
Regen, regen, regen
Als je van zon houdt, vallen de weers-
verwachtingen voor vandaag vies tegen.
Bij een temperatuur van 19 graden is 
het bewolkt en komt er een grote 
hoeveelheid water naar beneden, 
lokaal zelfs tientallen millimeters. 
Al hoeft lokaal natuurlijk niet Eindhovens
lokaal te zijn. Ook is er kans op licht
onweer bij een stevige westenwind.
Maar het gaat het om buien, dus hope-
lijk valt al het water binnen een korte
tijd en hebben we er verder vandaag
verder geen last meer van. 
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Intro

Laat wat van je horen!!!
De oproepjes- en twittersite van de Eindhovense studentensite Shift040
was gisteren nog niet echt goed op gang gekomen. Op wat spam van 
studentenverenigingen na waren er maar enkele echt originele berichten
via sms of twitter binnengedruppeld. Alleen groep 7EE kwam met enkele
walvisonvriendelijke mededelingen. 
Dat kan beter jongens en meisjes! Laat vandaag al die sms- en twitter-
duimen werken en stuur een boodschap, mededeling, hartekreet, 
liefdesverklaring, verwensing of levenswijsheid naar 1008 en begin 
je sms met ‘Shift040’, of twitter een bericht voorzien van de hashtag
‘#Schift040’. Je kunt ook een bericht plaatsen via de site van Shift040.
Dus pijnig jullie brakke hoofdjes en kijk wat anderen al de wereld 
ingestuurd hebben op www.shift040.nl/intro/2010/berichten. 
De origineelste mededelingen komen morgen in de IntroCursor en 
voor de echte knaller van die dag is er een groepsprijs te winnen.   

English 
articles/2,
3 and 5

Introweek opent de gordijnen
De verrassende act van Bencha Theater, voorafgaande aan de 
officiële opening van de TU/e Introweek 2010, viel duidelijk
in goede aarde bij de in het Auditorium verzamelde introkids
en -ouders. Decaan Sjoerd Romme, stand-in voor rector Hans
van Duijn, riep de nieuwkomers op om direct vol aan de bak
te gaan met de studie.

Begeleid door stemmige
muziek haalden twee bevallige
jongedames, gekleed in strakke
witte pakjes, gistermiddag in het
Auditorium acrobatische toeren
uit in, voor die gelegenheid 
opgehangen bordeauxrode gor-
dijnen. Na deze spectaculaire 
introductie was het tijd voor de
officiëlere onderdelen van de
opening, ingeleid door Li’ao
Wang, voorzitster van de
Centrale Introcommissie.
Sjoerd Romme, decaan van de 
faculteit Industrial Engineering
& Innovation Sciences, heette
namens de afwezige rector 
magnificus Hans van Duijn de
nieuwe studenten hartelijk
welkom aan de Eindhovense 
universiteit. Hij begon met een
persoonlijke noot, waarin hij 
terugblikte op zijn eigen intro-
ductie, zo’n dertig jaar geleden.
“Het is niet erg om onzeker of
zelfs zenuwachtig te zijn”, zo
hield hij zijn gehoor voor, “dat

hoort bij de overgang naar de
nieuwe levensfase die deze 
week voor jullie aanbreekt.” Hij
bereidde de nieuwe studenten
voor op het internationale 
karakter van de universiteit en
roemde de kwaliteit van het 
onderzoek (“na Oxford en
Cambridge het beste van
Europa”). Romme spoorde de
aankomende eerstejaars aan om
zich vooral vanaf het begin
maximaal voor de studie in te
zetten.
Na de decaan was het woord 
aan Henk Brink, wethouder
Economie, Werk en Beroeps-
onderwijs van Eindhoven. Brink
prees Eindhoven voor zijn rijke
uitgaansleven (Stratumseind)
en gaf aan dat de nieuwe 
studenten in de ambitieuze
hightech-regio Eindhoven ook
na hun studie goed zitten:
“technisch opgeleide professio-
nals zitten hier qua werkgelegen-
heid goed.” (TJ)

Big volgt Intro
Dignitates, een dispuut van
Technische Bedrijfskunde,
heeft wel een heel bijzondere
‘introgadget’. De dispuuts-
leden nemen deze week  een
big op sleeptouw. Ze hebben
hem zelfs een naam gegeven,
Bignie, dit omdat hun dispuut
meestal afgekort wordt tot
Digni. De big is op Marktplaats
gevonden en vertoeft nu in een
studentenhuis. Overdag mag
hij mee, maar ’s avonds de
kroeg in is nog een stap te ver.
Volgens Intropapa Bart Winter
roept de big alleen maar leuke
en lachende reacties op. Hij 
is nog een beetje schuw, maar
raakt steeds meer gewend aan
het ‘studentenleven’. Volgens
Winter wordt er goed op het
diertje gelet en wordt hij 
opperbest verzorgd. 



17 augustus 2010 Cursor
2/ Intro

Text: Sjoukje Kastelein
Photo: Bart van Overbeeke

They named themselves
Batallón los Locos: Batallion of
the insane. Although the name
is derived mostly from mother

Paula’s reputation – her
friends call her ‘La Loca’ – the
introduction kids do whatever

it takes to live up to their
name. One of them steals other
groups’ mascots like a magpie,

and another already had his
first run-in with Dutch law 

enforcement. These interna-
tional master students from

the faculty of Mathematics &
Computer Science are going 

for gold from day one.

They’re actually very easy-going,
Jochem Berndsen (Dutch) and
Paula Marin’s (Colombian)  ex-
tremely international maths
children. They’re having a great
time playing the name game that
allows them to hit each other with
a little foam rocket unless they
call out another group member’s

name in time. “It’s clear they’re
not shy. They’re older and all a bit
more outgoing. And they’re all
people who decided to study
abroad, which contrasts sharply
with most bachelor students,” say
Paula and Jochem. Jochem also
appreciates the fact that some of
his kids are older than he is. He’s
23, while his oldest kid is 25.
The group consists of no less
than nine nationalities: Turkish,
German, Greek, Romanian,
Indian, Mexican, Chinese, and a
Dutch daddy and Colombian
mommy. They seem to get along
perfectly well. Although it’s still a
little early for an in-depth in-
terview on group dynamics (at
the time of the interview they
have only known each other for
about half an hour), they are
clearly eager to make the most of
their introduction.
Any prejudices are nipped in the
bud immediately. German girl
Sissy (the fanatic mascot thief ) is
the only one to have visited the
Netherlands before. Jochem
cannot help but ask her about that

one thing the Dutch accuse the
Germans of when they’re on the
beach. “Did you dig holes in the
sand on the beach?” he demands.
Sissy looks at him, confused.
“Make holes in the beach? No, I
didn’t do that.”
How do the international
students feel about the Dutch 
so far? “Very friendly,” says
Romanian Oana Netu, backed up
by the rest of the group.
“Especially the police,” says the
Turkish Can Eren. Hold on. You
haven’t been in the Netherlands a
full two weeks, but you’ve
managed to get in trouble
already? “I went out with a friend.
We had some drinks and got a
joint at a coffeeshop. When we
got back to the bicycle stand, his
bike was gone. We notified a
police officer, but he said: ‘You’re
high, look again!’ So we went
back, and there it was.”
Can had been excited about 
the introduction for a while,
although he wasn’t too sure about
Eindhoven. “It’s nothing like
Rotterdam or Amsterdam.” But

when he ended up on Stratums-
eind on Saturday night, the long
street in the city center that’s
packed with pubs, he felt re-
assured.
Wearing their green army shirts,
their rocket pistols and their po-
sitive attitude they’re more than
ready for their week of ‘boot-
camp’, which is the theme that
study association GEWIS’ intro-
duction committee came up with.
The Chinese Lulu tells us – no
joke – that Chinese introductions
are more like actual, two-week
bootcamps. “Students have to
wear a uniform, they have to go to
bed at 11PM and the boys are 
separated from the girls.” She’s
definitely more comfortable with
the Dutch version. She likes
getting to know so many different
cultures. “It’s interesting to meet
people with different religions,
and I already learned some dif-
ferent cooking.”
How did daddy Jochem and
mommy Paula prepare for this
week? With a serious face,
Jochem explains about the

special mentor day where he and
Paula were trained for the
guiding of international
students, and he tells us he did
this last year as well. “And I learnt
how to swear in different lan-
guages!” Alright, let’s hear it.
“Nidai Lümaozi!” is Chinese and
literally translates as ‘You are
wearing a green hat,’ meaning
you are cheating. “Pula!” means
‘dick’ in Romanian, “Hijo de
puta” means ‘son of a bitch’ in
Spanish, and “Arschloch” is
German for ‘asshole’. “But I
think they will behave, and if not,
we still have the rocket pistols.”

Crazy but excited from day one
Batallón los Locos
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Nee, ze is zeker geen rockliefhebber. Dat
geeft Romy Spruit (19) ruiterlijk toe. Toch
wordt van haar verwacht dat ze deze week
deel uitmaakt van een rockband in 
oprichting, net als alle introgangers van
Industrial Design. Romy’s band heeft zelfs 
al een naam: Pussycat Pompoms, vernoemd
naar de cheerleaderattributen die de
kersverse rockgroep bij de Toys ‘R’ Us op 
de kop heeft getikt. Romy woont in Waalre,
maar slaapt deze week bij haar zus aan de
Stratumsedijk. “Dat is in het verlengde van
de kroegenstraat Stratumseind, dus dat 
komt goed uit”, lacht ze. Ook ons lijkt een
kruipend te overbruggen afstand wel een
voordeel. Romy is goed bekend in Eindhoven,
waar ze al een bijbaantje heeft in de horeca.
“Maandagmiddag hebben we punten
verdiend met allerlei opdrachten, zoals 
het maken van foto’s op bepaalde plekken.
We hebben op de bowlingbal aan de
Kennedylaan gestaan en gecrowdsurft.” 
De Pussycat Pompoms (zeven jongens, drie
meiden), vatten de opdrachten van de intro-
commissie creatief op. “We moesten in de
krant komen, dus hebben we een gat in 
een krant gemaakt en daar ons hoofd 
doorgestoken!” Nu is het haar echt gelukt.

Heinze Storck (19), introkid bij Bouwkunde, 
is de eerste dag al flink nat geworden. 
Bij Bouwkunde werden de zelfgemaakte
‘kastelen’ van karton en plastic met een
brandweerspuit getest en Heinze (“nee, ik
ben niet van Duitse afkomst, mijn ouders
vonden dit gewoon een leuke naam”) 
ontsprong de dans niet. Een glimlach kan 
er nog wel vanaf, maar hij moet toegeven 
dat het redelijk pijnlijk was. In het vooroor-
delenspel dat maandag werd gespeeld bij
Bouwkunde, zagen zijn groepsgenoten hem
aan voor iemand die dagelijks drie wodka 
en vier bier achterover kan slaan. Niets is
minder waar. “Ik ben altijd de enige die
nuchter is. Dat vind ik meer genieten.” 
In datzelfde spel werd overigens ook gezegd
dat Heinze gemakkelijk vier blonde dames
kan scoren. Dat was hij toch zeker niet van
plan, daarvoor vindt hij zijn vriendin in
Enschede veels te leuk.  Via de sms houdt 
hij haar volop op de hoogte. Oh ja, en dat 
hij een voetballer zou zijn, klopte ook al niet.
Heinze is een fervent boogschieter en gaat
zeker deze week een kijkje nemen bij de
training.

Bijna was  Peter Vodegel in Enschede
Biomedische Technologie gaan studeren,
maar uiteindelijk trokken de sportmogelijk-
heden van TU/e hem over de streep. Dat het
een vette steenworp vanaf zijn woonplaats
Mierlo ligt, is natuurlijk ook handig nu hij
nog geen kamer heeft gevonden. Als voor-
bereiding op de introweek heeft Peter een
slaapmat en slaapzak bij zich. Misschien 
legt hij die bij een groepsgenoot neer, of,
wanneer diens biologische paps en mams
bezwaar gaan maken, bij intropapa Geert.
Ook heeft Peter gelezen dat het thema van
BMT ‘Boeren, Mest en Tractors’ is en dat het
fijn zou zijn als hij daar rekening mee houdt
voor wat betreft de dresscode, maar daar
geeft onze zoon van het platteland geen
gehoor aan. De naam van zijn groep, de
Scheppekletsters, is dan weer wel zeer 
toepasselijk. 
We zijn benieuwd wat deze introweek met
Peter gaat doen. Met  zijn uithoudings-
vermogen zit het wel snor; nog onlangs 
trok hij twaalf dagen lopend door Canada. 
De enige luxe in deze survivaltocht was dat
hij zijn eten niet zelf hoefde te verzamelen,
maar mee kon nemen in zijn grote rugtas die
hij nu gebruikt voor zijn slaapzak en mat. 

She’d rather been a part of the group sporting
the fancy Delftware aprons. This week, 
the Chinese Min Zhou (22, master Applied
Physics) will have to make do with a dish-
washing brush. Which would go quite well
with the aprons, in a way. Who knows, the
aprons and brushes might find each other
during one of the many games involving
water and suds. “We look very strange with
this,” she says, looking down at her brush,
slightly dumbfounded. 
She has a tough week ahead of her, because
she doesn’t exactly love games. “I don’t like
games that much, my reaction isn’t that
quick. It’s intense!” When we talk to her 
early afternoon, she has just finished an 
introductory game: newspaper whack. 
She’s managed to remember at least half of
her group members’ names, which isn’t half
bad. Still, it’s not like she’ll be using them
much after the introduction, since the Applied
Physics student had to join the Mechanical
Engineering introduction program. You see,
the master Applied Physics only had two 
international applicants this year.

Romy Heinze Peter

Min

Proef op de som: introkids
wiskundig aan de tand gevoeld

Oefeningen staan op  www.wistue.nl. 
Meer info over het project vind je op 
http://w3.tue.nl/nl/diensten/stu/onderwijs/experience_mathness/

Een bottleneck voor het
voltooien van een TU/e-
studie is volgens univer-
sitair decanen het gebrek
aan wiskundig inzicht bij
aankomende studenten.
Cursor ging met enkele
sommen basiswiskunde
naar de borrel van
Werktuigbouwkunde.
Hoe los je de volgende
ongelijkheid op:
(x+2)·(x-3) <0?

“Oh, jongens toch”, zucht
Robin Smit.  “Dus een van
deze termen is kleiner dan
nul, dus x is kleiner dan 2
of x is pfffrrrr. Nee, x is
kleiner dan -2 of x is kleiner
dan 3 maar ze mogen het
niet allebei zijn.” Robin is,
gezien het niveau van 
afleiding uit de bar
Weeghconst, goed bezig.
Klaar voor opgave 2: het
bereik van de functie 
f(x) = 5+3· (sin(x))Ç is het
interval [a,b]. Bepaal a en b.
“Ik twijfel, je moet óf x aan
nul gelijk stellen, of de hele
formule. Wacht, ik roep
een hulplijn.”De eerste de
beste mama wordt erbij

gehaald. Geen idee. Robins
eigen papa dan. Ook niet.
Een andere papa kan het
wel.
Dan verschijnen Monique
Kramer en Yi Ying Chu,
groepsgenoten van elkaar.
De som ziet er bekend uit
voor ze. Wanneer ze met
pen en kartonnetje aan het
rekenen slaan, vertellen ze
dat ze bekend zijn met de
website waarop de TU/e
hen oefeningen aanbiedt.
1400 eerstejaars hebben
bij hun inschrijving een
account gekregen om
online oefeningen te doen
in wiskunde op de site van
Experience Mathness. Je
kunt het zien als een hulp-
middel om het wiskunde-
niveau op te krikken. In de
eerste week van september
krijgt iedere TU/e-student
een ingangstoets. Wat er
gebeurt met de uitslag van
die toets bepaalt iedere 
faculteit voor zich. 
Monique en Yi Ying
hebben de oefeningen
willen maken, maar
haakten af bij het invul-
proces. “Ziekelijk irritant”,

noemen ze de moeite die
gepaard ging met het 
intikken in de invulvakjes.
Wanneer dat beter gere-
geld zou zijn, zouden ze er
meer tijd aan besteden. 
Universitair hoofddocent
Wiskunde Hans Cuypers is
projectcoördinator van
Experience Mathness. In
samenwerking met STU
heeft hij een oefenpro-
gramma ontwikkeld dat is
aangevuld met studietips.
“Inmiddels hebben 700
studenten ingelogd.
Daarvan hebben 400
mensen serieus opgaven
gemaakt. Enkele stu-
denten hebben zelfs meer
dan duizend sommen
gemaakt. Ik schat dat ze
daar 3000 minuten, dus
vijftig uur, mee bezig zijn
geweest. Er is zelfs een
persoon -in Nederland- die
zes nachten achtereen in
de uren 3.00u  tot 4.00u
heeft geoefend.” In
oktober volgt een herha-
lingstoets voor mensen die
hem in september niet
halen.

PARTYTIME
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Technische Natuurkunde pakt dit jaar uit met een competitie over twee dagen: groepjes nemen
het op maandagmiddag en dinsdagochtend tegen elkaar op onder de noemers ‘Op slag van
maandag’ en Doldwaze dinsdag’. Zoals gebruikelijk gaat het om ludieke spellen, vertelt Arjen
Bos, tweedejaars student Technische Natuurkunde en voorzitter van de introcommissie van TN.
Zo is er koeienvoetbal. Hoe werkt dat? De deelnemers krijgen bekertjes op hun ogen met een
gat in de bodem. Het resultaat is dat je -net als koeien- alleen opzij kunt kijken en de bal dus
maar met een oog tegelijk kunt zien. Niet bevorderlijk voor het gevoel voor diepte. En dat is
goed te zien aan het spelverloop.
Leukste onderdeel voor de introkindjes is misschien wel nog wel het spel waarbij ze hun 
intro-ouders zo smerig mogelijk moeten maken met behulp van pindakaas, nutella, slagroom,
boter, jam, hagelslag, appelstroop en eieren. Punten worden toegekend na subjectieve 
beoordeling door de jury. Volgens Arjen Bos zijn er bonuspunten toegekend voor creatieve
handelingen als het smeren van boter in oren en het gooien van eieren van een afstand. 
Na afloop worden de intro-ouders met grof geweld schoongespoten.
Spectaculair is ook het sumoworstelen in pakken die worden opgeblazen met een Makita-
‘föhn’. De nuldejaars krijgen een helm op en dat is nodig ook, want het gaat er bikkelhard 
aan toe. “Je krijgt geen lucht in dit pak”, hijgt introkind Bas Hoogzaad (18). “Maar ik heb 
wel met 3-0 gewonnen”, voegt hij er trots aan toe. “Dat mag je wel opschrijven.” Hij is erg 
te spreken over de sfeer van de intro, die op dat moment nog maar enkele uren bezig is. 
“Je leert elkaar razendsnel
kennen. De papa’s zijn 
fanatiek en lekker gek. 
Het is heel gezellig, echt
Brabants.” En dat weet de
lange jongen met blonde
krullen uit Schijndel wel 
te waarderen. 
Vandaag (dinsdag) wordt 
de strijd vervolgd met onder
meer speciaal geprepareerde
fietsen, opblaastafelvoetbal
en een muziekquiz. (TJ)

Fysici gaan los in spellenslag Waterballet bij het bouwen van
kastelen bij Bouwkunde
Poncho’s, zwembroeken en zelfs zwembandjes kwamen eraan te pas. Het mocht allemaal 
niet baten. Iedere Introkid en alle papa’s en mama’s konden hun ondergoed uitwringen nadat
ze hun ‘kasteel’ hadden laten testen. Nu ja, kasteel, het was vooral een hoop karton en plastic
waarmee de brandweerspuit korte metten maakte. Het gegil en gelach gaat ook aan voorbij-
gangers niet onopgemerkt voorbij. De activiteit trekt een hoop bekijks. Kitty de Boer en
Marjolijn Benen van groepje 2 wachten nog op hun beurt. “Ik wist niet dat ze zo lang door
zouden gaan. We weten één ding zeker, en dat is dat we doorweekt raken.” 
De Introgangers hadden die middag spellen gedaan en met elke goed uitgevoerde opdracht,
verdienden ze een materiaal. Sommige nuldejaars waren nog zo creatief dat ze een stellage
aan een boom bevestigden. Allemaal verloren moeite, maar de lol was er niet minder om. 
De enige troost voor de natte ‘kids’; degenen die hen met de brandweerslang te lijf gingen
werden op hun beurt weer besmeurd met vla en andere smurrie.
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Scheikundigen doen vieze spelletjes

Foto:Rien Meulman

“Dit is goede gel”, lacht
Mark Fronen (18), introkid
bij Scheikundige
Technologie. Hij wrijft de
vla nog eens extra door
zijn haar. Het ‘vla voeren’
tussen hem en groepsge-
noot Rick Jonkers (19) ver-
liep niet helemaal vlekke-
loos, letterlijk. “We wisten
dat het zo zou aflopen”,
lachen ze. Ze maakten het

nog net niet zo bont als
Intropapa- en mama Eric
Thijs en Sabrina van
Oerle. Die gooiden vla in
elkaars snorkel en gingen
elkaar met pakken vla te
lijf. Erics opmerking “Hé,
geen aardbeienvla, die is
veel te lekker om zo te
eten”, had helaas geen
effect. En waren de stu-
denten daar al niet vies

van geworden, dan was
het wel van het eiergooien
of bij het kegelen- waarbij
de nuldejaars al buikglij-
dend flessen om moesten
zien te krijgen. Nee, de tip
van de Introcommissie om
oude kleren mee te
nemen, was zeker geen
overbodige luxe. 

Fo
to

: B
ar

tv
an

 O
ve

rb
ee

ke

Ludieke 
oproep 
voor een 
slaapplaats
op matras

Bouwkundestudenten die
hun dorst willen lessen,
kunnen deze week op
maandag en dinsdag de 
watertaxi op afroep laten
komen. Met de slogan
‘Water tegen de kater’
brengt BAM Utiliteitsbouw
deze week het bedrijf bij
studenten onder de

aandacht. Vorig jaar had 
het bedrijf een koffieactie,
maar het snikhete weer 
van vorig jaar deed de kelen
niet zozeer naar koffie
hunkeren. Frank Ponjé,
projectontwikkelaar bij
BAM en TU/e-alumnus,
vertelt dat daarom dit jaar
voor water is gekozen. 

En ook al is het niet zo heet,
volgens Ponjé wordt er toch
geregeld appèl op de taxi
gedaan. ’s Avonds zijn er
bekerhouders uitgedeeld.
Voor wie vandaag nog 
behoefte heeft aan water, 
de taxi is bereikbaar via 
06-47211124.

Foto:Bart van Overbeeke

Water tegen de kater
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Bencha Theatre’s sur-
prising act that preceded
the official opening of
the TU/e Introduction
week 2010 went down
rather well with both 
introduction kids and
parents, who had all
assembled at the
Auditorium. Dean Sjoerd
Romme, Rector Hans van
Duijn’s stand-in for the
occasion, called upon all
newcomers to go ahead
and give their studies
a 100 percent from the
get-go. 
Accompanied by solemn
music, two graceful
young ladies clad in tight
white suits performed
daredevil acrobatic
stunts in the Auditorium
yesterday afternoon,
hanging from burgundy
curtains that were put
there for the occasion.
After this spectacular 
introduction, it was time

for the opening’s more
official items which were
introduced by the head of
the Central Introduction
Committee, Li’ao Wang.
On behalf of Rector Hans
van Duijn, who was
absent, Dean Sjoerd
Romme of the faculty of
Industrial Engineering &
Innovation Sciences
extended a warm
welcome to the new
students of the
Eindhoven University. 
He started his speech on
a personal note as he 
reminisced about his
own introduction period,
about thirty years ago.
“It’s fine if you’re inse-
cure or even nervous,” 
he told his listeners, “it
all comes with the transi-
tion to a new period in
your lives that starts this
week.” He prepared the
new students for the
University’s internatio-

nal character and praised
the quality of research
(“Europe’s finest after
Oxford and Cambridge”).
Romme also urged all
first year students to 
dedicate themselves to
their studies right from
the very start.
After the dean’s talk, the
floor was Henk Brink’s,
the Eindhoven alderman
for Economy, Employ-
ment and Vocational
Training. Brink praised
Eindhoven for its rich
night life (Stratumseind)
and pointed out that new
students picked a good
area when they decided
to come to this ambitious
high-tech region–during
as well as after their
studies: “as far as
employment is concerned,
this area is great for 
engineering profes-
sionals”. 

Introduction week has come
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Let’s hear it!!!
The announcement and twitter page of Eindhoven student site Shift040 knew a bit of a slow
start yesterday. Apart from some student association spam, the page received only a few 
genuinely original texts and tweets. Group 7EE was the only one to broadcast several whale-
unfriendly messages.

Come on boys and girls: you can do better than this! Get those text and tweet thumbs ready
and send your messages, announcements, heartfelt cries, declarations of love, curses and
advice to 1008 and start your text with ‘Shift040’. You can also leave a message on Twitter
using the hashtag ‘#Shift040’. Finally, you can leave a message on the Shift040 website.
So rack your hung-over brains and see what others already shared with the world at
www.shift040.nl/intro/2010/berichten. The most original messages will be featured in 
tomorrow’s IntroCursor, and the day’s very best wins a group prize.

Delftware suits all
The international students of the master Mechanical Engineering were frenzied and asked 
their dads: “Why did you buy us something from Delft, man?” They are talking about the kitchen
aprons with the Delftware design. But the truth is they actually kind of like the wooden shoes
and tulips on the aprons, and on top of that the gadget provides ample space to write down 
the names of the introduction kids. Daddies Sundar and Jeroen assured their students that 
it’s not the worst item ever. “Last year we had pink bras, this isn’t the worst.”

No intro for sissies – or is it?
Had it been pouring yesterday, the Maths & Computer Science kids would have played inside.
After all, although the faculty’s theme is ‘Bootcamp’, there is much love for the new batch.
“We don’t want them to fall ill on their first day,” says Leanne Scheepers, a concerned
member of the intro committee. Luckily (or unfortunately), it didn’t rain, so the kids were
forced to do push-ups, throw benches, do crunches and ‘sponge’ their mentors. All this 
resulted in extra bullets, which were vital to the game that forms a connecting thread 
throughout the week. Come Friday, the bootcamp competition will be concluded with 
a spectacular final game. Unfortunately, the committee can’t disclose anything about 
that yet…

Water ballet while building castles
There were ponchos, swim trunks and even rubber rings. All to no avail. Each and every
introduction kid of the Architecture, Building and Planning department and all daddies
and mommies were soaked to the bone after getting their ‘castle’ tested. Well, actually
they’re not so much castles as heaps of cardboard and plastic that the hose dealt with.
The screaming and laughing did not go unnoticed by passers-by. The activity attracted 
a lot of attention. Kitty de Boer and Marjolein Benen of group 2 are awaiting their turn. 
“I didn’t realize they’d go on and on. One thing’s for sure: we’re going to get sopping wet!”
That afternoon, the intro kids had been playing games. For every assignment they 
accomplished, they received a material. Some freshmen were creative enough to fasten
their product to a tree. It was all useless, but it was fun. The wet kids’ consolation? Those
that attacked them with the hose were all daubed with custard and other goo afterwards.
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De Volkskrant heeft een superaanbieding voor studenten. Neem nu voor een jaar een studenten-
abonnement op de Volkskrant en je krijgt 50% korting en een supertrendy fiets. Je betaalt slechts € 13,45 per maand 
en krijgt een Johnny Loco beachbiker cadeau. Ga nu naar volkskrant.nl/fiets om gebruik te maken van dit tijdelijke aanbod!*

Alleen voor studenten:

vk.nl/fiets

*Alle info en voorwaarden op vk.nl/fiets

50%
korting
op de Volkskrant

+ gratis
trendy fiets

Snel veel geld verdienen in EINDHOVEN?! 
Modern bedrijf zoekt 50 fulltime/ parttime callcentermedewerkers

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

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

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

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

Reacties graag doorsturen naar vacatures@holfin.nl

HOLLAND
FINANCIALS BV

F I N A N C I E E L  A D V I E S
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Hoe later op de
middag, hoe meer
punten er werden
gescoord bij het
spelletje ‘kledinglijn’,
één van de popu-
lairdere onderdelen
van de kennis-
makingsspelletjes
van Biomedische
Technologie.  Intro-
groepjes moesten een
zo lang mogelijke lijn
knopen van kledings-
stukken. Van de
vierde vloer van W-
hoog tot de eerste ver-
dieping hing die lijn
naar beneden. Iedere
broek, sok, veter of
trui leverde een punt
op. Bij het raken van
de  grond verdubbelde dat
punt en ondergoed was
goed voor vijf punten. 
Trotse winnaar werd de
groep Scheppekletsers met
maar liefst 175 punten.
Papa Daniel  kon zijn
vreugde over de eerste
plaats niet de baas; hij

wierp van blijdschap zijn
laatste schaamlapje, een
kartonnen doos, over de
balustrade . Trots stuurde
zijn introkids de redactie
ook deze foto toe, maar díe
foto houden we lekker voor
onszelf.

Blije dozen bij BMT Geen Intro voor mietjes, alhoewel?

Meer van de maandag

Als het geregend had gisteren, dan hadden
de kids van Wiskunde & Informatica lekker
binnen mogen spelen. Want hoewel
‘Bootcamp’ het thema is op de faculteit,
liefde voor de kersverse aanwinst is er wel.
“We willen niet dat ze op de eerste dag ziek
worden”, aldus een bezorgde Leanne
Scheepers van de introcommissie. Maar ge-
lukkig (of helaas) bleef het droog, en dus
moesten de kids zonder pardon opdrukken,
met banken gooien, buikspieroefeningen
doen en hun begeleiders alsnog nat
‘sponzen’. Dit alles was goed voor extra
kogels, die belangrijk zijn voor het spel dat
als rode draad door de Introductieweek loopt.
Op vrijdag wordt de bootcampcompetitie af-
gesloten met een spectaculair eindspel. Maar
helaas mag de commissie daar nog niets
naders over vertellen.
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Foto’s: Rien Meulman 



17 augustus 2010 Cursor
8/ Intro

Vraag een offerte aan via djoseropmaat.nl

Groepsrondreizen op maat naar:
Afrika, Azië, Midden-Oosten en Latijns-Amerika

WEG MET DJOSER

Bob van Kessel (18) gaat maandag als fee door het leven. Met een roze pleeborstel op z’n
kop en een fleurige ketting om z’n nek doet hij een frivool dansje. Hij speelt hij zijn rol met
verve. Om het plaatje te completeren heeft hij constant een houten bierhouder bij zich,
waarop de teksten ‘Wij houden van…een meter bier’ en ‘Deze 11 slepen ons er doorheen’
staan. “I’m just fagging up the place”, lacht hij, terwijl hij een vrouwelijk gebaar maakt. 
Hij heeft het maar druk met z’n outfit, want om de haverklap valt de borstel van zijn hoofd
tijdens de spelletjes die hij met andere introkids van Scheikundige Technologie uitvoert op
het TeMa-veld. Het lijkt hem niet te deren en gelukkig zijn zijn groepsgenoten zo schappelijk
om de bierhouder zo nu en dan over te nemen. Bierhouder Bob (what’s in a name?) heeft
vandaag niet als enige een wc-borstel op z’n kop. Ook de andere kids van zijn groepje zijn 
de klos, maar dan uitgedost met een bescheidenere witte variant. Iedere dag moet iemand
de ‘fee’ zijn en de student in spe uit Valkenburg vond het niet zo’n probleem om als eerste
die rol op zich te nemen. “Als iets me leuk lijkt, doe ik het wel”, zegt Bob sportief.

Foto: Rien Meulman 

Foto: Rien Meulman 

Outfit van de dag

Blauwe mannen, baarden en bierauto’s
Bij Electrical Engineering
hebben ze geen punten-
telling nodig om het fa-
natisme van de intro-
groepjes aan te wakkeren.
Op het veldje achter het
Impulsgebouw knokten de
teams van studiever-
eniging Thor maandag-
middag op leven en dood
(en met een brede
glimlach) op een parcours

waarop werd gesleept met
water, kratten en le-
vensgrote strandballen. En
dat alles om zo snel mo-
gelijk het touw van de te-
genstander te kunnen ont-
warren. Begrijpt u het nog?
Het goudgele vocht dat uit
de achterbak van een
speciaal geprepareerde
Bavaria-auto vloeide, droeg
bij aan de jolige stemming.

Smurfen, mannen met
baarden en rare hoeden.
Bij Thor is het een week per
jaar de normaalste zaak
van de wereld. Dat leren
ook de iets minder buite-
nissig uitgedoste interna-
tionale masterstudenten,
die zich het bier goed laten
smaken. 


