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Weer goed, al goed!
Deze Kick-In is weertechnisch de beste 
Kick-In in jaren. Een enkel weeralarm 
dat gelukkig overwaaide en hier en 
daar een spatje, niets noemenswaar-
digs. Zo ook de komende dagen. Met 
een keurige 23 tot 24 graden zonder 
een druppel regen, sluit de Kick-In in 
stijl af. Tijdens het eindfeest daalt het 
kwik slechts tot 15 graden. Dus trek 
dat foute Hawaï-shirt uit de kast en ga 
helemaal los de komende dagen! He-
laas kunnen aan deze corresponden-
tie geen rechten worden ontleend.

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, Ge-
zelligheid, Muziek en de Prijs.

Op de oude markt naast de Pakkerij ligt 
bier & eetcafe de Beiaard. Dit café/res-
taurant focust zich op mensen die een 
lekker hapje eten en vervolgens een 
avondje blijven plakken onder het genot 
van een (speciaal) biertje of rosé.

lees verder op pagina 4

Kick-In TV

Zie www.dekick-in.nl voor

0

20090825 Break In 05.indd   1 26-8-2009   2:03:38



AEGEE: iets té taboe 
doorbrekend

Naar aanleiding van de AEGEE-acti-
viteit, de ‘Fluffy Dildoshow’, wil AEGEE-
Enschede haar excuses aanbieden aan 
iedereen die een vervelend gevoel heeft 
overgehouden aan de show. 

De organisatie van de Kick-In heeft 
aangegeven dat cabaret dit jaar niet ge-
wenst was als activiteit, dus is AEGEE-
Enschede op zoek gegaan naar een 
nieuwe activiteit.  Er is gekozen voor 
een interactieve activiteit waar de basis 
van bekend was. Evenals bij een caba-
retier of een andere show waren de de-
tails en exacte invulling niet bekend.  

AEGEE-Enschede betreurt het dat 
deelnemers van de Kick-In gekwetst of 
geschrokken zijn. Het doel van de acti-
viteit was met een interactieve show de 
aandacht te trekken en taboes te door-

En voor de activisten: Suzanne van der 
Horst gaat aan kop (482 verkochte lo-
ten), op de voet gevolgd door Els Kem-
per met 451 loten. Maar wees gewaar-
schuwd: Balie-Maarten gaat morgen 
beginnen aan z’n inhaalslag, mits het 
niet te druk is bij ons...

Zaterdag – in De Bin-
nenstad

Hoi! Na wat dagen masterregistra-
tie zit mijn klus als iDB er voor dit jaar 
weer op. De iDB-ers zijn de afgelopen 
dagen trouwens op ontdekkingstocht in 
Wageningen en Amsterdam geweest 
om ideeën op te doen. Dat zo’n Kick-In 
een logistieke uitdaging is zul je vast al 
in de gaten hebben. Wist je dat er in de 
hele periode 275 keer een marktkraam 
gebruikt is? Overigens zijn er 1581 bier-
banken en 832 biertafels in gebruik en 
hebben we met behulp van 10 kilometer 
afzetlint en 504 dranghekken een hoop 
afgezet. Alle troep die gemaakt is lever-
de ongeveer 223 volle kliko’s op.

Vanuit de Infobalie
Na een aantal zeer vermoeiende eer-

ste dagen van de Kick-In brachten de 
Opleidingsintroducties ons onze welver-
diende rust. Afgezien van de registratie 
van alle (pre)master-studenten, waar-
voor we om acht uur ’s ochtends klaar 
moesten staan, hoefde er niet veel ge-
daan te worden. Hierbij bleek dat de mor-
genstond geen goud in de mond heeft, 
onze caravan was namelijk zo vroeg 
nog niet bereikbaar; een schoonmaak-
ster van Asito was vergeten een sleutel 
terug te geven aan Charlie. Ach ja, we 
waren toch nog niet compleet, want een 
zekere IK-ster vond het maandagavond 
nodig een zekere Balie-activist te lenen, 
pas tegen de volgende middag kregen 
wij hem weer terug.

Een groot compliment moet nog ge-
geven worden aan een aantal activisten 
van de Kick-In én de HOI, binnen no-
time hebben zij alle 2500 buisjes met 
Mentos weten te vullen voor de Wereld-
recordpoging van morgen! Daarnaast 
hebben we ook de prijzenpot voor de 
Goede Doelen Loterij weten uit te brei-
den met een hoop huishoudelijke ap-
paratuur, zorg dus dat je hier bij bent. 
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In de Rollercoaster 
met...
Wie zijn jullie?
Willemijn Wesselink (vijfdejaars bedrijfs-
kunde, Quenouille) is functionaris logis-
tiek van de IK’09 en gaat daarmee over 
al het materiaal, vervoer en techniek tij-
dens de Kick-In. Olaf van Zandwijk stu-
deert Elektrotechniek en viert zijn eerste 
lustrum dit jaar als super-activist voor 
de iDB. Break-In sprak zaterdagmiddag 
met hen. 

Wat heb je de afgelopen dagen ge-
daan?
Olaf: De belangrijkste dagen voor een 
iDB-er zijn de eerste dag (doegroe-
penregistratie) en de tweede dag (bon-
nenmarkt). En maandag begint de re-
gistratie voor de masterstudenten, dus 
zondag gaan we weer hard aan het 
werk.

Wat heb je voor bijzonders meege-
maakt tijdens de Kick-In?
Willemijn: Ik was high vrijdag, dat was 
heel leuk. Na een wespensteek werkten 
mijn anti-allergiepillen extra goed door 
mijn vermoeidheid. De balie had het wel 
gezellig met mijn gegiechel geloof ik.

Voor de rest loopt het allemaal super lek-

ker, we hadden alles voor het begin van 
de Kick-In af dus we hoeven tussendoor 
slechts problemen op te lossen. Zo was 
ik vrijdag een aantal tafels en banken 
kwijt. In de tent is wat techniek kapot 
gegaan, en een Gator is kapot gereden, 
dus dat soort dingen los ik dan op. 

Olaf: De poolparty was erg druk vrijdag. 
Deze werd voor de vierde keer georga-
niseerd en overtrof wederom de vorige 
keer. 
Willemijn: Er waren 550 mensen bij de 
cantus in de tent. Olaf: En nog eens 
600-700 mensen bij de poolparty. Wil-
lemijn: Da’s echt goed; 1250 man op de 
campus! 

Vanavond de New York?
Willemijn: Ja, het eerste feestje dat ik 
mee kan maken en we mogen één wijn-
tje. Maar ik weet niet of ik dat ga doen, 
want ik reageer momenteel nogal heftig 
op dat soort middelen. [en zoenen met 
Maarten is leuker, red.]

Kijk je nog ergens naar uit?
Olaf: Ik denk dat ik aan het einde blij ben 
als deze negen dagen afgelopen zijn, 
dan kan ik een week slapen. 

Willemijn: De slotdag is één grote logis-
tieke uitdaging. Van ‘s ochtends tien tot 
‘s avonds half twaalf zijn er alleen maar 
onderdelen achter elkaar met veel be-

nodigd vervoer en techniek. De grote 
vraag is of mijn theoretische plan gaat 
werken. 

Wat heb je geleerd van de Kick-In or-
ganiseren?
Willemijn: Tijdens de Kick-In heb ik ge-
leerd met veel verschillende soorten 
mensen om te gaan, om m’n geduld te 
bewaren en iedereen op een effectieve 
manier aan te spreken. Olaf, wat heb jij 
nou geleerd van ons als IK?

Olaf: Je ziet een nieuwe groep mensen 
met nieuwe energie en frisse moed... 
Willemijn: ... de fout ingaan? 
Olaf: Dat ook, maar ook veel nieuwe 
ideeën. Zo vond ik de Twentse brunch 
erg leuk bedacht!

breken, waarbij gebruik werd gemaakt 
van improvisatie en artistieke vrijheid.  
Hierbij hadden de Poppenkastkrakers 
meer rekening moeten houden met het 
publiek en de deelnemers op het po-
dium. 

AEGEE-Enschede

Mattijs de Gruijter 
WB - Lucratori

Casper Huijsman 
TG - Pythias

Tijmen Loots 
BSK - Directus Calvatus

Jarigen
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Interview met...
Leen Noordzij begon in ’64 aan de 
THT en studeerde als eerste THT-
student in ’69 af. Break-In sprak met 
hem over invechten, zijn afstuderen 
en Shell.

Waarom bent u in Twente Werktuig-
bouwkunde gaan studeren?

Na mijn HTS-opleiding hier in En-
schede ging ik in militaire dienst. Terwijl 
ik in dienst was, verrees hier ineens de 
UT. Toen dacht ik, dat is toch wel erg ge-
makkelijk. Omdat ik niet de juiste voor-
opleiding had gedaan, namelijk mulo  en 
daarna HTS (later mavo en vmbo resp. 
HBO gaan heten, red.), was het niet zo 
heel gemakkelijk. Hoewel ik een toela-
tingsexamen had gedaan in Delft was 
men toch niet zeker of ik dan wel de Al-
gemene Propedeuse aan kon, je kreeg 
immers vakken uit alle studierichtingen. 
Nou, dat viel reuze mee, dat ging prima!

Was er toen al een introductie?
Niet echt, we waren immers de eerste 

lichting. Wat we wel hadden was elke 
dinsdagavond een introductieavond in 
de Boerderij, onze mensa (tegenwoor-
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Kroegentocht
Vervolg van voorpagina...

Het terras is redelijk groot en heeft 
voor een groot deel van de dag het zon-
netje er op staan. De rieten stoelen met 
de kussentjes zitten lekker genoeg om 
het een hele middag vol te houden.

De Beiaard heeft een ruim aanbod 
aan verschillende dranken waaronder 
bier uit eigen brouwerij. Tevens is er 
op de woensdagavond na 21:00u fles-
jeavond, waar je 25% korting krijgt op 
het zeer ruime aanbod speciaalbier. De 
menukaart is uitgebreid en biedt voor 
elke smaak wel een gerecht. Tevens is 
er een daghap en een weekhap (meest-
al bereid met speciaalbier). Kwaliteit is 
ruim voldoende al zijn soms de porties 
voor de hongerige student te klein.

De muziek, zoals je in een restaurant 
mag verwachten, is rustig en met laag 
volume op de achtergrond te horen. 
Dansen of een dansvloer behoren niet 
tot de mogelijkheden.

Qua gezelligheid is het soms koffiedik 
kijken. Op sommige avonden kan het 
zeer rustig zijn terwijl op koopavonden 
of op evenementen het vechten is voor 
een plaatsje op het terras. Personeel is 
vriendelijk en behulpzaam, al kan het 
soms best wel lang duren voordat ere 
en drankje/hapje geserveerd wordt.

Tenslotte de prijs. Deze loopt rede-
lijk gelijk met de andere uitbaters op de 
oude markt. € 2,85 voor een witbiertje 
moet je dan ook niet van schrikken. Op 
de woensdag, zoals eerder vermeld, 
zijn de speciaalbieren met 25% korting 
te verkrijgen. Voor de daghap moet € 
9,50 neergelegd worden.

Tot slot, de Beiaard heeft een ideale 
ligging in de zomermaanden om ‘s mid-
dags heerlijk te genieten van een wijn-
tje/rosé. Op drukke dagen heeft het wel 
het nadeel dat het redelijk lang kan du-
ren voordat een drankje is geserveerd. 
Eten is prima, maar verwacht geen vijf 
sterren restaurant.

Score:
• Eten/drinken: 3/5 (zeer ruime keuze uit 
verschillende (special) biersoorten. Mix-
jes/shotjes zijn ook prima te verkijgen. 
Eten is prima, soms de porties wel erg 
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Racoon
Theatertour

do. 10 dec. 2009 • kijk voor meer 
info op www.rabotheater.nl

summier)
• Gezelligheid: 3/5 wisselend gezellig. 
Terras heeft een goede ligging en bin-
nen staan er ook een aantal Ierse fau-
teuils die zeer comfortabel zijn)
• Muziek: 3/5 muziek past bij de setting. 
Het restaurant verandert ‘s avonds niet 
tot een danscafé.
• Prijs: 4/5 prijzen zijn conform het aan-
bod op de Oude Markt. Pluspunt is dat 
op de woensdagen het speciaalbier met 
25% korting wordt geschonken.

dig Faculty Club, red.). Daar waren ook 
altijd stafleden aanwezig, uiterst gezel-
lig!

We gingen ook af en toe naar andere 
steden toe, zoals een vrijdagavond bij 
Vindicat in Groningen. Daar moesten 
we ons invechten. Invechten? Ik kom 
hier om een biertje te drinken! Maar om-
dat dat erbij hoorde, deden we dat dan 
maar. Eenmaal binnen begonnen men-
sen bier over mij uit te gieten. De vraag 
of ze dat niet zonde vonden, begrepen 
ze niet helemaal, maar toen ik boos 
werd en er een paar aanpakte, was het 
ineens helemaal prima.

U bent als eerste afgestudeerd maar 
niet zonder slag of stoot.

Dat begreep ik pas in ’95 toen er een 
artikel in het UT-nieuws verscheen met 
als titel ‘Leen was echt de eerste’, tot die 
tijd was me dat totaal ontgaan. De toen-
malige rector magnificus Vlugter wilde 
graag als eerste afstudeerder iemand 
van zijn eigen afdeling, Chemische 
Technologie. Toen bleek dat ik de eer-
ste was, feliciteerde Vlugter mij tijdens 
de uitreiking met grote moeite.

En toen?
Ik ben al na het behalen van mijn 

baccalaureaat (nu Bachelordiploma, 
red.) bij Shell aangenomen. De staf 
bleek daar achter niet te zitten wachten 
op een ‘veredelde HTS-er’. Toen ben ik 
terug gegaan naar de UT en heb ik mijn 
doctoraal gehaald. Na mijn doctoraal 
kon ik weer bij Shell beginnen, maar 
promoveren kon ik daar niet, dus ging ik 
wéér terug naar de UT. Ook na mijn pro-
motie kon ik weer bij Shell aan de slag, 
maar daar waren ze van mening dat 
een gepromoveerde toch wel lastig was. 
Dus toen ben ik ergens anders begon-
nen, bij een scheepvaartbouwkundig 
instituut. Uiteindelijk ben ik algemeen 
directeur geworden van een keurings-
instituut en sinds mijn pensionering ben 
ik informal investor en coach voor jonge 
ondernemingen.

Wat wilt u de eerstejaars meegeven?
Eis dat je goed opgeleid wordt. En 

dat meen ik uit de grond van mijn hart!
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Het enige echte bier: 
Grolsch

Zoals jullie zeker gehoord hebben en 
waarschijnlijk ook al wel gemerkt heb-
ben, speelt bier een belangrijke rol tij-
dens de introductie. Het lest de dorst 
’s avonds, werkt als smeermiddel en 
wordt gebruikt door ons allen om het 
Vestingbar Biermeter Centimeterrecord 
te verbreken. Teneinde wat meer diep-
gang aan dit drankje te geven, een korte 
introductie in de geschiedenis ervan. En 
dan hebben we het natuurlijk niet over 
bier, maar over Grolsch!

Grolsch is officieel afkomstig uit het 
plaatsje Groenlo in de Achterhoek en 
dus niet uit Enschede. Grolsch is ver-
noemd naar Grol, wat voorheen de 
naam was van het plaatsje Groenlo. 
Grolsch is voor het eerst gebrouwen 

Wist je dat:

Winters ijs uit de Grolse 
Grachten geïsoleerd werd be-
waard om het bier in de zomer 

te koelen

door Willem Neerfeldt in 1615. De 
schoonzoon van Willemn Neerfeldt, 
Peter Cuyper was een van de oor-
spronkelijk bierbrouwers en zijn familie 
heeft na zijn dood het bedrijf doorge-
zet. In 1922 gaan de toen genaamde 
bierbrouwerij  ‘de Klok’ uit Groenlo en 
de Enschedesche Stoombierbrouwerij 
samen. Dit bedrijf wordt later de Grol-
sche Bierbrouwerijen. Hun bier krijgt de 
verrassende naam ‘Grolsch’. Van toen 
tot nu is Grolsch een uitgegroeid tot een 
internationaal biermerk dat wereldwijd 
bekend is geworden door de typische 
beugelfles.

Grolsch brouwt verschillende soorten 
bier. Hierbij een korte beschrijving van 
twee van hen.

Grolsch Het Kanon
Dit speciaalbiertje van Grolsch was 

het populairste biertje van een serie 
speciaalbieren dat werd gebrouwen ter 
ere van het honderjarige bestaan van 
de beugelfles in 1997. Het Kanon is een 
goudblond lager met een alcoholzoetige 
aroma. Het is laag gegist bier en heeft 
een alcoholpercentage van 11,6 % vol. 
Geen bier om te drinken als je daarna 
nog iets nuttigs moet doen!

Grolsch Premium Pilsner 
Grolsch heeft een sterk hopkarakter 

vergeleken met andere internationale 
lagers waardoor Grolsch als bitter be-
kend staat. De gisting is net als het Ka-
non laag en het alcoholpercentage is 5 
% vol.

Harro Mengers
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Interview met.... 
Ronny van ’t Oever is de Chief Tech-
nology Officer van Micronit Microflui-
dics dat hij samen met goede vriend 
en studiegenoot Micha Mulder op-
richtte. Micronit maakt innovatieve 
lab-on-a-chip producten voor klanten 
over de hele wereld.

Hoe heeft u de intro ervaren in ’93? 
Heel positief, ik heb veel vrienden ge-
maakt toen. Ik zat in een doegroep waar 
ik ook mijn huidige business partner Mi-
cha Mulder heb leren kennen. Het ma-
ken van vrienden tijdens de intro was 
dus zeker niet voor niets. 

Hoe zagen uw studiejaren eruit?
De keuze voor Technische Natuurkunde 
heb ik heel bewust gemaakt. Wat mij 
aansprak waren de raakvlakken die de 
studie heeft met verschillende techni-
sche wetenschappen. Voor mijn stage 
werkte ik een half jaar bij een bedrijf in 
Santa Clara in Californië en ben uitein-
delijk afgestudeerd met een microtech-
nologisch onderzoek. Als zeilliefhebber 
ben ik lid geweest van zeilvereniging 
Euros, waar ik ook in het bestuur van 
heb gezeten. Ondanks alles heb ik maar  
een half jaartje vertraging opgelopen.

Hoe kwamen u en Mulder op het idee 
om Micronit op te richten?
Ik had altijd al de aspiratie om te gaan 

ondernemen. Het idee is 
ontstaan vanuit mijn stu-
die. Tijdens mijn stage 
werkte ik met grote logge 
apparatuur en ik dacht bij 
mezelf: ‘dat moet beter 
kunnen’. De microtechno-
logie binnen de vakgroep 
waar ik afstudeerde was 
zeer geschikt om labora-
toriumapparatuur te mini-
aturiseren wat uiteindelijk 
tot het idee voor Micronit 
leidde. De universiteit 
was zeer behulpzaam in 
het opstartproces, dat is 

iets waar ik de huidige generatie stu-
denten ook op wil wijzen: de Universiteit 
Twente leidt je niet alleen op tot onder-
zoeker. Een bedrijf oprichten valt ook 
zeker onder de opties.
 
Wat moet een eerstejaars doen om 
het later net zover te schoppen als u?
Doen wat je leuk vind en daar dan ook 
keihard voor gaan. Niet praten maar 
doen. Je moet je studie serieus nemen, 
maar andere activiteiten zijn ook be-
langrijk voor de ontwikkeling van je so-
ciale vaardigheden.

Tin
advertentie
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Opleidings Kick-In
Na een aantal dagen met spet-
terende activiteiten van het alge-
mene introductieprogramma, was 
het de afgelopen twee dagen tijd 
om ook de studie met bijbehoren-
de studievereniging een beetje te 
leren kennen. Een korte impres-
sie van alle opleidingsintroducties.

De eerstejaars studenten van Tech-
nische Natuurkunde en Advanced 
Technology hebben geprobeerd een 
zonnecel te maken met bessensap, 
een zogenaamde Grätzel cel (en ja 
dat werkt echt). Verschillende bu-
reaucratische hindernissen moesten 
worden genomen; formulieren die in 
een keer niet meer geldig waren, lo-
ketten die door dorst in een keer dicht 
waren, patenten die werden aange-
vraagd voor stoelen of schrijven met 
een pen, resulteerde in frustratie alom. 
Zelfs de weinige TN/AT-dames kon-
den hier geen verandering in brengen. 

Bij Scheikundige Technologie is een 
soortgelijk spel gespeeld, maar dan 
met het doel verf te maken. Het pa-
tent op het hebben van een goed kap-
sel leidde tot de instelling door de 
rechter van een commissie van tien 
ter beoordeling van kapsels. De pro-
ductie van verf was door dit soort ver-
wikkelingen echter nog ver weg...
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KIC 2010!
Ben jij aan het genieten van de beste tijd 
van het jaar? Lijkt het je gaaf om alles 
wat je deze dagen om je heen ziet zelf te 
bedenken en organiseren?
Om ook volgend jaar weer een leuke 
Kick-In neer te zetten, zijn we op zoek 
naar enthousiaste mensen die de Kick-
In 2010 willen organiseren. Vind jij het 
leuk om voor 1500 aankomende stu-
denten, meer dan 100 verenigingen en 
2000 ouderejaars studenten een gigan-
tisch evenement neer te zetten? Ben je 
creatief en kan je goed in teamverband 
werken? Dan is de KIC 2010 zeker iets 
voor jou!

Zie www.dekick-in.nl voor meer informa-
tie, of spreek gewoon iemand van de or-
ganisatie aan!

Psychologie en On-
derwijskunde waren 
dinsdag in Hengelo 
bezig met allerlei spor-
tieve activiteiten. Be-
kertjes water moes-
ten zo vol mogelijk 
over een stormbaan 
worden gebracht ook 
was er een workshop 
zelfverdediging. Het 
doel was om wasknij-
pers die op de kle-
ren van je opponent zaten te grij-
pen. Arashi gaf hierbij begeleiding. 

Klootschieten en boerengolf wa-
ren volop aan de gang op de mooie 
kamplocatie van Technische Infor-
matica. Het kussengevecht-kussen 
was dé hit van het kamp. ‘s Avonds 
hadden de computerdeskundigen 
de mogelijkheid om nog meer spor-
tiviteit te tonen in de bierestafette.

De twaalf Industrieel Ontwerpen 
doegroepen moesten in negentig mi-
nuten een zeepkist bouwen, van pal-
lets en oude fietsen. Vervolgens moest 
één persoon in de kar gaan sturen om 
ervoor te zorgen dat het parcours ach-
ter Langezijds goed werd afgelegd. 
De winnaar slaagde in 38 seconden!

De Werktuigbouwkundige-doegroep 
van damesdispuut Pimpelle bestaat uit 
alleen maar mannelijke kiddo’s. De twee 
doegroepmama’s vonden dit echter niet 
erg en de jongens vonden de twee ge-
zellige dames ook geen enkel probleem. 
Hun fietsconstructie, gemaakt tijdens 
een door WB georganiseerde scraphe-

ap, was halverwege dinsdag al gecrasht, 
waarop besloten werd om een hut te 
bouwen op het grasveld achter de Horst 
en daar gezellig met de hele groep bier 
te drinken. Zo kan het natuurlijk ook…

De Electrotechnici werden maandag-
nacht gedropt ergens in de buurt van 
Lutte. Het kostte de verschillende 
doegroepen meer dan drie (!) uur om 
het boerderijtje te vinden waar volop 
bier geschonken werd. Na het feest en 
een korte nachtrust werd iedereen op-
getrommeld om te participeren aan de 
Highland games, elkaar besmeuren met 
yoghurt, eieren en meel, mmm lekker!

Dit spektakel vormt een schril con-
trast met de dames en heren van 
CommunicatieWetenschappen die na 
een gezellige avond op tijd naar bed 
gingen en de volgende ochtend zo 
druk bezig waren met het opstellen 
van een plan om Enschede interes-
sant te maken voor studenten dat ze 
geen tijd hadden voor een interview….

Een mooi evenwicht tussen deze twee 
laatste extremen vormde het program-
ma voor de (Technische) Bedrijfskun-
digen en Bedrijfsinformatietechnologen 
die op maandagavond een wild feest 
hadden gepland inclusief bierestafette 
en de volgende ochtend een survival-
tocht ondernamen, gevolgd door een 
barbecue en een echt Duits Bierfest 
waar gezongen en gedronken werd.

advertentie

Al vele jaren weten opdrachtgevers op het terrein 

van de Universiteit Twente de weg naar de VDA-

groep te vinden. En dat is natuurlijk niet voor niets! 

Met onze uitgebreide mogelijkheden op grafi media-

gebied helpen wij ook ú graag aan een passende op-

lossing. Of het nu gaat om magazines, verslagen, fl y-

ers of internetoplossingen. De VDA-groep verzorgt 

het graag voor u. 

Kijk voor meer informatie op www.vda-groep.nl

P e r i o d i e k v a n S t u d i e v e r e n i g i n g P a r a d o k s v o o r d e o p l e i d i n g e n
B i o m e d i s c h e T e c h n o l o g i e & T e c h n i s c h e G e n e e s k u n d e a a n d e

U n i v e r s i t e i t T w e n t e

P a r a l l a k s
J a a r g a n g 7 , N u m m e r 4 , O k t o b e r 2 0 0 8
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Student Union. De juiste balans!

De Student Union is de randvoorwaarde om het maximale uit 
je studententijd te halen! Zij is het centrale aanspreekpunt voor 
alle studentenactiviteiten die naast de studie plaatsvinden.

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!

Student Union. The right balance!

The Student Union is the prerequisite to get the most out of your 
student time! It is the central institution for all extracurricular 
student activities.

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.

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!

Bastille, kamer 332
Postbus 217
7500 AE Enschede

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

Telefoon:  
Fax:

053 489 8006
053 489 4433

Student Union
Universiteit Twente
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Kick-IN FM in de Ether
Helden van de Radio, fijn dat Kick-In FM 
ook op de frequentie van Enschede FM 
te horen is. Maakt de werkdag toch net 
wat fijner :-)

Benjamin

SMS 25-08 12:24
lieve lieve lieve casper! van harte ge-
feliciteerd met je 18e verjaardag, daar 
gaan we een leuk feestje van maken. 
liefs en heel veel kusjes van je pythias 
broertjes en zusjes!

06 288*****

Mop van de dag!
Een Chinees staat voor een 
sexshop,komt er een kleuter voorbij. 
Zegt die kleuter: “Nu krijg je je ogen wel 
open he?” 

Grapjas Onderbroekenlol

Follow the leader, leader, leader, 
leader, leader, leader, leader, leader, 
leader, leader, leader, leader, leader, 
leader, leader, leader, leader
Just follow him.

The Leader

los
los heeft de leukste studente!

anoniem

Opa Alex
KADMOS kiddo’s, wher’s dein opa dan? 
inderdaad... Geniet van de KADMOTEN 
en groeten van jullie opa uit het nieuwe 
Den Haag

Alexander

verzorging
Lieve verzorgings-supers,
Lukt het allemaal met de hitte? Kunnen 
wij ook een beetje verzorging krijgen op 
kantoor? liefs,

Nienke & Frederique

geniet ervan!
Lieve IK09

Hoor dat alles super is geregeld! Geniet 

nog van de laatste daagjes en het zon-
netje, het is voorbij voor je er erg in hebt! 
liefs, Nienke

Nienke Meinders

intro voor nieuwe studenten
Hallo, mogen er alsjeblieft wat minder 
foto’s van IK-activisten gemaakt wor-
den? Ik ben ze nu wel zat!

activist-ergerer

Telefoonbedankje
Lieve student die mijn roze telefoon af-
gelopen donderdag gevonden heeft, 
Enorm bedankt dat je deze naar de 
Spiegel hebt gebracht!!

Josee Wesseler

P
in da

kaas

Wees
zaterdag en zondag waren gezellig!!

een doegroepwees

SMS 24-08 00:24
de whap’ers houden de broek wel aan!

06 440*****

SMS 24-08 00:22
broek uit

06 440*****

Tegeltje tegeltje
Tegeltje, tegeltje, wat maak je me nou
Ik krijg maar geen tegel, laat jij mij in de 
kou?
Ik braste je shirt
(wat overigens meurt)
We eisten een wijsheid op een tegel
Dus schiet maar op, jij vlegel!
Met vriendelijke groet, Insomnia!

Insomnia

Annie
Hee annie wat was je nummer ook al-
weer?

vrienden van ELco

Integratie
Naast integratie tussen doegroepen 
schijnt de integratie met de Hengelose 
bevolking tevens soepel te verlopen..

Dujardin

Topfoto’s!
Hulde aan de fotografen! Er worden 
heel mooie en leuke foto’s gemaakt!

Dirk

SMS 23-08 13:03
maarten (info) heeft een ik’er gezoend 
in de ny!

06 227*****

SMS 23-08 13:02
willemijn heeft een super gezoend in de 
ny!

06 227*****

SMS 23-08 11:10
zo eindelijk een beetje een relaxdag 
voor de supers, alleen even een regis-
tratie opbouwen en klaar... zet hem op 
komende week!

06 412*****

SMS 23-08 07:29
doe die zon eens uit want hij schijnt om-
meunig in mijn ogen. en die achterburen 
stalken me. kickin pigeons

06 380*****

SMS 23-08 06:22
heeren en dames der weetbeters, wat 
een huldenschwaerdige avond in de 
new york in hengel

06 125*****

SMS 23-08 03:29
insomnia, die roddel kan gewoon niet 
waar zijn! kim verdient beter

06 518*****

SMS 23-08 02:44
rectificatie: ook peter is echte insomnia

06 429*****

SMS 23-08 02:39
alleen gydo is een echte insomnia’er.. de 
rest zijn laffe borrelaars.. jullie moeten je 
schamen.

06 244*****

SMS 23-08 01:58
reinout, hoe zijn je milfs?;)

06 244*****

SMS 22-08 23:41
weet iemand hoe die leuke papa bij be 
in touch heet?

06 391*****

Lieve ex-IK’er M
Door jou wil ik heeel graag verzorgd 
worden... Maaarruuh, je zag er in Hen-
gelo uit alsof je zelf heel wat verzorging 
nodig hebt... 

Anoniem

SMS 22-08 22:45
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Welkom op de Campus!

www.studieboekencentrale.nl

Campusboekhandel                                        
gebouw ‘De Bastille’ UT - 053 489 24 14 
 
boekhandel Broekhuis Enschede          
Marktstraat 12 - 053 432 52 10
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Deel je foto’s
Heb jij mooie foto’s gemaakt tij-
dens de Kick-In? Deel ze dan met 
de rest van de wereld via www.
dekick-in.nl! Hier kun je jouw foto’s 
in een Flickr pool plaatsen. 

wat jullie allemaal ook mogen bew-
eren... los heeft de leukste vrouwelijke 
studentes! liefs mama mila en petra

06 183*****

SMS 22-08 22:25
maak de volgende zin af: ich will mein 
fahrrad...

06 406*****

SMS 22-08 22:22
vraag van niels aan ellis: ‘wat is swaffel-
en dan?’

06 250*****

SMS 22-08 22:08
gooit een postbode een brief in de bus, 
zegt de chauffeur ‘wat moet ik daar nou 
weer mee?’

06 406*****

SMS 22-08 21:54
waarom kon einstein niks bouwen? 
omdat hij maar een steen had!

06 406*****

SMS 22-08 21:36
ik kwam laatst bij de dokter en die wilde 
me even onderzoeken. maar dat lukte 
niet, want ik zat boven.

06 406*****

SMS 22-08 21:31
komt een paard bij de dokter, zegt de 
dokter ‘waarom zo’n lang gezicht?’

06 406*****

SMS 22-08 21:18
luitjes van aiesec, we nodigen jullie uit 
voor een etentje op onze kosten in de 
eerste week na de intro. we verwachten 
jullie daar ongeschoren vanaf 24 augus-
tus. we hebben jullie shirt. oja, aegee 
bedankt voor die piemel op onze bier-
plank. -tegel10

06 575*****

SMS 22-08 21:15
luitjes van aiesec, we nodigen jullie uit 
voor een etentje op onze kosten in de 
eerste week na de intro. we verwachten 
jullie daar ongeschoren v

06 340*****

SMS 22-08 20:57
bier en bitterballen!, oh-oh-oh-oh-ooh

06 178*****

SMS 22-08 20:35
arr! piraat gespot bij insomnia. pantys 
stonden ons toch 38x beter.
groetjes de villa

06 405*****

SMS 22-08 20:18
lieve kiddos! van harte gefeliciteerd met 
jullie record! maar liefst 18! wij zijn trots 
op jullie! liefs van de malkara mamas!

06 110*****

SMS 22-08 20:16
relax-mensen zijn the sexiest!!!(kusje 
aan opa lowie die in peru zit;) )

06 261*****

SMS 22-08 19:32
geachte dames en heren van  hard-

board. op een onbeheerd moment trof-
fen wij, bit-doegroep habits, een shirt 
van jullie aan. we vonden het noodza-
kelijk om de zorg voor dit shirt op ons te 
nemen. we zyn bereid om dit shirt naar 
jullie retourneren. als tegenprestatie 
eisen we 10 badeenden in verschillende 
kleuren. gr. habits

06 107*****

SMS 22-08 19:25
vip papa zoekt stem!

06 206*****

SMS 22-08 18:41
lieve b.r.a.m. reloaded, goed getilt! 1000 
maal dank. supers in spe? groeten, ben-
jamin

06 463*****

SMS 22-08 18:41
pinguin maak je praatjes nou eens 
waar...

06 244*****

Feest thermometer
Ik vind dat er een bij clp 67,69,71 een 
flatfeest moet komen!
Imke the best!

Niek

SMS 22-08 18:27
kinkie jeroen kan het wel snel! groetjes 
van k2

06 518*****

SMS 22-08 17:48
lieve yorinf kiddos, word er nog gezopen 
of hoe zit dat? kus, de opas

06 194*****

SMS 22-08 17:35
heeft iemand mijn stem gezien? de vin-
der krijgt een euro.

06 406*****

SMS 22-08 17:33
wie is toch die nelleke van de column... 
en ben je een schrift kwijt? groetjes, 
niels van whap

06 132*****

SMS 22-08 17:32
tinco is de leukste liwadder in enschede! 
xx een liwadder uit amsterdam

06 238*****

SMS 22-08 16:11
alembic de glorie van twente staat ge-
woon bovenaan met de centimeters!! 
we gaan zooo hard winnen!
gr. papa roy en mama iris en de rest van 
(in)stabiel

06 208*****

SMS 22-08 15:59
ey wief, goas pils hoale!

06 519*****

SMS 22-08 15:57
elvis has left the building!

06 254*****

SMS 22-08 15:52
om nom nom nom

06 178*****

Super Supers!
Even een complimentje naar alle hard-
werkende Supers! Zonder jullie zou de 
Kick-In niet zo gaaf zijn!! Zet hem op in 
het tweede deel van de Kick-In en veel 
plezier :-)

De Balie

Aan de nalatige doegroep die zelfs 
de moeite nam om hun naam op hun 
brasplank te zetten:
Wij hebben hem in veiligheid gebracht! 
Af te halen bij de Koenoepies tegen een 
huldebord (hulde aan ons natuurlijk).

Koenoepi

Hoi Crash
Jullie shirt hangt te drogen aan onze 
waslijn. We kijken uit naar de tegenpr-
estatie!

Koenoepies

SMS 22-08 15:07
hallo crash! jullie shirt hangt te drogen 
aan onze waslijn! we kijken uit naar jullie 
tegenprestatie! - de koenoepi’s

06 161*****

SMS 22-08 15:05
aan de nalatige doegroep die zelfs de 
moeite niet genomen heeft om hun nam 
op de brasplank te zetten: we hebben 
hem in veiligheid gebracht hoor!

06 161*****

SMS 22-08 05:26
yo goedemorgen, wil diegene die mn 
hardboard shirt heeft gebrast vanavond 
bij de foam party deze weer ff terug 
bezorgen. kom net om 5u aan in he

06 247*****

Woensdag nog een keer!
Heel erg bedankt voor jullie support 
vrijdag bij AEGEE! Woensdag doen we 
het nog een keer, maar dan op de Oude 
Markt vanaf 12 uur ‘s middags! 

AEGEE Band .Punt Uit!

Plankje Terug Euros Roien?
Hoi,
we hebben jullie plankje. Voor en meter 
bier of een kratje gaat het terug naar jul-
lie.

Skeuvel

SMS 22-08 01:00
hardboard we hebben @ schuimparty 
jullie shirt veilig gesteld. tegenprestatie 
horen jullie nog. groetjes psyko billy. ps 
we hebben ook een pa

06 241*****

Hey WHAP’ers!
Niet vergeten he, Begin de dag met een 
dansje!

De WHAP’er die even weg moest pa
g
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Uitgave
Break-In is het dagelijks magazine 
van de Kick-In introductieperiode voor 
eerstejaars studenten aan de Univer-
siteit Twente

Redactie
Tinco Andringa, Vic van Dijk, Karin 
van Ewijk, Robert Landheer, André de 
Roos en Jeroen Zijp

Contact
redactie@ik.utwente.nl
www.dekick-in.nl
KICK HOT [bericht] naar 4414 
Babbelbox bij de Infobalie

Drukker
VDA-groep

www.vda-groep.nl
053 - 433 37 77

Met dank aan
iDB
Balie
Foto’s: Fotosupers
Harro Mengers
Interview: Leen Noordzij en Ronny 
van ’t Oever

Colofon

Tussendoortje

programma
06u 09u 10u 11u 12u 13u 14u 15u 16u 17u 18u 19u 20u 21u 22u 23u 24u 04u

Live Kick-IN Radio

luister 106.9 FM of via dekick-in.nl ][

advertentie

[               ]
[           ]fact forum

muziekkwartier

xkcd.com

daghappen

enschede

[                 ]concert 

oude markt

HP Compaq 6730b (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

Notebook nodig voor je studie? 
De UT doet je een mooi aanbod!

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

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

€641,-
incl. BTW

[                             ][                             ]opleidingsintro-

ductie

informatiemarkt

van Heek plein-oude markt

In een steegje staan twee ladders kruislings geplaatst. De 
lengte van de ladders is respectievelijk 2 en 3 meter. Ze krui-
sen elkaar op één meter boven de grond. Wat is de breedte 
van het steegje?
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