Redactioneel

Van het bestuur

Daar zit je dan met je goede
gedrag, beste Bataloper. Een week
later is hopelijk alle spierpijn weer
verdwenen, het bundeltje T-shirts
weer frisgewassen (en dit keer niet
nat in een tas geflikkerd, hopelijk)
en de President kan terugkijken op
een spectaculaire Scintelbaantocht.
Of je nu strak in het pak in de
warmte liep of in de ijskoude regen
zat te bibberen op de fiets, vandaag
is de after-Bata-VriMiBo en daarom
mag je als Bata-loper best een
biertje bietsen bij de mensen die te
lui waren om mee te lopen. Proost!

Het vierde kwartiel is weer
begonnen en daarmee komt direct
het schitterende weer en een hoge
temperatuur in de SK. Het is dus
weer tijd voor de korte broeken en
teenslippers om uit de kast te
komen. Maar zelfs een korte broek
en teenslippers geeft niet afdoende
verkoeling tegen het inferno dat
woedt in de SK. Daarom moet er
deze mooie middag genoten
worden
van
een
overdadig
verkoelende Franziskaner Weizen.
En dit bier hebben jullie zeker
verdiend. Het aanschouwen van de
uitslagen van de Batavierenrace
vulde onze harten met trots. Trots
op onze vereniging en haar
onversaagde leden. Hard-, zacht-,
of
niet-lopend,
getraind
of
ongetraind, iedereen heeft een
excellente prestatie neergezet.
En met de trots in ons hart en een
biertje in ons hand rest ons nog
maar één ding:

Agenda
7 mei Uitreiking OnderwijsPrijs
Elektrotechniek (OPEL) - Wie
mag zich de beste ELdocent
noemen?
7 mei Microcontrollercursus (ook: 8,
14, 15, 21, 22 mei)
9 mei Tebodin lunchlezing
9 mei StAf Voetbaltoernooi Scintilla Daedalus
10 mei Symposium - Studiereis of niet,
je bent welkom.
10 mei 71e Cantus Scintillae - Drink je
bier eens tussen het zingen
door!
15 mei FFFF-ALV2 - Fucking Finance!
16 mei Analoge Beerfest
Spelletjesavond - Digitaal bier
niet welkom
17 - 20 mei EWI-trip Berlijn
24 mei Night of Rawk - Digitale
bandspelletjes en ander
vermaak
7 juni Doegroepenwedstrijd - Wie is
de sportiefste doegroep?
8 juni Scintilla VriMiBo - met
natuurlijk de volgende SUN!

Op de Koningin! Op Scintilla!
Erik de Wit
President der E.T.S.V. Scintilla

Recept van de tweek
Deze tweek maken we Pho Bo, het
meest populaire gerecht van
Vietnam, voor 4 tot 6 personen. Pho
Bo is een noedelsoep met
rundvlees. Verrassend eenvoudig
dus!
Ingrediënten:
2 pakken rijstnoedels
Runderbouillon:
1 ui
1 stuk gember
2 pond runderbotten
6 stukken steranijs

1 theelepel zout
1 theelepel suiker
1 pond rundvlees
Groente:
3 sjalotten
1 dikke ui
250g taugé
10 stukken verse koriander
10 stukken verse basilicum
1 paksoi
Garnering:
6 rode of groene chilipepers
8 kwarten limoen
vissaus
chilisaus
hoisinsaus
zout
Bereiding:
Fruit de fijngehakte ui en gember.
Was de botten, plaats ze in een
grote soeppan en zet ze onder
water. Breng dit aan de kook. Als
het kookt, giet het water af en vul
het water weer aan en kook
nogmaals. Haal het schuim er af.
Voeg de gefruite ui en gember toe,
tezamen met de steranijs en zout en
suiker. Laat dit een half uur
pruttelen op half vuur. De bouillon is
nu klaar. Snijd het vlees in kleine
reepjes en zet dit apart. Snijd alle
groenten. Kook de noedels volgens
de aanwijzing op de verpakking.
Serveren:
Verdeel de noedels over 4 tot 6
grote kommen. Leg de rauwe
rundvleesreepjes, sjalot, ui en
koriander op de noedels. Giet de
hete bouillon over de noedels. Het
vlees wordt nu door de bouillon
gegaard. De bedoeling is dat alles
zo vers mogelijk gegeten wordt,
daarom voegen de gasten naar
eigen smaak groente en garnering
toe.
Eet met stokjes!

Lieve Sunny
Al enige tijd doe ik een poging om
mijn IOO af te maken. Of hoe dat
tegenwoordig ook heet. Ik ben dus
oud genoeg om te weten dat het
handig is om dit vóór september te
doen, maar in plaats van bang te
worden voor de Halbeheffing heb ik
lekker een camper gekocht om aan
te klussen met mijn vriendin. Goed
bier zuipen heb ik nooit echt
gekund, maar begin ik nu zonder
diploma dan toch langzaam een
Burger te worden?
Groetjes
Glow in the dark
Beste Glow in the dark,
Tja, waar we vorige keer er nog
volop voor waakten dat we juist niet
richting burgerlijkheid afdaalden,
lijkt het er toch op dat je al
halverwege je transformatie bent.
Na
onderzoek
onder
de
SUNredactie blijkt dat dit toch niet
aan de leeftijd of het bezit van een
of meerdere diploma's ligt. Het is
natuurlijk
zo
dat
het
Veterstrikdiploma erg belangrijk is
voor de Burger, maar diploma's
zoals het Bierdiploma werken juist
averechts. Om te voorkomen dat je

doorslaat
richting
volledige
Burgerheid zijn er verschillende
dingen om te proberen. Een
daarvan is een Tapper worden,
want dat remt de transformatie. Ook
je omgeven met jongere meisjes is
een optie, maar bronnen hebben
me gemeld dat je dat al aan het
proberen bent en je de vorige al
hebt ingeruild voor een jonger
exemplaar. Het blijft echter wel
belangrijk om, ook al kan je vriendin
goed doordrinken, zelf ook te blijven
oefenen.
Misschien
kan
de
komende Cantus Scintillae je wel
helpen je dit doel te bereiken. Maar
goed, zo studentikoos mogelijk
blijven doen is één manier om je
voor
te
bereiden
op
de
langstudeerboete. Maar in jouw
geval is het misschien meer een
lang-op-de-universiteit-verblijfboete? Groot voordeel, mocht je je
huur niet meer kunnen betalen
dankzij Halbe, dan heb je meteen
een nieuwe verblijfplaats.
Liefs,
Sunny

Puuzel
Een tuin wordt omgeven door vier
muren,
die
een
rechthoekig
trapezium (trapezium met twee

Redactie: Jet, Loddie, Denick en Marco
E-SUN: sunmembers@scintilla.utwente.nl

Datum: vrijdag 4 mei 2012

rechte
hoeken)
vormen.
De
tegenover elkaar liggende zijden
(die niet evenwijdig zijn) hebben
lengtes van 36 en 75,5 meter. In het
midden van de tuin staat een
markante eik. De eigenaar merkt op
dat deze eik precies gelijke
afstanden heeft tot elk van de vier
muren die de tuin omsluiten. Wat is
de oppervlakte van de tuin?
Zoals altijd geldt dat de eerste
persoon bij de BorrelKoning met het
goede antwoord en motivatie, een
meter bier kan krijgen. Over de
uitslag kan niet worden gezeurd,
want de SUNmembers hebben het
laatste woord en ze hebben dus
altijd gelijk.

Bata-weetjes
Dit jaar hebben we met zijn allen
15:38:48 over de Bata gedaan,
waarvan iets meer dan 26 minuten
straftijd voor heren op damesetappes.
Ons beste resultaat in de afgelopen
tien edities was in 2010; 15:20:51 met
iets minder dan 34 minuten straftijd.
Onze slechtste Bata was in 2006, toen
twee etappes waren komen te
vervallen en we te weinig lopers
hadden; iets meer dan 18,5 uur. En in
2004 waren we te laat met inschrijven
en deden we niet mee.
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