Redactioneel
Het is ongetwijfeld iedereen wel opgevallen: Het is weer
Komkommertijd! Geen politiek en sociaal zwaarwegende
onderwerpen dus in deze SUN, precies wat de student
nodig heeft om de laatste weekjes van het academisch jaar
door te komen. Zo las ik vanmorgen in de krant: “Voetbal
leidt tot roekeloze sex”. Altijd al geweten natuurlijk, maar
nu ook aangetoond. Volgens farmaceutische kengetallen
was gebleken dat vorig jaar tijdens het EK na gewonnen
wedstrijden er 40% meer morning-after–pillen verkocht
werden. Na verloren wedstrijden daalde de verkoop met
10%.
Nog meer statistiek: “Nederlander drinkt meer frisdrank”. In
1999 dronk de gemiddelde Nederlander 88,2 ltr frisdrank,
in 2000 was dit 89,5 ltr. Da’s toch gek (dacht ik)! Op de
laatste borrelvergadering was de conclusie heel anders.
Toen bleken de inkomsten van de Frisdranken in de SK
drastisch gedaald te zijn?! Uit navraag bij de
penningmeester bleek de situatie toch anders; er was wel
degelijk meer frisdrank gedronken in de SK(!!), echter
schijnt de gemiddelde actieveling vergeten te zijn, dat
alleen de ‘SUN’ voor niets opkomt. Gelukkig toch maar,
dat de statistieken toch kloppen…..

EPP01
Het is weer zover: het is weer Eind-P -Project-tijd. Zoals
gewoonlijk is het de bedoeling dat de eerstejaars hun in
het afgelopen jaar opgedane kennis toepassen. Uiteraard is
de creativiteit en de motivatie in het eerste jaar (nog) groot,
zodat er allerlei interessante projecten gaande zijn waar de
gemiddelde afstudeerder niet eens aan zou durven
beginnen.
Er is slechts een week voorbij en sommige projectgroepen
zijn reeds aan het solderen geslagen.
Iedereen weet wel uit ervaring dat dit gepaard gaat met de
nodige rook en ontploffingen. Zodoende volgt hier de
voorlopige stand van zaken:
2 gerookte opto-couplers, à fl.2,50
1 versmeulde admel 8974051, à fl.25,plm. 8 BC550’s, à fl. 0,50
1 led (rood). À fl. 0,25
Volgende SUN weer een update.

Recept
Mexicaanse bonenschotel
Voor ongeveer 6 personen.
Bereidingstijd: Ongeveer een half uur.
Ingredienten:
6 stevige appels
6 uien
3 blikken maïs
3 potten witte bonen in tomatensaus
25 gr. boter of een scheut olijfolie
600 gr. (runder) gehakt
3 zakjes tacokruiden
chilisaus (of chilipoeder en tomatenpuree)
tortillachips
Bereidingswijze:

Appels in stukjes snijden en uien snipperen. Uien lichtjes
fruiten in de boter (of olijfolie). Gehakt toevoegen en rul
bakken. Maïs, appels, bonen en tacokruiden toevoegen en
alles een minuutje of 10 op laten warmen. Als je in plaats
van chilisaus chilipoeder gebruikt moet je even van
tevoren wat tomatenpuree toevoegen. Chilisaus/poeder
toevoegen naar smaak.
Serveren met een grote zak tortillachips.

Puuzel
Ik vertrok laatst van huis om naar de UT te gaan. Op het
moment dat ik mijn huis verliet, keek ik nog even via de
spiegel op de klok. Onze klok heeft geen cijfers die de uren
aangeven en ik vergiste me daarom bij het interpreteren van
de tijd (vergeten dat het om het spiegelbeeld ging). Ik ging
er dus maar vanuit dat de klok kapot was en ben naar de UT
gefietst, waar ik na 20 minuten ben aangekomen. Op de
Lustrumklok aan het EL/tn gebouw zag ik dat de klok twee
en een half uur later aangaf dan ik thuis gezien dacht te
hebben.
De Vraag: Hoe laat kwam ik bij het EL/tn gebouw aan?

Vrouwen en
journalistiek?
Voorpaginanieuws van vorige week: “Vrouwen rijden
veiliger dan mannen!!!”
Precies, mijn reactie was dezelfde als de uwe, hoe komen ze
daar nu weer bij?
Nu de interesse is gewekt door de suggestieve koptekst,
werkte ik me met veel moeite door een zeer ongeloofwaardig
verhaal over vrouwen en veiligheid in het verkeer.
Vrouwen zouden in tegenstelling tot mannen geen
onverantwoord gedrag vertonen om bijvoorbeeld stoer te
doen of alleen al voor de kick van het hard scheuren in je
mooie auto. Nu kan dit natuurlijk allemaal best wel waar
zijn, maar dit zegt natuurlijk niets over de ontzettende
klungeligheid van de autobesturende dame. Het niet
aanvoelen hoe een auto zal reageren bij het rukken aan het
stuur of “de pook” is iets wat mannen natuurlijk nooit zal
overkomen. Deze groep rukt zich namelijk al sinds ie
rechtop kan staan, helemaal suf. Genoeg ervaring met de
reactie die daarop volgt zou je dus zeggen.
Maar toen viel mijn oog op de laatste alinea, waar de
journalist(e) zijn of haar kundigheid in de statistische
analyse liet blijken. Reken even mee met mij:
Mannen in de leeftijdsgroep van 20-25 jaar maken 6 keer
meer ongelukken dan vrouwen in die leeftijdsgroep
(hebben de dames dan al een rijbewijs?) Maargoed,
vervolgens moest er wel bij vermeld worden dat mannen
gemiddeld 2 keer vaker in de auto zaten en dan ook nog
eens gemiddeld 3 keer meer kilometers aflegde per rit in de
auto dan hun vrouwelijke tegenstanders.
Dussss, 3 keer meer kilometers per rit; 2 keer zoveel ritten;
6 keer meer ongelukken. Dat houdt in dat in het ergste
geval mannen net zo veel ongelukken maken als vrouwen.
Waarschijnlijk toch een journaliste!

Het Weer
Voor degenen onder ons met de zomer in de bol, hier het
weerbericht voor de komende 9 dagen:
Overgang naar warm zomerweer!
Middagtemperatuur oplopend tot boven 25 graden.
Eerste vijf dagen, zaterdag 23 juni tot en met woensdag
27 juni:
SUN (%)
Neerslag (%)
Neerslag (mm)
Min temp. (ºC)
Mid. Temp. (ºC)
Windrichting
Windkracht (bft)

za
40
10
0
9
20
N
3

zo
60
10
0
11
24
VAR
3

ma
70
10
0
12
25
VAR
2

di
60
10
0
15
29
VAR
3

wo
50
30
2
14
26
NW
3

Lange termijn, donderdag 28 juni tot en met zondag 1
juli:
Perioden met zon en kleine kans op een (onweers)bui.
Minder warm, middagtemperatuur ongeveer 21 graden.
(Bron: KNMI)

AGEL
De AGEL wil de studenten die voor de faculteitsraad en
opleidingscommissie gekozen zijn graag feliciteren. In de
faculteitsraad zullen volgend jaar namens de studenten
zitten: Ralph Maassen, Gert Beumer, Daphne Wassink,
Roland Masselink, Michiel van Elzakker en reserve Dirk
van Schaijk. In de opleidingscommissie zullen volgend jaar
namens de studenten zitten: Bram Zuur, Marijn Damstra,
Gerdo Jong. De AGEL wenst iedereen fijne hertentamens
toe.
Groet, Steven

AGENDA
26 juni
Uitreiking Onderwijsprijs EL - Kantine
EL/tn
27 juni
Lezing OCE - B1220
28 juni
Excursie Siemens – Zoetermeer

Redactie NL: Gerco v.d. V., Gert B., Joost K., Martijn D., Ralph M., Steven L., Wouter G. datum: 22-6-2001, jaargang 13, nr 10
E-SUN: sunmembers@scintilla.utwente.nl
tweekelijkse uitgave, oplage 250 stuks

