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Intro

English 
articles/ 3
and 5

3000 liter water 
bij tropische hitte
Drieduizend liter water,
verpakt in halve-literflesjes,
heeft de organisatie van de
Intro laten aanrukken met het
oog op de verwachte tropische
hitte. 

De helft van de flesjes wordt
vandaag tijdens het sport-
toernooi aan introkids verstrekt,
de andere helft tijdens het cul-
tuurprogramma van morgen.
Kantines rondom het sport-
terrein zetten vandaag tevens
bekers klaar, zodat introgangers
deze zelf kunnen vullen met
kraanwater.
Een zonovergoten week is het tot

dusver zeker, maar ook in andere
opzichten verloopt de kennisma-
kingsweek tot nu toe voor-
spoedig. Volgens de organi-
serende commissie hebben zich
ook op dinsdag geen noemens-
waardige incidenten voor-
gedaan. Evenals de TU/e-bevei-
liging is de organisatie dik
tevreden over het verloop van
deze tweede dag.
Wel belandden op dinsdag twee
introkids in het ziekenhuis. Een
mannelijke en een vrouwelijke
introganger werden naar de
eerste hulp gebracht met ver-
stuikte enkels, opgelopen tijdens
introactiviteiten. /. 

ZZwweetteenn  oopp  ddee  ssppoorrttmmaarrkkttZZwweetteenn  oopp  ddee  ssppoorrttmmaarrkktt
Van boogschieten tot abseilen, van motorrijden tot taiji en van waterpolo
tot trampolinespringen: iedereen vond wel iets van zijn gading op het
terrein rond het Studentensportcentrum, waar bijna veertig studenten-
sportverenigingen zich gisteren presenteerden. 

Sommige verenigingen probeerden zich te profileren met aantrekkelijke
demonstraties, andere boden introgangers de gelegenheid om zelf eens een
klimwand te tackelen of zich lekker in het zweet te werken op een roei-
apparaat. De waterpoloërs van Nayade hadden het zoals gewoonlijk ludiek
aangepakt door bestuurs- en andere leden van de vereniging op een klap-
stoeltje boven een ton met water te zetten, waar enthousiaste nuldejaars ze
met een bal -via een ingenieus mechanisme- in konden laten verdwijnen. 
Het was ook druk bij de klimtoren van buitensportvereniging All Terrain, die
nieuwe studenten samen met klimvereniging ESAC de gelegenheid bood het
sportcentrum eens van bovenaf te bekijken (foto onder). Dorien Treep (25),
zesdejaars Bouwkunde en lid van All Terrain, assisteert bij de activiteit en
hoopt dat de belangstelling ook vers bloed voor de vereniging oplevert. Enkele
leden van All Terrain -onder wie zijzelf- gingen ook nog abseilend naar
beneden vanaf Potentiaal. “Maar dat is alleen voor leden en niet voor nieuwe
studenten, vanwege de verzekering.”
Oud-student Sustainable Energy Technology Peter Beerens (28, in de achter-
grond op de middelste foto) doet al ruim drie jaar aan de Chinese vechtkunst
taiji. Hij is bestuurslid van de (met zo’n dertig leden relatief kleine) ver-
eniging Qi Dao. “We doen nu voornamelijk taiji, maar in principe zijn we ook
voor gerelateerde vechtkunsten. Het is gericht op de fysieke mogelijkheden
van je lichaam, maar het geeft je ook mentale rust: je komt echt thuis in je
lichaam”, vertelt hij. Leraar Robbert Mahler (midden op de foto) vertelt dat
taiji nog niet zo lang geleden één van de dodelijkste vechtsporten was. “In de
jaren twintig is de laatste dode gevallen bij een toernooi. Daarna vond men
dat niet langer acceptabel.” De sport wordt dan ook niet meer in wed-
strijdvorm beoefend. “Maar het is een goede manier om met de stress om te
gaan die bij het studeren komt kijken”, benadrukt Beerens./.

Heb je nog geen zonnebrand gesmeerd? Dan
is het waarschijnlijk al te laat. Halverwege
de Intro loopt de temperatuur aardig op. En
dat heeft niets te maken met nieuwe liefdes
en wilde nachten. Het zijn pure zonne-
stralen die het kwik naar 31 graden
Celsius brengen. Een beetje smeren is dus

geen overbodige luxe. De tropische hitte
blijft nog lang hangen. Dat belooft een
heldere, zwoele zomernacht. 

Heet met heldere nacht

Foto’s: Rien Meulman



“Bijna dood”, zegt papa Joost van
Hooijdonk wanneer hij het
gevolg van een actie van mede-
papa Steven de Rijke noemt.
Nou, het scheelde niet veel of de
schroevendraaier die bij Steven
aan de onderkant van zijn hand
naar binnenging, kwam er aan
de bovenkant tussen pink en
ringvinger weer uit. Waar was
dat nou voor nodig? “Eigenlijk
hadden we nog geen gadgets
gekocht voor onze zeven kids”,
legt Steven uit. “En we dachten
dat het leuk was wanneer ze zelf
iets bedachten. Toen kwam
Harm van Deursen met het idee
samen een vierkante meter bier

te maken.” Daarover was ieder-
een enthousiast en dus trok Tha
Unit naar de Praxis. Het viel nog
niet mee de houten plaat te ver-
voeren op de fiets. Onderweg
schijnt Steven een auto geraakt
te hebben. En binnen het budget
van 4,50 euro per persoon zijn
ze zeker niet gebleven: minstens
negentig euro materiaalkosten.
En dan de uitvoering! Maar zo
leren de kids wel de gereed-
schappen en hun mogelijk-
heden, of liever gezegd onmoge-
lijkheden, meteen kennen. 
“Goeie prut”, concludeert Ruud
Bekker over de boor van Simon
Stevin. “Je kunt er niet eens een
goei gat mee zagen.” Er moeten
negen maal negen gaten in de
houten plaat. Gelukkig heeft hij
een oom in de buurt. Die kraakt
een basisschool in Eindhoven en
dat levert Ruud uit Nijmegen
een slaapplaats op, maar die
heeft ook zat gereedschap in die
school liggen, want het is een
Design Academy-student (van
28). De boor die hij van oomlief
leende, is in rook en vlammen
op gegaan. Boor nummer drie is
een combinatie van het zaagje

van oom en de boor van Werk-
tuigbouwkunde. En daar gebeur-
de Het Ongeluk. “Tijdens het
vastdraaien van de twee onder-
delen trof ik een dolle schroef.
Met de schroevendraaier zette ik
druk en pats… schoot ie door
mijn hand.” Het belette papa
Steven echter niet om maandag
nog tot half zeven ’s ochtends in
de Bunker te feesten. En dinsdag-
ochtend was hij bijna op tijd
aanwezig. 
Tha Unit is niet alleen de naam
van de introgroep, maar ook de
koosnaam van het bierblad. Dit
blad heeft zoveel voordelen,
verzucht papa Joost. “Het dient
als sanctie voor treuzelaars. De
twee die zich ’s ochtends als
laatsten melden, dragen de hele
dag het blad. Je kunt het in de
kroeg ook heel handig vast-
houden boven je hoofd én je
kunt het in één keer over
iemand heen gooien.” Hoeveel
81 bier kost, weet Steven niet uit
zijn hoofd, “maar bij Spijker
krijgen wij toch heel veel gratis
bier.” Gistermiddag, toen zij het
spelletjesprogramma van
Werktuigbouwkunde op het

PTH-veldje misten en daarmee
het tractorbanden gooien en het
volleyballen tegen jongens in
roze beha’s, deden zij een bier-
tapcontest bij stamkroeg Spijker
op het Stratumseind. Iedereen
was keigoed in het tappen, maar
Steven werd tapkoning. En
verkreeg daardoor de titel opa. 
Dat ze het faculteitsprogramma
misten, deert papa Joost niet.
“We laten onze kinderen zien
wat echt belangrijk is voor een
Werktuigbouwkundestudent”,
zegt hij. En dan bedoelt dus hij
de route naar de Praxis aan de
Kanaaldijk-Noord en de route
naar café Spijker. Ruud kende de
weg naar zijn oom nog niet.
Maar geen nood, opa Steven
heeft hem diep in de nacht
achterop zijn fiets naar de
gekraakte basisschool gebracht.
Hij had met liefde iedereen weg-
gebracht die dat nodig had, zegt
hij.
Met het groepsgevoel in Tha
Unit zit het wel snor. Niet alleen
bedenken ze een gezamenlijke
klusopdracht, ook hebben ze een
eigen competitie ingesteld. Wie
het allerlelijkste meisje scoort én

bekt, komt in het bezit van de
speciaal daarvoor ingestelde pot.
Daarin zit 45 euro. De ver-
wachting is dat Gijs Ramakers
gaat winnen, maar beslissen
doet de groep pas op vrijdag.
Het bierblad houdt de jongens
danig bezig. Tijdens de W-safari,
een speurtocht in W-hoog dins-
dagochtend, zijn ze rustig en
gedwee. Voor de studieadviseur
hebben ze geen adequate
vragen. Maar bij de presentatie
van Automotive leven ze op.
“Hebben jullie ook een gaten-
boor?”/.
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Je ziet ze rondzeulen met een
enorme houten plaat met 81
gaten. Wat ze allemaal een

geweldig goed idee vinden. Zo
kan Tha Unit van Werktuig-

bouwkunde namelijk niet een
méter bier bestellen, maar een

vierkante meter. De plaat
veroorzaakte tot nu toe een

beschadigde auto, wat kapotte
boren en een gewonde.

Toe aan gatenboor vier

Tha Unit
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FFeeddeerriiccaa  ssttiillll  llooookkss  qquuiittee  ffiitt  aanndd  hhaappppyy  ttooddaayy..
SShhee  aaddmmiittss  tthhaatt  sshhee  ddiiddnn’’tt  ssttaayy  vveerryy  llaattee  aatt
tthhee  ppaarrttyy  oorrggaanniizzeedd  bbyy  tthhee  LLuucciidd  IIDD  ssttuuddeennttss’’
aassssoocciiaattiioonn  iinn  CCaafféé  SSppiijjkkeerr::  ““II  tthhiinnkk  II  lleefftt  aatt
hhaallff  ppaasstt  tteenn,,  bbuutt  tthhee  ppaarrttyy  aallrreeaaddyy  ssttaarrtteedd  aatt
eeiigghhtt  oo’’cclloocckk..  II  eennjjooyyeedd  iitt,,  tthhoouugghh..  WWee  hhaadd  ttoo
ttrryy  aanndd  ttaapp  bbeeeerr  wwiitthh  aa  lloott  ooff  ffooaamm  oonn  ttoopp..””  
SShhee  aallssoo  eennjjooyyeedd  tthhee  wwoorrkksshhoopp  tthhaatt  wwaass
ggiivveenn  bbeeffoorree  tthhee  ppaarrttyy,,  eevveenn  tthhoouugghh  iitt  wwaass  iinn
DDuuttcchh::  ““WWee  hhaadd  ttoo  bbuuiilldd  aa  ccoonncceepptt  ffoorr  aa
ggaaddggeett  ffoorr  aa  wweellll--kknnoowwnn  bbrraanndd,,  LLiippttoonn  ffoorr  oouurr
ggrroouupp..  II  rreeaallllyy  lliikkeedd  ddiissccuussssiinngg  mmyy  iiddeeaass
wwiitthhiinn  tthhee  ggrroouupp  aanndd  ggeettttiinngg  ffeeeeddbbaacckk..””  
FFeeddeerriiccaa  ssaayyss  sshhee  wwiillll  aatttteenndd  tthhee  ccaappooeeiirraa
ttrraaiinniinngg  sseessssiioonn..  SShhee  hhaass  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  pprraacc--
ttiicciinngg  tthhiiss  BBrraazziilliiaann  ssppoorrtt,,  wwhhiicchh  ccoommbbiinneess
mmaarrttiiaall  aarrttss  aanndd  ddaannccee,,  ffoorr  tthhrreeee  yyeeaarrss  aanndd
sshhee  ffoouunndd  oouutt  aabboouutt  tthhee  CCaappooeeiirraa  SSttuuddeenntt
CClluubb  IImmppuullssããoo  oonn  tthhee  IInntteerrnneett..    ““II  wwaanntt  ttoo  sseeee
iiff  II  lliikkee  tthhee  ssttyyllee  ooff  tthhee  ggrroouupp..  IIff  ssoo,,  II  mmiigghhtt
jjooiinn  tthhee  cclluubb..””    

FFoottoo’’ss::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

HHeett  iiss  nniieett  ddaatt  NNiieellss  MMiikkxx  vveerrlloorreenn  rroonnddlloooopptt,,
mmaaaarr  hheett  eeeerrssttee  wwaatt  hhiijj  ddiinnssddaagg  vveerrtteelltt,,  iiss  ddaatt
hhiijj  zziijjnn  ppaappaa  eenn  mmaammaa  eeeenn  bbeeeettjjee  kkwwiijjtt  iiss..  ““ZZee
ddaacchhtteenn  ddaatt  wwee  ddee  ffaaccuulltteeiittssttoouurr  wweell  zzeellff--
ssttaannddiigg  kkoonnddeenn  mmaakkeenn..””  NNoouu,,  ddaatt  vvaalltt  tteeggeenn::
wwee  ttrreeffffeenn  NNiieellss  bbiilljjaarrtteenndd  iinn  SSiimmoonn  SStteevviinnss
bbaarr  DDee  WWeeeegghhccoonnsstt..    GGiisstteerraavvoonndd  hheeeefftt  hhiijj
zziicchh  ooookk  aall  zzoo  ggooeedd  vveerrmmaaaakktt..  HHooeevveeeell  bbiieerr  hhiijj
hheeeefftt  ggeeddrroonnkkeenn,,  kkaann  hhiijj  zziicchh  nniieett  mmeeeerr  hheerr--
iinnnneerreenn..  MMaaaarr  hhiijj  wweeeett  pprreecciieess  wwaatt  hhiijj  oopp  ggaadd--
ggeettjjaacchhtt  hheeeefftt  ggeessccoooorrdd::  bbeehhaallvvee  eeeenn  wwaatteerr--
ppiissttooooll  eenn  eeeenn  zzoonnnneebbrriill  bbrraacchhtt  hhiijj  zzeellffss  ttwweeee
ccoowwbbooyyhhooeeddeenn,,  aallllee  ggeejjaatt  vvaann  aannddeerree  kkiiddss,,
mmeeee  nnaaaarr  hhuuiiss..  DDaaaarrmmeeee  hheeeefftt  hhiijj  mmiisssscchhiieenn
wweell  vviieerr  mmeeddee--iinnttrrooggaannggeerrss  ssttrraaff  vvaann  hhuunn
ppaappaa’’ss  ooff  mmaammaa’’ss  bbeezzoorrggdd,,  bbeeddeennkktt  hhiijj  zziicchh
nnuu..  GGeelluukkkkiigg  hheeeefftt  hhiijj  zziijjnn  eeiiggeenn  bbeehhaa  nnoogg
aaaann..  WWaannnneeeerr  hhiijj  ddiiee  vveerrlliieesstt,,  mmooeett  hhiijj  vveeeell
bbiieerr  ggeevveenn  aaaann  zziijjnn  ppaappaa  NNiieekk  eenn  mmaammaa
MMaarriijjnn..  DDaaaarreenntteeggeenn  kkaann  hhiijj  ooookk  vveeeell  bbiieerr
wwiinnnneenn  mmeett  zziijjnn  rroozzee  CC&&AA--bbeehhaa..  DDaaaarrvvoooorr
hhooeefftt  hhiijj  ddiiee  aalllleeeenn  mmaaaarr  ttee  rruuiilleenn  tteeggeenn  éééénn
vvaann  eeeenn  eecchhttee  vvrroouuww..  HHiijj  hheeeefftt  oonnddeerrttuusssseenn
wweell  rreessppeecctt  ggeekkrreeggeenn  vvoooorr  bbeeuuggeellbbeehhaa--
ddrraaaaggsstteerrss;;  wwaatt  zziitttteenn  ddiiee  ddiinnggeenn  vveerrvveelleenndd!!

LLiissaann  llaagg  ddaannkkzziijj  eeeenn  llooggiissttiieekkee  tteeggeennvvaalllleerr
ppaass  oomm  vviieerr  uuuurr  iinn  hhaaaarr  bbeedd,,  mmaaaarr  zzee  zziieett  eerr
nnoogg  bbeehhoooorrlliijjkk  ffrriiss  uuiitt  oopp  ddaagg  ttwweeee  vvaann  ddee
IInnttrroo..  ZZee  hheeeefftt  hheett  rruussttiigg  aaaann  ggeeddaaaann  oopp  ddee
eeeerrssttee  ddaagg,,  nniieett  tteevveeeell  ggeeddrroonnkkeenn  eenn  ttooeenn
ccaafféé  SSttrraattuumm  ddiicchhttggiinngg,,  nneettjjeess  nnaaaarr  hhuuiiss..  DDaatt
zzee  ddaaaarr  nnoogg  ttwweeee  uuuurr  oovveerr  ggeeddaaaann  hheeeefftt,,  llaagg
aaaann  hheett  bbuussjjee  vvaann  DDeemmooss  ddaatt  hhaaaarr  nnoogg  eeeenn
uuuurr  lliieett  wwaacchhtteenn..  ““MMaaaarr  iinnmmiiddddeellss  kkeenn  iikk  ddee
wweegg  nnaaaarr  mmiijjnn  ssllaaaappaaddrreess,,  dduuss  vvaannaaff  nnuu  ggaa  iikk
ggeewwoooonn  zzeellff  oopp  ddee  ffiieettss..””  
DDee  iinnssttaannttiieettoocchhtt  wwaass  iieettss  tteevveeeell  vvaann  hheett
ggooeeddee  zzoo  oopp  ddee  vvrrooeeggee  oocchhtteenndd..  ““HHeett  iiss  nniieett
zzoo  sslliimm  oomm  ddaatt  ssoooorrtt  ddiinnggeenn  ’’ss  oocchhtteennddss  oomm
nneeggeenn  uuuurr  ttee  ddooeenn..  OOpp  ddee  mmaarrkktt  iinn  hheett
HHooooffddggeebboouuww  ggiinngg  iieeddeerreeeenn  ggeewwoooonn  eerrggeennss
zziitttteenn..  IIkk  hheebb  eeeenn  aaggeennddaa  ggeekkrreeggeenn,,  ddaatt  wwaass
wweell  hhaannddiigg..””  ZZee  iiss  wweell  ttee  ppoorrrreenn  vvoooorr  eeeenn  lliidd--
mmaaaattsscchhaapp  vvaann  tteennnniissvveerreenniiggiinngg  FFeelllleennoooorrdd..
““IIkk  hheebb  vviijjff  jjaaaarr  ggeetteennnniisstt  eenn  hheett  lliijjkktt  mmee  wweell
lleeuukk  oomm  ddaatt  hhiieerr  wweeeerr  ttee  ggaaaann  ddooeenn..””  

EEnnkkeellee  hhaaaarrttjjeess  ggrrooeeiieenn  uuiitt  NNiieellss  QQuuiisstt  zziijjnn
kkiinn,,  ddiiee  eerr  mmaaaannddaagg  nnoogg  nniieett  zzaatteenn..  ““TTssjjaa,,  IIkk
hheebb  ggeeeenn  sscchheeeerrssppuulllleenn  bbiijj  mmee””,,  vveerrkkllaaaarrtt  hhiijj..
AAll  mmeett  aall  kkiijjkktt  hhiijj  nnoogg  bbeehhoooorrlliijjkk  ffrriiss  uuiitt  zziijjnn
ooggeenn..  TToocchh  ssllaaaatt  ddee  mmooeehheeiidd  aall    aaaarrddiigg  ttooee..
““EErr  kkoommtt  eeeenn  hhoooopp  oopp  jjee  aaff..  HHeett  wwaass  vvaannnnaacchhtt
nniieett  eexxttrreeeemm  llaaaatt,,  nnaammeelliijjkk  hhaallff  ttwweeee,,  mmaaaarr  iikk
hheebb  iinn  ddee  rreeggeell  bbeesstt  wwaatt  ssllaaaapp  nnooddiigg..””  
HHiijj  vveerrwwaacchhtt  ddiinnssddaaggaavvoonndd  nnoogg  aaaann  ddee  bbaakk  ttee
kkuunnnneenn  bbiijj  hheett  rrooeeiieenn..  ““IIkk  ddaacchhtt  eeeerrsstt  ttee  ggaaaann
ggoollffeenn  oomm  hheett  wwaatt  rruussttiiggeerr  aaaann  ttee  ddooeenn,,  ddaatt
hheebb  iikk  oopp  ddee  mmiiddddeellbbaarree  sscchhooooll  ggeeddaaaann  eenn  ddaatt
wwaass  eecchhtt  llaacchheenn..  MMaaaarr  rrooeeiieenn  lliijjkktt  mmee  ooookk  eerrgg
lleeuukk  eenn  iikk  vveerrwwaacchhtt  ddaatt  iikk  ddee  eenneerrggiiee  nnoogg  wweell
kkaann  ooppbbrreennggeenn..  RRooeeiieenn  iiss  ggooeedd  vvoooorr  jjee
lliicchhaaaamm  eenn  iikk  bbeenn  ooookk  wweell  eeeenn  wwaatteerrrraatt..  ””
NNiieellss  hheeeefftt  eeeerrddeerr  ggeevvooeettbbaalldd,,  mmaaaarr  iiss  nnuu  iinn
vvoooorr  iieettss  nniieeuuwwss..  HHiijj  hhoouuddtt  wweell  vvaann  vveerraann--
ddeerriinngg  oopp  zz’’nn  ttiijjdd..    ““IIkk  pprroobbeeeerr  ggrraaaagg  sstteeeeddss
nniieeuuwwee  ddiinnggeenn  uuiitt..  ZZeellffss  aallss  iikk  mmiijjnn  kkaammeerr
oopprruuiimm,,  rriicchhtt  iikk  hheett  tteellkkeennss  ooppnniieeuuww  iinn..””  

FFeeddeerriiccaa NNiieellss  MM.. LLiissaann NNiieellss  QQ..

De aankomende BMT’ers
zijn dappere kids. Slechts
één introkid durfde de
drempel niet over toen de
Protagoras-slang uit zijn
hok was. Maar Bouzo is
dan ook een knuffelbeest,
verzekert Siem Wouters,

verantwoordelijk voor het
welzijn van de slang en
penningmeester van stu-
dievereniging Protagoras. 
De slang meet ongeveer
één meter dertig. “Niet
groot genoeg om een
handtas van te maken.”

Bouzo, een samentrekking
van Bourbon en Booze,
gaat zijn zesde jaar in als
mascotte van de verenigde
aankomend biomedisch
ingenieurs./.
Foto: Bart van Overbeeke

FrikadellenFreetFestijn
EEcchhtt  iinnbbuurrggeerreenn  bbiijj  EElleekkttrrootteecchhnniieekk  ddooee  jjee
mmeett  eeeenn  vveettttee  hhaapp,,  nnaattuuuurrlliijjkk  ttiijjddeennss  hheett
FFrriikkaaddeelllleennFFrreeeettFFeessttiijjnn..  OOnnuuiittsspprreeeekkbbaaaarr  eenn
oonnvveerrssttaaaannbbaaaarr  vvoooorr  ddee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  iinnttrroo--
kkiiddss,,  mmaaaarr  ddaatt  mmaagg  ddee  pprreett  nniieett  ddrruukkkkeenn..  EEéénn
vvaann  ddee  kkiiddss  vvaann  mmaasstteerrggrrooeeppjjee  1111    iiss  zzeeeerr
eenntthhoouussiiaasstt..  ““IItt  wwaass  vveerryy  vveerryy  ggoooodd..  VVeerryy
ttaassttyy..  IItt  wwaass  tthhee  bbeesstt  ssaauussaaggee  II  eevveerr  ttaasstteedd..””
EEeenn  bbrraannddnneeww  ffrriikkaaddeelllleennffaann  iiss  ooppggeessttaaaann..  
OOookk  aannddeerree  mmaasstteerrssttuuddeenntteenn  ggeennootteenn  vvaann  ddiitt
ccuulliinnaaiirree  hhooooggssttaannddjjee..““MMiijjnn  iinnttrrookkiiddss  wwaarreenn
eerrgg  oonnddeerr  ddee  iinnddrruukk  vvaann  ddee  ffrriikkaaddeelllleenn..  ZZee
ssmmaaaakktteenn  ggooeedd,,  hheett  wwaass  eeeenn  ggrroooott  ffeessttiijjnn””,,
aalldduuss  iinnttrrooppaappppaa  JJeerrooeenn  vvaann  GGaasstteell..    EEnn  ddee
oovveerrttoolllliiggee  vveettiinnnnaammee  wweerrdd  ddiirreecctt  ggeeccoomm--
ppeennsseeeerrdd  ttiijjddeennss  ddee  ddaaaarrooppvvoollggeennddee  ssppoorrtt--
ttrraaiinniinngg..
NNaasscchhrriifftt::  ZZoo,,  eeeenn  kkoorrtt  eenn  bboonnddiigg  ssttuukkjjee  oovveerr
hheett  vvrreeeettffeessttiijjnn  sscchhrreeeeff  oonnzzee  vveerrssllaaggggeeeeffsstteerr..

AAppppeellttjjee--eeiittjjee..  MMaaaarr  eeeerrlliijjkk  iiss  eeeerrlliijjkk::
mmeeeelluuiisstteerreennddee  ccoolllleeggaa’’ss  hhoooorrddeenn  hhaaaarr  eevveenn
ddaaaarrvvoooorr  aaaann  ddee  rreeddaaccttiieetteelleeffoooonn  wwoorrsstteelleenn……

““HHeelllloo,,  ddiidd  yyoouu  eeaatt  aa  ffrriikkaaddeell  aatt  tthhee
FFrriikkaaddeelllleennFFrreeeettFFeessttiijjnn??””  ((……))
““FFrriikkaaddeelllleenn  --  yyoouu  ddoonn’’tt  rreemmeemmbbeerr??  IItt’’ss  lliikkee
mmeeaatt……””  ((……))
““YYoouu  ddoonn’’tt  rreeccaallll  aannyytthhiinngg  aabboouutt  eeaattiinngg  ffrrii--
kkaaddeelllleenn??””  ((……))
““IItt  wwaass  nnoott  ddiinnnneerr,,  bbuutt  jjuusstt  bbeeffoorree  tthhaatt..””’’  ((……))
““IItt  wwaass  aa  ssaauussaaggee,,  vveerryy  ffaatt..  IInn  DDuuttcchh  wwee  ccaallll  iitt
ffrriikkaaddeelllleenn..””  ((……))
““HHaavvee  yyoouu  eevveerr  eeaatteenn  ssoommeetthhiinngg  lliikkee  tthhiiss
bbeeffoorree??””  ((……))
““CCaann  yyoouu  rreeccaallll  tthhee  ttaassttee??  DDiidd  yyoouu  lliikkee  iitt??””
((……))
““RReeaallllyy??  HHaahhaahhaahhaahhaahhaa..  TThhaannkk  yyoouu  vveerryy
mmuucchh..””

HHeett  bbeessttuuuurr  eenn  ddee  IInnttrroo--
ccoommmmiissssiiee  vvaann  CCHHEEOOPPSS
wwiillddeenn  hhuunn  iinnttrrookkiiddss
ddiinnssddaaggoocchhtteenndd  oomm  hhaallff
nneeggeenn  aallvvaasstt  eeeenn  bbeeeettjjee
ooppppeeppppeenn  vvoooorr  ddee  ddaagg..
ZZoo  ssttoonnddeenn  zzee  ttwwaaaallff
mmaann  eenn  vvrroouuww  sstteerrkk
ppaarraaaatt  bbiijj  VVeerrttiiggoo..
GGeekklleeeedd  iinn  TT--sshhiirrttss  mmeett
ddee  ooppddrruukk  ‘‘WWaakkkkeerr
wwoorrddeenn  mmeett  CCHHEEOOPPSS’’  eenn
oopp  ddee  aacchhtteerrkkaanntt
ssllooggaannss  aallss  ‘‘VVoooorr  ttwweeee
bbrreeeezzeerrss  bbeenn  iikk  ddee
jjoouuwwee’’  eenn  ‘‘GGeezzoocchhtt,,
hhaarreemm’’  bbeezzoorrggddeenn  zzee  ddee
ttooeesscchhoouuwweerrss  aall  hhuuppppeelleenndd  eenn  sshhoowweenndd  eeeenn  gglliimmllaacchh  iinn  ddee  oocchhtteenndd..  

‘Voor twee Breezers ben ik de jouwe’

FFoottoo::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

NNaattuuuurrlliijjkk  wwiill  iieeddeerreeeenn  iinn  ddee  IInnttrrooCCuurrssoorr,,  ddaatt
ssnnaappppeenn  wwee  bbeesstt..  SSoommss  ggeewwoooonn  uuiitt  iijjddeellhheeiidd,,
mmaaaarr  mmeeeessttaall  oommddaatt  ddaaaarrmmeeee  ppuunntteenn
ggeessccoooorrdd  kkuunnnneenn  wwoorrddeenn..  HHeett  iiss  vvoooorr  ddee
rreeddaaccttiiee  ssoommss  llaassttiigg  oomm  ttee  bbeesslliisssseenn  ooff  iieettss
nnoouu  eecchhtt  nniieeuuwwsswwaaaarrddiigg  iiss  ooff  ggeewwoooonn  eeeenn
vveerrkkaappttee  ppuunntteennaaccttiiee..  NNeeeemm  nnoouu  JJuulliiaann
VVeerraaaarrtt..  DDeezzee  kkeerrssvveerrssee  ssttuuddeenntt  TTeecchhnniisscchhee
IInnnnoovvaattiieewweetteennsscchhaappppeenn  wweerrdd  ggiisstteerreenn
aacchhttttiieenn..  OOff  hhiijj  ddaaaarrmmeeee  ggeeeenn  pplleekkjjee  iinn  ddee

CCuurrssoorr  vveerrddiieennddee..  NNoouu
JJuulliiaann,,  eeiiggeennlliijjkk  nniieett..  ZZeekkeerr
nniieett  oommddaatt  jjee  eeiiggeennlliijjkk
ggeewwoooonn  hheett  oonnggeelluukk  mmeett
ddee  bbiieerrppuull  vvaann  LLuuuukk  mmooeesstt
ggooeeddmmaakkeenn  vvaann  jjee  iinnttrroo--
mmaammaa..  EEnn  aallss  jjuulllliiee  ddaann
nniikkss  oorriiggiinneelleerrss  kkuunnnneenn
bbeeddeennkkeenn  ddaann  mmeett  jjee  kkoopp  iinn
ddee  CCuurrssoorr,,  ddaann  vviinnddeenn  wwiijj  vvaann  ddee  rreeddaaccttiiee  ddaatt
wwee  ddaaaarr  ggeewwoooonn  ggeeeenn  aaaannddaacchhtt  aaaann  mmooeetteenn
bbeesstteeddeenn..  PPuunntt..

BMT-mascotte Bouzo

Geen aandacht
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KOE op Marktplaats, 
caravan Lucid onaangeroerd
Als het aan enkele
Bouwkundestudenten
had gelegen, stond de
caravan van Lucid dins-
dagochtend niet op z’n
vertrouwde plekje bij het
Hoofdgebouw, maar
midden in de stad bij het
Catharinaplein. De TU/e-
beveiliging stak echter
een stokje voor de actie. 

Van maandag op dinsdag,
om drie uur ’s nachts,
stonden meer dan tien aan-
komend bouwkundigen bij
de caravan, vertelt Hugo
Beelen van studievereni-
ging CHEOPS. Doel was
om op dat moment de
caravan naar de stad te
duwen. 
“We hadden met de politie

alles afgestemd, maar
hadden de universiteit niet
op de hoogte gebracht.
Achteraf gezien hadden we
het beter moeten voorbe-
reiden”, meent Beelen. Het
is traditie dat studie-
vereniging Lucid van
Industrial Design en
CHEOPS van Bouwkunde
elkaar op een ludieke
manier te grazen nemen.  
Was bij Bouwkunde de
opzet niet geslaagd, Indus-
trial Design heeft de bouw-
kundigen al wél een hak
kunnen zetten. De KOE,
het kunstwerk van
CHEOPS dat voor Vertigo
staat, is op Marktplaats te
koop aangeboden. Met het
telefoonnummer van een
Bouwkundestudent erbij.

Volgens Beelen was er al
een ton geboden, maar wel
door iemand van de eigen
vereniging. “We gaan hem
echt niet verkopen.” Bij
Bouwkunde beraden ze
zich of ze deze week nog
een andere actie houden.
Eerder deze week, van
zaterdag- op zondagnacht,
moest de caravan van Lucid
het overigens ook al
bezuren en werden de
ruiten en het slot gemold.
Het is nog onbekend wie
die vernielingen hebben
aangericht. Beelen kan ver-
zekeren dat het geen
Bouwkundestudenten
waren. “Wij houden alleen
ludieke acties en dat weten
ze ook bij Lucid. Zoiets
zouden we nooit doen.”/.

Partijen werven zieltjes
Ook de jongerenafdelin-
gen van de belangrijkste
politieke partijen waren
dinsdag present op de
Intro. De officiële informa-
tiemarkt, met vertegen-
woordigers van DWARS
(GroenLinks), Jonge Socia-
listen (PvdA), Jonge Demo-
craten (D66), CDJA (CDA)
en ROOD (SP), was in het
Hoofdgebouw. 
De JOVD (de jongeren-
partij gelieerd aan de VVD)
stond dinsdag als enige van
de partijen met een standje
op het veldje voor het
Hoofdgebouw.  Na enig
aandringen geeft Ferry van
den Broek van de Eind-
hovense afdeling van de
JOVD toe dat ze te laat
waren om nog een plekje
binnen te bemachtigen.
Hij ziet daar de voordelen
wel van in: “We staan
lekker in het zonnetje en
voordat de studenten naar
binnen gaan, zijn ze al bij
ons geweest. Als wij ze
hebben overtuigd, lopen ze

binnen vast de stands
voorbij.”  Om elf uur 
’s ochtends heeft echter
nog niemand een foldertje
meegepakt van zijn tafel-
tje. “Maar ook als niemand
folders meeneemt, staan
we hier volgend jaar weer.
We vinden het belangrijk
om ons hier te laten zien.”

Dat vindt ook Joep Lange-
veld van DWARS: “Het is
hier nu nog niet zo druk,
maar we hopen vandaag
mensen binnen te halen

die actief willen worden
binnen de lokale afdeling.
Daarbij gaat kwaliteit
boven kwantiteit.” Lange-
veld studeerde een paar
jaar geleden nog een
blauwe maandag Tech-
nische Natuurkunde aan
de TU/e en heeft toen ook
de introductieweek mee-
gemaakt. “De studie vond
ik te wiskundig en lastig te
combineren met wat ik
ernaast wilde doen. Maar
aan de Intro heb ik heel
goede herinneringen!”/.

Skateboarden, frisbee, aikido of toch maar basketbal?
Wordt het judo of snowboarden? Waterpolo of bad-
minton? Aankomende studenten konden gisteravond
een voorproefje krijgen van een hoop sporten die aan
de TU/e worden gegeven en bedreven. 

Nick Wijnen (18), heeft zojuist deelgenomen aan vecht- en
verdedigingstechnieken van budovereniging Samourais.
Hij is al enigszins bekend met sommige technieken,
omdat hij zelf Han Mu Do beoefent. “Een nog vrij onbe-
kende sport, die in weinig plaatsen wordt gegeven”, licht
hij toe na een vragende blik van de verslaggeefster. Als de
tijd hem is gegund, gaat hij zeker aan de slag bij het
Studentensportcentrum. 
Buiten gooien zo’n twintig geoefende en minder
geoefende studenten en kids met frisbees van sportver-
eniging Vertigo.  “Ik kan er echt niks van”, lacht Wing-Hin
Wong (17). “Dit heb  ik voor het laatst als kind gedaan.”  De
kans is groter dat hij gaat basketballen, een sport die hij al

eerder heeft beoefend. Dat wil zeggen, als de combinatie
met zijn studie Werktuigbouwkunde het toelaat. 
Roy Cobbenhagen (17) en Thom Overhof (18) kwamen
elkaar bij toeval bij het basketbal tegen. Ze speelden
enkele jaren geleden nog in hetzelfde basketbalteam.
Beiden overwegen de sport nu weer op te pakken, hoewel
Thom ook warm loopt voor het zweefvliegen. De gezel-
ligheid die het basketballen op het Studentensport-
centrum uitstraalde, spreekt beiden erg aan.
Niet iedere sporter had het gisteren even gemakkelijk bij
de proefles. Zo bestond de kennismaking met outdoor-
sportvereniging All Terrain uit het waden door de
Dommel. Waarbij elkaar ‘ondersoppen’ niet werd ge-
schuwd… Ook buiten het TU/e-terrein was van alles te
doen. Zo gaf snowboardvereniging Avalance Boarders
een training skateboarden op het Stadhuisplein./.
Foto’s: Rien Meulman en Bart van Overbeeke

Modderen 

HHeett  wwaass  ggeezzeelllliigg  oopp  ddee  zzwweemmbbaaddbboorrrreell  vvaann
TTeecchhnniisscchhee  BBeeddrriijjffsskkuunnddee..  EEcchhtt  aaaannllookkkkee--
lliijjkk  zzaagg  hheett  bbrruuiinnee  wwaatteerr  eerr  eecchhtteerr  nniieett  uuiitt..
OOmm  eevveenn  aaff  ttee  kkooeelleenn  wwaass  hheett  pprriimmaa,,  mmaaaarr
lleekkkkeerr  ppooeeddeelleenn  wwaass  eerr  nniieett  bbiijj..  DDee  éééénn  nnaa  ddee
aannddeerr  wweerrdd  zzoonnddeerr  ppaarrddoonn  oovveerr  ddee  rraanndd
ggeekkiieeppeerrdd..  EEeenn  iinnttrrooggaannggeerr  ddiiee  zziijjnn  sslliippppeerr

kkwwiijjttrraaaakkttee,,  mmooeesstt  ddeezzee  oopp  ddee  ttaasstt  zziieenn
tteerruugg  ttee  vviinnddeenn  iinn  hheett  bbrruuiinnee--wwaatteerrggeewweelldd..
DDee  CCuurrssoorr--vveerrssllaaggggeeeeffsstteerr  hhiieelldd  hheett  mmaaaarr
nneett  ddrroooogg;;  vvoooorr  vveerrbbaallee  oovveerrttuuiiggiinngg  wwaass  zzee
oonnggeevvooeelliigg  eenn  zzee  ddwwoonngg  nneett  ggeennooeegg  rreessppeecctt
aaff  oomm  hheett  ggeebbrruuiikk  vvaann  bbrruuttee  kkrraacchhtt  ttee
vvoooorrkkoommeenn..  FFoottoo::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

Melig

EEiiggeennlliijjkk  ssttoonndd  oopp  hheett  mmiiddddaaggpprrooggrraammmmaa
vvaann  TTeecchhnniisscchhee  IInnnnoovvaattiieewweetteennsscchhaappppeenn  hheett
ssppeelllleettjjee  mmeeeellhhaappppeenn..  SSoommmmiiggee  iinnttrrooppaappaa’’ss
eenn  --mmaammaa’’ss  vvoonnddeenn  ddiitt  eecchhtteerr  ggeeeenn  ggooeedd  iiddeeee

eenn  hheett  ssppeell  wweerrdd  dduuss  vveerrvvaannggeenn  ddoooorr  wwaatteerr--
hhaappppeenn..  EEeenn  bbeesstteemmmmiinngg  vvoooorr  ddee  zzeevveennttiieenn
kkiilloo  oovveerrttoolllliiggee  mmeeeell  wweerrdd  aallssnnoogg  ggeevvoonnddeenn..  
FFoottoo::  SSjjoouukkjjee  KKaasstteelleeiinn

Foto: Bart van Overbeeke
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Organizers happy
with Intro Tuesday
Three thousand liters of
water, packed in half-
liter bottles - that’s what
the Intro organizers
ordered to deal with the
expected tropical heat. 

Half of the bottles will be
given out to introkids today
during the sports tour-
nament, and the other half
will be used during to-
morrow’s cultural program.
Canteens around the
sports field are also getting
beakers ready today, so that
Intro participants can fill
them with tap water them-
selves.
It’s certainly been a sun-
drenched week up to now,
but the familiarization
week has also been a big

success in lots of other
respects. According to the
organizing committee
there were again no note-
worthy incidents on
Tuesday. Just like the TU/e
security department, the
organizers are more than
satisfied about how the
second day went.
But there were two intro-

kids who had to be taken to
hospital on Tuesday. One
mail and one female Intro
participant visited the
casualty department with
twisted ankles, which they
sustained during the Intro
activities. /. 

Still suffering from their
first hangover, the intro-
kids made a tour of the
official organizations
-the instantietocht- on
Tuesday morning. And it
really did feel early, after
a long night’s drinking in
the bar. Were their tour
and the instantiemarkt
(official organizations
marketplace) immedia-
tely afterwards worth the
trouble? The new
students had some quite
different views about
how useful they were.

Group 6 of Innovation
Sciences had a few critical
points, but on balance they
were moderately positive
about their tour of the
official organizations. “It’s
just too early for such a lot
of information. You can see
the students shuffling past,
one after the other”, says
group member Matthijs
Janssen. He and the rest of
the group have just finis-
hed their visits to De Hal
and the Gaslab. “We
thought Studium Generale
was really worthwhile.
Good presentation film,
good singer-songwriter
music and a fun quiz”,
adds group member
Bastiaan van Wijk. “Just
one black mark for the
library - they didn’t have
any posters of beautiful
women anywhere.” But the
Innovation Sciences group

isn’t so enthusiastic about
the information market.
“This kind of market often
isn’t very exciting anyway,
and this morning most of
the stands hadn’t even
been built up yet. It’s like a
kind of self-fulfilling
prophecy.” 
Other new TU/e students
share the criticisms of the
market. “The information
market should have been
built up when we arrived.
It’s also useful to know
where all the official orga-
nizations are located, but
you can still find that out
for yourself even if you’ve
missed the Intro”, thinks
Giel Op ’t Veld from the
Electrical Engineering
group Die Bootjungens.
Han van der Aa, a member
of group 4 in Industrial
Engineering & Innovation
Sciences, agrees. “The tour
may be useful sometimes,
but it’s also a bit of a for-
mality. We could have done
it all in a shorter time. And
the information market
was disappointing, although
that certainly didn’t apply
to the presentation in the
Gaslab.”
But even so, the organi-
zations taking part in the
information market had no
complaints about the
number of visitors, accor-
ding to several of the pro-
motional staff. “Lots of
groups still come to take a
look, even if not everyone is

interested. A number of in-
ternational students have
questions about the high
rent of their accommo-
dation”, says Inge Wolsky
from the LSVb students’
trade union. The stand of
Susa, the temporary staff
agency for students, also
had plenty of ‘customers’.
“Lots of new students have
questions and are actively
looking for a flexible part-
time job”, says Esther
Jansen of Susa./.
Photos: Bart van Overbeeke

Frikandel Feast

TThhee  rreeaall  wwaayy  ttoo  ggeett  sseettttlleedd  iinn  aatt  EElleeccttrriiccaall
EEnnggiinneeeerriinngg??  WWiitthh  ssoommee  ffaattttyy  ffaasstt  ffoooodd,,  ooff
ccoouurrssee..  AAnndd  tthhee  bbeesstt  wwaayy  ttoo  ddoo  tthhaatt  iiss  dduurriinngg
tthhee  FFrriikkaannddeell  FFeeaasstt!!  IItt  mmaayy  bbee  iimmppoossssiibbllee  ttoo
pprroonnoouunnccee  ((oorr  ttoo  uunnddeerrssttaanndd))  ffoorr  ssoommee  ooff  tthhee
iinntteerrnnaattiioonnaall  iinnttrrookkiiddss,,  bbuutt  tthhaatt  ddiiddnn’’tt  mmaakkee
iitt  aannyy  lleessss  ffuunn..  OOnnee  ooff  tthhee  kkiiddss  ffrroomm  MMaasstteerr’’ss
ggrroouupp  1111  iiss  vveerryy  eenntthhuussiiaassttiicc..  ““IItt  wwaass  vveerryy,,
vveerryy  ggoooodd..  VVeerryy  ttaassttyy..  IItt  wwaass  tthhee  bbeesstt
ssaauussaaggee  II  eevveerr  ttaasstteedd..””  AA  bbrraanndd--nneeww
ffrriikkaannddeell  ffaann  iiss  bboorrnn!!  
OOtthheerr  MMaasstteerr’’ss  ssttuuddeennttss  aallssoo  eennjjooyyeedd  tthhiiss
ccuulliinnaarryy  ddeelliiccaaccyy..””  MMyy  iinnttrrookkiiddss  wweerree  vveerryy
iimmpprreesssseedd  bbyy  tthhee  ffrriikkaannddeellss..  TThheeyy  ttaasstteedd
ggoooodd  aanndd  iitt  wwaass  aa  ggrreeaatt  ppaarrttyy””,,  ssaayyss  iinnttrroo--
ppaappaa  JJeerrooeenn  vvaann  GGaasstteell..  AAnndd  tthhee  eexxcceessss  ffaatt
iinnttaakkee  wwaass  ccoommppeennssaatteedd  bbyy  tthhee  ssppoorrttss
ttrraaiinniinngg  tthhaatt  ffoolllloowweedd  iimmmmeeddiiaatteellyy  aafftteerr--
wwaarrddss..

PP..SS..::  TThhiiss  iiss  tthhee  bbrriieeff  aarrttiiccllee  bbyy  oouurr  rreeppoorrtteerr

aabboouutt  tthhee  FFrriikkaannddeell  FFeeaasstt..  NNoo  pprroobblleemm  aatt  aallll..
BBuutt  ttoo  bbee  hhoonneesstt,,  ccoolllleeaagguueess  ccoouullddnn’’tt  hheellpp
oovveerrhheeaarriinngg  hheerr  ssttrruugggglliinngg  wwiitthh  ssoommee  ooff  tthhee
ppaarrttiicciippaannttss  oonn  tthhee  pphhoonnee......
““HHeelllloo,,  ddiidd  yyoouu  eeaatt  aa  ffrriikkaannddeell  ttooddaayy  aatt  tthhee
FFrriikkaannddeell  FFeeaasstt??””  ((……))
““AA  ffrriikkaannddeell  ––  yyoouu  ddoonn’’tt  rreemmeemmbbeerr??  IItt’’ss  lliikkee
mmeeaatt……””  ((……))
““YYoouu  ddoonn’’tt  rreemmeemmbbeerr  aannyytthhiinngg  aabboouutt  eeaattiinngg
aa  ffrriikkaannddeell??””  ((……))
““NNoo,,  iitt  wwaassnn’’tt  aatt  ddiinnnneerr  ttiimmee,,  bbuutt  jjuusstt  bbeeffoorree
tthhaatt..””  ((……))
““IItt’’ss  aa  kkiinndd  ooff  ssaauussaaggee,,  vveerryy  ffaatt..  IInn  DDuuttcchh  wwee
ccaallll  iitt  aa  ffrriikkaaddeell..””  ((……))
““HHaavvee  yyoouu  eevveerr  eeaatteenn  aannyytthhiinngg  lliikkee  tthhiiss
bbeeffoorree??””  ((……))
““CCaann  yyoouu  rreemmeemmbbeerr  tthhee  ttaassttee??  DDiidd  yyoouu  lliikkee
iitt??””  ((……))
““RReeaallllyy??  HHaahhaahhaahhaahhaahhaa..  TThhaannkk  yyoouu  vveerryy
mmuucchh..””
PPhhoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Make even more friends
IIff  yyoouu’’vvee  ggaaiinneedd  aa  ttaassttee  ffoorr  mmaakkiinngg  ffrriieennddss,,
yyoouu  ccaann  vviissiitt  tthhee  nneettwwoorrkkiinngg  ssiittee  wwwwww..
ttuueemmeeeettiinnggppllaaccee..nnll  aafftteerr  tthhiiss  wweeeekk..  TThhiiss
ssiittee  hhaass  bbeeeenn  sseett  uupp  ssppeecciiaallllyy  ttoo  hheellpp  ((iinntteerr--
nnaattiioonnaall))  TTUU//ee  ssttuuddeennttss  aanndd  ssttaaffff  ttoo  ffeeeell
mmoorree  aatt  hhoommee  oonn  tthhee  ccaammppuuss  aanndd  iinn  tthhee  cciittyy..  
WWaanntt  ttoo  kknnooww  wwhheerree  yyoouu  ccaann  ggeett  aa  ggoooodd
mmeeaall??  TThheenn  yyoouu  ccaann  jjooiinn  ‘‘RReecciippeess  aanndd  ddiinniinngg
ttiippss  eexxcchhaannggee’’..  FFoorr  ccyycclliinngg  ffaannss  tthheerree’’ss  tthhee
‘‘BBiikkee  FFrriieennddss’’,,  oorr  iiff  yyoouu  pprreeffeerr  ppllaayyiinngg  bbooaarrdd
ggaammeess  yyoouu  ccaann  ttrryy  tthhee  ‘‘IInntteerrnnaattiioonnaall  BBooaarrdd

GGaammee  CClluubb’’..  IItt’’ss  aallssoo  ppoossssiibbllee  ttoo  jjooiinn  uupp  wwiitthh
ppeeooppllee  ffrroomm  yyoouurr  oowwnn  ccoouunnttrryy  --  ffoorr  eexxaammppllee
tthheerree  aarree  ccoommmmuunniittiieess  ooff  ppeeooppllee  ffrroomm
BBrraazziill,,  RRuussssiiaa  aanndd  PPaakkiissttaann..  AAnndd  oonnccee
yyoouu’’vvee  mmaaddee  nneeww  ffrriieennddsshhiippss,,  yyoouu’’llll  aallssoo  bbee
hheellppeedd  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  tthheemm..  AA  bbiirrtthhddaayy  ttooooll
mmaakkeess  ssuurree  yyoouu’’llll  nneevveerr  ffoorrggeett  aannyyoonnee’’ss
bbiirrtthhddaayy  aaggaaiinn..  YYoouu  ccaann  eevveenn  sseenndd  aa  ddiiggiittaall
bbiirrtthhddaayy  ccaarrdd  iimmmmeeddiiaatteellyy..

CChheecckk  iitt  oouutt  aatt  wwwwww..ttuueemmeeeettiinnggppllaaccee..nnll..

The instantietocht: sometimes useful, but also a bit of a formality
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Ben je uitwonend student en niet 
ouder dan 27 jaar, dan betaal je 

slechts € 13,45 per maand voor 
een Volkskrant-abonnement.

Meer informatie:
volkskrant.nl/studenten.

Studenten nu
50%korting

op de Volkskrant+
gratis6dvd-box

Buurman & Buurman

De actie loopt t/m 31 oktober 2009

Muziekcentrum
Frits Philips

presents in 2009-2010:
Dee Dee Bridgewater

Alela Diane (A Close Encounter with…)

Chi Coltrane

Gabriel Rios

Marillion

Zuco 103

Pete Philly & Perquisite

Frans Bauer

Frans Bauer

Björn Again

The Levellers

Steve Earle (A Close Encounter with…)

Confessions met Nico Mulhy,

Teitur & Holland Baroque Society

Marcus Miller

De Dijk

Racoon

Beth Hart

Gare Du Nord

Wouter Hamel

Cross-Linx met o.a. Beukorkest

Tommy Emmanuel

Within Temptation

Within Temptation

Roosbeef

27.08

23.09

30.09

01.10

07.10

22.10

24.10

27.10

28.10

29.10

01.11

19.11

25.11

02.12

04.12

11.12

12.12

07.01

03.03

05.03

12.04

16.04

17.04

22.04

Check
www.muziekcentrum.nl
voor meer programma

2009.2010 «
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Bier, daar kun je (op) mee bouwen
DDaatt  jjee  mmeett  bbiieerrggllaazzeenn  ooookk
nnoogg  iieettss  aannddeerrss  kkuunntt  ddooeenn
ddaann  zzee  vvuulllleenn  mmeett  hheett
ggoouuddggeellee  vvoocchhtt,,  ddaaaarr
kkwwaammeenn  iinnttrrookkiiddss  bbiijj
BBoouuwwkkuunnddee  ggiisstteerroocchhtteenndd
aacchhtteerr..  BBiijj  ddee  ffaaccuulltteeiittssttoocchhtt
mmoocchhtteenn  zzee  zziicchh  uuiittlleevveenn  oopp
hheett  bboouuwweenn  vvaann  ttoorreennss  vvaann
ppllaassttiicc  bbiieerrbbeekkeerrss..  VVoooorr  ddee
ggeelleeggeennhheeiidd  mmeett  wwaatteerr
ggeevvuulldd,,  zzooddaatt  hheett  oommvvaalllleenn
vvaann  ddee  ttoorreenn  ddee  ggrrooeeppsslleeddeenn
eeeenn  nnaatt  ppaakk  bbeezzoorrggddee..
SSoommmmiiggee  ggrrooeeppjjeess  kkwwaammeenn
ttoott  mmaaaarr  lliieeffsstt  mmeeeerr  ddaann
ttwwiinnttiigg  bbeekkeerrss..  

FFoottoo::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

Met een eerste kater in
de benen trokken de
introkids dinsdag-
ochtend langs de TU/e-
instellingen voor de
instantietocht. En vroeg
was het, na een nachtje
doortanken in de kroeg.
Of de tocht en de aan-
sluitende instantiemarkt
de moeite waard zijn? De
nuldejaars verschillen
nogal van mening over
nut en noodzaak.

Groep 6 van Technische
Innovatiewetenschappen
heeft een aantal puntjes
van kritiek, maar lijkt toch
gematigd positief over de
expeditie langs de instan-
ties. “Het is gewoon te
vroeg voor deze dosis infor-
matie. Je ziet de studenten
maar een beetje achter
elkaar aan hobbelen”, zegt
groepslid Matthijs Jans-
sen. Hij en de rest van de
groep hebben net een toer
langs De Hal en het Gaslab
gedaan. “We vonden
Studium Generale echt de
moeite. Mooi presentatie-

filmje, goede singer-song-
writermuziek en een leuke
quiz”, aldus groepslid
Bastiaan van Wijk.
Janssen: “Alleen een min-
puntje voor de bibliotheek
hoor, waar nergens posters
hangen van mooie vrou-
wen.” Over de informatie-
markt is het innovatie-
gezelschap minder te
spreken. “Zo’n markt loopt
vaak toch al niet en van-
ochtend waren de meeste
standjes nog niet eens
opgebouwd. Het lijkt een
soort selffulfilling pro-
phecy.” 
Andere aankomende TU/e-
studenten delen de kritiek
op de markt. “Zo’n infoma-
tiemarkt moet wel zijn op-
gebouwd als we langs-
komen. Verder is het wel
handig om te weten waar
alle instanties liggen, maar
als je de Intro mist, kom je
er uiteindelijk ook wel
achter”, denkt Giel Op ’t
Veld van het groepje Die
Bootjungens van Elektro-
techniek. Han van der Aa,
lid van groep 4 bij

Technische Bedrijfskunde,
beaamt dat. “De tocht is
soms nuttig, maar ook een
formaliteit. Het had alle-
maal ook in een korter
tijdsbestek gekund. De in-
fomarkt viel tegen, wat niet
geldt voor de presentatie in
het Gaslab.”
Toch hebben organisaties
bij de infomarkt niet te
klagen over het aantal
bezoekers, laten enkele
promotiemedewerkers
weten. “Veel groepen
komen toch even een kijkje
nemen, al is niet iedereen
geïnteresseerd.  Diverse
internationale studenten
hebben vragen over hun
hoge huur”, zegt Inge
Wolsky van studenten-
vakbond LSVb. Ook de
stand van studentenuit-
zendbureau Susa heeft
genoeg ‘klandizie’. “Veel
beginnende studenten
hebben vragen  en zijn
actief op zoek naar een
flexibele bijbaan”, aldus
Esther Jansen van Susa./.
Foto’s: Bart van Overbeeke

Duik in het 
studentenleven

De instantietocht: soms nuttig,
maar ook een formaliteit

Foto: Bart van Overbeeke



Mummielopen en wijnstampen 
DDee  iinnttrrookkiiddss  vvaann  WWiisskkuunnddee
eenn  IInnffoorrmmaattiiccaa  ((WW&&II))  kkuunnnneenn
ddeezzee  wweeeekk  ‘‘ddoollllaarrss’’  vveerr--
ddiieenneenn,,  oonnddeerr  mmeeeerr  bbiijj  eeeenn
wweeddssttrriijjddjjee  mmuummmmiieellooppeenn..
MMeett  ddee  ddoollllaarrss,,  wwaaaarroopp  ddee
ggeezziicchhtteenn  vvaann  bbeessttuuuurrsslleeddeenn
vvaann  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  GGEEWWIISS
pprriijjkkeenn,,  zziijjnn  aaaann  hheett  eeiinnddee
vvaann  ddee  wweeeekk  pprriijjzzeenn  ttee
wwiinnnneenn..  

SSppoonnttaannee,,  ooppvvaalllleennddee  eenn
lluuddiieekkee  aaccttiieess  lleevveerreenn  ddeezzee
IInnttrroo  eexxttrraa  ccaasshh  oopp..  HHeett
tthheemmaa  bbiijj  WW&&II  iiss  ddeezzee  wweeeekk
‘‘IInnttrroo  iinn  ddaa  hhoooodd’’  mmeett  ddee
bbiijjbbeehhoorreennddee  ffooccuuss  oopp  bblliinngg--
bblliinngg  eenn  ssnneell  vveerrddiieennddee
ddoollllaarrss..  GGiisstteerrmmiiddddaagg  wweerr--
ddeenn  ddee  nniieeuuwwee  ssttuuddeenntteenn
llaannggss  ccoommmmiissssiieess  eenn  ddiissppuu--
tteenn  vvaann  ddee  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg
ggeelleeiidd..  
IInnttrrookkiiddss  wweerrddeenn  aallss  kkeennnniiss--
mmaakkiinngg  mmeett  GGEEWWIISS--ddiissppuuuutt
BB..OO..OO..MM..    iinnggeeppaakktt  mmeett
rroolllleenn  wwcc--ppaappiieerr  oomm  vveerr--
vvoollggeennss  iinn  eeeenn  ssllaalloomm  oomm
bboommeenn  eeeenn  wweegg  ttee  bbaanneenn
nnaaaarr  eeeenn  ooppbbllaaaassbbaadd..  WWiiee
hheett  eeeerrsstt  hheett  bbaaddjjee  iinnsspprroonngg,,
kkrreeeegg  ddee  mmeeeessttee  ddoollllaarrss..
MMaaaarr  nniieett  vvoooorr  ddee  CCoorrnneerr--
kkiicckkss..  DDee  ggrrooeepp  wwoonn  vvaann  ddee
MM&&MM’’ss,,  mmaaaarr  ggiinngg  nneett  aallss
hhaaaarr  ooppppoonneenntt  mmeett  ddrriiee
ddoollllaarrss  nnaaaarr  hhuuiiss..  DDee  MM&&MM’’ss
sslleeeepptteenn  mmeett  eeeenn  ‘‘pprraacchhtt--
dduuiikk’’  ddee  hhooooggggeewwaaaarrddeeeerrddee
‘‘sscchhoooonnhheeiiddsspprriijjss’’  iinn  ddee
wwaacchhtt..
AAllllee  aaccttiivviitteeiitteenn  vvaann  GGEEWWIISS
wwaarreenn  bbuuiitteenn,,  rroonndd  hheett
HHooooffddggeebboouuww  eenn  llaannggss  ddee
DDoommmmeell..  HHeett  ddiissppuuuutt  IInn  VViinnoo
VVeerriittaass  ddeeeedd  zziijjnn  nnaaaamm  eeeerr
aaaann  ddoooorr  ddee  iinnttrrookkiiddss  zzeellff
wwiijjnn  ttee  llaatteenn  mmaakkeenn..  EEnn  wweell
oopp  ttrraaddiittiioonneellee  wwiijjzzee,,  ddoooorr
ttrroosssseenn  ddrruuiivveenn  mmeett  bblloottee
vvooeetteenn  iinn  eeeenn  eemmmmeerrttjjee  uuiitt  ttee
ppeerrsseenn..  BBiijj  ddee  aaccttiivviitteeiitteenn--
ccoommmmiissssiiee  vvaann  GGEEWWIISS  wweerrdd
vvllaa--ppiiccttiioonnaarryy  ggeessppeeeelldd::
ddeeeellnneemmeerrss  aaaann  hheett  ssppeell
mmooeesstteenn  hhuunn  ggeezziicchhtt  iinn  eeeenn
bboorrdd  mmeett  vvllaa  ddooppeenn  oomm
ddaaaarrmmeeee  vveerrvvoollggeennss  aaffbbeeeell--
ddiinnggeenn  oopp  eeeenn  sscchhoooollbboorrdd  ttee
vveerrvvaaaarrddiiggeenn..
DDee  bbaarrccoommmmiissssiiee  ggaaff  ddee
iinnttrrooggaannggeerrss  kkeeuuss  uuiitt  ddrriiee
ssppeelllleettjjeess::  eeeenn  ttoorreenn  mmaakkeenn
vvaann  ddrraannkkbblliikkjjeess,,  hheett  llooggoo
vvaann  ddee  ccoommmmiissssiiee  oopp  ddee  rruugg
vvaann  ggrrooeeppsslleeddeenn  vviinnggeerr--
vveerrvveenn  ooff  iinnttrroo--oouuddeerrss  ddee

DDoommmmeell  iinn  ggooooiieenn..  DDaatt
llaaaattssttee  lleevveerrddee  mmaaaarr  lliieeffsstt
vviijjff  ddoollllaarr  ppeerr  oouuddeerr  oopp  eenn

wwaass  ddaaaarrmmeeee  eeeenn  zzeeeerr
ppooppuullaaiirree  ooppddrraacchhtt..
FFoottoo’’ss::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee
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Datum: 18.08.2009 19:43
Bericht: Terror Schijndel rules!
Groepje 4 TIW

Datum: 18.08.2009 18:44
Bericht: SMS lauw aan naar
0402950725 en ontvang gratis
lauw schuimloos Cafe De Stunt-
bier - E4

Datum: 18.08.2009 18:40
Bericht: Maar lief blond meisje,
ik kan je veel meer bieden dan
een krokodil. Laat me jouw hart
veroveren door die van Henk te
doorboren met mijn houten
zwaard.

Datum: 18.08.2009 17:18
Bericht: De week van groepje 7
van ID is dol fijn! Liefs mama
Sandra

Datum: 18.08.2009 15:04
Bericht: Lieve wanhopige papa,
mijn hart is al gestolen door
Henk, de liefste krokodil van de
wereld. Groetjes blond meisje
bouwk. 7

Datum: 18.08.2009 14:28
Bericht: Echte mannen dragen
zwarte t-shirts! De smeltende
Eminems

Datum: 18.08.2009 14:15
Bericht: Aan het blonde meisje
van Bouwkunde 7. Over een half

jaar is het Valentijn, maar
wil jij nu al mijn liefste zijn?
Een wanhopige papa...

Datum: 18.08.2009 13:45
Bericht: Aan Thor: Waar blijft de
FotoCo!? - Bezorgde pappa’s

Datum: 18.08.2009 13:43
Bericht: ps: je stinkt. Kusje,
mamma

Datum: 18.08.2009 13:43
Bericht: Doe mij ook zo’n roze
beha. Kusjes TN5

Datum: 18.08.2009 13:38
Bericht: Warom moet dit bericht
nou weer op de achterkant :(

Datum: 18.08.2009 12:47
Bericht: Bwk14 heeft een paar
harde ballen voor gebakken
lucht BV en consorten.

Datum: 18.08.2009 12:44
Bericht: voor papa Niek: je bent

af! Kusje, mamma Marijn.

Datum: 18.08.2009 12:27
Bericht: coot & the gang zijn gay

Datum: 18.08.2009 12:25
Bericht: Net doodgeknuffeld
door bmt’ers. Nu zeker mexi-
caanse griep. Groetjes
driemteam-ouders

Datum: 18.08.2009 12:05
Bericht: BMT9: jullie rietjes
zuigen! Onze rietjes zuigen veel
harder! BMT6.

Datum: 18.08.2009 10:39
Bericht: Groep pumba het
nijlpaard geeft de epic fail roze
badjas aan de cursor.
Plaatsvervangende schaamte
zou intreden mochten we niet zo
koning zijn. Wtb 8

Datum: 18.08.2009 09:55
Bericht: Het oproepje hieronder
is zwaar kut, en het slaat echt
nergens op. Wss komt het van
TeMa ofzo. WTB-20

Datum: 18.08.2009 09:22
Bericht: Cursor is te laat! Haha!

Datum: 18.08.2009 02:55
Bericht: Feestje in de stad gaat
door bij SSRE! Gr Hugo

Datum: 18.08.2009 00:11
Bericht: Er bloeit iets tussen M
van het simon bestuur en N van
het japie bestuur :)

Datum: 17.08.2009 23:04
Bericht: :.: ::. .” .:: .: .: :.. :. ::: .: ::
‘::. :.: ..: ..: :: :. .: ... ::: das braille
voor ‘jan heeft n fiets zonder zadel’
haha ;) groeten team 7 Na! xx

Het origineelste bericht kwam
gisteren van groep Pumba. Of
nou ja, origineel… Eigenlijk
werden wij van de redactie er
bovenal heel nieuwsgierig van.
Want snappen doen we het niet
en waar blijft die roze badjas?
Voorstel: ruilen tegen de door
jullie gewonnen set bier-
kaarten? Er wordt contact met
jullie opgenomen!

Vandaag nieuwe ronde, nieuwe
kansen! Sms ‘shift040’en daar-
achter je bericht en afzender
naar 3553. Alle berichten zijn
(ook via je mobiel) live te volgen
op www.shift040.nl/sms.

Oproepjes

Outfit van de dag
SSttaann  HHuurrkkmmaannss  ((1188  jjaaaarr)),,
éééénn  vvaann  ddee  ‘‘MMooddeellkkiinnddeerreenn
EE55’’  ((ffaaccuulltteeiitt  EElleekkttrroo--
tteecchhnniieekk)),,  wwaass  mmaaaannddaagg--
aavvoonndd  ppaarrttyy  aanniimmaall  eenn
ddiinnssddaagg  kkiikkkkeerr..  HHeett  eeeenn
ssttaaaatt  nniieett  hheelleemmaaaall  llooss  vvaann
hheett  aannddeerr..  ““IIkk  wwaass  éééénn  vvaann
ddee  llaaaattssttee  iinnttrrookkiiddss  iinn  ddee
BBuunnkkeerr..  HHeett  wwaass  eecchhtt  ssuuppeerr--
ggeezzeelllliigg..  TTeeggeenn  sslluuiittiinnggss--
ttiijjdd,,    zzoo  rroonndd    vviijjff  uuuurr,,  ggiinngg  iikk
rriicchhttiinngg  mmiijjnn  bbeedd””,,  vveerrtteelltt
SSttaann..
AAllss  llaaaattssttee  nnaaaarr  hhuuiiss  bbeettee--
kkeennddee  iinn  zziijjnn  ggeevvaall  tteevveennss
aallss  llaaaattssttee  bbiijj  hheett  oonnttbbiijjtt..  EEnn
vvoooorr  ddee  llaaaattkkoommeerr  llaagg  hheett
kkiikkkkeerrppaakk  kkllaaaarr..  SSttaann
bbeerruusstt  ggeehheeeell  iinn  ddeezzee
ssaannccttiiee..  ““IIkk  vviinndd  hheett  pprriimmaa..
IInnttrrooppaappaa’’ss  JJeerrooeenn  eenn  JJoohhaann
hhaaddddeenn  hheett  vvaann  tteevvoorreenn
ggeezzeeggdd..  MMaaaarr  iikk  bbeenn  ddwwaarrss
ddoooorr  ddee  wweekkkkeerr  ggeessllaappeenn..
OOmm  kkwwaarrtt  oovveerr  nneeggeenn  wweerrdd
iikk  wwaakkkkeerr  ggeebbeelldd..  ““  
OOnnddaannkkss  hheett  ssttrreennggee
ooppttrreeddeenn  vvaann  ddee  iinnttrrooppaappaa’’ss
hheeeefftt  hhiijj  nniieettss  ddaann  ggooeeddss
oovveerr  zzee  ttee  mmeellddeenn..  ““ZZee  zziijjnn
eecchhttee  mmooddeelloouuddeerrss..  ZZee
llaatteenn  wweell  wwaatt  ttooee,,  mmaaaarr  zziijjnn
ooookk  bbeesscchheerrmmeenndd  eenn  eeeenn
bbeeeettjjee  bbeezzoorrggdd..  UUiitteerraaaarrdd  iiss
eerr  ooookk  pprreessttaattiieeddrraanngg::  wwee

mmooeetteenn  wwiinnnneenn..””  HHeett
kkiikkkkeerrppaakk  bbeevvaalltt  SSttaann  bbeesstt..
HHeett  lleevveerrtt  hheemm  iinn  eellkk  ggeevvaall
vveeeell  bbeekkiijjkkss  oopp..  EEnn  ppiikkaanntt
ddeettaaiill::  hhiijj  ddrraaaaggtt  eerr  wweeiinniigg

oonnddeerr……  WWiiee  wweeeett  wwoorrddtt
ddeezzee  kkiikkkkeerr  vvaannddaaaagg  wweell
eeeenn  pprriinnss..

FFoottoo::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

Vrouwenversierders

Het zijn een stel vreemde
kwasten, de Franse
schilders van Elektrotech-
niek. Maar enige zelf-
kennis is hen niet vreemd.
Snelle en gladde praatjes
zijn niet hun stijl. Een
beeld zegt meer dan
honderd woorden. Daar-
om gaan de zeven (vrij-

gezellen/open relatie) kids
en twee papa’s getooid met
baret en zelfportret op zoek
naar modellen en muzes. 
Om het hart van vrouwen
te veroveren, maken ze een
portret op aanvraag.
“Gisteren viel er bij het
feestje van GEWIS en Thor
weinig te versieren. En ook

in de Bunker waren er niet
veel kunstminnende vrou-
wen. Merde. Maar we heb-
ben nog drie dagen”, zegt
Maarten hoopvol.  Voor de
zekerheid een oproepje:
bel papa Arno (06-11436115)
voor een gratis portret en
state-of-the-art date./.
Foto: Rien Meulman


