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Heet!
Het belooft mooi weer te worden vandaag. De kans is groot dat als je dit
blaadje leest de temperatuur in de
richting van de 33 graden is gegaan
en het misschien wel de warmste dag
van het jaar is. Kan jouw doegroep in
die hitte de bestorming van de Bastille
doorkomen? Om het uit te houden is
het belangrijk dat je veel drinkt!
Maar later op de middag gaat het onweren. Als dit weer in conflict komt
met het programma zullen alle deelnemers van de Kick-IN op de hoogte
worden gebracht middels een sms
bericht. Natuurlijk kan er ook altijd om
informatie worden gevraagd bij de infobalie.

Voor een Break;
rondje Oude Markt
Toe aan een Break? Wij nemen je elke
uitgave mee naar zes unieke kroegen
op en rondom de Oude Markt. Elke
kroeg krijgt van ons een rapportcijfer,
lettend op de basiselementen voor
een goede avond: Eten/Drinken, Gezelligheid, Muziek en de Prijs.
Vandaag zijn we op bezoek bij de San
Remo. Deze kleine gezellige kroeg is
te vinden op de buitenring om de oude
markt heen, de Stadsgravenstraat, op
nummer 53.
Een café gemakkelijk te herkennen
aan de vlaggetjes aan de gevel. Eenmaal binnen wordt je altijd begroet door
Willem, gezellig en altijd wel in voor een
praatje.
lees verder op pagina 4

Kick-IN TV
Vandaag zal Kick-IN TV met twee charmate presentatrices een studentenhuis in Enschede binnenvallen. Weet
jij waar het is?

Van de infobalie
De kop is eraf, vandaag is de KickIn dan echt begonnen. Ook bij de balie
was dit goed te merken. Nadat we in alle
vroegte onze caravan een mooi plekje
hadden gegeven, kon het opbouwen
beginnen. De een na de andere superactivist kwam zich melden om de handen uit de mouwen te steken.
Zowel de registratie als het openingsfestival waren in een uurtje opgebouwd.
Vele mensen hebben de weg naar de
EHBO weten te vinden. Dit kwam mede
door het zonnetje dat de hele dag fel
is blijven schijnen. Ons weermannetje
vertelde ons dat het morgen nog warmer wordt dan vandaag. Dit in combinatie met de sportieve activiteiten van
morgen zorgen ervoor dat je goed moet
blijven eten en drinken. EHBO bedankt
voor de tip!
Een andere nuttige tip is het veelvuldig gebruik van de desinfecterende
zeep die iedereen heeft meegekregen
tijdens de registratie. Behalve het verkleinen van de kans op verspreiding van
enge micro-organismen en virussen, bijvoorbeeld die uit Mexico, blijkt het om
de een of andere reden ook wespen te
weren.

In de Rollercoaster
met...

in het kort

Wie zijn jullie?
Tony: Ik ben Tony Damen, voorzitter van
IK 2009. Naast de IK studeer ik Civiele
Techniek, en ga nu het vierde jaar in. Ik
roei bij studentenzeilvereniging Euros,
daar heb ik naast het wedstrijd roeien
ook verschillende commissies gedaan
en ik heb de introductie een keer georganiseerd.

Ook de doegroepenmarkten zijn behoorlijk vlot verlopen dit jaar. Het zou
natuurlijk zo kunnen dat dit komt doordat er niet zoveel eerstejaars zijn die het
voor elkaar kregen om hun eerstejaarskaart in de eerste uren van de intro kwijt
te raken ;-)
Last but not least, wensen wij Marjolein een hele fijne verjaardag toe, gefeliciteerd!

VB centimeter stand
Miranda - 4
Yorinf - 3
Totally Wombats - 3
Whap - 2
Villa 65 - 1
Annie 19 - 1
Glorie van Twente - 1
Bonoboot - 1
Harambee - 1
Vrije Konijnenvogels - 1
TuinTegel - 1

Waarom de Kick-In?
Tony: Omdat het vet is en omdat het
kan. Mijn slogan voor de Kick-In is dan
ook: alles kan!

Hoi! Gisteren was me het dagje wel.
Het levert wel weer leuke getalletjes op.
Kijk maar: gisteren registreerde ik 1074
deelnemers, die we vervolgens in 114
doegroepen hebben weten te krijgen.
Dat is trouwens altijd een leuk stressmomentje, die doegroepenmarkt. Natuurlijk waren er weer opleidingen sneller klaar met eten (of juist langzamer)
waardoor alles wat sneller (of langzamer) moest. Maar het is weer gelukt.
En de IK-Balie-iDB-deelnemerspool
(we deden een maand voor de Kick-In
een schatting van het aantal deelnemers): Mart won door het aantal deelnemers om 16.00 uur exact te schatten!
Hij gaat aan de haal met een portie eeuwige roem.
Vandaag is de bonnenmarkt, waarvoor gisteravond om 23.30 uur al ruim
5300 bonnen zijn gereserveerd voor iets
meer dan 70 doegroepen.

Jarigen
Gido Akse
ES-BSc - BFB Schrobbelèr
Sven Fontijn
TBK-BSc - Týr.
Marloes Jansen
TG-BSc - Sneakerz
Simon Meulenbeek
PSY-BSc - AEGEE II

Je mag natuurlijk wel zoenen, dat moet wel genoeg
gebeuren tijdens de intro!

Marleen: Ik ben Marleen Molenaar en
samen met Marijke doen wij de verzorging van de IK. Dat betekent dat als een
activist honger of dorst krijgt hij of zij een
schreeuw kan geven en dan komen wij
langs. Maar eigenlijk zijn we dan al telaat want het is de bedoeling dat we al
drinken hebben voor jou voor je dorst
krijgt. Daarnaast maken we ook wat
schoon en doen we boodschappen!

Donderdag – individueel Dan Bundelen

Zijn er al rare dingen gebeurd?
Tony: Tot nu toe gaat alles goed. We lopen het programma netjes af, de registratie kon op tijd beginnen en alle tenten
en stands zijn opgebouwd.
Marleen: We hebben gezongen voor
onze EHBO dame Jolanda, want die is
jarig vandaag!
Hoe zien de komende 36 uur eruit?
Tony: Ik ben voornamelijk druk met regelen en bellen, een beetje observeren
hoe de dingen verlopen maar ook gewoon genieten van hoe alles zo goed
gaat. Het is de vrucht van maanden
voorbereiding.

Gaat er ook nog een biertje in?
Tony: Ja, vanavond gaan we wel even
vieren dat de eerste dag zo goed ging.
Wat zouden jullie de 1e jaars nog mee
willen geven?
Tony: Kijk vooral wat er allemaal staat in
het programma en probeer dat zoveel
mogelijk mee te pakken, maak er een
top Kick-In van!
Marleen: Drink genoeg op deze warme
dagen. Maar niet uit elkaars flesjes in
verband met de griep. Je mag natuurlijk
wel zoenen, dat moet wel genoeg gebeuren tijdens de intro!

“Het is elf over elf, goedemorgen,
Lady Gaga op Kick-In FM. Zometeen schakelen we weer over naar
verslaggever Nelleke op de campus.
Verder hebben we muziek onderweg
van David Guetta, De Jeugd van Te-

genwoordig en dit zijn de Black Eyed
Peas op Kick-In FM.” Zomaar een
quote van één van de dj’s van Kick-In
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Student Union. De juiste balans!

Student Union. The right balance!

De Student Union is de randvoorwaarde om het maximale uit The Student Union is the prerequisite to get the most out of your
Jaargang 7, Nummer 4, Oktober 2008
je studententijd te halen! Zij is het centrale aanspreekpunt
voor student time! It is the central institution for all extracurricular
alle studentenactiviteiten die naast de studie plaatsvinden.
student activities.
Bijna alle 100 studentenorganisaties die de Universiteit
Twente telt zijn bij de Student Union aangesloten. Al deze
organisaties hebben hun eigen karakter en organiseren hun
eigen activiteiten.
Het unieke aan de Student Union is dat studenten zélf bepalen
wat er gebeurt op het gebied van studentenactiviteiten en
studentenvoorzieningen. Het bestuur, dat uit studenten bestaat,
zorgt ervoor dat er zoveel mogelijk activiteiten vóór en dóór
studenten georganiseerd worden.
Namens alle UT-studenten overlegt het bestuur van de Student
Union met het College van Bestuur en is ze verantwoordelijk
voor alles wat niet met de studie te maken heeft. Deze vorm
van studentenzelfbestuur is uniek in Nederland!
Kijk op www.studentenunion.utwente.nl om te zien wat de
Student Union voor jou kan betekenen!

Almost all 100 student clubs at the University of Twente are
associated with the Student Union. All these organizations have
their own characteristics and organize their own activities.
The unique feature of the Student Union is that students
themselves decide what happens in the area of student activities
and student facilities. The board, which consists of students,
ensures that as many activities as possible are organized for
and by students.

Student
Union
Student
Union
Universiteit Twente
Universiteit Twente

On behalf of all UT students, the Student Union board talks to
the governing body and is responsible for everything outside
of the academic curriculum. This form of autonomous student
management is unique in the Netherlands!
Check www.studentunion.utwente.nl to see what the Student
Union can do for you!

Student
Union
Universiteit Twente

Bastille, kamer 332
Postbus 217
7500 AE Enschede

Telefoon: 053 489 8006
Fax:
053 489 4433

studentunion@union.utwente.nl
www.studentunion.utwente.nl
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Al vele jaren weten opdrachtgevers op het terrein
van de Universiteit Twente de weg naar de VDAgroep te vinden. En dat is natuurlijk niet voor niets!
Met onze uitgebreide mogelijkheden op grafimediagebied helpen wij ook ú graag aan een passende oplossing. Of het nu gaat om magazines, verslagen, fly-

Kick-In FM is een idee van Elger van
der Wel (Telematica) en Thomas van
Vliet (Industrieel Ontwerpen). Ze kennen elkaar sinds 2005 toen ze samen
een studentenprogramma maakten bij

Enschede FM. “Vorig jaar stapten we
met een droom naar de introductiecommissie: een eigen radiozender tijdens
de introductieperiode. Het idee werd
met enthousiasme ontvangen en zo
ontstond vorig jaar IK-Radio”, aldus Elger van der Wel.
Nu, een jaar later, heeft het radioproject een vervolg gekregen: Kick-In FM.
“We hebben een vrachtwagen vol apparatuur gehuurd en daarmee in de Union
Bar een professionele radiostudio gebouwd. Via een zender op het dak van
de Bastille zenden we het uit op 106.9
FM. Daarnaast hebben we apparatuur
om live verslag te doen van alle activiteiten tijdens de Kick-In”, zo vertelt Thomas van Vliet.
Kick-In FM is 24 uur per dag te beluisteren. Voor meer informatie en voor het
aanvragen van plaatjes check je www.
dekick-in.nl of luister je naar 106.9 FM.
Je kunt ook smsen naar 4414, je typt
dan eerst KICK STUDIO en dan je berichtje!

het graag voor u.
Kijk voor meer informatie op www.vda-groep.nl

Hengelosestraat 547, Enschede
Tel.: 053-4333777

advertentie
4018437-adv tbv Introkrant.indd 1

Van opening naar
bestorming

Gisteren ben jij, aankomend student,
aangekomen op een in de zon badende
universiteit. Je hebt wat rondgeslenterd
over de boordevolle Drienerlolaan en
bent vast en zeker gestrikt voor allerlei
verenigingen. Of je hebt gewoon gerelaxed op het terras natuurlijk. De openingsshow heeft je misschien wat overdonderd; er staat je een heleboel moois
te wachten de komende 9 dagen! Aan
het einde van de middag is onder rennende begeleiding van spraakwaterval
Eelco de groepsfoto gemaakt; zie www.
dekick-in.nl.
Vandaag is vol sportieve uitdagingen,
beginnend met de warming-up en het
afhalen van een drankenplank. Deze
plank kun je beter niet laten brassen tijdens de teambuildingsactiviteiten; dan
mis je kortingen ‘s avonds op je bier/fris.
Aan het einde van de middag kun je op
een lastig parcours aantonen dat jouw
doegroep een écht team is. Klauteren,
nat worden, wiebelen, gedrild worden:
het hoort er allemaal bij op deze stormbaan. Laat je door alle tegenslagen niet
van je doel afhouden: de Vestingbar
veroveren en welverdiend (eventueel
goudgeel) vocht tot je nemen!
Tot slot: mocht je vinden dat jouw
doegroepouders niet goed voor je zorgen, wanhoop niet! In Berlijn is een stel
ouders nu onderwerp van gerechtelijk
onderzoek. Deze ouders hadden hun
twee kinderen niet van het kinderdagverblijf opgehaald, waardoor zij er de
nacht door moesten brengen. Het kan
dus erger.....

vic

Bier is goed voor de
vrouw
Regelmatig een biertje drinken kan vrouwen beschermen tegen botontkalking.
Een Spaanse studie onder 1700 vrouwen bracht aan het licht dat vrouwen die
niet vies zijn van een biertje, een betere
botstructuur hebben dan vrouwen die
geen bier drinken. Niet de alcohol, maar
de hoge mate van silicium, kiezelzuur,
in bier zou dit positieve effect teweegbrengen. Silicium houdt botten stevig en
stimuleert de aanmaak van nieuw bot.
Binnen het westerse voedingspatroon
is bier een belangrijke leverancier van
silicium. Terwijl het drinken van een
biertje per dag dus juist gezond
kan zijn, moet men altijd met mate
drinken. Vrouwen moeten niet meer
dan 21 biertjes per week drinken en
mannen niet meer dan 35.
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ers of internetoplossingen. De VDA-groep verzorgt

FM. Een team van twaalf enthousiaste radiomakers maakt negen dagen
lang live radio vanuit de Union Bar
in de Bastille. De uitzendingen zijn te
beluisteren via de radio op 106.9 FM
en via de website van de Kick-In.

Bron: waarmaarraar.nl
17-08-2009 10:11:19

up Coming

Negen dagen lang
radio vanuit de
Union Bar

Zweten en lachen
De Universiteit Twente is de eerste, enige en echte campusuniversiteit
van Nederland. Wonen, studeren en
ontspannen worden allemaal door de
universiteit aangeboden op een Center Parcs-achtig terrein. Sport & Cultuur vormen een onmisbare peiler van
de ontspanningsmogelijkheden die de
UT in en om de campus aanbiedt. De
UT geeft via de Student Union enkele
miljoenen per jaar uit aan Sport & Cultuur. Van de student worden vijftig eurootjes gevraagd voor de Xtra-card, en
dan kun je gebruik maken van een rijk
geschakeerd pakket aan sport- & cultuurvoorzieningen. Dat kan in verenigingsverband, of zelfstandig (denk aan
cursussen of theaterbezoek bijvoorbeeld).
Cabaret, dans, taekwondo, hockey,
harmonie-orkest, karten: zomaar een

Welkom bij de Campusboekhandel
Ontvang 5% kassakorting op
buitenlandse studieboeken!

www.studieboekencentrale.nl

advertentie

greep uit de ruim 60 verschillende verenigingen waar jij je passie kunt uitvoeren. Ook als je nieuw bent; iedere vereniging verwelkomt ook graag mensen
die iets nieuws willen leren. Zie de website www.xtra-card.nl
Daarnaast kun je met de Xtra-card
gratis boeken en CD’s lenen in de openbare bibliotheek van Enschede. Ook
zwemmen in het Aquadrome en squashen in de Twentehallen zijn met de
Xtra-card helemaal gratis! Sommige

doorgrond...

Qua prijzen zit de San Remo onder
de prijzen die je kunt vinden op de Oude
Markt. Voor een biertje betaal je 2,00€.
Frisjes zijn vanaf 1,80€ te verkrijgen.
Wat zeker waard is om
te vermelden: elk jaar organiseert Willem de zogenaamde “bar contest”. Je
kunt je als team opgeven
om eens te ervaren hoe
het is om een kroeg te
draaien. De zondagen zijn
daarvoor gereserveerd en
het is altijd spannend wat
een team voor ludieke
actie heeft neergezet. Natuurlijk valt hier ook wat

advertentie

vic
mee te winnen
voor degenen die
de
origineelste/
leukste/gezelligste avond hebben
neergezet.
Tot slot, de
San Remo is een
gezellige
kleine
kroeg. Soms is de
muziek te hard of
zijn de borrelende
disputen te aanwezig. Wel ideaal
om je stapavond
een goed begin te
geven!

vervolg van pagina 1...
De kroeg is klein maar de nodige statafels bieden ruimte aan genoeg gasten.
Door de omvang en de geringe verlichting oogt de kroeg al gauw gezellig. Niet
voor niets is hier menig dispuut op de
dinsdag en woensdag te vinden.
De muziek kunnen we als “populair”
beschouwen. Een mix van top 40 muziek en Nederlandse meezingers knallen (meestal te luid) door de speakers.
Dansgelegenheid is er niet (althans
geen speciale vloer) maar er mag altijd
gewiegd worden met de heupen!
De bieren (Grolsch) zijn van de tap.
Afhangend van het seizoen is er soms
speciaalbier aangesloten zoals rosé
bier. Op de woensdag is er “Franse
avond”. Je kunt dan genieten van een
(gratis) stokbroodje met het nodige beleg.

instellingen geven studenten flinke korting; de Stadsschouwburg en Muziekcentrum Enschede geven studenten tot
50 % last-minute korting op muziek-,
theater en dansvoorstellingen. De Xtracard kan uitgebreid worden met een fitnesscard (€ 65).
Op deze manier kan niks je ervan
weerhouden om van je luie reet af te komen en leuke dingen te gaan doen!

dre

Score:
Eten/drinken: 3/5 (Bier, wijn en fris zijn
goed vertegenwoordigd. Mixjes kunnen
ook besteld worden. Eten, alleen op
woensdag, in de vorm van stokbrood.)
Gezelligheid: 4/5 (Klein maar gezellig.
Hoe gezelliger het is, des te langer blijft
de San Remo open. Nadeel kan dus zijn
dat Willem soms de deuren al om 1 uur
sluit.)
Muziek: 2/5 (Muziek staat meestal veel
te hard en elkaar verstaan is moeilijk.
De keuze van muziek is smaakgebonden aan personeel/dispuut/Willem.)
Prijs: 4/5 (Prijzen zijn onder het gemiddelde. Het zit er natuurlijk wel aan
te komen dat deze een keer verhoogd
worden).

Interview met...
Edwin Dertien

Na 8 jaar studeren was je klaar, waar
ben je op afgestudeerd?
Ik ben afgestudeerd op het project
Dribbel, een robot die loopt zoals een
mens loopt. Het idee is dat de robot niet
volledig in control is maar eigenlijk alleen maar om kan vallen. Door nu slim
te besturen blijft hij om vallen en dat

Wat is je droom?
Doorgaan met wat ik nu doe! Zo ben
ik nu bezig aan een robot voor het Gogbot-festival hier in Enschede. Die robot
moet brandende tekeningen op straat
kunnen spuiten. Een soort printer maar
dan met brandgel in plaats van inkt.

Gebruik de ruimte die je hebt, een jaartje meer doen
over je studie maakt op je CV echt niet uit...
noemen we lopen. Dat project was erg
uitdagend. Een paar weken voor mijn
afstuderen was het nog steeds: Of een
presse-papier van 10.000 euro – Of een
werkende robot. Maar dat is gelukkig
helemaal goed gekomen.
En toen?
Al vrij snel ben ik bij Demcon aan een
project gaan werken, genaamd PIRATE:
Pipe Inspection Robot for AuTonomous
Exploration. Het idee is om een robot te

...want wij zijn nog lang niet druk genoeg
geweest!
de Balie

Maar Totally Wise, Toffe Wombats en
Rotweiller mogen er ook zijn.
Roel natuurlijk (met medewerking van
Peter en Gré)

Go BITérs

Lieve supers

Op naar het feest

Nuldejaars van BIT, hopelijk hebben jullie van de 1e avond genoten. Na jullie
kennismakingsavond voegt voegt opa
zich vanavond toe aan het feestgespuis.
We gaan genieten, we gaan feesten.
We gaan zuipen en we gaan naar huis
kruipen!

Jullie waren fantastisch gister. Dat belooft wat voor de komende dagen. Tip
1: Geef elkaar elke dag minimaal één
compliment!
Verzorgingssupers

1,2! ST!

P.S. Overgrootopa Takje gooit er wel
een paar biertjes in.
Overgrootopa Takje

Stille Fanfare

Tegen beter weten in geldt dat TWOK
roels...

Alle ST-ers, heel veel plezier deze intro!
Een ouwe lul

De foto’s van vanmiddag staan zowel op
http://vc-ut.hyves.nl/ als op http://broodjecultuur.hyves.nl/. En eh: join us?!
VC / Tineke

Je hebt enorm veel plezier in je werk,
wat wil je de eerstejaars meegeven?
Als je iets leuk vindt, ga er dan helemaal voor! Gebruik de ruimte die je
hebt, een jaartje meer doen over je studie maakt op je CV echt niet uit, vooral
als je gave en leuke dingen doet.

jz

Unionbar

Kom bier drinken!

Tapper

Ik wil...

...Kick-In FM op het toilet! Dus SUgebouwmeester Pim: regel dat! :P
Vic

SMS 19-08 18:49

hoi koenoepi, wij hebben een shirt van
jullie! groetjes, whap
06 132*****

Incognitooooh!
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Ciau Bello! Be In Touch`

Intro ROELS

uit de babbelbox

Waarom Elektrotechniek in Twente?
Sinds mijn middelbare school ben ik
bezig met twee dingen: robots en muziek. En dat doe ik nog steeds! Zo heb ik
in 1996 voor een wedstrijd met als thema
‘Water & Vuur’ een brandblusrobot gebouwd die zelf waxinelichtjes opspoort
en uitspuit. Elektrotechniek sloot natuurlijk goed hier bij aan. Ik ben naar Twente
gegaan vanwege de Vrijhof waar ik in de
muziekstudio’s aan mijn tweede hobby
kon werken. Ik ben in 1997 begonnen
aan de UT-dependance in Leeuwarden,
wat toen nog kon. We volgden dan af
en toe colleges via Televideo: de colleges werden gegeven in Enschede en
wij keken vanuit Leeuwarden live mee.
Op een dag zou een vriend van me uit
Enschede komen logeren. Toen heb ik
in de pauze een briefje voor de camera
gehangen met de tekst ‘Vergeet je tandenborstel niet, het matras ligt al klaar’.
Dat briefje heeft daar de hele pauze op
het scherm gestaan in Enschede.

bouwen die het Nederlandse gasnetwerk van 100.000 km lang kan inspecteren op breuken, scheuren en andere
gevaarlijke problemen. Eigenlijk is zo’n
robot net zo moeilijk als een Mars-missie. Vanaf het moment dat je hem onder de grond stopt, is het radiostilte; je
kunt niet meer met hem communiceren.
Sinds september 2008 werk ik als AIO
op de universiteit aan hetzelfde project.
Daarnaast werk ik als zelfstandig kunstenaar aan technische kunstprojecten
én werk ik mee aan de nieuwe opleiding
Creative Technology.

Kiddo’s, het wordt een toptijd, met dit
weer kan het niet stuk!
Papa Mees

Genieten!

Hee IK2009,
Nu is het dan echt begonnen! Maak er
een mooie week van en vooral genieten, het duurt maar 9 dagen!
Mette (IK2007)
Mette

SMS 19-08 15:30

studio: met de vlam in de pijp. voor de
vervoer supers. alvast bedankt!
06 427*****

Hoi toppers van de IK09,
Ik wens jullie heel veel succes tijdens
de Kick-In! En vergeet vooral niet te genieten van het topevenement dat jullie
hebben neergezet!

uit de babbelbox

Ha! Kan ik mooi nog een beetje van de
intro genieten vanaf mijn afstudeerplek.
Tot morgenavond!
Florian

Incognito

Heeren en kiddo’s, maak er een onvergetelijke intro van!
Bert

Quenouille!!

Geniet van de QicQ-in, maak er wat
moois van! Veel plezier!!
Heleen

Succes!

Groetjes, Maj-Britt

Afstuderen

Maj-Britt

advertentie

succes!

Lieve IK09!
Heel veel succes, maak er een gewaagde Kick-In van!
liefs, nienke
Nienke

Stuur een berichtje!
KICK HOT [BERICHT] naar 4414
(geen extra kosten!)
www.dekick-in.nl en plaats je bericht!

MEK mek mek

Wij drinken in ons eendje!

Otto

Lieve lieve lieve allemaal,
Ik weet zeker dat we een super gave intro tegemoet gaan.

Succes!

SMS Veel Succes Tony, Annemaaike,
Femke, Marc, Willemijn en Marjolein
AAN !
Groetjes van jullie HOI collega’s!
De HOI

SMS 19-08 12:30
eten woensdag

Pythias!

06 244*****

Liefs!

Karin

“Als een oase van rust bleef het landgoed Drienerlo ongerept de noordkant van de weg Enschede-Hengelo
beheersen, tot 1962.....”
Op 21 november 1961 werd met een
simpele wijziging van artikel 15 van de
Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (WWO) de Technische Hogeschool
Twente een feit. De strijd om deze
nieuwe technische hogeschool werd
gevoerd tussen Enschede, Arnhem,
Deventer. De gemeente Enschede was
na de oorlog de eigenaar van het NSB
landgoed Drienerlo geworden en won
uiteindelijk met deze troef de strijd. De
hele stad Enschede leefde mee met de
strijd. Zo hing er maandenlang op de
Markt een spandoek met de tekst “wat
een BH is voor B.B. (Brigitte Bardot) is
de T.H. voor Enschede”.
In mei 1962 was het gedaan met de
eerder genoemde rust en werd begonnen met de aanleg van de eerste campus
hogeschool van Nederland. Naar Amerikaans model werden onderwijsgebouwen, sport- en cultuurvoorzieningen en
woningen op één terrein gecombineerd.
Voor de studenten werden er woningen
gebouwd aan de Calslaan en de Matenweg. Voor de stafleden verrezen er woningen aan o.a. de Drienerbeeklaan en
de Langenkampweg. Voor de vrijgezelle
stafleden was er een aparte flat gelegen
naast de tennisbanen, in de volksmond
ook wel de ‘hunkerbunker’ genoemd.
Op 14 september 1964 werd de
Technische Hogeschool Twente officieel geopend door Koningin Juliana en
Prins Bernhard. Dat jaar begonnen 238
studenten, onder wie 4 meisjes, met
hun opleiding. Het lage aantal meisjes
is wellicht terug te voeren op het beperkte aantal afdelingen dat de UT toen
rijk was: Algemene Wetenschappen,

Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek
en Chemische Technologie.
Op filmbeelden uit die tijd ziet men
alle studenten, keurig in pak, elke dag
eten in de Mensa, de huidige Faculty
Club. Al met al is er dus in al die jaren
niet veel veranderd op de UT, alleen de
mannen in die pakken zijn enkele jaren
ouder geworden.
In 1967 stortte Twente zich samen
met de universiteit van Maastricht in de
strijd om de nieuwe medische faculteit.
Helaas moest Twente het afleggen. Wel
succesvol waren de introducties van
allerlei nieuwe opleidingen zoals Toegepaste Wiskunde, Technische Natuurkunde en Civiele Techniek in de jaren
daarop. Tussendoor werd in 1986 de
naam TH Twente veranderd in Universiteit Twente. En eind goed al goed, in
2003 kreeg Twente met de opleiding
Technische Geneeskunde toch zijn eigen medische faculteit.

jz

Column van de dag..

Broodje aap?

over alles

“Tot een vast steunsel ende onderhoudt
der vryheit”

De doorsnee student zal niet veel bijzonders opmerken aan de Universiteit Twente. Docenten doen hun best
de stof over te dragen, de bewaking
waakt geruisloos over de veiligheid
en zo nu en dan snatert een gans op
de grasgronden van de campus.
Maar, wanneer het oor te luisteren
wordt gelegd kan men het hoogfrequente roddelcircuit van de UT horen zoemen. Roddelen is niet netjes,
maar toch gebeurt het. Misschien is
het wel menselijk?

Op 28 mei 1968 werd het buitenzwembad op de TH Twente officieel geopend.
Maar is het wel een buitenzwembad?
Toen de TH Twente een aanvraag deed
om een buitenzwembad te mogen aanleggen, weigerde de gemeente dit omdat Enschede al genoeg zwembaden
kende. Vervolgens diende de TH Twente een aanvraag in voor een brandweer-jz
reservoir. Immers, met al die bebossing
op de campus is een bosbrand niet
ondenkbaar en in dat geval komt een
brandweerreservoir goed van pas! En
zo kreeg de UT een brandweerreservoir, met een duikplank en kleedkamers.

ruud
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Met melancholie denk ik terug aan
mijn eigen introductie, op het moment
van schrijven bijna drie jaar geleden.
Alles nieuw, het hele studentenwereldje nieuw, nieuw op kamers, nieuwe
vrienden, nieuwe studie, nieuwe stad.
jz
Na de – bij jullie inmiddels bekende –
doegroepenmarkt belandde ik in een
studentenhuis om doormiddel van een
namenspel mijn doegroepsgenootjes
te leren kennen. Gezien dit maar tien
namen van mede-nuldejaars betrof en
enkele van ouderejaars (papa’s, ooms, overgrootopa’s etc.) was dit zo gebeurd.
Onder het genot van een ‘klein biertje’ vertrokken we naar de Vestingbar, alwaar
ons de kunst van het ‘centimeter-drinken’ werd uitgelegd; bier dat per 100 wordt
besteld werd destijds bijgehouden op een lichtkrant. Ik meen mij te herinneren
dat wij aan het eind van de introductie 23 centimeters hadden weggezet, goed
voor een tweede plek!
Na enkele dagen stug doordrinken in de Vestingbar, de Lunatic, de Aspen
Valley, de Pakkerij en de New York belanden wij bij het opleidingsspecifieke
gedeelte van de introductie. Met studievereniging Inter-Actief zijn we destijds
naar een kamp gereden in de buurt van Almelo. Dit gedeelte van de introductie
is uiteraard bedoeld om je studiegenootjes te leren kennen, en dat is ook goed
gelukt! Met ongeveer 70 eerstejaars destijds hebben we echt een verschrikkelijk gezellig kamp gehad. Als klap op de vuurpijl daarvan
was de welbekende bierestafette waar jullie vast nog
kennis mee gaan maken! Mijn doegroep heeft hem toen
gewonnen, helaas zonder mij als deelnemer. Heel snel
bier drinken ben ik pas later gaan leren.
Na het kamp en het slotfeest begon de opleiding dan
ook echt; de eerste maandagochtend de wiskundetest.
Gelukkig is deze bij informatica niet bindend en heb ik
geen verplichte bijles wiskunde hoeven volgen, desalniettemin een beangstigend idee op de maandagochtend
na de introductie! Nu ik als overgrootopa wederom
meeloop met de kiddo’s voel ik me langzaamaan wel
een beetje oud worden. Van kiddo naar papa, naar
opa naar nu. Wellicht wordt het tijd om wat studiepunten te gaan halen?
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De man die het uitgevonden heeft wil het niet. De man die het koopt heeft het
niet nodig. De man die het nodig heeft weet het niet. Wat is het ?
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Ik nam het mee naar huis omdat ik het niet kon vinden. Wat is het ?
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Notebook nodig voor je studie?
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