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Inleiding 

Lieve lezer, 
 
Daar sta je dan, éin-de-lijk met de allereerste versie van het Transcript in je 
handen! Het heeft lang op zich laten wachten, maar het spits is afgebeten. Voor 
je ligt een blaadje waarin wij gepoogd hebben allerlei interessante, spectacu-
laire en gloednieuwe rubrieken bij elkaar te voegen. Zo zullen we de groei van 
Amino aan het licht brengen, komt er een bekende MLS-docent aan het woord, 
spreken we met de MLS’ers, komen de commissies aan bod, delen we ook nog 
een hele hoop foto’s en natuurlijk nog veel meer! 
Wij als ImpresCie hebben ons voornamelijk beziggehouden met het vastleggen 
van de activiteiten van Amino. Het schrijven van zo’n blad was voor ons alle-
maal hartstikke nieuw en spannend. Mede daarom is er natuurlijk gekozen voor 
het thema ‘De Eerste Keer’. Onder de mantel van deze ‘eerste keer’ willen we 
nerveus, ongemakkelijk maar schaamteloos onze beste kant laten zien. We om-
armen dat de eerste keer niet perfect zal zijn, maar kijken uit naar een lange en 
florerende verhouding. Hopelijk genieten jullie er net zo veel van, en smaakt 
het naar meer! 
 
Hoogachtend, 
Tim, Noa, Inge,  
Chanel, Douwe  
(en stiekem ook Petri) 

Gemaakt door: 

ImpresCie 2018-2019 

Bestaande uit: 

 Tim van der Plas 

 Noa Hudepol 
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Over veel dingen zijn we het bij de ImpresCie niet altijd gelijk eens, 
maar over één ding valt niet te twisten: wat we gaan eten als avond-
eten. Het is inmiddels bijna een traditie geworden om als avondeten 
Marokkaanse Couscous te eten tijdens de vergaderingen. Dit smake-
lijke gerecht willen we natuurlijk graag met jullie delen, zodat ook 
jullie dit lekkere gerecht thuis kunnen namaken en zo de juiste im-
pressie krijgen van onze vergaderingen. 
 
Nodig: AH Marokkaanse Couscous verspakket 
Zelf toevoegen: 3 el (olijf)olie, 300 g runder/veg. gehakt, 450 ml  water 
 
1. Haal de benodigde etenswaren in huis. Kook je voor of samen 

met Chanel? Volg de volgende stappen dan uiterst nauwkeurig 
op, anders wordt Chanel erg verdrietig en/of boos.  

2. Maak de groenten schoon. Dit hoeft niet met aceton of ethanol, 
gewoon water volstaat. Snij de courgette, aubergine, en paprika 
in grove stukken. Pel en snipper de ui en de knoflook. Snij ook 
de abrikozen, snij deze fijn. 

3. Verhit 2 eetlepels (olijf)olie in een ruime pan en bak het gehakt 
rul. Vergeet niet een roervlo toe te voegen, anders verbrandt 
het gehakt! Voeg vervolgens de ui en de knoflook toe en bak dit 
2 minuten op een matige ruisvlam. Roer de kruidenmix met 
zout door het gehakt. Schep ook de groenten, rozijnen en abri-
kozen erdoor. Vul een erlenmeyer met 200 ml water. Voeg het 
water toe aan het mengsel in de pan en stoof afgedekt op een 
matige ruisvlam in 12 minuten gaar. 

4. Doe de couscous in een ruime kom, voeg 250 ml kokend water 
(P=1atm, T=373K) en 1 eetlepel (olijf)olie toe. Dek direct af met 
een deksel of vershoudfolie en laat 10 minuten prolifereren. 

5. Voeg het zakje Marokkaanse saus toe aan de pan. Roer de cous-
cous los met een vork en schep door de pan. Stoof afgedekt nog 
5 minuten op pauzevlam. 

6. Als je een gemiddelde keukenprins(es) bent, is de couscous -als 
het goed is- klaar. Eet smakelijk! 

Recept voor een goede vergadering 
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De eerste keer... 

Vaak is het spannend, ongemakkelijk en de eerste keer gaat ook niet 
altijd even goed. “De tweede keer was beter”, wordt er gezegd. 
Maar soms, soms is het ook gewoon fantastisch, net als vuurwerk 
aan een heldere, donkere lucht. Wij willen de eerste keer belichten, 
aangezien het hoe dan ook altijd speciaal is. Ralph, Ellen, Mathys en 
Robin delen hun ervaring. (Aanrader, lees van boven naar beneden.)  
 
We vroegen Ralph over zijn eerste keer. Hij wist het nog als de dag 
van gisteren, zo snel had hij zijn verhaal klaar staan. “Mijn eerste keer 
was helemaal kut” begon hij al veel belovend. “Ik had ook meteen de 
verkeerde te pakken, de verhouding klopte niet meer. Ik pakte daarna 
ook elke keer de verkeerde.” Vol medelijden en enigszins met een 
gevoel van herkenning vroeg ik door. “Hoe kon het 
zo misgaan?” vroeg ik. “Ik hield het allemaal niet 
meer bij en stak hem steeds in het verkeerde gaat-
je. Kijk, ik weet ook wel dat het iedereen wel eens 
overkomt, maar de reactie die hierop volgde was 
wel een beetje over het randje… Ik voelde me ver-
slagen en moest alles opnieuw doen. Gelukkig had 
ik ook nog de meest nutteloze lab-assistent, dus 
kon ik om 7 uur pas naar huis, terwijl iedereen al 
om 4 uur naar huis kon. Wat een feest was mijn 
eerste keer pipetteren.” 
 
Wij vroegen Ellen over haar eerste keer. “iiel, wat 
is dat voor vieze structuur in mijn mond?!”, dacht 
ik. Ik kreeg het ook met moeite doorgeslikt en was 
blij toen het weg was. Toen ik van een andere een 
hapje nam was het al veel lekkerder, al helemaal 
toen het doordrenkt was met saus. Ik was ook sa-
men met een vriendinnetje en ik moest van haar 
weer iets anders proberen. Natuurlijk kreeg ik daar 
geen uitleg over en ja hoor ik stop dat hele ding in 
mijn mond en begin toch te kauwen. Nou zeg als dit lekker moet zijn 
dacht ik... gelukkig kwam ik er erna dus achter dat je alleen de boon-
tjes erin moet opeten. En nu zijn mijn aller favorietste: ebi tempura 
maki, tori maki en soja bonen! 
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Wij vroegen Mathys over zijn eerste keer. “Bij mij 
voelde het gewoon een beetje als de eindexa-
mens. De ruimte waarin het allemaal gebeurde 
was groot en de stoeltjes stonden op redelijke 
afstand van elkaar al klaargezet. Vervolgens 
kwam er iemand langs voor mij en mochten we 
beginnen. Als ik om me heen keek, zag ik dat ie-
dereen er wel diep inzat. Het achteraf napraten 
was wel even fijn. ‘Hoe was de ervaring? Wat 
werkte goed? Waren we wel goed voorbereid? 
Wie was als eerste klaar en waren ze dan juist zo 
intens goed, of was het gewoon allemaal een 
beetje slap?’ Uiteindelijk bleek het allemaal niet 
zo spannend te zijn, dat eerste tentamen.” 
 
 
We vroegen Robin over zijn eerste keer. “Tsja, 
mijn eerste ervaring... Daar vraag je me wat. Dat 
is namelijk alweer een aardige tijd geleden. Het 
enige wat mij bijgebleven is, is het feit dat ik er 
niks van bakte. Maarja, dat heb je wel eens vaker 
met een eerste keer, ik schaam me niet!” 
“Hebben je ouders je niet van te voren goed inge-
licht?”, vroeg ik vervolgens. “ 'Safety first' zeiden 
zij altijd. ‘Altijd dubbel, je kan nooit zeker genoeg 
van je zaak zijn.’ Misschien daarom ook dat ik 
graag gebruik wilde maken van een extra object. 
Het hielp wel, want alles was heel glad en nat. 
Een aantal beurten later had ik die dubbele ijzers 
onder mijn schaatsen niet meer nodig en kon ook 
de stoel al weg. Gelukkig leerde ik snel! 
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Gert Folkers, een bekende naam binnen MLS. Je zult hem in de loop van 
je MLS-carrière in ieder geval in je tweede jaar tegenkomen. Echter wa-
ren wij benieuwd naar de man achter het vak, dus gingen wij even op 
onderzoek uit. 

Beste Gert, heel erg bedankt dat we wat van uw- Zeg alsjeblieft “je”! 
… dat we wat van je tijd mogen stelen. We beginnen met een voorde-
handliggende vraag: je hebt lesgegeven aan zowel MLS- als scheikun-
de studenten. Wat is het grootste verschil tussen beide groepen? 

Er is zeker een statistisch verschil aan te tonen. Op mijn vakken scoren 
scheikundigen significant lager. Dit zegt echter niks over de studenten: 
een MLS-er kan op dit vakgebied net wat meer achtergrondkennis of 
interesse hebben. 

Bij je vakken sta je erom bekend dat je zo interactief lesgeeft. Heb je 
dit zelf bedacht? 

Het papieren practicum zat al sinds 2006 in het curriculum. Echter had 
je eerst alleen hoorcolleges, werkcolleges en papieren practica. Toen de 
cursus begon te groeien moest ik een nieuwe werkvorm vinden waar-
mee ik kennis efficiënt kon overbrengen zonder dat dit in de weg kwam 
te staan van de practica. Dat werd het interactief werkcollege. 

Onderwijs geven vind ik hartstikke leuk. Daarom is het interactief lesge-
ven ook enorm inspirerend: je bent veel directer met de student bezig. 

Aan MLS geef je Geneesmiddelbinding en Werking, en Moleculair Bio-
logische en Biochemische technieken (MBBT). Is één van de twee 
meer favoriet? 

Nou… MBBT heb ik natuurlijk volledig zelf opgezet. Dus dat is mijn 
“liefdesbaby”, bij wijze van spreken. Daarnaast zal Geneesmiddelbin-
ding en Werking van het curriculum verdwijnen, dus daar steek ik liever 
geen onnodige energie in. 

Je doet natuurlijk zelf ook onderzoek. Kun je daar wat meer over ver-
tellen? 

Ik heb vijftien jaar lang onderzoek gedaan naar DNA schadeherstel. Ech-

Waarom Gert Folkers geen 
campingeigenaar in Frankrijk is... 
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ter heb ik een paar jaar geleden dat pad verlaten. Nu focus ik me meer 
op membraaneiwitten in hun natieve omgeving. Ik denk niet dat een 
universiteit kan bestaan zonder onderzoekers: als docent moet je ook 
vernieuwingen opzoeken. Daarom gooi ik ook het practicum elke drie jaar om. 

Wat heb je zelf gestudeerd? 

Ik heb in Wageningen microbiologie gestudeerd. Toen heb ik vier jaar 
als analist aan het Hubrecht Instituut gewerkt. Echter merkte ik dat ik 
meer ambities had dan analist zijn, dus ben ik gaan promoveren. Ik 
kreeg twee post-doc plekjes aangeboden, waarvan één hier, aan de uni-
versiteit. Ik hoopte hier de brug te vormen tussen NMR spectroscopie 
en biologie. Mijn begeleider heeft me wel eens gevraagd: “wat ga je 
doen als dat mislukt?”, nou, dan start ik een camping in Frankrijk. 

Om het interview net wat sappiger te maken zullen we ook nog wat 
andere vragen stellen. Ten eerste: wat is je lievelingskleur? 

Ik vind een combinatie van blauw en geel heel mooi! Zoals je op de 
Zweedse vlag ziet. 

Heb je dan ook iets met Zweden? 

Zweden is een prachtig land. ’s Zomers kun je er heerlijk reizen, lekker 
kanoën. Noorwegen vind ik nog mooier. 

Heb je veel gereisd? 

Ik ga regelmatig op vakantie ja. De laatste paar keren is dat telkens Azië 
geweest. Dat is een compromis met de kinderen. De meest indrukwek-
kende plek waar ik geweest ben is Californië. Thailand, Korea en Japan 
zijn natuurlijk ook fantastisch, maar in Amerika kan je heel makkelijk 
zelf met je autootje bewegen. Er is fantastische natuur, maar dan kan je 
’s avonds wel gewoon in een stad dineren en slapen. 

Trouwens, de mooiste plek vind ik veel eerder op wintersport. Geef mij 
een paar ski’s en ik ben helemaal weg. Als het kan ga ik twee keer per 
jaar op wintersportvakantie. En dan ga ik het liefst off-piste, door de 
verse poedersneeuw. 

Oke, heel erg bedankt voor je tijd…- 

Je bent het belangrijkste nog vergeten hoor: waar ik naast onderzoek en 
vakantie mijn tijd aan besteed! 

- Vervolg op volgende pagina - 
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Oh, wat is dat dan? 

Tafeltennis. Ik train drie keer per week, verder geef ik training en 
coach ik. 

Hoe ben je op tafeltennis gekomen dan? 

Op mijn twaalfde ging ik op voetbal. Dit vond ik hartstikke leuk, maar 
op mijn veertiende was ik helemaal verrot geschopt. Toen bedacht ik 
me dat het tijd werd voor een tweede sport. En dat werd tafeltennis. 
Iedereen tafeltenniste ook in die tijd: overal stonden van die tafels. Ik 
heb in mijn leven op en af getafeltennist. Dat hing er heel erg van af of 
er een leuke club in de buurt was. 

Ben je erg goed? 

Nee, niet heel. Ik sta 2000e van Nederland, op een lijst van 20.000. Ik 
ben dit jaar vast fors gezakt. Maar wacht maar, volgend jaar ben ik 
weer dik gestegen. 

En wat doe je verder in je vrije tijd? 

Ik houd enorm van koken. En dan vooral de Franse keuken met lekker 
veel room. Wat ik heerlijk vind is wild zwijn in chocoladesaus met een 
gestoofd peertje en zelfgebakken frites erbij. Trouwens, streep dat 
wilde zwijn maar door. Dit is veel lekkerder met een hazenruggetje. 
Wild zwijn hoort natuurlijk gesmoord in port. Als voorgerecht hierbij 
zou ik een dubbelgetrokken kippenbouillonnetje serveren en als toetje 
frambozenmeringue. 

Nou, dat klinkt als een prachtig  kerstdiner! 

Gert, heel erg bedankt voor je tijd en het leuke gesprek. Tot de vol-
gende keer! 

Tot ziens! 

 

(II) Waarom Gert Folkers geen campingeigenaar in Frankrijk is... 
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Voor de eerste keer... ...Utrecht met 7 toptips! 

Voor alle nieuwe studenten in Utrecht zullen we eens nauwkeurig op een 
rijtje zetten wat je nou écht moet weten om je tijd in de Domstad geweldig 
van start te laten gaan! Ook voor de oudejaars is het natuurlijk uitermate 
belangrijk dat deze punten ervaren of bekend zijn!  

1. *Kamer beschikbaar* No internationals, Alleen dames tussen 21 
en 22½, €450p/m voor 6m2, 20mn naar centrum, 40mn naar Uithof. 
Daar zit je dan op de hospi met 63 anderen. Je moest sterke drank 
meenemen en ‘gewoon lekker jezelf zijn’. “Helaas ben je het niet 
geworden, maar succes met zoeken!” Misschien toch maar je stu-
dentenkamer bij pap en mam gaan inrichten… 

2. Men zegt dat in het jaar 1122 begonnen is met de bouw van een 
prachtig station en de omliggende faciliteiten. Al decennia lang is het 
‘bijna af’, maar nog altijd loop je rond in een grote bouwput. In 2030 
denken ze klaar te zijn. Dan zullen er naar onze schatting 7 AH’s zijn, 
nog steeds geen spoor 6 en nog lang geen Uithoflijn. 

3. Al jaren een begrip in Utrecht: Het broodje Mario! Aanvankelijk 
alleen te vinden aan de Oudegracht, een paar deuren naast de Mac, 
maar inmiddels vind je ze verderop aan de gracht en ook op Jans-
kerkhof. Je kunt jezelf pas Utrechter noemen als je deze eigenaardige 
bol op hebt. 

4. Iets waar iedereen die in het centrum van Utrecht geweest is over 
mee kan praten, het idiote verkeer. Bussen langer dan een tennisveld 
scheuren door de straten en fietsers kennen geen paden of negeren 
ze volledig. Als studenten doen we er natuurlijk vrolijk aan mee, dus 
je eerste bijna-dood-ervaring kan niet lang op zich laten wachten. 
Investeren in goede verlichting en remmen is vrijwel zinloos, denk 
aan een goede zorgverzekering en een verkeershufter-mentaliteit. 

5. UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 

6. Ohja, je komt hier om te studeren. Aangezien je studentenhuis volgestouwd zit 
met jaarclubs van huisgenoten, ben je aangewezen op een tafeltje in een koude 
universiteitsbibliotheek vol wanhopige medestudenten. Op het moment dat je 
drie koffie en twee energydrinks uitgewerkt zijn en je langzaam wegdommelt, 
schrik je je dood: “ UB wordt gesloten. Jullie zijn gewaarschuwd. 

7. Tijd voor je eerste feestje, tijd voor de eerste keer in de Poema. Waarom ze 
deze muffe zweetkelder hebben omgetoverd tot club weet niemand. De metaal-
detector bij de ingang heeft nooit gewerkt, en succes met die kluisjes. Waar het 
om gaat: vergeet niet na afloop de vaste stop te maken, de Oaseboom. Omrijden 
is het waard om een bezoek te brengen aan deze geweldige snackbar, die je tot 
in de vroege uurtjes kan verblijden met die essentiële midnight snack. 
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Commissie Activiteiten Kieswijzer 

Binnen Amino worden er veel activiteiten georganiseerd door de ver-
schillende commissies. Soms zijn er zoveel verschillende activiteiten 
dat je (helaas) toch zult moeten kiezen. Om je daar een beetje mee 
op weg te helpen: de Commissie Activiteiten Kieswijzer! 
Disclaimer: De foto’s bevatten niet altijd alle commissieleden! 

Ben jij een echte studiebol en wil je je verdiepen in MLS-
onderwerpen? Of wil jij graag beter begrijpen hoe je je carrière als 
MLS’er moet voortzetten? 

Ga dan zeker naar de activiteiten van de 
SynapCie, zodat je kan zeggen: s(y)napp(c)ie? 
Een goede start voor iedere MLS’er die nog 
niet weet hoe die verder moet en een goed 
moment voor de vastberaden MLS’er om 
zich te verdiepen in de toekomstplannen. 

Doe je graag aan sport? Of speel je graag 
spelletjes en eindigt het spel dan altijd met een omgegooide tafel? 

Sla de activiteiten van de EnerCie 
dan niet over! Hier worden spel en 
sport door de sportieve EnerCie-
leden verenigd en kunnen alle fa-
natiekelingen samenkomen om zo 
de meest spannende wedstrijden 
en spelletjes te spelen. 

Vind jij die tweede en derdejaars leden nog best eng? Of is het eigen-
lijk toch gewoon gezelliger om met je eigen jaar 
op te trekken? 

Zorg er dan voor dat je de activiteiten van de 
PrimeCie niet mist, want zij zijn de primer voor 

jouw leven als lid van Amino. Deze actieve eerstejaars zijn vastberaden 
om gezellige activiteiten neer te zetten, voor alle BSA-strijders. 

Doe je graag een drankje met mede studiegenoten? Of ga je graag 
helemaal los op de dansvloer? 

Dan zijn de borrels, feestjes en andere gezelligheidsactiviteiten van de 
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TipCie wat voor jou! Ook een 
thema kan vaak niet achter-
blijven, dé kans om jouw 
plekje in de spotlight in te 
nemen. 

 

 

Hou jij ook zo van intensief samen optrekken 
met andere Aminozuurtjes en andere plekken 
dan alleen de collegebanken en de UB zien? 

Reis dan met de DiffuCie mee de wereld rond en 
laat de liefde voor Amino over de hele wereld diffunderen! En daarbij 
wordt natuurlijk niet vergeten iets van het lokale (studenten)leven mee 
te pikken. 

Ben jij er ook zo trots op dat Amino dit jaar zijn 
eerste verjaardag gaat vieren? Wil je deze 
overgang van baby naar dreumes niet missen? 

Kijk dan vooral uit naar de hele maand (!) feest 
die de TraktaCie (DiesCommissie) gaat organise-
ren. Waar jij ervoor kan zorgen dat het een 
enorm goed feestje wordt. 

Wil jij ook jouw jaar vastgelegd hebben in een tof boek, waar je zelfs 
over tientallen jaren nog vrolijk in kan terugblikken op jouw jonge 
jaren bij Amino en MLS? 

Wacht dan met veel spanning op de eerste 
(!) Almanak van de gloednieuwe Almanak 
Commissie! Zij gaan hun best doen de Alma-
nak van dit jaar onvergetelijk te maken. 

 
Kun je nog steeds niet kiezen?  
Stiekem weten we natuurlijk allemaal dat de ImpresCie er wel bovenuit 
schiet, met haar activiteiten, het Transcript, en de vele foto’s! 

(II) Commissie Activiteiten Kieswijzer 
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Een kijkje thuis bij... Mirte 

Mirte is een zeer ambitieuze derdejaars studente met 
hele blonde haren.  Ze is een sportieve meid, denk 
aan schaatsen bij Softijs en wielrennen (even op en 
naar Amsterdam-Utrecht is een eitje) als hobby’s. Ook 
een bestuursjaartje drukt Mirte er even doorheen 
alsof het niets is, waar was Softijs zonder jou? 

Zo eigenwIJS als Mirte is, heeft ze ook haar ka-
mer ingericht. In een zijstraatje van de Amster-
damsestraatweg vond ze haar stulpje, die precies 
zou worden ingericht naar haar eigen stijl. Een 
grote tafel om lekker aan te studeren én een 
plekje om chill te kunnen zitten én een tweeper-
soonsbed in een ruimte van 12/13 vierkante me-
ter, dat is een uitdaging. Maar met een hoogsla-
per doet al wonderen.  

Naast Mirtes bed staat een kast die velen jaloers maakt. “Ik heb goed 
gezocht maar vond niet echt iets leuks wat bij mijn kamer zou passen en 
leuk zou staan. Het enige was deze oude lockers. In vintagewinkels wa-

ren ze mega duur, maar goed zoe-
ken op marktplaats en geduld was 
ook goed genoeg! Ik had er eerst 
nog één die niet door het trapgat 
paste, dus die moest ik weer ver-
kopen. Ik heb er moeite voor ge-
daan en ik ben wel heel blij met 
deze die ik nu heb.” 

Overal waar ik kijk zie in wel iets 
persoonlijks liggen, hangen of 
staan. “De teksten en tekeningen 
op mijn raam zijn tijdelijk. Oh en 
op de muur hangt nu een ansicht-
kaart van La Gomera. Daar ben ik 
in mijn tussenjaar geweest. Op de 
een na laatste dag van mijn reis, 
toen had ik al een tijdje alleen ge-“Ik had er eerst nóg een die 

niet door het trapgat paste” 
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reisd, ging ik een kaartje kopen. 
Daar had ik een gesprek met de 
meneer van een winkeltje van 
ansichtkaarten. Het gesprek was 
in het Spaans, want dat had ik 
daar had ik geleerd. Hij vond dat 
heel leuk en het was een gezellig 
gesprek. Toen ik naar buiten wil-
de gaan gaf hij me een aantal ver-
kleurde oude gele kaarten. Die 
mocht ik meenemen omdat hij 
het zo bijzonder vond wat ik 
deed. Super lief!” 

Als laatste vroeg ik Mirte wat om een tip 
waar elke student haar dankbaar voor 
zou zijn. “Ik heb een soort uitklaprek 
voor mijn was. Ik moet wel op een stoel 
staan om mijn was op te hangen, maar 
het hangt dus niet in de weg, maar er is 
wel altijd plek om mijn was op te han-
gen, echt een aanrader!” 

Er wordt duidelijk geleefd in Mirtes ka-
mer en dat is precies wat ze wilde berei-
ken. “Ik voel me thuis als ik in mijn stu-
dentenkamer ben, het is een gezellige, 
warme plek!” 

“Ik moet wel op een stoel gaan 

staan om mijn was op te hangen” 
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Een kijkje thuis bij... Daniël 

Daniël is een rustige tweedejaars met een Russi-
sche achtergrond die het voor elkaar heeft ge-
bokst, in de eerste week in zijn nieuwe huis, zijn 
kaak te breken. Daniël is lekker efficiënt—meer 
een denker dan dat hij zijn tijd verdoet met pra-
ten—, zo ook zijn gedachte met de inrichting van 
zijn kamer: “zo simpel en makkelijk als mogelijk”.  

Dit kwam natuurlijk ook omdat hij, toen hij zijn 
huidige kamer in aan het richten was, zijn eigen 

Russische crisis had veroorzaakt door op een ochtend wakker te wor-
den in een plas bloed onder zijn vide van twee meter hoog. Door deze 
actie en de daaropvolgende kaakbreuk heeft Daniël een tijd lang geen 
vast voedsel meer mogen eten. Omdat Daniël op de Archimedeslaan 
woont en zo’n 32 ganggenoten heeft, heeft hij eigenlijk alle meubels 
overgekocht of overgenomen van huisgenoten. Zo ook een aquarium 
met visjes, zodat hij wat meer leven in zijn kamer zou hebben, daar had 
hij wel behoefte aan. Of zoals Daniël het zegt: “Nee maar, huisdiertjes.” 

Naast dat het allemaal lekker makkelijk mag, vindt Daniël het toch wel 
belangrijk dat zijn kamer licht en ruimtelijk is. Mooie kleuren die bij el-
kaar passen is ook een must. Als er iets zou moeten veranderen in zijn 
kamer, is het wel de muurschildering. Deze heeft hij nog altijd niet 
overgeschilderd, iets wat hij zeker wil gaan doen, want “ik krijg er ge-
woon geen fijn gevoel bij”. 

Daniël besloot te ver-
huizen van zijn oude 
kamer op Kanalenei-
land, omdat het te 
klein, te duur, en hele-
maal niet chill was met 
zijn huisgenoten. Het 
huis was zeer individu-
alistisch, en ze deden 

“Te klein, te duur, en 

helemaal niet chill” 
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eigenlijk nooit iets samen: aten in hun kamer en leefden langs elkaar 
heen. Het grootste voordeel vindt hij daarom de kapotgrote gemeen-
schappelijke ruimte in zijn nieuwe huis waar “je altijd wel met iemand 
een biertje kan doen”. 

De gang en kamer schreeuwen student, er zijn overal tekeningen en 
graffiti op de muren, en het is ook heerlijk skeer ingericht. Zo heeft Da-
niël een niet-ingeplugde TV, want ja, hij gebruikt hem toch nooit. Daar-
bij heeft hij een week lang van plastic bordjes gegeten omdat hij niet 
wilde afwassen, en ook geen bestek had. Toch wil hij wat geld gaan ver-
dienen met een (nog) kapot HPLC apparaat van het farmaceutische be-
drijf van zijn vader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniël vindt het belangrijk zijn familie geregeld te zien en gaat daarom 
vaak in het weekend naar ‘thuisthuis’, ook wel zijn opa en oma die net 
over de grens wonen in Duitsland, en naar zijn vader. Soms gaat hij zelfs 
naar Londen om zijn moeder, zus en neefje te bezoeken. 

“Zo bezit Daniël een niet-ingeplugde TV en heeft 

hij een week lang van plastic bordjes gegeten” 
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Horoscoop 

Ram 21 Maart - 19 April 
Jij zult dit jaar goed moeten oppassen. Je leven zal vol on-
zekerheden en lange wachttijden zitten: pas nou op! 
Straks is je SDS gel niet goed! 
 

Stier 20 April - 20 Mei 
Jij zult veel geluk vinden in het komende jaar. Blijf goed 
om je heen kijken en wie weet vind je eindelijk je verloren 
labjournaal terug. 
 
 

Tweelingen 21 Mei - 20 Juni 
Je zult een gevecht aan moeten gaan dit jaar. Dat is niet 
makkelijk en een enorme uitdaging. Onthoud nou toch 
eindelijk eens in welk welletje je al gepipetteerd had. 
 
 

Kreeft 21 Juni - 22 Juli 
Liefde bevindt zich in je toekomst. Kijk je labpartner nog 
eens goed in de ogen. Iedereen kan je soulmate zijn! 
 
 
 

Leeuw 23 Juli - 22 Augustus 
Wees niet verlegen. Je mag er zijn! Steek je hand eens op 
als de docent wat vraagt! Dit zal leiden tot veel innerlijke 
vrede en voldoening. 
 

Maagd 23 Augustus - 22 September 
Raak je pad niet kwijt. Eén biertje is verraderlijk. Laat je er 
niet door van je voeten geveegd worden. Op maandagoch-
tend zien we je hopelijk weer netjes in college. 
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Weegschaal 23 September - 22 Oktober 
Voor jou is het altijd lastig om keuzes te maken. Je krijgt 
het voor elkaar om deze problemen gemakkelijker op te 
lossen. Zo veel maakt de kleur van je pen ook weer niet 
uit. 
 

Schorpioen 23 Oktober - 21 November 
Je bent in voor een romantisch avontuur. Het is tijd om 
dingen te doen die je normaal gesproken niet durft! Pro-
beer die domme vraag maar eens te stellen. 
 

Boogschutter 22 November - 21 December 
Jij zult dit jaar woedend worden op een naaste. Heeft ‘ie 
nou alwéér de rondbodemkolf te lang aan de RotaVap 
laten zitten?! 
 
 

Steenbok 22 December - 19 Januari 
Jij zult nieuwe ontdekkingen doen. Die random mutatie 
van mCherry die leidt tot een verkleuring! Jij bent een 
Nobelprijswinnaar in spe. 
 

Waterman 20 Januari - 18 Februari 
Jij zult je dit jaar enorm ontwikkelen. Je zult nieuwe men-
sen ontmoeten en daardoor ook voor een tijd van onze-
kerheid komen te staan. Waar is de labassistent nou 
heen? 
 

Vissen 19 Februari - 20 Maart 
Het komende jaar zal je een aantal nachten weinig sla-
pen. Avonden vol geestverdovende (goudgele) middelen 
en flitsende lichten staan in jouw sterren geschreven. 
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De grote Amino woordzoeker 
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