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Intro

English 
articles/ 3
and 5

Tropische hitte en onweersbuien
De korte broeken kunnen opnieuw
uit de klerenkast worden gehaald,
maar een paraplu of regenjas komt
later op de dag misschien wel van
pas. De temperatuur loopt vandaag
verder op tot circa 33 graden. De zon
schijnt in de ochtend en begin van
de middag volop. In de loop van de
middag slaat het weer echter om.
Dan trekken er onweersbuien over
ons land. Deze buien kunnen
gepaard gaan met veel neerslag, hagel en zware windstoten.

Polonaise op het Stadhuisplein

JJuuddookkaa  eenn  ddjj  DDeennnniiss  vvaann  ddeerr  GGeeeesstt,,  bbeekkeennddee
EEiinnddhhoovveennaaaarr  JJoohhaann  VVlleemmmmiixx,,  ffeeeessttbbaanndd
LLiijjnn  77..  HHeett  zziijjnn  nniieett  ddee  ggeerriinnggssttee  nnaammeenn  ddiiee
ddee  EEiinnddhhoovveennssee  SSttuuddeenntteenn  SSppoorrtt  VVeerreenniiggiinngg
((EESSSSFF))  wwooeennssddaaggaavvoonndd  rreeggeellddee  vvoooorr  hheett
ssttuuddeenntteennffeeeesstt  oopp  hheett  SSttaaddhhuuiisspplleeiinn..    
““WWee  wwiillddeenn  ggrraaaagg  eeeenn  rraaaakkvvllaakk  mmeett  ssppoorrtt  eenn
wwee  hhoooorrddeenn  ddaatt  VVaann  ddeerr  GGeeeesstt  hheett  ppuubblliieekk
aallss  ddjj  ggooeedd  llooss  kkaann  kkrriijjggeenn””,,  vveerrtteelltt  MMaarrcc
HHuummmmeelliinnkk  vvaann  EESSSSFF..  ““DDee  aarrttiieesstteenn  wwaarreenn
vvrriijj  ssnneell  ggeerreeggeelldd..  DDee  bbeeggrroottiinngg  rroonndd
kkrriijjggeenn,,  wwaass  llaassttiiggeerr..””  
MMaaaarr  ddaatt  lluukkttee  mmeett  sstteeuunn  vvaann  ddee  ggeemmeeeennttee
EEiinnddhhoovveenn,,  hheett  OOnnddeerrwwiijjss--  eenn

SSttuuddeenntteennsseerrvviicceecceennttrruumm  eenn  hheett
SSttuuddeenntteennssppoorrttcceennttrruumm..  
OOmm  kkllookkssllaagg  hhaallff  nneeggeenn,,  bbiijj  ddee  eeeerrssttee  ttoonneenn
vvaann  LLiijjnn  77,,  zzaatt  ddee  sstteemmmmiinngg  eerr  mmeetteeeenn  iinn..
IInnttrrooggaannggeerrss,,  ppaappaa’’ss  eenn  mmaammaa’’ss,,  mmaaaarr  ooookk
oouuddeerreejjaaaarrss,,  ddee  bbeevveeiilliiggiinngg,,  JJoohhaann  VVlleemmmmiixx
eenn  vvoooorrbbiijjggaannggeerrss  ddeeddeenn  mmeeee  iinn  hheett  ffeeeesstt--
ggeeddrruuiiss..  EEeenn  ppoolloonnaaiissee  vvoorrmmddee  zziicchh  oovveerr  hheett
SSttaaddhhuuiisspplleeiinn,,  ddee  hhaannddeenn  ggiinnggeenn  ddee  lluucchhtt  iinn
bbiijj  hheett  aalloomm  bbeekkeennddee  KKiinnddeerreenn  vvoooorr
KKiinnddeerreenn--nnuummmmeerr  ‘‘OOpp  eeeenn  oonnbbeewwoooonndd
eeiillaanndd’’  eenn  iieeddeerreeeenn  ggeebbaaaarrddee  eenntthhoouussiiaasstt
mmeeee  bbiijj  hheett  lliieeddjjee  ‘‘YYMMCCAA’’  zzooaallss  ddee  mmaasstteerr--
ssttuuddeenntteenn  oopp  ddee  ffoottoo  hhiieerrbboovveenn..  

WWarmdraaien

armdraaien
DDee  IInnttrroo  ggiinngg  ggiisstteerreenn  ggeebbuukktt  oonnddeerr

eeeenn  eennoorrmmee  hhiittttee..  SSttuuddeenntteenn  zzoocchhtteenn
ttiijjddeennss  ddee  BBuunnkkeerrttoocchhtt,,  hheett  ssppoorrttttooeerrnnooooii
eenn  aannddeerree  aaccttiivviitteeiitteenn  iieeddeerr  oopp  hhuunn  eeiiggeenn

mmaanniieerr  nnaaaarr  vveerrkkooeelliinngg..  
FFoottoo’’ss::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee
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Elkaar of anderen slaan bijvoor-
beeld (‘Het komt niet hard aan,
hoor!’). Of gemakkelijk om op te
zitten. “Het is ook handig om
elkaar te vinden”, ervaart papa
Jeroen Ramakers, terwijl hij zijn
roze staaf illustratief omhoog
steekt. In plaats van kranten-
meppertje speelden ze bij de
kennismaking ‘noodlemepper-
tje’. Maandag moesten ze gelijk
al moeite doen om de voorwer-
pen uit een boom te halen,
omdat een ander groepje ze

daarin had gegooid. 
Groepslid Thijs Kemp vond het
toch een last om het ding steeds
mee te sjouwen. “Schrijf maar
op dat ik hem ergens ben kwijt-
geraakt”, zegt hij met een big
smile. Papa’s Jeroen en Niek
wilden hun kids vooral opza-
delen met een ‘groot en onhan-
dig geval’. Het object van Rik
Arts zat tijdens een feest ineens
gekronkeld om een meisje.
Waarom heeft hij zijn noodle
dan niet teruggepakt? “Tja, ik
wilde ook weer niet de indruk
wekken dat ik haar alleen aan-
sprak om mijn stick terug te
krijgen...” Maar eigenlijk wil hij
zijn accessoire maar al te graag
terug. Zijn groepsgenoten
helpen hem met alle liefde en
doen dan ook suggesties voor
een oproepje in Cursor. Wij zijn
ook niet de flauwste, dus bij
deze dan: ‘Wil het meisje in het
blauwe shirt dat de paarse
noodle van Rik heeft, zich
melden?’ 
Verder blijkt de noodle nog niet
zo’n ‘chicktrekker’. “Maar”,

dekken de scheikundigen zich
in, “bij onze faculteit zitten toch
vooral mannen. Voor veel
vrouwen moet je toch bij een
studie als Bouwkunde zijn.”
Toch is er hier en daar al wel wat
gesjanst, hoewel de betrokkenen
dit ontkennen. Zo zou Mike aan
de praat zijn geraakt met iemand
van studentenvereniging ESC.
Volgens Thijs bleef hij vooral
met haar praten omdat ze er zo
leuk uitzag, maar Mike ontkent
dat het geen goed gesprek was. 
Elkaar plagen, dat zit er bij de
groep wel in. Vooral tussen Thijs
en Matthew vliegen de opmer-
kingen over en weer. Zo bestem-
pelt Thijs zijn groepsgenoot
voortdurend als ‘boer’. En
waarom? “Tja, hij komt uit een
dorp met vijfhonderd inwoners.”
“Achthonderd”, verbetert
Matthew. “En ze doen aan spij-
kerbroeken hangen en ze
hebben Berta de koe”, gaat Thijs
nog even door. Op de vraag van
de verslaggeefster of Thijs zelf
dan uit een grote stad komt,
moet hij echter bekennen dat hij

zelf ook uit een dorp komt.
Volgens de rest van de groep
heeft Matthew normaal wel een
weerwoord, maar nu even niet.
Hij is vooral nog erg moe van
dinsdagavond en heeft
woensdagochtend op het
sportveld wat moeite om wakker
te worden. Hij was ook niet voor
niets te laat op het sportveld.
Thijs doet er nog even een
schepje bovenop: “Misschien
kunnen we iets doen met Boer
zoekt vrouw?”
Roderigh, Mike, Dirk, Thijs,
Matthew, Marel, Rik en Evi (die
het als enige meisje prima kan
vinden met haar mannelijke
groepsgenoten) zijn erg te
spreken over hun papa’s. Vooral
de snelheid waarmee Jeroen en
Niek kunnen drinken, oogst
bewondering. “Ze keken alleen
maar naar het glas en het was al
leeg. Het zijn echte veteranen.”
Maar volgens de papa’s zelf,
raken hun kids zelf ook al aardig
bedreven. 
Intussen heeft het gezelschap
ook al wat punten weten te

vergaren tijdens de opdrachten
van het Scheikundespel. Zo
dansten ze maandagavond al de
Macarena met zijn allen op een
bar en deden ze groepsgewijs
een rups na. Met drie man
maakten ze een foto op het
kopieerapparaat. “En”, bedenkt
papa Jeroen vrolijk, “we staan nu
in Cursor en daar krijgen we ook
punten voor!” Ze overpeinzen
ook nog de Dommel in te stap-
pen. Ze moeten beamen dat hun
zwembadsticks daar uitermate
geschikt voor zijn. En met dit
tropische weer zijn ze sowieso
wel in voor een verkoeling. /.

Tekst: Judith van Gaal
Foto: Rien Meulman

De ‘noodles’, de zwembad-
accessoires die ‘The hot

sticks’(‘hete staven klinkt toch
anders’), continue bij zich
hebben, blijken geliefde

objecten om te pikken. En ze
zijn lastig om de hele tijd mee
te sjouwen. Geen wonder dus

dat de groep Scheikundig
Technologen er nog maar vijf

over heeft. Ze komen ove-
rigens wel voor van alles en

nog wat van pas. 

Gezocht: meisje in blauw shirt met paarse noodle

‘The hot sticks’
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FFeeddeerriiccaa  sseeeemmss  ttoo  bbee  ggrroowwiinngg  iinnttoo  tthhee  iinntt--
rroowweeeekk::  sshhee  ssttaayyeedd  wwiitthh  hheerr  ggrroouupp  iinn  tthhee
BBuunnkkeerr  ttiillll  ffiivvee  oo’’cclloocckk  iinn  tthhee  mmoorrnniinngg  aanndd
ssuubbsseeqquueennttllyy  sslleepptt  tthhrroouugghh  ttwwoo  aallaarrmmss  ––  oonn
bbootthh  ooff  hheerr  cceellll  pphhoonneess  ––  wwhhiicchh  sshhee  hhaadd  sseett
ttoo  bbee  iinn  ttiimmee  ffoorr  tthhee  ssppoorrttss  ttoouurrnnaammeenntt  oonn
WWeeddnneessddaayy  mmoorrnniinngg..  ““TThheerree  wwaass  aa  pprreettttyy
ggoooodd  ccoovveerr  bbaanndd  tthhaatt  ppllaayyeedd  DDuuttcchh  ssoonnggss””,,
sshhee  eexxppllaaiinnss..  ““AAnndd  wwee  aallll  ddrraannkk  bbeeeerr  aanndd
ddaanncceedd  ttoo  tthhee  mmuussiicc..  BBuutt  II’’mm  nnoott  uusseedd  ttoo
ppaarrttyyiinngg  uunnttiill  ssoo  llaattee..  AAnndd  iitt  wwaass  aa  vveerryy  lloonngg
ddaayy..””  
SShhee  rreeaallllyy  lliikkeedd  tthhee  ccaappooeeiirraa  ttrraaiinniinngg  sseessssiioonn
sshhee  aatttteennddeedd  oonn  TTuueessddaayy  nniigghhtt,,  aanndd  hhaass  aallssoo
bbeeccoommee  eenntthhuussiiaassttiicc  aabboouutt  aatthhlleettiiccss  aanndd
ttrraammppoolliinniinngg::  ““II  tthhiinnkk  II’’llll  ttrryy  tthhoossee  ssppoorrttss  aass
wweellll..””  TThhee  IIttaalliiaann  ssttuuddeenntt  ffiinnddss  tthhee  DDuuttcchh
vveerryy  ffrriieennddllyy  aanndd  wweellccoommiinngg,,  aanndd  sshhee  rreeaallllyy
wwaannttss  ttoo  iinntteeggrraattee  dduurriinngg  hheerr  ssttaayy  iinn
EEiinnddhhoovveenn,,  sshhee  ssaayyss..  ““II  rreeggiisstteerreedd  ffoorr  tthhee
DDuuttcchh  ccoouurrssee  tthhee  mmoommeenntt  II  aarrrriivveedd  hheerree..  JJuusstt
iinn  ttiimmee,,  ssiinnccee  tthhee  ccoouurrssee  wwaass  aallrreeaaddyy  aallmmoosstt
ffuullllyy  bbooookkeedd..””  SShhee’’ss  aallssoo  kkeeeenn  ttoo  lleeaarrnn  aabboouutt
aallll  kkiinnddss  ooff  DDuuttcchh  ccuullttuurraall  ccuussttoommss..  ““LLiikkee  aarr--
rriivviinngg  oonn  ttiimmee””,,  sshhee  ssmmiilleess..

FFoottoo’’ss::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

DDaagg  ddrriiee,,  nnoogg  aallttiijjdd  zziijjnn  rroozzee  bbeehhaa  aaaann  eenn  dduuss
nnoogg  aallttiijjdd  ggeeeenn  bbiieerr  ggeewwoonnnneenn..  KKoommeennddee
nnaacchhtt  mmiisssscchhiieenn  ttoocchh  mmaaaarr  eeeennss  eeeenn  vvrroouuww
ttuusssseenn  ddee  llaakkeennss  pprroobbeerreenn  ttee  kkrriijjggeenn,,  oomm  zziijjnn
bboovveennssttuukkjjee  tthhee  mmoorrnniinngg  aafftteerr  ssttiieekkeemm  iinn  ttee
wwiisssseelleenn  vvoooorr  hheett  hhaarree..  EEeenn  vvrriieennddiinn  hheeeefftt
NNiieellss  MMiikkxx  tthhuuiiss  iinn  NNiieeuuwweeggeeiinn  ttoocchh  nniieett::
““KKoosstt  ttee  vveeeell  ggeelldd..””  ““ZZéékkeerr  nniieett  aaaann  ttee  rraaddeenn
iinn  eeccoonnoommiisscchh  kkrraappppee  ttiijjddeenn””,,  vvuulltt  mmaammaa
MMaarriijjnn  aaaann,,  ddiiee  ggeehheeeell  llooss  ddaaaarrvvaann  mmeellddtt  ddaatt
kkiidd  NNiieellss  nnaaaarr  eeeenn  ppllaakkkkaaaatt  oouuwwee  kkoottss  rriieekktt..
MMeett  eeeenn  mmooggeelliijjkkee  vvrroouuww  ttuusssseenn  ddee  llaakkeennss,,
zzaall  eerr  vvaann  ssllaappeenn  iinn  eellkk  ggeevvaall  ooppnniieeuuww  nniieett
vveeeell  tteerreecchhttkkoommeenn..  SSiinnddss  ddee  IInnttrroo  mmaaaannddaagg
bbeeggoonn,,  hheeeefftt  NNiieellss  zzoo’’nn  zzeess  uuuurr  ggeettuukktt..  ZZiijjnn
pprreessttaattiieess  oopp  hheett  vvoolllleeyybbaallvveelldd  zziijjnn  eerr  wwooeennss--
ddaaggoocchhtteenndd  nniieett  mmiinnddeerr  oomm..  ZZiijjnn  kkeerrssvveerrssee
wweerrkkttuuiiggbboouuwwvvrriieennddeenn  kkuunnnneenn  eerr  zzeellffss  bbiijj
ggaaaann  lliiggggeenn  tteerrwwiijjll  NNiieellss  hheett  tteeaamm  vvaannaacchhtteerr
zziijjnn  ssppiieeggeellzzoonnnneebbrriill  mmooeeiitteellooooss  nnaaaarr  eeeenn
4433--33  eeiinnddssttaanndd  sseerrvveeeerrtt..  ““VVoooorr  ddiiee  33  mmooeetteenn
wwee  oonnss  zzeellffss  nnoogg  sscchhaammeenn..””  OOff  zziijjnn  bbaasskkeettbbaa--
lleerrvvaarriinngg  hheemm  hheellpptt??  ““IIkk  kkaann  ggeewwoooonn  áálllleess
mmeett  bbaalllleenn””,,  sstteelltt  hhiijj  nnuucchhtteerr..  

HHooeewweell  zzee  vviijjff  jjaaaarr  eeeenn  rraacckkeett  iinn  hhaaaarr  hhaannddeenn
hhaadd  ,,  ggaaff  ddaatt  hheett  ggrrooeeppjjee  vvaann  LLiissaann  nniieett  eecchhtt
vvoooorrsspprroonngg  bbiijj  ddee  tteennnniisswweeddssttrriijjddeenn..  HHeett
sseerrvveerreenn  ggiinngg  nnoogg  wweell,,  mmaaaarr  vvoooorr  ddee  rreesstt
wwaarreenn  hhaaaarr  vvaaaarrddiigghheeddeenn  eeeenn  bbeeeettjjee  iinnggeedduutt..
MMaaaarr  zzee  hhaadd  ddaann  ooookk  aall  eeeenn  jjaaaarr  nniieett  mmeeeerr  ggee--
ssppeeeelldd..  OOookk  bbiijj  ddee  aannddeerree  ssppoorrtteenn  ggiinngg  hheett
nniieett  hheelleemmaaaall  nnaaaarr  wweennss::  TTIIWW  66  vveerrlloooorr  aallllee
wweeddssttrriijjddeenn..  ““EEeerrggiisstteerreenn  ssttoonnddeenn  wwee  nnoogg
ttwweeeeddee,,  mmaaaarr  ddaatt  zzaall  nnuu  wweell  aacchhtteerruuiitt  ggeeggaaaann
zziijjnn..””  OOnnddaannkkss  ddee  tteeggeennvvaalllleennddee  ssppoorrttpprreess--
ttaattiieess  hheeeefftt  LLiissaann  hheett  eerrgg  nnaaaarr  hhaaaarr  zziinn,,
vvoooorraall  ttiijjddeennss  ddee  aavvoonnddpprrooggrraammmmaa’’ss..  BBiijj  ddee
ssttuuddeenntteennvveerreenniiggiinnggeenn  wwaass  hheett  ddiinnss--
ddaaggaavvoonndd  ggeezzeelllliigg,,  mmaaaarr  zzee  hheeeefftt  hhaaaarr
kkrraacchhtteenn  ggeessppaaaarrdd  oomm  wwooeennssddaagg--  eenn  ddoonnddeerr--
ddaaggaavvoonndd  fflliinnkk  llooss  ttee  kkuunnnneenn  ggaaaann..  ““WWaanntt  iikk
hheebb  ggeehhoooorrdd  ddaatt  ddaatt  eecchhtt  ddee  lleeuukkssttee  aavvoonnddeenn
zziijjnn..””  WWee  zziijjnn  bbeenniieeuuwwdd  ooff  ddaatt  mmoorrggeenn  nnoogg
eeeenn  ppiittttiigg  ssttuukkjjee  oopplleevveerrtt..  RRiissiiccoo  iiss  ddaatt  zzee
zziicchh  ttoocchh  eeeenn  bbeeeettjjee  ggaaaatt  iinnhhoouuddeenn  oommddaatt
nnaattuuuurrlliijjkk  iieeddeerreeeenn  hhaaaarr  ccaapprriioolleenn  kkaann  vvoollggeenn
iinn  ddiitt  kkrraannttjjee..  ““JJaa,,  mmeennsseenn  hheerrkkeennnneenn  mmee  aall!!””
MMiisssscchhiieenn  sslliimm  oomm  iinnccooggnniittoo  ttee  ggaaaann  LLiissaann....

OOookk  NNiieellss  ggaaaatt  vvaannddaaaagg  ggeebbuukktt  oonnddeerr  ddee
wwaarrmmttee..  ““IIkk  bbeenn  ddaann  wweell  iinn  AAffrriikkaa  ggeebboorreenn,,
mmaaaarr  iikk  kkaann  eerr  nnoogg  aallttiijjdd  sslleecchhtt  tteeggeenn..””  TToocchh
hheeeefftt  hhiijj  vvoollddooeennddee  eenneerrggiiee..  EEnn  ddaatt  tteerrwwiijjll  hhiijj
oomm  vviieerr  uuuurr  ’’ss  nnaacchhttss  ppaass  iinn  zz’’nn  nneesstt  llaagg..  IInn
eeeerrssttee  iinnssttaannttiiee  ssttoonndd  hhiijj  aall  oomm  ttwweeee  uuuurr  ’’ss
nnaacchhttss  bbiijj  zziijjnn  llooggeeeerrpplleekk,,  mmaaaarr  ddee  sslleeuutteell
bbrraakk  aaff..  VVeerrvvoollggeennss  hheeeefftt  hhiijj  nnoogg  mmaaaarr  eevveenn
ddoooorrggeeffeeeesstt,,  oomm  llaatteerr  mmeett  eeeenn  aannddeerree  sslleeuutteell
hhuuiisswwaaaarrttss  ttee  kkeerreenn..  VVaannoocchhtteenndd  hhaadd  hhiijj  hheett
eevveenn  zzwwaaaarr..  ““IIkk  bbeeggoonn  ooookk  nnoogg  eeeennss  mmeett
hhoocckkeeyy  eenn  ddaaaarr  hheebb  iikk  eeeenn  ppiisshheekkeell  aaaann..  NNuu
ggaaaatt  hheett  bbeetteerr..””  
NNiieellss  ddrraaaaggtt  vvaannddaaaagg  eeeenn  ooppvvaalllleenndd  TT--sshhiirrtt,,
mmeett  ddee  tteekksstt  ‘‘SSeexx  mmaakkeess  mmee  hhaappppyy’’..  ““GGeekk
ggeennooeegg  kkrriijjgg  iikk  vvoooorraall  rreeaaccttiieess  vvaann  mmaannnneenn,,
ddiiee  hheett  eeeenn  ggaaaaff  sshhiirrtt  vviinnddeenn””,,  llaacchhtt  NNiieellss..
NNaaaarr  aaaannddaacchhtt  vvaann  vvrroouuwweenn  iiss  hhiijj  ttoocchh  nniieett  oopp
zzooeekk,,  wwaanntt  hhiijj  hheeeefftt  eeeenn  vvrriieennddiinn  iinn
WWaaggeenniinnggeenn..  OOff  hhiijj  hhaaaarr  ddeezzee  wweeeekk  aall  hheeeefftt
ggeesspprrookkeenn??  ““AAhh,,  ggooeedd  ddaatt  jjee  hheett  zzeeggtt,,  iikk  zzoouu
hhaaaarr  nnoogg  bbeelllleenn!!””,,  sscchhiieett  hheemm  pplloottss  ttee  bbiinnnneenn..  

FFeeddeerriiccaa NNiieellss  MM.. LLiissaann NNiieellss  QQ..

Thais-Schots-Italiaans-Nederlandse
roerbakmix

HHeett  iiss  eeeenn  zzeeeerr  ggeemmeelleeeerrdd  ggrrooeeppjjee,,  IIDD  11..
OOmmddaatt  eerr  bbiijj  IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn  mmaaaarr  ddrriiee  bbuuii--
tteennllaannddssee  mmaasstteerrssttuuddeenntteenn  zziijjnn  ttooeeggeellaatteenn
ddiitt  jjaaaarr,,  zziijjnn  zziijj  iinnggeeddeeeelldd  bbiijj  eeeenn  ggrrooeeppjjee
mmeett  zzeevveenn  bbaacchheelloorrssttuuddeenntteenn..  PPaawwaaddeeee  uuiitt
TThhaaiillaanndd,,  FFeeddeerriiccaa  uuiitt  IIttaalliiëë  eenn  PPeetteerr  uuiitt
SScchhoottllaanndd  kkuunnnneenn  hheett  eecchhtteerr  pprriimmaa  vviinnddeenn
mmeett  hhuunn  bbrrooeerrttjjeess  eenn  zzuussjjeess..  DDaatt  ddee  oouuddssttee
bbiijjnnaa  2255  jjaaaarr  iiss  eenn  ddee  jjoonnggssttee  nneett  1177  tteelltt  eenn
ddee  ppaappaa’’ss  jjoonnggeerr  zziijjnn  ddaann  ssoommmmiiggee  vvaann  hhuunn
kkiiddss  mmaaaakktt  nniieett  uuiitt..  PPaappaa  JJooeepp  vveerrtteelltt  ttrroottss
ddaatt  zziijjnn  ggrrooeeppjjee  hheett  ggiisstteerreenn  hheeeell  ggeezzeelllliigg
hhaadd  iinn  ddee  BBuunnkkeerr  bbiijj  DDeemmooss..  ““OOmm  vviijjff  uuuurr
wwaarreenn  wwiijj  ddee  eenniiggee  oouuddeerrss  ddiiee  nnoogg  vviijjff
kkiinnddeerreenn  hhaaddddeenn  rroonnddllooppeenn..  WWee  hheebbbbeenn  hheett
ddwweeiilleenn  nnoogg  mmeeeeggeemmaaaakktt..””  
IInn  JJooeeppss  hhuuiiss  aaaann  ddee  DDooccttoorr  JJoooopp  ddeenn
UUyyllssttrraaaatt  ssttaaaann  ddrriiee  ppaannnneenn  ttee  pprruutttteelleenn..
TTwweeee  kkiilloo  rriijjsstt,,  éééénn  kkiilloo  kkiipp,,  ddrriiee  ppaakkkkeenn
rrooeerrbbaakkmmiixx  eenn  vviieerr  ppootttteenn  CChhiicckkeenn  TToonniigghhtt..
PPrreecciieess  ggeennooeegg  vvoooorr  ttwwaaaallff  mmaann..  OOnnddaannkkss

ppaappaa  BBaarrttss  eerrvvaarriinngg  aallss  kkookk  iinn  eeeenn  bbrraasssseerriiee,,
hheeeefftt  hhiijj  zziicchh  eerr  eeeenn  bbeeeettjjee  vvaannaaff  ggeemmaaaakktt
vvaannddaaaagg,,  mmaaaarr  jjaa,,  wwaatt  wwiill  jjee  ooookk  mmeett  zzoovveeeell
mmeennsseenn..  IIeeddeerreeeenn  vviinnddtt  hheett  pprriimmaa..  ““IItt  llooookkss
lliikkee  CChhiinneessee  ffoooodd””,,  ccoonnssttaatteeeerrtt  PPaawwaaddeeee  ttee--
vvrreeddeenn..  
WWaatt  iiss  hheett  ggeehheeiimm  aacchhtteerr  ddee  ffiijjnnee  cchheemmiiee
vvaann  ddeezzee  ggrrooeepp??  TTeenn  eeeerrssttee  ddee  ssaammeenn--
wweerrkkiinngg  ttuusssseenn  ddee  ppaappaa’’ss..  ““JJooeepp  iiss  eeeenn
bbeeeettjjee  hheett  vvrroouuwwttjjee  vvaann  oonnzzee  rreellaattiiee””,,
vveerrtteelltt  BBaarrtt..  ““HHiijj  zzoorrggtt  ddaatt  wwee  oovveerraall  oopp  ttiijjdd
zziijjnn  eenn  aallss  jjee  kkoossttbbaarree  ssppuulllleenn  hheebbtt,,  ddaann
ppaasstt  hhiijj  ddaaaarroopp..””  EEnn  BBaarrtt,,  wwaatt  iiss  ddaaaarr  zzoo  lleeuukk
aaaann??  ““HHiiss  ddaasshhiinngg  ggoooodd  llooookkss  II  ssuuppppoossee””,,
aalldduuss  PPeetteerr..  ““HHiijj  llaacchhtt  zzoo  lliieeff””,,  vvuulltt  TTiimmoo
aaaann..  EEnn  aallllee  kkiiddss  zziijjnn  hheett  eerroovveerr  eeeennss  ddaatt
bbeeiiddee  ppaappaa’’ss  hheeeell  rreellaaxxeedd  zziijjnn..  ““ZZee  nneemmeenn  jjee
oovveerraall  mmeeee  nnaaaarrttooee  eenn  iieeddeerreeeenn  ddooeett  ooookk
vvaann  aalllleess,,  mmaaaarr  jjee  hhooeefftt  nniikkss..””

FFoottoo::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

Zwaardvechtende ‘snoodaards’ bij 
cultuurpresentatie Scala

Blokfluiten, Japanners met sushi, dans-
schoenen, een harige poes, mantels en
zwaarden en het bijna uitgestorven woord
‘snoodaard’: binnen een kwartier kwam
het allemaal voorbij in de presentatie van
de zes Eindhovense cultuurverenigingen
in het Auditorium. Of de eerstejaars zich
nu massaal zullen storten op Japanse
cultuur of het leren van de Jive is de vraag,
maar in ieder geval is wel duidelijk dat je in
Eindhoven je culturele ei kwijt kunt.
De zes verenigingen hadden een knappe
performance in elkaar gedraaid. Een
pianist zorgde met passende stukjes
muziek voor vloeiende overgangen tussen
de verschillende presentaties. Footloose
trapte af met een Jive, en verder kreeg het
publiek een scène uit The Lord of the
Rings, een blokfluitconcertje, twee Japans
sprekende Kinjin-leden (de Japanse

ondertiteling verduidelijkte helaas niet
zoveel) en een fotografisch grapje met een
harige poes voorgeschoteld. De uitsmijter
kwam van Doppio-lid Merijn Krol met zijn
zelfgeschreven lied ‘Ze houdt van mij’.
Er zijn wat cynische reacties maar bij even
doorvragen zijn de meeste introgangers
toch wel te spreken over het optreden van
Scala. “Ik vond het vet”, aldus Michiel van
BMT 1. “Ja, vooral het lied op het einde was
vet”, vult groepsgenoot Mathijs aan en
Kristel vond het leuk hoe alles gecom-
bineerd was. De poster met de harige poes
was flauw en de Japanners waren niet te
volgen. “Ze hadden die sushi uit moeten
delen.” Of er iets van hun gading bij zit,
weten ze nog niet. Kristel zingt zelf in een
band en Mathijs is producer van house.
Misschien is het tijd voor een nieuw genre
cultuurvereniging?/.



De slijtageslag voor de introkids kreeg woensdagochtend opnieuw
extra gestalte. Zo stonden ze dinsdagnacht tot in de kleine uurtjes
in de kroeg, een aantal uren later in de hete zon voor een actief
sportprogramma. “De echte klap komt nog. Het is gewoon uitstel
van executie.”

Groep De Bom van Industrial Design heeft net een partijtje voetbal
achter de rug en is ondanks een uurtje slaap niet moe te krijgen. Het
mannengezelschap heeft zijn eigen theorieën om de prestaties tijdens
de sportochtend op Sportterrein-Noord op peil te houden. “Gewoon in
het ritme blijven: weinig slapen, drinken en doorgaan. Uitstel van
executie is ons motto”, vertelt Olaf, een van de groepspapa’s. De groep
heeft daarom extra wodka’s meegenomen. Olaf: “Als je blijft drinken,
krijg je ook geen kater.” De Bom heeft zijn tactiek al min of meer uitge-
stippeld, maar vindt het sportprogramma een beetje tegenvallen. “Ik
mis de meer exotische sporten. Waar zijn de onderdelen onderwater-
hockey en kanopolo?”, zegt introkid Sebastiaan Alferink. (Kanopolo
was te vinden bij de roeiloods, red.) De hitte is echter geen spelbreker
vandaag, vindt hij. “Gewoon drinken en insmeren, that’s it.”
Groep 23 van Bouwkunde neemt liever even rust na een korte nacht.
Met een andere groep hebben ze afgesproken om uit te slapen,
waardoor ze iets later zijn verschenen op het sportveld. Ze zitten relaxed
in de ‘draaglijke’ zon langs het voetbalveld. “Ik draaide me vanochtend
nog een keer om toen ik de anderen hoorde vertrekken. Dat is me prima
bevallen”, zegt Kim Meijer.
De hitte is een factor van belang woensdagochtend. De organisatie heeft
voor de dag al 3000 liter water laten aanrukken en twee EHBO-mede-
werkers opgeroepen. Die hebben ijsblokken bij zich en zakken zoute
chips, waarmee de introkids, indien nodig, hun lichaamsvocht beter
vasthouden. Maar daar waar dinsdag twee introkids naar het zie-
kenhuis werden gebracht wegens blessureleed, hoeft de EHBO dit keer
niet in actie te komen./.
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Sportieve slijtageslag onder de genadeloze zon

Bunkerfestival naar Auditorium
bij zwaar noodweer
Het Bunkerfestival wordt
donderdagavond van De
Bunker naar het
Auditorium verplaatst als
er zwaar noodweer komt.
De organisatie beslist
donderdagochtend aan
de hand van de weers-
voorspellingen of de ver-
plaatsing nodig is. Dat
heeft Tim van Amstel,
voorzitter van de
Introcommissie, laten
weten. 

“Dat zou dan de eerste keer
zijn dat deze maatregel
wordt genomen. De weer-
berichten dwingen ons om
rekening te houden met dit
noodscenario”, zegt Van
Amstel. 
De organisatie kijkt te-
vreden terug op dag drie
van de Intro. Slechts een
aantal kleine voorvallen

zorgden voor een smetje
op een verder prima
verlopen dag, meldt de
commissie. Zo raakten
enkele introkids ge-
blesseerd tijdens de sport-
ochtend. Verder werd een
jongen naar het ziekenhuis
gebracht na een wes-
pensteek. 

De TU/e-beveiliging kreeg
in de nacht van dinsdag op
woensdag enkele klachten
binnen over geluids-
overlast. Een aantal buurt-

bewoners rondom De
Bunker werden in het
begin van de nacht opge-
schrikt door lawaai uit de
hoek van het studenten-
centrum. “Het zijn waar-
schijnlijk rondfietsende
studenten geweest of ba-
stonen vanuit De Bunker”,
aldus Hay Becks van de
BedrijfsHulpVerlening.
Het Bunkerfestival begint
om 20:00 uur. Voor de
eerste twee uren staat er
een voorprogramma
gepland, met optredens
van twee artiesten en een
huis-dj. De hoofdartiest
van ‘nationale allure’ be-
treedt rond 22:15 uur het
buitenpodium en staat 30
tot 45 minuten op de
planken. De
Introcommissie hield de
artiestennamen woensdag
nog strikt geheim./.

Thor maakt Dommel veilig voor
traditionele duik

Vijf kandidaat-bestuurs-
leden van studievereniging
Thor (Elektrotechniek)
brachten woensdag-
ochtend enige tijd wadend
in de Dommel door. Het
ging om een schoonmaak-
actie uit eigenbelang,
vertelt Jasper Pijl (19). De

derdejaars elektro houdt de
schoonmaak vanaf de brug
in de gaten houdt. “Het is
traditie dat de kandidaten
voor het Thor-bestuur
tijdens de intro in de
Dommel worden gegooid.
Om ongelukken te voor-
komen verwijderen we nu

alvast alle troep in de buurt
van de brug.” De vijf ver-
wijderden uiteindelijk een
flink berg troep, onder
meer bakstenen en allerlei
fietsonderdelen. /.
Foto: Rien Meulman

Het sportprogramma bij de roeiloods van Thêta (roeien, boogschieten en kanopolo) is al ruimschoots begonnen als de
bedrijfskundigen van TBK 9 op de fiets arriveren, trots aankondigend dat ze nog compleet zijn. Ze maken zich geen zorgen
over de late aankomst, zo blijkt. “We zijn tot zes uur bij SSRE blijven hangen”, zegt intropapa Paul van der Helm (links), die

daar af te lezen aan zijn SSRE-shirt geen onbekende is. Enthousiast vertelt hij dat drie introkids enthousiast
naar de inschrijfbalie van SSRE zijn gerend om ook een t-shirt op te halen. “Nu zijn het nog meer mijn

kinderen”, zegt hij trots. Het ontbijt schiet er een beetje bij in: nog kauwend op een appeltje beginnen
ze de wedstrijd op de droogroeimachines: de snelste tijd over driehonderd meter wordt per groepje
genoteerd. Daarna mogen de introgangers in de achtpersoons boot het water op - voorzichtig en onder
begeleiding van ervaren Thêtaroeiers. 

Gedurende de ochtend neemt het fanatisme op de tennisbaan -waarschijnlijk door de almaar
fellere zon- geleidelijk af. Er worden dubbelpartijen gespeeld van een kwartier, waarbij de
teams elke game nieuwe spelers mogen inzetten. Geen overbodige luxe in deze hitte: de
reserves zitten samengepakt in de smalle strook schaduw aan de kant van de baan. De
uitslag van de tenniswedstrijd wordt informeel vastgesteld: als er twee teams gelijk
eindigen, mag de organisatie het leukste team als winnaar aanwijzen, vertellen de jury-
dames van tennisvereniging Fellenoord. 
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Bunker festival in Auditorium in
case of storm
The Bunker festival on
Thursday evening will be
moved from De Bunker to
the Auditorium if there
are heavy storms. Based
on the weather forecast,
the organizers will
decide on Thursday
evening if the move is ne-
cessary, Intro committee
chairman Tim van Amstel
announced. 

“That would be the first
time this measure was
taken, but the weather fo-
recast means we have to be
prepared for this
emergency scenario”, said
Van Amstel. 
The Bunker festival starts
at 20:00 hours. For the
first two hours a sup-
porting program is
planned with appearances

by two artists and a house
DJ. The main artist of ‘na-
tional fame’ will take the
outdoor stage at around
22:15, for a show lasting 30
to 45 minutes. On
Wednesday the Intro com-
mittee were still keeping
the artists’ names a closely
guarded secret.

It’s a very mixed group, ID
1. Because only three inter-
national Master’s students
have been admitted this
year at Industrial Design,
they have been put into a
group with seven
Bachelor’s students. But
Pawadee from Thailand,
Federica from Italy and
Peter from Scotland are
getting on very well with
their ‘brothers and sisters’.
The fact that the oldest is
almost 25, the youngest is
just 17 and the papas are
younger than some of their
kids doesn’t matter at all.
Papa Joep describes

proudly how his group had
a great time yesterday in
the Bunker at the Demos
students’ association. “At
five o’clock we were the
only ‘parents’ who still had
five ‘kids’ with them. We
were still there when they
started cleaning up.” 
Three pans are cooking at
Joep’s house on the Doctor
Joop den Uylstraat. Two
kilos of rice, a kilo of
chicken, three packets of
stir-fry mix and four jars of
Chicken Tonight. That’s
just enough for twelve
people. Everyone thinks
it’s great. “It looks like

Chinese food”, Pawadee
notes happily. 
What’s the secret behind
this group’s excellent che-
mistry? First of all the
teamwork between the
papas. “Joep is more or less
the ‘woman’ in our rela-
tionship”, explains Bart.
“He makes sure we’re
always on time, and if there
are some valuable things
then he looks after them.”
And Bart, what good things
can we say about him? “His
dashing good looks, I
suppose”, says Peter. /.

One of the introgroups
from Mathematics and
Computer Science, con-
sisting entirely of interna-
tional Master’s students
(except for the two Dutch
intro ’parents’), are playing
a game this week. They call
themselves ‘no.1 nation’
and are carrying gold
medals with their
‘Dutchified’ names on the
back, which the group
members have to try and
take over from each other.
Introparent Mark van
Helvoort explains:  “The
number one nation is of

course the Netherlands,
but no-one in this group
belongs to this nation, so
you can also look at the
name from that per-
spective.” He has a number
1 shaved into the back of his
head, to give his introkids a
clear sign to follow. “We
decided to give everyone a
new name, because we
couldn’t remember their
difficult real names. So we
named them after Dutch
persons and objects.” So
Vidit Maheshwari  from
India became ‘Video’, and
Johnson De-Graft was

transformed into ‘Jan de
Graaf’, after a mathematics
professor. 
The group members aren’t
allowed to say ‘yes’ or ‘no’
when they’re asked a
question. If they do, they
have to hand their medal to
the one who asked the
question. ‘Video’ says he
won on Monday:  “I got six
medals, one at the very end
of the day by asking if we
would meet again at 8.15
the next morning. Mark
wasn’t expecting a trick
and said ‘yes’. That cost
him his medal.”/.

Sports under the merciless Sun

The wear battle for Intro
kids got extra figure again
Wednesday morning. They
were Tuesday night until
the small hours in the pub
and a few hours later in the
hot sun for an active sport.

“The real blow is still
pending. It is simply a
postponement of exe-
cution”, one of the kids
said. 
The organization called for
3000 liters of water. Two

first-aid people carried
bags with ice and salty
chips for the intro kids to
keep their body fluids in
better retention. /.
Photo’s: Rien Meulman

Thai-Scottish-Italian-
Dutch stir-fry mix

Battle for medals
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Ben je uitwonend student en niet 
ouder dan 27 jaar, dan betaal je 

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

Meer informatie:
volkskrant.nl/studenten.

Studenten nu
50%korting

op de Volkskrant+
gratis6dvd-box

Buurman & Buurman

De actie loopt t/m 31 oktober 2009

Muziekcentrum
Frits Philips

presents in 2009-2010:
Dee Dee Bridgewater

Alela Diane (A Close Encounter with…)

Chi Coltrane

Gabriel Rios

Marillion

Zuco 103

Pete Philly & Perquisite

Frans Bauer

Frans Bauer

Björn Again

The Levellers

Steve Earle (A Close Encounter with…)

Confessions met Nico Mulhy,

Teitur & Holland Baroque Society

Marcus Miller

De Dijk

Racoon

Beth Hart

Gare Du Nord

Wouter Hamel

Cross-Linx met o.a. Beukorkest

Tommy Emmanuel

Within Temptation

Within Temptation

Roosbeef

27.08

23.09

30.09

01.10

07.10

22.10

24.10

27.10

28.10

29.10

01.11

19.11

25.11

02.12

04.12

11.12

12.12

07.01

03.03

05.03

12.04

16.04

17.04

22.04

Check
www.muziekcentrum.nl
voor meer programma

2009.2010 «
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Heilige Salami zal Marijn worst wezen

De Orde van de Heilige
Salami? Jeffrey van
Pinxteren is er niet van
onder de indruk. “Ik drink
alleen als ik er zin in heb,
niet als het moet”, zegt hij
nuchter (letterlijk en
figuurlijk trouwens), ter-
wijl zijn groepsgenoten
woensdagmiddag aan-
schuiven voor de bieresta-
fette van Demos. Hij is
toch al niet zo’n bier-
drinker, bekent de aan-
komende werktuigbouwer,
terwijl zijn intromama
Marijn op de hoek van de
tafel stiekem alvast wat
gerstenat wegnipt. 
De Heilige Salami gaat al
heel wat jaren mee bij

Demos, vertellen de voor-
drinkers trots. Nou ja, de
feitelijke salami waarmee
deze scheidsrechters op
tafel dreigend staan te
zwaaien, trekt het hooguit
een uur. Nieuwe worsten
liggen, ongeschonden en
verpakt, klaar op de bar. Te
winnen zijn ze trouwens
niet, de salami is immers
heilig. En daarvoor komen
zelfs de fossielen van de
vereniging, zoals de 31-
jarige voordrinker ‘Curry’
zichzelf en zijn collega’s
omschrijft, graag even uit
hun graf. 
Bovendien hebben deze
goedgebekte oudjes veel
meer overmacht dan de

jonge garde van Demos,
verzekert Curry.
Onontbeerlijk in een spel-
letje waarbij imponeren
centraal staat. 
Maar Marijn is allerminst
onder de indruk. Nadat
‘haar’ kids zich haast een
maag- of darmkramp
dronken, laat de intro-
mama van Werktuigbouw-
kundegroep 17 het bier op
Bourgondische wijze naar
binnen glijden, niet gehin-
derd door enige haast of
behoefte om te winnen. De
Heilige Salami zal Marijn
worst wezen; het goudgele
vocht is wat deze intro-
mama vereert./.
Foto: Bart van Overbeeke

The higher they rise, the deeper they fall

Besteedden we gisteren
op pagina drie al geen
(we herhalen: géén)
aandacht aan Julian
Veraart en zijn TIW-
groepje; vandaag be-
steden we geen aandacht
meer aan Tha Unit. De
aankomend werktuig-
bouwers zijn in de ogen
van de Cursor-redactie
van hun voetstuk gestort.
Of eigenlijk van hun zelf-
gebouwde, zogenaamd
recordvestigende bier-
krattentoren.

De Cursor-fotograaf had al
zijn bedenkingen bij het
Bavaria-blauwe gevaarte
dat de groep woensdag-
middag bij Demos
construeerde. Want wat
deden ze, de bouwende

boeven? Ze stapelden hem
stiekem bovenop hun
immense bierblad, om het
geheel daarna vier man
sterk op te tillen en zo
bovenop nog eens vijf
kratjes te zetten. Negen-
tien plus vijf maakt vieren-
twintig - en dat is een
record, zo cijfert Tha Unit-
papa Joost van Hooijdonk
meer dan trots. “Als er iets
te winnen valt, zijn wij
erbij.”
Gevoed door aangeboren
journalistieke argwaan
plegen we toch maar even
hoor-en-wederhoor bij
Demos. Om van jurylid
Guy Vermeulen te
vernemen: “We hebben ‘m
goedgekeurd, maar eigen-
lijk speelden ze wel een
beetje vals. Maakt ook niet

uit; andere teams zijn later
namelijk nog veel verder
gekomen zónder vals
spelen. Tha Unit bleek dus
toch niet hét geheime
wapen.”
En daarmee reserveren we
het zojuist vrijgekomen
voetstuk voor de introkids
van Elektrotechniek-groep
vijf, die maar liefst zeven-
entwintig kratjes stapel-
den. Volgens Demos-man
Vermeulen zijn de aan-
komend elektrotechnici
lang bezig geweest, maar
stond hun bouwwerk als
een huis. De prijs? “De eer
natuurlijk. Oh ja, én
eeuwige roem in Cursor, zo
heb ik ze beloofd.” /.
Foto: Bart van Overbeeke

Nijlpaard gesignaleerd 
op Hoofdgebouw

OOpp  mmaaaannddaagg  oomm  1188..2255  kkwwaamm  oopp  ddee  ssmmss--
sseerrvviiccee  hheett  vvoollggeennddee  bbeerriicchhtt  bbiinnnneenn::  ‘‘GGrrooeeppjjee
1100  vvaann  wwttbb  zziijjnn  nneerrddss!!  GGrr  hheett  nniijjllppaaaarrdd’’..  EEnn
ddaatt  hhaadd  PPuummbbaa  ((hheett  bbeettrreeffffeennddee  nniijjllppaaaarrdd,,
eeiiggeennddoomm  vvaann  WWeerrkkttuuiiggbboouuwwkkuunnddee  88))  bbeetteerr
nniieett  kkuunnnneenn  ddooeenn..  DDee  hheerreenn  vvaann  1100  lliieetteenn  hheett

eerr  nniieett  bbiijj  zziitttteenn  eenn  oonnttvvooeerrddeenn  hheett  bbeeeesstt  oopp
eeeenn  oonnbbeewwaaaakktt  ooggeennbblliikk  ttiijjddeennss  hheett  bboooogg--
sscchhiieetteenn  bbiijj  TThhêêttaa..  NNaa  eeeenn  llaannggee  ddaagg  iinn  eeeenn
ssnniikkhheettee  rruuggzzaakk  mmoocchhtt  hhiijj  eerr  eeiinnddeelliijjkk  wweeeerr
uuiitt..  OOpp  hheett  ddaakk  vvaann  hheett  HHooooffddggeebboouuww..
FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Winkelwagentjes in de bocht
HHeett  EEiinnddhhoovveennssee  rreeccoorrdd  wwiinnkkeellwwaaggeennttjjeess--
rraaccee  iiss  wwooeennssddaagg  iinn  eeeenn  ppaaaarr  uuuurr  aaaannzziieenn--
lliijjkk  aaaannggeesscchheerrpptt::  ddeeeedd  hheett  eeeerrssttee  tteeaamm  nnoogg
4433  sseeccoonnddeenn  oovveerr  hheett  ddoooorr  EESSCC  uuiittggeezzeettttee
ppaarrccoouurrss,,  ddee  wwiinnnnaaaarrss  hhaaddddeenn  eerr  sslleecchhttss
1111,,99  sseeccoonnddeenn  vvoooorr  nnooddiigg..  DDiiee  ttiijjdd  wweerrdd  vvllaakk
vvoooorr  hheett  eeiinnddee  ddoooorr  ggrrooeepp  BBMMTT  66  ggeerreeaallii--
sseeeerrdd,,    llaaaatt  JJaassppeerr  JJaannsseenn  ((1199))  vvaann  EESSCC

wweetteenn..  HHiijj  mmaaaakkttee  mmeett  zziijjnn  jjaaaarrcclluubb  hheett
ppaarrccoouurrss  nneett  bbuuiitteenn  ddee  BBuunnkkeerr..  EErr  kkwwaammeenn
tteellkkeennss  ttwweeee  tteeaammss  tteeggeelliijjkk  iinn  ddee  bbaaaann,,
mmaaaarr  uuiitteeiinnddeelliijjkk  bbeeppaaaallddee  aalllleeeenn  ddee
eeiinnddttiijjdd  wwiiee  eerr  mmeett  ddee  fflleess  BBaaccaarrddii  vvaannddoooorr
ggiinngg..  VVoollggeennss  JJaannsseenn  zziijjnn  eerr  wweell  kkaarrrreettjjeess
oommggeeggaaaann,,  mmaaaarr  rraaaakkttee  nniieemmaanndd  ggeewwoonndd..
FFoottoo’’ss::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

HHeett  iiss  hheeeett,,  jjee  hheebbtt  wwaatt  bbiieerrttjjeess  oopp  eenn  ddaann
mmooeett  jjee  ooookk  nnoogg  ddee  ttuunnee  vvaann  ddee  LLaammbbaaddaa
hheerrkkeennnneenn  eenn  bbiijjbbeehhoorreennddee  aarrttiieesstt  oopp--
nnooeemmeenn..  DDee  mmuuzziieekkqquuiizz  vvaann  ssttuuddeenntteennvveerr--
eenniiggiinngg  SSSSRREE  iinn  ddee  BBuunnkkeerr  ttrrookk  ggiisstteerreenn
hheeeell  wwaatt  bbeekkiijjkkss..  HHeett  pprriinncciippee  iiss  ssiimmppeell..  JJee
hhaannggtt  mmeett  ddrriiee  ggrrooeeppeenn  aaaann  ddee  bbaarr..  BBiijj  eellkkee
vvrraaaagg  mmooeett  eerr  eeeenn  aaddjjee  wwoorrddeenn  ggeettrrookkkkeenn..
DDeeggeennee  ddiiee  zz’’nn  ggllaass  hheett  ssnneellssttee  lleeeegg  hheeeefftt,,

mmaagg  ddee  vvrraaaagg  bbeeaannttwwoooorrddeenn..  HHeett  ggaaaatt
vvoooorraall  oomm  ddee  ttiitteell  eenn  aarrttiieesstt,,  mmaaaarr  ddee  ‘‘qquuiizz--
mmaasstteerrss’’  ggooooiieenn  eerr  zzoo  nnuu  eenn  ddaann  ooookk  ttoottaaaall
aannddeerree  vvrraaggeenn  tteeggeennaaaann  ddiiee  zzee  tteerr  pplleekkkkee
vveerrzziinnnneenn..  BBiijjvvoooorrbbeeeelldd  oovveerr  ssmmuurrffeenn--
nnaammeenn  ooff  aauuttoommeerrkkeenn..  HHeett  rreessuullttaaaatt::  eeeenn
hhoooopp  llooll  bbiijj  lleekkkkeerree  mmuuzziieekk  eenn  aaaarrddiigg  wwaatt
ddrraannkk  aacchhtteerr  ddee  kkiieezzeenn..  

Bunkertocht

Adje trekken op muziek



20 augustus 2009 Cursor
8/ Intro

Datum: 19.08.2009 21:04
Bericht: vraagje aan introcie van
TIW: hangt onze piemel al aan
het plafond? Groetjes, groepje 5
met dat lekkere lijf

Datum: 19.08.2009 20:51
Bericht: TN5 zegt: om te
kegelen, heb je ballen nodig!!

Datum: 19.08.2009 20:47
Bericht: TN5 zegt: wij kegelen er
flink wat bier in!

Datum: 19.08.2009 20:44
Bericht: TN5 kegelt zich een weg
door de cultuur.

Datum: 19.08.2009
20:30

Bericht: TN5 zegt: kegelen is ook
een sport! Kusjes van de ke-
gelaars

Datum: 19.08.2009 17:29
Bericht: @papa Vincent van ST:
Is je natte doos inmiddels
droog?

Datum: 19.08.2009 13:57
Bericht: @bmt9:Zuigzoen 
wedstrijd met een rietje? Harde
zuigzoenen van bmt6

Datum: 19.08.2009 12:59
Bericht: op pagina 4 van de
cursor van 19aug staat een type
fout bij t artikel over de sport-
training. De naam van onze ver-
eniging is Avalanche boarders.
Gr

Datum: 19.08.2009 12:51
Bericht: @WTB: wij
hebben tenminste
(g)rietjes! BMT6

Datum: 19.08.2009 12:20
Bericht: japie 6, team yoghurt:
alleen als ie ijs en ijskoud is!
Mama

Datum: 19.08.2009 12:09
Bericht: Japie 6, team yoghurt:
mager of vol.. Een beetje suiker
moet erbij! Kid 3

Datum: 19.08.2009 12:06
Bericht: Japie6, team Yoghurt:
het meest veelzijdige stukje
zuivel. Kid5

Datum: 19.08.2009 10:55
Bericht: BMT 6 zuigwe-
strijdje??? kusje BMT 9

Datum: 19.08.2009 10:43
Bericht: Doen we morgen wel
broodjes kaas? Een dier lief-
hebbende kus van alle moedige
vegetariers.

Datum: 19.08.2009 10:15

Bericht: elies, ik vind je toch wel
lief hoor. Discussietijgertje van
me! X i.

Datum: 19.08.2009 10:09
Bericht: Kapitein Iglo van Die
Bootsjunger van E eist rectifi-
catie van het citaat op pagina 6
Cursor 2. De markt was essen-
tieel en het bier vloeide rij-
kelijk..

Datum: 19.08.2009 09:50
Bericht: Schilder Arno, waarom
neem je je telefoon niet op, ik wil
graag een portret laten maken!
Papa met tieten van E4

Datum: 19.08.2009 09:48
Bericht: Dames gezocht die met
onze kegeltjes willen spelen,
kusjes TN5

Datum: 19.08.2009 09:36
Bericht: W in reactie op BMT:
jullie grietjes zuigen veel harder!

Datum: 19.08.2009 09:25
Bericht: 2 broodjes, wat denken
ze dat ze zijn, mieren?

Datum: 19.08.2009 09:23
Bericht: Groepje vijf gaat ie-
dereen te lijf! Groetjes, TIW
groepje 5

Datum: 19.08.2009 09:23
Bericht: groep Pumba het
nijlpaard is focking koning. Een
kid op de voorpagina en de be-
richtjes ownen. Check!

Datum: 19.08.2009 02:51
Bericht: groep 10 zijn geen
nerds, het zijn prima bierleve-
ranciers! Kusje groep nijlpaard
wtb 8

Datum: 19.08.2009 01:50
Bericht: Maakt mij nie uit! Lars

Datum: 19.08.2009 01:48
Bericht: Lars (E) had wel een 10

voor natuurkunde maar verder is
het een lui mannetje. Groeten,
zijn natuurkundeleraar

Datum: 19.08.2009 01:44
Bericht: Lars van Neus

Datum: 19.08.2009 00:27
Bericht: Pfff, het CIC slaat
Best’s/AEGEE’s gratis sangria
gewoon af! Saai!- E4

Het origineelste bericht kwam
gisteren van groep TN5.  Hoewel,
ze kegelden ons om met een
hele serie. Jullie kunnen aan het
rollen met een set bierkaarten.
Er wordt contact met jullie op-
genomen!

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

BBiijj  hheett  dduuoo  AAii  PPooeessjjee  iiss  hheett
‘‘aallttiijjdd  ddee  vvrraaaagg  wwiiee  eerr  ddee  bbrrooeekk
aaaann  hheeeefftt´́..  DDaatt  iiss  eeeenn  rraaaaddsseell
vvoooorr  hheennzzeellff  eenn  ssoommss  ooookk  vvoooorr
hhuunn  iinnttrrooggrrooeepp..  WWaanntt  wwaatt  jjee
zziieett,,  iiss  nniieett  wwaatt  hheett  lliijjkktt..
OOggeennsscchhiijjnnlliijjkk  iiss  ddee  rroobbuuuusstt
ssttaaaannddee  KKaarreell  WWiillsseennss  ddee
ooeerrppaappppaa  vvaann  TTeeaamm  YYoogghhuurrtt
vvaann  SScchheeiikkuunnddiiggee  TTeecchhnnoollooggiiee
eenn  ddee  ggeekknniieellddee  SStteepphhaanniiee  BBeexx
ddee  mmooeeddeerr  vvaann  ddee  iinnttooggrrooeepp..
MMaaaarr  sscchhiijjnn  bbeeddrriieeggtt,,  aall  ddooeett
hheett  ggeekklleeuurrddee  rrookkjjee  vvaann
WWiillsseennss  mmiisssscchhiieenn  aall  iieettss
aannddeerrss  vveerrmmooeeddeenn..  WWiillsseennss  iiss
ddoooorr  TTeeaamm  YYoogghhuurrtt  uunnaanniieemm
oommggeeddoooopptt  ttoott  mmaammmmaa  eenn  BBeexx
ttoott  ppaappppaa..  HHeett  lleevveerrtt  wweelllliicchhtt
vveerrwwaarrrriinngg  oopp,,  mmaaaarr  vvoooorr  ddee
iinnttrrookkiiddss  zziijjnn  ddee  rroollvveerrddee--
lliinnggeenn  wweell  dduuiiddeelliijjkk..  WWiillsseennss
zzoorrggtt  vvoooorr  hheett  eetteenn,,  BBeexx  nneeeemmtt
mmeeeerr  ddee  ttaaaakk  aallss  ́́ hhooooffdd  vvaann
hheett  ggeezziinn´́  oopp  zziicchh..  DDee  iinn--
ttrrookkiiddss  llaatteenn  wweetteenn  bblliijj  ttee  zziijjnn
mmeett  hhuunn  ppaappppaa  eenn  mmaammmmaa..  EEnn
aallss  zzee  ddaann  ttoocchh  mmooeetteenn  kkiieezzeenn
wwiiee  eerr  ddee  bbrrooeekk  aaaann  hheeeefftt??  DDaann
iiss  hheett,,  zzooaallss  aallttiijjdd,,  ttoocchh
mmooeeddeerrss..  

Outfit van de dag

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Fietsframefrommelen

De fietsen op de foto
hierboven, verzameld door
onafhankelijk studenten-
dispuut Tau, worden
geacht door een stalen
frame van ongeveer
twintig bij vijftien centi-
meter te kruipen. Onder
zachte dwang van zesen-
twintig introgroepjes van

Werktuigbouw. Er is geen
gereedschap toegestaan.
De klus moet met blote
handen en voeten worden
geklaard. Maar wie dit het
snelste lukt, krijgt dan ook
een prachtige prijs: een
heuse Candy wasmachine!
“Hij doet het niet meer,
maar dat zeggen we er niet

bij”, lacht sponsor Jesper
Sachteleben van de intro-
commissie.
Vrijdagochtend om half elf
gaan de eersteweeks werk-
tuigbouwkundigen een
poging wagen op het PTH-
veldje. Supporters zijn
welkom!
Foto: Bart van Overbeeke

Stoute kids gestraft: Dolfijn vangen, kuiten insmeren of de bierfles aan
NNaaaarr  ssoommmmiiggee  iinnttrrookkiinnddjjeess  hheebb  jjee  aallss  ppaappaa  ooff
mmaammaa  ggeeeenn  oommkkiijjkkeenn..  DDiiee  zziijjnn  eerr  ggeewwoooonn  oopp
ttiijjdd,,  ppaasssseenn  oopp  hhuunn  ssppuulllleenn,,  rraakkeenn  zzeellff  nniieett
zzooeekk  eenn  hhaalleenn  ooookk  ggeeeenn  aannddeerree  ssttoommmmiitteeiitteenn
uuiitt..  AAnnddeerree  iinnttrrookkiinnddjjeess  hheebbbbeenn  eecchhtteerr  hhaarrddee
mmaaaattrreeggeelleenn  nnooddiigg  oomm  eenniiggsszziinnss  iinn  hheett
ggaarreeeell  ttee  bblliijjvveenn..  EEnn  ssoommmmiiggee  ppaappaa’’ss  eenn
mmaammaa’’ss  ooookk  ttrroouuwweennss..  DDee  lleeuukkssttee  ssaannccttiieess
hheebbbbeenn  wwee  hhiieerr  oopp  eeeenn  rriijjttjjee  ggeezzeett..
DDee  llaaaattssttee  ttwweeee  bbiinnnneennkkoommeerrss  vvaann  TThhaa  UUnniitt
((WWeerrkkttuuiiggbboouuwwkkuunnddee))  mmooeetteenn  ddee  hheellee  ddaagg
ddee  zzeellffggeemmaaaakkttee  bbiieerrppllaannkk  ((eeeenn  vviieerrkkaannttee
mmeetteerr  hhoouutt  mmeett  ggllaass--ffoorrmmaaaatt  ggaatteenn  eerriinn))
mmeeeezzeeuulleenn..  EErrgg  zzwwaaaarr  eenn  oonnhhaannddiigg..  
TTeecchhnniisscchhee  IInnnnoovvaattiiee  WWeetteennsscchhaappppeenn  55::
TTiimmmmiiee  ((TTiimm  HHeellssppeerr))  wwaass  ddiinnssddaagg  ttee  llaaaatt  eenn
dduuss  ‘‘HHeett  HHaaaassjjee’’::  hhiijj  mmooeesstt  rroonnddllooppeenn  mmeett
eeeenn  kkeettttiinngg  mmeett  eeeenn  hhaaaassjjee  eenn  wwoorrtteellttjjeess
eerraaaann..  OOookk  mmooeesstt  hhiijj  zziijjnn  ggrrooeeppssggeennootteenn
ttrraakktteerreenn  oopp  eeeenn  vvllaaaaii--oonnttbbiijjttjjee..
VVeerrsscchhiilllleennddee  ssaannccttiieess  bbiijj  ggrrooeeppjjee  1111  vvaann
BBiioommeeddiisscchhee  TTeecchhnnoollooggiiee::  oopp  wwooeennssddaagg
wwoorrddeenn  llaattee  iinnttrrookkiiddss  mmeett  eeeenn  ddrriieedduubbbbeellee
sscchhrrooeeff  eenn  llaannddiinngg  ppllaatt  oopp  ddee  bbuuiikk  iinn  hheett
wwaatteerr  bbiijj  TThhèèttaa  ggeejjoonnaasstt..  EEeenn  aannddeerree  ssttrraaff  iiss
ddee  bbiieerr--iimmppootteennttvveerrkkllaarriinngg;;  ddaatt  bbeetteekkeenntt  ddee
rreesstt  vvaann  ddee  ddaagg  aalllleeeenn  wwaatteerr  ddrriinnkkeenn..  

IIrriiss  vvaann  BBeerrlloo  vvaann  BBoouuwwkkuunnddee  88  mmooeesstt  eeeenn
nniieeuuwwee  ddoollffiijjnn  vvaannggeenn  nnaaddaatt  zzee  hhaaaarr
mmaassccoottttee  wwaass  kkwwiijjttggeerraaaakktt..  
IInn  ggrrooeepp  EE11  ((EElleekkttrrootteecchhnniieekk))  wwoorrddtt  ddee
llaaaattssttee  llaaaattkkoommeerr  mmeett  eeeenn  hhaannddbbooeeii  aaaann  eeeenn
kkooffffeerrttjjee  ggeekkeetteenndd..  DDaaaarr  lloooopp  jjee  ddaann  ddee  hheellee
ddaagg  mmeeee  ttee  lleeuurreenn..  AAllss  eeeerrssttee  wwaass  PPaassqquuaall
vvaann  HHeeuummeenn  ddee  ppiinneeuutt..  HHeett  kkooffffeerrttjjee  iiss  bbeesstt
zzwwaaaarr,,  wwaanntt  eerr  zziitt  aalllleess  iinn  wwaatt  jjee  eevveennttuueeeell
aallss  ssttuuddeenntt  nnooddiigg  zzoouu  kkuunnnneenn  hheebbbbeenn::  vvaann
rreeppaarraattiieeppiillss  ((tteeggeenn  eeeenn  eevveennttuueellee  kkaatteerr)),,
ttaammppoonnss,,  RReedd  BBuullll,,  ppeennnneenn,,  aaaannsstteekkeerrss  eenn
ccoonnddoooommss  ttoott  eenn  mmeett  eeeenn  nnaaaaiisseettjjee..
EEaasstt  1177  vvaann  BBoouuwwkkuunnddee::  CChhrriiss  vvaann  DDrroonnkkeellaaaarr
eenn  TThhoommaass  ((aacchhtteerrnnaaaamm  oonnbbeekkeenndd))  wwaarreenn
ddiinnssddaagg  ‘‘DDee  GGeeddeeeellddee  KKoonniinngg’’..  ZZee  wwaarreenn  ttee
llaaaatt  eenn  mmooeesstteenn  mmeett  eeeenn  kkrroooonnttjjee  oopp  hheett
hhooooffdd  ddee  hheellee  ddaagg  hhuunn  ggrrooeepp  bbeeddiieenneenn..  DDaatt
bbeetteekkeennddee  oonnddeerr  mmeeeerr  ddee  ppoott  bbeehheerreenn  eenn
ddrraannkk  hhaalleenn..””
WWeerrkkttuuiiggbboouuwwkkuunnddee  1199::  PPaappaa  RRoobb  RRoonnaallddss
((iinn  hheett  eecchhtt  VVeerrsscchhoooorr))  zzwweeeett  zziicchh  kkaappoott  iinn
zziijjnn  bbiieerrfflleessjjeessppaakk  ((zziiee  ffoottoo))..  HHaadd  hhiijj  mmaaaarr
nniieett  ttoott  hhaallff  zzeess  mmooeetteenn  ddoooorrggaaaann  mmaaaann--
ddaaggaavvoonndd..  HHiijj  wwaass  sslleecchhttss  vviieerr  uuuurr  ttee  llaaaatt
oommddaatt  hhiijj  ddee  sstteekkkkeerr  vvaann  zziijjnn  wweekkkkeerr  ‘‘eerruuiitt
hhaadd  ggeesscchhoopptt’’..  

PPaappaa’’ss  PPééddéé  ((PPiieett))  eenn  AAmmaaddeeuuss  ((BBaass))  vvaann
BBoouuwwkkuunnddeeggrrooeeppjjee  1144::  ““WWiijj  wweerrkkeenn  nniieett  mmeett
ssttrraaffffeenn  mmaaaarr  mmeett  bbeelloonneenn..  AAllss  ddee  ppaappaa’’ss  oopp
ttiijjdd  zziijjnn  wwoorrddeenn  ddee  kkuuiitteenn  iinnggeessmmeeeerrdd  mmeett
zzoonnnneebbrraanndd..””  ZZee  hhaaddddeenn  ddiinnssddaagg  wwaaaarr--

sscchhiijjnnlliijjkk  vveerrbbrraannddee  kkuuiitteenn  wwaanntt  bbeeiiddee
ppaappaa’’ss  wwaarreenn  ttee  llaaaatt……
EEnn  ddeezzee  kkwwaamm  oopp  ddee  rreeddaaccttiiee  bbiinnnneenn  ppeerr  ssmmss::
““TTee  llaaaatt  bbiijj  bbmmtt55……..hheellee  ddaagg  55  kkiilloo  lloooodd
mmeeeenneemmeenn..  PPaappaa  wwaass  aallss  11ee  ttee  llaaaatt..””

Oproepjes

FFoottoo::  RRiieenn  MMeeuullmmaann


