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Weer!
Gelukkig bleef het voor gister voorspelde zware onweer uit. De waarschuwing voor zwaar onweer geeft
KNMI uit als het vermoedt dat er vijfhonderd ontladingen in vijf minuten
gaan plaatsvinden in een gebied. Je
kunt je dus voorstellen dat dat geen
pretje zou zijn. Voor vandaag zijn de
voorspellingen redelijk mild. Met een
milde 22 graden en hier en daar wat
bewolking zal het wel een stukje beter
uit te houden zijn. Het kan ’s nachts
wel een frisse 10 graden worden;
misschien is het nodig elkaar warm
te houden vannacht! Onze redacteur
Tinco heeft nog wel een warm plaatsje
voor een lief meisje over...

Bestormingsuitslag
Maar liefst 83 doegroepen hebben gisteren de Bastille bestormd, hieronder
de snelste tijden:
1
Skeuvels
0:04:29
2
V.I.P....
0:05:07
3
Arago
0:05:16
3
Euros Roei
0:05:16
5
Villa 65
0:05:17
6
Elco VI
0:05:20
en de langzaamste:
79
Club paradise
80
Bikini’s
81
Pandemonium
82
Elvis
83
Remix

0:12:23
0:12:37
0:14:42
0:15:08
0:15:34

Kick-In TV
Kick-In TV bezoekt Villa 65!
Bij Kick-In Boulevard kun je zien wat
er gister allemaal gebeurd is!

Van de infobalie
In de inmiddels enigszins afgekoelde
Baliecaravan, waar het nu weer goed uit
te houden is, is het tijd om even de balans op te maken van de afgelopen dag.
De opvallende eigenschap van vandaag
was dat het bijzonder warm was, soms
zelfs 35 graden op de schaal van Celsius. Dat was ook wel te merken aan
diverse gebeurtenissen, zoals het plotsklaps moeten ophalen van 1500 flesjes
water bij de Macro door de Vervoersupers. Dit zorgde bij velen voor de nodige
verkoeling.
Een opvallende activiteit was toch
wel de bestorming van de Bastille. Vanuit onze caravan hadden we een uitstekend uitzicht op de zware tocht die
de vele deelnemers aflegden. Althans,
sommigen liepen niet zo hard meer,
waaruit wij de conclusie trokken dat de
tocht zwaar was. Heel trots waren wij op
onze IK’ers, aangezien zij de volledige
door hun bedachte tocht ook zelf helemaal afgelegd hebben, en dit binnen
een zeer acceptabele tijd.
Wat doen mensen op een mooie zonnige dag? Bier drinken en BBQ’en! Zo
ook de Kick-In. Iedereen heeft kunnen
genieten van een lekkere bbq in de tent,

In de Rollercoaster
met...

in het kort

Wie zijn jullie?
Marc: Ik ben Marc Schooneman, vijfdejaars elektrotechniek en afgelopen jaar
bezig geweest met het organiseren van
de Kick-In van 2009 als penningmeester. Een fulltime baan, maar het was het
dubbel en dwars waard. Als ik de gezichten zie van de eerstejaars die het
naar hun zin hebben denk ik bij mezelf,
daar doe ik het voor! Vandaag loop ik
rond om de activisten aan te sturen en
alles te regelen tot in de puntjes.
Matthijs: Ik ben Matthijs Munnik, vijfdejaars bedrijfskunde. Als vervoerssuperactivist ben ik een van de drie activisten
die in de busjes rond rijden. We zorgen
ervoor dat materialen op tijd terecht komen en doen allerlei spoed dingetjes, ik
heb bijvoorbeeld net 1500 extra flesjes
water opgehaald.
Waarom de Kick-In?
Matthijs: Ik heb twee jaar in het bestuur
van de Batavierenrace gezeten. Als
Bata organisator zit je naast het kantoor

bij Ludica of bij Euros. Na deze goede
bodem gelegd te hebben kon er bier
gedronken worden bij enkele kroegen
tijdens de Kroegentocht.
Er zijn vandaag ontzettend veel loten
voor de goededoelenloterij verkocht.
Iedereen die daaran heeft bijgedragen:
heel erg bedankt! Onze top-lotenverkoper van dit moment is Suzanne van
der Horst. Wie wil deze positie proberen
over te nemen? Kom dan morgen naar
de Balie en ga de competitie aan!

VBBCM stand
Glorie van Twente - 10
Miranda - 7
Totally Wombats - 6
Annie 19 - 5
Yorinf - 4
Be in Touch - 3
Braxis, Whap - 2
BaCoters XVI, Bonoboot,
Harambee, Naardehel.nl,
RTL 7F, Schildpatio, TuinTegel, Villa 65, Vrije Konijnenvogels - 1
van de Kick-In en het is een soort traditie om bij elkaar actief te zijn. Naast
dat het een vriendendienst is, maak je
er ook nog vrienden mee!
Marc: Bij de IK zet je echt een project
neer. In tegenstelling tot de meeste verenigingen waar je achteraf het stokje
doorgeeft, kan je bij de introductie echt
het resultaat zien.
Hoe zien de komende 24 uur er voor
jullie uit?
Marc: Ik ben vooral aan het rondlopen
bij de gebeurtenissen waar ik verantwoordelijk ben, hopend dat het niet gaat
regenen.
Matthijs: De bestorming van de Bastille wordt straks afgebroken dus daar
ga ik voor rijden. Daarna gaan we nog
een biertje drinken en dan morgen
weer verder!

Vrijdag – inkoop Der
Bonnen
Hoi! Voor mij zit de Kick-In er feitelijk al weer op. Ja, goed, volgende week
mogen er nog masterstudenten geregistreerd worden, maar dat is vergeleken
met jullie bachelors een eitje. Hubert,
Jethro, Olaf en Thijs-jan zullen zich
nu van hun andere kanten laten zien
en hebben ineens groene shirts aan.
Gisteren was de bonnenmarkt. Dit jaar
kon je bonnen vooraf reserveren, 107
doegroepen deden dit dan ook.
In totaal brachten we bij de bonnenmarkt 6283 bonnen aan de man, waarvan de bonnen voor de Grolsch Taste
Cantus het eerste op waren (‘s nachts
om 2:34 uur al). Natuurlijk moet er een
baas boven baas zijn: doegroep Euros
1 kocht de meeste bonnen: 106 stuks,
dat ze dat € 293,- kostte kon de pret niet
bederven.

Jarigen
Victoria Krebber
ES-BSc - KADMOS
Hilde Portena
IO-BSc
Marthe Ruiter
IO-BSc - Villa 65
Koos Stoutmeijer
WB-BSc - Heres II
Christina Ullrich
PSY-BSc - WHAP
Marc: Je leert echt ontzettend veel een
bestuursjaar, ik heb het idee dat ik het
afgelopen jaar meer heb geleerd dan in
een normaal studiejaar.

Willen jullie nog iets meegeven aan
de eerstejaars?
Mathijs: Geniet van je studententijd,
maar wees ook actief. Je leert er zoveel van. Het staat wel goed op je CV,
maar daar moet je het niet voor doen,
dan gaat het als werk voelen.

Als ik de gezichten zie van de eerstejaars die het naar hun zin hebben denk ik bij
mezelf, daar doe ik het voor!

Waarom ben je Technische Bedrijfskunde in Enschede gaan studeren?
Omdat het een mix is van techniek en
bedrijfskunde. Eindhoven was ook een
optie om TBK te doen, maar Enschede
was eenmaal dichterbij voor mij.

Heb je op kamers gewoond?
Ik heb even op Half Af gewoond in
Enschede. Later ben ik terug gegaan
naar m’n ouders in Borne, omdat ik daar
toch vaak was, onder andere voor trainingen.
Hoe heb je je eigen introductie beleefd?
Ik herinner me nog de cantus en één
of andere food-fight. Volgens mij was
Student Union. The right balance!

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
en! Zij is het centrale aanspreekpunt
voor student time! It is the central institution for all extracurricular
iten die naast de studie plaatsvinden.
student activities.

dentenorganisaties die de Universiteit
de Student Union aangesloten. Al deze
hun eigen karakter en organiseren hun

udent Union is dat studenten zélf bepalen
het gebied van studentenactiviteiten en
gen. Het bestuur, dat uit studenten bestaat,
zoveel mogelijk activiteiten vóór en dóór
eerd worden.

enten overlegt het bestuur van de Student
ge van Bestuur en is ze verantwoordelijk
met de studie te maken heeft. Deze vorm
tuur is uniek in Nederland!

tenunion.utwente.nl om te zien wat de
ou 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
Telefoon: 053 489 8006
Fax:
053 489 4433

Hoe was TBK in jouw tijd?
Ik heb geneeskunde & management
gedaan bij TBK, omdat wij de eerste
gezondheidslichting waren bij TBK zaten er best wel wat vrouwen bij, maar
ik vond die mannen ook wel leuk hoor!
Hoe heb je het sporten gecombineerd met je studie?
Eigenlijk pas in 2002 begon mijn internationale loopbaan Tegen de tijd dat
ik veel ging trainen was ik bijna klaar
met m’n studie. Het was wel goed te
combineren maar alleen op kamers
wonen in Enschede was niet te doen.
Naast het sporten ben ik nog actief geweest bij studievereniging Stress, daar
heb ik nog de company fun tour georganiseerd. Dat is een reis door Europa
met verschillende bedrijfsbezoeken.
In 1997 ben ik begonnen en in 2003
afgestudeerd. Het laatste jaar heb ik wel
1,5-2 jaar over gedaan. In 2000 ben ik
naar Amerika op studiereis gegaan en
toen waren de Olympische Spelen. Dat
is wel grappig; als Pieter van den Hoog-

...na één hap zaten de
erwtjes al in m’n haar.

Parallaks

e juiste balans!

die food-fight wel van tevoren opgezet;
na één hap zaten de erwtjes al in m’n
haar.
Ik sliep bij iemand op de campus. Ik
herinner me nog dat diegene had gezwommen in een vijver en dat stonk
ontzettend. Maar het is allemaal al best
wel lang geleden.

studentunion@union.utwente.nl
www.studentunion.utwente.nl

enband het dan heeft over die Olympische Spelen kan ik alleen maar zeggen
dat ik me slechts mijn studiereis herinner.

Zweet & bliksem

up Coming

Interview met...
Marleen Veldhuis

Gisteren stond vooral in het teken
van het weer... Pff wat was het warm,
en wat ging het erna hard waaien, regenen en onweren. Die extra bier- en
wijnpondjes van de avond ervoor zijn
er gelukkig weer helemaal afgezweet
en gesport. De toon werd ’s ochtends al
gezet in het boot camp door twee kerels
met enorme borstpartijen.
Gelukkig bood de bestorming van de
Bastille uitkomst, verkoeling was nabij.
Sommigen klaagden zelfs over kou...
De brandslang werd veelvuldig gebruikt
als relaxte douche. De echte klim de
Bastille op werd door sommigen overgeslagen. Het bier in de Vestingbar zag
er vast te lekker uit en via de trap kan je
er natuurlijk ook goed komen.
Vandaag wordt je eindelijk losgelaten in het mooie Enschede. Enschede
is van oudsher een echte textielstad,
maar daarover lees je binnenkort meer.
Vanavond staat de Cantus op het programma, een echte studententraditie
die bestaat uit bier drinken en zingen.
Het woord cantus komt van het latijnse
woord cantare (wat zingen betekent).
De liederen die gezongen worden tijdens de cantus hebben meestal een
makkelijke melodielijn en gaan over
drinken, de liefde of de geschiedenis
van een bepaalde plek of regio.
Er bestaat zelfs een wereldrecord
‘cantussen’. Deze staat op naam van
het Brussels Senioren Konvent. Deze
studenten ‘cantusten’ vijftig uur nonstop, met slechts tien minuten pauze
per twee uur. De activiteit van morgen
duurt gelukkig maar twee uurtjes. Misschien een ideetje voor de Kick-In van
volgend jaar?

Kve
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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 opers of internetoplossingen. De VDA-groep verzorgt
het graag voor u.
Kijk voor meer informatie op www.vda-groep.nl

Hengelosestraat 547, Enschede
Tel.: 053-4333777

advertentie

Wat zijn je dromen?
Ik zou heel graag nog wat medailles,
of nou ja om te beginnen één medaille,
willen winnen op de Olympische Spelen
in Londen. En ik zou nog graag in het
buitenland willen wonen. Na het zwemmen wil ik in de strategie-consultancy
gaan werken. Straks ben ik nieuw op de
arbeidsmarkt en zo wil ik in aanraking
komen met meerdere bedrijfstakken.

pag. 3

lossing. Of het nu gaat om magazines, verslagen, fly-

Heb je nog tips voor de nieuwe studenten?
Als je niet sport, zou ik zoveel mogelijk naast je studie doen. Dat is belangrijk; dat je jezelf ontwikkelt. En dat je
geniet van je studententijd!

Als studeren even
niet meer gaat
De Kick-In is natuurlijk één groot
feest maar het echte studeren staat
voor de deur. Nu kan het natuurlijk
zijn dat het studeren op een gegeven
moment niet meer zo lekker gaat. Je
hebt het gevoel dat je de verkeerde
studie hebt gekozen of het studeren
gaat niet zo lekker als je zelf graag
zou willen. Kortom, je zit met jezelf in
de knoop. Wat dan?
De rode balie is het aanspreekpunt
voor de studentenbegeleiding op de
universiteit. Wanneer je toch twijfelt
aan je studiekeuze kun je terecht bij het
spreekuur van de studentenbegeleiding
of een afspraak maken met een van de
psychologen. Zij kunnen je verder helpen met verschillende tests en gesprekken om te achterhalen wat dan wel bij je
past. En wanneer je voor februari stopt
of overstapt naar een andere studie kan
je een deel van je collegegeld terugkrijgen via de regeling garantiebeurzen.

Welkom op de Campus!
Campusboekhandel
gebouw ‘De Bastille’ UT - 053 489 24 14
boekhandel Broekhuis Enschede
Marktstraat 12 - 053 432 52 10

www.studieboekencentrale.nl

advertentie

Daarnaast worden zelfmanagement
cursussen georganiseerd. Daar leer je
hoe te plannen, uitvoeren, doelen stellen, motiveren en evalueren. Ze kunnen
je helpen waneer je het niet redt om
zelfstandig te studeren.
Ook regelt de rode balie de afstudeermaanden op de Universiteit. Afstudeermaanden zijn een bepaald bedrag
aan studiefinanciering die je van de UT
kan krijgen wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden. Stel je voor:

je traint in een bepaalde discipline van
sport mee met het Nederlands Elftal en
kunt hierdoor sommige college-uren of
tentamens niet volgen. Met deze reden
kun je compensatie aanvragen. Andere
redenen kunnen zijn ziekte of zwangerschap, familieomstandigheden en activisme.
Op de site www.utwente.nl/studentenbalie/rode_balie kun je meer informatie vinden.

het borrelend publiek terwijl (restaurant)
de Kater een eten aanbiedt.
In de zomermaanden is het terras tijdens de lunch en het avondeten altijd
Toe aan een Break? Wij nemen je elke zeer goed gevuld wat de nodige geuitgave mee naar zes unieke kroegen zelligheid met zich meebrengt. Binnen
op en rondom de Oude Markt. Elke in het “normale” deel staan kitscherige
kroeg krijgt van ons een rapportcij- kunststof stoelen die na een uurtje toch
fer, lettend op de basiselementen wat oncomfortabel kunnen gaan aanvoor een goede avond: Eten/Drin- voelen. Gelukkig kan dan worden uitgeken, Gezelligheid, Muziek en de Prijs. weken naar de leren banken in de hoeken van het café.
Muziek is nauwelijks op het terras
Vandaag bezoeken we niet één,
te
horen. ’s Avonds, binnen, wordt het
maar twee cafés/restaurants, namelijk
volume
wel redelijk opgeschroefd. Net
de beide Katers. Deze twee zijn gemakniet
té
luid
om nog wel verstaanbaar te
kelijk te vinden op de Oude Markt, tuszijn.
In
het
café
komt het geregeld voor
sen de Crash en de Drie Gezusters in.
dat
er
een
dj
plaatjes
draait. Dus als het
Met rode en zwarte kleuren en een strak
druk
is,
valt
daar
zelfs
een aantal dansdesign proberen ze een groot deel van
pasjes
te
bespeuren.
de bevolkingsgroep te benaderen, en
Wanneer we een blik werpen op de
met succes! Café de Kater richt zich op
menukaarten valt ons toch
iets op; de zeer grote hoeveelheid broodjes die tijdens de lunch genuttigd
kan worden. Tevens zijn
deze broodjes ook van
goede kwaliteit. Nadeel
is dat menig Enschede-er
dit weet en het af en toe
vechten is voor een plekje.
Voor het avondeten kun je
hier ook terecht, de kaart
is simpel maar goed. De
daghap bestaat uit een
voorgerecht
(meestal
advertentie
soep) en een hoofdge-

Wist je dat… er een PC Privé lening
op de universiteit bestaat. Voor de
aanschaf van een laptop of een PC
kun je een renteloze lening aanvragen. Voor meer informatie www.utwente.nl/fez

doorgrond...

Voor een Break;
rondje Oude Markt

kve

Wist je dat… er een huisarts, tandarts
en fysiotherapeut op de campus bevinden. Voor overschrijving en verder
informatie: www.campushuisarts.nl,
www.fysiotherapie-enschede.nl.
Voor de tandarts: h.r.t.huizinga@
misc.utwente.nl.
recht, samen voor 9,50. Reserveren is
op drukke dagen wel een pré.
Qua drank is weinig op de Kater aan
te merken; (speciaal)bieren en wijnen
zijn er in verschillende maten en soorten. Tenslotte de prijs, zoals menig café
op de Oude Markt wordt een biertje verkocht voor 2,40 en een rosé maakt je
drie euro lichter.
Conclusie: op zoek naar gezelligheid
en drukte? Bij de Kater moet je zijn. Bediening is professioneel en de drankjes
staan dan ook snel op tafel. De menukaart biedt voldoende keuze en de
broodjes zijn een echte aanrader.

dre

kosten per biertje

Tijdens de Kick-In promoten de gezelligheidsverenigingen zichzelf enorm.
Wat moet jij daar nu mee? Laten we één
ding voorop stellen, lid worden hoeft natuurlijk niet. In Enschede is dat in tegenstelling tot steden als Delft en Leiden
helemaal niet nodig om een gave studententijd te hebben. Het is belangrijk
om een groep mensen te vinden die bij
je past, of dat nu de volleybalvereniging,
je eigen studievereniging of één van de
Pakkerijverenigingen is.
Hieronder een kort overzicht van de
gezelligheidsverenigingen.
Algemene Studenten Verenging
Taste is opgericht in 1988. De vereniging staat open voor iedereen en kent
geen hiërarchie. Taste is vrij relaxed en
open voor iedereen die van een drankje
drinken en een feestje houdt. De ontgroeningsperiode duurt een vol weekeinde en nog vijf avonden op sociëteit
Antigoon in de Pakkerij.
De volledige naam Audentis et Virtutis staat voor “hij die durft en moedig
is”. Actieve studenten die op zoek zijn
naar een veelzijdige vereniging, zijn bij
Audentis aan het goede adres. Bij Audentis gelden andere regels voor eerstejaars leden dan voor de rest. Volgens
het officiële statement duurt de kennismakingsperiode 3-10 dagen. De praktijk
leert dat de ontgroening een weekeinde
weg is en daarna in en om de kroeg
TRAM in de Pakkerij nog vijf avonden
door gaat.
De internationaal georiënteerde studentenvereniging AEGEE werd in 1987
opgericht en maakt deel van een net-

werk van AEGEE’s door heel Europa. Navigators bestaat uit jong christenen
Een deel van de leden maakt veel reizen die zich tijdens hun studententijd samen
met AEGEE. Een ander deel is gewoon met anderen in hun geloof willen ontwiklid vanwege de gezelligheid in Asterion kelen. Eén keer in de twee weken wordt
beneden in de Pakkerij. AEGEE kent de een sociëteit gehuurd om te borrelen.
HAIP (Het After Intro Programma). In
Naast genoemde gezelligheidsvereen periode van acht weken wordt twee enigingen bestaat ook nog de VGST
keer per week een activiteit georgani- (Vereniging Gereformeerde Studenten
seerd.
Twente). De vereniging kent sinds voCSV Alpha is in 1980 opgericht. Alp- rig jaar een open christelijk karakter.
hanen zijn op zoek naar gezelligheid De ontgroening van deze vereniging
en diepgang. De vereniging heeft een is woensdag begonnen en duurt een
christelijke grondslag, maar benadrukt week. De VGST werft bij gereformeerde
dat ook niet-christelijke mensen welkom middelbare scholen en heeft ongeveer
zijn. Alpha organiseert een na-intro van zeventig leden.
drie weken waarin verschillende activiTot slot bieden we je hieronder nog
teiten worden ondernomen. Alpha’s so- een kwantitatief overzicht van de Pakciëteit Flux is gevestigd in de Pakkerij.
kerijverenigingen. Op basis van de conRSK staat voor Reformatorische Stu- tributies en bierprijzen zijn de kosten per
denten Kring. De RSK is een christelijk biertje berekend. Zo kun je aan de hand
vereniging en bestaat sinds 1973. Ieder- van je bierconsumptie uitrekenen welke
een die de christelijke grondbeginselen vereniging het beste bij je past!
waarden onderschrijft kan lid worden.
RSK heeft geen sociëteit, maar wel een
KVE
aantal verenigingshuizen waar activiteiten worden georContributie per jaar
Bierprijs*
€ 2,15
ganiseerd.
Taste
€ 75
€ 0,75
38 jaar geleAudentis
€ 100
€ 0,85
€ 1,95
den werd Agapè
AEGEE
€ 45
€ 0,90
opgericht,
dat
Alpha
€ 57,50 € 0,80
€ 1,75
RSK
€ 40
sinds vorig jaar
Navigators
€ 55
is overgegaan in
€ 1,55
de Navigators.
*Normale prijzen, tijdens Kick-In
Taste
kunnen andere prijzen gelden
Deze vereniging
Audentis
€ 1,35
is een onderdeel
AEGEE
van Navigators
Alpha
€ 1,15
Nederland, een
christelijk
net€ 0,95
werk van vijftien
studentenver€ 0,75
enigingen door
1
3
5
7
9
11
13
15
heel Nederland.

over alles

Gezellig vergeleken

aantal bier per week

Eerst water, de rest komt later…

Hannah Ijmker
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Zo luidt het aloude devies. Op dagen als deze kan ik niet anders dan dat hartgrondig beamen. Niet voor niets vervlogen
de voorraden waterflesjes alsof het niets was. Menigeen heeft klaarblijkelijk de waarschuwing van de EHBO ter harte
genomen. Chapeau! Jullie blijken echter op meer fronten al goed wegwijs gemaakt op de campus, want het openluchtzwembad – bluswatervijver voor jullie – puilde werkelijk uit van de papa’s en mama’s met kroost. Degenen onder jullie die
dat moois hebben gemist, zijn hopelijk allemaal goed nat geworden bij de bestorming van de Bastille en anders moet je
vandaag je ouders maar eens op sleeptouw nemen.
Nu we toch bezig zijn op watergebied, zal ik jullie gelijk een gratis tip geven. Pak je flesje, of vraag er één aan de infobaliemedewerker, je huisgenoot of je doegroepbroertje, vul hem met water en leg hem komende nacht in het vriesvak.
Doe je hem nou niet helemaal vol, dan heb je morgen naast ijs ook je flesje nog en kan je bijvullen tot de rand, zodat je je
eigen koelwatersysteem bij de hand hebt.
Achterhaald advies? Wellicht. Maar het mooiste komt nog. Kijk een uurtje of twee nadat je je flesje uit de vriezer hebt
gehaald nog eens naar de inhoud. Valt je iets op? Nee? Beter kijken! Het is een prachtige illustratie van enkele elementaire
fysische verschijnselen van water. Ter leerhinge voor alle niet-technologen onder jullie ende vermaeck voor alle fysici en
chemologen, hierbij een korte uitleg.
Allereerst zien we ijs. Als je een beetje netjes hebt gewerkt, is het een nette ronde klomp in het midden van je flesje,
omringd door een laagje smeltwater. IJs heeft een lagere dichtheid dan water en zal dus blijven drijven op dat water. Als
dat niet zo is, dan mag je je melden, want dan heb je waarschijnlijk iets uitzonderlijks ontdekt. Als je je flesje nog niet had
geopend, is de kans groot dat hij nu enigszins ingedeukt is. Dat komt doordat er een deel van het ijs gesmolten is en nu
als water in je flesje zit. Dat water had zoals gezegd een hogere dichtheid en heeft derhalve minder volume nodig, de
druk in je flesje neemt af en dus is de luchtdruk buiten je flesje genoeg om hem te laten indeuken. Tenslotte is je tas nu
waarschijnlijk ook nat van binnen. Flesje lek? Vast niet. Het ijs in je flesje gebruikt warmte uit de lucht om op te warmen
en te smelten. De lucht koelt af en het water daarin condenseert daardoor tegen je flesje. Gelukkig is het warm en heb
jij toch geen last van dat gratis extra beetje koud water.

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

Ben er vandaag niet bij

Hey hallo,

uit de babbelbox

Ja elke dag is elke dag, dus ook deze
dag hoewel deze dag eigenlijk morgen
is en niet deze dag, maar dat is dan
weer terzijde. Want morgen dus niet
deze dag maar die andere dag komt het
pas uit dat dit stukje er misschien wel
helemaal niet in staat omdat het niet geplaatst gaat worden omdat het deze dag
niet meer geplaatst kan worden maar
dan kan het nog wel de volgende dag
geplaatst worden maar dan is het niet
meer elke dag natuurlijk in ieder geval
hopelijk was deze dag weer een mooie
dag en komt er morgen dus die andere
dag ook weer een mooie dag anders is
er vast nog wel een andere mooie dag
misschien ook wel niet maar dat dagt ik
niet... dag
p.s. in plaats van dag dagt ik eerder aan
Prettig Weekend!
Hardwerkende student

Lieve jarige Marjolein

we zijn je verjaardag finaal vergeten te
vermelden, sorrysorry, nostra maxima
culpa. Alsnog van harte gefeliciteerd!
Redactie Break-In

SMS 20-08 20:20
2009-08-20T18:20:55Z
1230

oproep aan alle doegroepen die tegen
audentis zijn!!!laten we samen spannen om ze een lesje te leren!hoe meer
mensen hoe makkelijker en leuker!
06 819*****

SMS 20-08 20:19
2009-08-20T18:19:51Z
1229

doegroep wazig,geef onmiddelijk onze
2 t-shirts die jullie gepakt hebben terug!
afz. doegroep de reuver ts&ll
06 819*****

Aan inmiddels ex-IK-er M.
2009-08-20T17:37:56Z
1227

Je bent nog steeds geweldig!

Anoniem

Stef Stuntpiloot
2009-08-20T15:46:24Z
1225

Kom allemaal levensgrote Stef Stuntpiloot spelen bij de AEGEE caravan.
IK AEGEE

AEGEE

advertentie

ons bij het eindfeest ook weer vermaken?
DJ’s

SMS 20-08 13:15
2009-08-20T11:15:49Z
1217

we hebben gisteren een shirt van christina in veiligheid gebracht.als ze het terug wil,mag ze het zonder shirt bij ons op
komen halen! groeten,duracell
06 130*****

2009-08-20T15:45:20Z
1224

Wij wensen alle AEGEE doegroepen
een super gave intro toe!
KB AEGEE

DispUIT zUIpT ze erUIT!!
2009-08-20T14:41:10Z
1222

Goed bezig kiddo’s! Jullie zijn een held!
bierestafettestartopa

SMS 20-08 16:30
2009-08-20T14:30:15Z
1220

doegroep los is de beste! kiddo’s zet
hem op! liefs mama antje en imke
06 101*****

SMS 20-08 15:10
2009-08-20T13:10:13Z
1219

doegroep miranda wil graag horen: miranda - vamos a la playa
06 112*****

Mooie meiden

Speurtocht
2009-08-20T11:08:39Z
1216

Campuslaan 59, bedankt voor de
speurtocht! Graag de volgende keer
nog pijlen erbij, dan weten we op welke
daken we de onderdelen van de AEGEE
A kunnen vinden ;)
AEGEE IK

SMS 20-08 12:54
2009-08-20T10:54:14Z
1215

[owh wacht, we hebben ook nog een
2e shirt van skeuvel. glazig ]
06 559*****

SMS 20-08 12:52
2009-08-20T10:52:58Z
1214

[hallo skeuvel, we hebben een doegroepshirt van jullie! zoek ons morgen maar
met een kratje bier tijdens de lunch.
glazig]
06 559*****

2009-08-20T12:54:50Z
1218

Komen die leuke ontspoorde meiden

Incognito
2009-08-20T10:29:03Z
1213

Heeren en kiddo’s! Geniet ervan enne..
feest ze!
Tim

Incognito
2009-08-20T10:26:23Z
1212

Kiddo’s maak er een topdag van, ik zie
jullie vanavond!
papa

Elk jaar organiseert de Kick-In een
Goede Doelen Loterij tijdens de intro.
Gedurende de hele intro kan je loten
kopen bij speciale Activisten. Op de
laatste dag is er een spectaculaire
show waar vele prijzen gewonnen
kunnen worden zoals een fiets, autorijlessen en zelfs een grote Pepsi
koelkast!
De opbrengst van de Goede Doelen
Loterij gaat dit jaar naar het oneMen
project van Jackie Branfield in Kwazulu
Natal, Zuid-Afrika.
Jackie Branfield heeft één doel: bestrijding seksueel misbruik bij kinderen
In Kwazulu Natal, een provincie in
Zuid-Afrika,is seksueel misbruik van
kinderen aan de orde van de dag. Naast
een levenslang trauma lopen veel kinderen hiv/aids op. Jackie Branfield maakt
zich sterk voor deze kinderen met haar
organisatie Bobbi Bear. Zij heeft zelf de
organisatie Bobbi Bear opgericht, omdat ze merkte dat politie en medische
hulpverleners onvoldoende zijn uitge-

rust in het opvangen en begeleiden van
slachtoffertjes. Hun hulp verergert vaak
de oneMen
traumatische
ervaring.
Ook lukt het
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Jackie
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politie meestal niet om voldoende
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worden
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misbruikt
door haar
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oom.
ze:
“Nobody
could
Jackie Branfield maakt zich sterk voor deze
save
me,
but
I’ll
do
anything
to
save
thekinderen met haar organisatie Bobbi Bear.
se children. Every little body is a someZij heeft zelf de organisatie Bobbi Bear
body!”
opgericht, omdat ze merkte dat politie en
medische hulpverleners onvoldoende zijn
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Ze heeft
hiervoor

Ook zorgen zij voor medische behandeling

tegen besmetting met hiv, juridische bijstand
oneMen-auto
redt kinderen!
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Jackie Branfield en haar team heboneMen-auto
ben
heel hardredt
eenkinderen!
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Branfield
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hebben heelkunnen
ter
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Met een ADSL lijn kan Bobbi Bear altijd en
hiv/aids.
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Met een
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lijnInternet
kan is
Bobbi
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nodig!
altijd en overal beschikbaar zijn voor
Help jij Jackie bij van
haar project
door geld
noodoproepen
misbruikte
kinderin te zamelen voor deze middelen?
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hulpconcept bedacht met beren. De beer stelt
de slachtoffertjes op hun gemak. Maar het
belangrijkste is dat de kinderen met de beer
laten zien wat hen is overkomen, door erop te
tekenen en pleisters te plakken. De beer wordt
later gebruikt als bewijsmateriaal.

SMS 20-08 11:39
2009-08-20T09:39:38Z
1211

zes is the best! onze ouders zijn de
liefste:) lkkr actief&lkkr! parteh!
06 125*****

André Manuel
Voor God
noch Vaderland

Inmiddels
heeft Jackie
een groep van
twaalf
getrainde
Child Safety
Officers.
Vanuit het
Bobbi Bear
za. 26 sept. 2009 • kijk voor meer
hulpcentrum
info op www.rabotheater.nl
helpen zij

SMS 20-08 10:54
2009-08-20T08:54:12Z
1209

eten alle dagen aan

sche behandeling tegen besmetting met
hiv,
juridische bijstand en noodopvang.
maandelijks meer dan honderden slachtoffers.

uit de babbelbox

Goeden doelen
loterij

06 416*****

SMS 20-08 10:53
2009-08-20T08:53:46Z
1208

overgrootopa is weer trots op de nieuwe kids. 1 voor yorinf
06 522*****

Next

advertentie

2009-08-20T07:29:06Z
1204

ELco kiddo’s

Who’s Next?

2009-08-20T08:20:47Z
1207

Ik zie jullie wel weer bij de faculteitsintro!
oma

Next

Who’s Next?

Next

1205

Break? Altijd Pauze!

Banaan
2009-08-19T23:49:11Z
1199

Geef mij maar een banaan!
Leone Rode

2009-08-20T02:28:36Z
1202

Hele gave intro toegewenst! Groeten
vanuit de VS!

ps Reinder, laat je broek aan!

Whapper

1, 2, 3, ksofa!
2009-08-19T23:55:09Z
1201

Reinder: Broek uit!

WHAP

SMS 20-08 00:26
2009-08-19T22:26:34Z
1198

balie wat te doen bij moord in bastille
06 513*****

pag. 7

2009-08-20T08:10:25Z

PR

1203

1206

Kom maar langs, dames van dispuut
Leone Rode. De bananen liggen bovenop de centrifuge te trrrrillen.
BIT opa

1200

2009-08-20T07:28:58Z

2009-08-20T08:14:13Z

Re: Banaan

2009-08-19T23:51:03Z

Necxt

Qussen!

Quenouille! MaaQ er een Qoole QicQIn van he!! En mail af en toe, dat is leuk
voor braaf afstuderende mensen :(
Have fun met de doegroep! DiQQe Qus!
Qalimero

Ludica

Komt allen tennissen bij Ludica!

programma
06u

09u

10u

[

11u

12u

13u

Enschede spel
enschede

]
[

14u

picknick

]

15u

[

16u

]
[

aegee
acasa

ledeboe rpark

[

17u

18u

19u

20u

[

activiteit
tent

21u

diner
ganzen

cultuurshock! Workshops

]
][
][

ganzenveld, vestingbar, vrijhof

[

dinershow 1
ganzenveld

22u

23u

[

show 2

veld
swimm in

04u

pakkerij
pakkerij

ut
taste cantus

acasa tent

]

Live Kick-IN Radio
luister 106.9 FM of via dekick-in.nl

FlexiNet

by László Osvalt*

Home / Puzzle Playground / Puzzles / Championships /

Tussendoortje

L

A

B

K

C

J

D
I

xkcd.com

E
H

G

I C T- S E R V I C E C E N T R U M

F
Position A

Position B

Write down the letters from A through L into the empty circles in Position B above (a letter
per circle) in such a way that each letter in this position is connected to the letters it is
connected with in Position A above.
Example. In Position A for the simple grid shown below the letter B is connected with
letters E and D, but not with A and C. Thus, in Position B it must be connected again with
letters E and D, but not with A and C. The same connections must remain for each letter in
the grid - as it is shown in Example solution below.

Colofon

E

Uitgave
Break-In
A is het dagelijks magazine
van de Kick-In introductieperiode voor
eerstejaars studenten aan de Universiteit Twente B

Drukker
VDA-groep
www.vda-groep.nl
053 - 433 37 77E

Redactie
Tinco
D Andringa,
C Vic van Dijk, Karin
van Ewijk, Robert Landheer, André de
Roos
en Jeroen
Zijp
Position
A
Position B

D
B

Met dank aan
iDB
A
C
Balie
Foto’s: Fotosupers
Example solution
Column: Hannah IJmker
Interview: Marleen Veldhuis
Contact
*The puzzle
was presented at the 4th 24 Hours Puzzle Championship, May 24-25, 2003,
redactie@ik.utwente.nl
Budapest, Hungary.
www.utwente.nl/ik
KICK HOT
[bericht]
naar 4414
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Babbelbox bij de Infobalie
Puzzle concept: Copyright © László Osvalt.
Web page: Copyright © 2006 ThinkFun Inc. All Rights Reserved.

Permission is granted for personal use only.
This puzzle may not be duplicated for personal profit.

Notebook nodig voor je studie?
De UT doet je een mooi aanbod!
HP Compaq 6730b

]

Poolparty

zwembad
grolsch

]
]

24u

(Budget Model)

• Core™ 2 Duo P8700 (2.53 Ghz)
FSB 1066 Mhz / 3 MB L2 Cache
• Intel GMA X4500MHD
(256 MB gedeeld geheugen)
• 15.4” WXGA (1280 * 800)
• 1x 2 GB 800 Mhz DDR2 geheugen
• 160 GB (5400 RPM) Harde schijf
• Wlan Intel WiFi Link 5100 ABG/N
• DVD Brander (Dual Layer)
• 6 Cell Batterij (55 Watt/uur)
• Microsoft Vista Home Basic UK
• Bluetooth 2.0
• 3 Jaar garantie Next Business Day
• 3 Jaar accidental damage protection
• 1 Jaar garantie op primaire batterij

€641,-

incl. BTW

Meer informatie, kijk de website: www.utwente.nl/icts/nsc
Hier kun je ook direct bestellen!

advertentie

feest

