Redactioneel
Voor
jullie
ligt
helaas
alweer
de
laatste
lustrumeditie van de SUN. Ik
hoop dat jullie net zoveel
genoten hebben van al deze
extra edities van de SUN als
wij. Gelukkig hebben we nu
even rust, want de volgende
Scintilla-VriMiBo is pas in
oktober! Laat dit geen reden
zijn om niet naar de Tombe
te komen op vrijdagmiddag
trouwens.
In deze SUN zal er een
terugblik
zijn
op
het
afgelopen lustrum door onze
president. Heel interessant
om achter de sterke verhalen
van afgelopen lustrum te
komen, ook al is niet alles
wat hij beweert 100% waar,
maar zie daarvoor ook de
WistJeDatjes.

Terugblik
geschreven door Bas den Uyl,
President der E.T.S.V. Scintilla

Een terugblik schrijf je
normaliter op het eind, de
SUN is echter niet normaal
en ik moet dus een terugblik
over het lustrum schrijven
terwijl het nog aan de gang
is. U zult daarom begrijpen
dat het verslag van de Viri
Cantus
en
Viri
dag
ontbreken. In het geval van
de
Viri
Cantus
is
dit
natuurlijk
geen
probleem,
aangezien ik mij daar als
eenzame
schacht
waarschijnlijk toch weinig
van
kan
herinneren
de
volgende dag.
Maar goed een terugblik dus,
zoals te doen gebruikelijk
begon
het
lustrum
op
9
september.
Om
4
uur
verzorgde
Bram
Nauta
de
officiële opening waarna ik
ook persoonlijk een woordje
mocht spreken alvorens de

champagne te ontkurken en de
taart aan te snijden. Daarna
kregen
alle
genodigden
natuurlijk de gelegenheid de
felicitaties over te brengen
en grote cadeaus aan te
bieden. Gelukkig wisten de
falende
fietsenmakers
hun
wangedrag (een beetje) te
herstellen en kregen wij het
Tombe-uithangbord
weer
terug. Onze zusjes van ETV
hadden helaas de hele middag
in de file gestaan en deze
kwamen wij dus pas in het
restaurant tegen.
Na
lekker
gedineerd
te
hebben, zijn we vervolgens
richting
kamp
vertrokken
waar we rond een uur of 11
aankwamen. De meeste mensen
waren nu al bezig met hun
speurtocht en onderweg was
blijkbaar
de
overgebleven
champagne
verstopt,
want
groepje voor groepje zagen
we
lallende
mensen
binnendruppelen. De volgende
ochtend werd vervolgens de
stormbaan getrotseerd waarna
het verfgevecht kon beginnen
en er na afloop dus alleen
smurfen en rode mensen over
waren. Gelukkig kon dit in
het
zwembad
worden
afgespoeld. Na de barbecue
begon vervolgens de cantus,
waar
menig
“bonus”biertje
werd weggegeven. De heer
Haverkotte heeft echter als
enige zijn spaarkaart vol
gekregen.
De volgende activiteit die
op het programma stond na de
uitrust/uitbrak-maandag was
het
symposium
getiteld:
‘Security on the Edge’.Met
een
zeer
gevarieerd
programma van 10 sprekers en
130 bezoekers was dit een
groot
succes.
Voor
mij
persoonlijk was het wel weer
eens fijn om in een jaar van
niet
studeren
toch
weer
enige
elektrotechnische
kennis op te doen. Na het

symposium was het tijd voor
het
feest.
Hoewel
de
man/vrouw
verhouding
een
beetje
in
onbalans
was
(echter al beter dan in de
collegezaal)
barstte
het
feestje toch al vroeg los.
Opvallend waren ook de vele
STORES-lampjes die je zag om
de
discolampen
te
ondersteunen.
De volgende morgen wemelde
het van de vermoeide mensen
en
voor
sommige
was
’s
middags zelfs het geluid van
de bel in de Tombe nog te
hard. Ondanks dit was de
jaarboekborrel
toch
een
gezellige
jaarboekborrel.
Het jaarboek zag er dan ook
schitterend uit, dus ik zou
zeggen loop vandaag nog even
langs de SK en neem er ook
eentje mee.
Op
donderdag
was
het
vervolgens even wennen, waar
de lustrumweek er tot dan
toe voor velen een was van
de late uurtjes, konden de
excursiegangers nu opstaan
met de vogeltjes. Om half
acht vertrokken de busjes
namelijk al richting Leuven
voor een bezoek aan IMEC &
Philips, terwijl om 8:30 ook
richting
Amsterdam
vertrokken werd voor een
bezoek aan Versatel. Bij
Versatel
kregen
we
een
lezing over de ontwikkeling
van
tripple
play
(wat
Versatel binnen een halfjaar
heeft ontwikkeld), hoe ze
hun netwerk hiervoor hebben
ingericht en kregen we een
indruk
van
toekomstige
implementaties van tripple
play. Ook hebben we een
rondleiding gehad door hun
grootste point off presence
met mediafarm. Ofwel een
ongelooflijk
grote
serverruimte.
Bij
de
rondleiding kwam echter wel
aan het licht dat het toch
voornamelijk de ingevlogen

Koreanen van Samsung waren
die
het
netwerk
gebouwd
hebben
en
niet
Versatel
zelf.
Terug blikkend kan ik dus
constateren
dat
het
een
veelzijdige,
vermoeiende
maar bovenal gezellige week
is
geweest.
Nu
nog
een
avondje zingen en een dagje
schieten, dineren en gokken.
Wat een week!

Codex Scintillae
Het heeft enige tijd en
inspanning van de CCS (de
voormalige CLiCo voor de
ouderen onder ons) gekost,
maar gisteravond was het dan
eindelijk zover. Tijdens de
tweede Viri Cantus werd de
Codex Scintillae officieel
in
gebruik
genomen.
Ook
iedereen die deze Cantus
heeft
moeten
missen
kan
natuurlijk
in
het
bezit
komen van de Codex. Voor het
luttele bedrag van 15 euro
is deze verkrijgbaar bij het
bestuur.

Quizzz
In
deze
laatste
lustrumeditie van de SUN
geen Quizzz-vraag, maar wel
de mededeling dat antwoorden
op alle vragen nog steeds
welkom zijn via mail of sms.
Mocht je niet alle SUN's
hebben dan zijn deze ook te
vinden op onze homepage.
Degene
die
met
zijn
antwoorden kan bewijzen het
meeste over de geschiedenis
van Scintilla te weten kan
rekenen op een leuke prijs
tijdens
de
komende

week?

Scintilla-VriMiBo!
Dus
stuur
alsnog
je
antwoorden
naar
sun@scintilla.utwente.nl of
sms naar 06-26950077.

Wist je dat
Bas
gisteravond
eenzaam was?

niet

- de champagne niet door de
kampcommissie was verzorgd?
- er naast de champagne ook
enkelen
zo
slim
waren
geweest om BVO (Beerenburg
voor onderweg) mee te nemen
- die slimmeriken allemaal
deel
uit
maken
van
de
redactie van de SUN
- Bas waarschijnlijk te zat
was om dat door te hebben?
- hij degene was
best kon lallen?

die

het

voor

half

- de excursie naar Leuven al
om half zeven vertrokken
was?
- Kees het pinverkeer
Leuven plat heeft gelegd

Ik ben helemaal de draad
kwijt. Gistermiddag stond ik
om 4 uur bij de Tombe om
gezellig
een
vrijdagmiddagbiertje
te
drinken. Wat denk je? De
deur is dicht! Vervelend
denk je dan, er is zeker een
Arago-borrel, die beginnen
wel vaker te laat. Eerst
maar een biertje in de cosy
corner gedaan dus, maar een
uur later was de Tombe nog
steeds niet geopend. Blijkt
er een afstudeerborrel te
zijn, waardoor én de borrel
pas om 5 uur begint én
bovendien de BaCo vindt dat
Scintillianen
niet
welkom
zijn.
Een stamgast.
Beste stamgast,

- de bonusbiertjes bij Leon
erg slecht vielen?
- vogeltjes ver
acht opstaan?

Lieve Sunny

in

- de SUN-foon (06-26950077)
ook
de
komende
tijd
bereikbaar
blijft
voor
Wistjedatjes,
vragen
aan
lieve Sunny, etc.
- We erg met Leon (en zijn
rib) meeleven!
- We hem missen vandaag!
- De SUN nog nooit zo actief
is geweest als afgelopen

Als stamgast zijnde weet je
dat je altijd op vrijdag kan
drinken en vandaag is daarop
geen uitzondering. Je bent
van
harte
welkom
in
de
Tombe. Dat Aragonauten niet
de beste gastheren zijn, dat
wisten
we
natuurlijk
al
lang.
Laat
dat
de
pret
echter niet drukken! Maak er
alsnog een feestje van en
bedenk
maar
dat
de
samenwerking nog maar van
korte duur is, de verhuizing
komt steeds dichterbij! Kun
je
daarop
niet
wachten?
Binnenkort is er ook weer
een
Scintilla-VriMiBo,
waarop iederéén welkom is.
Liefs,
Sunny.
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