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Intro

Sms Cursor en win een prijs!
OOookk  vvaannddaaaagg  kkuunn  jjee  jjee  bbooooddsscchhaappppeenn  kkwwiijjtt  aaaann  CCuurrssoorr..  AAlllleess  wwaatt  jjee  ttee
mmeellddeenn  hheebbtt,,  kkaann  ggeessttuuuurrdd  wwoorrddeenn  aaaann  nnuummmmeerr  33555533..  HHeett  eeeerrssttee  wwoooorrdd  vvaann
jjee  ssmmss  mmooeett  zziijjnn  ‘‘sshhiifftt004400’’,,  ddaaaarraacchhtteerr  kkoommtt  jjee  bbeerriicchhtt..  EErr  zziijjnn  ggeeeenn  kkoosstteenn,,
bbeehhaallvvee  ddee  nnoorrmmaallee  kkoosstteenn  vvaann  hheett  vveerrssttuurreenn  vvaann  eeeenn  ssmmss..  
DDee  bbeerriicchhtteenn  zziijjnn  lliivvee  ttee  vvoollggeenn  oopp  wwwwww..sshhiifftt004400..nnll//ssmmss,,  ooookk  vviiaa
mmoobbiieellttjjeess  mmeett  iinntteerrnneett..  AAllllee  bbeerriicchhtteenn  kkoommeenn  ddee  vvoollggeennddee  ddaagg  iinn  ddee  
CCuurrssoorr  ((ddeeaaddlliinnee  2222..3300  uuuurr))..  DDeezzee  kkeeeerr  zziijjnn  eerr  ggeeeenn  bbiieerrkkaaaarrtteenn  ttee  wwiinnnneenn,,
wwaanntt  bbiieerr  kkrriijjgg  jjee  vvrriijjddaagg  aall  ggeennooeegg  oopp  ddee  CCaannttuuss..  NNuu  iiss  eerr  vvoooorr  ddee  hheellee
ggrrooeepp  eeeenn  sseett  ooeerrddeeggeelliijjkkee  eenn  üübbeerr--EEiinnddhhoovveennssee  ttaassjjeess  ttee  wwiinnnneenn,,
bbeesscchhiikkbbaaaarr  ggeesstteelldd  ddoooorr  ddee  VVVVVV  EEiinnddhhoovveenn..  ZZoorrgg  ddaatt  nnuummmmeerrhheerrkkeennnniinngg
aaaannssttaaaatt  ((jjee  nnuummmmeerr  wwoorrddtt  nniieett  ggeeppuubblliicceeeerrdd))..  

DDiitt  iiss  eeeenn  ggeezzaammeennlliijjkkee  aaccttiiee  vvaann  CCuurrssoorr  eenn  SShhiifftt004400
ssttuuddeenntteennnniieeuuwwss  EEiinnddhhoovveenn,,  mmeett  sstteeuunn  vvaann

OOrrccaaggrrooeepp  CCoommmmuunniiccaattiioonn  SSoolluuttiioonnss..

English 
articles/3
and 5

Voortvarend/2 Stapelgek op
Jacqueline (en
bier)/8

Begin met een vorstelijk ontbijt
Het mag dit jaar blijkbaar
wat kosten, want de intro-
gangers zijn dit dagje ‘cul-
tuursnuiven’ op een vor-
stelijke wijze begonnen met
een ontbijt van champagne
en aardbeien. Volgens Ruud
Boesten, voorzitter van de

Introcommissie, is het de
eerste keer dat het doorsnee
ontbijtje van een broodje kaas,
een bekertje halfvolle melk en
een mottig appeltje wordt
verrijkt met dit sprankelende
drankje en dito zomerfruit. 

Minder wind meer zon
BBoovveennssttaaaannddee
kkoopp  lliijjkktt  oonnss  eeeenn
ggooeeddee  ddeeaall,,  wwaanntt
ddee  wwiinndd  wwiisstt
ggiisstteerreenn  wweell  vvaann
wwaanntteenn  eenn  hheett
wwaass  ttoocchh
ggeerreeggeelldd  rreennnneenn
vvoooorr  eeeenn
hhoooossbbuuii..  VVoooorr
vvaannddaaaagg  iiss  eeeenn  bbuuiittjjee  nnoogg  sstteeeeddss
mmooggeelliijjkk,,  mmaaaarr  vvoooorraall  iinn  ddee  mmiiddddaagg

wwoorrddtt  zzoonn
vveerrwwaacchhtt..
TTeemmppeerraattuuuurr  bblliijjfftt
sstteekkeenn  oopp  ttwwiinnttiigg
ggrraaddeenn,,  mmaaaarr  ddee
wwiinndd  zzwwaakktt  aaaann--
zziieennlliijjkk  aaff  nnaaaarr
kkrraacchhtt  33  ttoott  44..
BBuuiitteenn  eetteenn  oopp  ddee
tteerrrraassjjeess  vvaann

eeeettccaaffééss  lliijjkktt  vvaannaavvoonndd  eecchhtteerr  nnoogg
nniieett  eecchhtt  eeeenn  hhaaaallbbaarree  kkaaaarrtt..

Introcommissie koestert
buurtbewoners Bunker
Vanavond vindt vanaf acht uur
toch wel één van de belangrijkste
spektakelstukken van de Intro
plaats: het Bunkerfestival. Veel
bekende artiesten als Kane, Di-
rect en Lange Frans & Baas B.
stonden hier in het verleden al op
het podium. Wie er dit jaar op de
planken zullen klimmen is nu
nog niet bekend.
De Bunker staat echter in een
woonwijk en dat betekent toch
oppassen met geluidsoverlast.
Om de buurtbewoners alvast op
voorhand te winnen voor de
introweek en de daarmee samen-
hangende activiteiten zijn er zes-
honderd uitnodigingen de wijk
ingegaan om toch vooral ook te
komen kijken vanavond. Volgens
Ruud Boesten, voorzitter van de
Introcommissie, is het vorig jaar
voor het eerst gedaan en waren de
reacties van de buurtbewoners

uiterst positief. “Er is vorig jaar
zelfs geklaagd dat we het Bunker-
terrein aan hun kant hadden af-
geschermd met zwart plastic. We
hebben het uitdrukkelijke
verzoek gekregen om dat dit jaar
niet te doen, zodat men ook een
blik kon werpen op wat er zoal
door de week gebeurt.”
Mirjam Jahnke, hoofd
Beveiliging van de TU/e, be-
stempelt de Intro tot dusver als
“uitzonderlijk rustig”. Ernstige
ongevallen hebben zich nog niet
voorgedaan en van geluids-
overlast is volgens haar geen
sprake. “Het Bunkerfestival van
vandaag is voor ons ook altijd het
spannendste moment van de
week. We zijn vanavond
aanwezig met acht beveiligers en
zes brandwachten, maar we gaan
ervan uit dat alles soepel zal
verlopen”, aldus Jahnke. 

Foto’s: 
Bart van Overbeeke en Rien Meulman
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En dat blijkt al snel: “We lagen
met ons schip in Monaco, toen
we werden gebeld of we naar
Eindhoven konden komen”, zegt
mentorpapa én admiraal Roel
Hoyer (20). Samen met men-
tormama en mede-admiraal
Karen-Ann Voorbraak (22)
loodst hij een schip met een
elftal bemanningsleden door de
introweek. De mentorkindertjes
dragen schattige matrozenpetjes
waarop hun rang is aangegeven.
Iedereen is begonnen als dek-
zwabber, maar door iets bij-
zonders te doen (zoals ’s
morgens voor dag en dauw de

IntroCursor halen) kunnen de
zeelieden extra strepen verdie-
nen en zo in rang opklimmen
via matroos, fokkenist en navi-
gator naar schipper of kapitein.
Alleen Marieke van Drunen (16)
is haar matrozenpet al kwijt.
“Dat is dinsdag gebeurd bij het
kanovaren”, vertelt ze. Tijdens
de introductie van kanovereni-
ging Okawa is ze omgeslagen op
de Dommel. Ze lijkt er niet
rouwig om: er is namelijk iets
moois opgebloeid tussen haar en
René van Hoon (24). De hele
groep is daar enthousiast over, al
kijkt René een beetje bedenke-
lijk nu hij hoort hoe jong
Marieke is. “Dat had ze me nog
niet verteld”, zegt hij bedrem-
meld. Marieke legt uit: “Ik heb
op de basisschool twee klassen
overgeslagen. In plaats van
groep acht heb ik alleen de
CITO-toets gedaan.” Ze heeft
ook erg genoten van een spel van
studievereniging Industria,
waarbij zo snel mogelijk delen
van een auto moesten worden
gesloopt. “Wij mochten de
achterbank eruit rammen”,
vertelt ze enthousiast. Helaas
waren de zeelieden niet snel

genoeg om een maand lang Red
Bull te mogen drinken (de
hoofdprijs).
De groep lijkt het goed naar de
zin te hebben, de verhalen over
de afgelopen dagen komen in
rap tempo naar buiten. De ver-
slaggever neemt ze voor de
gelegenheid allemaal even
serieus, hoewel dat gezien het
motto van de bedrijfskundigen
misschien niet heel verstandig
is. Sterke verhalen vertellen
wordt ook aangemoedigd door
de admiraals. Admiraal Roel
vertelt: “Als je te laat komt, moet
je een lullepot vertellen, een
goed verhaal. Als dat niet lukt,
moet je trakteren op vlaai.”
Bovendien wordt de overtreder
geacht de hele dag een reddings-
boei mee te slepen -in het kader
van ‘man overboord’. Tijdens het
interview is de reddingsboei met
zijn begeleider mee op jacht
naar vlaai. “De matroos die
gisteren te laat was had zijn de
boei mee naar huis genomen, en
was vandaag weer te laat,
vandaar”, legt admiraal Karen-
Ann uit.
De zwembadborrel van
Industria heeft veel indruk

gemaakt op de bemanning. Daar
moest een mentorouder zo
smerig mogelijk gemaakt
worden, waarna een duik in het
zwembad nodig was om ad-
miraal Roel weer enigszins
toonbaar te maken. “Uiteindelijk
is natuurlijk bijna iedereen te
water gegaan”, grijnst die. Maar
niet nadat hij de lippenstift had
doorgebeten waarmee matroos
Linda Tiemersma het woord
‘dekzwabber’ op zijn t-shirt pro-
beerde te schrijven. Zowel Roel
als Linda lijkt erg trots op deze
prestatie. Toch was het niet
genoeg voor de overwinning.
Die werd wel behaald tijdens het
Industria tentfeest. Daar heeft
Voortvarend als snelste een
spuitbus vol slagroom van
admiraal Karen-Ann afgelikt.
“Slechts van mijn arm, hoor”,
zegt die, alsof het daarmee
gewoontjes wordt. 
Admiraal Roel prijst de popu-
laire cocktail ‘Mojito’ als een uit-
stekend middel tegen scheur-
buik. De bemanning gelooft
hem op zijn woord, de leiding
heeft de wind er goed onder.
“Wie niet luistert wordt gekiel-
haald.” Assistent-matroos Jorick

Dam laat het klinken alsof die
straf een traktatie is, maar dat
komt misschien omdat hem be-
vordering tot volwaardig
matroos is beloofd als hij
geciteerd wordt in deze Intro-
Cursor.
De groep ziet er nog betrekkelijk
fris uit, hoewel een deel van de
groep nog aan het feesten was
toen admiraal Roel het om drie
uur ’s nachts welletjes vond.
Daar schaamt hij zich overigens
wel voor: hij hoort natuurlijk als
laatste het soppende schip te
verlaten. Toch heeft de groep
vandaag duidelijk geen haast, en
blijft iedereen rustig in een
kring op het voetbalveld zitten.
Eigenlijk zouden de zeelieden
onderweg moeten zijn naar de
loods van roeivereniging Thêta -
waar ze zich thuis zouden
moeten voelen- maar veel liever
vertellen ze hun sterke verhalen
aan de verslaggever. Zolang het
droog is, zitten ze goed./.

Tom Jeltes
Foto: Rien Meulman

“Een goed verhaal is beter dan
de waarheid”, dat is het motto

van Voortvarend, een van de
introgroepen van Technische

Bedrijfskunde. En die verhalen
willen ze graag kwijt. De

mentorouders hebben een
complete mythologie

gecreëerd, waarin de nul-
dejaars worden meegezogen.

Alles draait hierbij om
scheepvaart.

“Wie niet luistert wordt gekielhaald”

Voortvarend
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DDee  IInnttrroo  iiss  hhaallvveerrwweeggee,,  eerr  bbeeggiinnnneenn  dduuiiddeelliijjkk
wwaalllleenn  ttee  oonnttssttaaaann  bbiijj  AAnnttoooonn..  ““ZZoo  vvooeelltt  hheett
ooookk  wweell””,,  llaacchhtt  ddee  ggrroottee  mmaann  uuiitt  HHooeennzzaaddrriieell..
““OOmm  aacchhtt  uuuurr  ooppssttaaaann  iiss  vvrrooeegg  aallss  jjee  oomm  hhaallff
vviieerr  nnaaaarr  hhuuiiss  ggaaaatt..  WWee  zziijjnn  ttoott  ddiiee  ttiijjdd  bbiijj
DDeemmooss  ggeewweeeesstt..  WWee  wwaarreenn  ooookk  eevveenn  bbiijj  hheett
EESSCC,,  mmaaaarr  ddaaaarr  wwaarreenn  wwee  ssnneell  wweeeerr  wweegg..  NNiieett
oonnss  ddiinngg..””  HHeett  ddoooorrzzaakkkkeenn  lliieett  zziijjnn  ssppoorreenn  nnaa
bbiijj  hheett  SSppoorrttttooeerrnnooooii,,  mmaaaarr  ggeelluukkkkiigg  vveerr--
kkeeeerrddeenn  ddee  tteeggeennssttaannddeerrss  nniieett  iinn  bbeetteerree
ssttaaaatt..  
IInn  ddee  ggrrooeepp  ggaaaatt  aalllleess  ccrreesscceennddoo,,  wwaatt  AAnnttoooonn
bbeettrreefftt..  ““IIkk  wwaass  vvoooorraaff  wwaatt  ggeessppaannnneenn,,  aallllee--
mmaaaall  nniieeuuwwee  mmeennsseenn..  MMaaaarr  hheett  kklliikktt  mmeett  iiee--
ddeerreeeenn  ggooeedd..  EErr  zziijjnn  eerr  zzeellffss  ttwweeee  iinn  ddee  ggrrooeepp
ddiiee  nniieett  vvaann  eellkkaaaarr  aaff  kkoonnddeenn  bblliijjvveenn..  NNeeee,,
ddaaaarr  zzaatt  iikk  nniieett  bbiijj,,  iikk  hheebb  eeeenn  vvrriieennddiinn  hhèè??  EEnn
zzeett  eerr  mmaaaarr  bbiijj  ddaatt  oonnzzee  iinnttrrooppaappaa’’ss  AArrnnoo  eenn
MMaatthhiijjss  hheeeell  aaaarrddiigg  zziijjnn  eenn  aalllleess  hheeeell  ggooeedd
ddooeenn..””  DDee  bbaallaannss  ooppmmaakkeenndd,,  hhaallvveerrwweeggee??
““HHeett  bbeevvaalltt  uuiittsstteekkeenndd..  IIkk  hhoooopp  ddaatt  ddee
ttwweeeeddee  hheellfftt  nneett  zzoo  lleeuukk  iiss..  OOff  nnoogg  lleeuukkeerr..””

FFoottoo’’ss::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

BBeerrllyy  iiss  nniieett  kkaappoott  ttee  kkrriijjggeenn..  ZZee  kkrroooopp  ppaass  oomm
vviieerr  uuuurr  iinn  hhaaaarr  wwaarrmmee  nneessttjjee,,  mmaaaarr
sscchhiijjnnbbaaaarr  mmooeeiitteellooooss  ddooeett  zzee  nnoogg  eevveenn  ddee
hhaannddssttaanndd..  ““VVrrooeeggeerr  mmooeesstt  jjee  ddaatt  kkuunnnneenn  oopp
sscchhooooll,,  eenn  bblliijjkkbbaaaarr  bbeenn  iikk  hheett  nniieett  vveerrlleeeerrdd..””
OOmm  zzoo  oopp  ddee  ffoottoo  ttee  ggaaaann,,  wwaass  eeiiggeennlliijjkk  eeeenn
iiddeeeettjjee  ““vvaann  oonnzzee  lliieeffttaalllliiggee  ppaappaa,,  JJeerrooeenn””..
WWaaaarrvvaann  zzee  ddee  rraappkkwwaalliitteeiitteenn  ooookk  nnoogg  eevveenn
oonnddeerr  ddee  aaaannddaacchhtt  wwiill  bbrreennggeenn..  ““HHiijj  hheeeefftt
ggiisstteerreenn  ssttaaaann  rraappppeenn,,  eecchhtt  oonnggeelloooofflliijjkk
ggooeedd..””  HHeeeefftt  zzee  zzeellff  ooookk  nnoogg  uuiittzzoonnddeerrlliijjkkee
ttaalleenntteenn??  ““IIkk  hheebb  hheeeell  vveeeell  ttaalleenntteenn..  NNeeee
ggeeiinnttjjee,,  iikk  zzoouu  hheett  zzoo  nniieett  wweetteenn..  JJaa,,  ssppoorrtteenn,,
jjuuddoo..””  ZZee  wweeeett  nnuu  iinn  iieeddeerr  ggeevvaall  wwaaaarr  hhaaaarr
zzwwaakktteess  lliiggggeenn;;  ““vvoooorr  rruuggbbyy  hheebb  iikk  ggeeeenn
ttaalleenntt..  DDaatt  hheebbbbeenn  wwee  ggiisstteerreenn  mmeett  ddee  hheellee
ggrrooeepp  ggeeddaaaann..  DDaatt  wwaass  eecchhtt  llaacchheenn..””  HHooee
ssttaaaatt  ddee  eenneerrggiieemmeetteerr  eerrbbiijj??  ““HHeett  bbeeggiinntt
mmiinnddeerr  ttee  wwoorrddeenn,,  mmaaaarr  iikk  oovveerrlleeeeff  hheett  wweell..””
WWee  zziijjnn  aall  bbeenniieeuuwwdd  nnaaaarr  BBeerrllyy’’ss  ccrreeaattiieevvee
iinnvvaall  vvoooorr  ddee  ffoottoo  vvaann  mmoorrggeenn..  

DDee  iinnssppaannnniinnggeenn  vvaann  ddeezzee  wweeeekk  hheebbbbeenn  nnoogg
ggeeeenn  vvaatt  oopp  DDaanniiëëll..  ““IIkk  vvooeell  mmee  ffiitttteerr  ddaann
ggiisstteerreenn..””  MMiisssscchhiieenn  kkoommtt  ddaatt  ddoooorrddaatt  hhiijj
aaffggeellooppeenn  nnaacchhtt  eeeenn  uuuurr  llaannggeerr  ggeessllaappeenn
hheeeefftt  ddaann  ddee  nnaacchhtt  eerrvvoooorr,,  mmaaaarr  lliieeffsstt  vviijjff  uuuurr..
““EErr  kkwwaammeenn  vvaannnnaacchhtt  nnoogg  aalllleerrlleeii  mmeennsseenn
bbiinnnneenn,,  tteerrwwiijjll  iikk  oopp  ddee  bbaannkk  llaagg  bbiijj  mmeennttoorr--
ppaappaa  JJoooosstt..  GGeelluukkkkiigg  iiss  nniieemmaanndd  iinn  hheett
ddoonnkkeerr  oopp  mmee  ggaaaann  zziitttteenn..””
OOnnddaannkkss  zziijjnn  bblleessssuurree  hheeeefftt  hhiijj  ttoocchh  ddeeeell--
ggeennoommeenn  aaaann  ddee  ssppoorrttaaccttiivviitteeiitteenn..  ““IIkk  hheebb
ddiinnssddaaggaavvoonndd  zzeellffss  eeeenn  uuuurrttjjee  bbiijj  hheett
kkiicckkbbooxxeenn  mmeeeeggeeddaaaann,,  vvoooorr  hheett  eeeerrsstt  ssiinnddss
iikk  iinn  mmaaaarrtt  mmiijjnn  sscchhoouuddeerr  bbrraakk..  DDaatt  wwaass  wweell
wweeeerr  eevveenn  lleekkkkeerr..””  TTooeenn  ggeevvrraaaaggdd  wweerrdd  ooff  eerr
iieemmaanndd  eerrvvaarriinngg  hhaadd,,  hheeeefftt  hhiijj  uuiitteerraaaarrdd  zziijjnn
vviinnggeerr  ooppggeessttookkeenn..  ““TTooeenn  mmoocchhtt  iikk  hheellppeenn  bbiijj
ddee  iinnssttrruuccttiiee..””  DDaatt  wwaass  nniieett  zziijjnn  bbeeddooeelliinngg,,
mmaaaarr  hhiijj  hheeeefftt  dduuiiddeelliijjkk  vvaann  ddee  ssppoorrttaaccttiivvii--
tteeiitteenn  ggeennootteenn..  ““MMeett  vvoolllleeyybbaall  hheebbbbeenn  wwee
zzeellffss  aalllleess  ggeewwoonnnneenn..  WWee  wwaarreenn  eecchhtt  eeeenn
DDrreeaamm  TTeeaamm..””  

IItt’’ss  nniiccee  ttoo  sseeee  YYiillii
aaddaapptt  ttoo  hheerr  nneeww  DDuuttcchh  eennvviirroonnmmeenntt..

SShhee  bbrraavveellyy  eeaattss  hheerr  hhaamm  ssaannddwwiicchh  aanndd  sshhee’’ss
ttrryyiinngg  ttoo  lleeaarrnn  ssoommee  bbaassiicc  llaanngguuaaggee..  BBuutt
sshhee’’ss  aallssoo  aawwaarree  ooff  tthhee  ddiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn
tthhee  DDuuttcchh  aanndd  hheerrsseellff,,  aanndd  nnoott  aaffrraaiidd  ttoo  mmaakkee
ffuunnnnyy  ccoommmmeennttss  aabboouutt  iitt..  IItt’’ss  nnoott  hhaarrdd  ttoo
iimmaaggiinnee  tthhaatt  YYiillii  ((11..5588  mmeetteerrss))  ffeeeellss  sslliigghhttllyy
iinnttiimmiiddaatteedd  wwhheenn  sshhee  hhaass  ttoo  ppllaayy  bbaasskkeettbbaallll
aaggaaiinnsstt  aa  DDuuttcchh  tteeaamm  ooff  BBaacchheelloorr’’ss  ssttuuddeennttss..
““MMoosstt  ooff  tthhee  ppllaayyeerrss  aarree  bbooyyss,,  aanndd  tthheeyy’’rree  aa
bbiitt  ddaannggeerroouuss..  II’’mm  ttoooo  sshhoorrtt  ttoo  ppllaayy  bbaass--
kkeettbbaallll..  BBeessiiddeess,,  wwee  ((bbyy  wwhhiicchh  sshhee  mmeeaannss  tthhee
CChhiinneessee  ssttuuddeennttss))  hhaavvee  oouurr  oowwnn  ppllaayyiinngg
ssttyyllee,,  iitt  mmuusstt  bbee  vveerryy  ffuunnnnyy  ttoo  wwaattcchh  ffoorr  tthhee
DDuuttcchh  ssttuuddeennttss””,,  sshhee  ssaayyss..  SShhee’’ss  aallssoo  iimm--
pprreesssseedd  bbyy  tthheeiirr  ttoouugghhnneessss..  ““TThheeyy’’rree  nnoott
aaffrraaiidd  ooff  wwiinndd  aanndd  rraaiinn,,  wwhhiillee  wwee’’rree  sshhaakkiinngg
bbeeccaauussee  wwee’’rree  ssoo  ccoolldd!!””  BBuutt  sshhee  ddooeess  lliikkee  tthhee
llooookkss  ooff  tthhee  DDuuttcchh  gguuyyss..  ““TThhee  ccoolloorr  ooff  tthheeiirr
sskkiinn  iiss  vveerryy  wwhhiittee  aanndd  aa  lliittttllee  ppiinnkk..  AA  bbiitt  lliikkee  aa
ddoollll’’ss  ffaaccee..””  AAnndd  aappppaarreennttllyy  tthhaatt’’ss  aa  bbiigg  ccoomm--
pplliimmeenntt  iinn  CChhiinnaa..

AAnnttoooonn

BBeerrllyy

DDaanniieell
YYiillii  HHuu

Outfit van de dag:

DDee  TT--sshhiirrttss  ggaaaann  zzoonnddeerr  pprroobblleeeemm  éééénn  vvoooorr
éééénn  uuiitt..  OOnnddeerr  eeeenn  bbaaddjjaass  hhoooorr  jjee  nnuu
eeeennmmaaaall  bblloooott  ttee  zziijjnn..  DDee  eenniiggee  vvrroouuwweelliijjkkee
ssttuuddeennttee  iinn  hheett  iinnttrrooggrrooeeppjjee  vvaann
SScchheeiikkuunnddiiggee  TTeecchhnnoollooggiiee  iiss  nniieett  oopp  hhaaaarr
aacchhtteerrhhooooffdd  ggeevvaalllleenn  eenn  hhoouuddtt  hhaaaarr  sshhiirrttjjee
vveeiilliigg  aaaann..  NNuu  jjaa,,  ddee  eenniiggee  vvrroouuww??  RRiiccoo  vvaann
GGeennuuggtteenn  sstteelltt  zziicchh  vvoooorr  aallss  ddee  iinnttrroommaammaa,,
aallhhooeewweell  wwee  ddaaaarr  oonnzzee  ttwwiijjffeellss  oovveerr  hheebbbbeenn
ggeezziieenn  ddee  dduuiiddeelliijjkk  zziicchhttbbaarree  hhooeevveeeellhheeiidd
bboorrsstthhaaaarr  eenn  ddee  bbeehhaaaarrddee  oonnddeerrddaanneenn..  HHiijj
iiss  ssaammeenn  mmeett  mmeennttoorrppaappaa  DDyyllaann  DDaavviieess  ddee
ggeeeesstteelliijjkkee  vvaaddeerr  ((ooff  mmooeeddeerr??))  vvaann  ddeezzee
ggrrooeeppss--oouuttffiitt..  DDee  hheerreenn  ccllaaiimmeenn  ddaatt  ddee
jjaasssseenn  mmaaaarr  lliieeffsstt  zzeessttiigg  eeuurroo  kkoosstteenn,,  mmaaaarr
ddaatt  lliijjkktt  ddee  vveerrssllaaggggeeeeffsstteerr  ttoocchh  eecchhtt  bbuuiitteenn
hheett  ssttuuddeenntteennbbuuddggeett  vvaalllleenn..  BBiijj  nnaaddeerr
iinnzziieenn  zziijjnn  hheett  ttoocchh  bbaaddjjaasssseenn  vvaann  aacchhtt
eeuurroo..  DDee  kkiiddss  zziijjnn  ttee  sspprreekkeenn  oovveerr  hheett

iinniittiiaattiieeff..  ““WWee  kkrriijjggeenn  eerr  eennoorrmm  vveeeell  ooppmmeerr--
kkiinnggeenn  oovveerr..  IInn  ddee  kkrrooeegg  vvrraaggeenn  zzee  vvoooorraall  ooff
hheett  nniieett  ttee  wwaarrmm  iiss..””  DDaatt  bblliijjkktt  jjuuiisstt  hheett
ggrroottee  vvoooorrddeeeell  ttee  zziijjnn..  ZZeekkeerr  oopp  ddee  iieettwwaatt
ffrriissssee  eenn  ddrruuiilleerriiggee  ssppoorrttoocchhtteenndd  wwaaaarroopp
wwee  zzee  ttrreeffffeenn..  
DDee  mmeeeesstteenn  hhoouuddeenn  ddee  bbaaddjjaass  ddee  hheellee  ddaagg
aaaann..  DDuuss  ooookk  ttiijjddeennss  hheett  ssttaappppeenn..  RRiiccoo  wwiill
wweell  eevveenn  llaatteenn  rruuiikkeenn  eenn  ddaann  ddrriinnggtt  eeeenn
sscchhrraallee  bbiieerrlluucchhtt  lliicchhtteelliijjkk  ddee  nneeuuss  vvaann  ddee
vveerrssllaaggggeeeeffsstteerr  bbiinnnneenn..  AAllss  zzee  ggaaaann  ssllaappeenn,,
ttrreekkkkeenn  zzee  ddee  bbaaddjjaass  oovveerriiggeennss  wweell  uuiitt..  WWaatt
oonnddeerrsscchheeiiddtt  zzee  vveerrddeerr  vvaann  aannddeerree  ggrrooeeppeenn,,
nnaaaasstt  hhuunn  uuiittddoossssiinngg??  ““HHeett  ttaalleenntt  ddrruuiipptt  eerr
vvaannaaff  bbiijj  oonnss..  WWee  zziijjnn  hheett  lleeuukkssttee  eenn  ggeezzeell--
lliiggssttee  iinnttrrooggrrooeeppjjee..””  AAaann  zzeellffvveerrttrroouuwweenn  iinn
iieeddeerr  ggeevvaall  ggeeeenn  ggeebbrreekk..  

FFoottoo::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

In de rij voor spek met eieren 
Met hulp van ca-
teraar Albron werd
de katerontbijt-
actie van tennis-
vereniging
Fellenoord en voet-
balvereniging
Pusphaira gisteren
een groot succes.
De cateraar kwam
namelijk ruim-
schoots te laat met
het ontbijt voor de
kleine vierhonderd
studenten die hun
dag begonnen bij
het Tennis-
paviljoen. Geen
wonder dat zich al
snel een lange rij
vormde voor de
pannen van de
twee clubs.
Zo’n 350 broodjes
spek en ei en bijbe-
horende bakken
koffie maakten de
zes tijdelijke koks
van de twee clubs
klaar. Eigenlijk
was het bedoeld als
aanvulling op het
Albron-ontbijt,
vertelt Marjan van
Ginneken van de
introcommissie
van Fellenoord. “We wilden gewoon het
ontbijt wat lekkerder maken. Vorig jaar
kregen we de Introkids niet actief. En we
dachten: die vinden het vast helemaal
niet leuk om ‘s ochtends te tennissen.
Dus hebben we ze een ontbijtje ge-
serveerd.”

Is dat geen rare gedachte van een ten-
nisclub, geen zin hebben in tennissen?
“Nee hoor, we zijn ook een heel erg cu-
linaire club”, aldus Ellen Adolfs van
Fellenoord, die ook bijgaande foto
maakte. 
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Wie denkt
dat frisbeeën
niet meer is
dan het over-
gooien van
een stukkie
plastic zit er
goed naast.
Pick goals,
spirit points,
end zones,
het zijn
zomaar even
wat termen
die bij een
beetje fris-
beespeler
bekend moeten zijn. Joep Dormans van
frisbeevereniging Vertigo doet sympa-
thieke pogingen om een paar be-
ginselen uit te leggen. “Er spelen twee
teams van zeven personen tegen elkaar.
Je kunt scoren als een teamgenoot de
frisbee vangt in de endzone achter de
tegenstander.” Fair play is het devies bij
frisbeeën. Een scheidsrechter komt er
dan ook niet aan te pas, de spelers cor-
rigeren elkaar. Probeer dat maar eens
bij voetbal. De meeste deelnemers aan
het sporttoernooi geloven het allemaal

wel. Ze hollen tamelijk ongeorga-
niseerd achter de frisbee aan en zijn
totaal de kluts kwijt als ze na het scoren
van een punt (“o, heb ik nu gescoord?”)
van speelhelft moeten wisselen. Joep
vind het wel grappig om te zien en het
stoort hem allerminst dat niemand zijn
sport heel serieus neemt. “Niemand
snapt de regels, maar over het al-
gemeen vinden mensen het wel een
heel leuk spel.”

Foto: Rien Meulman

Staande ovatie voor
onverstaanbare Tuniñas
De vermoeide introgangers
zitten al een tijdje braaf de
acts van de cultuurvereni-
gingen te aanschouwen als
La Tuniña aan de beurt is. Ze
kijken een beetje verbaasd
naar de zes vreemd uit-
gedoste dames met gitaren.
Kim Pietersz (Bouwkunde,
groepje 16) “Wat is dit? Een
soort Raad van Elf ofzo?” Het
eerste nummer is slecht te
verstaan. Er is niet aan mi-
crofoons gedacht en de
lievige stemmetjes hebben de grootste
moeite om boven de onrustige menigte uit
te komen. Bij het tweede liedje komt het
duizendkoppige publiek los en begint
massaal mee te klappen, waardoor het
vocale deel helemaal wegvalt. De melige
toon is gezet. De Tuniñas trekken zich er
echter niets van aan en verzorgen nog een
nauwelijks hoorbaar Guajira
Guantanamera en een serenade op de koop
toe. Ze worden onthaald op een daverend
applaus en een staande ovatie van een deel
van het publiek.
“We wisten niet wat we konden ver-
wachten en er waren dus blijkbaar geen
microfoons geregeld. Maar goed, op het
einde toch een enthousiast publiek, het
was leuk,” zegt Iris Rutten, penning-
meester van La Tuniña. De zes leden zijn
zelf allemaal behoorlijk wat ouder dan de
gemiddelde introganger, maar ze hopen
daarmee de eerstejaars niet af te
schrikken. Ze benadrukt dat je echt niets
speciaals hoeft te kunnen om lid te

worden. “Voordat ik hierbij kwam, had ik
nog nooit een gitaar aangeraakt.” Wat is er
dan zo leuk aan La Tuniña? Er zijn ver-
schillende internationale festivals waar
Tuna-groepen samenkomen. De meiden
zijn afgelopen weekend nog naar El
Provencio geweest, een klein dorpje
tussen Madrid en Malaga. Op het festival
daar waren ze de enige niet-Spaanse groep
en desondanks hebben ze twee prijzen in
de wacht gesleept: een voor beste balkon-
serenade en een tweede prijs voor de beste
Tuna-groep. Wat betekent La Tuniña ei-
genlijk? “Het is afgeleid van het Spaanse
woord ‘tunar’, dat betekent reizen.
Vroeger, toen er in Spanje nog geen uni-
versiteiten waren, reisden de studenten
van professor naar professor en onderweg
maakten ze muziek, in ruil voor eten en
onderdak.” En hoe zit het met de Spaanse
mannen? “Een aantal oud-Tuniñas heeft
Nederland inmiddels verruild voor
Spanje”, lacht Iris.
Foto: Rien Meulman

Wakkere en minder wakkere
sportievelingen

LLiicchhtteelliijjkk  uuiittggeebblluusstt  hhaannggeenn  SSaasscchhaa  HHaammeerrss
eenn  zziijjnn  iinnttrrooppaappaa  LLuuuukk  JJaannsseenn  wwooeennssddaagg--
oocchhtteenndd  iinn  ddee  bbaannkk  iinn  ddee  ssppoorrttkkaannttiinnee..  DDaatt
kkaann  nniieett  vvaann  hheett  ssppoorrtteenn  zziijjnn,,  wwaanntt  hheett
ttooeerrnnooooii  iiss  nnoogg  mmaaaarr  nneett  bbeeggoonnnneenn..  DDee  vveerr--
kkllaarriinngg  lliiggtt  vvoooorr  ddee  hhaanndd..  SSaasscchhaa  ddooookk  oomm
hhaallff  vviieerr  zziijjnn  bbeedd  iinn  eenn  bbiijj  LLuuuukk  wwaass  hheett
kkwwaarrtt  oovveerr  vviijjff..  ““WWee  ggaaaann  zzoo  wweell  hheett  vveelldd  oopp,,
hhoooorr..  EEvveenn  nnoogg  vvoooorr  ddee  ttwweeeeddee  kkeeeerr  wwaakkkkeerr
wwoorrddeenn..””  SSaasscchhaa,,  ddiiee  nnaaaarr  eeiiggeenn  zzeeggggeenn  wweell
rreeddeelliijjkk  ssppoorrttiieeff  iiss  aaaannggeelleeggdd,,  iiss  vvaannwweeggee
eeeenn  vvooeettbblleessssuurree  ssoowwiieessoo  eevveenn  uuiittggee--
sscchhaakkeelldd..  DDaatt  kkoommtt  wweell  eerrgg  ggooeedd  uuiitt..  LLuuuukk
bbeelloooofftt  ddaaddeelliijjkk  zziijjnn  bbeesstt  ttee  ddooeenn,,  mmaaaarr  wwee
mmooeetteenn  nniieett  vveerrwwaacchhtteenn  ddaatt  hhiijj  hheeeell  ffaa--
nnaattiieekk  ggaaaatt  ddooeenn..  OOff  zzee  hheett  ttoott  hheett  eeiinnddee  vvaann
ddee  wweeeekk  ggooeedd  ggaaaann  vvoollhhoouuddeenn??  ““JJaa  hhoooorr,,  wwee
zziijjnn  wweell  wwaatt  ggeewweenndd””,,  kklliinnkktt  hheett  zzeellffvveerr--
zzeekkeerrdd..  
HHeett  bbeeggiinn  vvaann  ddee  oocchhtteenndd  llaaaatt  zziicchh  vvoollggeennss
ddee  oorrggaanniissaattiiee  hheett  bbeesstt  oommsscchhrriijjvveenn  aallss  ‘‘ggee--
oorrggaanniisseeeerrddee  cchhaaooss’’..  ““ZZoo’’nn  eeeerrssttee  rroonnddee  iiss
aallttiijjdd  llaassttiigg..  EEnn  oommddaatt  wwee  llaatteerr  hheebbbbeenn
oonnttbbeetteenn,,  lloooopptt  hheett  sscchheemmaa  ooookk  nniieett
vvoollggeennss  ppllaannnniinngg..  MMaaaarr  ddaatt  kkoommtt  zzoo  ggooeedd..””
DDee  nnuullddeejjaaaarrss  mmoocchhtteenn  oopp  TTeerrrreeiinn  NNoooorrdd  aaaann

ddee  bbaakk  mmeett  vvoolllleeyybbaall,,  kkoorrffbbaall,,  vvooeettbbaall  eenn
rruuggbbyy..  RRoobbiinn  WWiilllleemmss  eenn  LLuukkaass  vvaann  HHaall,,  nnuull--
ddeejjaaaarrss  SScchheeiikkuunnddiiggee  TTeecchhnnoollooggiiee,,
vveerrmmaakkeenn  zziicchh  pprriimmaa..  VVoooorr  RRoobbiinn  bblliijjfftt  hheett
vvoooorraall  bbiijj  aaaannmmooeeddiiggeenn,,  ggeezziieenn  zziijjnn  aarrmm--
bblleessssuurree..  HHiijj  hheeeefftt  aall  wweell  eeeenn  ssppoorrttkkaaaarrtt  ggee--
rreeggeelldd,,  mmaaaarr  wweellkkee  ssppoorrtt  hheett  wwoorrddtt  iiss  nnoogg
oonndduuiiddeelliijjkk..  ““EEeerrsstt  ddee  mmooggeelliijjkkhheeddeenn  bbee--
kkiijjkkeenn..””  LLuukkaass  zziieett  wwaannddkklliimmmmeenn  ooff  bboooogg--
sscchhiieetteenn  wweell  zziitttteenn..  ““IIkk  wwiill  eeeerrsstt  zziieenn
hhooeevveeeell  ttiijjdd  ddee  ssttuuddiiee  kkoosstt””,,  kklliinnkktt  hheett  vveerr--
ssttaannddiigg  eenn  iinnddaacchhttiigg  ddee  ooppeenniinnggssttooeesspprraaaakk
vvaann  ddeeccaaaann  TToonn  BBaacckkxx  oopp  mmaaaannddaagg..  
VVoooorr  IIrraanneeeess  MMaahhmmoooodd  RReezzaaeeii  SSaaddrraabbaaddii
vviieell  hheett  vvoolllleeyybbaalllleenn  nnoogg  nniieett  mmeeee..  ““IItt’’ss  aa
lloonngg  ttiimmee  aaggoo  II  ppllaayyeedd  tthhiiss..””  BBaaddmmiinnttoonnnneenn
wwaass  hheemm  wweelllliicchhtt  bbeetteerr  aaffggeeggaaaann..  ““II  uusseedd  ttoo
ppllaayy  bbaaddmmiinnttoonn  wwiitthh  mmyy  wwiiffee  iinn  tthhee  ppaarrkk..
MMaayybbee  II’’mm  ggooiinngg  ttoo  sswwiimm  aanndd  ppllaayy  bbaadd--
mmiinnttoonn  iinn  EEiinnddhhoovveenn..””
OOnnddaannkkss  ddee  rreeggeenn  iiss  hheett  ssppoorrttppaarrkk  ggooeedd
ggeevvuulldd  mmeett  nnoogg  rreeddeelliijjkk  ffiitt  ooggeennddee  iinnttrroo--
ggaannggeerrss,,  ddiiee  hhiieerr  eenn  ddaaaarr  zzeellffss  eeeenn  sspprriinnttjjee
wweetteenn  ttee  ttrreekkkkeenn..  AAlllleeeenn  ddee  aaaannmmooeeddii--
ggiinnggeenn  vvoooorr  tteeaammggeennootteenn  kklliinnkkeenn  ttoocchh  wweell
eerrgg  sscchhoorr……  

Foto: Rien Meulman

Kopje onder bij Nayade
KKoonn  iinn  ddee  kkrraanntt  vvaann  ggiisstteerreenn  nniieett  mmeeeerr  mmeeee,,
mmaaaarr  ddee  rreeddaaccttiiee  vvoonndd  hheett  ttee  mmooooii  oomm  hheett  ddee
lleezzeerr  ttee  oonntthhoouuddeenn::  ddee  hheerrhhaaaallddee  wwaatteerrddoooopp
vvaann  GGrraaddjjee..  
““JJaa,,  kkoomm  mmaaaarr  oopp  mmeennsseenn,,  sscchhiieett  mmaaaarr  rraaaakk  oopp
ddiiee  tteennnniissbbaall!!  JJaammmmeerr,,  jjaammmmeerr,,  jjiijj  kkuunntt  mmooooii  iinn
hheett  ddeerrddee  kkoommeenn  ssppeelleenn..””  MMiisssscchhiieenn  iiss  hheett
wwaatteerr  wwaarrmmeerr  ddaann  ddee  bbuuiitteennlluucchhtt,,  wwaanntt  NNaayyaaddee--
ppeennnniinnggmmeeeesstteerr  GGeerraarrdd  SSmmiittss,,  aalliiaass  GGrraaddjjee,,  wwiill
zzoo  vvaaaakk  mmooggeelliijjkk  hheett  wwaatteerr  iinn  ggeekkiieeppeerrdd
wwoorrddeenn..  AAllss  eeeenn  kkoonniinngg  zziitt  hhiijj  oopp  eeeenn  ssttaalleenn
ccoonnssttrruuccttiiee  bboovveenn  eeeenn  bbaakk  wwaatteerr,,  sslleecchhttss
ggeehhuulldd  iinn  eeeenn  kklleeiinn  zzwweemmbbrrooeekkjjee  eenn  eeeenn  wwaatteerr--
ppoolloommuuttssjjee..  HHeett  ccrruucciiaallee  ppuunntt  iinn  ddee  ccoonnssttrruuccttiiee
ddiiee  GGrraaddjjee  oovveerreeiinndd  hhoouuddtt,,  wwoorrddtt  ggeemmaarrkkeeeerrdd
ddoooorr  eeeenn  tteennnniissbbaall..  EEnn  aallss  jjee  ddiiee  mmeett  eeeenn  aannddeerree
bbaall  ggooeedd  rraaaakktt,,  pplloonnsstt  hhiijj  zzoonnddeerr  ppaarrddoonn  ddee  bbaakk
iinn..  EEcchhtt  wwaarrmm  iiss  hheett  nniieett,,  mmaaaarr  oopp  ddee  vvrraaaagg  ooff
hheett  wweell  mmeeddiisscchh  vveerraannttwwoooorrdd  iiss  oomm  ttwweeee  uuuurr
llaanngg  zzeeiikknnaatt  oopp  eeeenn  ssttaalleenn  ppllaannkkjjee  ttee  zziitttteenn,,
aannttwwoooorrddtt  vviicceevvoooorrzziitttteerr  WWiilllleekkee  BBeeeekkmmaannss::
““GGeerraarrdd  iiss  oouudd  eenn  wwiijjss  ggeennooeegg  oomm  ddaaaarr  zzeellff  eeeenn
oooorrddeeeell  oovveerr  ttee  vveelllleenn..  JJee  hhoooorrtt  wweell,,  hhiijj  hheeeefftt  wweell
pplleezziieerr,,  ddee  kkoouu  mmaaaakktt  hheemm  ddeennkk  iikk  nniikkss  uuiitt..””  
IInn  iieeddeerr  ggeevvaall  ttrreekktt  NNaayyaaddee  vveeeell  bbeekkiijjkkss  eenn  bbiinnnneenn  mmiinnddeerr  ddaann  eeeenn  hhaallff  uuuurr  iiss  GGrraaddjjee  aall
mmiinnsstteennss  ttwwiinnttiigg  kkeeeerr  iinn  hheett  wwaatteerr  bbeellaanndd..  AAllss  hhiijj  eevveenn  ttwweeee  mmiinnuutteenn  ddrroooogg  zziitt  bbeeggiinntt  hhiijj
aallwweeeerr  ttee  rrooeeppeenn::  ““IIkk  bbeeggiinn  aall  oopp  ttee  ddrrooggeenn  mmeennsseenn,,  ddaatt  ggaaaatt  nniieett  ggooeedd!!””

Je kunt gewoon op de Sportmarkt gaan
staan om je sportclub onder de aandacht te
brengen. Maar buitensportvereniging All
Terrain wilde dit jaar iets pittigers, iets dat
meer past bij de club. Dus gingen ze
tijdens de Sportmarkt van afgelopen
dinsdag abseilen van gebouw Potentiaal.
Zestien etages, en 63 meter hoog, volgens
de voorzitter van All Terrain, Dorien Treep. 
Met een lid of tien daalden ze af van het
hoogste gebouw op de campus, bungelend
aan een touw. Onder goede omstan-

digheden, want de wind was gaan
liggen en de zon scheen. 
Een stoere actie, maar voor de
doelgroep - de introkids die rondliepen op
de Sportmarkt - vrijwel onzichtbaar. Een
poppetje van nog geen twee meter zie je
niet zo snel op een gebouw van 63 meter,
dat ook nog eens een eind verderop staat,
realiseerde het bestuur zich. Daarom
stonden er leden van All Terrain op de
Sportmarkt om te wijzen, en te zeggen ‘hé,
kijk daar eens!’.
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Six days in a smelly tent
AAnnyyoonnee  wwaallkkiinngg  ffrroomm  tthhee
TTUU//ee  ccaammppuuss  ttoo  tthhee  tteennnniiss
ccoouurrtt  hhaass  pprroobbaabbllyy
wwoonnddeerreedd  aabboouutt  tthhee  lliittttllee
tteenntt  tthhaatt  wwaass  hhiiddddeenn
bbeettwweeeenn  tthhee  bbuusshheess..  DDiidd
ssoommee  iinnttrrookkiidd  nnoott  mmaannaaggee
ttoo  ffiinndd  aa  ppllaaccee  ttoo  sslleeeepp??  IIss  iitt
ppeerrhhaappss  aa  hhoommeelleessss
ppeerrssoonn??  TTiimmee  ttoo  iinnssppeecctt  tthhee
sscceennee..  TThheerree  aarree  ffoouurr  ppaaiirrss
ooff  sshhooeess  oouuttssiiddee  tthhee  tteenntt,,
bbuutt  nnoo  ssiiggnn  ooff  lliiffee  aatt  aallll..  AA
ccoouuppllee  ooff  hhoouurrss  llaatteerr  tthhee
ccuurriioouuss  CCuurrssoorr  rreeppoorrtteerr
ffiinnddss  MMaannuu,,  MMiicckkee,,  AAlleexx  aanndd
JJeerreemmyy  ssttaannddiinngg  iinn  ffrroonntt  ooff
tthheeiirr  tteenntt,,  sshhaarriinngg  aa  bbooxx  ooff  ddrryy  ccoorrnn  ffllaakkeess..  IItt
ttuurrnnss  oouutt  tthhaatt  tthheeyy  aarree  FFrreenncchh  vviissiittoorrss  ttoo  tthhee
RReeggggaaee  SSuunnddaannccee  FFeessttiivvaall  tthhaatt  ttooookk  ppllaaccee
llaasstt  wweeeekkeenndd..  TThheeyy  ddiiddnn’’tt  wwaanntt  ttoo  ppaayy  ffoorr  tthhee
ooffffiicciiaall  ccaammppssiittee,,  ssoo  tthheeyy  ddeecciiddeedd  ttoo  sseett  uupp
ccaammpp  aalloonnggssiiddee  oouurr  lloovveellyy  DDoommmmeell  rriivveerr..  IItt
ddooeessnn’’tt  bbootthheerr  tthheemm  ttoooo  mmuucchh  tthhaatt  tthheerree  aarree
nnoo  ssaanniittaarryy  ffaacciilliittiieess..  TThheeyy  ccoovveerr  tthheeiirr  bbooddyy
ooddoorr  wwiitthh  aa  tthhiicckk  ssmmeellll  ooff  wweeeedd  aanndd  wweett
ccllootthheess..  AAnndd  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  aann  iinnttrroodduuccttiioonn
pprrooggrraamm  hhaass  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  ggooiinngg  oonn  ffoorr
aallmmoosstt  tthhrreeee  ddaayyss  hhaass  ccoommpplleetteellyy  ppaasssseedd

tthheeiirr  aatttteennttiioonn  ((hhooww  ssttoonneedd  ccaann  yyoouu  ggeett??))..
AAlltthhoouugghh  tthheeyy  ddoo  vvaagguueellyy  rreemmeemmbbeerr  ppllaayyiinngg
ssoocccceerr  wwiitthh  ssoommee  ssttrraannggeellyy  ddrreesssseedd  DDuuttcchh
ppeeooppllee  oonn  MMoonnddaayy  nniigghhtt..  UUnnffoorrttuunnaatteellyy  tthhee
ppoolliiccee  ppuutt  aann  eenndd  ttoo  tthheeiirr  lliittttllee  vvaaccaattiioonn  wwiitthh  aa
wwaarrnniinngg;;  tthheeyy  hhaavvee  ttoo  lleeaavvee  oonn  WWeeddnneessddaayy
bbeeffoorree  1122..0000  hhrrss..  TThheeyy  ddoonn’’tt  rreeaallllyy  sseeeemm  ttoo
mmiinndd..  TThhee  wweeaatthheerr  ffoorr  ssuurree  iiss  nnoott  mmaakkiinngg
tthheemm  wwaanntt  ttoo  ssttaayy  aannyy  lloonnggeerr..  BByy  tthhee  eenndd  ooff
tthhee  iinntteerrvviieeww  tthhee  rraaiinn  ccoommeess  ppoouurriinngg  ddoowwnn..
““PPuuttaaiinn,,  llee  tteemmppss  iill  eesstt  ppoouurrrrii  eenn  HHoollllaannddee!!””
PPhhoottoo::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

NNoo--oonnee  lliikkeess  ttoo  ppllaayy
ssppoorrttss  oonn  aa  cclloouuddyy  aanndd
cchhiillllyy  ddaayy..  FFoorr  ssoommee  iinn--
tteerrnnaattiioonnaall  ssttuuddeennttss
wwhhoo  aarreenn’’tt  yyeett  aaccccuu--
ssttoommeedd  ttoo  tthhee  DDuuttcchh
wweeaatthheerr,,  iitt’’ss  eevveenn
hhaarrddeerr..  SSoommee  ooff  tthheemm
eevveenn  ddeecciiddee  ttoo  jjuusstt  ssttaanndd  aassiiddee  aanndd  wwaattcchh..  TThhaatt  aapppplliieess  ttoo  AAmmrriittaa  MMiisshhrraa  aanndd  AAnnjjaallii
SSrreeeekkuummaarr  ffrroomm  IInnddiiaa,,  wwhhoo  aarree  wweeaarriinngg  tthhiicckk  jjaacckkeettss  ttooddaayy..  AAlltthhoouugghh  tthheeyy’’rree  oouuttssiiddee  ttoo
ssuuppppoorrtt  tthheeiirr  tteeaamm,,  iitt’’ss  cclleeaarr  tthhaatt  tthheeyy  ddoonn’’tt  lliikkee  tthhee  wweeaatthheerr..  ““WWee’’vvee  aallwwaayyss  lliivveedd  nneeaarr  tthhee
eeqquuaattoorr,,  wwhhiicchh  mmeeaannss  tthheerree’’ss  aa  bbiigg  ddiiffffeerreennccee  iinn  tteemmppeerraattuurree..  OOuurr  bbooddiieess  hhaavveenn’’tt  yyeett  aadd--
jjuusstteedd  ttoo  tthhiiss  wweeaatthheerr..””  IInn  IInnddiiaa  tthheeyy  uusseedd  ttoo  ppllaayy  bbaasskkeettbbaallll..  TThheeyy  hhaavveenn’’tt  yyeett  ddeecciiddeedd  iiff
tthheeyy’’rree  ggooiinngg  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  aa  ssppoorrtt  iinn  EEiinnddhhoovveenn..  ““OOuurr  ssttuuddiieess  ccoommee  ffiirrsstt””,,  tthheeyy  ssaayy..  
TThhee  wweeaatthheerr  ddiiddnn’’tt  sseeeemm  ttoo  bbootthheerr  MMaahhmmoooodd  RReezzaaeeii  SSaaddrraabbaaddii  ffrroomm  IIrraann  tthhaatt  mmuucchh..  HHee  ttooookk
ppaarrtt  iinn  tthhee  ssppoorrttss  ttoouurrnnaammeenntt,,  aanndd  hhaadd  jjuusstt  ppllaayyeedd  aa  ggaammee  ooff  vvoolllleeyybbaallll..  ““IItt’’ss  aa  lloonngg  ttiimmee
ssiinnccee  II  ddiidd  tthhiiss””,,  hhee  ssaayyss..  ““II  uusseedd  ttoo  ppllaayy  bbaaddmmiinnttoonn  wwiitthh  mmyy  wwiiffee  iinn  tthhee  ppaarrkk..  MMaayybbee  II’’mm
ggooiinngg  ttoo  sswwiimm  aanndd  ppllaayy  bbaaddmmiinnttoonn  iinn  EEiinnddhhoovveenn..””
AAtt  TTeerrrreeiinn  NNoooorrdd,,  tthhee  ssttuuddeennttss  ccoommppeetteedd  iinn  vvoolllleeyybbaallll,,  ssoocccceerr,,  rruuggbbyy  aanndd  ‘‘kkoorrffbbaallll’’..  IItt’’ss  nnoott
ssuurrpprriissiinngg  iiff  yyoouu’’vvee  nneevveerr  hheeaarrdd  ooff  ‘‘kkoorrffbbaallll’’..  IInn  bbrriieeff,,  tthhiiss  ttyyppiiccaall  DDuuttcchh  ssppoorrtt  iiss  aallll  aabboouutt
ggeettttiinngg  aa  bbaallll  iinnttoo  aa  kkiinndd  ooff  bbaasskkeett,,  aa  bbiitt  lliikkee  nneettbbaallll..  IItt’’ss  ppllaayyeedd  wwiitthh  mmiixxeedd  tteeaammss  ooff  bbootthh
mmeenn  aanndd  wwoommeenn..  
PPhhoottoo::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

Dutch student culture 
in ‘De Bunker’

Even though the interna-
tional Master’s students
are mostly following the
same program as the new
Bachelor’s students this
week, there are some diffe-
rences. Wednesday af-
ternoon, for example,
when some of the Master’s
students had to do a
project, and others at-
tended a department ac-
tivity, the Eindhoven
students’ associations pre-
sented themselves in ‘De
Bunker’ – their approp-
riately named stronghold
just across the
Kennedylaan.
The three associations
(Demos, SSRE and ESC)
are a bit like the social fra-
ternities in North America,
and they are different from
the associations linked
with the university de-
partments in that they are
open to students from
several educational insti-
tutions in the Eindhoven
area. 
To attract students to their
organizations, the stu-

dents’ associations tried to
present themselves at their
best. In the Netherlands,
that means: with way too
much beer and a lot of
rather insane games. A tra-
ditionally popular game for
groups is the ‘bier-
estafette’ (beer relay), in
which each team member
is allowed to start drinking
as soon as his neighbor has
finished his glass of beer.
The first group to finish
wins the heat, which
means they stay at the beer
relay table for the next
round. 
Another game involved
empty beer crates. The con-
testants had to build a
tower of them while
climbing it. Near the end of
the afternoon the record
was owned by a female
Architecture student, who
managed to put eleven
crates on top of each other
while climbing the re-
sulting tower. She clearly
made the right choice of
what she’s going to study.
A popular attraction was a

mechanical bull, simu-
lating a rodeo experience.
Some of the students were
not even discouraged by
the heavy showers that
came down regularly.
Other outdoor sports in-
cluded beach volleyball,
hockey and soccer, played
by small teams on make-
shift fields just outside ‘De
Bunker’. 
Students could also parti-
cipate in a music quiz, in
which three teams each oc-
cupied a side of the bar and
had to come up with the
names of the songs played
by the bartenders. But it
wouldn’t have been a
proper Dutch students’
game if it wasn’t also a
drinking game: before ans-
wering, you first had to
drink a glass of beer. 

If this sounds like your cup
of tea, you might consider
joining one of the
Eindhoven Students’
Associations, to really
immerse yourself in the
Dutch student culture.

Rodeo in the rain at the students’ associations home ‘De Bunker’. Photo: Bart van Overbeeke

Massive cooking for a critical
international audience

There hasn’t been a single English article
in the IntroCursor this year in which you
couldn’t read at least one complaint about
Dutch food. Still, ‘intro-mama’ Bregje
Cauberg (26) isn’t nervous about the fact
that tonight she’s cooking dinner for 21
students at her place. Four intro-groups
from the Mechanical Engineering de-
partment, whose members come from
countries like Turkey, Colombia, Mexico
and Taiwan.
With such a wide and critical audience,
you’d think she would have thought about
the menu for a long time. But no. Her main
consideration was ‘ease’. Cooking for 21 in
a small kitchen is difficult enough. Bregje
knows she can do it, because she’s already
cooked for a group of 18; her football team.
But they weren’t all watching while she
was preparing it. Today’s international au-
dience are very curious. Both about the in-
gredients and the processing order.
Starting a discussion about food with this
group is like lighting a match under a pile
of dry straw. “Dutch food is a bit boring “,
starts Chih-Wei Wei (25) from Taiwan.
“Always bread and cheese, always fast and
easy.” “Every lunch is the same”, Cagdas
Öztürk (22) joins in. “In Turkey, lunch at
the university is different every day.”
“There seems to be pork in just about every

meal”, adds fellow Turk Kerem Konuk (23).
“We want beef meat, we don’t eat pork”, he
says. “And we want more sea food,” Wei
from Taiwan points out, “especially fish.”
“It seems like the Dutch are trying to avoid
cooking”, says Eralp Bolkent (24). “You’re
not eating for enjoyment! It almost seems
like you’re only eating to survive.” Wei pats
him on the back with a smile: “Calm down.
Easy.” Is there one thing which is okay
about the food in Holland? They all agree,
there’s at least one good thing: ‘stroop-
wafels’. Thumbs up from everyone for
‘stroopwafels’. And the lasagna from the
students’ associations, on Tuesday
evening, that was pretty good too.
Twenty minutes later, the house full of
people is completely quiet. They are all
eating. Tortillas with minced meat,
chicken, cheese, maize, salad and sauce.
“Perfect”, says Cagdas  in between two
bites. “It tastes good”, Eralp states. Better
than the lasagna from the day before? “It’s
better”, he concludes, after two more bites.
And that’s not a political answer, he
assures us. “I think they just wanted a
warm meal”, is the conclusion of Bregje,
who’s catching her breath leaning against
the kitchen unit, after her massive cooking
effort.
Photo: Bart van Overbeeke
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Nu 12 gratis
bioscoopkaartjes
bij de Postbank 
Studentenrekening

Vraag ’m vóór 14 september 2008 aan op postbank.nl/studenten
Daar vind je ook de actievoorwaarden.

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

De voordelen van de Postbank Studentenrekening:

- gratis rekening met internetbankieren
- je studiefinanciering snel op je rekening
- aantrekkelijke spaarrente tot 3,4%
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KIJK OP WWW.MUZIEKCENTRUM.NL
OF BEL 040 – 244 20 20

Last minute
naar een concert
tegen een
studentvriendelijk
tarief?

POP - JAZZ - WERELD - FESTIVALS - KLASSIEK

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 personenvervoer-
werkzaamheden
(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!

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

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 
info@cafethomas.nl of info@grandcafespijker.nl
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Datum: 13.08.2008 19:05
Bericht: Ik ben verliefd op jou, Noor.. Liefs J

Datum: 13.08.2008 18:04
Bericht: Papa we houden ook van jou hoor! liefs
50% van de wtb-meisjes oftewel jou meisjes!
groepje wtb1

Datum: 13.08.2008 17:33
Bericht: Groetjes aan GEWIS’ leukste groepje!!

Datum: 13.08.2008 17:22
Bericht: do you want chicken tonight? No i want
chickie tonight!!! W5!

Datum: 13.08.2008 17:18
Bericht: eerst CHICKEN tonight dan CHICKIe
tonight

Datum: 13.08.2008 14:23
Bericht: Cursor bedankt Lucid voor non-stop
‘muziek bij het werk’

Datum: 13.08.2008 14:23
Bericht: Roeien vandaag was top. Ik ben op slag
verliefd. Nu zoek ik nog 3 andere studjes voor
mijn bootje

Datum: 13.08.2008 13:31
Bericht: gezocht mooie vrouwelijke adoptie kids
voor groep 14 bouwkunde

Datum: 13.08.2008 13:25
Bericht: Welke charmante dame biedt zich aan om
samen met onze intropapa zijn stem te gaan
zoeken in de bunker? Groepje 4 van GEWIS

Datum: 13.08.2008 09:50
Bericht: Groepje 19 (ja idd met die irritante water-

pistolen) feliciteerd Bjorn met het behalen van
zijn rijbewijs!

Datum: 13.08.2008 09:24
Bericht: Goeie morgen, wij als groepje 1 van TBdk
zijn vandaag aanwezig op de TU/e intro sportdag
en we vroegen ons af of jullie als cursor hier ook
vers

Datum: 13.08.2008 09:17
Bericht: Wie heeft ons lieve adoptiezusje gezien?
Gisteren was ze er nog:( ze is blond en had
evenveel bieren op als dat ze jaren oud is. x de
badjassen ja!

Datum: 13.08.2008 09:12
Bericht: De Koning is dood. Lang leve de
Koningen!

Datum: 13.08.2008 09:03
Bericht: Egt niet het is met een dt (wat een nacht
kben kapot) knuffulz w5

Datum: 13.08.2008 09:03
Bericht: Verliefd is met een d , w5

Datum: 13.08.2008 08:50
Bericht: w1 zocht katers? Team henk heeft er nog
wel een paar over....

De set van drie bierkaarten gaat vandaag naar x
de badjassen. We nemen contact op. 
Vandaag nieuwe ronde, nieuwe kansen! 
Sms ‘shift040 BERICHT’ naar 3553.

Oproepjes

Knuffelkoning
AAllss  jjee  ddeezzee  wweeeekk  ggee--
kknnuuffffeelldd  bbeenntt  ddoooorr
eeeenn  ttoottaaaall  oonnbbeekkeenndd
iieemmaanndd  hheebb  jjee  wwaaaarr--
sscchhiijjnnlliijjkk  ttee  mmaakkeenn
ggeehhaadd  mmeett  XXaannddeerr
LLaammmmeerrss..  HHiijj  kkrreeeegg
vvaann  zziijjnn  ppaappaa  eenn
mmaammaa  eeeenn
KKnnuuffffeelllliijjsstt  mmeett
mmaaaarr  lliieeffsstt  ttwweeeeëënn--
ttwwiinnttiigg  ppootteennttiiëëllee
ssllaacchhttooffffeerrss..
SSoommmmiiggeenn  mmooeesstteenn
mmiinnsstteennss  ttiieenn  ssee--
ccoonnddeenn  ggeekknnuuffffeelldd
wwoorrddeenn  eenn  aannddeerreenn
zzeellffss  eevveenn  vvaann  ddee
ggrroonndd  ggeettiilldd..  XXaannddeerr
lleevveerrddee  aallss  eeeerrsstt  ddee
aaffggeessttrreeeeppttee  lliijjsstt
wweeeerr  iinn  eenn  iiss
ddaaaarrmmeeee  ssiinnddss  ddiinnss--
ddaaggaavvoonndd  ooffffiicciieeeell
KKnnuuffffeellkkoonniinngg  vvaann
BBMMTT--ggrrooeeppjjee  55..  EEnn

hhooeewweell  ddee  ttiitteell
vveerroovveerrdd  iiss,,  wwoorrddtt  eerr
nnoogg  hheeeell  wwaatt  aaffggee--
kknnuuffffeelldd,,  wwaanntt
XXaannddeerr  hheeeefftt  ddee
ssmmaaaakk  ttee  ppaakkkkeenn
ggeekkrreeggeenn,,  aaaannggee--
mmooeeddiiggdd  ddoooorr  zziijjnn
tteeaammggeennootteenn..  OOookk
zziijjnn  tteeggeennssppeeeellsstteerr
bbiijj  hheett  tteennnniiss--
ttooeerrnnooooii  mmooeett  hheett
oonnttggeellddeenn..  HHeett  iiss
nniieett  hheelleemmaaaall  dduuii--
ddeelliijjkk  ooff  hheett  eeeenn
ttrroooosstt--  ooff  eeeenn  ffeelliiccii--
ttaattiieekknnuuffffeell  iiss,,  wwaanntt
bbeeiiddeenn  ccllaaiimmeenn  ddee
oovveerrwwiinnnniinngg..  MMaaaarr
wwaatt  mmaaaakktt  hheett  uuiitt..
KKnnuuffffeelleenn  iiss  ggeewwoooonn
ffiijjnn..  
FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann
OOvveerrbbeeeekkee

Krisje net op tijd volwassen
Tientallen studenten die in
het Auditorium ‘Lang zal ze
leven’ voor je zingen. Het
overkwam Krisje
Wijgergangs gisteren. Voor
ze goed en wel met het stu-
dentenleven van start zal
gaan, werd ze achttien, en dat
zou ze merken ook. Haar
eigen groepje bij Bouwkunde
zong bovendien nog eens om
het halfuur. Vindt ze het niet
erg om haar verjaardag
zonder familie en vrienden te
vieren? “Daar vier ik het
volgende week gewoon mee”, zegt de
zojuist volwassen geworden Krisje
nuchter. Heeft ze nog plannen in dit
zojuist ontloken nieuwe levensjaar? “Het

voelt eigenlijk niet veel anders dan voor-
gaande jaren. Oh ja, ik begin vanaf
volgende week wel met autorijles.” 
Foto: Bart van Overbeeke 

Jacqueline Voncken, intromama van de
groep ‘De bloemetjes en de bijtjes’ van
Werktuigbouwkunde, was woensdag-
ochtend blij verrast toen ze de
IntroCursor opensloeg. De sms’jes
met teksten als ‘ik ben stapelgek op
mijn intromama uit groepje wtb1
wat moet ik nou?’ waren duidelijk
voor haar bedoeld. Jacqueline was
zich nog niet bewust van de versier-
pogingen. “Ze zijn erg aardig hoor,
maar het ligt er dan niet echt dik
bovenop.” Alhoewel: “Eentje heeft
wel ‘I love mama’ met watervaste
stift op zijn arm geschreven.” Jasper
Hofstede is één van de mannen die
een berichtje stuurde. “Ik moet
toegeven dat we de sms’jes ook
hebben verstuurd om bij de Cursor
bierkaarten te winnen. Maar we
hebben wel geprobeerd om bij haar
onder de aandacht te komen.”
Volgens Hofstede bestonden die po-
gingen vooral uit ‘leuk dansen en ge-
zellig praten’. 
Of de heren kans van slagen hebben?
Jacqueline begint te lachen. “Tsja, wat
is hierbij het tactische antwoord?
Eigenlijk mag het niet. Wie weet volgende
week, na de Intro…”
Foto:Bart van Overbeeke

Stapelgek op Jacqueline 
(en bier)


