Redactioneel
Dit is al weer de laatste SUN van
dit collegejaar. Hij staat een
beetje in het teken van het WK en
bij deze onze excuses aan allen die
anti-oranje zijn! Dit is de 25ste
SUN van dit mooie college jaar en
ook het eind van ons lustrum jaar!
Na de vakantie is de SUN natuurlijk
helemaal weer terug en we hopen
jullie allen dan ook weer aan te
treffen op de talrijke VriMiBo’s!
Geniet allemaal van deze laatste
Scintilla-VriMiBo van dit collegejaar. Verder wensen wij iedereen
nog veel succes met de laatste
loodjes en natuurlijk een hele
leuke vakantie! Op de Koningin, Op
Scintilla!

Lieve Sunny
Ik ben nu op stage in een land wat
helemaal knettergek is van voetbal
(en vergeleken met Brazilië is
Nederland niet gek van voetbal).
Onder het mom van "If it ain’t
Dutch, it ain't much" heb ik mijn
collega's nu verteld dat "wij"
alles wat Braziliaans is wel even
uit het toernooi zullen werken (te
beginnen met de Portugezen en hun
Braziliaanse coach). Hoe moet ik
maandag op mijn werk verschijnen
mocht dit briljante plan falen?
Hooligan uit Sao Paulo
Lieve Hooligan,
Hier in Nederland hebben ze overal
een oplossing voor. Allereerst moet
je vanmiddag rustig een biertje
gaan drinken aangezien het dan toch
echt tijd is voor een VriMiBo.
Verder kan je je volledig onder de
wuppies plakken zoals in de reclame
om je tegen lichamelijk geweld te
beschermen en mocht Nederland dan
in
het
uiterste
geval
toch
verliezen zondag, dan kan je toch
gewoon zeggen dat je nu Brazilië
volledig aan kan moedigen tot aan
de finale. Dus maak je niet druk en
bekijk zondag in alle rust de
wedstrijd tegen Portugal, want we
winnen lekker toch wel!
Liefs, Sunny

WK!
Vandaag zijn de laatste wedstrijden
in de groepsronde, in groep G en H.
In groep A t/m F hebben we weinig
verassingen
gezien,
alleen
de
uitschakeling
van
Tsjechië
is
natuurlijk onverwachts, in groep E
eindigde
Ghana
als
tweede
na
Italië, waardoor zij als enige

Afrikaanse land door zijn (en het
in de volgende ronde mogen opnemen
tegen
titelfavoriet
Brazilië).
Nederland speelt aanstaande zondag
om 21.00 uur tegen Portugal, als er
revanche wordt genomen voor het 2-1
verlies in de halve finale op het
EK 2004 volgt daarna een wedstrijd
tegen de winnaar van het duel
Engeland-Ecuador, een halve finale
tegen
waarschijnlijk Brazilië en
een
finale
tegen
bijvoorbeeld
Duitsland of Argentinië.

Agenda
23
25
28
1

jun
jun
jun
jul

1
5
9
22
28
5
9
21

jul
jul
jul
aug
aug
sep
sep
sep

Vrimibo
NL-Portugal
OPEL uitreiking
Ter land ter zee en in
de lucht
NL-ENG/ECU
halve finale
finale!
begin introductie
faculteitsintroductie
After-vakantie borrel
DIES Scintilla
Grolsch Trip

Wist je dat
- Door de twee doelpunten van
Ronaldo is hij nu op de Braziliaans
WK-topscoorder-ranglijst
Pele
voorbij en deelt hij de positie van
topscoorder aller tijden op WK's
met 'der Bomber' Gerd Muller.
- De Zweed Marcus Allback scoorde
het 2000e WK-doelpunt. Het 1000e
werd gescoord door de Nederlander
Rob Rensenbrink
Van
de
vier
Nederlandse
bondcoaches zijn er nu twee (van
Basten & Hiddink) door naar de
volgende ronde, Dick Advocaat kan
zich hier nog bijvoegen, terwijl
Leo
Beenhakker
niet
voor
een
verassing kon zorgen met Trinidad &
Tobago.
- meer weten? -> www,google.com!

Puuzel
Vijf matrozen komen op een eiland
aan met alleen kokosnoten en een
aap. Ze verzamelen alle kokosnoten
en stapelen ze op onder een boom.
De volgende ochtend gaan ze de
kokosnoten verdelen.
Om 1 uur 's nachts wordt de eerste
matroos wakker. Hij vertrouwt zijn
mede-matrozen neit en besluit zijn
deel
alvast
in
veiligheid
te
stellen.
HIj
verdeelt
alle

kokosnoten in 5 gelijke stapels.
Hij houdt 1 kokosnoot over, deze
geeft hij aan de aap en 1 van de
stapels verstopt hij, de rest gooit
hij terug onder de boom.
De overige matrozen herhalen dit,
allemaal zonder te weten dat de
rest dat ook gedaan heeft en allen
hebben ze 1 kokosnoot over die ze
aan de aap voeren.
's Morgens, als ze opstaan, geeft
natuurlijk
niemand
toe
wat
ze
gedaan hebben en niemand maakt een
opmerking over de gekrompen stapel.
Ze verdelen de stapel opnieuw en
houden weer 1 kokosnoot over die ze
weer aan de aap geven.
De
Vraag:
Wat
is
de kleinste
hoeveelheid kokosnoten waaruit de
oorspronkelijke stapel kan hebben
bestaan?
(Oplossing kan ingeleverd worden bij een
SUN- of Borrelmember in de Tombe, als
het antwoord correct is, is er een meter
bier te verdienen!)

Sunny says
David Beckham at a pressconference:
"... well, I like the white ones,
they're really fresh, but my wife
Victoria
likes
the
green
ones
better...",
PR manager sitting next to him:
"David, you're supposed to talk
about Tac-Tic's!"

Recept van de Tweek
Varkensvlees stoofschotel
Ingrediënten: 500g hamlappen, 2
uien, 2 groene paprika's, 1 bakje
champignons,
50g
boter
of
margarine, 11/2dl appelsap, zout en
peper, 1 bekertje crème fraiche à
125 g
Bereidingswijze: vlees in blokjes
van 21/2cm.snijden. Uien pellen en
snipperen,paprika's
wassen.
Halveren,zaadlijsten verwijderen en
in stukjes snijden. Champignons
wassen,in
plakjes
snijden.
In
braadpan boter verhitten, vlees in
5min. rondom bruinbakken. Ui en
paprika
5min.
meebakken.
Toevoegen:champignons,kerriepoeder,
appelsap,zout en peper. Met deksel
op
pan
in
45min.zachtjes
gaarstoven.
Vleesmengsel
in
10min.door en door verhitten. Van
vuur
af
crème
fraiche
erdoor
roeren. Op smaak brengen met zout
en
peper.
Lekker
met
(gepofte)aardappelen.
Eet
smakelijk!
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