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Intro

English 
articles/ 3
and 5

Wurgslang Bouzo laat
BMT-kids ongemoeid 
DDee  bbeessttuuuurrssmmaassccoottttee  vvaann  ssttuuddiiee--
vveerreenniiggiinngg  PPrroottaaggoorraass,,  ddee  rroooodd--
bbrruuiinnee  rraatttteennssllaanngg  BBoouuzzoo,,  iiss  ddiinnss--
ddaaggoocchhtteenndd  uuiitt  zziijjnn  CChhââtteeaauu  BBoouuzzoo
ggeehhaaaalldd  oomm  kkeennnniiss  ttee  mmaakkeenn  mmeett
ddee  ttwwaaaallff  iinnttrrooggrrooeeppjjeess  vvaann
BBiioommeeddiisscchhee  TTeecchhnnoollooggiiee..  MMeeeessttaall
lliiggtt  ddee  wwuurrggssllaanngg  iinn  zziijjnn  kkaasstteeeell  iinn
hheett  tteerrrraarriiuumm  --ooookk  wweell  BBoouuzzaarriiuumm
ggeennooeemmdd--    iinn  hheett  PPootthhookk..  NNuu  hhaannggtt
hhiijj  oomm  ddee  nneekk  vvaann  bbeessttuuuurrsslliidd
WWiilllleekkee  TTrraaaa  eenn  kkaann  hhiijj  ddee  aaaann--
kkoommeennddee  ssttuuddeenntteenn  eeeennss  ggooeedd  bbee--
kkiijjkkeenn..  DDee  mmeeeesstteenn  ggaaaann  wwaatt  vveerrddeerr
wweegg  zziitttteenn,,  aacchhtteerr  ddee  ggrroottee  rroonnddee
ttaaffeell..  MMaaaarr  SSuuzzaannnnee  vvaann  LLaaaakk  ((1177))
ssttaaaatt  ddiicchhtteerr  bbiijj  hheemm  eenn  BBoouuzzoo
ssnnuuffffeelltt  eeeennss  lleekkkkeerr  aaaann  hhaaaarr  rrooddee
lleerreenn  jjaassjjee..  OOvveerrmmooeeddiigg  ggeewwoorrddeenn
bbeewweeeeggtt  BBoouuzzoo  zziijjnn  kklleeiinnee  kkooppjjee
rriicchhttiinngg  rrookkjjee,,  mmaaaarr  ddaann  ddooeett
SSuuzzaannnnee  eeeenn  ssttaapp  aacchhtteerruuiitt..
WWiilllleekkee  lleeggtt  uuiitt  ddaatt  ddee  ssllaanngg
vvaannddaaaagg  eerrgg  rreellaaxxeedd  iiss  ((““hhiijj  zziitt  aabb--
ssoolluuuutt  nniieett  iinn  zziijjnn  aaaannvvaallss--
hhoouuddiinngg””))..  VVaannddaaaagg  kkrriijjggtt  hhiijj  zziijjnn
wweekkeelliijjkkssee  lleevveennddee  mmuuiiss  eenn  ddee  eeeerr--
sstteejjaaaarrss  BBMMTT  wwoorrddeenn  vvaann  hhaarrttee  uuiitt--

ggeennooddiiggdd  oomm  ddaatt  ooookk  ttee  kkoommeenn  bbee--
kkiijjkkeenn..

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

HHeett  wwaass  oonnmmooggeelliijjkk  oomm  ddiinnssddaagg  nniieett  mmeett  wwaatteerr  iinn  aaaannrraakkiinngg  ttee  kkoommeenn  oopp  ddee  ssppoorrttmmaarrkktt  bbiijj  hheett
SSttuuddeenntteennssppoorrttcceennttrruumm..  WWaass  hheett  nniieett  ddee  rreeggeenn,,  ddiiee  zzoo  nnuu  eenn  ddaann  hhaarrdd  uuiitt  ddee  lluucchhtt  kkwwaamm  vvaalllleenn  zzooddaatt  vveeeell
IInnttrrooggaannggeerrss  ‘‘ssppoonnttaaaann’’  hheett  SSppoorrttcceennttrruumm  vvaann  bbiinnnneenn  ggiinnggeenn  bbeekkiijjkkeenn,,  ddaann  wwaass  hheett  wweell  bbiijj  éééénn  vvaann  ddee  ddeemmoonn--
ssttrraattiieess..  VVoooorraall  hheett  wwaakkeebbooaarrddeenn  oopp  ddee  DDoommmmeell  ttrrookk  vveeeell  bbeekkiijjkkss..  MMeeeerr  oovveerr  ddee  ssppoorrttmmaarrkktt  oopp  ppaaggiinnaa  66..

Waterpret en waterpech 
op de sportmarkt

Wel ‘ne plu,
ginne plu?

TTiiss  wwââ..  

NNoouu  jjaa,,  eeiiggeelliikk  iisstt  nniiee  vveeuull..  
EEeerrsstt  ’’nn  bbiieettjjee  rreeggeenn,,  llaatteerr  wwaa
zzoonn,,  mmaaaarr  ’’tt  hhoouutt  nniiee  eeuuvveerr..

OOnnggeevviieerr  1199,,  2200  ggrraaddeenn....  ZZôônn
bbiieettjjee  nneett  nniiee,,  wwiittttee  wweell??    KKeenn  ôôkk

nnuugg  eeuunn  bbiieettjjee  ggaaaann  wwaaaaiieenn,,
mmaaaarr  ddaass  ôôkk  nnuugg  nniiee  hheelleemmooaall

sseekkeerr..  DDuuss  nniieemm  ffûûrr  aallllee  
ssiieekkeerrhheeiitt  eennee  pplluu  mmeeee  eenn  uunn  
rreeggeennjjaasskkee,,  zziittttee  aallttiieedd  ggooee..

Ongeschikt voor 
hoogtevrezers
BBuuiitteennssppoorrttvveerreenniiggiinngg  AAllll  TTeerrrraaiinn  eenn  kklliimmvveerreenniiggiinngg  EESSAACC  zzooeekkeenn  zzeekkeerr
ggeeeenn  ppeerrssoonneenn  ddiiee  llaasstt  hheebbbbeenn  vvaann  hhooooggtteevvrreeeess..  OOpp  ddee  ssppoorrttmmaarrkktt  kkoonn
jjeezzeellff  aaaann  ddeenn  lliijjvvee  oonnddeerrvviinnddeenn  ooff  jjee  ddaaaarr  bbeevvaatttteelliijjkk  vvoooorr  bbeenntt..  DDee  rreeddaaccttiiee
wwoorrddtt  vvaann  ddiitt  ppllaaaattjjee  aalllleeeenn  aall  eeeenn  bbeeeettjjee  wweeee  iinn  ddee  mmaaaagg..  OOnnggeesscchhiikktt  dduuss..



De twee Grote Smurfen (met de
rode muts), Chris en Mathijs,
doen -zoals het Grote Smurfen
betaamt- voornamelijk het
woord. Ze hebben zes witge-
mutste smurfen onder hun
hoede. Richard is Potige Smurf
(met de bekende halter aan zijn
sleutelbos), Bart is de IJdele
Smurf (met een roze haar-
borstel), Mathijs is Verliefde
Smurf gedoopt en loopt rond met
een hartvormig kussentje onder
zijn arm. Rik is de enige witte
smurf. Hij is namelijk de Michael

Jacksonsmurf en heeft zijn
blauwe kleur naar verluidt door
een huidziekte verloren. 
Koen is maandagmiddag tijdens
de Grote Centrale Activiteit van
Thor hard in botsing gekomen
met een andere introganger. “Hij
is gewoon over het hoofd
gesmurft, dat gebeurt wel vaker,
we zijn namelijk nogal klein”,
geeft één van zijn medesmurfen
als commentaar. Na een bezoekje
aan de eerste hulp, op dinsdag-
ochtend, keerde Koen als Manke
Smurf terug, met zijn arm in een
mitella. “Ik heb vanmorgen al
een paar paracetamol gesmurft”,
zegt hij. “Het is niet zeker of het
alleen gekneusd is, of dat er ook
een stukje bot is losgesmurft.”
Tot slot is er nog Xander. Hij is
Brilsmurf, maar vanwege een
extra bril als attribuut wordt hij
door de andere smurfen
‘Dubbele Brilsmurf’ genoemd.
“Er zijn nog een paar attributen
over”, zegt één van de Grote
Smurfen, “voor Smulsmurf en
Knutselsmurf.” 
“We hebben op dag 1 een voor-

oordelenspel gesmurft”, zegt de
andere Grote Smurf. “Dan moet
je opsmurfen wat je smurft over
de smurf naast je. Vervolgens was

er Javaans eten en een praatje van
de opleidingssmurf.” Na een gast-
college met beelden van ont-
ploffingen veroorzaakt door
hoogspanning, togen de smurfen
naar het Elektrofeest in de stad.
Manke Smurf hield het ver-
volgens voor gezien: de
pechvogel is niet alleen ge-
blesseerd, maar ook nog her-
stellende van een ziekte.
Ook de Dubbele Brilsmurf is er
eerder tussenuit gesmurft (om
twee uur ‘s nachts, toen de rest
naar studentenverenigingen in
De Bunker vertrok): hij moest
nog een uur fietsen naar familie
in Veldhoven. Hoewel het toen
nog niet regende (maandag- op
dinsdagnacht), was er wel vol-
doende dauw om hem ieder
kwartier te laten stoppen om zijn
bril schoon te maken. Hij was dus
laat op zijn slaapadres. “Omdat
we om kwart over acht weer
moesten smurfen voor het
ontbijt, moest ik ook vroeg weg
en ik heb daar dus helemaal
niemand gesmurft vannacht.”
Volgens de elektrosmurfen
krijgen ze de meeste aandacht
van alle groepjes. Ook zijn ze al
voor kabouters uitgemaakt. En
dat kan natuurlijk niet als je zo

overduidelijk blauw bent. Binnen
de groep is kabouter overigens
een scheldnaam voor onge-
schminkte smurfen (behalve dan
voor Michael Jacksonsmurf: die
kan er niets aan doen dat hij
steeds witter is geworden en
daarom nu met make-up zijn best
doet om op een kabouter te
lijken). De meeste reacties waren
positief: “Overal waar we binnen-
kwamen, werd spontaan het
smurfenlied aangezet, of Blue
(Da Ba Di).” 
Een van de Grote Smurfen merkt
op dat volgens hem alle kindjes
hoopten dat ze niet zouden
worden ingedeeld bij de
smurfen, maar dat wordt door de
overige smurfen nadrukkelijk
ontkend. “Onzin, het is hart-
stikke smurf!” Grote Smurf knikt
tevreden. “Ze zijn toch al goed in-
gesmurft.” 
De Verliefde Smurf is overigens
zo genoemd op basis van een
misverstand: hij had verteld dat
hij bij een vriendin sliep, maar de
Grote Smurfen (met hun ver-
sleten oren), verstonden dat hij
bij z’n vriendin sliep. Hij is dus
helemaal niet verliefd. IJdele
Smurf merkt gevat op dat het dan
niet zo probleem zou zijn als zijn

hart (het attribuut van Verliefde
Smurf dus) zou worden gestolen.
Over liefde gesproken: de groep
herbergt geen Smurfin. Er waren
dit jaar dan ook maar vier kandi-
daatsmurfinnen bij Elektro. “We
zijn eigenlijk nog op zoek. Maar
we willen geen blauwtjes
smurfen; al is dat voor ons mis-
schien niet de juiste uitdrukking.
Smurfinnen mogen zich
melden: wij zorgen er wel voor
dat ze een kleurtje op de wangen
krijgen!”
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Ergens hier ver vandaan, waar
paddenstoelenhuisjes staan…

Om Gargamel en Azraël te
ontlopen is dit blauwgetinte
introgroepje van Electrical

Engineering naar Eindhoven
gevlucht. Net als alle groepjes

van studievereniging Thor
hebben de smurfen flink uit-

gepakt met attributen. Ze
dragen uiteraard de bekende

mutsen en een royale hoe-
veelheid blauwe schmink, en
daarbij nog een persoonlijk
item dat ze identificeert als
Bril-, IJdele of Potige Smurf.

“We willen geen blauwtjes smurfen”
De Smurfen
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Intro verloopt nagenoeg probleemloos

“Geen klachten en geen problemen, tot
zover deze introweek.” Dat zegt de
TU/e-beveiliging die overdag en ’s
nachts de boel op de campus in de gaten
houdt. Ook de introcommissie heeft
geen calamiteiten te melden. “Alleen
jammer dat het weer zo miezerig is.”
Maar wie zoekt zal vinden, en Cursor
vond de eerste slachtoffers.
Soms zit het mee, soms zit het tegen.
Jasper Hut, introkid bij Werktuigbouw-
kunde, deed maandag fanatiek mee aan
een ouderwets partijtje brassen bij de ken-
nismakingsspelletjes,maar verloor...
Jasper kukelde op zijn schouder en brak
daarbij zijn sleutelbeen. Een bloedprop
verdicht nu zijn keel een beetje en het
slikken doet eigenlijk ook wel pijn. Maar
van ophouden wil hij niet weten. En van
pijnstillers ook niet, “dan mag je geen
alcohol drinken.” Midden in de nacht heeft

hij nog tegen groepsgenoten kunnen uit-
brengen: “Ik voel ’t nog steeds, ik moet dus
nog doordrinken.” Enfin, gin-tonic en
wodka moesten er aan te pas komen voor
Jasper, die om zes uur eindelijk wilde gaan
slapen. Je hoort hem nog steeds niet
klagen: “Ik heb geen last, alleen bij het om-
kleden, en de pijn is goed weg te drinken.”
Jasper is niet de enige gewonde van deze
Intro; Elektrokid Koen Loonen botste bij
een spelletje waarbij met geknoopte
touwen heen en weer moest worden
gerend, tegen een andere introganger op.
Bij de EHBO waar Koen dinsdagochtend
helemaal  alleen en zonder intropapa’s
naartoe ging (hulde!), gaven ze hem ook
zo’n mooie mitella als Jasper heeft.
En wat het gemekker over het weer betreft:
studenten zijn net boeren; vorig jaar was
het te heet, nu is het weer te nat. Kortom,
goed is het nooit! 
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RRoommyy  SSpprruuiitt  hheeeefftt  hheett  nnaaaarr  hhaaaarr  zziinn,,  mmaaaarr
mmooeett  nnoogg  wweell  aaaann  hheett  rriittmmee  vvaann  ddee  iinnttrroowweeeekk
wweennnneenn..  ““HHeett  oonnttbbiijjtt  vvaannmmoorrggeenn  vvoonndd  iikk  bbee--
llaacchheelliijjkk  vvrrooeegg,,  hhaallff  nneeggeenn!!””  EEnn  ddaatt  tteerrwwiijjll  zzee
ggiisstteerraavvoonndd  aall  oomm  hhaallff  eellff  iiss  aaffggeehhaaaakktt,,
vvoooorrddaatt  hheett  ffeeeesstt  vvaann  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  LLuucciidd
vvaann  IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn  bbeeggoonn..  ““IIkk  wwaass  zzoonnddaagg
nnoogg  bbeehhoooorrlliijjkk  zziieekk  eenn  wwiillddee  mmiijjnn  kkrraacchhtteenn
ssppaarreenn,,  zzooddaatt  iikk  llaatteerr  ddeezzee  wweeeekk  nnoogg  eecchhtt  llooss
kkaann  ggaaaann..  IIkk  wwiillddee  nniieett  nnuu  aall  zziieekk  wwoorrddeenn,,  ddaatt
zzoouu  zzoonnddee  zziijjnn..””  ZZee  iiss  vvaann  ppllaann  oomm  ttee  ggaaaann
rruuggbbyyeenn::  ““IIkk  hhoouudd  wweell  vvaann  ddee  lloommppeerree
ssppoorrtteenn””,,  llaacchhtt  zzee..  OOookk  hheett  wwaakkeebbooaarrddeenn  lliijjkktt
hhaaaarr  lleeuukk..  HHaaaarr  ‘‘bbaanndd’’  PPuussssyyccaatt  PPoommppoommss  iiss
vvoooorrttvvaarreenndd  aaaann  ddee  IInnttrroo  bbeeggoonnnneenn,,  zzoo  bblliijjkktt::
““WWee  hheebbbbeenn  ddee  ffoottoowweeddssttrriijjdd  mmaaaannddaagg  ggee--
wwoonnnneenn  eenn  ’’ss  aavvoonnddss  wwaarreenn  wwee  ooookk  ddee  bbeessttee
bbiijj  eeeenn  wweeddssttrriijjdd  vvaann  mmaarrkkeettiinnggbbuurreeaauu
SSMMAAAACC..  WWee  hheebbbbeenn  eeeenn  ccaammppaaggnnee  bbeeddaacchhtt
vvoooorr  HHeeiinnzz::  eeeenn  ffaakkkkeell  mmeett  cciittrroonneellllaa  tteeggeenn
ddee  mmuuggggeenn  vvoooorr  bbiijj  ddee  bbaarrbbeeccuuee,,  eeeenn
kkeettcchhuuppfflleess  mmeett  sseerrvveettjjeess  eenn  eeeenn  kkrruukkjjee  vvoooorr
ddeeggeennee  ddiiee  hheett  vvlleeeess  oommddrraaaaiitt,,  mmeett  eeeenn  ssppeell
ddaatt  eerrvvoooorr  zzoorrggtt  ddaatt  iieeddeerreeeenn  nneettjjeess  aaaann  ddee
bbeeuurrtt  kkoommtt..””  

““IIkk  zzoouu  wweell  rriiddddeerr  wwiilllleenn  zziijjnn””,,  oonntthhuulltt  HHeeiinnzzee
SSttoorrcckk..  ““LLeekkkkeerr  mmeett  zzwwaaaarrddeenn  ssppeelleenn  eenn  zzoo..””
HHeeiinnzzee  hheeeefftt  eeeenn  ffaasscciinnaattiiee  vvoooorr  ddee  mmiiddddeell--
eeeeuuwweenn..  AAllttiijjdd  aall  ggeehhaadd..  ““IIkk  vviinndd  hheett  eeeenn  hheeeell
mmooooiiee  lleevveennssssttiijjll,,  vvoooorraall  vvaann  ddee  rriijjkkeenn  iinn  ddiiee
ttiijjdd  ddaann..””  NNiieett  ggeekk  ddaann  ooookk  ddaatt  hhiijj  eeeenn  ppaaaarr
jjaaaarr  ggeelleeddeenn  nnaa  hheett  kkiijjkkeenn  vvaann  eeeenn  RRoobbiinn
HHoooodd--ffiillmm  ggeeïïnntteerreesssseeeerrdd  rraaaakkttee  iinn  bboooogg--
sscchhiieetteenn..  HHiijj  hheeeefftt  ddee  ssppoorrtt  ttwweeee  jjaaaarr  bbee--
ooeeffeenndd..  VVaannddaaaagg  oopp  ddee  ssppoorrttmmaarrkktt  ttrreeffffeenn  wwee
hheemm  ddaann  ooookk  aaaann  bbiijj  hhaannddbbooooggsscchhiieettvveerr--
eenniiggiinngg  DDaa  VViinnccii..  GGeeïïnntteerreesssseeeerrdd  bbeekkiijjkktt  hhiijj
ddee  bbooggeenn  eenn  sspprreeeekktt  hhiijj  mmeett  lleeddeenn  vvaann  ddee  vveerr--
eenniiggiinngg..  ZZwwaaaarrddvveecchhtteenn  vviinnddtt  hhiijj  ooookk
mmaacchhttiigg  mmooooii,,  mmaaaarr  jjaa,,  ddaaaarr  hheebb  jjee  nnuu
eeeennmmaaaall  nniieett  zzoovveeeell  vveerreenniiggiinnggeenn  iinn..  HHeeiinnzzee
iiss  mmaaaannddaaggnnaacchhtt  oomm  hhaallff  ddrriiee  nnaaaarr  hhuuiiss
ggeeggaaaann  eenn  hhiijj  vvooeelltt  zziicchh  nnoogg  aaaarrddiigg  ffiitt..  ““EEvveenn
wwaakkkkeerr  aallss  aallttiijjdd””,,  vveerrkkllaaaarrtt  hhiijj..  ““IIkk  bbeenn  hheett
ggeewweenndd  oomm  ttuusssseenn  0022..0000  eenn  0033..0000  uuuurr  nnaaaarr
bbeedd  ttee  ggaaaann..  IIkk  wweerrkk  ggeerreeggeelldd  ’’ss  aavvoonnddss  aallss
aaffwwaasssseerr  eenn  ddaatt  zziijjnn  pprriimmaa  ttiijjddeenn..””  AAlllleeeenn  ddee
mmuuzziieekk  iinn  ddee  ccaaffééss  wwaass  nniieett  hheelleemmaaaall  zziijjnn
ddiinngg..  HHeeiinnzzee  lluuiisstteerrtt  lliieevveerr  nnaaaarr  mmeettaall..  

OOpp  ddaagg  ttwweeee  iiss  PPeetteerr  VVooddeeggeell  nnoogg  ffrriiss  eenn  vvooll
eenneerrggiiee..  HHiijj  hheeeefftt  ggiisstteerreenn  hheeeerrlliijjkk  ggeeggeetteenn
vvaann  ddee  ssppaagghheettttii  ccaarrbboonnaarraa,,  hhiijj  hhooeeffddee  nniieett  aaff
ttee  wwaasssseenn  eenn  iiss  nnaa  hheett  ssttaappppeenn  ffiijjnn  ggaaaann
ssllaappeenn  bbiijj  ppaappaa  DDaanniiëëll..  HHiijj  iiss  nnoogg  zzoo  ffiitt  ddaatt  hhiijj
zziicchh  bbiijj  ddee  ssppoorrttmmaarrkktt  hheeeefftt  ooppggeeggeevveenn  vvoooorr
mmaaaarr  lliieeffsstt  vviijjff  ssppoorrtteenn  oomm  eerr  bbiinnnneennkkoorrtt  eeeenn
ttrraaiinniinngg  ttee  vvoollggeenn..  DDaatt  zziijjnn  aacchhtteerreeeennvvoollggeennss::
aallll  tteerrrraaiinn,,  llaaccrroossssee,,  tteennnniiss,,  zzwweeeeffvvlliieeggeenn  eenn
mmoouunnttaaiinnbbiikkee..  WWaaaarr  hhaaaalltt  hhiijj  ddee  ppuuff  vvaannddaaaann??
DDee  eeeerrssttee  ttwweeee  ggaaaatt  hhiijj  vvaannaavvoonndd  ((ddiinnssddaagg))  aall
ddooeenn..  SSiinnddss  eeeenn  jjaaaarr  ooff  ttwweeee,,  ddrriiee  iiss  PPeetteerr
éécchhtt  ssppoorrttiieeff  bbeezziigg..  DDaaaarrvvoooorr  llaaaatt  hhiijj  zzeellffss  ddee
ccoommppuutteerrssppeelllleettjjeess  vvoooorr  wwaatt  zzee  zziijjnn..  HHiijj
tteennnniisstt,,  ffiieettsstt,,  lloooopptt  hhaarrdd  eenn  sscchhiieett  bboooogg..    AAll
zz’’nn  hheellee  llaaaattssttee  jjaaaarr  oopp  hheett  vvwwoo  hheeeefftt  hhiijj  aall
ggeessppoorrtt  oopp  hheett  SSttuuddeenntteennssppoorrttcceennttrruumm  hhiieerr..
ZZiijjnn  mmiiddddeellbbaarree  sscchhooooll  iinn  GGeellddrroopp  ssttuuuurrddee  ddee
eexxaammeennlleeeerrlliinnggeenn  hhiieerrhheeeenn  vvoooorr  ddee  wweekkeelliijjkk--
ssee  ggyymmlleesssseenn  bbiijj  ggeebbrreekk  aaaann  eeeenn  eeiiggeenn
aaccccoommmmooddaattiiee..  
VVaannddaaaagg  hheeeefftt  PPeetteerr  zziijjnn  ggaaddggeett  nnoogg  oomm  zziijjnn
nneekk  hhaannggeenn  ((hheett  ttrriioo  ttuuiinnsscchheeppjjee,,  hhaarrkkjjee  eenn
sscchhooffffeellttjjee))..  DDiiee  kkrriijjggtt  nniieemmaanndd  vvaann  hheemm  aaff--
ggeeppaakktt,,  hhiijj  zzaall  iieeddeerreeeenn  ttee  ssnneell  aaff  zziijjnn..  OOff
nniieett??

SShhee’’ss  ssuuppeerr  tthhiinn,,  aanndd  yyeett  sshhee  ddooeessnn’’tt  ddoo  aannyy
ssppoorrttss..  ““II  ddoonn’’tt  lliikkee  ssppoorrttss  tthhaatt  mmuucchh””,,  MMiinn
ZZhhoouu  ssaayyss..  BBuutt  tthheenn  sshhee  rreeccoonnssiiddeerrss::  ““DDoo  yyoouu
kknnooww  iiff  II  ccaann  ddoo  aannyy  yyooggaa  hheerree??””  YYeess,,  yyoouu  ccaann..
““OOhh,,  tthheenn  tthhaatt’’ss  wwhhaatt  II’’llll  ssiiggnn  uupp  ffoorr!!  II  ddoo  lliikkee
ssllooww  ssppoorrttss..””  IIff  sshhee’’ss  nnoo  ssppoorrttss  ffaannaattiicc,,  tthheenn
hhooww  ccoommee  sshhee’’ss  ssoo  tthhiinn??  ““MMaayybbee  CChhiinneessee
ffoooodd  iiss  hheeaalltthhiieerr..  WWee  ddoonn’’tt  eeaatt  hhaammbbuurrggeerrss  oorr
bbrreeaadd,,  bbuutt  rriiccee  aanndd  vveeggeettaabblleess..””  SShhee’’ss
aallrreeaaddyy  nnoottiicceedd  tthhee  hhuuggee  nnuummbbeerr  ooff  pprroodduuccttss
DDuuttcchh  ppeeooppllee  ssttuuffff  iinnttoo  tthheeiirr  ccaarrttss  iinn  ssuuppeerr--
mmaarrkkeettss..  OOnn  ttoopp  ooff  tthhaatt,,  sshhee  tthhiinnkkss  DDuuttcchh
ffoooodd  iiss  vveerryy  sswweeeett..  ““TThhee  ccooookkiieess  aarree  vveerryy
ssuuggaarryy,,  aanndd  ssoo  iiss  tthhee  ffrruuiitt  yyoogghhuurrtt..  II  hhaadd  ttoo
mmiixx  iitt  wwiitthh  ppllaaiinn  yyoogghhuurrtt,,  oorr  iitt  wwoouulldd  hhaavvee
bbeeeenn  wwaayy  ttoooo  sswweeeett..””  IItt’’ss  oonnee  ooff  tthhee  rreeaassoonnss
tthhaatt  aatt  hhoommee,,  sshhee  aanndd  hheerr  tthhrreeee  CChhiinneessee
rroooommmmaatteess  ccooookk  CChhiinneessee  ffoooodd..  SShhee’’ss
ssuurrpprriisseedd  ttoo  hheeaarr  tthhaatt  tthhee  DDuuttcchh  pprreeffeerr  ttoo  bbee
tthhiinn,,  ttoooo..  ““RReeaallllyy??  TThheeyy’’rree  aallll  ssoommeewwhhaatt
bbiiggggeerr  tthhaann  AAssiiaannss..  II  tthhoouugghhtt  tthheeyy  lliikkeedd  iitt
tthhaatt  wwaayy……””

RRoommyy HHeeiinnzzee

PPeetteerr

MMiinn

De liefste intro-papa en de 
leukste intro-mamma van de week
MMooeetteenn  wwee  ddiitt  ppllaaaattjjee  nnoogg  uuiittlleeggggeenn??  

HHiieerr  zziitt  wweerrkkeelliijjkk  ddee  lliieeffssttee  iinnttrrooppaappaa  ddiiee
eeeenn  kkiidd  zziicchh  kkaann  wweennsseenn..  TTeerrwwiijjll  RRuuttggeerr  iinn
WW--hhoooogg  eeeenn  SSaaffaarriittoocchhtt  ddooeett,,  ppllaakktt  RReennéé
TThhiijjsssseenn  zziijjnn  lleekkkkee  bbaanndd..  AAnnddeerree
WWeerrkkttuuiiggbboouuwwppaappaa’’ss  zziijjnn  oopp  ddiitt  mmoommeenntt
aaaann  hheett  ssllaappeenn  iinn  ddee  bbeessttuuuurrsskkaammeerr..  RReennéé
wweeeett  ddaatt  RRuuttggeerr  oonnllaannggss  ttwweeee  nniieeuuwwee  bbiinn--
nneennbbaannddeenn  oovveerr  ddee  vveellgg  hheeeefftt  ggeelleeggdd..  ““DDaann
hheeeefftt  iiee  hheett  ttoocchh  nniieett  ggooeedd  ggeeddaaaann,,  ddeezzee
wweerrkkttuuiiggbboouuwwkkuunnddiiggee  ffiieettsseennmmaakkeerr  iinn
ssppee..””RReennéé  iiss  nniieett  bbooooss,,  nniieett  vveerrddrriieettiigg,,
hhoooogguuiitt  vveerrbbaaaassdd..

Introslachtoffer Jasper Hut. Foto: Bart van Overbeeke

““ZZee  iiss  hheeeell  ggeezzeelllliigg  eenn  ggooeedd  vvoooorr  hheett  oooogg,,  eenn
zzee  pprraaaatt  hheeeell  vveeeell..””  MMaaaarr  wwaaaarroomm  iiss  zziijj  nnoouu
ddee  lleeuukkssttee  mmaammaa??  HHeeiinn  eenn  LLuuuukk  vvaann  ggrrooeeppjjee
11  vvaann  TTeecchhnniisscchhee  BBeeddrriijjffsskkuunnddee  ggrraavveenn  ddiieepp
iinn  hhuunn  ggeehheeuuggeenn..  ““TTjjaa,,  wwee  wweetteenn  vvaann  ggiissttee--
rreenn  eeiiggeennlliijjkk  nniieett  mmeeeerr  zzoo  hheeeell  vveeeell..  OO  jjaa,,  ddaatt
iiss  jjuuiisstt  hheett  ggooeeiiee,,  zzee  zzoorrggtt  ddaatt  wwiijj  nniikkss  mmeeeerr
wweetteenn!!””  MMaammaa  LLiizzaannnnee  PPiieetteerrss  zzoorrggtt  ddaatt  ddee
kkiiddss  ggooeedd  lloosskkoommeenn,,  mmaaaarr  lliiggtt  wweell  ttwweeee  uuuurr
eeeerrddeerr  ((0033..0000  uuuurr))  ddaann  hhaaaarr  kkrroooosstt  ((0055..0000
uuuurr))  oonnddeerr  ddee  wwooll,,  zzooddaatt  zzee  ’’ss  oocchhtteennddss  wweeeerr
rreeddeelliijjkk  ffiitt  iiss..  HHooeewweell,,  llaaaatt  jjee  nniieett  ffooppppeenn
ddoooorr  hheett  lliieevvee  ggeezziicchhttjjee,,  zzee  hheeeefftt  oopp  ddaagg  ttwweeee
aall  ddee  sstteemm  vvaann  eeeenn  kkeettttiinnggrrookkeerr..    HHaaaarr  ggrrooeepp
vviinnddtt  hheett  eerrgg  ccooooll  ddaatt  zzee  zziicchh  bbiijj  ddee  zzwweemm--
bbaaddbboorrrreell  llaaaatt  vveerrssiieerreenn  mmeett  eeeenn  ‘‘ccoouuppee
ccoonnffeettttii’’..  DDaatt  tteerr  ccoommppeennssaattiiee  ddaatt  zzee  nniieett  iinn
hheett  zzwweemmbbaadd  ggeeggooooiidd  wwiillddee  wwoorrddeenn,,  nnoouu
jjaa……

Foto: Rien MeulmanFoto: Bart van Overbeeke



Zware middag voor kandi’s Thor

De kandidaat-bestuurs-
leden van studievereni-
ging Thor van Electrical
Engineering hadden het
dinsdagmiddag bijzonder
zwaar. De ‘kandi’s’
moesten het opnemen
tegen alle aankomende
eerstejaars, in de boks-
ring en op de stormbaan
naast het Potentiaal-
gebouw.

De kandi’s van Thor zijn
traditioneel gekleed in een
spijkerbroek, wit over-
hemd, gilet en das (de helft
van het driedelige pak
waarin ze als bestuurs-
leden straks hopen te
mogen acteren tijdens offi-
ciële gelegenheden).
Terwijl de ‘Experience’

(een rondleiding langs de
belangrijke faculteits-
instanties) in het aanliggen-
de Potentiaalgebouw
plaatsvond, werden de 
introgroepjes een voor een
langs de kandi’s gestuurd.
Een uitputtingsslag, maar
dat hoort bij de periode
tussen de bekendmaking
van de kandidatuur en de
benoeming van het nieuwe
bestuur, vertelt Perry van
Schaijk. “Volgende week
worden de kandidaat-leden
officieel gekozen en eind
september volgt bestuurs-
wissel. Tot die tijd hebben
ze het zwaar. Twee van hen
zijn ook al hun das kwijt.”
Het zogeheten ‘brassen’
van dassen hoort ook bij de
traditie, net als het feit dat

Van Schaijk als huidig be-
stuurslid in een oranje
tuinbroek rondloopt. 
Halverwege de middag
liggen de kandi’s al op
apengapen. Gelukkig voor
hen willen de leden van de
introgroepjes  het in de op-
blaasring ook graag tegen
elkaar opnemen. Vooral in
de groepjes met interna-
tionale masterstudenten
bestaat hiervoor interesse.
Het is ook goed voor te
stellen dat je als klein
Chinees meisje een tegen-
stander uit je eigen ge-
wichtsklasse prefereert. 

De infomarkt in het
Hoofdgebouw stond
dinsdag vol met stands
van de meest uiteen-
lopende pluimage.
Banken, uitzendbureaus,
studentenwebsites,
christelijke studenten-
verenigingen, politieke
partijen. En allemaal
deden ze hun best om met
frisse jongedames,
snoepgoed of gadgets
introgangers te verleiden
lid te worden of zich in te
schrijven.

ABN-AMRO probeerde
aankomende studenten
ertoe te bewegen een re-
kening te openen door ze
een zitzak in het voor-
uitzicht te stellen. Velen
wachtten daar na de ver-
moeienissen van de voor-
gaande nacht niet op en
maakten alvast dankbaar
gebruik van een poef om
even op uit te rusten. 
Even verderop las een
dame van dramagroep ‘The
Fools?’ voor uit de bijbel en
toverde ze bijbelper-
sonages uit een grote doos.
De theatervoorstelling trok
aandacht voor het initiatief
‘De Bijbel-in-1-jaar’, waar-
voor tweedejaars Bouw-

kundestudent Wim de
Jong actief is.
Geïnteresseerden (gelovig
of ongelovig) worden door
hem met anderhalf uur
zelfstudie en een bijeen-
komst per week in een jaar
door de Heilige Schrift 
geloodst. Voor De Jong is
de bijbel allesbehalve een
dode letter: “Veel mensen
denken dat het een suf oud
boek is, maar veel dingen
uit de bijbel zijn ook

vandaag de dag nog erg
aansprekend.” De leesclub
is een initiatief van studen-
tenverenigingen Naviga-
tors en Ichthus (ook aan-
wezig), in samenwerking
met enkele kerken.
Wil je geld verdienen door
op te treden als consultant
voor het bedrijfsleven,
meld je dan aan bij
UniPartners. Dat advi-
seerde Paul van Etten (23),
zelf vijfdejaars Technische

Bedrijfskunde, als je naar
zijn standje toe was gelokt
met de suikerspinnen die
ze uitdeelden. UniPartners
is een volledig door stu-
denten gerunde stichting
die studenten en opdracht-
gevers met een specifieke
vraag bij elkaar brengt. Na
een trainingsprogramma
kun je zelfs als officiële
consultant aan de slag bij
UniPartners, dat in
meerdere studentensteden

actief is. Ook de Eindho-
vense studentsite Shift040
was aanwezig. De resul-
taten van de opdracht om
met het aanwezige meubi-
lair een studentenkamer zo

origineel mogelijk in te
richten, zijn terug te
vinden op de site:
www.shift040.nl.
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Heilig, lui en zoet in het hoofdgebouw

Alles om voetschimmel-aroma 
te voorkomen
DDee  ddaappppeerree  ddooddoo  ddiiee  hhiieerr  
oonnddeerrsstteebboovveenn  iinn  eeeenn  eemmmmeerr
ddrruuiivveenn  hhaannggtt  hheeeett  BBaarrtt  vvaann
WWeezzeell..  DDeezzee  iinnffoorrmmaattiiccaa--
ssttuuddeenntt  ddooeett  aalllleess  vvoooorr  eexxttrraa
bbuulllleettss;;  zzoo  hheetteenn  ddee  ppuunntteenn
vvoooorr  hheett  rrooddee  ddrraaaaddssppeell  vvaann
zziijjnn  ffaaccuulltteeiitt..  JJee  mmaagg  ddee
ddrruuiivveenn  nnaammeelliijjkk  ooookk  ggeewwoooonn
mmeett  jjee  vvooeetteenn  ssttaammppeenn..  MMaaaarr
jjaa,,  aallss  jjee  bblliijjkkbbaaaarr  ooookk  ggeekk
ggeennooeegg  bbeenntt  oomm  ttee  ppaaaall--
ddaannsseenn  iinn  ccaafféé  SSggtt..  PPeeppppeerrss
oopp  SSttrraattuummsseeiinndd,,  wwaaaarroomm
ddaann  nniieett  oopp  jjee  kkoopp  iinn  ddee
ddrruuiivveenn  vvaann  ddee  GGEEWWIISS--
bbaarrccoommmmiissssiiee??  EEiiggeennlliijjkk  iiss
hheett  ooookk  wweell  zzoo  ffrriiss..  ““HHeett
ssmmaaaakktt  ssttrraakkss  hhoooogguuiitt  eeeenn
bbeeeettjjee  nnaaaarr  sshhaammppoooo..  
LLiijjkktt  mmee  bbeetteerr  ddaann  vvooeett--
sscchhiimmmmeell””,,  aalldduuss  eeeenn
nnuucchhtteerree  BBaarrtt..

Foto: Bart van Overbeeke

Koning van de dagdut
ZZiiee  hheemm  ssllaappeenn,,  ddeezzee  kkoonniinngg
vvaann  ddee  ddaagg..  KKoonniinngg  PPiimm  ((vvaann
ddee  BBuunntt))  hheeeefftt  ddee  ttiitteell  eenn  bbiijj--
bbeehhoorreennddee  kkrroooonn  vveerrwwoorrvveenn
ddoooorr  ggiisstteerreenn  zziijjnn  sscchhooeenneenn
kkwwiijjtt  ttee  rraakkeenn..  OOpp  bblloottee
vvooeetteenn  ggiinngg  hhiijj  nnaa  hheett
BBoouuwwkkuunnddeessppeekkttaakkeell  nnaaaarr
hhuuiiss..  EEiiggeennlliijjkk  hhoooorrtt  ddiitt  2211--
jjaarriiggee  iinnttrrookkiidd  aalllleeeenn  eeeenn
zzwwaaaarrdd  aallss  ggaaddggeett  ttee  hheebbbbeenn
eenn  zziicchh  ttee  ggeeddrraaggeenn  aallss  eeeenn
rriiddddeerr..  MMaaaarr  ddoooorr  zziijjnn  
oonnvvoooorrsstteellbbaarree  ggeeddrraagg  oopp  ddee
eeeerrssttee  iinnttrrooddaagg,,  llaatteenn  zziijjnn
mmaammaa’’ss  hheemm  nnuu  ssllaappeenn  aallss
eeeenn  kkoonniinngg..



Let’s get dirty

WWhhooeevveerr  hhiitt  tthhee  wwaatteerr  dduurriinngg  tthhiiss  MMaatthhss  &&
CCoommppuutteerr  SScciieennccee  bboooottccaammpp  ggaammee  ssccoorreedd
eexxttrraa  ppooiinnttss..  TThheessee  iinntteerrnnaattiioonnaall  mmaasstteerr
ssttuuddeennttss  ttooookk  aaddvvaannttaaggee  ooff  tthhee  ssiittuuaattiioonn  aanndd
ggoott  aaccqquuaaiinntteedd  wwiitthh  tthhee  llooccaall  EEiinnddhhoovveenn
aaqquuaattiicc  fflloorraa  aanndd  ffaauunnaa..  UUssiinngg  oonnllyy  aa  ddiinngghhyy,,
tthheeyy  hhaadd  ttoo  ttrraannssffeerr  eemmppttyy  bbeeeerr  kkeeggss  aaccrroossss

tthhee  DDoommmmeell  rriivveerr..  TThheerree  wweerree  ootthheerr  ggaammeess
tthhaatt  wweerree  sslliigghhttllyy  lleessss  bboooottccaammpp--lliikkee,,  bbuutt
lluucckkiillyy  tthheeyy  wweerree  ssttiillll  pprreettttyy  ggrroossss::  aammoonngg
ootthheerr  tthhiinnggss,,  ssttuuddeennttss  hhaadd  ttoo  ccrruusshh  ggrraappeess
((bbaarreeffoooott)),,  aanndd  ffiinnggeerr--ppaaiinntt  tthhee  ppuubb  ccoomm--
mmiitttteeee’’ss  llooggoo  oonn  eeaacchh  ootthheerr’’ss  bbaacckkss……
Photo: Bart van Overbeeke
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Constrictor Bouzo leaves BME kids alone
TThhee  ccoommmmiitttteeee  mmaassccoott  ooff
ssttuuddyy  aassssoocciiaattiioonn
PPrroottaaggoorraass,,  aa  rreeddddiisshh  bbrroowwnn
rraatt  ssnnaakkee  nnaammeedd  BBoouuzzoo,,  wwaass
ttaakkeenn  oouutt  ooff  iittss  CChhaatteeaauu
BBoouuzzoo  TTuueessddaayy  mmoorrnniinngg  ttoo
mmeeeett  BBiioommeeddiiccaall
EEnnggiinneeeerriinngg’’ss  ttwweellvvee  iinnttrroo--
dduuccttiioonn  ggrroouuppss..  MMoosstt  ooff  tthhee
ttiimmee,,  tthhee  ccoonnssttrriiccttoorr  iiss  iinn  iittss
ccaassttllee  iinn  tthhee  tteerrrraarriiuumm  ––  oorr
BBoouuzzaarriiuumm  ––  iinn  tthhee  PPootthhookk..
NNooww,,  hhoowweevveerr,,  iitt’’ss  aarroouunndd
ccoommmmiitttteeee  mmeemmbbeerr  WWiilllleekkee
TTrraaaa’’ss  nneecckk  ttoo  ggeett  aa  ggoooodd
llooookk  aatt  tthhee  ffrreesshhmmeenn..  MMoosstt  ooff
tthheemm  mmoovvee  aawwaayy  aanndd  ssiitt

bbeehhiinndd  tthhee  llaarrggee,,  rreedd  ttaabbllee..
BBuutt  SSuuzzaannnnee  vvaann  LLaaaakk  ((1177))  iiss
ssttaannddiinngg  cclloosseerr,,  wwhhiicchh
eennaabblleess  BBoouuzzoo  ttoo  ssnniiffff  hheerr
rreedd  lleeaatthheerr  jjaacckkeett..  BBoouuzzoo
ggeettss  rreecckklleessss,,  aanndd  ssttaarrttss
mmoovviinngg  iittss  ttiinnyy  hheeaadd  ttoowwaarrddss
hheerr  sskkiirrtt,,  aatt  wwhhiicchh  ppooiinntt
SSuuzzaannnnee  ssttaannddss  bbaacckk..
WWiilllleekkee  eexxppllaaiinnss  tthhee  ssnnaakkee  iiss
vveerryy  eeaassyy--ggooiinngg  ttooddaayy  ((““hhee’’ss
nnoott  aatt  aallll  ooffffeennssiivvee””))..  TTooddaayy
hhee’’llll  bbee  ffeedd  hhiiss  wweeeekkllyy  lliivvee
mmoouussee,,  aanndd  aallll  BBMMEE
ffrreesshhmmeenn  aarree  mmoorree  tthhaann
wweellccoommee  ttoo  jjooiinn  tthhee  sshhooww..
PPhhoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Introduction progresses practically
smoothly
”No complaints and no
trouble so far this intro-
duction week.” It’s TU/e
security speaking,
watching over the
campus day and night.
The introduction com-
mittee doesn’t know of
any calamities either.
“It’s a shame the wea-
ther’s drizzly, that’s all.”
But Cursor doesn’t give
up that easily, and so
found the first victims.

You win some, you lose
some. Jasper Hut, intro-
duction kid at Mechanical
Engineering, participated
in a traditional mess fest
during the introductory
games last Monday, and
lost… Jasper went flying

and broke his collarbone.
His throat is partly blocked
by a blood clot and swal-
lowing isn’t all that com-
fortable either. Still, he’s
no quitter. Nor is he a pill-
popper, “because then I
can’t drink.” In the middle
of the night he was still able
to call out to his group
members: “I can still feel it,
so I can’t stop drinking
yet.” Anyway, it was gin
and tonic and vodka for
Jasper, who was willing to
go to sleep only at 6AM.
And still, there’s no
whining: “I don’t feel any
pain except when changing
clothes and the pain is
easily drowned in alcohol.”
Jasper isn’t the only one
who got hurt during this

introduction: Electro kid
Koen Loonen hit a fellow
introduction member
during a game where they
had to run back and forth
with ropes that were tied to-
gether. At the emergency
room, which Koen found
all by himself without any
help of one of the intro-
duction daddies (bravo!),
they adorned him with a
pretty sling, just like the
one Jasper got.
And regarding all that
nagging about the weather:
students are like farmers;
last year it was too hot, and
now it’s too wet. The
weather can’t ever get it
right!

”Can I have my tea with sugar?”

Krushnathej
Thiruvalluvan Sujatha (21)
(“do you need my full name
– it’s pretty long”) is
happily strolling through
the hallway at Helix. He
and his group members of
group 17 participate in
games organized by the
faculty of Chemical
Engineering, which are
focused on getting familiar
with the building and the
departments. He’s having
a whale of a time. The
Indian thinks the intro-
duction is quite an expe-

rience. Swimming on
Monday was an experience
especially, considering he
cannot swim. “But it was
great fun,” he says, smiling
from ear to ear. Thankfully,
the Dommel river isn’t that
deep.
He just got back from
guessing music clips at the
Kekulé student society. It
didn’t go too well, since he
usually listens to Indian
music and barely knows
any English songs, let
alone Dutch tunes… He did
manage to learn some

Dutch words, though.
Saying ‘houdoe’ comes
quite naturally to him.
The ‘intro bunnies’ are also
playing games at the
faculty. They are informed
about the Chemistry Store
while competing in a hot-
tea relay. When one of the
board members asks the
students if there are any
questions regarding their
explanation, there is a
‘serious’ question: “Can I
have my tea with sugar?”

T!NT: a profound maze 

Ever since last Monday
night, there has been a
wondrous construction
standing across from
Lucid’s trailer. It turns
out to be a labyrinth
bearing a message within
from T!NT, the meeting
point Eindhoven
students can go for inspi-
ration and insights.

The construction has been
designed by Architecture
student Danny Eijkemans

especially for the intro-
duction, says Elisabeth
Fricker, T!NT’s Personal
Life Coach. Setting up the
construction was no mean
feat. It all started on
Monday evening, but
around 11PM there still
hadn’t been much
progress. The volunteers
that had been asked to help
out didn’t give up though,
and at three in the morning
it was up: just in time for
the info market in (and

around) the main building.
It has been decided to leave
the construction up
throughout the intro-
duction, so there’s still
time to enter and get ac-
quainted with what’s
inside (and whatever that
may be, is for you to find
out). Moreover, you can
find information about
T!NT’s fall program, which
the organization dubbed
‘You are your studies’.



“Ja, hier en daar klinkt er
nu wel wat gesnotter”,
beaamt Tom Raijmakers
van de Introcommissie van
Industrial Design. De in-
trogangers van ID hebben
dinsdag heel wat water
gezien. ’s Ochtends was er
nog twijfel over al dan niet
door laten gaan van de acti-
viteit vanwege de regen.
Maar eigenlijk maakte het
allemaal bitter weinig uit,
nat werd iedereen toch. De
kids en papa’s en mama’s
trotseerden een stormbaan
met een waterbak, gleden
over een buikschuifbaan,
zaten op kinderfietsjes en
konden jeugdherinne-
ringen ophalen op een ski-
ppybal. Droge kleren en
een warme douche boden
later de uitkomst. Dankzij
een partytent, is ook de
barbecue later op de dag
gewoon doorgaan.   Foto:Rien Meulman
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Snel veel geld verdienen in EINDHOVEN?! 
Modern bedrijf zoekt 50 fulltime/ parttime callcentermedewerkers

Holland Financials
Korte beschrijving
Zoek jij een (bij)baan waarbij je jouw eigen werktijden bepaalt, zeer riant verdient en samenwerkt met gezellige collega’s? 
Dat kan bij ons! Wij bieden je al snel doorgroeimogelijkheden, een unieke werklocatie t/o Centraal Station Eindhoven, 
in de groene toren, plus een salarisindicatie tussen 10 en 15 euro per uur! 

Beschrijving
Holland Financials in Eindhoven zoekt vanwege haar sterke groei enthousiaste collega’s om ons gezellige inhouse callcenter-
team te komen versterken. Je benadert mensen die hebben aangegeven interesse te hebben, om een afspraak te maken voor 
onze financieel adviseurs. Wij onderscheiden ons door een prettige bedrijfscultuur en uitstekende doorgroeimogelijkheden. 
Bovenop het uitstekende basissalaris bieden wij buitengewone bonusregelingen, waardoor jouw verdiensten flink oplopen: 
€ 15 per uur is geen uitzondering!
Je kunt jezelf inroosteren van maandag t/m donderdag in de middag of avond (12.30-17.00u of 17.00-21.30u). 
Op vrijdag zijn de werktijden van 10.30-17u en op zaterdag van 10-14u.  

Functie eisen
Beheersing van Nederlandse taal, wil om te scoren en beschikbaarheid van wekelijks minimaal 12 uur. 
De minimum leeftijd is 17 jaar.

Contactgegevens:
Holland Financials
Dhr. Robert Reynhout
Robert@holfin.nl
040-2121111
www.holfin.nl

Reacties graag doorsturen naar vacatures@holfin.nl

HOLLAND
FINANCIALS BV

F I N A N C I E E L  A D V I E S

Avalanche Boarders tonen hun kunsten
De Avalanche Boarders
konden dinsdag op de
sportmarkt voor het eerst
hun kunsten al wake-
boardend op het water
vertonen, en daar zijn ze
erg blij mee. Joost van
Heijst van de vereniging
demonstreert hoe hij zijn
bord kantelt om goed op
het water te komen. “Het

starten met een lier is wat
lastiger dan met een boot,
zoals we het gewend zijn”,
vertelt hij. De Avalanche
Boarders slagen er hoe dan
ook in om allerlei bewon-
derenswaardige capriolen
op het water uit te halen.
Volgens Joost valt het met
de kou wel mee; “Het water
is warmer dan de lucht.” 

Ook de leden van wa-
terpolo- en zwemver-
eniging Nayade moeten
het water trotseren. Zij
zitten vrijwillig op een ver-
hoging en halen een nat
pak op het moment dat
iemand raak gooit. 
Lotte Meijer en Mignon
Wiestman, introkids bij
Technische Innovatie

Wetenschappen, hebben
net een rondje gemaakt op
de sportmarkt. Ze zijn
vooral geïnteresseerd in
het surfen. Lotte voetbalt
en Mignon danst graag,
maar toch kiezen ze
dinsdag voor een totaal
andere sport. “We willen
wel eens iets totaal nieuws
proberen.” 

Met vallen en opstaan
AAllllee  bbeeggiinn  iiss  mmooeeiilliijjkk,,  ddaatt
bblleeeekk  ooookk  mmaaaarr  wweeeerr  eeeennss
ttiijjddeennss  ddee  ssppoorrttttrraaiinniinnggeenn
oopp  ddiinnssddaaggaavvoonndd  ddiiee  oopp  hheett
TTUU//ee--tteerrrreeiinn  eenn  iinn  ddee  nnaabbiijjee
oommggeevviinngg  wweerrddeenn  ggee--
hhoouuddeenn..  OOnnddaannkkss  hheett
eenniiggsszziinnss  gguurree  wweeeerr,,  wwaass  eerr
ggeennooeegg  aanniimmoo  vvoooorr  zzoowweell  ddee
bbiinnnneenn--  aallss  bbuuiitteennssppoorrtteenn..
BBiijj  hheett  zzeeiilleenn  eenn  ssuurrffeenn  oopp  ddee
IIJJzzeerreenn  MMaann  kkwwaammeenn  ssttuu--
ddeenntteenn  wweell  eeeennss  iinn  eeeenn
llaassttiigg  ppaarrkkeett  ((zziiee  ffoottoo)),,  mmaaaarr
ddee  llooll  wwaass  eerr  nniieett  mmiinnddeerr  oomm..
HHooppeelliijjkk  hheebbbbeenn  ddee  ttrraaii--
nniinnggeenn  ddee  ssppiieerreenn  nniieett
tteevveeeell  bbeellaasstt,,  wwaanntt  vvaannddaaaagg
wwoorrddtt  eerr  wweeeerr  eeeenn  hhoooopp
ggeessppoorrtt..  WWiijj  lleevveenn  vvaannuuiitt
oonnzzee  lluuiiee  rreeddaaccttiieessttooeelleenn
mmeett  jjuulllliiee  mmeeee  eenn  kkoommeenn
zzeekkeerr  nnoogg  eevveenn  ssuuppppoorrtteerreenn!!

Foto’s: Bart van Overbeeke 

ID-bikkels trotseren kou en regen



Tegenover de caravan van
Lucid staat sinds de
nacht van maandag op
dinsdag een wonderlijk
bouwwerk. Het is een la-
byrint, zo blijkt, met in
het inwendige een
boodschap van T!NT, de
ontmoetingsplek voor in-
spiratie en verdieping
voor studenten in
Eindhoven. 
De constructie is speciaal
voor de intro ontworpen
door Bouwkundestudent
Danny Eijkemans, vertelt
Elisabeth Fricker, Personal
Life Coach van T!NT. Het
opbouwen had nog wel wat
voeten in de aarde.
Maandagavond werd be-
gonnen, maar rond een
uur of elf was het nog niet
erg opgeschoten. De vrij-
willigers die waren ge-
vraagd een handje toe te
spreken wilden echter van
geen wijken weten, en om
drie uur ’s nachts stond hij
dan echt: mooi op tijd voor
de informatiemarkt in (en
rond) het Hoofdgebouw. Er
is besloten dat het ge-

bouwtje de rest van de
Intro blijft staan, je hebt
dus nog gelegenheid om er
binnen te gaan en kennis te
maken met hetgeen zich
binnen bevindt (wat dat

precies is, moet iedereen
voor zichzelf uitvinden).
Bovendien kun je in-
formatie verzamelen over
het najaarsprogramma van
T!NT, dat van de orga-

nisatie het motto ‘Je studie
ben je zelf’ heeft meege-
kregen. 
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Bekertje op een bekertje op een
bekertje op een bekertje…
Een plastic bekertje water,
een viltje, een plastic
beker watertje, een viltje,
en ga zo maar door. Het
principe is zo simpel als
wat bij het spel in de
Skybar, de faculteitskroeg
van Bouwkunde. De uit-
voering blijkt echter nog
niet zo gemakkelijk. Bij
een bekertje of acht gaat
de toren bij de meesten
toch wel wankelen. Groep
5 weet er nog net een
negende exemplaar op te
plaatsen, maar daarna
neemt ook bij hen de
zwaartekracht het over. 
De beste stapelploeg van
die dag is uiteindelijk de
Introcommissie. Zij 
wisten maar liefst tien
bekertjes op elkaar te 
krijgen. 

Foto: Bart van Overbeeke

Ich möchte ein Eisbär sein…

FFrraannkk  BBooggeerrss,,  aaaannkkoommeenndd  eeeerrsstteejjaaaarrss
TTeecchhnniisscchhee  BBeeddrriijjffsskkuunnddee,,  kkwwaamm  ddiinnssddaagg
ppaass  oomm  11  uuuurr  ooppddaaggeenn..  ““HHeett  eenniiggee  vveerrhhaaaall  ddaatt
hhiijj  wwiill  vveerrtteelllleenn  iiss  ddaatt  hhiijj  zziicchh  vveerrssllaappeenn  zzoouu
hheebbbbeenn””,,  aalldduuss  mmooeeddeerr  EEvveelliieenn  vvaann  ggrrooeeppjjee
1100..  ““EEnn  zziijjnn  bbaatttteerriijj  zzoouu  lleeeegg  zziijjnn,,  mmaaaarr  ddaatt
ggeelloovveenn  wwee  nniieett  wwaanntt  wwee  hheebbbbeenn  hheemm  eeeenn
ppaaaarr  kkeeeerr  ggeebbeelldd,,  eenn  zziijjnn  tteelleeffoooonn  ggiinngg
ggeewwoooonn  oovveerr..””  
GGrrooeeppssggeennoooott  TTiimm  wweeeett  nnoogg  ffiijjnnttjjeess  ttee  vveerr--

tteelllleenn  ddaatt  FFrraannkk  wweell  aacchhtteerr  eeeenn  ppaaaarr  vvrroouuwweenn
hheeeefftt  aaaannggeezzeetteenn  mmaaaannddaaggaavvoonndd..  MMaaaarr  ddaatt
zzoouu  zzoonnddeerr  ssuucccceess  zziijjnn  aaffggeellooppeenn..  NNoouu  jjaa,,  wwaatt
hheett  eecchhttee  vveerrhhaaaall  ooookk  iiss::  FFrraannkk  mmooeesstt
ttrraakktteerreenn  oopp  aaaarrddbbeeiieennvvllaaaaii  eenn  ddrraaaaggtt  vvoooorr
ssttrraaff  hheett  iijjssbbeerreennppaakk..  EEeenn  nnaatt  iijjssbbeerreennppaakk,,
nnuu..

Foto:  Rien Meulman

”Kan ik ook suiker in mijn thee krijgen?”
Krushnathej Thiruvallu-
van Sujatha (21) (“wil je
mijn naam helemaal
hebben -ik heb wel een
lange”) loopt vrolijk door
de gang bij Helix. Met zijn
groepje 17 doet hij mee aan
de spelletjes van
Scheikundige Technolo-
gie, die erop zijn gericht
om het gebouw en de in-
stanties beter te leren
kennen. Hij vermaakt zich
opperbest. De Indiër vindt
de Intro een hele ‘expe-
rience’. Vooral het zwem-
men op maandag was voor
hem een experience,
omdat hij helemaal niet

kan zwemmen. “Maar het
was erg leuk”, verklaart hij
met een grote glimlach op
zijn gezicht. Gelukkig is de
Dommel niet al te diep. 
Hij heeft net bij dispuut
Kekulé muziekfragmenten
moeten raden. Het ging
niet zo goed, aangezien hij
vooral Indiase muziek
luistert en weinig Engelse
nummers kent, laat staan
Nederlandse liedjes…Hij
heeft zich al wel een paar
Nederlandse woordjes
eigen gemaakt. Het
houdoe zeggen gaat hem
erg goed af. 
Ook de ‘intronijntjes’ doen

de spelletjes bij de fa-
culteit. Ze krijgen in-
formatie over de
Chemiewinkel en de uitleg
wordt gecombineerd met
een estafette hete thee
drinken. Op de vraag van
het bestuurslid of er nog
vragen zijn over de uitleg,
volgt de ‘serieuze’ vraag;
“Kan ik ook suiker in mijn
thee krijgen?”

Foto: Rien Meulman

Lubbende vervuilers

“Tja, ze hadden het ei-
genlijk zelf even moeten
doen, hè”, verzucht Piet
Bankers van Heijmans,
maar wel met een lach. Dat
had hem toch wel zo’n vijf
uur werk gescheeld. Hij is
op de miezerige dinsdag-
ochtend druk bezig om het
Limbopad te ontdoen van
zompige flyers en stickers,
die de dag ervoor massaal
zijn uitgedeeld door
lubbende verenigingen.
Bankers: “Mensen kregen

soms wel vijftien ver-
schillende flyers in de
hand geduwd. Dit heb ik
nog nooit meegemaakt,
vorig jaar was het lang niet
zo erg. De meesten gooien
ze meteen weer weg na-
tuurlijk. We hebben bij de
Bunker wel zo’n veegwa-
gentje staan, maar dat
weegt zo’n acht tot tien ton.
Daarmee kan ik niet over
dat bruggetje.”

T!NT: doolhof met diepgang
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Geen postzegel, geen studie
De zeventienjarige Niels Grote Beverborg
uit Hengelo is niet ingeschreven voor de
opleiding geneeskunde, omdat hij was
vergeten een postzegel op een enveloppe
te plakken. Hij laat het er echter niet bij
zitten. Via een kort geding hoopt Niels
alsnog toegang te krijgen tot de genees-
kundeopleiding. Voor zijn eindexamen
haalde hij gemiddeld een acht, dus hij zou
niet hoeven loten. Volgens hem heeft de
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) be-
vestigd dat zijn cijferlijst op tijd is binnen-
gekomen, maar wilde die de inschrijving
niet in behandeling nemen omdat de en-
veloppe ongefrankeerd was.
DUO heeft een ander verhaal. De brief
kwam gewoon te laat, aldus een woord-
voerder: “Wie wil meeloten voor ge-
neeskunde, moet zich vóór 5 juli hebben
aangemeld. Daarbij doen we niet moeilijk,
we kijken naar de poststempel. Als de brief
op 3 of 4 of zelfs 5 juli is afgestempeld, dan

beschouwen we die als op tijd.” Maar de
brief van de scholier bereikte DUO pas op
9 juli en er zat geen poststempel op. “Dat
is natuurlijk triest voor hem.” 
Morgen dient het kort geding. Als Niels
ook van de rechter niet aan zijn genees-
kundeopleiding mag beginnen, gaat hij
eerst een jaar bewegingswetenschappen
studeren.

Grote wasjes, kleine wasjes, 
schuif ze over de zeepbaan!
DDee  IInnttrroo  iiss  ddee  ttiijjdd  oomm  aallss  aaaannkkoommeenndd  ssttuuddeenntt
jjee  kklleerreenn  nnuu  eeeennss  lleekkkkeerr  ssmmeerriigg  ttee  mmaakkeenn
zzoonnddeerr  ddaatt  jjee  eecchhttee  mmooeeddeerr  jjee  ddaaaarr  nnuu  ddiirreecctt
oovveerr  aaaann  jjee  kkoopp  zzeeuurrtt..  BBiijj  TTeecchhnniisscchhee
BBeeddrriijjffsskkuunnddee  eecchhtteerr  kkrreeggeenn  zzee  hheett  oopp  ddee
eeeerrssttee  ddaagg  vvoooorr  eellkkaaaarr  oomm  sscchhoonneerr  uuiitt  ddee
eeeerrssttee  kkeennnniissmmaakkiinnggssrriittuueelleenn  ttee  kkoommeenn..  DDee
zzeeeeppbbaaaann  oopp  hheett  TTeeMMaa--vveelldd  ffuunnggeeeerrddee
ddaaaarrbbiijj  aallss  wwaassmmaacchhiinnee..  OOookk  hheett  bbeessttuuuurr  vvaann
IInndduussttrriiaa,,  ddee  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  vvaann

TTeecchhnniisscchhee  BBeeddrriijjffsskkuunnddee,,  mmooeesstt  eerraaaann
ggeelloovveenn..  BBiijj  ggeebbrreekk  aaaann  eeeenn  ddrrooggeerr  eenn  ddee
ggooeeddee  zzoorrggeenn  vvaann  mmaammss  hhiinnggeenn  hhuunn  bbrrooeekkeenn
eenn  ssookkkkeenn  ddiinnssddaaggoocchhtteenndd  nnaa  ttee  ddaammppeenn  iinn
ddee  ggaanngg  vvoooorr  hheett  bbeessttuuuurrsshhookk..  WWeell  lleekkkkeerr  ffrriiss
nnaattuuuurrlliijjkk..  AAll  wwaass  ddaatt  vvaann  kkoorrttee  dduuuurr,,  wwaanntt  bbiijj
ddee  zzwweemmbbaaddbboorrrreell  aaaann  hheett  eeiinndd  vvaann  ddee
mmiiddddaagg  mmooeesstt  hheett  bbeessttuuuurr  hheett  aallwweeeerr  oonntt--
ggeellddeenn..

EEeenn  ggrrooeepp  oonnvveerrsscchhrrookkkkeenn  wwaallvviissjjaaggeerrss  iiss
ttiijjddeennss  ddee  ssppoorrttmmaarrkktt  iinn  ddee  eeeerrssttee  ddee  bbeessttee
bboooott  ggeekklloommmmeenn  ddiiee  zzee  tteeggeennkkwwaammeenn..  ZZee
hheebbbbeenn  eeeenn  hheekkeell  aaaann  aallllee  wwaallvviisssseenn  eenn  eeii--
ggeennlliijjkk  aaaann  aalllleess  wwaatt  zzwweemmtt..  GGeelluukkkkiigg
hheebbbbeenn  zzee  ddee  ggrrooeepp  ddiiee  ccoonnttiinnuu  rroonnddlloooopptt
mmeett  eeeenn  ggrroottee  bbllaauuwwee  ooppbbllaaaass  vviinnvviiss,,  nnoogg
nniieett  ggeessppoott..  WWaanntt  ooookk  eeeenn  vveerrvvaaaarrlliijjkk  uuiitt--
zziieennddee  hhaarrppooeenn  oonnttbbrreeeekktt  nniieett  iinn  hhuunn  aarr--
sseennaaaall..  
BBiijjnnaa  vvoooorriinn  ddee  bboooott  iiss  EElleekkttrrookkiidd  JJeerrooeenn  vvaann
RRooooiijj  ggeekklloommmmeenn..  HHiijj  hheeeefftt  wweell  lleeff,,  mmeett  zziijjnn
vveerrlloorreenn  ggaaddggeett..  IIeeddeerreeeenn  kkeeuurriigg  eeeenn
tthheeeeddooeekk  oopp  zziijjnn  kknnaarr,,  eenn  JJeerrooeenn  hheeeefftt  ddee

zziijjnnee  vvaann  zz’’nn  kkoopp  llaatteenn  ttrreekkkkeenn..  KKaappiitteeiinn,,
ppaarrddoonn,,  ppaappaa  WWiilllleemm  BBuurrggeerr  ttwwiijjffeelltt  nnoogg
ttuusssseenn  kkiieellhhaalleenn  eenn  hheett  ggeerruussttsstteelllleenn  vvaann
zziijjnn  kkiidd..  ““HHeett  ggaaaatt  oonnss  nnoogg  wweell  lluukkkkeenn  ddiiee
ggaaddggeett  tteerruugg  ttee  hhaalleenn””,,  ddeennkktt  hhiijj..  MMiisssscchhiieenn
kkaann  ddee  kkaappiitteeiinn  zziijjnn  hhaarrppooeenn  bbeetteerr  rriicchhtteenn
oopp  TThhoommaass  MMeeuurrss..  DDiiee  zzooggeennaaaammddee  wwaall--
vviissjjaaggeerr  hheeeefftt  nnoottaa  bbeennee  eeeenn  wwaallrruuss  ggeezziieenn
eenn  llaatteenn  llooppeenn!!  LLoosseerr……
WWiiee  ggooeedd  kkiijjkktt  zziieett  ttwweeee  kkaappiitteeiinnss  oopp  ddiitt
sscchhiipp..  AAllss  ddaatt  mmaaaarr  ggooeedd  bblliijjfftt  ggaaaann..

Outfit van de dag

Niet alleen in een plensbui een regenjasje aan
SSttuuddeenntteenn  vvrriijjeenn  ttiijjddeennss  hhuunn
vvaakkaannttiiee  mmaassssaaaall  oonnvveeiilliigg,,
ddiitt  ccoonncclluuddeeeerrtt  ddee  ssiittee
SSttuuddeenntteenn..nnll  nnaaaarr  aaaannlleeii--
ddiinngg  vvaann  eeeenn  oonnddeerrzzooeekk
oonnddeerr  660000  ssttuuddeenntteenn..
SSlleecchhttss  4433  pprroocceenntt  vvaann  ddee
660000  oonnddeerrvvrraaaaggddeenn  ggeeeefftt
aaaann  aallttiijjdd  vveeiilliigg  ttee  vvrriijjeenn  eenn
2211  pprroocceenntt  vvaann  ddee  ssttuuddeenntteenn
vvrriijjtt  nnooooiitt  vveeiilliigg  oopp  vvaakkaannttiiee..
ZZoo’’nn  1199  pprroocceenntt  vvrriijjtt  ssoommss
vveeiilliigg  eenn  88  pprroocceenntt  vvrriijjtt
aalllleeeenn  vveeiilliigg  aallss  ''ddee  aannddeerr''
ddaatt  wwiill..  ZZoouu  hheett  ttiijjddeennss  ddeezzee
IInnttrroo  --eeiiggeennlliijjkk  ttoocchh  eeeenn
ssoooorrtt  vvaann  vvaakkaannttiiee--  aannddeerrss
zziijjnn??
““DDeezzee  rreessuullttaatteenn  zziijjnn  sscchhookk--
kkeenndd””,,  aalldduuss  JJoohhaannnnaa  BBuuuutt--
kkaammpp  vvaann  SSttuuddeenntteenn..nnll,,
““5577%%  vvaann  ddee  ssttuuddeenntteenn  vvrriijjtt

oonnvveeiilliigg  oopp  vvaakkaannttiiee,,  mmeett  aallllee
mmooggeelliijjkkee  ggeevvoollggeenn  vvaann  ddiieenn..
JJee  zzoouu  ttoocchh  ddeennkkeenn  ddaatt  ssttuu--
ddeenntteenn  vveerrssttaannddiiggeerr  zzoouuddeenn
zziijjnn..””  UUiitt  ddee  rreeaaccttiieess  oopp  ddee
ppoollll  bblliijjkktt  ddaatt  vveeeell  ssttuuddeenntteenn
wweell  wweetteenn  ddaatt  hheett  nniieett  sslliimm  iiss
oomm  oonnvveeiilliigg  ttee  vvrriijjeenn  mmaaaarr
hheett  vvaaaakk  ttoocchh  ddooeenn..  ZZooaallss
éééénn  vvaann  ddee  rreessppoonnddeenntteenn
ooppmmeerrkktt::  ““MMeeeessttaall  pprroobbeeeerr
iikk  hheett  vveeiilliigg  ttee  ddooeenn,,  mmaaaarr  aallss
ddee  jjoonnggeenn  nniieettss  bbiijj  zziicchh
hheeeefftt,,  eenn  iikk  hheebb  vveeeell  zziinn,,  ddaann
mmaaaarr  zzoonnddeerr..  NNiieett  sslliimm,,  iikk
wweeeett  hheett,,  mmaaaarr  wweell  hheett
lleekkkkeerrsstt..””  DDuuss  oommddaatt  jjee  iinn
ddeezzee  nnaattttee  ddaaggeenn  ttoocchh  aall  eeeenn
rreeggeennjjaass  aaaann  hheebbtt,,  ddeennkk  ddaann
ooookk  nnoogg  eevveenn  aaaann  ddaatt  aannddeerree
rreeggeennjjaassjjee  aallss  jjuulllliiee  eerr
bbeeiiddeenn  vveeeell  zziinn  iinn  hheebbbbeenn..


