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Beste MNW’ers,

Afgelopen zomervakantie voelt voor sommige misschien alweer tijden geleden en ondanks dat 
we al weer een heel eind zijn in het huidige studiejaar herrinner ik me mijn vakantie nog erg 
goed. Sommige onder ons zullen er weer behoorlijk aan toe zijn om eens lekker niets te hoeven 
doen, er op uit te trekken en leuke te dingen doen of eindelijk eens naar die droombestemming 
te vertrekken. 

Vorige vakantie ging ik op pad naar een geheel nieuwe bestemming: Zweden. Ik was er nog 
nooit geweest maar met het land en vooral met de hoofdstad Stockholm was het liefde op het 
eerste gezicht. Wat een prachtig land, op het eerste gezicht een rustige uitstraling, met volop 
ruimte voor ieders creativiteit. Gedurende mijn reis vertrok ik vanaf Göteborg, de grootste 
havenstad aan de westkust via de kleine plaatjes Tanun strand en Tidaholm naar de hoofdstad 
Stockholm om via Annaboda weer terug naar huis te keren. Voordat ik naar Stockholm ging 
had ik alvast wat culturele research gedaan en per toeval een foto van het oudste gedeelte van 
Stockholm, Gamla Stan op de achtergrond van mijn mobiele telefoon gezet en daar stond ik 
dan opeens een aantal maanden later naar dezelfde achtergrond te kijken, alleen dan in real 
life. Wat een mooi gezicht, al die oude huisjes, leuke restaurantjes en winkeltjes met heerlijke 
Zweedse muffins en het Nobel museum. Een heerlijk gevoel kreeg ik toen ik de hele stad door 
fietste op mijn city bike, over de grote bruggen met een geweldig uitzicht. 

In deze Antropos zullen ondere andere de sterrenstofborrel, pokeravond en mexiquillaborrel 
voorbij komen! Daarnaast zal er een update zijn over de Excursie naar Stochholm. 

Veel leesplezier !

Liefs,

Carmen

Woord van 
de RedacCie Tekst door: Carmen van Hooijdonk 

Beer Maurice is weer terecht!

Een paar weken terug werd iedereen verzocht uit te kijken naar beer Maurice. Sinds zijn eerste ontmoeting 
met Mens, was hij niet meer in de kamer teruggevonden. De beernappers maakten al snel contact en stelden 
een pakket van eisen op. Onder die genoemde voorwaarden zou de verblijfplaats van beer Maurice kenbaar 
worden gemaakt. Bij het voldoen van het losgeld is er een contract getekend en is de officiele voogdij 
overgedragen naar ondergetekende. Niemand hoeft zich dus nog zorgen te maken over onze pluizige vriend. 
Nadat hij was teruggekeerd in de Menskamer heeft beer Maurice zich direct bij ons ingeschreven! Je zult 
hem dus vaak tegenkomen. Ben je zelf niet zo veel in de menskamer? Je kunt beer Maurice nu ook vinden op 
facebook, zodat je niets van zijn wilde avonturen mist.

Beer Maurice is alweer druk bezig met het helpen van het bestuur, maar uiteraard kan hij altijd tijd vrijmaken 
voor een gezellige ochtendroddel. En nee, hij zal niets doorvertellen!
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Waar van te voren wraps op het menu staan en 
Tequila het meest gedronken drankje van de 
avond is... Jawel, 15 april vond de Mexiquilaborrel 
weer plaats in Menskamer! Een heerlijke zonnige 
temperatuur zorgde de gehele dag al voor het 
echte sombrero-gevoel, en op die beruchte 
woensdagavond konden dan ook daadwerkelijk 
de voetjes van de vloer. 

Het eten was wat later dan gepland, dus met 
knorrende maagjes en een voorschot op de Corona 
werd al op het eten aangevallen. Rondgegeten van 
de wraps werd de bodem nog eens aangedikt met 
een heerlijke cornetto, waarna de borrel van start 
kon gaan. De muziek werd steeds iets luider gezet, 
de corona’s vlogen de koelkasten uit en ook de 
tequila shotjes werden naar hartenlust veroverd. 
Rond de klok van acht, toen de laatste Corona’s 
ongeveer werden uitgedeeld, werd ook de piñata 
naar binnen gesleept. Yu had hier erg zijn best op 
gedaan en het was een vrolijke Mexicaan geworden, 
gevuld met smakelijke verrassingen! 

Susanna deed als eerste een poging deze 
vrolijke Mexicaan te vernietigen. Geblinddoekt 
en gewapend met een lege Fantafles mepte ze 
vrolijk in de rondte, luid aangemoedigd door de 
toekijkende borrelgangers, die haar graag een tip 
gaven over waar de piñata zich bevond. Maurice 
en Yu maakten het niet al te makkelijk, door met 
een stel touwtjes de Mexicaan keer op keer van 

richting te laten veranderen. De fles bleek echter 
geen groot succes te zijn: de Mexicaan leek met 
zijn sterkte te winnen van de lege Fantafles, dus 
dit ging maar moeizaam. Susanna bedacht daarom 
het anders op te pakken en beukte haar hoofd zo 
in dat van de Mexicaan. Een fikse deuk, maar er 
kwamen nog geen zoetigheden uit tevoorschijn. 
Na nog enkele klappen dwarrelde er zowaar een 
consumptiebon uit de Mexicaan vandaan en was 
de volgende aan de beurt. 

Annelinde werd geblinddoekt en dit maal van 
een heuse stok voorzien. Naar alle hartenlust 
werd er op los gemept, soms met gevaar voor het 
publiek. Ook dit bleek echter niet eenvoudig te 
zijn, totdat de Mexicaan zowaar zijn hoedje verloor 
en de piñata uit twee delen leek te bestaan. De 
Mexicaan werd nog gepoogd te herstellen, maar 
met de eerstvolgende rake klap bleek deze weer 
zijn sombrero te verliezen, waarna zijn hoofd 
uiteengetrokken werd en de smakelijkheden 
over de vloer vloeiden. (Met die smakelijk en 
zoetigheden schoten ook meteen de Mensleden 
over de vloer, want tsja, ondanks de Mexicaanse 
sferen blijven we Nederlanders…) 

De borrel ging zo nog even door, met een heerlijk 
sfeertje en heerlijke drankjes. Op het juiste 
muziekje werd zelfs de polonaise nog even ingezet, 
waarbij een mooi slingertje om de tafels door de 
kamer te zien was. Goed gemutst werd iedereen er 
tegen sluitingstijd weer uitgezet, de Mexiquila was 
weer een geslaagde borrel! 

M e x i q u i l l a 
b o r r e l Tekst door: Naomi Buntsma 

Welke programma of app kan het leven een stuk 
makkelijker maken? Dit keer het programma 
Mendeley. 

Bij het schrijven van een verslag heb ik altijd een 
probleem met het plaatsen van de referenties. 
Zolang het aantal referenties zich nog tussen de 
één en tien bevindt, valt het hele probleem nog wel 
te overzien. Maar wanneer het er meer zijn, wordt 
het al moeilijker. Want hoe ga ik dit aanpakken? 
De eerste voor de hand liggende optie is misschien 
Word (ook al zijn er misschien al genoeg reden om 
hier bij voorbaat niet mee te beginnen), en Word 
heeft ook een tool hiervoor beschikbaar. Er is 
echter een goede reden om dit NIET te doen. 

Je moet namelijk alle bronnen zelf invoeren, 
en dit begint nogal veel tijd te kosten wanneer 
je zo’n 50 referenties of nog wel meer hebt. 
Daarom zijn er ook verschillende professionele 
referentieprogramma’s beschikbaar, waarvan 
Endnote misschien wel een van de bekendste is. 
Dit is een fantastisch programma waarin je zo al 
je referenties kunt opzoeken en dus niet hoeft in 
te voeren en waar je vervolgens in Word naar kunt 
refereren. Groot nadeel van dit programma is weer 
dat het in principe niet gratis is… Er zijn natuurlijk 
manieren om er alsnog aan te komen, maar het 
blijkt dat er ook een gratis programma is dat vrijwel 
hetzelfde en meer kan: Mendeley. 

Tot nu toe hebben we het namelijk nog alleen over 
het refereren gehad, maar een ander probleem 
waar ik vaak last van heb, is het organiseren van de 
papers. Hier blijkt Mendeley ook een uitstekende 
keuze voor te zijn. Het is namelijk een programma 
dat is ontwikkeld door verschillende onderzoekers 
om het makkelijker te maken om je literatuur te 
(1) organiseren, (2) te lezen en (3) te citeren. Je 
begint natuurlijk met het zoeken van de artikelen, 
deze kun je op een legio manieren toevoegen aan 
jouw eigen Mendeley bibliotheek. Je kunt een pdf 
van je computer inladen, je kunt het direct bij het 
opzoeken doen via een speciale bookmark of je 
kunt via Mendeley zelf zoeken naar artikelen. Hier 
komt wel direct een van de minpuntjes naar voren, 
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kunt via Mendeley zelf zoeken naar artikelen. Hier 
komt wel direct een van de minpuntjes naar voren, 

het programma is namelijk niet altijd even goed 
met het herkennen van titel, auteurs en dergelijke 
en maakt hier soms dus ook wel fouten bij. Dit 
moet je dus altijd nog wel even goed checken!  

Zodra je een artikel hebt toegevoegd aan je 
bibliotheek, kun je deze verder sorteren in mapjes 
hoe jij dat graag wilt om het lekker overzichtelijk 
te houden. De artikelen kun je in Mendeley zelf 
ook lezen en er zijn ook enkele handige functies 
toegevoegd, zodat je bijvoorbeeld kunt markeren 
of opmerkingen kunt toevoegen net als bij een 
gewone pdf. Tenslotte kun je een plugin in Word 
installeren, zodat je toegang hebt tot je bibliotheek 
en hieruit kunt citeren. Het citeren is ook in 
meerdere stijlen mogelijk. Als dit  nog niet genoeg 
redenen zijn, zijn er nog enkele andere zeer fijne 
features. Omdat je bibliotheek in de cloud zit, 
heb je overal toegang tot deze. Je kunt dit via 
je browser doen, maar je kunt ook een desktop 
versie installeren. Ook is er een app beschikbaar 
(op dit moment nog wel alleen voor Ipad, Iphone), 
waardoor je ook op een tablet toegang hebt. 
Tenslotte zijn er ook nog de zogenaamde Group 
folders. Hiermee kun je een map delen met 
meerdere mensen, waarbij bijvoorbeeld iedereen 
er artikelen in kan zetten. Ideaal voor als je samen 
aan een project bezig bent en artikelen wilt delen 
over een bepaald onderwerp. Kortom, 5 sterren 
wat mij betreft!       

R e c e n s i e :
M e n d e l e y Tekst door: Stijn Sonneveld  
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Mens   Allround
Tekst door: 

Buikvlinders
ik sta met mijn mond vol blauwe ogen

sprakeloos vol handen met zand

hopeloos kijk ik onverstaanbaar

naar de knipoog die speelt om je lippen

in mijn wimpers belandt een glimlach

voorzichtig breekt het gesmolten ijs

Voorafgaand aan de Mexiquilaborrel werd weer de Mexicaanse lekkernij gegeten: WRAPPSSSSS 
op het menu. In buffetvorm stond dit feestmaal voor ons klaar, waarbij we een met sour cream 
besmeerde wrap in ontvangst mochten nemen en konden vullen met een gehaktmengsel, sla, 
tomaatjes en geraspte kaas. Ook een keertje zelf wraps maken, naar het recept zoals het bij de 
Mexiquilaborrel gebruikt is? 

Voor 5 personen: 
 10 wraps (uitgaande van 2 per persoon) 
 400 gram gehakt 
 1 zakje kruiden voor wraps
 1 paprika
 1 blik kidneybonen
 1 blikje mais
 1 krop sla
 23 tomaten
 Chilisaus
 Creme fraiche
 1 zakje geraspte kaas

Rul het gehakt en voeg de wrapskruiden en water volgens verpakking toe. Ondertussen kunnen 
de wraps aubainmarie opgewarmd worden. Voeg de kidneybonen aan het gehakt toe. Voeg na 
2 minuten een beetje chilisaus en de gesneden paprika toe. Snijdt de sla en tomaten. 
Serveer de wraps met creme fraiche en geraspte kaas. Eet smakelijk! 

Mens Kookboek
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Mens   Allround
Woord van de redaccie

Lijkt jou het ook leuk om een stukje 
te schrijven in de antropos? Stuur dan
je stukje naar redaccie@mensvu.nl!

Tekst door: 
Charley Ranzijn
Naomi Buntsma
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Agenda en 
Verjaardagen

Mei

Begin Studiereis Stockholm, Daniëlle de  Jong
Martijn van de Locht

Marlies van den Born, Robin Versteeg
Koen Baas, Marjolein Lemkes

Einde Studiereis Stockholm

Koen van der Laan, Mike  Rijssel
ALV

Guus Twigt
Tafelvoetbalborrel, Dick Biesheuvel, 

Samantha Kloosterman
Brendan Lashley, Pedram Muurlink

Julie Rieck

Start inschrijven Studiereis 2016

Nick van Essen

Joey van Beugen

Aleida Louter, Giota Georgiou

Jelle Broeders
Grachtenborrel

Janneke Oostenrijk
Sluiting inschrijven Studiereis 2016, Nienke 

Sijtsema, Stijn Sonneveld

#

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

De lijst met verjaardagen is helaas 
niet compleet, mis je iemand mail 
dan naar mens@few.vu.nl

#

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Juni

Eindfeest

Sander Döpp, Tessa Stolk
Ivar van der Laan
Margot Bleeker
Mariëlle Rozet, Tjerk Vredebregt

Tamara van Esch, Menslunch
Ashwin Lapar, Begin zeilweekend
Nina Onkenhout

Hester van Putten, Suzan Spoelstra, Einde 
zeilweekend
Sudesh Jethoe
Steven Beekmans

Pien Nijpjes

Gertrand Prins

Noortje Peters, BBQ
Merlijn van der Plas

Shanaaz Singotiko
Sophie Veenstra

Impedantieverband tegen doorligplekken

Bedlegerige patiënten krijgen vaak te kampen 
met doorligplekken: zweren die ontstaan 
doordat langdurige druk op de huid voor lagere 
doorbloeding zorgt. De snelheid waarmee deze 
plekken ontstaan verschilt per patiënt, maar 
wanneer ze er eenmaal zijn kan het een flinke wond 
zijn die niet altijd makkelijk herstelt en ernstig 
kan infecteren. Om deze schade te voorkomen, 
is een groep wetenschappers van de University 
of California bezig om een detectieverband te 
ontwikkelen. 

Het verband zou huidschade moeten kunnen 
detecteren door middel van bioimpedantie. 
Aangezien een intact celmembraan andere 
elektrische eigenschappen heeft dan een 
beschadigd membraan (er kan meer stroom 
doorheen lekken, dus het wordt een weerstand in 

Nieuwe ontwikkelingen in ‘DNA origami’, het 
bouwen met DNA

Aan de Technische Universiteit van München 
(TUM) zijn ze druk bezig een onderzoeksveld dat 
soms ‘DNA origami’ wordt genoemd: het bouwen 
van nanostructuren of machientjes van DNA. 
Hoewel DNA vanwege het formaat ideaal is om 
allemaal structuren op nanoschaal te construeren, 
is het probleem met DNA baseparen dat ze heel 
sterk aan elkaar binden. Wanneer er dus eenmaal 
een structuur is opgebouwd, is deze heel lastig 
weer af te breken. De recentste uitvinding van de 
TUM onderzoeksgroep is zeer interessant voor het 
bouwen van allerlei structuren die gemakkelijk 
op te bouwen en af te breken zijn. Ze bedachten 
een manier om de basen aan elkaar te linken die 
meer lijkt op hoe eiwitten bindingen vormen: 
met complementaire structuren en zwakke 
verbindingen die makkelijk kunnen worden 
verbroken. Het is eigenlijk gebaseerd op de werking 
van Ribonuclease P, een ribozyme (een enzym dat 
bestaat uit RNA in plaats van eiwit). Deze werking 
hebben ze nagemaakt met DNA.  
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zijn die niet altijd makkelijk herstelt en ernstig 
kan infecteren. Om deze schade te voorkomen, 
is een groep wetenschappers van de University 
of California bezig om een detectieverband te 
ontwikkelen. 

Het verband zou huidschade moeten kunnen 
detecteren door middel van bioimpedantie. 
Aangezien een intact celmembraan andere 
elektrische eigenschappen heeft dan een 
beschadigd membraan (er kan meer stroom 
doorheen lekken, dus het wordt een weerstand in 

plaats van voornamelijk een condensatorwerking) 
verandert de impedantie van het weefsel wanneer 
er een doorligplek begint te ontstaan. Om dit te 
meten moet het verband flexibele elektrodes 
gaan bevatten, die tot nu toe zijn getest op 
ratten. Als de elektrodes daadwerkelijk in een 
verband zijn ingebouwd dan moet dit in staat 
zijn om weefselschade te detecteren voordat het 
daadwerkelijk aan de oppervlakte van de huid 
zichtbaar is voor verpleegkundigen en kan er 
eerder ingegrepen worden ter voorkoming van 
doorligplekken. 

Bron: Swisher, S. L., Lin, M. C., Liao, A., Leeflang, 
E. J., Khan, Y., Pavinatto, F. J., … Maharbiz, M. M. 
(2015). Impedance sensing device enables early 
detection of pressure ulcers in vivo. Nat Commun, 
6. 
http://www.kijkmagazine.nl/nieuws/slim-verband-
detecteert-doorligplekken/

Verhalen uit 
de wetenschap Tekst door: Roosje Ruis 

Nieuwe ontwikkelingen in ‘DNA origami’, het 
bouwen met DNA

Aan de Technische Universiteit van München 
(TUM) zijn ze druk bezig een onderzoeksveld dat 
soms ‘DNA origami’ wordt genoemd: het bouwen 
van nanostructuren of machientjes van DNA. 
Hoewel DNA vanwege het formaat ideaal is om 
allemaal structuren op nanoschaal te construeren, 
is het probleem met DNA baseparen dat ze heel 
sterk aan elkaar binden. Wanneer er dus eenmaal 
een structuur is opgebouwd, is deze heel lastig 
weer af te breken. De recentste uitvinding van de 
TUM onderzoeksgroep is zeer interessant voor het 
bouwen van allerlei structuren die gemakkelijk 
op te bouwen en af te breken zijn. Ze bedachten 
een manier om de basen aan elkaar te linken die 
meer lijkt op hoe eiwitten bindingen vormen: 
met complementaire structuren en zwakke 
verbindingen die makkelijk kunnen worden 
verbroken. Het is eigenlijk gebaseerd op de werking 
van Ribonuclease P, een ribozyme (een enzym dat 
bestaat uit RNA in plaats van eiwit). Deze werking 
hebben ze nagemaakt met DNA.  

Een voorbeeld van wat de onderzoekers al 
hebben gemaakt is een nanorobot die zich in 
drie verschillende toestanden kan bevinden: los, 
of geassembleerd met de armpjes naast zich of 
uitgestrekt. De DNA componenten in oplossing 
kunnen zichzelf samenvoegen en de gewenste 
configuratie aannemen, in het geval van de robot 
door de cationconcentratie in de oplossing aan 
te passen. Hetzelfde kan gedaan worden met 
temperatuurveranderingen. Het voordeel van 
deze nieuwe manier van bouwen met DNA is dat 
het makkelijker op en af te bouwen is, maar ook 
dat je makkelijker nieuwe ontwerpen kan maken. 
Je hoeft niet meer te bouwen door te letten op de 
DNA sequentie, maar je kan meer doen met het 
verbinden van ruimtelijke objecten. 

Bron: Gerling, T., Wagenbauer, K. F., Neuner, A. 
M., & Dietz, H. (2015). Dynamic DNA devices and 
assemblies formed by shapecomplementary, non–
base pairing 3D components. Science, 347(6229), 
1446–1452.

h t t p : / / w w w . e u r e k a l e r t . o r g / p u b _
releases/2015-03/tum-dtf032315.php
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De beste pokeraars van Mens waren 
bijeengekomen voor een potje pokeren. De locatie: 
een van de meest schimmige plekken die je kunt 
verzinnen op de VU, ver weggestopt in de kelder, 
de Menskamer. De datum: een maandagavond op 
30 maart rond de klok van 6. De pokerfaces van 
deze spelers was zo goed dat het gebruik van de 
zonnebril overbodig was, al maakten sommigen 
nog wel gebruik van een blaadje om te checken 
of hun combinatie ook daadwerkelijk iets waard 
was. 

Om 11 over 6 kon het spel in gang worden gezet 
met negen spelers en onze dealer Maurice. De 
eerste rondjes werd er nog voorzichtig afgetast en 
het was al duidelijk dat onze spelers gebruik maakte 
van al hun statistische kennis en niet te gauw de 
bluf wilden inzetten. Toch werden er enkele pittige 
rondes gespeeld, waarin het duidelijk werd dat 
je je maar beter kon hoeden, wanneer Marjolein 
begon met inzetten. De spanning en het verlies 
aan fiches leverden enige kleerscheuren (Max) en 
ook de eerste slachtoffers op, waaronder ook tot 
grote verassing topspeler Teun.  Nadat vervolgens 
ook Max, Bart, Wieger, Yu en ikzelf eruit gespeeld 
waren, hadden we onze final three over. 

Ondanks eerder geklaag tijdens de avond, dat de 
spelers die dichter bij de dealer zaten de betere 
kaarten kregen, zaten deze laatste drie spelers 
het verst weg van de dealer, namelijk Anniek, 
Marjolein en jawel Teun, die zich weer had kunnen 
inkopen na het vertrek van Lanette. Hier vond de 
meest memorabele ronde van de avond plaats, en 
waar alle drie de spelers allin gingen zonder het 
zien van enige kaart. Teun kreeg het echter voor 
elkaar om hierbij een four of a kind te scoren, 
terwijl Anniek slechts een paar had en Marjolein 
eigenlijk helemaal niks (zie diagram 1). Een ander 
opmerkelijk moment vond eerder op de avond 
plaats toen Maurice K (even ingevallen voor 
mijzelf) het ondanks het sorteren van de kaarten 
erin slaagde om te verliezen (zie diagram 2). Het 
was een enerverend toernooi met uiteindelijk de 
zowel verwachte als verdiende winnaar Teun.    

P o ke r a v o n d
Tekst door: Stijn Sonneveld 

Onder de Mens-leden wordt er heel wat gesport. 
De ene zit vooral op voetbal voor de derde helft, 
de ander is elke week minstens 3 keer in de 
sporthal te vinden en weer een ander heeft heel 
zijn weekend vol gepland met sportactiviteiten. 
Zo wordt er heel wat gevoetbald, gehockeyd, 
geturnd, paardgereden en ga zo nog maar een 
tijdje door, maar wat doen onze SportCieleden 
zelf eigenlijk ? Tijd om een kijkje te nemen achter 
de schermen met voorzitter Bregje!

Wie zitten er allemaal in de commissie ?

De Sportcie is een grote commissie. De leden van 
de commissie zijn Marco, Eva en Bart uit het derde 
jaar, Wiebe en ik uit het tweede jaar en Susanna, 
Jeroen en Diede uit het eerstejaar.

Waarom ben je bij de commisie gegaan ?

Ik ben de commissie in gegaan omdat het me 
leuk leek om te helpen met het zeilweekend. 
Uiteindelijk heb ik nu met de Sportcie al veel meer 
dingen georganiseerd, dan alleen het zeilweekend.

Afgelopen periode zijn jullie op wintersport gegaan, 
hoe was het ?

Helaas kon ik niet mee op wintersport. Wel heb ik 
geweldige verhalen gehoord en super mooie foto’s 
gezien. Volgens mij was het dus geweldig!

Welke sportactiviteiten staan de komende tijd op 
het programma ? 

De komende tijd wordt een drukke periode bij 
de Sportcie. Er staan vier grote activiteiten op 
de planning. De BATA, het zeilweekend, een 
voetbaltoernooi en een volleybaltoernooi. Met de 
BATA en het zeilweekend zijn jullie waarschijnlijk 
al bekend, maar het voetbaltoernooi is nieuw. Het 
voetbaltoernooi is een toernooi dat we organiseren 
met alle studieverenigingen van FEW en FALW. Het 
volleybaltoernooi wordt een klein toernooi voor 
leden van MENS.
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Wat komt er allemaal kijken bij het organiseren van 
deze activiteiten ?

Bij het organiseren van Sportcie activiteiten is het 
zorgen voor een locatie en de juisten spullen het 
belangrijkst. De meeste sporten hebben niet veel 
speciale spullen nodig, maar een enkele sport wel. 
Daarnaast blijft het promoten van de activiteiten 
één van de belangrijkste dingen. Het heeft namelijk 
geen zin om activiteiten te organiseren als er 
niemand komt. 

Wat was de leukste sportactiviteit die jullie 
georganiseerd hebben ?

Ik vond zelf het zeilweekend een van de leukste 
activiteiten van het afgelopen jaar. Ik vind het altijd 
heerlijk om op het water te zijn en daarna kan je 
ook nog met gezellige mensen bij een kampvuur 
een biertje drinken. Iets veel beters kan ik zelf niet 
verzinnen!

In welke sport zou je erg goed willen zijn ?

Op dit moment wel in hardlopen :D met de BATA 
die er aankomt. Ik moet zelf namelijk nog wel wat 
trainen om mijn afstand goed door te kunnen 
komen straks ;).

Achter de schermen  
bij de SportCie Tekst door: Carmen van Hooijdonk 
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Zoals altijd hingen er al een tijdje posters in 
de Menskamer om de volgende borrel aan te 
kondigen. Bij velen ontstonden grote vraagtekens 
op hun voorhoofden bij het zien hiervan. Dat 
thema, wat moesten we ons daar bij voorstellen? 
Bij navragen bleek: omdat we bij Mens geen 
genoeg kunnen krijgen van blacklight borrels, maar 
toch geen twee van deze borrels onder dezelfde 
naam in één jaar willen, werd er een kleine draai 
aan gegeven: de Sterrenstof borrel. De AC was de 
middag van tevoren al druk bezig met overal in de 
Menskamer fosforescerende sterren op te hangen. 
Als bodem voor de oplichtende drankjes die naast 
een flinke hoeveelheid bier geschonken zouden 
worden, serveerde de KookCie ons hamburgers. 
Als ik het goed onthouden heb op smaak gebracht 
met oregano en een vleugje maggi, voor de 
geïnteresseerden.

Op de borrel zelf bleken helaas twee blacklights 
cruciale onderdelen voor dit thema  niet te 
vinden te zijn. Het sterrenstof gedeelte viel dus 
een beetje in het water. Gelukkig gingen de (bij 
de bar nog steeds lichtgevende) drankjes er wel 
in bij de meeste mensen en werd het vooral een 
rustige borrel. Een beetje geklets en gelach, wat 
minder gedans en gefeest. Hoewel sommigen toch 
aardig met hun hoofd in intergalactische dampen 
verkeerden, was het niet echt losgaan op deze 
avond. Misschien volgende keer weer een echt 
flitsend thema waarbij we echt ‘loesoe in de sky’ 
kunnen gaan?

S t e r r e n s t o f 
b o r r e l Tekst door:  Roosje Ruis

 Uitgebreid verslag van de exursie naar 
Stockholm

- Wie heeft het hardste gelopen bij de 
Batavierenrace?

Volgende keer in 
de Anthropos:
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