert dit jaar dus ook
zijn tienjarig bestaan als
hoofd van het Presidium
van de Cantus. 

De jubilaris laat weten
voor deze speciale gele-
genheid een vlinderdas
gekocht te hebben die je
nog zelf dient te strikken.
“Na tien jaar vond ik dat ik
mezelf daar wel op mocht
trakteren.” Maar er zit
meer in het vat dan alleen
zingen en zuipen en
elkaar zo nat mogelijk
zien te krijgen. Na lang
aandringen vertelt Siem
dat er een recordpoging op
stapel staat, waarbij het
Guiness Book of World
Records acte de presence
zal geven. Wat de commi-
litones -moeilijk woord
voor de deelnemers aan de
Cantus, jullie dus!- precies
moeten doen, blijft tot
vanmiddag een mysterie.
Maar de poging op zich zal
al voor veel hilariteit
zorgen, zo verzekert Siem
ons.
En volgend jaar, is Siem

dan weer van de partij?
“Zolang ze me elk jaar nog
vragen, kom ik. Blijkbaar
zijn mijn naam en 
e-mailadres standaard 
opgenomen in het draai-

boek van de Intro. Toen ik
dit jaar niet snel genoeg
reageerde op het mailtje,
kreeg ik een hevig veront-
rust lid van de organisatie
aan de lijn. Of ik dit jaar

toch wel beschikbaar was
voor de Cantus? Gelukkig,
ben ik toch iemand die
ergens onmisbaar voor
is.”/.

Nerd Alert: nieuwe notebooks af te halen
EEvveenn  eeeenn  hhuuiisshhoouuddeelliijjkkee  mmeeddeeddeelliinngg::  ddoonnddeerrddaagg  2255  aauugguuss--
ttuuss  vvaannaaff  1133..0000  uuuurr  kkuunnnneenn  ddee  eeeerrsstteejjaaaarrss  hhuunn  nniieeuuwwee  nnoottee--
bbooookk  aaffhhaalleenn  iinn  hheett  AAuuddiittoorriiuumm..  HHeett  ggaaaatt  oomm  eeeenn  ffoonnkkeell--
nniieeuuwwee  NNEECC  VVeerrssaa  PP555500  mmeett  eeeenn  fflluuiisstteerrssttiillllee  IInntteell  PPeennttiiuumm  MM
775500  pprroocceessssoorr  iinn  hheett  vvoooorroonnddeerr,,  ddiiee  ddrraaaaiitt  oopp  eeeenn  kkllookk--
ssnneellhheeiidd  vvaann  11..8866  GGhhzz,,  oonnddeerrsstteeuunndd  ddoooorr  eeeenn  ccaacchhee  vvaann  22  MMBB
eenn  eeeenn  FFrroonnttssiiddee  BBuuss  ddiiee  ddee  bbiittss  vveerrwweerrkktt  oopp  553333  MMhhzz..  DDee
hhaarrddee  sscchhiijjff  ((8800  GGBB))  ssppiinntt  oopp  55440000  ttooeerreenn  eenn  mmeett  eeeenn  ggiigg

wweerrkkggeehheeuuggeenn  kkaann  eerr  ooookk  ddaaaaddwweerrkkeelliijjkk  ggeewweerrkktt  wwoorrddeenn..  DDee
ddrraaaaddllooooss  ooppggeessppoonnssttee  ddaattaa  kkaann  dduuaall  llaayyeerr  wwoorrddeenn  wweeggggee--
sscchhrreevveenn  mmeett  ddee  DDVVDD--bbrraannddeerr  eenn  mmeett  ddee  MMoobbiilliittyy  RRaaddeeoonn
XX330000  ((6644  MMBB  ddeeddiiccaatteedd  mmeemmoorryy))  kkaann  iinn  iieeddeerr  ggeevvaall  eeeenn
ssppeelllleettjjee  UUnnrreeaall  ggeessppeeeelldd  wwoorrddeenn..  DDaattaa  uuiittwwiisssseelleenn  kkaann  vviiaa
iinnffrraarroooodd,,  bblluueettooootthh,,  PPCCMMCCIIAA  ((ttyyppee  IIII)),,  FFiirreewwiirree  eenn  UUSSBB  22..00..
HHeett  ggeehheeeell  wweeeeggtt  nnoogg  ggeeeenn  22,,99  kkiilloo  eenn  wwoorrddtt  bbeevveeiilliiggdd  mmeett
ffiinnggeerrpprriinntt  sseeccuurriittyy..  VVeeeell  pplleezziieerr  eerrmmeeee!!

Foto: Bart van Overbeeke

Van de Introcommissie 
WWee  wwiilllleenn  iieeddeerreeeenn  bbeeddaannkkeenn  ddiiee  oonnss  ggeehhoollppeenn  hheeeefftt  ddee
IInnttrroo  mmooggeelliijjkk  ttee  mmaakkeenn..  WWee  hhooppeenn  ddaatt  aallllee  iinnttrrooggaannggeerrss
eeeenn  ffaannttaassttiisscchhee  wweeeekk  hheebbbbeenn  ggeehhaadd..  WWiijj  vvoonnddeenn  hheett  iinn
iieeddeerr  ggeevvaall  hheelleemmaaaall  ttooppppiiee!!

IInnttrrooccoommmmiissssiiee  22000055
AArrjjaann,,  HHeennrrii,,  IIllssee,,  JJaacckkyy,,  PPaauull,,  RRoomm  eenn  SStteeffaann..
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4/ Intro

Succesvolle ‘gig’ metveters
EEeenn  bbaassggiittaaaarr,,  ttwweeee  ggiittaarreenn,,  eeeenn  ddrruummsstteell,,
ttwweeee  kkeeyybbooaarrddss  eenn  ttwweeee  mmiiccrrooffoooonnss;;  mmeeeerr
hheebb  jjee  nniieett  nnooddiigg  vvoooorr  eeeenn  ggooeeddee  bbaanndd..
IImmpprroovviissaattiieettaalleenntt  iiss  eerr  ggeennooeegg,,  zzeellffss  oomm  ttiieenn
uuuurr  ’’ss  oocchhtteennddss  nnaa  eeeenn  llaannggee  nnaacchhtt  iinn  ddee
kkrrooeegg..  AAlllleeeenn  ddee  zzaannggeerreess  hheeeefftt  eeeenn  bbeeeettjjee
aaaannddrriinnggeenn  nnooddiigg  vvoooorr  zziijj  zziicchh  mmeellddtt..  NNaa
eennkkeellee  mmiinnuutteenn  ssttaaaatt  eerr  eeeenn  vvoollttaalllliiggee  bbaanndd
oopp  hheett  ppooddiiuumm,,  kkllaaaarr  oomm  eeeenn  lliieeddjjee  iinn  ttee
ssttuuddeerreenn..  ‘‘VViijjff,,  zzeess,,  zzeevveenn  aacchhtt’’  eenn  llooss  ggaaaatt  ddee
kkeerrssvveerrssee  bbaanndd  ddee  ‘‘GGeellee  vveetteerrss’’,,  ooff  wwiittttee  --  ooookk
ddee  nnaaaamm  llaaaatt  wwaatt  iimmpprroovviissaattiiee  ttooee..  DDee
ddrruummmmeerr  hheeeefftt  hheett  rriittmmee  ttee  ppaakkkkeenn  eenn  ggrriijjpptt
ttiijjddeennss  hheett  ooeeffeenneenn  ssppoonnttaaaann  ddee  kkaannss  vvoooorr
eeeenn  ssoolloo..  HHeett  llooooppjjee  vvaann  ddee  ggiittaarriisstteenn  kklliinnkktt

ggooeedd  eenn  ooookk  ddee  ttooeettsseenniisstteenn  ssppeelleenn  aallssooff  zzee
aall  jjaarreenn  oopp  hheett  ppooddiiuumm  ssttaaaann..  ZZaannggeerr  eenn
zzaannggeerreess  vvoorrmmeenn  eeeenn  mmooooii  dduuoo..  DDee  sstteemm  vvaann
ddee  zzaannggeerr  kklliinnkktt  ddoooorrlleeeeffdd  vvaann  ddee  nnaacchhtt
eerrvvoooorr..  MMeett  ddiiee  rraauuwwiigghheeiidd  zzeett  hhiijj  hheett  jjuuiissttee
aacccceenntt  nneeeerr,,  eeeenn  ggeewweellddiiggee  ‘‘ggiigg’’,,  zzoommaaaarr  iinn
hheett  CCeennttrruumm  vvoooorr  ddee  KKuunnsstteenn..  HHiieerr  wwoorrddtt  eeeenn
sshhooww  nneeeerrggeezzeett,,  hheett  ppuubblliieekk  kkllaapptt,,  fflluuiitt  eenn
ddaavveerrtt  nnaa  eeeenn  ssuucccceessvvoollllee  ccoovveerr  vvaann  ‘‘SSeevveenn
nnaattiioonn  aarrmmyy’’  vvaann  ddee  ‘‘WWhhiittee  SSttrriippeess’’..  DDaaaarrnnaa
wwoorrddtt  hheett  rreeppeerrttooiirree  aaaannggeevvuulldd  mmeett
‘‘KKnnoocckkiinngg  OOnn  HHeeaavveennss  DDoooorr’’,,  ‘‘tthhee  GGuunnss  nn’’
RRoosseess’’--vveerrssiiee..  MMeett  eeeenn  ssttaaaannddee  oovvaattiiee  wwoorrddtt
ddee  ‘‘PPooppwwoorrkksshhoopp’’  mmeett  ssuucccceess  aaffggeessllootteenn..

Groot(s) spel
HHeett  wwaass  ggiisstteerroocchhtteenndd  eevveenn  sscchhrriikkkkeenn  vvoooorr  AAnneemmoooonn

LLaannggeennhhooffff  ttooeenn  zzee  ddee  ggrrooeepp  vvaann  rruuiimm  hhoonnddeerrdd  ssttuu--
ddeenntteenn  zzaagg  iinn  hheett  CCeennttrruumm  vvoooorr  ddee  KKuunnsstteenn  EEiinnddhhoovveenn..

ZZee  hhaadd  zziicchh  vvoooorrbbeerreeiidd  oopp  eeeenn  ggrrooeeppjjee  vvaann  oonnggeevveeeerr
ttwwiinnttiigg  ccaabbaarreettiieerrss  iinn  ssppee,,  nniieett  oopp  eeeenn  vvoollllee  zzaaaall..  MMeett
hhaaaarr  lluuiiddee  sstteemm  eenn  ssyymmppaatthhiieekkee  ooppttrreeddeenn  hhiieelldd  zzee  ddee

hheellee  ggrrooeepp  oonnddeerr  ddee  dduuiimm..  IInn  hheett  ppuubblliieekk  ooff  oopp  hheett
ppooddiiuumm,,  nniieemmaanndd  kkrreeeegg  ttiijjdd  oomm  zziicchh  ttee  vveerrvveelleenn..  NNaa  wwaatt
ggeelluuiidd  eenn  ddoooorrggeeeeffooeeffeenniinnggeenn  mmeett  hhaannddggeekkllaapp  wwaass  ddee
ggrrooeepp  kkllaaaarr  vvoooorr  eeeenn  rruuwwee  vveerrssiiee  ccaabbaarreett..  LLuuiidd  eenn  dduuii--
ddeelliijjkk,,  ssoommss  kkoorrtt  eenn  kkrraacchhttiigg,,  kkiieetteellddeenn  ddee  ssttuuddeenntteenn

eellkkaaaarr  oonnddeerrlliinngg  mmeett  ggrraappppiiggee  sskkeettcchheess  eenn  sscchheerrppee  zziinn--
ssnneeddeenn..  DDee  llaacchhssppiieerreenn  wwaarreenn  iinn  eellkk  ggeevvaall  ooppggeewwaarrmmdd..

Foto’s: Bart van Overbeeke 
en Bram Saeys



Intro /5
Cursor 19 augustus 2005

“Saaie rotfilm”
SStteell::  jjee  hheebbtt  eeeenn  wwiillddee  nnaacchhtt  bbeelleeeeffdd  ttiijjddeennss
eeeenn  ttoocchhtt  llaannggss  ddee  EEiinnddhhoovveennssee  kkrrooeeggeenn..  DDee
vvoollggeennddee  ddaagg  ssttaaaatt  ddee  bbiioossccoooopp  oopp  hheett  pprroo--
ggrraammmmaa..  DDaann  wwiill  jjee  eeeenn  ffiillmm  zziieenn  ddiiee  nneerrggeennss
oovveerr  ggaaaatt,,  eenn  nniieett  eeeenn  pprraaaattffiillmm..  EEnn  ddaatt  iiss  nnuu
pprreecciieess  wwaatt  LLoosstt  iinn  TTrraannssllaattiioonn  iiss..  WWaaaarr  ccrriittiiccii
eenn  ffiillmmjjuurryy’’ss  uuiitt  ddee  hheellee  wweerreelldd  uuiitt  hhuunn  ddaakk
ggiinnggeenn  oovveerr  ddee  ffiillmm  ((hhiijj  wwoonn  oonnddeerr  aannddeerree  eeeenn
OOssccaarr  vvoooorr  hheett  bbeessttee  ssccrriipptt,,  ddrriiee  GGoollddeenn  GGlloobbeess
eenn  nnoogg  eeeenn  kkrruuiiwwaaggeenn  mmeett  pprriijjzzeenn)),,  zzaatteenn  ddee
nnuullddeejjaaaarrss  vveerrvveeeelldd  ttee  ggaappeenn,,  ttee  ssllaappeenn  eenn
ssoommmmiiggeenn  ssnnuurrkktteenn  zzeellffss..  EEeenn  ggrreeeepp  uuiitt  ddee  

rreecceennssiieess::  ““SSaaaaiiee  rroottffiillmm””,,  ““eerrgg  llaannggddrraaddiigg””,,  
““eerr  ggeebbeeuurrddee  nniieettss””..  ““IIkk  hheebb  hheett  eeeerrssttee  uuuurr  
ggeessllaappeenn,,  mmaaaarr  iikk  hheebb  bblliijjkkbbaaaarr  nniieettss  ggeemmiisstt,,
wwaanntt  hheett  ttwweeeeddee  ddeeeell  wwaass  eevveenn  ssaaaaii””,,  aalldduuss
MMaarrkk  uuiitt  ggrrooeepp  11  vvaann  BBoouuwwkkuunnddee..  ZZiijjnn  ssttuuddiiee--
ggeennootteenn  vvaann  ggrrooeepp  44  ffoorrmmuulleerreenn  hhuunn  kkrriittiieekk
mmeesssscchheerrpp::  ““HHeett  wwaass  hheett  vveerrhhaaaall  vvaann  ddee  
ggeemmiiddddeellddee  ppoorrnnooffiillmm,,  aalllleeeenn  zzaatt  eerr  ggeeeenn  sseekkss
iinn..””  ZZoo,,  ddaaaarr  kkaann  SSooffiiaa  CCooppppoollaa  hheett  mmeeee  ddooeenn……

Papa pingeltop
podium

CCaabbaarreett  iiss  lleeuukk,,  mm
aaaarr  hheett  bbrreennggtt  ooookk  eeeenn  rriissiiccoo

mm
eett  zziicchh  mm

eeee..  DD
ee  kkaannss  zziitt  eerr  nnaamm

eelliijjkk  iinn  ddaatt  ddee
ccaabbaarreettiieerr  iinn  kkww

eessttiiee  jjoouu  eerruuiitt  ppiikktt  oomm
  ww

aatt  vvoooorr
rreeddeenn  ddaann  ooookk……

eenn  ddaann  kkoomm
  jjee  eerr  mm

eeeessttaall  ddee  rreesstt
vvaann  ddee  vvoooorrsstteelllliinngg  nniieett  oonnddeerruuiitt::  jjee  bbeenntt  ‘‘ddee  lluull’’!!
DD

iitt  oovveerrkkww
aamm

  iinnttrrooppaappaa  TTiimm
  RR

iigghhaarrtt  ggiisstteerreenn  iinn
ddee  EEiinnddhhoovveennssee  SS

ttaaddsssscchhoouuww
bbuurrgg..  OO

mm
ddaatt  hhiijj  aallss

eenniiggee  hheeeell  eenntthhoouussiiaasstt  rreeaaggeeeerrddee  oopp  hheett
‘‘EEiinnddhhoovvuuhh’’  vvaann  LLeeoonn  vvaann  ddeerr  ZZaannddeenn,,  zzeettttee  hhiijj

zziicchhzzeellff  vvrriijj  ssnneell  iinn  tthhee  ppiiccttuurree..
TTooeenn  ddee  ccaabbaarreettiieerr  oonnttddeekkttee  ddaatt  ddee

NN
aattuuuurrkkuunnddeessttuuddeenntt  ppiiaannoo  ssppeelleenn  aallss  hhoobbbbyy

hheeeefftt,,  mm
oocchhtt  hhiijj  mm

eetteeeenn  ppllaaaattssnneemm
eenn  aacchhtteerr  ddee

vvlleeuuggeell  oopp  hheett  ppooddiiuumm
..  SS

aamm
eenn  mm

eett  VVaann  ddeerr
ZZaannddeenn  ssppeeeellddee  RR

iigghhaarrtt  hheett  nniieett  eeeerrddeerr  uuiittggee--
bbrraacchhttee  nnuumm

mm
eerr  vvaann  AA

ccddaa  &&
  DD

ee  MM
uunnnniikk  ‘‘TTiimm

hheeeefftt  kkoonnttkkoorrsstteenn’’  vvoooorr  eeeenn  vvoollllee  zzaaaall..

Cultuur iscool
EEeenn  wwaaaarr  ssppeekkttaakkeellssttuukk,,  zzoo
mmaagg  jjee  ddee  pprreesseennttaattiiee  vvaann
ddee  ccuullttuuuurrvveerreenniiggiinnggeenn  iinn
ddee  SSttaaddsssscchhoouuwwbbuurrgg  zzeekkeerr
nnooeemmeenn..  TToonneeeellvveerreenniiggiinngg
DDooppppiioo  kkrreeeegg  ddee  hhaannddeenn
pprroobblleeeemmllooooss  oopp  eellkkaaaarr,,
mmuuzziieekkvveerreenniiggiinngg
QQuuaaddrriivviiuumm  iimmppoonneeeerrddee
mmeett  kkoooorrzzaanngg,,  ddee  ddaannsseerrss
vvaann  FFoooottlloooossee  mmaaaakktteenn  ddee
ssttrraammmmee  hheeuuppeenn  iinn  ddee  zzaaaall
llooss,,  DDeekkaattee  MMoouussaa  ttoooonnddee
eeeenn  pprraacchhttiiggee  ffoottoosseerriiee  eenn
ddee  TTuunnaa  bblleekkeenn  iinn  ssttaaaatt  aall
oomm  ttiieenn  uuuurr  iinn  ddee  oocchhtteenndd

vvaann  ddee  GGlloobbeezzaaaall  eeeenn
ddeeiinneennddee  mmaassssaa  ttee  mmaakkeenn..
DDee  vvrroouuwweelliijjkkee  vvaarriiaanntt  vvaann
ddee  vvaann  oooorrsspprroonngg  SSppaaaannssee
mmuuzziieekkggrrooeeppeenn  mmaaaakkttee  hheett
mmeett  eeeenn  pprroommoottiieeffiillmmppjjee
bbiijjnnaa  oonnmmooggeelliijjkk  oomm  jjee  nnííeett
aaaann  ttee  sslluuiitteenn  bbiijj  ddee  mmuuzzii--
kkaallee  mmeeiiddeenn..  MMeett  zzoo’’nn  
pprreesseennttaattiiee  zzaall  ccuullttuuuurr--
oonnddeerrkkoommeenn  SSccaallaa  ssnneell  ttee
kklleeiinn  zziijjnn  vvoooorr  aallllee  nniieeuuwwee
lleeddeenn..
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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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De laatste IntroCursor
HHeellaaaass  hheellaaaass……ddee  IInnttrroo  zziitt  eerr  bbiijjnnaa  oopp..
VVaannddaaaagg  hheett  llaaaattssttee  llooooddjjee,,  ddee  CCaannttuuss..  DDiitt  iiss
ooookk  ddee  llaaaattssttee  uuiittggaavvee  vvaann  ddee  IInnttrrooCCuurrssoorr..
WWiijj  hheebbbbeenn  eerrvvaann  ggeennootteenn  ‘‘mm  iieeddeerree  ddaagg
vvoooorr,,  oovveerr  eenn  mméétt  jjuulllliiee  ttee  mmaakkeenn..  VVoollggeenndd
jjaaaarr  wweeeerr  eeeenn  nniieeuuwwee  IInnttrrooCCuurrssoorr,,  mmaaaarr  vvoooorr
jjuulllliiee  lliiggtt  vvaannaaff  ddoonnddeerrddaagg  11  sseepptteemmbbeerr
iieeddeerree  wweeeekk  eeeenn  nniieeuuwwee  nnoorrmmaallee  CCuurrssoorr  iinn
ddee  bbllaauuwwee  bbaakkkkeenn  bbiijj  aallllee  ffaaccuulltteeiitteenn..  MMeett

nnaattuuuurrlliijjkk  eeeenn  vveerrssllaagg  iinn  wwoooorrdd  eenn  bbeeeelldd  vvaann
ddee  CCaannttuuss  vvaann  vvaannddaaaagg..
IInn  CCuurrssoorr  lleeeess  jjee  wweekkeelliijjkkss  aall  hheett  nniieeuuwwss
rroonnddoomm  ddee  TTUU//ee,,  jjoouuww  ffaaccuulltteeiitt,,  hheett  ssttuuddeenn--
tteennlleevveenn  iinn  EEiinnddhhoovveenn,,  ccuullttuuuurr,,  oonnddeerrzzooeekk
eenn  nnoogg  vveeeell  mmeeeerr..  OOookk  oopp  wwwwww..ttuuee..nnll//ccuurrssoorr
ssttaaaatt  iieeddeerree  ddoonnddeerrddaaggoocchhtteenndd  eeeenn  nniieeuuwwee
eeddiittiiee  vvaann  CCuurrssoorr..

De legoblokjes bleven
gistermiddag in de blok-
kendoos. Wegens een
procedurefout aan de
kant van de Introcommis-
sie leverde de gemeente
Eindhoven geen vergun-
ning voor het bouwen van
een legokunstwerk door
introgangers op de Markt.

De tijd tussen de cul-
tuurtocht en het eten bij de
eetcafés was te kort om een
alternatief programma aan
te bieden op een andere
locatie. In plaats van de

aangekondigde gezamen-
lijke afsluiting van de cul-
tuurtocht kregen de deel-
nemers een extra
pauzemoment. Het uurtje
bood de meeste nuldejaars
wel genoeg tijd om zich
even op te frissen en uit te
rusten voor een wilde
avond in De Bunker of om
even ‘vrij en los’ een biertje
te drinken op de Markt.
Creatievelingen die zich al
hebben uitgeleefd met de
reeds uitgedeelde stenen
kunnen we geruststellen:
vandaag tussen 13.00 uur

en 14.00 uur -voor de start
van de Cantus- worden de
blokken verzameld en op
elkaar gelijmd. Het 
resultaat wil de
Introcommissie behouden
als blijvende herinnering
aan de Intro 2005. Naar
een geschikte locatie voor
het bouwsel wordt nog
gezocht, de plaats is 
gedeeltelijk afhankelijk
van de schoonheid dan wel
lelijkheid van het
kunstwerk./.

Procedurefout verhindert
kunstwerk Intro op de Markt

TIW-vandalisme slaat toe

DDeezzee  kkeeeerr  zziijjnn  vveerrsscchhiilllleennddee  ggeebboouuwweenn  oopp
ddee  TTUU//ee--ccaammppuuss  nniieett  mmeett  vveerrff,,  mmaaaarr  mmeett
kklleeuurriigg  ssttooeeppkkrriijjtt  bbeekkllaadd..  DDee  TTIIWW--‘‘ttaaggss’’  
bbeeggoonnnneenn  bbiijj  hheett  LLiimmbbooppaadd,,  vviiaa  hheett
HHooooffddggeebboouuww,,  ddee  sscchhoooorrsstteeeenn,,  WW--hhaall,,  ddee
ggrroottee  ddeeuurr  bbiijj  TTNNOO,,  ttoott  aaaann  WW--hhoooogg..
SSttuuddiieevveerreenniiggiinngg  IInntteerrmmaattee  vvaann  TTeecchhnniisscchhee
IInnnnoovvaattiiee  WWeetteennsscchhaappppeenn  wwaass  ddoonnddeerrddaagg--
oocchhtteenndd  oopp  ddee  hhooooggttee  ggeesstteelldd  vvaann  hheett  
bbeekkllaaddddeenn..  WWiiee  vveerraannttwwoooorrddeelliijjkk  iiss  vvoooorr
ddeezzee  vvaannddaalliissttiisscchh  ggeettiinnttee  aaccttiiee  iiss  nniieett  dduuii--

ddeelliijjkk,,  mmaaaarr  vvoollggeennss  IInntteerrmmaattee  iiss  hheett  zzoonnddeerr
ttwwiijjffeell  eeeenn  TTIIWW--ggrrooeeppjjee..  ““LLaatteenn  wwee  zzeeggggeenn
ddaatt  hheett  eeeenn  ssaammeennwweerrkkiinnggssvveerrbbaanndd  wwaass
ttuusssseenn  ddee  ddiivveerrssee  ggrrooeeppjjeess..  WWee  hheebbbbeenn  eeeenn
rreeppuuttaattiiee  hhoooogg  cc..qq..  llaaaagg  ttee  hhoouuddeenn””,,  aalldduuss
RRaammoonn  RReennttmmeeeesstteerr,,  vvoooorrzziitttteerr  vvaann  ddee  iinnttrroo--
ccoommmmiissssiiee..  DDee  aaccttiiee  vvaann  vvoorriigg  jjaaaarr  mmeett
mmooeeiilliijjkk  aaffwwaassbbaarree  llaatteexx  iiss  mmiinn  ooff  mmeeeerr  iinn  ddee
ddooooffppoott  ggeessttoopptt..  

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Oproepjes
Weer een MMS’je

We zijn benieuwd wat het volgende snode
plan van dit meesterbrein is. Zijn matties bij
bwk wensen hem in ieder geval veel succes!

MMS 3

Papa Bart (W&I) eet vlaai met custom-made
lepel. Joost had de vlaai in acht in plaats van
negen stukjes laten verdelen dus Bart at
restjes (na vijftien minuten discussiëren).

Contact
De voetballende vrouwen uit Cursor 3 zoeken
contact met de stoere Boatzjungens uit
Cursor 2.

Kopzorgen
Lilian van Bouwkunde bedankt Lieke en Noël
voor het helpen bij haar kopzorgen.

Geert en Beert
Een groepje W’ers wil Geert en Beert weer
terug in de Cursor, eventueel met terug-
werkende kracht.

Wist u dat
Wist u dat: er deze week dertigduizend
broodjes doorheen zijn gegaan voor de voed-
selpakketten? De overschotten zijn naar het
Leger des Heils gegaan. De Introcommissie
bedankt Mariska van BMT, die iedere ochtend
uit haar bed komt om te helpen met uitdelen
van het eten. Vrijwillig!

Bedankt
Introgroep 3 van Elektro, de Pirates of the
Caribean, bedankt de introcommissie van
Thor voor zijn improvisatietalent, dat soms
iets te veel nodig is.

SMS-actie
SMS ‘suf’ naar 06-41801688. Lucid en ID-01.

Stem kwijt
Intropapa Remco van groep 3 van ST is eer-
gisteren in De Bunker zijn stem kwijtgeraakt.
Graag terug te bezorgen bij de portiersloge
van het Hoofdgebouw. Een precieze beschrij-
ving van de stem is door de eigenaar om 
begrijpelijke redenen op dit moment niet te
geven.

Chantal

Wij zoeken Chantal! De Boatzjungens missen
hun favoriete reporter van de Cursor. Veel
natte zeezoenen.

Hoofdletters
De Extravagante Elfjes willen de redactie er
op wijzen dat Gewis altijd met hoofdletters
geschreven dient te worden. Tevens willen we
even de Kale Kabouters noemen, omdat ze
anders een minderwaardigheidscomplex
krijgen.

Tieten voor bier

De Cheops introcommissie wil Annerieke 
bedanken voor het regelen van zeven bier en
bittergarnituur bij de Vooruitgang. Hier moet
bij worden vermeld dat Annerieke hiervoor
wel haar tieten moest laten zien. Toen de rest
van de commissie dit hoorde, was iedereen
van mening dat ze dan toch beter Mirjam
hadden kunnen sturen. Mirjam: “Dan hadden
we minstens veertien bier gehad!”

(Advertentie)
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De outfit van Anouk van der Geest

EEéénn  kkeeeerr  ppeerr  jjaaaarr  ddooeett  AAnnoouukk  vvaann  ddeerr  GGeeeesstt
((IIDD))  iieettss  nniieeuuwwss  mmeett  hhaaaarr  kkaappsseell..  VViijjff  uuuurr
dduuuurrddee  hheett  ddee  aaffggeellooppeenn  kkeeeerr,,  vvoooorrddaatt  hheett
zzaatt  zzooaallss  hheett  nnuu  zziitt..  AAllss  jjee  ddee  vvlliieegguurreenn  nniieett
mmeeeerreekkeenntt  tteennmmiinnssttee,,  wwaanntt  hheett  rrooddee  hhaaaarr
((eecchhtt  mmeennsseennhhaaaarr))  iiss  iinnggeevvlloocchhtteenn  iinn  hhaaaarr
eeiiggeenn  bblloonnddee  hhaaaarr  iinn  BBoottsswwaannaa..  EEeenn  bbeeeettjjee
vveerr  vvoooorr  eeeenn  kkaappppeerrssaaffsspprraaaakk,,  mmaaaarr  zzee  
ccoommbbiinneeeerrtt  hheett  mmeett  eeeenn  bbeezzooeekk  aaaann  hhaaaarr
ffaammiilliiee..  ““MMiijjnn  oouuddeerrss  zziijjnn  ooooiitt  vveerrlliieeffdd  
ggeewwoorrddeenn  oopp  BBoottsswwaannaa  eenn  zzee  wwoonneenn  eerr  nnoogg
sstteeeeddss..””  AAnnoouukk  vveerrmmaaaakktt  zziicchh  pprriimmaa  ttiijjddeennss

ddee  iinnttrroodduuccttiieewweeeekk..  ““IIkk  vviinndd  hheett  ccooooll  aallss  jjee
ddee  hheellee  nnaacchhtt  kkuunntt  ddoooorrggaaaann..  GGiisstteerreenn  hheebb
iikk  ddee  LLaasstt  MMaann  SSttaannddiinngg--wweeddssttrriijjdd  ggeewwoonn--
nneenn””,,  zzeeggtt  zzee..  EEeenn  bbeezzoonnnneebbrriillddee  ggrrooeeppss--
ggeennoooott  vvaalltt  hhaaaarr  iinn  ddee  rreeddee::  ““NNiieett,,  iieemmaanndd
aannddeerrss  bblleeeeff  llaannggeerr  oovveerreeiinndd!!””  MMaaaarr  AAnnoouukk
wwiinntt  hheett  mmeenniinnggssvveerrsscchhiill  oopp  kkaarraakktteerr..  AAllss
iieeddeerreeeenn  oopp  ddee  ggrroonndd  lliiggtt  ttee  ssllaappeenn,,  bblliijjfftt  zziijj
ssttaaaann..  DDaatt  iiss  zzoo,,  wwaanntt  hheett  ssttaaaatt  iinn  ddee  kkrraanntt..

Duizend liter bier versus
een baseball cap
Het zal weinigen zijn
ontgaan: studentenver-
eniging ESC geeft deze
week elke avond vijf
fusten bier gratis weg.
Dat is duizend liter, ofwel
ongeveer vier biertjes
per introganger. Nu zijn
de studenten van de 
vereniging wel goed maar
niet gek, dus rijst de
vraag: wie heeft die
enorme bel met bier
betaald?

Het verhaal zit als volgt,
zegt Lucas Lindeboom,
vice-penningmeester van
het Eindhovens Studenten
Corps: “Ik zat vorig jaar
met twee vertegenwoor-
digers van Heineken te
eten. Uiteraard dronken
we bier en het gespreks-

onderwerp kwam op
voetbal. Ik ben een Ajax-
fan en een van hen bleek
voor Feyenoord te zijn. We
hebben toen een wedden-
schap afgesloten over
welke van deze clubs het
hoogste zou eindigen in de
competentie. Als Ajax
boven Feyenoord zou
eindigen, won ik”. Het
verloop van de competitie
is inmiddels bekend: Ajax
werd tweede en Feyenoord
derde. Lucas had gewon-
nen. “Mijn beloning was
duizend liter bier.”
Laat dat even door je 
gedachten gaan, duizend
liter, visualiseer dat eens.
Lucas besloot het bier in te
zetten tijdens de Intro, en
het dus weg te geven aan de
nuldejaars. Er zijn er die

voor minder onder luid
applaus op een platte kar
over een marktplein zijn
gereden.
Vraag blijft: wat was de 
tegenprestatie als ‘zijn
club’ Lucas in de steek had
gelaten? “Ik heet Linde-
boom en dat is ook een bier.
Ik had dan een petje van
Lindeboom-bier met de
tekst ‘Nico bedankt’
moeten regelen.” Dat is nog
eens een risico dat je kunt
nemen. Lucas en de rest
van de Eindhovense stu-
denten genieten van het
bier, maar Lucas vreest dat
de Heineken-vertegenwoor-
diger niet nog eens zo’n
weddenschap zal aangaan.
Feyenoordfans moeten
sowieso niet zoveel wed-
denschappen aangaan./.

Lelijke eendjes vinden elkaar

Spelletjes doen,
dronken worden en
gezapig wegzakken in
de armen van een
charmant intromaatje.
Dat is waar het tijdens
de introductie om draait.
Het valt niet mee de 
verliefde stelletjes te
spotten, maar roddels
zijn er genoeg.

Niemand heeft iets met
elkaar, beweren ze. Maar
het gonst van de 
geruchten in het introduc-
tiegroepje ‘De lelijke
eendjes’ van Wiskunde.
“We hebben een heel
‘close’ groep, heel intiem
ook”, introduceert
Roodkapje het probleem.
“Ik denk dat daar de 
misverstanden door
ontstaan.” Met haar echte
naam wil het introduc-

tiekindje niet in de krant,
net zo min als haar
groepsgenote ‘Belle’.
Belle en Roodkapje doen
het namelijk al met
jongens buiten de groep,
dus ze houden de 
geruchten liever binnens-
huis.
Begrijpelijk, want de
feiten over Belle en de
Nobele Ridder zijn aardig
compromitterend. “Het
was heel duidelijk, hij had
geen slaapplaats en sliep
de eerste nachten bij mij.
En vervolgens waren hij
en Belle ’s avonds zoek en
bleef hij bij Belle slapen!”,
roddelt Roodkapje over
haar groepsgenoten.
Volgens Belle wil
Roodkapje daarmee
echter haar eigen esca-
pades met De Grote Reus
verhullen. 

Intropapa Ron van Elst,
alias ‘het Beest’, kan er 
objectiever over oordelen.
Beide stellen zijn volgens
hem ‘onlosmakelijk’. “Ze
zitten constant aan elkaar
vast en rollen over elkaar
heen. Ze rennen achter
elkaar aan met vlaaien en
stoeien op de bank. Dus
wij vermoeden wel
dingen, ja.” 
De Nobele Ridder is een
held op sokken: hij wil
niet alleen op de foto en
geeft zo min mogelijk
commentaar. “Ik ben
bang dat mijn groeps-
leden me dan nog meer
pesten”, legt hij uit. Toch
kan het bijna niet anders,
of elders in Nederland
krijgen tenminste twee
vriendjes de bons./.
Foto: Bram Saeys

It’s not easy being intropapa
DDee  llaaaattssttee  zzwwaarree  ddaagg  iiss  aacchhtteerr  ddee  rruugg..  EEeenn  ddaagg
wwaaaarroopp  wwee  kkeennnniiss  hheebbbbeenn  kkuunnnneenn  mmaakkeenn  mmeett
CCKKEE,,  ddee  SSttaaddsscchhoouuwwbbuurrgg,,  PPaatthhéé,,  QQuuaaddrriivviiuumm,,
FFoooottlloooossee,,  DDooppppiioo,,  nnoogg  eeeenn  kkeeeerr  FFoooottlloooossee,,
KKiinnJJiinn  eenn  nniieett  ttee  vveerrggeetteenn  FFoooottlloooossee..  MMaaaarr  wwaatt
hheebbbbeenn  wwee  nnuu  wweerrkkeelliijjkk  ggeelleeeerrdd  ttiijjddeennss  ddeezzee
eenneerrvveerreennddee  ddaagg??
DDee  ssttooeelleenn  bbiijj  hheett  CCKKEE  zziitttteenn  aalllleerrmmiinnsstt  oonnaaaarr--
ddiigg..  DDee  zziittvvoorrmm  iiss  lleekkkkeerr  ‘‘lloouunncchhyy’’,,  aalllleeeenn  hhaadd
ddee  rruugglleeuunniinngg  nnoogg  iieettss  mmeeeerr  nnaaaarr  aacchhtteerreenn
mmooggeenn  hheelllleenn..  OOookk  wwaass  eerr  eeeenn  lliicchhtt  ggeebbrreekk
aaaann  bbeeeennrruuiimmttee..  PPaass  oopp  mmeett  mmooggeelliijjkk  ggeelluuiiddss--
oovveerrllaasstt,,  wwaanntt  ttiijjddeennss  eeeenn  ddeemmoonnssttrraattiiee  vvaann
eeeenn  ppooppwwoorrkksshhoopp,,  ooff  éééénn  vvaann  ddee  ddaannssvvoooorr--
sstteelllliinnggeenn  vvaann  FFoooottlloooossee,,  kkaann  hheett  rruummooeerriigg
wwoorrddeenn..  WWeell  iiss  hheett  lliicchhtt  eeeenn  ttiikkjjee  ggeeddeemmpptt,,
dduuss  ddee  vvaassttee  ssllaappeerr  ssllaaaapptt  wweell  ddoooorr  hheett
rruummooeerr  hheeeenn..
DDaatt  wwaass  wweell  aannddeerrss  iinn  ddee  SSttaaddsssscchhoouuwwbbuurrgg..
DDee  hhaarrddee,,  ssttuuggggee  ppllaassttiicc  ssttooeelleenn  bbiieeddeenn  nnaauu--
wweelliijjkkss  oonnttssppaannnneenndd  zziittggeemmaakk  eenn  zziijjnn  ssoommss
nnoogg  kklleeff  vvaann  hheett  zzwweeeett  vvaann  vvoooorrggaannggeerrss..

BBeeppaaaalldd  nniieett  eeeenn  ssttooeell  oomm  iinn  wweegg  ttee
ddoommmmeelleenn  dduuss..  TTiijjddeennss  eeeenn  sshhooww  vvaann  LLeeoonn
vvaann  ddeerr  ZZaannddeenn  iiss  ddaatt  ggeeeenn  pprroobblleeeemm..  IInn  ddee
eeeerrssttee  ppllaaaattss  oommddaatt  ddiiee  ttee  lleeuukk  iiss  oomm  ttee
mmiisssseenn..  BBoovveennddiieenn  kkaann  iinn  ssllaaaapp  vvaalllleenn  oonnddeerr
hheett  oooogg  vvaann  LLeeoonn  wweell  eeeennss  bbeetteekkeenneenn  ddaatt  jjee
bbiinnnneenn  ddee  kkoorrttssttee  kkeerreenn  hhoommoo--eerroottiisscchhee
ppoommppeennddee  bbeewweeggiinnggeenn  oopp  hheett  ppooddiiuumm  aaaann
hheett  mmaakkeenn  bbeenntt..
OOnnbbeettwwiissttee  wwiinnnnaaaarr  iinn  ddeezzee  ssttooeelleenn--oomm--iinn--iinn--
ssllaaaapp--ttee--vvaalllleenn--ccoonntteesstt  zziijjnn  ddee  ssttooeelleenn  iinn  ddee
PPaatthhéé--bbiioossccoooopp..  HHeett  zzaacchhttee  rrooddee  pplluucchhee  mmeett
vvoolloopp  bbeeeennrruuiimmttee  iiss  mmaaxxiimmaaaall  ccoommffoorrttaabbeell..
ZZiijj  ddiiee  wweeggeennss  bbaaaarrmmooeeddeerriinnssttiinncctteenn  mmeett  
ooppggeettrrookkkkeenn  bbeenneenn  ssllaappeenn,,  kkuunnnneenn  hhuunn
vvooeetteenn  mmooooii  iinn  ddee  ppooppccoorrnnbbaakkjjeess  ppllaanntteenn..
AAnnddeerrhhaallff  uuuurr  ssiiëëssttaa  iiss  ggeeggaarraannddeeeerrdd  mmeett  ddee
ffiillmm  LLoosstt  IInn  TTrraannssllaattiioonn..  EEeenn  ffaannttaassttiisscchhee  ffiillmm,,
mmeett  eeeenn  ffaannttaassttiisscchh  llaaaagg  tteemmppoo..

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

Foto: Bart van Overbeeke

Nep interview met Elize
DDee  bbrruuttaalleenn  hheebbbbeenn  ddee  hhaallvvee  wweerreelldd..  EEnn  hheett
iiss  wwaaaarr,,  zzoo  bblleeeekk  ggiisstteerraavvoonndd  bbiijj  DDee  BBuunnkkeerr..
CClleemmeennss  eenn  MMiicchheell  vvaann  ddee  CChheeooppss  iinnttrrooccoomm--
mmiissssiiee  wwiillddeenn  bbiijj  zzaannggeerreess  EElliizzee  iinn  ddee
kklleeeeddkkaammeerr  zziieenn  ttee  kkoommeenn  nnaa  hhaaaarr  ooppttrreeddeenn
bbiijj  hheett  BBuunnkkeerrffeessttiijjnn..  MMaaaarr  nniieemmaanndd  mmoocchhtt
bbiinnnneenn..  EEeenn  hhoouutteenn  ssttookkjjee  mmeett  ddaaaarroopp  eeeenn
tteennnniissbbaall  eenn  ddee  mmeeddeeddeelliinngg  ddaatt  zziijj  vvaann
RRaaddiiootteeaamm  EEiinnddhhoovveenn  wwaarreenn,,  ddeeddeenn
wwoonnddeerreenn..  DDee  ddeeuurreenn  nnaaaarr  ddee  kklleeeeddkkaammeerr

ggiinnggeenn  ooppeenn  vvoooorr  ddee  ttwweeee..  DDee  zzaannggeerreess  hhaadd
nniieettss  iinn  ddee  ggaatteenn  vvoollggeennss  ddee  ttwweeee,,  ttoottddaatt  zzee
hhuunn  eeeerrssttee  vvrraaaagg  hhaaddddeenn  ggeesstteelldd  mmeett  hhuunn
vvaann  LLuucciidd  ggeelleeeennddee  nneeppmmiiccrrooffoooonn..  ““WWee
hhaaddddeenn  ggeeeenn  aappppaarraattuuuurr  bbiijj  oonnss,,  aalllleeeenn  ddiiee
mmiiccrrooffoooonn  eenn  eeeenn  ffoottoottooeesstteell..  ‘‘IIss  ddiitt  wweell
eecchhtt??’’,,  vvrrooeegg  zzee  zziicchh  ttooeenn  ppaass  aaff..  TTooeenn  wwaass
oonnss  ddooeell  aall  bbeerreeiikktt!!””


