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Intro-Koerier, augustus 2002

Mogen wij even STOORen?
STOOR staat voor STudenten Onderwijs ORganisatie en wordt
voor en door natuurkundestudenten gerund. Eerstejaars zullen
STOOR leren kennen via tentamenbundels, de P-raad en de enquêtes.
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Introprogramma
Vijf dagen lang zul je samen met je jaargenoten op een leuke
manier kennismaken met natuurkunde, studievereniging Van
der Waals en N-laag. Hier vind je de agenda en een korte
toelichting op het natuurkundeprogramma van de Intro.

Studieadvisering in de propedeuse
Iedere student zal zich zo nu en dan afvragen of hij de geschikte
studie doet, of hij de studie leuk vindt en op welke manier hij het
beste kan studeren. Gelukkig helpt de faculteit bij het beantwoorden
van deze vragen.

20

Een Dispuut....
Evenals sommige andere studieverenigingen telt studievereniging
“J.D. van der Waals” verschillende disputen. Bij Van der Waals
zijn momenteel enkele disputen actief. Lees hier wat deze disputen
betekenen binnen Van der Waals.
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COLOFON
De Koerier is een periodiek, uitgebracht door de studievereniging
voor Technische Natuurkunde ‘Johannes Diderik van der Waals’,
in samenwerking met STOOR, beide gevestigd aan de faculteit
der Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit
Eindhoven.
De Koerier verschijnt zes maal per jaar en is te vinden in de bakken
onderaan de trap bij de loopbrug, bij het eerste- en tweedejaars
practicum en in de Van-der-Waalskamer.
De Koeriercommissie bestaat uit: Kim van Ommering (voorzitter),
Rody Brinkhof (STOOR), Han Crijns, Arjan Hamelinck, Coen
Loermans, Cor Klaasse Bos en Thomas van Gils
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Van-der-Waalskamer: Ng 0.01 Postbus 513, 5600 MB
Eindhoven, Tel: (040-247)4379, mail@vdwaals.nl.
STOOR-kamer: Kamer Ng 0.04, Postbus 513, 5600 MB
Eindhoven, tel: (040-247)4308, STOOR@phys.tue.nl.
Kopij: voor de deadline in het Koerierpostvak op de Van-derWaalskamer of per e-mail naar Koerier@vdwaals.nl
Intro-editie, jaargang 42, augustus 2002
De deadline voor Koerier 1 jaargang 42 is: 19 september 2002.
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ACTIVITEITEN

REDACTIONEEL

Redactioneel

IN PERSPECTIEF GEZIEN
door Kim van Ommering

este “nuldejaars”,
Welkom in de wereld van Technische
Natuurkunde en met name in de wereld
van de studievereniging “J.D. van der Waals”. Het
is mij een eer als eerste het woord tot jullie te mogen
richten als hoofdredacteur van het verenigingsblad
van Van der Waals: de Koerier.

B

Jullie lezen nu de speciale Intro-editie van de Koerier. Zo kunnen
jullie alvast kennis maken met de Koerier en wat leren en lezen over de
Intro van Van der Waals. In elke Koerier staat een voorwoord van de
voorzitter van het huidige Van der Waalsbestuur: “Perspectief: verruim
je horizon”. Hij zal jullie vertellen wat de Intro bij Van der Waals nu
precies inhoudt. Dit voorwoord wordt gevolgd door het stukje van
onze Studenten Onderwijs ORganisatie STOOR.
Verder kun je in deze Koerier lezen wat Van der Waals nu precies doet,
wat het Introprogramma is, hoe de Intro vorig jaar was, wat een Pkamp is en wat disputen bij Van
Verder kun je in deze Koerier lezen wat Van der
der Waals doen. Ook heeft de
Waals nu precies doet, wat het Introprogramma
faculteit zijn bijdrage geleverd in
is, hoe de Intro vorig jaar was, wat een P-kamp is
een stukje over studiebegeleiding
en wat disputen bij Van der Waals doen
tijdens de propedeuse. Tot slot
hebben we nog een puzzel voor
jullie, zodat jullie ook nog wat te doen hebben tijdens de wat minder
drukke momenten in de Intro.
De reguliere Koerier verschijnt zes maal per jaar en vinden jullie op
een aantal plaatsen op de faculteit. Hierin staan o.a. stukjes van
activiteiten van Van der Waals, stukjes van disputen, artikelen van
vakgroepen, verslagen van het faculteitsbestuur, verslagen van ALV’s,
stukjes van commissies en natuurlijk een hoop leuke onzin zoals
‘Quotes en Quatsch’, Wist-je-datjes, puzzels, activiteitenagenda’s en
nog veel meer.
Hopelijk gaan jullie een fantastische Intro tegemoet en vinden jullie
deze Intro-Koerier zo leuk dat ik bij jullie na de Intro om stukjes mag
gaan zeuren voor in de Koerier 1 van komend jaar!

ACTIVITEITEN

REDACTIONEEL

door Thijs Knaapen

InINPerspectief
PERSPECTIEF gezien
GEZIEN

Het diploma is op zak, de keuze is gemaakt, de vakantie
loopt teneinde, de Intro gaat bijna beginnen. Voor de meesten
zal het een sprong in het diepe geweest zijn om te gaan
studeren aan een heuse universiteit. Wilde verhalen deden natuurlijk
de ronde over ontgroeningen en andere verderfelijke studentikoze
aangelegenheden, en mams en paps houden hun hart vast omdat hun
geliefde kroost zich in dit wereldje zal gaan storten. En dus wordt het
tijd voor enkele geruststellende woorden voor de aankomende
studenten en hun ouders.

H

Om te zorgen dat de aankomende studenten Technische Natuurkunde
weten wat studeren aan een universiteit inhoudt en om ze te leren
waar ze terechtkunnen mochten ze onverhoopt problemen
tegenkomen, organiseert de studievereniging “J. D. van der Waals”
voor alle nuldejaars de Intro. In groepen van ongeveer tien personen,
onder leiding van twee ouderejaars studenten natuurkunde (die alles
weten en dit graag bewijzen), worden jullie een week lang heel
Eindhoven doorgesleept, in het bijzonder natuurlijk over het
universiteitsterrein en vooral N-laag, het faculteitsgebouw van
Technische Natuurkunde. Naast het feit dat je wegwijs wordt gemaakt
in het leven op de universiteit, staat deze week in het teken van lol.
Want boven alles is studeren gewoon leuk. Dat blijkt wel uit alle
spelletjes die je speelt met je Intro-familieleden, zoals ze genoemd
worden (Intropapa en -mama en Introbroertjes en -zusjes), om de
andere Introgroepjes te verslaan. Tijdens het traditionele ‘Op Slag Van
Maandag’, het sporttoernooi en de speurtocht door de
natuurkundegebouwen (dit laatste ook om deze te leren kennen), zijn
er genoeg mogelijkheden om te laten zien wie de beste is. Als dit alles
even te veel wordt, kan je even uitrusten op de Borrel in N-laag, die
normaal gesproken elke donderdag geopend is, maar voor de
gelegenheid iets vaker de deuren opent.

Thijs Knaapen is
voorzitter van SVTN
J.D. van der Waals.
Elke Koerier vertelt
hij wat er op dit
moment speelt
binnen de vereniging

Op vrijdagochtend wordt je een katerontbijt voorgeschoteld, waarna
je de kans krijgt de boeken voor het eerste trimester te kopen en je in
te schrijven voor het P-kamp, waarover later meer. ‘s Middags wordt
de Intro al zingend afgesloten met de Cantus, een groots zangfestijn
voor alle nuldejaars.
Kortom een ervaring die je niet mag missen en ik wens je veel plezier.
Je komt me zeker nog wel tegen in die week, dus tot dan!
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Mogen wij even STOORen?
ls je dit leest, zul je wel Technische Natuurkunde gaan studeren
in Eindhoven. Bij deze wil ik je complimenteren met deze
keuze. Je wordt nu in “het diepe” geflikkerd: de docent die op
het VWO nog achter je aan zat om te zorgen dat je zou slagen, bestaat
niet op de TU/e. Hier zit je met ongeveer vijftig medestudenten in de
collegezaal en kan de docent het in principe geen zak schelen of je een
tentamen haalt of niet en of je überhaupt ooit zult afstuderen.

A

Daarom zul je zeker wat hulp kunnen gebruiken tijdens je studie. Die
hulp wordt op verschillende manieren verleend. Allereerst is er
natuurlijk je Introgroepje, maar de Intro duurt slechts een week. Daarna
zul je je Introbegeleiders, –broertjes en –zusjes natuurlijk nog vaak
zien, maar je “moet” nu ook studeren en ook daar kun je de nodige
steun bij gebruiken.
Met die gedachte in het achterhoofd (en daarnaast nog veel meer
ideeën) is ooit STOOR opgericht. STOOR staat voor STudenten
Onderwijs ORganisatie en wordt voor en door natuurkundestudenten
gerund. De organisatie bestaat uit vier studenten, te weten Benjamin
de Maat, Véronique Lohmann, Hans van Hemmen en Rody Brinkhof.
Concreet komt het er op neer, dat je als eerstejaars student Technische
Natuurkunde op drie manieren STOOR zult leren kennen. De meeste
mensen kennen ons als een organisatie waar je oude tentamens kunt
halen, al dan niet gebundeld. De bundel bevat alle eerstejaars
tentamens (met de meeste met antwoorden) van het voorgaande
collegejaar en kost 4 euro. Verder is er de internetsite waarop ook alle
(ook nog oudere) tentamens staan. Het maken van een tentamen
wordt zo een stuk doorzichtiger, omdat je nu ongeveer weet wat er van
je verlangd wordt en op welke manier een tentamen is samengesteld.

door Rody Brinkhof

moet tijdens de colleges en tentamens. Zo ben je op een actieve manier
met het onderwijs bezig.
Als derde kenmerk (voor vooral eerstejaars) wil ik de enquêtes noemen,
die aan het einde van elk trimester worden uitgereikt. Je wordt dan
verzocht om de docenten van het afgelopen trimester een cijfer te
geven. Aan het begin van het volgende collegejaar zal dan de STOORonderwijsprijs worden uitgereikt aan de beste docent en instructeur
van het vorige jaar. Op die manier proberen wij de docenten een extra
prikkel te geven, zodat het onderwijs beter wordt.
Voor ouderejaars studenten coördineert STOOR verder de PP-raad
(net zoiets als de P-raad, maar dan voor tweede- en derdejaars) en het
OSO. Het OSO is het Overkoepelend Studenten Overleg, waar alle
studenten met belangstelling voor inspraak bij elkaar komen en praten
over dingen die voor studenten relevant zijn (zoals onderwijs, ARBO
voor studenten, etc.). Zo kan elke student op de hoogte zijn van wat
er speelt op de faculteit en de rest van de universiteit. Verder organiseert
STOOR voorlichtingsbijeenkomsten betreffende de interne en externe
stages.
Tenslotte wil ik nog het adres van STOOR noemen: Ng 0.04, tegenover
de Van-der-Waalskamer. Elke werkdag zijn we in ieder geval geopend
tussen 12.30 uur en 13.30 uur.
Verder is er de website www.phys.tue.nl/STOOR.

Daarnaast zal aan het begin van het collegejaar aan elke Introgroep
gevraagd worden of er iemand is die belangstelling heeft om in de
P(ropedeuse)-raad te gaan. De P-raad bestaat uit eerstejaars studenten
en twee begeleiders van STOOR (Hans en Véronique). Per trimester
komt de P-raad twee keer bijeen met de docenten van de in dat trimester
gegeven vakken om een terugkoppeling over de colleges naar die
docenten te geven. Ook worden op deze vergaderingen de tentamens
besproken. Op die manier kun je zelf aangeven wat er anders kan of
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INFORMATIE
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Van der Waals

Studievereniging „J.D.Van der Waals‰
door Coen Loermans

tudievereniging voor Technische
Natuurkunde “Johannes Diderik van der
Waals” is de studievereniging voor
studenten Technische Natuurkunde aan de
Technische Universiteit Eindhoven. De
vereniging telt zo’n 300 leden, allen student,
waarvan bijna de helft ook actief betrokken is
bij de vereniging met het organiseren van
activiteiten. De vereniging stelt zichzelf ten
doel om studenten enthousiast te maken en te
houden voor de studie die ze volgen en
bovendien de onderlinge contacten tussen de
studenten te verbeteren.

S

bereiden op het bedrijfsleven en het ze mogelijk
te maken zich te kunnen oriënteren op wat er
allemaal te doen is in de wereld die bedrijfsleven
heet.
Ook zijn er elk jaar een aantal lezingen waarbij
een persoon, die meestal ook gestudeerd heeft
aan de TU/e, komt vertellen over zijn studietijd
en wat hij daarna allemaal gedaan heeft en hoe
het bedrijf of instituut waar die persoon nu
werkzaam is in elkaar steekt.
Daarnaast worden er elk jaar onder de leden
mensen gezocht die mee willen helpen aan het
organiseren van een drie weken durende
studiereis. Het doel hiervan is bekend te raken
met het onderzoek dat gedaan wordt in het
buitenland. Ook is dit een prima mogelijkheid
om het land dat bezocht wordt gedurende drie
weken te verkennen. Dit jaar zal de reis gaan
naar Finland en Rusland.
Ook organiseert een aantal mensen elk jaar een
symposium. Zij kiezen zelf een bepaald
onderwerp dat enig raakvlak heeft met de
wetenschap die zich natuurkunde mag noemen
en probeert hier sprekers bij te vinden die
gespecialiseerd zijn op dit vlak.

Het bestuur van Van der Waals tijdens een
Algemene Ledenvergadering

Dit gebeurt door tal van serieuze en
studiegerichte activiteiten te organiseren, maar
ook meer ontspannende uitjes. Zo kun je aan
het begin van elk nieuw trimester de boeken
die je nodig hebt tegen gereduceerde prijs
verkrijgen. Ook worden het hele jaar door
verschillende excursies naar bedrijven en
instituten georganiseerd om studenten voor te
6

Naast al deze serieuze activiteiten is het ook
belangrijk dat de natuurkundestudent zich kan
ontspannen tijdens zijn lange studieperiodes en
ook daarvoor biedt studievereniging “J. D. van
der Waals” tal van mogelijkheden.
Het begint al voor het begin van het academisch
jaar met de Intro. In deze week zal je het gebouw
waar je waarschijnlijk minstens vijf jaar zal ronddwalen van binnen en van buiten leren kennen.

Van der Waals

Nadat je je eerste vriendjes en vriendinnetjes in
de intro hebt leren kennen, is er in september
het zogenaamde P(ropedeuse)-kamp. Over deze
leuke ervaring kun je elders in deze Koerier meer
lezen. Vervolgens zijn er het hele jaar door andere
mogelijkheden om je te ontspannen, zoals een
dropping, een jaarlijks terugkerend bowlingtoernooi, verschillende N-feesten, eventueel
samen met andere studie-verenigingen, de
Batavierenrace, een landelijke studentenestafetteloop van Nijmegen naar Enschede,
sporttoernooien en nog veel meer.
Elke donderdagmiddag is er dan natuurlijk nog
de Borrel, waar zowel studenten als medewerkers
van de faculteit Natuurkunde alvast het einde
van de week vieren onder het genot van een
biertje. Dit is natuurlijk een goede gelegenheid
om eens informeel te spreken met je docenten.
Natuurlijk is deze vereniging voor studenten,

Een van de wekelijkse Borrels in de ÂSalonÊ

maar het belangrijkste is dat het ook dóór
studenten is. De vereniging wordt bestuurd
door een groep van vijf tot negen studenten,
die ieder voor een jaar lang een bestuurstaak op
zich nemen. Behalve door het bestuur draait de
vereniging vooral door de vele commissies waarin
de actieve leden plaats hebben genomen. De
commissies zorgen voor de daadwerkelijke
organisatie van de individuele activiteiten.

Koerier 5, jaargang 42 (2002)

Waarom zou je als student in zo’n commissie
gaan? In de eerste plaats is het natuurlijk
hartstikke leuk om voor je verenigingsgenoten

Eerstejaars tijdens het drie maal per jaar
georganiseerde N-feest

allerlei activiteiten te organiseren. Bovendien is
het tof om met een groep mensen een taak op te
pakken die in het begin toch altijd enorm lijkt
en dit tot een goed einde te brengen. In het
geval dat je een wat grotere activiteit gaat
organiseren kun je zelfs extra maanden
studiebeurs krijgen of studiepunten. Bovendien
misstaat het niet op je CV. Tot slot leer je er
natuurlijk ontzettend veel van!
Kortom, Van der Waals organiseert allerlei
activiteiten die je kunnen helpen om van je
studietijd een vooral leerzame maar ook
ontspannende en gezellige tijd te maken. Ik
hoop je dan ook graag lid te mogen maken in
de intro!
Veel plezier en nog een prettige verdere vakantie!
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Introprogramma

Het Van-der-Waalsintrospektakel
Voordat het echte studeren begint, moet je natuurlijk even de omgeving verkennen. Hieronder
volgt de agenda en een korte toelichting op het natuurkundeprogramma van de Intro:
Maandag 19 augustus
10.30 uur: Na-inschrijvingen
12.00 uur: Lunch in het auditorium
12.30 uur: Opening door de Rector Magnificus
13.00 uur: Groepsindeling en faculteitsprogramma
15.00 uur: Op Slag van Maandag
17.00 uur: Avondmaaltijd in de Bunker
19.30 uur: Presentatie faculteit en studievereniging “J.D. van der Waals”
Dinsdag 20 augustus
08.30 uur: Ontbijt
09.00 uur: TU/e-instantietocht
12.00 uur: Sportmarkt en lunch bij sportmarkt
14.00 uur: Ontdek je plekje
17.00 uur: Avondeten op de faculteit
18.00 uur: Sporttrainingen
22.00 uur: Presentatie studentenverenigingen
Woensdag 21 augustus
08.30 uur: Ontbijt
09.00 uur: Sporttoernooi, Scalatocht, Bunkertocht
18.30 uur: Avondmaaltijd bij begeleiders
21.30 uur: Kroegentocht
24.00 uur: Bunkerfestijn
Donderdag 22 augustus
09.30 uur: Ontbijt
10.00 uur: Cultuurtocht door Eindhoven
16.00 uur: Gezamenlijke afsluiting
17.00 uur: Eten in de stad
20.00 uur: Bunkerfestival

Op Slag van Maandag:
Na de groepsindeling en de kennismaking begin je met je introgroep aan de eerste, en misschien wel
de zwaarste taak: Op Slag van Maandag. Er zal een grote strijd losbranden tussen de introgroepjes
bij het nemen van verschillende obstakels. Nu zul je je Introbroertjes en –zusjes al goed leren
kennen. We raden je aan vooral niet je beste kleren aan te doen.
Presentatie faculteit en Studievereniging „J.D. van der Waals‰:
Verschillende voor jou belangrijke personen zullen je voorzien van informatie, die zeker niet mag
ontbreken voor een succesvol slagen van je studie. Verder zal studievereniging “J.D. van der Waals”
op een leuke manier duidelijk maken wat ze voor jou kan betekenen in de komende jaren.
Ontdek je plekje:
Omdat je nog zeker vijf jaar in N-laag zal rondrennen, moet je natuurlijk wel de omgeving leren
kennen. Tijdens “Ontdek je plekje” leer je “spelenderwijs” het gebied kennen waar je je de komende
jaren veel zal bevinden. Meer willen we nu nog niet verklappen.
„Hou je het nog binnen?‰-ontbijt op de faculteit:
Je hebt, als het goed is, de Introweek tot zover overleefd. Een van de laatste onderdelen is het “Hou
je het nog binnen?”-ontbijt, iets wat zeker niet mag ontbreken op het Introprogramma. Dit ontbijt,
dat verzorgd wordt door de Introcommissie, zal je helpen ook de laatste dag te overleven.
Boeken- en dictatenverkoop:
We raden je aan voldoende geld mee te nemen voor boeken en dictaten. Zo’n 150 euro zal wel
genoeg zijn, waarbij wel rekening gehouden dient te worden met het feit dat er op twee verschillende
plaatsen betaald moet worden. Er kan bij Van der Waals ook gepind worden.
De Introcommissie 2002 wenst je heel veel plezier toe tijdens de introductieweek, zodat je na deze
week fris aan je studie kan beginnen. Mocht je nog vragen hebben bel dan even naar Van der Waals
(040-2474379) of kijk even op internet op www.vdwaals.nl.

Vrijdag 23 augustus
10.00 uur: “Hou je het nog binnen?”-ontbijt op de faculteit
10.30 uur: Boeken- en dictatenverkoop
12.30 uur: Lunch
13.30 uur: Cantus
18.00 uur: Slotfeest Bunker
8
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INTRO 2001

INTRO 2001

Begeleider

Het dagboek van een introbelegeider
door Thijs Knaapen

H

Het is maandagmorgen 20 augustus.
Terwijl ik de slaap uit mijn ogen wrijf
probeer ik me te bedenken waarom ik
die wekker nou ook alweer zo vroeg had gezet.
Het is tenslotte vakantie, toch? Dan herinner ik
me ineens dat het vandaag de grote dag is! De
Intro begint! Vol energie spring ik mijn bed uit
en na de noodzakelijke ochtendhandelingen zet
ik koers richting Eindhoven. Na nog een laatste
lading van wijze adviezen en andere informatie
van mevrouw Feiner kunnen we op weg.
Samen met mijn Intro-echtgenoot Kim duik ik
nog snel even de stad in, want we hebben nog
geen speeltjes voor onze kids. We komen langs
de fl.2,50-shop, waar de ingang geblokkeerd is
door Introbegeleiders die wachten tot de winkel

waarschijnlijk dolblij dat hij die afzichtelijke
dingen eindelijk kwijt is.
Na de toespraak van onze Rector Magnificus,
de heer Van Santen, worden in een collegezaal
alle groepjes samengesteld. Kim en ik krijgen elf
nuldejaars op sleeptouw. Daar is het eerste
probleem al: de V&D had maar twaalf van die
rare dingen, dus Kim en ik zullen ons tevreden
moeten stellen met het gezamenlijk beheer van
ons mannetje. Terwijl we naar N-laag lopen
komen de eerste vragen van onze kids al
opzetten en ik raak ongemerkt in een soort
waas…
Een dag of vijf later trekt de waas weer op,
ingeleid door een enorme plons. Tot mijn
ontsteltenis zie ik, als ik weer boven het smerige
wateroppervlak van de Dommel uit kom, onze
kids lachend langs de kant staan. Zij hebben
me erin gegooid. Maar hoe kan dat? Wat is er
gebeurd met die nuldejaars die, op een enkele
vraag na, zwijgend naar N-laag liepen? Ik klim
op de kant en zie de Cantustent staan. Er lopen
al een aantal mensen naar buiten. De Intro loopt

Begeleider

op zijn eind en het enige wat mij nog rest is
droge kleren aantrekken en naar huis gaan. Af
en toe schieten me flarden voor de ogen van
wat er de afgelopen week gebeurd is, maar ik
kan er nog geen samenhangend geheel van
maken. Eén ding staat echter wel als een paal
boven water. De Intro is geslaagd! Ik heb een
fantastische week gehad!
Inmiddels zijn de gebeurtenissen in de Intro
wel genoeg bezonken voor een reconstructie.
De week begon op maandag klassiek met krantje
meppen, gevolgd door een spelletje om wat van
elkaars interesses op de hoogte te raken.
Traditioneel was het daarna tijd voor ‘Op Slag
van Maandag’. Dit jaar leek alles hier in het
teken te staan van de brandslang en het lukte
dan ook niemand om de spellen droog te
voltooien. Dit leverde leuke taferelen op in
combinatie met het meel en de groene zeep die
bij sommige spellen gebruikt werden. Na de
avondmaaltijd in de kantine van N-laag stond
de eerste informatieoverload op het programma.
Ademloos luisterden de Introgangers naar
praatjes van de studieadviseuse, Van der Waals
en STOOR, die gevolgd werden door een film,
“The Game”. Ons bunker-bezoek dat daarop
volgde hebben we uit fitheidoverwegingen
maar niet al te lang gemaakt, ook al was het wel
gezellig bij Demos.

Hoe schiet je zover mogelijk met een petraket?

Een introgroepje met begeleiders tijdens ÂOp
slag van MaandagÊ

geopend wordt, en we besluiten ons heil ergens
anders te zoeken. Bij de V&D komen we
grappige gele mannetjes tegen en we besluiten
deze mee te nemen. De jongen bij de kassa kijkt
wat vreemd naar onze aankoop, maar is
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Dinsdagmorgen hadden alle instanties de
gelegenheid zich voor te stellen. Daarna was
het de beurt aan de sportverenigingen om zich
te manifesteren op de sportmarkt. ‘s Middags
moesten we onze kids loslaten. Die mochten
namelijk zelf rond gaan crossen in N-laag en
Cascade om een aantal locaties te vinden, terwijl
Kim en ik in Cascade een spel leidden. Hierbij
werd door zowel het rode als het witte team
gepoogd om naar de overkant te komen ten
koste van het andere team. Deze dag werd de
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avondmaaltijd in de mensa geserveerd en hierna
was er de mogelijkheid om een sporttraining
mee te draaien. Kim en ik hadden gezien dat er
een cabaretier bij de AOR kwam en we kregen
een paar kids die niet wilden sporten mee naar
dit optreden. De presentatie van de studentenverenigingen die daarop volgde was niet
bepaald spectaculair. Het geluid was slecht en
we besloten na een tijdje, net als een aantal
anderen, dat het leuker was om gewoon wat
vroeger naar de bunker te gaan. Zo gezegd zo
gedaan en de rest van de avond hebben we ons
vermaakt op het terras bij Demos.

Volleyballen met waterzakjes, op krukken en
over een vrij ondoorzichtig net

De woensdag begon met een volleybaltoernooi,
waar we naast een beetje te ballen voornamelijk
in de zon hebben gelegen. Daarna was het tijd
voor de bunkertocht waarbij we de gelegenheid
kregen eens goed rond te kijken bij onder andere
de studentenverenigingen. Tijdens de scalatocht
die daarop volgde presenteerden de cultuurverenigingen zich, waarbij moet worden
opgemerkt dat vooral de Tuna’s en Tunina’s flink
van zich lieten horen. Het nuttigen van de
avondmaaltijd gebeurde op deze dag in een
studentenhuis. Wij hadden een mooie kamer
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Begeleider

in Hemelrijken tot onze beschikking, waar we
ons konden voorbereiden op de kroegentocht
die die avond op het programma stond. Na zes
kroegen met zes gratis consumpties langsgegaan
te zijn leverde deze tocht een gratis gevulde plastic
pul op.

De laatste dag alweer. Vrijdag. Dat was de dag
van het katerontbijt. Een beetje lam in de Borrel
hangen en wachten tot je aan de beurt bent bij
de boekenverkoop. En na de lunch stond nog
één activiteit op het programma: de Cantus!
Niet iedereen had meer zin en een paar gingen
helaas al naar huis, maar degenen die bleven
werden beloond. Er volgde een onvergetelijk
festijn waarbij om het hardst gezongen werd en
waarbij niemand droog bleef. En toen, aan het
eind, volgde de reeds genoemde plons, die mij
uit mijn trance wekte. Langzaam droop iedereen
af, teleurgesteld dat het afgelopen was, maar
stiekem ook wel blij dat ze eindelijk weer rustig
bij konden gaan slapen.
Maar vooral was iedereen voldaan, want de Intro
2001 was een succes geweest en iedereen had
op en top genoten.

Traditioneel bierdopjes rijgen in de ÂSalonÊ, de
ruimte waarin de Borrel wordt gehouden

Ook dit jaar was het op donderdag weer
cultuurdag. We kregen een skaband, een stukje
toneel van studententoneelvereniging Doppio,
een cabaretier, een blokfluit- en een tromboneensemble
en
een
muziek-workshop
voorgeschoteld. Aan dit laatste mochten we zelf
meedoen en wij wisten een bassist, een toetsenist
en een pianist te leveren voor het
improvisatiebandje. De optredens op het
Stadhuisplein waren helaas niet zo gezellig als
voorgaande jaren op Stratum, maar een potje
poolen op zijn tijd is natuurlijk ook erg leuk. De
barbecue die volgde liep helaas weer uit op een
foodfight, en er was al niet al te veel eten.
Gelukkig kwam ons groepje er bijna
ongeschonden vanaf. Alleen mijn broek moest
het ontgelden. Onze laatste avond van de intro
sloten we af bij Demos, waar het wederom erg
gezellig was.
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Intro 2001
door Michiel Boere en Astrid Jacobs

Michiel Boere:
a, hallo lezertjes. Hier volgt een stukje van
een aankomend tweedejaars die net zijn
eerste collegejaar heeft gehad. Alle
ouderejaars zullen nu waarschijnlijk denken: nee
niet weer zo’n zeurende koter. Maar ik moet
toch even dit stukje schrijven. Het afgelopen
jaar zijn wij (=eerstejaars) behoorlijk geschrokken
van de studie want het blijkt dat we ook nog
iets moeten doen. Het beeld van het rustige
studenten-leventje met oneindig veel vrije tijd
is meteen vakkundig de grond in geboord.

J

Maar goed, ik moet wat schrijven over de
INTRO dus genoeg gezeurd. Op de Intromaandag werden wij voorgesteld aan onze Intropapa’s, -mama’s en broertjes (en zelfs een paar
zusjes). Nog steeds ken ik mijn familieleden niet
allemaal bij naam, maar het “schept wel een
band”. Vervolgens kregen wij een vloedgolf aan
informatiefolders, cd’s, tasjes, frisbees, t-shirts,
pennen en stickers over ons heen. (Het meeste
wordt nu gebruikt als onderzetter of wc-papier).
Ook hebben wij onze papa en mama versierd
met enkele etenswaren (lees yoghurt en meel),
om de sfeer er een beetje in te krijgen. De
volgende dagen raakte we steeds meer gewend
aan onze ouders en de N-laag door enkele
spelletjes. Op woensdag was het sporttoernooi,
vanwege de hitte hebben we maar in slowmotion gevoetbald. We moesten natuurlijk nog
energie overhouden voor de zeer geslaagde
kroegen-tocht van diezelfde avond, natuurlijk
weer
afgesloten
bij
de
bunker.
Donderdagmorgen is een beetje een zwart gat,
maar de cabaret-voorstelling van donderdag was
erg leuk. Ook de Super-BBQ was erg
vermakelijk vanwege de live foodfight
voorstelling!
Koerier 5, jaargang 42 (2002)

Op vrijdagmorgen zag je je brakke broertjes en
zusjes weer vroeg bij het katerontbijt, waarna
de cantus werd gehouden. Na een paar minuten
had iedereen in de gaten dat het helemaal niet
de bedoeling was dat je veel dronk, dus het bier
vloog al snel door de lucht! Na de cantus was er
nog feest op de bunker en zo kwam er op vrijdag
een einde aan de Itro 2001.
Alle organisatie, papa’s en mama’s, heel erg
bedankt voor deze fantastische Itro en tot ziens
bij de borrel in de Salon!
Astrid Jacobs:

O

p 20 augustus was het dan zo ver. Alle
eerstejaars vertrokken richting de TU/e
om te gaan genieten van een (hopelijk)
kei leuke week die zou bestaan uit feesten en
zuipen. Met je Introgroepje en je Intropapa en
Intromama begon het na wat kennismakingsspelletjes goed, door aan “op slag van maandag”
mee te doen. Onder het motto “maak je
introgroep zo nat en vies mogelijk” kon je lekker
aan de slag met alle troep die je kon bedenken.
Nadat je uiteindelijk helemaal onder de verf,
yoghurt en andere troep zat kon je aanschuiven
voor het avondeten om een goede bodem te
leggen voor de rest van de avond.
Meteen de eerste avond was het namelijk tijd
om het echte studentleven te verkennen door
met zijn allen naar de bunker te gaan en daar te
feesten. Vervolgens kom je de volgende dag met
een duffe kop op de informatiemarkt en de
sportmarkt, waar je gelukkig niet heel wakker
voor hoeft te zijn, zodat je nog even uit kunt
rusten. En ’s middags werden we dan voor het
eerst alleen losgelaten op de faculteit om een
beetje te weten te komen waar alles zat.
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Natuurlijk wisten alle groepjes heel goed de weg
naar de ‘Salon’ te vinden! Maar de rest bleek
niet zo makkelijk te zijn. Na heel wat gepuzzel
kwam je toch eindelijk terecht waar je moest
zijn. Bij een echt studentenleven mag naast bier
ook sport niet ontbreken (om je bierbuikje een
beetje te verbergen), dus ’s avonds waren er
sporttrainingen georganiseerd waardoor je echt
kennis kon maken met de verschillende
sportverenigingen. Nadat je dan helemaal
uitgeput was van het sporten was het natuurlijk
weer tijd voor biertjes in de bunker!

Introbegeleider Bas tijdens het spel van de
Introcommissie bij Â Op slag van MaandagÊ

Woensdag weer vroeg je bed uit om met je
introgroep actief te gaan sporten. Na in de halve
finale helaas te hebben verloren dachten we
“laten we maar de bunkertocht en de scalatocht
doen, zodat we wat meer zien van het
Eindhovense gebeuren”. Om ook te zien hoe
echte studenten eten en leven moesten we maar
gaan eten bij de introbegeleiders. Het was
eigenlijk de bedoeling dat zij zouden koken,
maar chinees halen deed het ook erg goed! En
14
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woensdagavond was de kroegentocht, dus vol
goede moed naar verschillende kroegjes voor
een gratis biertje (wat er altijd wel in gaat)!
Natuurlijk kom je uiteindelijk toch weer terecht
in de bunker waar het feesten nog wel even
doorging. Zodat je met een zo mogelijk nog
duffere en brakke kop de volgende dag een
cultuurtocht tegemoet ging. Daarbij konden
we onder meer genieten van een concert, toneel,
cabaret en nog meer muziek. We waren goed in
de stemming gebracht voor de concerten op
het stadhuisplein. Maar ja, halverwege zijn we
toch maar naar de N-laag gegaan want de eerste
Borrel in de ‘Salon’ mochten we niet missen (zó
goed zijn we opgevoed door onze Intro-ouders)!
Na wat biertjes krijg je toch wel weer honger en
daarvoor was de super-BBQ geregeld, waarbij
een foodfight natuurlijk niet kon uitblijven! (Ik
moet zeggen, onder de slaolie zitten is niet echt
een fris gevoel!) Na alles weer een beetje
afgewassen te hebben gingen we met zijn allen
naar de bunker, klaar om de laatste avond nog
even goed te feesten!
De studentenavond werd een avond van nog
meer bier en nog minder slapen, wat allemaal
niet gaf als je de volgende dag niet zo vroeg
weer wakker moest zijn voor een ontbijt in de
‘Salon’ en boekenverkoop. En het hoogtepunt
van de week waar iedereen al naar uitkeek was
de Cantus! De bedoeling: word zo snel mogelijk
zat en zorg tegelijkertijd dat ook anderen onder
het bier komen! Kortom aan het einde was al
het bier op en iedereen doorweekt van het bier!
Tijd voor een sprong in de “frisse” Dommel!
Een poging doen om daar schoon te worden
schiet niet echt op, dus toch maar even douchen
op N-laag.
En tja, er is een tijd van komen en een tijd van
gaan en dat laatste moment was helaas toen
aangebroken! Tijd om dag te zeggen en een kei
gave week af te sluiten!

P-kamp

P-kamp 2001: Asterix en Obelix
door Dirk Hoving

et is inmiddels al weer maandag en ik
heb beloofd dit stukje voor donderdag
te mailen naar het email-adres van de
Koerier, dus ik zal m’n best eens doen er wat
leuks van te maken. In mijn geval begon het
kamp met als thema “Asterix en Obelix” op de
dag van een RSI-workshop, waar slechts een
beperkt aantal deelnemers kwam opdagen.
Logisch. Eerst P-kampspullen op de plaats. De
meesten hadden niets vergeten. Een enkeling
een slaapzak. Maar geen nood, ook onder
gordijnen kun je prima slapen... Het was een
behoorlijk eind fietsen naar de kampeerboerderij. Toch slaagde (naar mijn weten)
iedereen er in deze plaats zonder al te veel gezeur
te bereiken, ook al gingen er wat banden lek.

gekomen, maar volgens mij lag het merendeel
op dat moment z’n roes al uit te slapen.

Even de slaapplaatsen inrichten en we konden
aan tafel. Vraag me niet meer wat we gegeten
hebben, maar het was in ieder geval goed naar
binnen te krijgen! Complimenten aan de kok!
Na het eten een aantal Hertog-Jannetjes
gedronken en men begon zich langzaam voor
te bereiden op de dropping van vanavond.
Kratje bier (of zoals men hier in Brabant zegt:
“Kratje pils”) inslaan, zaklamp pakken en jas
aan... Het geblindeerde busje reed vijf groepjes
naar verschillende plekken. De meeste groepjes
deden er niet al te lang over om weer terug te
komen op plaats van vertrek… Eentje was na
een half uur zelfs al terug… Toch presteerden
sommigen het nog er enkele uren over te doen.
Nadat de helft al weer terug was mocht ook het
Van-der-Waalsbestuur de bossen in..

Heerlijk die op elkaar slaande deksels van pannen
die je ’s ochtends veel te vroeg wakker maken!
Ontbijt en lunch waren, net als het avondeten,
ook goed verzorgd. Zaterdagmiddag stonden
er activiteiten van de disputen van de
studievereniging op het programma. Ook het
oude en nieuwe bestuur had een spelletje
bedacht. Was leuk voetbal en aan de kant van
de tegenstander gingen er heel wat bierflesjes
om… De bedoeling was iedereen van het
bestuur te leren kennen. Maar sorry
“Perspectief ”… Ik kan jullie nog steeds niet uit
elkaar houden… Hier zullen we nog even de
vorige Koerier voor moeten doorlezen… Buiten
voetbal mochten we nog everzwijn spelen, touw
trekken, zakjes met toverdrank aan hulpeloze
dragers voeren (wat precies die opstelling van
vier mensen: twee mensen die iemand anders
bij handen en voeten dragen en daar nog eentje
bovenop, moest voorstellen is mij even ontgaan)
en als laatste mochten we nog gaan overgooien
met zakjes vla (zal wel weer toverdrank hebben

H

Na de dropping was het nog even chillen in de
schuur (of woonkamer?) en langzaam begonnen
mensen hun bedje op te zoeken. Ik weet niet
wanneer het Van-der-Waalsbestuur is terugKoerier 5, jaargang 42 (2002)

Groepsoverleg tijdens de fietstocht op
zaterdagochtend
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P-kamp

moeten voorstellen?). Op dat moment barstte
Chaos los en ging samen met Daedalus een vlaaanval voorbereiden op het (op dit moment)
voormalige bestuur. Vooral door deze gevechten
en het everzwijnspel waren de meesten
supersmerig.

huis te gaan. ’s Ochtends opruimen in
corveeploegen en rond een uurtje of 11 stapten
we op de fiets naar Tongelreep. Was leuk om
een keertje weer te zwemmen… ’s Avonds ter
afsluiting pizza eten. Jammer dat het afgelopen
was, maar wij als eerstejaars hebben een errug
leuk weekend gehad en ik hoop ook dat de
ouderejaars die mee waren zich een weekendje
goed vermaakt hebben. Ook de sociale
bedoeling van het geheel is goed gelukt. Ik heb
de meesten, in ieder geval bij naam, toch wel
leren kennen. Bedankt organisatoren!

P-kamp

P-kamp 2002
door Coen Loermans

ijdens de Intro krijg je een heleboel
nieuwe indrukken, je maakt kennis met
de universiteit, de studievereniging en
het studentenleven. Bovendien leer je de
eerstejaars uit jouw introgroep erg goed kennen.
De rest van je medestudenten zul je in mindere
mate kennen, totdat het P-kamp aanbreekt.

T

Het P-kamp wordt elk jaar door Van der Waals
georganiseerd voor alle eerstejaars. Dit kamp
mag je natuurlijk niet missen. Dit kamp, dat
van 20 tot 22 september gehouden wordt,
biedt je de mogelijkheid om:

Het spel van dispuut Scooter tijdens de
disputenmiddag op zaterdag

Het was wederom een leuke dag en onze honger
werd gestild door een barbecue. De mensa mag
van mij hier een voorbeeld aan nemen! We
hebben gemazzeld met het weer, buiten zitten
was geen enkel probleem. ’s Avonds mochten
we zakjes met munten in het bos gaan zoeken.
Dit gebeurde weer in een aantal groepjes (bij
elke activiteit hadden we een andere
groepsindeling). Deze munten moesten naar
het busje gebracht worden, waar de score werd
bijgehouden. Jagers konden de munten
afpakken en legden ook de munten weer terug
in het bos. Op het begin waren de gouden
chocolaatjes makkelijk te vinden, maar al na korte
tijd was het hele bos leeg. We wijten het maar
aan de stoute konijnen in het bos…
De volgende dag was het weer tijd om naar
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met alle andere eerstejaars kennis te maken
iets intensiever kennis te maken met
studievereniging ‘Johannes Diderik van
der Waals’ en haar disputen
de basis te leggen voor een spetterend
studentenleven
veel te weten te komen over wat je nog kan
verwachten de komende jaren
heel veel lol te maken

Het kamp zal dit jaar plaatsvinden in het
idyllische plaatsje Someren en duurt van
vrijdagmiddag tot zondagavond. Tijdens de
Introweek is er de mogelijkheid om je in te
schrijven. Je kunt je natuurlijk ook inschrijven
met de bijgevoegde P-kampfolder. Het
weekend zal als thema ‘Superhelden’ hebben.
Alle activiteiten zullen in dit thema worden
ingekleed en zo een fantastisch weekend
vormen. Zo zal er onder ander in dit weekend
een dropping zijn, een fietstocht, een
spellenmiddag, een grote barbecue, een
geweldig avondspel en een kampvuur. Op
zondag zal er lekker gezwommen worden met
als afsluiting een gezellige maaltijd samen.
Elk jaar gaan de meeste eerstejaars mee op dit
kamp en niemand heeft daar spijt van. Schrijf
je dus tijdig in en mis het niet, want dit weekend
kun je gewoon niet missen!

Wist je dat...
Van der Waals elk trimester een ontzettend gaaf N-feest organiseert...
je in de Van-der-Waalskamer niet alleen boeken maar ook soep, tosti’s, blikjes cola en sinas,
marsen, snickers en ‘s zomers zelfs ijsjes kunt kopen...
leden altijd in de Van-der-Waalskamer koffie en thee mogen halen...
het bestuur van Van-der-Waals altijd in het eerste trimester een acitiviteit organiseert speciaal
voor eerstejaars
bijna de helft van de leden van Van der Waals ook actief zijn binnen commissies en
disputen
als je je P hebt, je ook één van deze actieve leden kunt worden
je bij de wekelijkse Borrel op donderdag van 16.00u tot 19.00u keuze hebt uit maar liefst
91 verschillende bieren

Koerier 5, jaargang 42 (2002)
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Studieadvisering in de propedeuse
door Drs. Sonja Feiner-Valkier

et eerste studiejaar is heel belangrijk.
Het is de eerste kennismaking met de
studie Technische Natuurkunde, het
is ook een oriëntatie op het vervolg van de studie
en op het beroep van natuurkundig ingenieur
en tenslotte het is ook een selectieproces.
Ook al heb je je nog zo goed voorbereid op je
keuze voor Technische Natuurkunde, het
studeren zelf is toch de proef op de som. In de
loop van het eerste jaar zal iedere student zich
zo nu en dan moeten afvragen:

H

Is dit de geschikte studie voor mij? Vind ik
de studie leuk?
Kan ik de studie aan? Hoeveel moet ik
studeren?
Op welke manier studeer ik het beste?
Je zult zelf deze vragen moeten beantwoorden,
maar enige ondersteuning kun je hierbij van
de faculteit verwachten. Natuurlijk hopen we
dat zoveel mogelijk studenten bovenstaande
vragen met JA kunnen beantwoorden. De
praktijk wijst echter uit dat er studenten zijn
die verkeerd hebben gekozen.
Voor onze faculteit geldt dat van iedere jaargang
ongeveer 65%- 70% uiteindelijk blijft; de rest
(ca. 30% dus) verandert van studie in de loop
van het eerste jaar , na het eerste jaar of nog later.
Ongeveer de helft van de omzwaaiers gaat naar
het hbo (technische natuurkunde); van de rest
gaan de meesten naar een andere studie binnen
de TUE.
Wat kun je van de faculteit
verwachten?
Tijdens het eerste studiejaar neemt de
studieadviseur een aantal maal het initiatief
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voor een individueel gesprek. De studieadviseur
nodigt in het najaar iedere student uit voor een
kort kennismakingsgesprek uit. Dat gebeurt
meestal tijdens het natuurkundepracticum.
In januari zal dan een eerste voorlopige
adviesronde gehouden worden. Vooral voor de
studenten met wisselende of onvoldoende
resultaten volgen meerdere individuele
gesprekken.
Iedere student kan zelf ook altijd het initiatief
nemen voor een gesprek met de studieadviseur!
Dat kan per e-mail, dat kan door even
langslopen of even aanspreken tijdens het
mechanicawerkcollege.
Na de derde tentamenperiode in juli volgt dan
het studieadvies van de faculteit. Voor alle
duidelijkheid: het advies is niet bindend. Maar
wel is het de bedoeling, zeker in geval van een
twijfelachtig advies, dat je nog eens goed
nadenkt of en hoe je de studie voortzet.
De studieadviseur is zelf docent bij het
werkcollege mechanica. Op deze manier is het
mogelijk dat de studieadviseur een goed beeld
krijgt van je manier van werken. Ook
onderhoudt zij contacten met de andere
werkcollegedocenten van de propedeuse om op
de hoogte te zijn van problemen die studenten
hebben met zelfstandigheid , studiemethode,
planning, inzicht en vaardigheden. Het
studieadvies is aan het eind van het jaar namelijk
niet alleen maar gebaseerd op de behaalde
studiepunten, maar ook op capaciteiten en
studiehouding.

Begeleiding

Intro en P-mentoraat
Tijdens de intro ga je de faculteit en universiteit
verkennen. Hierbij leer je je introbegeleiders
goed kennen. Zij worden je P-mentoren tijdens
het eerste studiejaar. Zij zullen er voor zorgen
dat jullie in het eerste half jaar van de studie
nog regelmatig bij elkaar komen met de
introgroep. De ervaring leert dat deze
introbegeleiders vaak het eerste aanspreekpunt
vormen voor allerlei praktische vragen.

Voorlopig
Veel plezier in de intro en succes bij de start van
de studie!
Drs. Sonja Feiner-Valkier.

STU
Er zijn nog meer faciliteiten waarvan je gebruik
kunt maken. Er wordt op de faculteit een cursus
studievaardigheden gegeven door ouderejaarsstudenten Technische Natuurkunde.
In principe wordt deze twee maal per jaar
gegeven. Ook bij de studieadviseur kun je
terecht met studieproblemen (studiemethode,
planning, bijzondere omstandigheden, het
vinden van een andere opleiding, etc). De
mogelijkheid bestaat ook dat je gebruik maakt
van de diensten van het STU (Studenten
Service Centrum) : zij verzorgen cursussen in
studievaardigheden, tentamenvrees, studiekeuze, capaciteiten- en interessetoetsen, etc.
Wat kan iedere student zelf doen?
Iedere student kan altijd uit zich zelf, op eigen
initiatief, bij de studieadviseur aankloppen.
Uiteindelijk moet iedere student zelf
bovenstaande vragen beantwoorden en zelf
beslissingen nemen.
Aarzel niet over je mogelijke twijfel te praten.
Praat met je medestudenten, met je p-mentoren,
maar ook met je werkcollegedocenten.
Hoe vind je de studieadviseur?
N-laag, vleugel a, kamer 1.30
Telefoon: 040-2474811
e-mail: s.feiner.valkier@tue.nl
of bij het werkcollege mechanica.

Koerier 5, jaargang 42 (2002)
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Chaos

Een Dispuut....
door Arjan Rijke

Evenals sommige andere studieverenigingen telt
studievereniging “J.D. van der Waals”
verschillende disputen. Bij ons zijn momenteel
de volgende disputen actief: Alles Stroomt,
Barabas, Chaos en Daedalus. Er is ook een
dispuut in oprichting: Scooter. Meer informatie
over de disputen afzonderlijk is te vinden via
de website van Van der Waals.
Ikzelf, de schrijver van dit stukje, zit bij Chaos.
Een dispuut is volgens Van Dale een
theoretische discussie of een studentenvereniging om te oefenen in het disputeren.
Disputeren is dan volgens dezelfde bron
‘wetenschappelijk redetwisten’. Volgens een
andere bron, de gemiddelde student, is een
dispuut een groep vrienden binnen de
vereniging die zijn best doet zich op een
bijzondere manier in te zetten voor de
vereniging. Dit klink ook een stuk minder

statisch dan de eerste beschrijving. Zelf denk ik
ook dat de laatste beschrijving een stuk beter
past bij een dispuut van deze tijd. In ieder geval
bij menig Van-der-Waalsdispuut. Niet dat wij
niet redetwisten, dat genoeg, maar getwijfeld
kan wel worden aan het wetenschapelijk
redetwisten. Voor veel buitenstaanders is het
wetenschappelijke deel van het twisten niet
duidelijk. Vaak ontgaat het hen de essentie van
onze discussie. Zelf weten we natuurlijk altijd
wel waar we het over hebben, maar dat is
natuurlijk niet zo vreemd want het gaat wel om
een groep mensen die je dagelijks ziet en waar je
regelmatig een avond mee stapt. Behalve dat
dispuutsleden onderling oefenen in het
redetwisten, zijn er ook wel twisten tussen
disputen onderling. Om maar een voorbeeldje
te noemen, eigelijk wilde iemand van Chaos
met dichterlijk talent het volgende stukje inleveren:

Beste aankomende student,
Snel al zul je van het fenomeen dispuut horen.
Chaos is er zo een: een herkenbare vriendengroep.
Ons kun je bijvoorbeeld herkennen aan ons logo.
Ook onze kleur groen zal je al snel opvallen.
Trots zijn we hier op: we willen laten zien dat we Chaos zijn!
En ieder jaar nemen we nieuwe mensen in ons midden op.
Reeds drie jaargangen bestrijken we nu, en we blijven groeien!
Zo, maar wat doet Chaos nu eigenlijk samen en voor anderen?
Uitgaan, op vakantie, organiseren, samen studeren, en nog veel meer!
Iedere eerste donderdag van de maand hebben we Chaosavond.
Gezelligheid is dan troef: samen eten, samen iets leuks doen.
Tafelvoetbaltafels, feesten, picknicks, toernooien: dit doen we voor Van der Waals.
Het creëren van een groepsgevoel is ook erg belangrijk!
Allerlei dingen kunnen meehelpen aan dit groepsgevoel.
Redelijk vaak worden bijvoorbeeld plaagstootjes uitgedeeld tussen disputen onderling.
Daarom moet je eens naar de beginletters van dit stukje kijken...
Veel plezier met de rest van je intro!
Fysisch Dispuut Chaos
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Aangezien we toch niet meteen een al te
strijderig beeld willen oproepen, hebben we dat
uiteindelijk niet gedaan. Op een ludieke manier
werd in het voorgaande stukje beschreven wat
een dispuut is. Een groep goede vrienden (wij
zijn herkenbaar aan onze groen en witte polo’s
met ons logo erop) die door middel van het
organiseren van en het meedoen aan activiteiten
de vereniging ondersteunt. Behalve Chaos
organiseren andere disputen ook regelmatig
activiteiten. Zo heeft Scooter bijvoorbeeld
onlangs een darttoernooi georganiseerd. Zullen
alle disputen tijdens het fenomenale ‘Op Slag
van Maandag’ een activiteit laten zien waarbij
jullie kennis kunnen maken met het dispuut.
En is er tijdens het P-kamp, een geweldig kamp
speciaal voor eerstejaars om met elkaar en met
de vereniging kennis te maken, ook ruimte voor
de disputen om wat van zich te laten horen.
Over ‘Op Slag van Maandag’ en het P-kamp
kan je elders in deze Koerier ook nog lezen. Van
der Waals hanteert verschillende middelen om
activiteiten te promoten, bijvoorbeeld de
lichtkrant in de kantine, de agenda in de Vander-Waalskamer, via ‘de driehoekjes’ en
natuurlijk via de website. Wil je weten wat er
momenteel zoal speelt, dan raad ik je ook namens
de vereniging van harte aan om eens een kijkje
te gaan nemen op www.vdwaals.nl. Het is wel
zo dat behalve het heel serieus bezig zijn aan
het organiseren van uiteenlopende dingen, we
ook heel regelmatig veel minder serieuze dingen
aan het doen zijn. Zo zijn we gisteravond met
een aantal van onze dispuutsleden uit geweest,
en in het café hadden we het stukje in de
volgende kolom bedacht om in te leveren voor
deze Koerier.
Maar om dezelfde reden als het niet inleveren
van het andere voorbeeldstukje hebben we ook
maar gekozen om dit stukje niet te plaatsen.
Behalve de vereniging ondersteunen kan een
dispuut nog andere doelen voor ogen hebben.
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Geachte
(1) Toekomstige alcoholist(e), want dat
ben je als je minstens twee standaard
glazen alcohol per dag drinkt.
(2 ) Man, want dat ben je als je meer
dan 90% van de tijd aan seks denkt.
(3) Vrouw, want dat ben je als het aan
ons ligt.
Wie zijn wij??
Student; een lineaire combinatie van
criteria (1) en (2), en aldus het
orthoplement van criterium (3). Wij zijn
CHAOS! En onze kleur is Groen!
Behalve dit voorgaande zul je het
komende jaar ook veel positieve dingen
van ons horen. Wij geven bijvoorbeeld
ieder jaar een Bourgondische Chaospicknick voor alle Natuurkunde
studenten. Ook Chaos-da-Battle is een
van onze activiteiten, en speciaal voor
eerstejaars studenten. Verder
organiseren wij speciale borrels, feesten
en nog veel meer. Chaos is actief en
veel leden van Chaos zijn actief binnen
studievereniging J.D. van der Waals.
Ons dispuut bestaat uit 16 leden en 3
kandidaatsleden. En wij maken hier de
boel onveilig, LET OP ONS!

Zo geldt voor Chaos: “Het dispuut stelt zich
ten doel, de sociale omgang tussen niet-leden
en leden te bevorderen en te handhaven door
de jaren heen. Dit probeert het dispuut te
bereiken door het organiseren van activiteiten
en bijeenkomsten en het uitdragen van een
Bourgondische levensstijl”. Dit is nogal een hele
mond vol, maar het komt er gewoon op neer
dat we de dingen doen die ik tot nu toe ook in
het hele voorgaande stuk heb beschreven met
nog veel meer woorden.
Met Chaotische groet,
Arjan, Arjan, Arjan, Carolien, Cor, Daan,
Dimitri, Fiely, Han, Han, Jan, Joost, Juri, Jurrian,
Machteld, Michael, Pier, Rob, en Thomas.
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Scooter

Fysisch Dispuut Daedalus

SCOOTER doet: INTRO

door Jaco van den Berg

door Rikkert Koppes

erst even ons maar even introduceren:
wij zijn Fysisch Dispuut Daedalus. Wij
zijn opgericht in 2000 door negen
mensen, en op 2 mei 2001 hebben wij de status
verkregen van officieel Van-der-Waalsdispuut.
Mocht je willen weten hoe wij er in het echt
uitzien, kijk dan even op de internetsite van
onze studievereniging: www.vdwaals.nl. Onder
het kopje disputen kan je dan klikken op ons
logo. Je kan dan lezen over wie wij allemaal zijn
en wat wij zo allemaal doen. Maar natuurlijk
zijn wij ook te herkennen aan onze prachtige
polo’s die namelijk heel erg mooi bordeauxrood
zijn met een ecru-kleurig kraagje (in ieder geval
dat behoren ze te zijn, het wassen van kleding is
een zeer verhit punt tijdens gesprekken met
andere disputen). Natuurlijk staat achter- en
voorop het polo ons logo en naam.

E

In het stukje van Fysisch Dispuut Chaos staat
wat het doel is van disputen binnen Van der
Waals dus daar zal ik niets over vertellen. Ik kan
wel vertellen waar je ons tijdens de intro, die
jullie nu gaan meemaken, tegenkomen.
Bijvoorbeeld tijdens ‘Op Slag van Maandag’,
waar alle disputen een spel mogen organiseren
waaraan jullie dan allemaal mee (mogen) doen.
De meeste spellen worden gekenmerkt door het
gebruik van veel water, dus ik hoop van harte
dat het dit jaar stralend weer zal zijn, maar
ongeacht het weer is dit altijd een groot feest.
Wat wij gaan organiseren laten wij nog even
geheim, maar om toch tipje van sluier op te
lichten kan ik alvast vertellen dat het
waarschijnlijk weer met water te zal maken
hebben (goh wat een nieuws). We zullen de
rest van de Intro natuurlijk ook overal te vinden
zijn, bijvoorbeeld in de Bunker en in de Borrel
van Van der Waals waar we gezellig een biertje
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(of non-alcoholisch drankje) zullen drinken.
Nu blijft er nog over te vertellen wat jullie na de
Intro allemaal van ons zullen gaan zien. We
organiseren een aantal activiteiten per jaar, zoals
een thema-Borrel en een supergezellig
sporttoernooi. Voor het komende jaar hebben
we nog meer bijzondere activiteiten in petto,
maar daar zal je gedurende het jaar wel meer
van horen. Deze activiteiten zijn open voor alle
leden van Van der Waals en daarom dus zeker
voor jullie. We hopen natuurlijk dat jullie
allemaal meedoen, want het belooft keer op keer
een prachtig festijn te zijn waarbij je veel mensen
leert kennen en je veel lol hebt. Verder rest mij
alleen nog maar jullie een geweldige Intro toe te
wensen en heb je vragen, stel ze gerust. Mocht
je niet precies weten waar je ons kan vinden,
vraag het dan even aan het huidige Van-derWaalsbestuur, je hebt dan grote kans dat je dan
iemand van Daedalus aanspreekt, want enkele
van onze leden zijn namelijk op het moment
bestuurslid.

S

COOTER is net als Chaos, Daedalus,
Alles Stroomt en Barabas een dispuut van
Van der Waals, de studievereniging waar
jullie allemaal mee geconfronteerd worden.
SCOOTER is het laatst opgerichte dispuut en
is vernoemd naar enerzijds de artiestengroep
SCOOTER, die trouwens op het moment van
het schrijven van dit stukje wederom in de
Engelse hitlijsten staan (op 5 met het nummer
The Logical Song). Omdat SCOOTER al jaren
als artiestengroep meegaat is dit een symbool
geworden voor de beoogde continuiteit van ons
dispuut. Anderzijds is SCOOTER de beroemde
(of beruchte) uitvinder uit de serie “The Terrible
Thunderlizzards”, jarenlang onderdeel van “Eek
the Cat”, symbool voor de innovatieve kracht
van ons dispuut, fysicus van het eerste uur.
Op onder andere het P-kamp, waar de disputen
uitgenodigd worden om de verse eerstejaars
kennis te laten maken met het dispuutsleven,
zal SCOOTER activiteiten ontplooien om het
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studentenleven voor eenieder wat interessanter
te maken. Omdat een groot deel van de
eerstejaars, het verenigingsbestuur, het
kandidaatsbestuur (waar jullie voornamelijk in
je eerste jaar mee te maken krijgen) en de
disputen (die jullie ongetwijfeld vaker zullen
tegenkomen) is het P-kamp de uitgelezen
mogelijkheid om uitgebreid kennis te maken
met de studievereniging Van der Waals en haar
leden. In de Intro heb je vooral de TU/e en je
eigen groepje leren kennen, tijdens het P-kamp
zullen jullie de rest van de eerstejaars en Van der
Waals vooral leren kennen.
Eén van de speerpunten van SCOOTER is het
integreren van verschillende jaargangen en de
communicatie daartussen, wij zijn dan ook het
dispuut met de grootste spreiding in
jaargangen, er zijn namelijk 5 verschillende
jaargangen in ons dispuut vertegenwoordigd.
Ook zijn wij, ondanks dat wij nog maar een jaar
bestaan, het grootste dispuut met 19 leden.
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door Han Crijns

In elke Koerier staat een puzzel. Oplossingen van
deze puzzel kunnen ingeleverd worden in de Van-derWaalskamer of gemaild worden naar
koerier@vdwaals.nl. Uit alle goede inzendingen
wordt één winnaar getrokken, die vijf Borrelbonnen
krijgt, te besteden in de Salon.
Oplossingen kunnen ingeleverd worden tot uiterlijk
vrijdag in de Intro.

Bij dit kruiswoordraadsel moeten getallen ingevuld worden, bestaande
uit cijfers 0 t/m 10.

Veel succes met het oplossen van deze puzzel. Vergeet niet je oplossingen
in te leveren. En nog een fijne Intro gewenst!
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