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Partytenten verrast door
harde windvlagen
Qua regen viel het gisteren mee,
de wind daarentegen haalde af
en toe fel uit. Dat zorgde her en
der voor wat tentenleed. Bij
Cheops, tussen gebouw Vertigo
en het Auditorium, waaiden vijf
partytenten weg toen er plotseling een sterke wind opstak.
Vijftien mensen waren niet
genoeg om de tenten aan de
grond te houden.
De schade: verbogen stokken en
gescheurd doek. Er raakte
niemand gewond. Volgens
Nienke Wielens, voorzitter van
Cheops, valt niemand iets te verwijten. “De tenten stonden goed
vast met spanbanden. De verhuurder had ’s ochtends zelfs
nog gecheckt of alles goed
vaststond.” Ook bij de
Sportmarkt ging een tent de

lucht in. “Opeens hoorde ik
rumoer en toen ik keek, hing
een van de twee partytenten van
Thêta ondersteboven op een
ander kraampje,” vertelt Ruud
Boesten, voorzitter van de
Introcommissie. Ook hier was
alleen wat materiële schade.

Bunkerdiner
Cursor schreef gisteren dat het
Bunkerdiner naar de W-hal zou
worden verplaatst. Omdat het
meeviel met de regen, vond het
diner van de studentenverenigingen toch gewoon bij de
Bunker plaats. Helemaal op het
einde werden zo’n dertig
plakkers daar nog overvallen
door een bui. Maar de lasagna,
bami en stamppot hadden de
meesten toen al achter de
kiezen.

Cursor is er ook na de Intro
Niet alleen deze week doet de redactie van universiteitskrant Cursor zijn
stinkende best om jullie een krant vol wetenswaardigheden te bieden.
Ook na de Intro verschijnt Cursor, maar dan eens per week, elke don derdag. De Cursor ligt in herkenbare lichtblauwe bakken, overal op de
campus. Daarin veel nieuws over het studentenleven aan de TU/e.
Daarnaast volgen we onderwerpen die voor jou en de voortgang van je
studie van belang zijn.
Ook staan er elke week artikelen in over het onderzoek dat aan de univer siteit plaatsvindt en over de culturele zaken die zich voordoen aan de
TU/e en in de stad. Dus blijf op de hoogte, en steek elke week even je
neus in je eigen universiteitsblad. En wil je jouw mening over iets kwijt,
aarzel dan niet en stuur een ingezonden brief aan de redactie.
De redactie van Cursor is te vinden in de W-hal. Je kunt ons ook bereiken
via cursor@tue.nl of via 040 - 2472961.

Wisselvallig met kans op onweer
De doemscenario’s over
bakken met regen zijn
gisteren niet uitgekomen,
maar we blijven pessi mistisch. Vandaag moeten
we bidden dat het droog blijft
tijdens de sportdag. Het

KNMI voorspelt wisselvallig
weer, met kans op buien en
zelfs onweer. Dat alles bij
een krachtige zuidwes tenwind en een maximum temperatuur van twintig
graden.

Sms Cursor en win een prijs!
Vandaag wel met juiste instructies
Wil je iets melden, over een andere groep, over je begeleiders, of gewoon in
het algemeen? Stuur ons dan een sms, op nummer 3553. Het eerste woord
van je sms moet zijn ‘shift040’, daarachter komt je bericht. Er zijn geen
kosten, behalve de normale kosten van het versturen van een sms.
De berichten zijn live te volgen op www.shift040.nl/sms, ook via
mobieltjes met internet. Alle berichten komen de volgende dag in de
Cursor (deadline 22.30 uur). Voor de leukste berichten is er een
groepsprijs: een set bierkaarten. Zorg dat nummerherkenning aanstaat
(je nummer wordt niet gepubliceerd).
Dit is een gezamenlijke actie van Cursor en Shift040 studentennieuws
Eindhoven, met steun van Orcagroep Communication
Solutions.

Foto’s: Bart van Overbeeke en Rien Meulman
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Keuningen met ghettoblasters
“We steken onbewust de draak met de echte patsers”
Judith van Gaal
Foto: Bart van Overbeeke
Stropdassen om, een sigaar in
de mond, ghettoblaster in de
hand. We hebben hier met een
groep patsers te maken, van de
bovenste plank. Maar schijn
bedriegt. Want eigenlijk, eigenlijk zijn ze toch wel heel erg
lief.

Het is het begin van de intro.
Kids en ouders luisteren in een
collegezaal rustig naar een toespraak. Dan gaat de deur open
en stappen Jeroen Eggermont en
Olaf van Duren binnen. Frank
Sinatra schalt met “New York,
New York” door de ruimte. De
twee intropapa’s zijn gekleed in
donker colbert en roze stropdas
en dragen een grote zonnebril.
Ze maken met veel bombarie
hun entree. Hun introkids
Cameron Riley, Marcel Gardner,
Sjoerd te Bogt, Rob Jenniskens,
Tim Wilschut, Rik Bartels en
Alex Andriën kunnen er wel om

lachen. “Vanaf de eerste minuut
was het leuk. Ik had meteen
zoiets van ‘yés’”, vertelt Alex.
“Nou, bij mij was dat de tweede
minuut”, corrigeert Cameron.
“Mijn eerste indruk was wel, wat
zijn dat voor gozers?” De nuldejaars Werktuigbouwkunde zijn
nu stuk voor stuk reuzenblij met
hun nieuwe ouders. Eentje
overweegt zelfs om zich te laten
adopteren. “Het zijn mafkezen,
maar ze zijn origineel en hebben
gevoel voor humor.”
“Eigenlijk zijn we helemaal niet
zo decadent en patserig”, vinden
Jeroen en Olaf. “Misschien
steken we ook wel onbewust de
draak met de echte patsers, de
lullo’s. We zijn heel anders.” Het
is ze vooral om aandacht te doen
en dat lukt ook, gezien de opmerkingen en vele blikken van
andere introgroepjes en voorbijgangers.
“Wat je ziet is de buitenkant”,
verklapt Jeroen. “Van binnen
zijn we heel erg lief.” Dat onder
al deze stoere mannen een klein

hartje schuil gaat, willen ze wel
toegeven. Maar meer willen ze
niet kwijt over hun zielenroerselen. “Dat is aan de vrijgezelle vrouwen om te ontdekken.”
Of ze die al hebben gevonden,
laten ze in het midden. Ze zijn
maandagavond wel meteen flink
gaan stappen - de laatste lag om
5.30 uur in zijn bed. Maar
blijkbaar nog met weinig resultaat. “Hey, maar jij zei toch nog
vannacht…” begint Marcel.
Meteen wordt hem de mond
gesnoerd. “Nee joh, stil. Dat
hoeft voor mij niet in de Cursor.”
Daar zullen we dan dus ook met
geen woord over reppen.
Allemaal hebben ze een
stropdas om. Het is de bedoeling
om ook nog colberts te regelen,
maar tot nu toe dragen alleen
Olaf en Jeroen die. En ja, dat is
vrij warm. Een cursus ‘stropdas
strikken’ staat ook nog op het
program, want niet iedereen
bleek in staat om zelfstandig een
das vakkundig om te doen.

“Waar andere groepen spelletjes
doen, gaan wij met dat soort
dingen aan de slag”, vertelt Olaf.
‘Dat soort dingen’ blijkt vooral
om lol maken te draaien.
Luidkeels met de muziek op de
ghettoblaster meeblèren valt
daar bijvoorbeeld ook onder - “ze
keken ons toch wel een beetje
raar aan net in de stad.” Meteen
zetten ze weer in: “ja, ik heb
geen bananen, ik heb geen
bananen vandaag”.
Oh ja, en bier drinken natuurlijk
ook. “Op een gegeven moment
ben je over een bepaald punt
heen en kun je gewoon doordrinken”, geeft Jeroen zijn kids
een wijze raad mee.
De ghettoblaster is hun handelsmerk. Ze gaan nergens naar toe
zonder het apparaat. Trots laten
ze ook hun zelfgemaakte bierhouder zien. Twee batjes van een
beach ball set zijn aan elkaar
vastgemaakt en er zitten gaten
in. Daar past - uiteraard - precies
een bierglas in. Eromheen zijn
met zwarte stift alle namen

geschreven. Een naam voor hun
groep hebben ze trouwens nog
niet. “We dachten aan de ‘drie
kwadraat koningen, negen
koningen’ dus”, vertelt Jeroen.
“Keuningen moet het dan wel
zijn”, verbetert Olaf. “Dat klinkt
patseriger.” Toch zijn ze er nog
niet helemaal tevreden over. Wie
weet komen ze in de loop van de
week nog op betere namen.
Over sommige bijnamen zijn ze
het wel al eens. Zo is Marcel
omgedoopt tot Yogi Bear. “Daar
lijkt-ie gewoon op, vind je ook
niet?” En meteen volgt het
volgende lied: “I know a bear
that you don’t know, Yogi, Yogi.”
Marcel lacht. “Iedere keer als ik
Jeroen en Olaf aan de lijn heb,
zingen ze eerst dat lied.”
De papa’s zorgen goed voor hun
kinderen. Zo hebben ze beloofd
keelpastilles te kopen. Wellicht
geen overbodige luxe, willen ze
op vrijdag ook nog ‘Yogi bear’
kunnen zingen met een
enigszins vaste stem. /

.
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Een caravan in schaapskleren

Is het rivaliteit, of is het gewoon liefde?
Traditiegetrouw leveren studieverenigingen Cheops (Bouwkunde) en Lucid
(Industrial Design) elkaar tijdens de Intro
‘rotstreken’ die net zoveel pijn doen als
een vriendelijk kneepje in de kont.
‘Slachtoffers’ van de twisten zijn meestal
het betonnen Bouwkunde-object KOE, of
de welbekende ID-caravan annex dj-booth
annex bar.
Heel vroeg gistermorgen werd de IDsleurhut door ‘onbekenden’ gepimpt. Het
harde staal verdween onder een vriendelijk laagje witte wol.
“Hoera! KOE is erg blij met de geboorte
van zijn zusje SCHAAP”, stond er op het
geboortekaartje dat vervolgens bij de
Cursorredactie binnenkwam. “SCHAAP lengte 316 cm, gewicht 2346 kg - 12 augustus om 04:07 uur”.
Naar de dader hoefde niet lang gezocht te
worden. Het kandidaatsbestuur van
Cheops bekende de daad. De hulpmiddelen: behanglijm en watten, met als
resultaat: SCHAAP. Het zusje van KOE

Antoon
Gisteren zei Antoon nog dat hij er wel van
hield om het lekker laat te maken. Dus van morgen nog het ochtendgloren mogen aan schouwen? “Nou nee, want om twee uur lag
de hele groep al op één oor.” Hoe dat zo? Ze
waren gewoon al te vroeg op het
Stratumseind, denkt de natuurkundestudent
in spe. Normaal gaat hij namelijk pas vanaf
elf uur op pad. Wat vindt hij van Eindhoven?
“Niet zo mooi als Den Bosch.” Antoon (een
goede 1.90 meter groot) heeft op de
sportmarkt zijn licht opgestoken bij basket balvereniging Tantalus. Basketbal deed-ie
ook al bij de Kerkdrielse burgerclub Condor.
Op welke positie? “Ik was guard, dat be tekent de bal opbrengen, veel dribbelen.”
Over een lidmaatschap bij een andere ver eniging heeft hij nog geen concrete plannen.
“Ik ga eerst eens kijken of ik het ook zonder
een vereniging ga redden. Zo niet, dan kan ik
nog altijd ergens lid van worden.”

(Kunstobject en Ontmoetingsplaats
Eindhoven), aldus Cheops. Om de
spontane woleruptie van de caravan
kracht bij te zetten deelde Cheops niet
alleen geboortekaartjes uit bij Lucid,
maar ook beschuit met muisjes.
Kevin Pfeil, bestuurslid van Lucid, noemt
het broederlijke rivaliteit. Vorig jaar werd
KOE door Lucid ontsmet vanwege de
MKZ crisis, dit jaar was Cheops hen dus
te snel af. ID-student Bert Bogaerts laat
ons weten dat SCHAAP inmiddels geschoren is, de Lucid caravan heeft zijn
gezonde stalen glans weer terug.
Lucid zint natuurlijk op een tegenactie.
Bert geeft te kennen: “Als ze een
boerderij willen dan kunnen ze die
krijgen.” Dagmar Cats en Hilde Krings
van het kandidaatsbestuur van Cheops
verwachten zeker een tegenactie. Een
verdere uitbreiding van de dierentuin ligt
in de lijn der verwachtingen. Maar
verwacht niet dat ze KOE’tje echt pijn
zullen gaan doen.
Foto: Rien Meulman

Berly
Het is niet te zien dat ze half drie ’s nachts
pas het kussen raakte. Berly oogt dinsdag ochtend fris en monter, en zo voelt ze zich
ook. Of ze een typisch ochtendmens is? “Ik
weet het niet. Ik kan vroeg opstaan, maar ik
kan ook tot laat opblijven. Misschien ben ik
wel een middagmens.” Het scheelt ook dat ze
niet teveel biertjes achterover heeft
geslagen. Zegt ze zelf. Haar mentorpapa zegt
dat hij toch iets anders heeft gezien, met een
knipoog. “Echt niet”, dient ze direct van
repliek. “Ik drink wel wat bij het stappen,
maar ik stop meestal op tijd. Zonder drank
heb ik het ook gezellig.”
Haar papieren vliegtuigje strandt direct
achter de reling bij een spelletje van
Biomedische Technologie in de W-hal. Toch
is ze niet ongeoefend. “Ik heb op de middel bare school nog vliegtuigjes gegooid.” Ze
kijkt met veel plezier terug op die tijd. “We
hadden een erg leuke klas. Ik hoop contact te
houden met vriendinnen.”

Outfit van de dag:
“De koning is dood, lang leve
De Koningen!” De Koningen
brullen hun motto luidkeels
en vol zelfvertrouwen, zoals
bij Thor, de studievereniging
van Elektrotechniek, wel
vaker dingen gebruld
worden. Het motto is na tuurlijk afgeleid van de
spreuk: “De koning is dood,
lang leve de koning”. De his torische context van deze
uitspraak? Onbekend bij de
Koningen.
Het idee voor de outfit is be gonnen bij de Burger King.
Begeleiders Willem Burger
en Johan van Uden zagen dat
de bestelling van de persoon
voor hen in de rij werd
voorzien van een kartonnen
kroontje. Ze wijzigden hun
bestelling direct: “Doe mij
een stapel kroontjes en een
dubbele wopper met kaas”.
De kroontjes zijn de zwakste
schakel van de outfit. Menig
kroontje is al op ver schillende plaatsen voorzien
van plakband. Willem en
Johan hebben daarom be sloten een prijs uit te reiken
voor de Introkids die op
vrijdag hun originele kroon,
de kroon die ze op maandag
hebben gekregen, nog hebben. De prijs zal
‘iets met bier’ zijn. Tot de accessoires
behoort ook een rode bierplank die op vallend veel lijkt op zo’n kussentje waarop
een kroon wordt gepresenteerd. Op het
plankje staat met regelmaat iets anders dan
een kroon.
De Introkids zijn erg blij met hun outfit die

Daniel
Daniël Timmermans heeft afgelopen nacht op
de bank geslapen bij mentor Joost, en dus
niet -zoals gehoopt- bij een leuk meisje. Toch
klinkt hij tevreden: “Wij zijn vannacht als
enigen van Innovatiewetenschappen na
afloop van het feest in de Costa nog naar de
Bunker gegaan.”
Dinsdag was hij op de sportmarkt. Maar hij is
niet van plan om lid te worden van een
sportclub. “Ik sport normaal gesproken vijf
keer per week, maar nu ben ik geblesseerd.”
Hij doet onder meer judo, kickboxen en drie
vormen van jiujitsu. Tijdens een potje judo
ging hij naar de grond en kwam zijn tegen stander op zijn schouder terecht, die
daardoor brak. Hij loopt nu met een fors
litteken. Een titanium plaatje met acht
schroeven houdt de boel op zijn plek. “Ik
baal er vreselijk van dat ik nu alleen nog
maar aan fitness kan doen.” Dit najaar wacht
hem nog een operatie, en daarna hoopt hij
weer echt te kunnen sporten.

hun begeleiders voor hun bedacht hebben.
En dan vooral met het kleed: dat is ’s avonds
op de fiets lekker warm. Fietsen met het
lange gewaad is geen probleem, er zijn nog
geen ongelukken gebeurd. Althans, niet
door het kleed.
Foto: Bart van Overbeeke

Yili Hu
A carton of milk might just as well be some
kind of shampoo to Yili. She’s determined to
learn some basic Dutch words as soon as
possible, so she can at least find her way
around the supermarket. Language is a thing
you can learn. But there will probably be a lot
of things the Chinese girl will never under stand. What about the ‘very casual’ clothing
of those silly freshmen? What’s up with the
bathrobes? Why are men wearing pink hats
and shirts? “It seems like they don’t care
what they wear! In China you’d never see
anything like that.” And then there’s the
food. She finds it hard to describe what she
had for dinner yesterday in the Electrical
Engineering department. “It was like noodles,
but, er… in a square. Melted cheese and a big
block with meat.” After a phone call she learns
it was in fact lasagne. And the Chinese ate it
with chopsticks...
In yesterdays interview Yili talked about
speaking with an accent. It was not at all her
intention to offend anyone, she stresses.

Foto’s: Rien Meulman
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Schur en, v er v en, z a g en en s t apel en Overdosis sambal bij ST

De link tussen maquettes en bouwkunde is
snel gelegd. Tijdens de faculteitstocht ont dekken de nuldejaars waar ze over twee
weken aan de slag kunnen. “Je kunt hier
schuren, verven en zagen”, legt introbege leider Robert Boxem van groep 8 (zie foto)
van Bouwkunde uit aan zijn kids. Ze nemen
het rustig in zich op, zo op de vroege
ochtend.

In de SkyBar, de bar van de studievereniging
van Bouwkunde, gaat het er heel anders aan
toe. Daar mogen de studenten daadwer kelijk bouwen. Geen maquette, maar een
toren van bierviltjes en glazen gevuld met
water. Groep 4 (zie foto) stapelde een re cordaantal van negentien glazen met water
op elkaar voordat de zaak in elkaar kukelde.
Foto’s: Rien Meulman

Bij Scheikundige Technologie kregen de
introgangers gisteren tijdens het faculteitsprogramma onder meer een tiental
koppen tomatensoep voorgezet om van te
proeven. Leden van de studievereniging
Japie hadden aan elke kop een extra ingrediënt toegevoegd en dat extraatje ook
omschreven in een vreemde taal.
Daarmee wilden de scheikundige
chefkoks van Japie benadrukken dat men
een internationale studievereniging in de

aanbieding heeft. Wat werd er dan zoal
aan toegevoegd? Vanillesuiker in de
Portugese variant, kaas in de Franse
potage en room ging er in de Duitse
Suppe. En wat leverde de smerigste gezichten op? Jawel, het soepje met sambal.
Maar daar voegden de Eindhovense
Gordon Ramsey’s dan ook een hele
eetlepel van toe.
Foto: Bart van Overbeeke

Niks stappen, op tijd naar bed
De een voelt zich meteen als een vis in
het water, de ander kijkt even de kat uit de
boom. En bij sommigen heb je het vermoeden dat die kat gewoon fijn blijft
zitten waar-ie zit, de hele Introweek lang.

A lw eer vl a,
m aar nu b ij
GEWIS

Met je mond in twintig seconden tijd tien
rietjes uit een bak vla halen, het is ´Onze
Naam is toch veel Leuker’ gelukt. Zou de
groep vals hebben gespeeld? Eigenlijk was
het de bedoeling dat de introkids met zijn
allen de rietjes uit de bak vla zouden vissen,
maar het lijkt er op dat bij dit spel de bege leiders zich moeten opofferen.
Begeleider Mark van Helvoort van de groep
de Patatocroquettes is zwaar teleurgesteld
omdat hij geen hulp krijgt van zijn interna tionale introkids. Hij moet het dan ook af leggen tegen Erik van Rhee, intromama van
Jupiler en Afrotiete, die zich vol overgave op
de bak met vla stort (zie foto).
Een paar meter verderop zien we de in trokids wel volop in actie. Lascha Lagidse
en Koen Hausmans van de Kerstballen van
Caesar hebben door de harde wind veel
moeite met communiceren, wat erg lastig is
aangezien ze beiden geblinddoekt zijn en
Lascha een parcours door een doolhof moet
afleggen met behulp van instructies van
Koen. Koen krijgt die instructies via een
walkie talkie van zijn groepsgenootjes, die
hoog in het Hoofdgebouw neerkijken op het

doolhof.
Aan de oever van de Dommel vinden we
GEWIS dispuut I.V.V. In verband met het
rode draad spel, een spel waarbij ge durende de hele intro punten verdiend
kunnen worden, geven zij de kids op drachten die tot het einde van week uit gevoerd kunnen worden. Een greep uit de
verscheidenheid aan opdrachten: gooi je
schoonmoeder uit het raam, knip de rode
draad door, tover een konijn uit een hoge
hoed of gooi je intropapa in de Dommel.
Foto’s: Rien Meulman

Rare groepsattributen, drankspelletjes,
grappen en grollen van intropapa’s, het is
allemaal niks voor Sjoerd Versteeg
(Technische Bedrijfskunde voor de
Gezondheidszorg). Hij doet het rustig
aan. Hij heeft maandagavond niets gedronken; hij wil natuurlijk wel het eind
van de week halen. Bovendien was het
bier toch niet te zuipen. Eigenlijk vindt
hij bier sowieso niet lekker. “Mijn intropapa’s zijn heel relaxed. Geen rare
spullen, ze zetten niemand voor lul,
zorgen dat er weinig alcohol gedronken

wordt en dat iedereen op tijd naar bed
gaat.”
Ook Mark Rijnen (Werktuigbouwkunde)
heeft het studentenleven nog niet helemaal in de vingers. Aan zijn intropapa’s
ligt het waarschijnlijk niet. “Ze doen wel
hun best. Het is op zich wel leuk.” En op
de vraag of het een beetje gezellig is, antwoordt Mark: “Gaat wel.” Maar ja, het
gaat toch vooral om het stappen ’s
avonds, en daar houdt Mark nu eenmaal
niet zo van. Of de sportmarkt hem iets te
bieden heeft, is niet helemaal duidelijk.
Hij blijft namelijk gewoon tennissen bij
zijn tennisvereniging in Best. Want op
kamers wil hij nog niet. “Later misschien.
Dat zie ik nog wel.”

Na regen komt zonneschijn

Roeivereniging Thêta had zich gisteravond geen mooier decor kunnen
wensen. Net voordat de eerstejaars voor
het eerst kennis konden maken met het
wankele evenwicht in een boot, viel de
regen met bakken uit de lucht. Het
zorgde ervoor dat aan de hemel een indrukwekkende regenboog kwam te staan.
Gelukkig trok de hoosbui snel over en

klaarde het weer volledig op. De boten
werden rap te water gelaten en gevuld
met eerstejaars die waarschijnlijk voor
het eerst een roeispaan in handen
hadden. Gisteren hadden acht kandidaten
zich al ingeschreven, maar men verwacht
er toch wel zeker een stuk of tachtig.
Foto: Bart van Overbeeke
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To beer or not to beer in Eindhoven
There’s a lot of alcohol involved in the
Introduction period. For the Bachelor’s
students that just looks like business
as usual, but not for most international
students. Although not all of them
think that way. “I don’t have a
headache, but my eyes are really red
today.”
One of the mentor groups for Computer
Science consists largely of students from
Manipal University in India. They have
come to Eindhoven to finish a ‘dual
degree’, in which the first year of the
Master’s is completed in India, and the
second in Eindhoven, explains Shrinidhi
K.N. (23). “We’re sponsored by the lithography machine manufacturer ASML,
and we’ll work for the company for at
least three years after finishing our education.”
Even though the group seems quite homogeneous – as far as the background of
the students is concerned – there are
some marked differences in attitude
between the Indians. While Shrinidhi
doesn’t drink alcohol, his groupmate
Pranoop is wearing sunglasses today to
hide the effects of a wild night out. “I
don’t have a headache, but my eyes are
really red today.” That’s probably due to
him drinking and partying till three in
the morning. “It was a great party with
the best live band I’ve ever heard, and the
beer just kept flowing.” He says he likes

to drink a lot. “Whenever I drink, I want
to get really blown.” He claims to have
drunk fifteen glasses of red wine within
twenty minutes the other day. “And I was
still standing, well, actually not for long”,
he laughs.
Pranoop seems to be an exception; most
of the Indian students drink little or no
alcohol. “It’s not forbidden in the Hindu
religion”, says Shrinidhi, “but we aren’t
used to drinking a lot.” He doesn’t mind
accompanying his fellow students while

they’re drinking, but he didn’t make it to
the end of the party. “We had to take the
last bus to the holiday park where we’re
staying. Our home there is really
awesome, though.” The ‘space cabins’ for
international students on the university
campus aren’t finished yet, which is why
the computer scientists are living in a
holiday park in Mierlo, near Eindhoven.
Party animals like Prantoop found a place
to sleep in the Sports Center during the
introduction week.

The computer scientists form the second
batch of Indian students coming to
Eindhoven for a dual degree. The experiences of the first batch were positive,
says Shrinidhi, which was important for
him in deciding to follow them to the
Netherlands. His own impressions so far
are generally positive: “Everything is very
well organized, there’s a very nice
exchange of cultures in the summer
course, and people are friendly.” But his
non-drinking mate Poojith Jain is very
eager to express his dissatisfaction with
the food that they get in the ‘eat taste
drink enjoy’ bags. “It’s the same food
every day, and there’s little choice for vegetarians. Most people in India don’t eat
meat. Even our servants would complain
if they had to eat this every day.” Prantoop
is less outspoken in condemning the
food, but admits that it doesn’t have
much taste. “We’re used to more salty
and spicy food. This tastes a bit bland to
me.”
All three of them are surprised about the
numbers of both BMW cars and bikes on
the road. “It seems even the owners of big
BMWs ride bikes with those little seats
for children. You never see that in India”,
says Shrinidhi. “It’s funny to see that
there are also a lot of Suzukis, though.
We have a lot of those small cars in
India.”

Master’s student in Electrical
Engineering Hao Cheng got to experience the feeling of sitting inside a
racing car during the tour of the
service offices. He finds this week’s
program more exciting than last
week’s. Finding out about student
life and Dutch culture is just a lot
more fun than listening to presentations about the department of
Electrical Engineering, according to
Hao. Nineteen international
students, sixteen of them Chinese,
two Turkish and one Mexican, are starting an Electrical Engineering
Master’s this year. For the three
weeks of introduction these students
follow, they were initially divided
into three groups. But this split
didn’t last very long. Merged into a
single group of nineteen students,
they’re now enjoying the experience
of student life at TU/e.

So much fun wasn’t
expected

Student life is better than listening to presentations

Photo: Rien Meulman

A scary snake, and a wedding!
Dandan Li, Haili Liu, Sin
Yuin Yeo and Luong Quang
Minh (English name Aaron)
are a bit afraid of the snake
at the ‘Prothok’. This is the
place where the people of
Protagoras, the Biomedical
Engineering students’ as sociation, usually meet.
The students yesterday
became familiar with the
‘W-hoog’ building and
some of the organizations
on the campus. The Asian
students dare to touch the
snake, but don’t even think
about holding it.
They see a lot of diffe rences between Holland and their home countries. “In
Malaysia the shops don’t close until 10 o’clock at night or
even later. Here it’s very quiet outside in the evening”, ex plains Sin Yuin Yeo. “I’m used to drinking hot water”, says
Chinese Dandan Li, “but here people think it’s strange”. They
really dislike the Dutch lunch. “It’s the same every day. You
hardly have time to eat, it seems unimportant.” Fortunately
they come up with some positive things as well. “If I’m lost,

everyone is very
kind and shows
me the way”, says
Luong Quang
Minh from
Vietnam. They
also agree that
their ‘intro parents’ are very
friendly and
flexible. “They
always ask what
we want.” The
Master’s students
think something
should also be pu blished in the
Cursor, and they
start to laugh. Dandan Li first hesitates, but then she says
that she’s going to get married next week in Holland. Her boy
friend is also studying in Eindhoven. It will only be a formal
registration, with an official ceremony next year in China.
However her friends are hoping for a bit of a celebration next
week.
Photo: Bart van Overbeeke

One recovering from a fever, the other out of circulation
because of a knee injury. Ling Wei Pei and Xin Zhao are
not so eager to take part in the sporting part of the
Electrical Engineering department program. Their team
mates are enjoying themselves pushing each other off
the big inflatable obstacle course next to the Potentiaal
building.
To make up for not taking part, Ling Wei and Xin cheer
on their teammates and take pictures. They didn’t expect
the week to be so much fun. Xin: “I was very surprised to
see all these games, the music, the noise. The Bachelor’s
students dress really weirdly, and they’re shouting all the
time. They party until late and don’t get tired! In China,
student life is more serious.” But it’s amazing to see how
little effort it takes the Chinese to participate in all the
fun. Fifteen minutes later, in the E-winkel, they’re trying
very hard to say ‘Frikandellen Freet Festijn’, a little game
integrated in the program especially for the international Master’s students. And of course they get to eat as
much of this fine Dutch delicacy as they want!
Photo: Bart van Overbeeke

Cursor after the Introduction week
Cursor university magazine also appears after the
Introduction period, but then on a weekly basis. You’ll be
able to find a new edition every Thursday in the light blue
steel baskets. Just like this IntroCursor, the weekly – and
slightly more serious – Cursor has a page with English news.
The Cursor office is in the W-hal. You can mail us at
cursor@tue.nl, or contact us by phone at 040 - 2472961.
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Nu 12 gratis
bioscoopkaartjes
bij de Postbank
Studentenrekening

De voordelen van de Postbank Studentenrekening:
- gratis rekening met internetbankieren
- je studieﬁnanciering snel op je rekening
- aantrekkelijke spaarrente tot 3,4%

- snelle saldo check met Postbank Buddy
- toegang tot Postbank Bijbanenvoordeel
- en tijdelijk met 12 gratis bioscoopkaartjes

Vraag ’m vóór 14 september 2008 aan op postbank.nl/studenten
Daar vind je ook de actievoorwaarden.
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Last minute
naar een concert
tegen een
studentvriendelijk
tarief?

Ken jij jezelf ?
Ben je ﬂexibel, sociaal, enthousiast met ﬂink wat
doorzettingsvermogen. Word dan betaald om een
feestje te bouwen achter de bar of bruin te worden
op ons terras. Kortom, geïnteresseerd om te komen
werken als terrasloper, bartender of bediening?
Mail dan je CV met motivatie en foto naar

POP - JAZZ - WERELD - FESTIVALS - KLASSIEK

KIJK OP WWW.MUZIEKCENTRUM.NL
OF BEL 040 – 244 20 20

BENT U COMMUNICATIEF- EN
SOCIAALVAARDIG?
Hét leukste studentenwerk naast je studie biedt
jou dan de mogelijkheid om in een gemoedelijke
sfeer een extraatje bij te verdienen. Wij zoeken:
-

Oproepchauffeurs m/v
voor diverse soorten personenvervoerwerkzaamheden
(zowel regionaal alsmede geheel Nederland)
(voornamelijk in de weekenden) (rij-ervaring is ’n pré)

-

Oproeptelefonisten m/v
(door de week ’s avonds & in de weekenden)

Niet in het bezit van een chauffeurspas?
Geen nood, dit wordt verzorgd!
Is dit iets voor jou, reageer dan vandaag nog
en kom ons team versterken!

/P KAMERS
 ` Ûi
WWWVESTIDENL

Rein Abels (040) 292 76 46
Rob van Lieshout (040) 244 65 71
www.cibatax.nl
Cibatax BV / CombiNet Personenvervoer BV
Thorvaldsenlaan 12
5623 BN Eindhoven

info@cafethomas.nl of info@grandcafespijker.nl

Thêta legt nieuwe studenten langs de meetlat
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BMT’ers jagen op vossen

Een ambitieuze student werkt zich in
het zweet om zo goed mogelijk uit de
roeitest te komen. Jeroen Spaans van
de Koninklijke Nederlandse Roeibond
geeft aanwijzingen. De roeicoach
stond gisteren met zijn apparatuur in
de oorverdovende herrie die vanaf de
truck van roeivereniging Thêta over
de sportmarkt werd uitgestort. De
studenten die wilden weten of ze
fysieke aanleg hebben voor roeien,
konden bij Spaans getest worden op
hun uithoudingsvermogen en de hoe veelheid arbeid die ze kunnen ver richten.
“Roeien is een sport waarbij fysieke
aanleg en trainingsarbeid heel be palend zijn voor het resultaat”, zegt
hij. In Engeland worden middelbare
scholieren getest op hun aanleg voor
roeien. “Het is een soort
Oostbloksysteem met een westers
sausje. Maar het werkt, en dus zijn
wij ook met dit soort tests aan de slag
gegaan.” De resultaten worden door

Spaans bijgehouden op een formulier. “Die
gaan in mijn database, en ik geef de ge gevens ook door aan Thêta”. Doel van de stu dentenroeivereniging is om minstens 24
‘high potentials’ te verzamelen, waarvan een
deel over vier jaar bij de Olympische Spelen
in Londen onze driekleur moet gaan ver dedigen.
Een van de studenten die aan de lengte-eis
van 192 centimeter voldoet, is Arne Wessels
(27). De ouderejaars Industrial Design komt
badend in het zweet van de hometrainer die
wordt gebruikt voor de uithoudingsproef. Het
is hem tegengevallen, hoewel coach Spaans
niet ontevreden is. Wessels: “Ik ben hier ei genlijk om promotie te maken voor tennisver eniging Fellenoord, maar dat is fysiek niet
zo’n zware sport. Ik ben net begonnen met
hardlopen, misschien dat ik het daarom nog
redelijk heb volgehouden.” “Ik hou van alle
sporten, en het wordt vaak interessant zodra
je echt gaat trainen, maar voor roeien moet je
wel veel over hebben.” Voorlopig houdt hij
het maar bij tennis.
Foto: Bart van Overbeeke

“Nee, ik snap er niets van, leg het nog
eens uit.” De intropapa bij groep twee
(slogan ‘groep twee, hatsiekadee’) moet
de uitleg bij het spel in het Laplace
gebouw toch echt nog eens horen. Sander
Streng van Protagoras, de studievereniging van Biomedische Technologie
(BMT), legt de bedoeling geduldig nog
eens uit.
De introkids zitten in een kring met hun
ouders en moeten twee balletjes
doorgeven. Randvoorwaarde: de balletjes
mogen niet met de handen en armen
worden aangeraakt. Al snel wordt het voetenwerk. Tot één van hen zo slim is om de
bal in het T-shirt op te vangen en door te
geven. Dat heeft Sander nog niet eerder
gezien bij de andere groepen. “Slim, de
meesten doen het toch met hun voeten.”
Sander is vandaag koning Arthur bij de
vossenjacht bij BMT. “Ben je niet koning

Oproepjes
Datum: 12.08.2008 21:42
Bericht: k ben stapelgek op mijn intro mama
uit groepje wtb1 wat moet ik nou?

Rare jongens die
Romeinen...
Introgroepjes van GEWIS
kunnen deze sudoku correct ingevuld vandaag inleveren voor
13.30 uur bij de introcommissie
in ruil voor één goudklompje.
UItleg: Om elk cirkeltje staan 6
driehoekjes. Hier moeten de
getallen I t/m VI in komen te
staan.

Datum: 12.08.2008 21:42
Bericht: ik ben verlieft op mijn mamma van w1
Datum: 12.08.2008 19:09
Bericht: We hebben em gevonden, zat tussen
de oren :-) Inmiddels is de kater weer verzopen
en gaan we morgen op zoek naar een nieuwe!
:-) Groepje W1
Datum: 12.08.2008 11:21
Bericht: Wie heeft onze kater gevonden, we
zijn nog steeds bezopen van gister? Groepje
W1

Wilhelm of koning Otto, het thema is
toch Duitsland”, merkt een nuldejaars
bijdehand op. Tijdens deze vossenjacht
gaat het echter niet om Duitse typetjes,
maar om het vinden van locaties en
verklede personen.
Zo komen de BMT’ers onder meer een
als professor verklede student tegen en
een schoonmaakster. Overal moeten ze
spelletjes doen. Groep twee is positief
over de outfit van koning Arthur. “Het
best verkleed tot nu toe”, luidt het compliment. De intro-ouders helpen goed bij
het vinden van de locaties op de TU/ecampus, ook al is dit misschien niet helemaal de bedoeling. “Anders zijn we nog
tot vanavond bezig. Na één dag kunnen
ze hier de weg nog niet weten”, verklaart
de intropapa van groep twee.
Foto:Bart van Overbeeke

Datum: 12.08.2008 11:08
Bericht: GEWIS feliciteert nieke met haar begeleiders lustrum
Datum: 11.08.2008 20:08
Bericht: toon je ware Loesje, stuur een sms :-).
Afz: Cursor
De set van drie bierkaarten gaat vandaag overduidelijk naar groepje W1. We nemen contact
op. De concurrentie was vrijwel nada, maar de
instructies (zie voorpagina) klopten gisteren
dan ook niet. Vandaag nieuwe ronde, nieuwe
kansen! Sms ‘shift040 BERICHT’ naar 3553.

